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Úvod

Obsah
dovolte mi, abych vám popřál úspěš-

né vykročení do nového roku, hodně

zdraví a osobních úspěchů. Tento rok

je významný i pro naši městskou část

Praha 14, která v něm oslaví 20 let

svého vzniku. Mohu říci, že pro nás

byl úspěšný už ten minulý rok. Daří

se nám totiž z velké části plnit pro-

gramové prohlášení, jehož prostřed-

nictvím jsme vám slibovali zlepšení

fungování úřadu, rozvoj městské

části, a tím i zkvalitnění života v Pra-

ze 14. Jsem přesvědčen, že řada z vás tyto změny již zaregi-

strovala, ať už v oblasti sociální, školství, územního rozvoje

či kultury. O tom, co je v Praze 14 nového, se můžete po-

drobněji dočíst i v tomto čísle Čtrnáctky.

V tomto duchu vstupujeme i do letošního roku, kde nás

čeká také mnoho významných aktivit. Chceme pokračovat

v zateplování a modernizaci mateřských škol – je připrave-

no pět projektů, a v zateplení kulturně-společenského ob-

jektu Plechárna. Naší snahou je i rekonstrukce parků Pil-

ská, Vidlák a za přispění hlavního města Prahy i parku

V Čeňku. Připravujeme opravy hřišť Hutě, Vizírská a stadi-

onu Hloubětín. Plánována je také rekonstrukce Hloubětín-

ského náměstí. To je jenom stručný výčet toho, co nás

v tomto roce čeká. Konkrétnější a přehledněji rozdělený

plán aktivit pro tento rok podle lokalit se můžete dozvědět

také ze stránek Čtrnáctky. 

Věřím, že se nám naše předsevzetí podaří naplnit tak, aby

se městská část Praha 14 stávala stále prestižnější adresou

pro život a bydlení nás všech. Naplnění všech předsevzetí

v tomto roce přeji i vám, a to v co možná největší míře k v  aší

spokojenosti.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Vážení občané, milí přátelé,
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Jakub Mračno 
tel.: 725 393 330
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SILVESTROVSKOU OSLAVOU SE
VĚTŠINA Z NÁS ROZLOUČILA
S UPLYNULÝM ROKEM A PŘED
NÁMI JE DVANÁCT MĚSÍCŮ ROKU
2014. A PROTOŽE PŘELOM ROKU
TRADIČNĚ BÝVÁ ČASEM BILANCO-
VÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VIZÍ, PŘIPRAVI-
LI JSME PRO VÁS, ČTENÁŘE ČTR-
NÁCTKY, PŘEHLED TOHO, CO ČEKÁ
PRAHU 14 V PRÁVĚ NASTÁVAJÍCÍM
ROCE. A PROTOŽE JDE O PLÁNY
A ZMĚNY, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ
CELÉ ŘADY OBLASTÍ ŽIVOTA
V MĚSTSKÉ ČÁSTI, POŽÁDALI JSME
O SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ STAROS-
TU MČ PRAHA 14 RADKA VONDRU.
JAK HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK A CO
VIDÍ JAKO PRIORITY PRO ROK 2014,
SE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍCH
ŘÁDCÍCH. PRO VĚTŠÍ PŘEHLED
JSME OČEKÁVANÉ ZMĚNY NA ÚZE-
MÍ PRAHY 14 ROZDĚLILI PODLE
JEDNOTLIVÝCH LOKALIT. 

Vedení městské části vstupuje spo-

lečně s občany Prahy 14 již potřetí do

nového roku. Začátky nebyly jedno-

duché už proto, že stávající koalice

na radnici přišla s jasnou vizí, kterou

nebylo lehké naplnit. „Vstupovali

jsme na radnici, kde bohužel bylo na-

prosté minimum rozpracovaných

projektů a akcí. První dva roky byly

zejména u větších akcí o přípravách

a hledání možností, jak je financo-

vat,“ říká s odstupem času starosta

Radek Vondra.

Pomyslné plody této práce sklízí

podle jeho slov Praha 14 teprve od

právě uplynulého roku 2013. Šlo při-

tom nejen o akce, které se již staly

tradicí, jako jsou kampaně ke Dni

Země, setkání kultur, Vánoce Prahy

14, festival Stop Zevling či různé za-

vedené sportovní turnaje. Rozjela se

ale také řada nových, mnohdy v mě-

řítku celé Prahy ojedinělých akcí,

které jste si mohli blíže připomenout

v minulém vydání Čtrnáctky. Naplno

se také rozběhla spolupráce s obča-

ny nad nejrůznějšími dlouhodobými

a obecnými, ale také zcela konkrétní-

mi problémy rozvoje jednotlivých lo-

kalit Prahy 14. Rok 2013 byl z tohoto

pohledu štědrý, a jak bylo znát

i z ohlasů veřejnosti, dílo se daří. Ne-

lze však usínat na vavřínech. „Příští

rok bude pro Prahu 14 přelomový –

slavíme 20 let od vzniku městské

části a množství akcí a projektů, kte-

ré máme připraveny, je obrovské. Po-

kud se je podaří realizovat, v což pev-

ně věřím, tak se Praha 14 výrazně

blíže posune vizi místa, kde se dobře

žije, tedy cíli, který jsem si při pří-

chodu na radnici předsevzal. Bez

podpory vás občanů to ale nebude

možné,“ vzkazuje obyvatelům Prahy

14 starosta Vondra s tím, že vrcho-

lem celoročních oslav kulatých naro-

zenin městské části bude zářijový

Den Prahy 14.

CO NÁS LETOS ČEKÁ?
Zřejmě nejdůležitější je v otázce bu-

doucího směřování a rozvoje Pra-

hy 14 takzvaný Strategický plán. Ten-

to zásadní dokument, který již

mnohé jiné samosprávy mají k dis-

pozici, naší městské části dosud chy-

běl. „Bez dlouhodobé a sdílené vize

nelze nic řídit a leckdy i malé roz-

hodnutí provedené nyní může mít

v budoucnu obrovský dopad. S kor-

midlem v podobě propracovaného

dlouhodobého plánu, který dá vizím

směr a cíl cesty, lze řídit, bez něj je

možné jen bezradně kličkovat,“ za-

mýšlí se starosta nad dotazem, co

dokončení Strategického plánu při-

nese městské části. Nadále se proto

podle jeho slov bude vedení Prahy 14

ptát na názory obyvatel formou ve-

řejných projednávání. Lidem se chce

ostatně městská část přiblížit i drob-

nými vylepšeními, jako je úprava

vstupu do budovy úřadu, který bude

nově přístupný bez bariér, a celko-

vým zpříjemněním vnitřních prostor

radnice. Zásadní i drobné změny ale

čekají zejména jednotlivé lokality

Prahy 14, a to právě na základě pod-

nětů od zdejších občanů. My je na

základě informací starosty Vondry

alespoň stručně představíme v ná-

sledujícím textu.

ČERNÝ MOST NENÍ 
JEN PLECHÁRNA
Kulturní a volnočasové centrum Ple-

chárna, které úspěšně zahájilo svoji

činnost v minulém roce, dostane le-

tos nový kabát, a to včetně zateplení,

které nám ušetří provozní náklady.

Chystají se také úpravy a zkrášlení

celého okolí tohoto nového centra

dění. „Po mnoha letech jednání a od-

kladů na straně hlavního města Pra-

hy konečně začne realizace parku

V Čeňku – projektu přeměny pole

mezi Černým Mostem a Dolními Po-

černicemi v pěkný přírodní park, kte-

2014: ROK, KDY SE PLÁNY
ZMĚNÍ VE SKUTEČNOST

04

I letos bude městská část pokračovat v zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy 14. Nevyužitý prostor
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rý na černém Mostě jistě všem chy-

bí,“ pochvaluje si starosta.

Mnozí nám jistě dají za pravdu, že

s otevřením nového Centra Černý

Most se ještě více zvýraznil kontrast

mezi okolím CČM a zanedbaným pro-

storem u konečné stanice metra Čer-

ný Most včetně autobusového termi-

nálu. „Připravili jsme podrobnou

dokumentaci zanedbaných lokalit

a problémů, které vzešly mimo jiné

i z výstupů loňského festivalu Street

for Art. Nyní běží přípravy a v letošním

roce bude otevřen nový parčík nad pů-

vodně rozestavěnou budovou vpravo

u výstupu z metra, který je mnoho let

zanedbán a obehnán plotem, tedy

v místě, kde se vloni poprvé konal prá-

vě zmíněný městský festival. Připrave-

na je také studie pěkných parkových

úprav pro trojúhelníkový prostor mezi

ulicemi Bryksova, Mansfeldova a Ku-

čerova, který obyvatelé Prahy 14 znají

zřejmě jako občasnou základnu pro

cirkusy či poutě. Problémem jsou tu

však vlastnické vztahy – plocha má to-

tiž několik různých soukromých vlast-

níků, kteří musí s případnými úprava-

mi souhlasit,“ doplňuje starosta.

HLOUBĚTÍN ČEKÁ 
NA SVÉ PŘIROZENÉ CENTRUM
Hloubětín v loňském roce ozdobila dvě

nová dětská hřiště – obnovené na

Bramboráku a zcela nové u Klánovické

ulice. V severní části Hloubětína by

měly být letos dokončeny opravy inže-

nýrských sítí a komunikací financované

z rozpočtu hlavního města. „Obyvatelé

této části Hloubětína si jistě oddech-

nou. Věřím, že na mnoho let tu bude

klid od opakovaných oprav kanalizace

a nové vozovky a chodníky ocení všich-

ni. Horší je situace v jižní části Hloubě-

tína, kterou zatím hlavní město jako

správce komunikací zanedbává. Přes-

tože jasně vidím kontrast mezi oběma

lokalitami, jako městské části nám ne-

zbývá nic jiného, než opakovaně urgo-

vat opravy a žádat celkovou rekon-

strukci ulic a chodníků, které mnohdy

připomínají spíše tankodrom,“ vysvět-

luje situaci starosta Prahy 14.

Na lepší časy se naopak podle jeho

slov blýská oficiálně nepojmenované

ploše u obchodního centra u stanice

metra Hloubětín, dříve známé jako

Vetiškovo náměstí. „Připravujeme zá-

sadní rekonstrukci bývalého náměstí,

a to tak, aby nyní nevzhledný prostor

získal zcela novou podobu a stal se

skutečně pěkným centrem Hloubětí-

na, tak jak si zaslouží,“ slibuje staros-

ta s tím, že k lepšímu by v dohledné

době mělo směřovat i využití Hloubě-

tínského stadionu, který již několik let

leží ladem. „Podle dostupných infor-

mací se vlastník stadionu Sokol Hlou-

bětín dohodl s investorem na projektu

nového sportoviště. Městská část je

připravena ke spolupráci za podmínky

respektování charakteru a reálných

možností místa,“ poznamenal staros-

ta Vondra, který se osobně angažoval

v jednání o budoucím využití tohoto

jedinečného prostoru.

Dalším krokem, který by měl přispět

k pozitivnímu rozvoji Hloubětína, je při-

pravená architektonická soutěž na vy-

budování nového komunitního centra

v Hloubětínské ulici, na parcele vedle

kostela v místě bývalé školy. Sotva pár

kroků přes ulici je také Hloubětínský

statek, který snad konečně získá stálé-

ho vlastníka. V rámci dokončení restitucí

bude navrácen Rytířskému řádu Křižov-

níků s červenou hvězdou, kteří v Hlou-

bětíně od nepaměti hospodařili a spra-

vují i sousední kostel sv. Jiří. „Věřím, že

společně se staronovým vlastníkem na-

jdeme cestu, jak zchátralý statek pře-

měnit v místo, které bude sloužit celé-

mu Hloubětínu,“ doufá Radek Vondra.

HOSTAVICE A JAHODNICE 
BUDOU MÍT NOVÁ SPORTOVIŠTĚ
V loňském roce se podařilo odvrátit

hrozbu stavby předimenzovaného

skladu Coca-Coly u Českobrodské

ulice. Vzniklo nové dětské hřiště

u areálu SKANSKA na Jahodnici a na

něj naváže dokončení sportoviště

v jižní části u valu. Na druhé straně

Jahodnice při ulici Nedokončená se

nyní připravuje ve spolupráci s MČ

oživení sportovního areálu u trati,

který má v pronájmu TJ Kyje. 

Ve starých Hostavicích došlo koncem

loňského roku k výměně vodovodního

potrubí, a je tak vyřešen letitý problém

s tlakem vody ve zdejších domácnos-

tech. V návaznosti na veřejné projed-

nání na jaře započne rekonstrukce

točny autobusů v Hostavicích a blízké-

ho parčíku Vidlák tak, aby celý prostor

lépe sloužil občanům. „Máme také

připravenou žádost o dotaci na reali-

zaci úprav Parku u zámku v Hostavi-

cích, tak jak byla s vámi projednána,

a již v lednu by měla být vypsána pří-

slušná výzva, v jejímž rámci budeme

projekt podávat,“ přiblížil starosta

s tím, že v této oblasti také aktuálně

plánuje hlavní město společně s TSK

postupnou rekonstrukci povrchu vo-

zovky Českobrodské. Snad se dočká-

me první etapy.

HUTĚ ZÍSKAJÍ NOVÉ ZÁZEMÍ 
PRO RODINY S DĚTMI
Na jaře začne výstavba dětského

hřiště a sportovišť včetně komunitní-

ho zázemí v prostoru u ulice Budova-

telská a Jamská. Po loňské revitali-

zaci hřiště u Splavné ulice tak Hutě

konečně dostanou zázemí pro rodiny

s dětmi, které tu dlouhodobě chybí.

MČ Praha 14 také získala příslib po-

zemku pro novou školku právě v této

Téma

Vloni v létě bylo za velkého zájmu místních rodičů i dětí otevřeno nové hřiště u Splavné ulice na
Hutích. Letos se zdejší obyvatelé dočkají dalšího hřiště a sportovišť u Jamské ulice. 

Někdejší Vetiškovo náměstí se dočká zásadní
rekonstrukce, a mělo by se tak stát skutečně
pěkným centrem Hloubětína.
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Téma – názory

oblasti. „Je to běh na dlouhou trať,“

poznamenal starosta a připomněl, že

radnice vnímá v lokalitě Hutí i problé-

my s dopravou.

Po dvou letech provozu lze z čísel vy-

vodit, že Vysočanská radiála navzdo-

ry původním obavám sice v dopravní

zátěži oblasti Hutí ubrala, ale bohu-

žel jen minimálně. Výstavba prodlou-

žení ulice Ocelkova, která by měla

Hutím ulevit výrazně, je přitom stále

v nedohlednu. Vzhledem k tomu, že

toto zásadní dopravní opatření má

být financováno z rozpočtu HM, může

Praha 14 opět jen doufat a tlačit na

urychlené rozhodnutí města.

„Největším potenciálem, ale i rizikem

Hutí jsou rozvojové, nyní nezastavěné

plochy, které mají převážně soukromí

vlastníci. V některých lokalitách musí-

me řešit i černé stavby a s nimi spoje-

né problémy. V loňském roce proto

městská část iniciovala vznik dopravní

a urbanistické studie, která by měla

ukázat, zda a v jakém rozsahu je bu-

doucí zástavba na Hutích možná

a jaké k tomu musí být vytvořeny pod-

mínky,“ vysvětluje starosta Vondra.

KYJE BUDOU MÍT REKREAČNÍ ZÓNU
Rok 2013 byl pro obyvatele bydlící

v údolí Rokytky rokem záplav, kdy prá-

vě tuto část Prahy 14 zasáhla stoletá

voda. Ve spolupráci s hlavním městem

jsou připravovány úpravy koryta Ro-

kytky tak, aby se dalším povodním

předešlo a případně se minimalizovaly

škody, které rozvodněná říčka způsobí.

V květnu bude dokončen vítězný ná-

vrh vzešlý z veřejné architektonické

soutěže řešící území Starých Kyjí. Po

velké pozitivní odezvě na malou pláž

vzniklou po úpravě cest, posekání po-

rostu a navezení písku na jižním bře-

hu Kyjského rybníka připravuje měst-

ská část větší úpravy tohoto prostoru,

který by se měl přeměnit v menší re-

kreační zónu se zázemím. „Součástí

zóny by mohly být i kurty na beachvo-

lejbal, hřiště, toalety a občerstvení,“

upřesnil plány starosta.

Rozvoj se dotkl i kyjských fotbalistů.

Na konci loňského roku přibylo

v areálu TJ Kyje nové hřiště s umělým

povrchem a ubylo nevzhledných ploch.

„Společně s TJ Kyje uvažujeme o roz-

šíření areálu a vybudování beachvolej-

balových kurtů v prostoru bývalých ga-

ráží na pozemku, který patří městské

části,“ doplnil starosta Vondra.

V první polovině roku je v plánu také

obnova a rozšíření dětského hřiště

v Jiráskově čtvrti. S občany chce vede-

ní městské části prodiskutovat i využití

prostoru bývalého parkoviště a pásu

zeleně u Rožmberské ulice, u zastávky

autobusu Pávovské náměstí. Dopravní

situaci ve zmíněné ulici zlepšila insta-

lace nové světelné signalizace, radni-

ce ale nadále hledá cesty, jak tuto ruš-

nou ulici zklidnit, a proto připravuje

další dopravní opatření.

LEHOVEC – VE ZNAMENÍ 
POZITIVNÍCH ZMĚN
Loňský rok byl pro Lehovec zejména

rokem příprav. Podařilo se najít provo-

zovatele a otevřít nové potraviny v pro-

storách městské části jako náhradu za

uzavřenou prodejnu Jednoty. „Bohužel

majitel objektu bývalé samoobsluhy

s radnicí nekomunikuje, a jeho osud je

tak stále nejasný,“ poznamenal staros-

ta s tím, že letos bude městská část re-

alizovat většinu výstupů z podzimního

veřejného projednání s obyvateli Le-

hovce. „V přípravě je bezbariérový pří-

stup k nově otevřenému Penny marke-

tu u točny tramvají Lehovec a nový

přechod přes Poděbradskou ulici. Na-

dále hledáme nájemce pro volné pro-

story v objektech, které patří městské

části, a naší prioritou je, aby byly využity

pro obyvatele jako zázemí pro služby

občanům, případně pro neziskové or-

ganizace,“ dodal Radek Vondra.

Je připraveno několik úprav cest, bude

dokončena úprava okolí rybníčku u uli-

ce Hůrská a také vznikne nové velké

dětské hřiště u ulice Vizírská. V rámci

úprav slibuje vedení městské části

i několik nových parkovacích stání, je-

jich nedostatek je však stále velkým

problémem Lehovce. „Prostor pro auta

v této lokalitě je poplatný době vzniku

sídliště a naprosto nedostačuje sou-

časným potřebám. Zmapovali jsme

všechny potenciálně dostupné nové

plochy pro parkování. Jak však ukázalo

i veřejné projednání, vhodné plochy

nejsou, a tam, kde by bylo možné o vý-

stavbě nových parkovacích míst uvažo-

vat, zásadně nesouhlasí obyvatelé sou-

sedících domů,“ přiblížil současný stav

problému Vondra.

Na základě volání pejskařů z Lehov-

ce vznikne letos na volném prostran-

ství při ulici Kukelská první Psí louč-

ka v Praze 14. 

Po rekonstrukci domovních vstupů

probíhá nyní i příprava na zateplení

domů ve vlastnictví MČ Praha 14.

Vlastní realizace je ale vázána na

možné získání dotací, a proto zatím

není jasné, kdy se na fasádách začne

pracovat. (jam)

Po úpravě cest na jižním břehu Kyjského rybníka by zde letos měla vzniknout rekreační zóna.

ANKETA
JAKÉ ZMĚNY BY MĚL PŘINÉST
NOVÝ ROK V PRAZE 14?
Alena Kozáková, Hloubětín
(produkční)
Určitě bych uvítala, kdyby se začalo
konečně něco dělat s veřejným pro-
storem u Havany a na protějším ná-

městí. Pořád se tu scházejí bezdo-
movci a pořád je tu nepořádek.
Ladislav Horáček, Černý Most
(vedoucí prodejny)
Rozhodně by se měla řešit situace
ohledně parkování, a to hlavně
uvnitř sídliště Černý Most. Pro mno-
ho lidí je to dlouhodobý problém.

Aneta Lochmanová, Lehovec
(sekretářka IT společnosti)
Problémy Lehovce jsme s úředníky

i politiky řešili na podzimním setkání.
Teď je hlavní, aby se začaly skutečně
řešit. Jako občané alespoň uvidíme,
jestli šlo jen o sliby, nebo to na radni-
ci myslí skutečně vážně. Sama jsem

zvědavá a držím jim palce.
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SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU POMÁHAJÍ I KLIENTI 
ARMÁDY SPÁSY A ODSOUZENÍ

Aktuality

DO KYJÍ PŘIŠEL 
MIKULÁŠ I SNĚHULÁCI 

Kulturní dům v Kyjích se v sobotu 

30. 11. stal místem, kam s lehkou

obavou směřovaly kroky dětí. A že

jich tam bylo… Sešlo se tam přes dvě

stě dětí, které s napětím sledovaly

divadelní představení Liduščina di-

vadla – Dva sněhuláci o Vánocích.

Poté také došlo na nadělování – Mi-

kuláš, anděl a čert obdarovali nako-

nec všechny, i když někteří měli sl-

zičky na krajíčku. Partnerem akce

byla Coca-Cola. (red)

OBRAZEM

Tradičním Vánočním turnajem oslavili

konec roku milovníci sportovní střelby

na střelnici v Chalupkách. (jam)

RANNÍ AUTOBUS Č. 559 
BUDE JEZDIT ČASTĚJI 
V důsledku opakujících se stížností

na problémy s kapacitou v ranní

školní lince č. 559 se MČ Praha 14

obrátila na společnost ROPID, která

tedy rozhodla o posílení ranního spo-

je této linky, a to v celé trase Jahod-

nice II – Hloubětínská. Zároveň kvůli

malému využití bude zrušena linka

č. 557. Na celé její trase je doprava

zajištěna. V úseku Hostavice – Černý

Most je možné  využívat linku č. 296

a pro spojení Jahodnice II – Kyje po-

sílenou linku č. 559. Díky těmto změ-

nám bude u linky č. 110 větší časová

rezerva při otáčení do druhého smě-

ru, a tím by mělo odpadnout zpoždě-

ní, ke kterému u této linky docháze-

lo. Zmiňované změny začnou platit

od 5. ledna 2014. (red)

SVĚTOVÉ AKVABELY OPĚT V HLOUBĚTÍNĚ
Vánoční cena Prahy, která patří k nejkrásnějším závodům v synchronizovaném

plavání, se konala o víkendu od 7. do 9. prosince v hloubětínském bazénu. Ten

je též domovem pořadatelského klubu SK Neptun Praha. O tom, že jde o vý-

znamnou akci, svědčí každoroční zájem předních světových velmocí tohoto

krásného sportu. Přes zahraniční konkurenci se letos dařilo i hloubětínským

akvabelám. Přestože nedosáhly na

metu nejvyšší, v jednotlivých disci-

plínách braly družstva SK Neptun

Praha z rukou radního MČ Pra-

ha 14 Lubomíra Vůjtěcha ceny za

2. místo v kombinovaných sesta-

vách či 3. místo v celkovém hodno-

cení týmů. Úspěšné byly i zdejší se-

niorky Aneta Koubková a Sabina

Holubová, které v duetu vybojovaly

2. místo ve volných sestavách. Na

snímku další z domácích dvojic No-

váková – Mikolaychuk.              (jam)

S příchodem zimy opět vyvstává otáz-

ka, jak bude zajištěn úklid chodníků

a cest v Praze 14. Ten má na území

MČ Praha 14 na starosti hned několik

společností, mezi něž patří TSK, praž-

ský dopravní podnik a také několik

dalších firem, které mají smlouvy na

úklid komunikací. 

Přestože se vlastní zimní práce řídí

schváleným plánem zimní údržby,

existuje mnoho míst, kde je nutné

operativně využít další síly. „Úřad MČ

Praha 14 může na pomoc při zimní

údržbě využít vedle smluvních firem

i klienty Armády spásy a také osoby

odsouzené k výkonu alternativních

trestů,“ říká Ing. Pavel Šustr, vedoucí

Odboru dopravy a ochrany prostředí

ÚMČ Praha 14. 

Armáda spásy dle smlouvy vysílá tři-

krát týdně sedm klientů, kteří podle

požadavků pracovníků úřadu pomáhají

tam, kde je to aktuálně nejvíc potřeba.

Odsouzení k výkonu alternativních

trestů jsou k dispozici po celý týden,

včetně víkendů, a pracují pod dohle-

dem úředníků, kteří drží v rámci zimní

údržby nepřetržité služby. 

Obě zmíněné skupiny pomocníků

může úřad využívat pro údržbu veřej-

ných ploch i mimo zimní období, právě

v případě náhlých přívalů sněhu či

ledovky jde ale o veřejný zájem. „Při

hrozbě úrazu na přechodech pro chod-

ce, na zastávkách MHD nebo u par-

kovacích stání pro invalidy se neřeší,

komu příslušná údržba náleží, roz-

hoduje veřejný zájem,“ vysvětluje in-

ženýr Šustr s tím, že obě zmíněné

skupiny mají za úkol udržovat schůd-

nost chodníků a schodišť v blízkosti

základních škol a mateřských školek. 

Kromě běžného úklidu navíc pomáhají

i při mimořádných událostech, jako

byly například loňské záplavy. 

(jam)

V případě náledí se zásah kvůli schůdnosti chodníků doplňuje posypovým materiálem z vozidla
Multicar s radlicí, které patří Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha14.
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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PRAHA 14 KULTURNÍ PŘED ČASEM
PŘEVZALA ZNAČNÝ PODÍL KULTURNÍ
AKTIVITY V MĚSTSKÉ ČÁSTI. NA TO,
CO NOVÉHO SE V TÉTO OBLASTI PO-
DAŘILO, A HLAVNĚ NA NOVINKY PRO
NASTÁVAJÍCÍ ROK JSME SE ZEPTALI
PROGRAMOVÉ ŘEDITELKY PRAHY 14
KULTURNÍ MICHAELY HEČKOVÉ.

JAK SE ZMĚNIL SE VSTUPEM
PRAHY 14 KULTURNÍ PŘÍSTUP KE
KULTUŘE V MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Praha 14 právě zažila něco jako mode-

lový rok kultury. Příspěvková organi-

zace Praha 14 kulturní zde fungovala

samozřejmě již dříve, byť pod svérázným

názvem KVIZ, nový je ale celý úhel po-

hledu. Dříve, to znamená před přícho-

dem současného ředitele Davida Ka-

špara, se veškerý kulturní program

odehrával za zavřenými dveřmi Kultur-

ního domu v Kyjích, který má ovšem

vzhledem k dispozicím Prahy 14 značně

nevýhodnou polohu, a pravděpodob-

nost, že jej navštíví třeba někdo z Čer-

ného Mostu, se mnohdy blíží nule. To

není špatně, je to výchozí podmínka.

A my jsme se jí přizpůsobili. Praha 14

prochází několika dobře nastartovanými

dlouhodobými změnami. 

Má vytvořenou Strategii pro kulturu,

umění, sport a volný čas, připravuje

celkovou strategii, má vedení, které

chápe, jak důležité je povzbuzovat ak-

tivitu svých obyvatel. Změna, která na-

stala, se dá shrnout jednoduše, otevřeli

jsme dveře, vykročili za hranice kul-

turního domu, vyrazili do veřejného

prostoru, pochopili, že specifikum

městské části je v dílčích lokalitách,

a začali se ptát lidí na Praze 14 nejen

na to, co jim z kulturní nabídky chybí,

ale i na to, co by sami třeba dělat do-

kázali. Praha 14 kulturní by neměla

mít monopol na kulturu. Spolupracu-

jeme s neziskovkami, aktivními jedinci

a místními komunitami. Jsme zkrátka

takový kulturní servis a inkubátor na

nové projekty.

CO NOVÉHO SE STALO V ROCE 2013? 
Zásadní byla cesta do veřejného pro-

storu a konkrétních lokalit Prahy 14.

Pod taktovkou produkčního Vojty Hav-

lovce vznikla série menších sportov-

ních akcí v jednotlivých čtvrtích, jako

je Lehovec sportuje, sportovní Den

s Palestrou v Hostavicích nebo měst-

ská hra Urban Game v Hloubětíně,

které si své pevné místo najdou i v pro-

gramu následujícího roku, podnikli

jsme adrenalinový sport jménem fes-

tival Street for Art na zanedbaném

místě u metra Černý Most a vyladili

program KD Kyje tak, že se zaměřil

na své bezprostřední okolí – přibyly

tak víkendové tvůrčí dílny a chystáme

i další komunitní aktivity.

Důležitým doplněním kulturní infra-

struktury, a to je určitě něco, o co dlou-

hodobě usilujeme, se stalo otevření

lokálního kreativního, komunitního

a volnočasového centra Plechárna

v objektu bývalé autodílny. Hodí se říct,

že zmíněné se odehrálo za téměř

stejný rozpočet jako program jediného

kulturního domů před naším přícho-

dem na Prahu 14. Potvrzuje se tak, že

potenciál je spíše v lidech než ve zdro-

jích, které se dají lehce vyčerpat.

JAKÉ JSOU PLÁNY DO NOVÉHO
ROKU A JAK HODNOTÍTE
SPOLUPRÁCI S RADNICÍ NA
REALIZACI TĚCHTO PLÁNŮ?
Plánování je jenom jedna strana úspě-

chu. Aby se jakýkoliv plán a naplnění po-

třeb dané lokality staly realitou, je po-

třeba mít především vůli, ochotu

naslouchat, odvahu a zároveň odhodit

strach z neúspěchu. Něco takového se

stalo na Praze 14, kde vedení radnice po-

dobně jako my vnímá kulturu jako jeden

ze základních nástrojů rozvoje lokality.

Biorytmus úřadu a kulturní produkce je

přirozeně jiný, a to kdekoliv – v Praze

stejně jako v Berlíně. Podstatné je při-

pustit si, že se tahle časová pásma mo-

hou protnout a vzájemně se doplňovat.

Městská část by měla být spíše servisní

organizací a rámec pro jiné subjekty

a své aktivní obyvatele, nastavuje vizi

a strategii, kterou ovšem v ideálním

stavu věci naplňují všichni – jak ti na

úřadě, tak kulturní organizátoři nezi-

skového sektoru, kteří mají prostor

a podporu, obyvatelé, kteří jsou vtaženi

do procesu příprav projektů, developer,

který může jednat s radnicí dříve, než

začne stavět, a tak dále. Tahle synergie

na Praze 14 funguje. Proto jsme rádi,

PRAHA 14 MŮŽE BÝT 
MĚSTSKOU ČÁSTÍ KULTURY

MICHAELA HEČKOVÁ:
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že se pouštíme do něčeho tak speci-

fického, jako jsou oslavy narozenin

městské části.

NA CO SE TEDY KONKRÉTNĚ BUDOU
MOCI OBYVATELÉ PRAHY 14 BĚHEM
DVACETILETÉHO VÝROČÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI TĚŠIT? 
Oslavy budou sérií celoročních pro-

gramů. Plánujeme 8 projektů v každé

ze čtvrtí Prahy 14, do kterých bychom

rádi zapojili místní komunity – jedná se

tak o sousedské slavnosti v Hostavi-

cích, participativní zapojení dětí do

utváření dětského hřiště a dětských ak-

tivit na Hutích, drobnou revitalizaci ve-

řejného prostranství na Lehovci, spo-

lupráci s cizinci na Černém Mostě,

umělecký projekt zaměřený na zachy-

cení identity starého Hloubětína a další.

Doprovodným programem pak bude ur-

banistická výstava mapující historii, po-

tenciál a vize Černého Mostu, výstava

zaměřená na historii Prahy 14 nebo vý-

stava o černém humoru a koncert sku-

piny Tap Tap ve spolupráci s klienty Jed-

ličkova ústavu bydlícími na území

Prahy 14. Vyvrcholením celých oslav

bude prezentace zmíněných komunit-

ních projektů během festivalu Street for

Art od 18. do 25. září v Centrálním parku

a především slavnostní koncert Pražské

komorní filharmonie, která přímo upro-

střed sídliště zahraje Dvořákovu Sym-

fonii číslo 8 pod vedením dirigenta Ja-

kuba Hrůši. To vše si žádá určité

produkční a organizační požadavky,

v současné době tak jednáme s poten-

ciálními partnery a sponzory dílčích akcí.

TO ZNÍ ZAJÍMAVĚ. JAK PLÁNUJETE
DO OSLAV NAROZENIN MĚSTSKÉ
ČÁSTI ZAPOJIT ŠKOLY? 
Školy bychom rádi zapojili na několika

úrovních. Jednak je pro ně připraven

projekt Praha 14 bubnuje zaměřený na

drumcircle, tedy společné bubnování,

který vyvrcholí závěrečným kolektivním

vystoupením na Plechárně, jednak

olympiáda pro žáky základních a střed-

ních škol na Praze 14 a komiksový vý-

tvarný salon, na němž spolupracujeme

s městskou knihovnou a jehož výsled-

kem bude velká komiksová výstava za-

měřená na to, jak děti na Praze 14 vní-

mají svůj domov. 

MIMOCHODEM, PŘEDSTAVME
TROCHU I VAŠI PRÁCI. JAK JSTE SE
DOSTALA KE SVÉ PROFESI? CO
VLASTNĚ VAŠE PRÁCE OBNÁŠÍ? 
Začínala jsem novinařinou. Pár let jsem

se věnovala kulturní publicistice, ale

pak jsem, nic ve zlém, přešla z poněkud

pasivní do aktivnější role organizátora.

Měla jsem obrovské štěstí na projekty

a kolegy. Pracovala jsem na kandida-

tuře Ostravy na titul Evropské hlavní

město kultury 2015, později jako PR

manažer na několika filmových a lite-

rárních festivalech nebo v artovém

kině. Když jsem se po škole stěhovala

do Prahy, došlo mi, že bych se znovu

ráda naučila něco nového a že bych to

ráda odkoukala od projektů, které pro

mě byly zřejmě největší dosavadní pro-

fesní inspirací – a to bylo Kulturní cen-

trum Zahrada a festival Street for Art,

které tehdy vedl právě David Kašpar

a Jiří Sulženko (pozn. dnešní ředitel

Plzně 2015). Před Prahou 14 jsem se

pohybovala po jiných perifernějších

částech Prahy – na Praze 8 provozuji

galerii současného umění Prádelnu

Bohnice v areálu Psychiatrické nemoc-

nice Bohnice, na Jižním Městě jsem se

věnovala komunitním projektům pro

Galerii Chodovská tvrz.

Práce programového ředitele pro

Prahu 14 kulturní je určitě jiná než kla-

sická dramaturgie. Spíše jde o jakousi

koordinaci aktivit, protínání popsaných

problémů ve veřejném prostoru i jinde

s možným tvůrčím řešením, hledání

a zapojování aktivních místních. Takže

něco mezi hledačem talentů, kulturní

terapií a produkováním vlastních ko-

munitních, kulturních, sportovních, vol-

nočasových a uměleckých projektů se

sociálním přesahem. Naše pozornost

se pak hodně zaměřuje také na vizuální

identitu sídlišť. Připravujeme tak třeba

tvůrčí stezku kolem sídlištních průdu-

chů na Černém Mostě.

O PLECHÁRNĚ SE NAPSALO HODNĚ.
JSOU STÁVAJÍCÍ AKTIVITY KONEČNÉ,
NEBO MÁ PROSTOR DALŠÍ
POTENCIÁL ROZVÍJET SE DÁL?
Plechárna se veřejnosti otevřela

v září. Během první fáze jsme rozjeli

program volnočasové haly – po novém

roce bude pokračovat skateboardin-

gová škola a školka, výuka skatebo-

ardingu pro nedaleké základní školy,

parkourové tréninky, využívání haly

pro další volnočasové aktivity, jako je

badminton, stolní fotbálek, tréninky

boxu. Kolem Plechárny a zdejšího

skateparku vznikla silná komunita ko-

loběžkářů a skejťáků. V druhé fázi se

teď snažíme centrum otevřít dalším

komunitám a cílovým skupinám – což

nejde jinak než přes přívětivý pro-

gram. Od jara pak plánujeme cvičení

pro všechny generace ve spolupráci

s Bootcamp, otevírat budeme také ka-

várnu navázanou na verandu s pose-

zením. Pravidelnou součástí zimního

program se staly tematické běžecké

závody kolem Plechárny. Horní patro

žije životem hudebních zkušeben,

které od ledna doplní celopražský pro-

jekt Studentské akademie, v menší

klubovně pak budou pokračovat kurzy

češtiny pro cizince a lekce angličtiny.

Novinkou budou sobotní tvořivá od-

poledne a sobota věnovaná rodinám

s dětmi – od února se tak hala Ple-

chárny v sobotu od 13.00 do 16.00 ho-

din promění pravidelně na kreativní

zónu pro děti, během které nebude

chybět ani pravidelná sobotní po-

hádka. Plechárna je taky zázemím

a tvůrčím inkubátorem pro začínající

projekty, ať už místní kapely nebo

akce, s jejichž pořádáním potřebují

méně zkušení organizátoři pomoci.

Zásadní pro příští rok bude řekněme

pět pomyslných os – vytvoření komu-

nitní zahrady, příprava tvorby volno-

časových sportovních ploch v okolí

Plechárny, pokračování v pravidelném

programu haly, sociální projekty a spo-

lupráce se Sociálním podnikem

Prahy 14 a příprava komunitních pro-

jektů. Jedním z nich bude třeba novo-

cirkusové představení s místními ko-

loběžkáři a skejťáky ve skateparku.

Nad nepořádkem ve skateparku, hlu-

kem a určitou přirozenou divokostí

místa nezavíráme oči, naopak – sna-

žíme se energii vloženou do pálení

košů jen nasměrovat jinam. Praha 14

má obrovský potenciál, kdyby byla

městem, mohla by se za pár let při-

hlásit do soutěže o titul Evropské

hlavní město kultury. Takhle se určitě

může stát městskou částí kultury…

(red)

Tváře Prahy 14
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Inzerce
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www.kuppersbusch-cz.cz

www.teka.com

SUPER KUCHYNĚ
design, který neznáte

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
s tlumenným dovíráním dveří

KOMPLETNÍ NÁBYTEK
od podlahy

Přes 1 000 dekorů a barev.
Buďte sami designérem svého nábytku.

Poskytneme Vám všechny materiály
a perfektní dílenské zpracování.

SPECIÁLNÍ ZIMNÍ AKCE
ZDARMA montáž kuchyní

ZDARMA LED podsvícení skříněk
ZDARMA skleněný obklad

kuchynske-studio.cz s.r.o.
Praha 9, U Elektry 974/1C, tel. 739 544 558

Teplice, U Nádraží 19, tel. 417 536 298

www.kuchynske-studio.cz
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Prahou 14 bez motoru

CYKLOVÁNÍ V PRAZE 14:
ZABLÁCENÉ CESTY MIZÍ, ALE CYKLORÁJ JE DALEKO

PATŘÍTE TAKÉ MEZI PRVOOBYVA-
TELE NĚKTERÉ Z NAŠICH ČTVRTÍ?
URČITĚ SI VYBAVÍTE SKÁKÁNÍ PŘES
ZABLÁCENÉ PANELOVÉ CESTY PO-
STUPNĚ NAHRAZENÉ ASFALTEM,
VZPOMENETE SI, JAK SE JEDNOHO
RÁNA Z VYŠLAPANÉ ZKRATKY STALA
POLOOFICIÁLNÍ ODPADEM ZPEV-
NĚNÁ CESTA A ČASEM DOKONCE
BĚŽNÝ CHODNÍK. JISTĚ BYCH NE-
DALA DOHROMADY ROK, KDY SE
NĚCO TAKOVÉHO PŘIHODILO NA NA-
ŠEM SÍDLIŠTI, ZATO MÁM HLUBOCE
VRYTOU JINOU VZPOMÍNKU – CHVÍLI,
KDY SE MI OD OBCHODU POPRVÉ VY-
PAŘILO KOLO – KOLO, NEJSNAZŠÍ
ÚNIK Z BETONOVÝCH STĚN DO POLÍ
A NEDALEKÝCH LESŮ.

Jen hrubě dovedu datovat své první vý-

lety na polodospělém kole přes pane-

lovou cestu do Dolních Počernic, blá-

tem obalené ráfky a prozkoumávání

chodníkových tras. Vím ale dost přesně,

kdy jsem se do sedla vrátila po několi-

kaleté pauze. Stalo se to na jaře 2011.

Rovnou jsem své, původně víkendové,

výlety obohatila o dojíždění do práce.

Otevřelo se mi tak nejen větší spektrum

cest, ale také se mi zostřil pohled na

kvalitu cyklotras. První pokusy dostat

se do bodu B po žlutě značené cyklo-

trase končily neslavně, většinou jsem

to vzala po starých známých chodní-

cích. Postupně mě však kolemjedoucí

inspirovali k novým směrům a častou

odměnou mi byla šikovná cyklozkratka. 

Zkuste si na jaře za slunného rána vy-

razit na kole do práce nebo do školy.

Můžu vám slíbit, že dorazíte rozesmátí.

A chytne-li vás to, zjistíte, že jakmile

se nevydáváte na kole jen na víkendový

výlet, ale tlačí vás do zad termín porady,

kolo začnete vnímat jako automobil

nebo prostředek MHD – chcete jet

svižně, po pohodlných a nepřecpaných

komunikacích. Ač za ty roky vidím na

Čtrnáctce slušné pokroky, stále počet

a kvalita cyklostezek stačí jen na ob-

časné úniky do přírody. Máme-li se

srovnávat s cyklistickými velmocemi,

pak náš čeká ještě hodně kilometrů

improvizace. Doporučuji dupnout do

pedálů kdekoli na západ od našich hra-

nic – i stoupání do kopce jako by tam

nemělo takový úhel. Vážně! 

Stejně jako z prvního odcizeného kola

i z denního dojíždění jsem se poučila.

Už neváhám občas vyjet ze zavedené

stopy. A nelíbí-li se mi díra na mé pra-

videlné trase, chybějící nájezd k ofici-

ální cyklostezce nebo zablácená pane-

lová cesta, ozvu se. Kdyby mi díra

prorazila pneumatiku u auta, také bych

vyndala telefon, defekt i místo nafotila

a jala se bránit. Je kolo v něčem jiné?   

Za občanskou iniciativu „14. kolo – cyk-

listé sobě“ Barbora Machková
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BEZMOTOROVÝ SLOVNÍČEK
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty

(V14) neboli cyklopruh je jízdní

pruh s danou minimální šířkou 

1 metr a bývá zpravidla vyznačen

vodorovným i svislým značením

(na vozovce plnou bílou čárou s červeným

podbarvením v celé své délce či v kratších

úsecích) a doplněn směrovými šipkami a pik-

togramy jízdního kola, na dopravní značce

je vyznačen směrový pruh se značkou cy-

klostezky. Jeho minimální šířka se ještě

zvyšuje o bezpečnostní odstup, pokud cyklo-

pruh vede podél parkujících aut. Ve své

podstatě patří k nejkvalitnějším řešením, ale

velkým problémem je nespojitost vyhrazených

pruhů, které zpravidla končí před začátkem

řazení před křižovatkou (často se totiž křadicím

pruhům šířkově nevejde). Pro jízdu ostatních

vozidel zde platí podobná pravidla jako pro

tramvajový pás nebo vyhrazený pruh pro auto-

busy (lze křížit pouze při odbočování, parkování

a nesmí se na něm zastavit ani stát).

Jezdíte na kole? Rádi byste začali?
Nevíte kudy? Chcete se podílet na
zlepšování pěší a cyklistické infra-
struktury v Praze 14? Ozvěte se na
bezmotoru@praha14.cz!

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
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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
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Uzávěrka inzerce do čísla
2/2014 je 15. 1. 2014.

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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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 
NA SVÉM 74. JEDNÁNÍ KONANÉM 
DNE 9. 12. 2013 MIMO JINÉ:

Bytová situace v MČ Praha 14
S problémy kvůli neplacení nájemného

se potýká téměř každá městská část, ale

i hlavní město Praha. Z tohoto důvodu

městská část Praha 14 neprodloužila ná-

jem dlužníkovi, který řádně neplatí nájem

a neprojevil ani zájem svůj dluh jakýmkoli

způsobem řešit. „K těmto případům při-

stupujeme jednotlivě a snažíme se pro-

věřovat, jestli se do finančních problémů

dostali nájemníci nezaviněně a mají zá-

jem vzniklou situaci řešit. Pokud ano,

snažíme se jim pomoci a dohodnout se

s nimi podle jejich možností na způsobu

splácení dlužné částky,“ popisoval sta-

rosta městské části Praha 14 Radek

Vondra. Městská část Praha 14 tímto

způsobem řešila další 4 nájemce bytů,

kterým nakonec nájemní smlouvy pro-

dloužila. „Všichni projevili zájem své dluhy

splácet. Proto byla na návrh Bytové ko-

mise, která případy citlivě prověřovala,

prodloužena nájemníkům smlouva na

dobu určitou v rozmezí od půl roku do

dvou let,“ upřesnil starosta Vondra. U ná-

jemníků, kteří si plní své povinnosti

a řádně platí nájem, prodlužuje městská

část Praha 14 smlouvy bez problémů.

PRAHA 14 schválila finanční podporu
na rozvoj sportu, kultury, umění a zá-
jmové činnosti
Oblast rozvoje kultury, umění, volno-

časových aktivit včetně sportu, tělový-

chovy, zájmových a klubových činností

a dále také pro podporu místní Agendy

21 a Zdravé MČ podpoří městská část

Praha 14 v rámci vypsaných grantů.

Celkem rozdělí na jednotlivé projekty

částku 800 000 korun. „Naší prioritou

je, aby projekty, které nám budou před-

staveny, přinesly s sebou nové nápady,

jak obohatit a zlepšit život v naší měst-

ské části, ať už se bude jednat o kul-

turní nebo sportovní akce, či o podpo-

ření realizace projektu místní Agendy

21. Vše by mělo odpovídat potřebám

občanů Prahy 14. Tato oblast je podle

našeho názoru velice rozmanitá, tudíž

už nyní se těšíme na zajímavé projekty,

které rádi podpoříme,“ vysvětlil sta-

rosta městské části Prahy 14 Radek

Vondra. Všichni zájemci o granty v uve-

dené oblasti mohou své žádosti před-

kládat do 7. února 2014. Jednotlivé pro-

jekty budou následně vyhodnoceny

a předloženy ke schválení Radě, příp.

Zastupitelstvu MČ Praha 14. Zveřejnění

výsledků se odhaduje na duben příštího

roku. Konečné uvolnění prostředků

může být ještě z důvodu neschválení

rozpočtu MČ pro rok 2014 upraveno.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 
NA SVÉM 75. JEDNÁNÍ KONANÉM 
DNE 18. 12. 2013 MIMO JINÉ:

PRAHA 14 schválila finanční podporu
na zajištění sociální a návazné služby
Oblast sociálních a návazných služeb

podpoří městská část Praha 14

v rámci vypsaných grantů. Celkem se

bude jednat pro rok 2014 o částku

400 000 Kč. „Jedná se o jednoletý

grantový program, kde podpora smě-

řuje především k individuálním žádos-

tem občanů, např. k osobní asistenci,

dále ke službám, které, přestože ne-

jsou zahrnuty v našem Komunitním

plánu sociálních služeb, jsou pro ně-

které klienty z naší MČ potřebné,“ do-

dala místostarostka Prahy 14 Lucie

Svobodová. Všichni zájemci o poskyt-

nutí příspěvku v dané oblasti mohou

své žádosti předkládat do 30. čer-

vence 2014. Jednotlivé žádosti budou

projednány Radou MČ Praha 14.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Využijte pro nadcházející zimní období levné parkování v podzemní garáži s vjezdem z ul. Kučerova čp. 770, Praha 9

– Černý Most. Jedná se o parkování v podzemní elektronicky střežené garáži za použití kamerového systému.

Jednotná cena parkování po dobu 6 měsíců 777 Kč/měsíc vč. DPH
(pro majitele průkazů ZTP, TP, ZTP-P cena 445 Kč/měsíc vč. DPH) při uzavření smlouvy nejpozději do 31. 1. 2014.

Uvedená cena je platná pouze pro nové zákazníky, kteří nemají uzavřenou žádnou smlouvu o parkování v podzemních garážích s SMP 14,

a. s. V závislosti na splatnosti nájemného nutno uhradit předem jistinu, která při měsíční platbě činí 1 měsíc nájemného, tj. 777 Kč.

Přihlásit se můžete na: SMP, a. s., Metujská 907, Praha 9, p. Nývlt, tel.: 281 02 14 63, e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

30% SLEVA NA PARKOVÁNÍ
Správa majetku Praha 14
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Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
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ČERNÝ MOST PŘESTÁVÁ BÝT ŠEDIVÝ
V úvodu svého zamyšlení chci všem čtenářům popřát spo-

kojený a úspěšný rok 2014. Ať ho prožijete ve zdraví,

vzájemné lásce a pohodě.

A nyní k vlastnímu tématu. Tím jsou proměny Prahy 14 za

dobu od jejího vzniku – tedy za posledních dvacet let.

Musím se přiznat, že pro mne je velkou aktuální změnou

to, že v letošním roce již nebudu psát úvahy na téma,

které mne v danou chvíli trápí, jak tomu bylo doposud.

S novou tváří Čtrnáctky přišel také požadavek na fejetony

na téma předem zadané. Mé postoje k aktuálnímu dění

naleznete samozřejmě na našich webových stránkách

www.praha14.zeleni.cz.

Když jsem tedy dostala dnešní téma, oslovila jsem pár

přátel – místních již od narození. V podstatě všichni začali

svůj výčet změn významnými stavbami. Mezi prvními je

otevření Globusu (který již mezitím stačil projít i rozsáhlou

rekonstrukcí) a obchodního domu IKEA, vlastně celé ob-

chodní zóny na Černém Mostě. Nesmírně důležité pro nás

všechny bylo zavedení metra, které výrazně zrychlilo spojení

s centrem. K dalším významným dopravním řešením patří

bezesporu ještě spuštění Štěrboholské a Vysočanské

radiály. Nepřehlédnutelnou změnou je stavební rozvoj

nejen na Černém Mostě, ale i na Hutích, v Hostavicích a na

Jahodnici. Nicméně nové stavby se objevují ve všech loka-

litách. S tím souvisí také třeba vznik nových obchodů, ale

i nárůst dopravní zátěže a úbytek zeleně.

Kromě již zmíněných změn vnímám i to, že Černý Most

přestává být šedivý. Zateplují se domy, fasády dostávají

barvy. Jsem moc ráda, že v posledních letech se tento

trend přesunul i na naše školy. Získali jsme také pobočky

Domu dětí a mládeže, lidové školy umění či gymnázia. Do-

konce máme na našem území i školu vysokou, ale Hostavice

tím přišly o základku a mateřinku. Revitalizací prošlo

koryto Rokytky, byly odbahněny rybníky na Černém Mostě

a v Kyjích. Rekonstrukce se dočkala také zastávka vlaku

v Kyjích. Každý z vás by jistě dokázal vyjmenovat ještě řadu

dalších věcí. Jen se do toho klidně pusťte. 

Na závěr si dovolím malé přání do další dvacítky:

Milá čtrnáctko,

přeji ti, aby těch nových staveb na tebe nebylo příliš.

Aby městotvorné proudy směřovaly zejména ke skuteč-

nému zlepšování kvality života tvých obyvatel. Aby tě

nedusily kolony aut. Aby vlak stavěl také na Rajské za-

hradě. Aby se dařily řešit problémy, se kterými se v sou-

časnosti potýkáš, i ty, které se nově objeví. Abys nebyla

městskou částí mezi dvěma silničními okruhy. Vlastně

ti přeji, abys neměla ani jeden. A ještě k tomu aby se tví

lidé o tebe zajímali a pečovali o tebe. A hlavně abys byla

nadále pěkná ZELENÁ!

Ilona Picková, zastupitelka za Stranu zelených

BUDE ROK 2014 ROKEM 
ZDRAVÉHO ROZUMU?

Vážení spoluobčané,

stejně jako před rokem doufám, že jste úspěšně vstoupili

do roku 2014. Přeji vám, aby se vám v tomto roce podařilo

naplnit všechny vaše plány, předsevzetí a hlavně aby vám

sloužilo zdraví.

Rok 2014 bude supervolebním rokem, ve kterém půjdeme

k volbám do Evropského parlamentu, v našem volebním

obvodu budeme volit nového senátora, ale především

budou v říjnu 2014 volby do Zastupitelstva Prahy 14, která

v příštím roce oslaví 20. výročí svého založení. Tyto volby

budou klíčové pro další směřování naší městské části.

Pevně věříme, že se nám podaří získat zpět vaši důvěru

a prokázat, že volba standardní politické strany je volbou

správnou. V průběhu roku 2014 vás budeme průběžně se-

znamovat s klíčovými body našeho volebního programu,

o kterém s vámi budeme rádi diskutovat. Bude to program

rozpočtové pravicové odpovědnosti a kvalitního řešení pal-

čivých problémů občanů Prahy 14.

Josef Kutmon,
předseda klubu zastupitelů ODS

Všem občanům 
Prahy 14 přejeme 

v novém roce hodně 
zdraví, štěstí 

a spokojenosti...
Vaše městská část Praha 14
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TRADIČNÍ VÁNOCE PRAHY 14
LETOS OPĚT OŽIVILY PROSTOR
PŘED STANICÍ METRA RAJSKÁ
ZAHRADA. VEDLE KRYTÉHO PÓDIA,
KDE BYL NA CELÉ ODPOLEDNE
PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM,
ZDE VYROSTLO TAKÉ TRŽIŠTĚ SE
STÁNKY, VE KTERÝCH NABÍZELY
TRADIČNĚ SVÉ VÝROBKY
A DROBNÉ DÁREČKY RŮZNÉ
NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ
V PRAZE 14.

Akce samotná začala ve čtvrtek

12. prosince o druhé hodině odpoled-

ní, a přestože šlo o čas, který tráví

většina lidí v zaměstnání, o diváky

nebyla nouze. Podívat se přišlo mno-

ho školáků, ale také řada rodičů

s malými dětmi. Krátce po zahájení

tohoto vánočního minifestivalu se na

pódiu představil moldavský folklorní

soubor Kodrjanka, jehož tradiční ryt-

my rozezněly celý prostor Rajské za-

hrady, a nastartovaly tak celý pro-

gram v příjemné sváteční atmosféře.

Okolo třetí hodiny odpoledne se na

dlažbě mezi stánky „zjevila“ trojice

andělských postav na vysokých chů-

dách, která si získala obdiv nejen

malých, ale také dospělých návštěvní-

ků akce i kolemjdoucích, kteří se

cestou z metra hojně zastavovali, aby

alespoň na chvilku nasáli vánoční

atmosféru. Šlo o tříčlenný soubor

Chupela, který přítomným předvedl

z výše chůd nejen klasické koledy

doprovázené tahací harmonikou, tri-

anglem a podobně, ale dětem také

mezi jednotlivými písněmi milou for-

mou přiblížil historii vánoční tradice. 

Ne zcela tradiční, zato přítomnými

kvitované bylo následující vystoupení

Zumby, které představila na pódiu

lektorka tohoto moderního tanečně

laděného cvičení Lucka. Okolo čtvrté

hodiny odpoledne, kdy bylo na Raj-

ské zahradě asi nejvíce lidí, si na své

přišly především děti, pro které byla

připravena pohádka. Po té následo-

valo druhé vystoupení andělské troji-

ce, které si opět, před novým publi-

kem, vysloužilo aplaus přítomných,

a došlo dokonce i na písničky na přá-

ní. Mezi nimi vzbudila největší ohlas

klasická píseň Vánoce, Vánoce při-

cházejí, kterou navzdory chybějícím

notám a ne zcela nacvičenému textu

v dobré náladě společně odzpívali

andělé s několika návštěvníky.

Pak se již na pódium vrátila mode-

rátorka Nikita, aby přivítala starostu

Radka Vondru, který dorazil v průbě-

hu druhého vystoupení Chupely i se

svými dvěma dětmi. Z pódia přítom-

ným popřál krásné svátky, štěstí do

nového roku, ale také nějaký ten

sníh. „Vím, že děti sníh milují, a sám

doufám, přestože to pro městskou

část znamená náklady na úklid

a údržbu chodníků, že si nějakou tu

sněhovou nadílku o svátcích užijí,“

vzkázal starosta návštěvníkům

a současně poděkoval všem, že

městské části pomáhají tím, že sami

dbají o údržbu chodníků před svými

domy. A zatímco se z reproduktorů

na pódiu linuly tóny tradičních

i méně známých koled a vánočních

písní, lidé se procházeli mezi stánky,

nebo využili občerstvení, které v po-

době teplého čaje a vánočky připravi-

la zdarma pro všechny přítomné

Praha 14 kulturní, která celou akci

letos pořádala.    

(jam)

RAJSKÁ ZAHRADA OPĚT
OŽILA DUCHEM VÁNOC



STEPAŘKY Z PRAHY 14 JSOU DESÁTÉ NA SVĚTĚ OSLAVA AEROBIKU
V POČERNICKÉM
DIVADLE

Krásné kostýmy, dynamický pohyb

v rytmu moderní hudby a především

skvělá nálada. Tak by se dala struč-

ně charakterizovat letošní tradiční

Vánoční akademie, kterou pro své

příznivce připravilo Fit Studio D.

K vidění byly úspěšné závodnice růz-

ných věkových kategorií včetně těch

nejmenších z „přípravky“.          (jam)

Naše stepařky Hanny Dance ze ZŠ Chva-

letická ve středu 4. 12. 2013 bojovaly

v německé Riese v Dětské věkové ka-

tegorii Formace v semifinále o své umís-

tění. Trénujeme dvakrát týdně, není jed-

noduché mít 17 dívek vždy pohromadě,

a tak desáté místo na světě je pro nás

motivací do další práce. Konkurence

byla opravdu světová – však jsme také

soupeřily s Kanadou, se Spojenými státy,

s Jihoafrickou republiku apod. 

Opět se objevilo ve světovém stepu

zase něco nového, co nás inspiruje

k tvoření dalších choreografií. Holky

dřely, a jelikož to pro ně bylo poprvé,

nervy pořádně zapracovaly. Ale o to

větší to byla radost, když jsme se do-

zvěděly výsledek. Už teď se těšíme,

že se zúčastníme mistrovství republiky,

které bude 31. května 2014, tentokrát

v Brně, kde budeme opět hájit naše

klubové školní barvy...

Hana Hanušová,  
trenérka Hanny Dance, 

a asistentky Marie Vrabcová 
a Denisa Šenkýřová  

Oddíl stepařek Hany Dance na mistrovství světa skvěle reprezentoval svou domovskou Prahu 14.

15

TJ Sokol Jahodnice
přeje všem svým stálým
a novým příznivcům 

do nového roku 2014

zdraví, štěstí, lásku,
spokojenost, pohodu
a stálý úsměv 
na tváři i v duši.

Těšíme se na VÁS
na kurtech, v tělocvičně
a při všech sportovních
a společenských 
akcích roku 2014.

www. tjsokoljahodnice.cz
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Čtrnáctka dětem

SPOJOVAČKA SE SKŘÍTKEM
Zjistûte, do které z knih pí‰e ãervená tuÏka.
Dnes jsme připravili soutěž pro všechny šikovné ručičky. Komu se podaří zjistit, do které ze tří knih píše červená tužka,

může se přihlásit do soutěže o jméno pohádkového skřítka, který bude pravidelně odměňovat vybrané šikuly z Prahy 14.

Správné řešení s adresou a telefonem posílejte do 15. 1. 2014 v zalepené označené obálce na podatelnu úřadu ÚMČ Praha 14, 

Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, nebo na e-mailovou adresu: michaela.vseteckova@praha14.cz. (vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK)

Pojmenujte svého nového
kamaráda, který vám bude na
stránkách Čtrnáctky pravidelně
přinášet zajímavé hry a soutěže. 

Z vašich nápadů vybereme
nejhezčí jméno pro pohádkového
skřítka. Autora vybraného jména
oceníme hračkou. 

Návrhy na pojmenování skřítka
posílejte na adresu úřadu
uvedenou výše, nebo na e-mail:
michaela.vseteckova@praha14.cz.

Pojmenujte 
skfiítka!
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Teenage area

SOUTĚŽÍME O PERMANENTKY NA HORY
CHYSTÁTE SE S KAMARÁDY NA
HORY? CHCETE NAUČIT SVÉ DĚTI
LYŽOVAT? MÁME PRO VÁS TIP,
KTERÝ JISTĚ POTĚŠÍ VŠECHNY 
LYŽAŘE I VYZNAVAČE SNOWBOAR-
DINGU. PRÁVĚ JIM JE URČENA
LUŠTITELSKÁ SOUTĚŽ, VE KTERÉ
BUDEME VYLOSOVANÝM VÝHER-
CŮM ROZDÁVAT PERMANENTKY 
DO SKIAREÁLŮ SNOWHILL. 
TY LETOS NABÍZEJÍ MILOVNÍKŮM
ZIMNÍCH SPORTŮ CELOU ŘADU 
NOVINEK,  NAVÍC ZA STEJNÉ CENY
SKIPASŮ JAKO V LOŇSKÉ SEZONĚ.

Letošní zimní sezona se na horách

nese ve znamení novinek. Tedy ales-

poň v areálech Snowhill, které lákají

lyžaře a snowboardisty především na

nadstandardní služby. Zejména pro

mladé lidi, ale také pro všechny, kteří

potřebují být i na sjezdovce on-line

třeba kvůli práci, nabízí Snowhill ve

všech svých areálech WiFi zdarma!

Pro nadcházející sezonu je připravena

i mobilní aplikace se soutěží. Denně

mají majitelé chytrých telefonů a ta-

bletů šanci vyhrát skipas do libovol-

ného areálu Snowhill.

Do Herlíkovic, Šachet a Kamence se

opět pohodlně a jednoduše dostanete

nejen z Prahy speciálními linkami ski-

busů za skvělou cenu včetně skipasu.

Letošní novinkou je on-line rezervace

skibusu na webových stránkách

www.snowhill.cz.

„Myslíme si, že upravené sjezdovky

a dobré sněhové podmínky díky technic-

kému zasněžování jsou dnes samozřej-

mostí, kterou od nás zákazník očekává.

My však klademe velký důraz na kom-

plexní servis, dobrou kvalitu stravování

a ostatních služeb v našich areálech.

Velkou pozornost věnujeme zázemí

a službám pro rodiny s dětmi a dlouho-

době rozšiřujeme nabídku výukových

parků pro děti. Proto nejvíce novinek le-

tos Snowhill připravil především v oblasti

nabídky stravování a pohodlí na sjezdov-

kách,“ uvádí k aktuální sezoně Radka

Záhořová ze společnosti Snowhill.

Bezkonkurenčním tahákem Herlíkovic

je bezpochyby nová samoobslužná re-

staurace u dolní stanice lanovky na

Žalý. Kromě nabídky klasických hoto-

vek a polévek mohou lyžaři využít te-

rasu s grilováním. Krásný výhled na

okolní hory je už jen ta příslovečná

třešnička na dortu, kterou si je ovšem

možné dopřát i z nabídky restaurace.

„Herlíkovice byly vždy vyhlášené svými

skvělými sjezdovkami a nyní nabízíme

i skvělou gastronomii. Na stavbě nové

restaurace převládá dřevo a přírodní

materiály. Nezbývá než všechny lyžaře

pozvat na kulinářský zážitek s výhle-

dem do krajiny,“ dodává Marek Lam-

bert, vedoucí skiareálu Herlíkovice. 

(pr)

NOVINKY VE SKIAREÁLECH

� Herlíkovice – hory pro sportovní
rodinu: nová restaurace alpského
typu s velkou terasou a nádher-
ným výhledem, širší a pohodlnější
sjezdovky 

� Šachty – pohodová rodinná lyžo-
vačka: více lyžování, nové sjezdov-
ky na Větrově a rozšířená horská
restaurace

� Kamenec – dlouhé sportovní lyžo-
vání: nová parkovací místa, pohodl-
né parkování přímo u sjezdovky,
restaurace v novém kabátě

� Dětský Kozinec – ráj začátečníků:
nové zázemí pro lyžaře, vylepšená
profesionální dětská školička, šir-
ší nabídka občerstvení

� Šumavské Kašperské Hory – ko-
pec zábavy: více zábavy pro lyžaře
a především rodiny s dětmi

� Mariánské Lázně – sjezdovka
s perličkou

Více informací najdete na infolince
737 222 456 nebo na www.snowhill.cz.
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Informační servis

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O NAŠEM GYMNÁZIU? 
PŘIJĎTE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ…

JARNÍ PRÁZDNINY
24.–28. 2. 2014
Jarňáky v pohybu
DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most
Čas: 9–17 hod.
Věk: 8–12 let
Týden plný sportu, pohybu a zážitků.

Čekají nás hry v tělocvičně, v beacho-

vém parku, budeme hrát volejbal, pře-

hazovanou, plavat a bruslit! Akce je

určena jak klukům, tak holkám, jež

rádi sportují, běhají a tráví čas aktivně.

Během týdne budeme hrát turnaje,

trénovat volejbal a hrát různé míčové

hry. Zasportujeme si i netradičně vir-

tuálně na Wíí a tradičně v zimě na

bruslích. Vyjedeme také za Prahu,

navštívíme aquapark, kde budeme re-

laxovat ve vodě, na tobogánu a ve vířivce.

Na závěr týdne nás čeká celodenní

turnaj v barevném minivolejbalu.

24.–28. 2. 2014
Jarňáky nejen na lyžích
DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most
Čas: 6–18 hod. (lyže), 10–17 hod.
(beachvolejbal, aquapark)
Věk: 12–26 let
Chcete ušetřit za pobyt na horách

a přitom dopřát vašemu dítěti  aktivní

prázdniny? Strávíme je na lyžích v Kr-

konoších, v aquaparku v Kolíně a na

sportovním dnu v Beachklubu Ládví

se spoustou zábavy.   Akce je určena

pro děti, studenty, mírně pokročilé

a pokročilé lyžaře. Možnost lyžování

dětí se zkušenými instruktory a pe-

dagogickým dozorem, který se o vaše

děti bude po celý den starat. Můžete

si vybrat jednotlivé dny, nebo celý týden.

Lyže – po, st, pá, sportování v písku  –

út, aquapark – čt.   Akce se uskuteční

při minimálním počtu 10 osob. V ceně

je již zahrnuta permanentka na lyže. 

Na víkend 18.–19. 1. připravujeme jed-

nodenní lyžování – Herlíkovice.

24.–28. 2. 2014
Cesta po Mléčné dráze
DDM Praha 9, pracoviště Čakovice
Čas: 8.00–16.00 hod.
Věk: 7–12 let
Vydej se s námi na cestu do vesmíru

a poznej zdejší obyvatele! Společně pro-

cestujeme hvězdnou oblohu, navštívíme

sluneční soustavu a mimozemšťany.

Kromě toho nás čeká mnoho her a sou-

těží, výtvarné tvoření a návštěva pla-

netária v Holešovicích, kde se dozvíš

vše o vesmíru kolem nás.

Ceny a podrobné informace najdete
na www.ddmpraha9.cz.

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpa-

dem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2013 do 28. 2. 2014.

Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních ná-

dob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity

objemu nádob pro ostatní odpad.

Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ LETOS
SLAVÍ 20. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ.
Rádi vás provedeme školou a zodpovíme

veškeré vaše dotazy týkající se našeho

gymnázia. Dozvíte se vše potřebné

o studiu i o přijímacích zkouškách. Bu-

dete se moci seznámit s naším školním

vzdělávacím programem Chléb a hry,

podle kterého vyučujeme již sedmým

rokem. Mnoho dalších podrobností na-

jdete i na www.gymnchod.cz.

Obě budovy našeho gymnázia (v Cho-

dovické ulici v Horních Počernicích

i detašované pracoviště ve Vybíralově

ulici na Černém Mostě) si můžete

přijít prohlédnout 29. ledna od 14.00

do 17.00 hod.

Na Černém Mostě vás uvítá budova

těsně po právě dokončené generální re-

konstrukci. Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Zuzana Suchomelová, 
zástupkyně ředitele
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Projekty

Sledujte aktuální dění v Praze 14. Vše najdete 
na www.praha14.cz a na facebooku

www.facebook.com/Městská část Praha 14.

CO NOVÉHO V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?

PROJEKT, KTERÝ SLAVÍ PRVNÍ ÚSPĚCHY
PROJEKT S NÁZVEM ZAČLEŇOVÁNÍ
OSOB NA TRH PRÁCE, REALIZOVANÝ
STŘEDISKEM KŘESŤANSKÉ POMOCI
V HORNÍCH POČERNICÍCH, ÚSPĚŠ-
NĚ FUNGUJE JIŽ 8. MĚSÍC. CÍLEM 
PROJEKTU JE ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ
ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB NA TRHU
PRÁCE, ZVÝŠENÍ JEJICH ŠANCÍ NA
ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ SI PRACOVNÍHO
MÍSTA, NALEZENÍ VHODNÉHO 
PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ.

Jak projekt pomáhá? Nejlépe vám to

sdělí konkrétní příběh člověka, který

se do projektu zapojil. Pan X byl bez-

domovec se zápisem v rejstříku tres-

tů se základním vzděláním. V minu-

losti byl několikrát trestaný. Díky

účasti v našem projektu se opět vrá-

til do práce, získal pracovní smlouvu

na dobu půl roku a pracoval za po-

moci sociálního pracovníka na řešení

své bytové i dluhové situace. Během

prvních měsíců působení v projektu

si pan X mohl dovolit najít ubytovnu,

a rapidně si tak zlepšit bytovou situ-

aci. Pan X se začal pomalu zvedat

„ze dna“ a získával sebevědomí. Pra-

covní trenér si ho na pracovišti velice

chválil. Pečlivě vykonával svěřenou

práci a skvěle fungoval v týmu. Po

úspěšném zvládnutí zkušební doby

jsme rozmýšleli, zda by mu v hledání

další práce nepomohlo zvýšení kvali-

fikace. Společně jsme vybrali rekvali-

fikační kurz: Pracovník v sociálních

službách. Tento kurz pan X skvěle

zvládl a zvládl i další 3 měsíce na na-

šem pracovišti. Když nás po půl roce

opouštěl, byli jsme na něho hrdi. Bě-

hem tak krátké doby dokázal změnit

tolik důležitých aspektů svého života.

Nyní má práci v sociální službě – po-

máhá starým lidem, bydlí se svou

partnerkou v azylovém domě a splácí

své dluhy. Z člověka naprosto závislé-

ho na sociálních dávkách se stal člo-

věk schopný sám obstát v tomto „vel-

kém světě“. Držíme mu palce

a pomáháme dalším lidem k lepším

životům. Pokud máte o účast v pro-

jektu zájem nebo chcete-li získat

více informací, kontaktujte nás na

adrese:

Středisko křesťanské pomoci Horní
Počernice, Křovinovo náměstí 11/16,

Praha 20 – Horní Počernice, v kance-
lářích v budově A, nebo na telefon-
ním čísle: 737  207 315, 281  091 714
či e-mailu: projekt@skphopo.cz.

Na spolupráci s vámi se těší: 

Aneta Žďárská – sociální pracovnice

Miloš Jaroš – vedoucí podporovaného

zaměstnání

Petr Marván 

– pracovní trenér

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Z městské části

TŘI KRÁLOVÉ 
NAVŠTÍVÍ PRAHU 14
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TRADIČNĚ,
JAKO KAŽDÝ ROK, BUDE VE DNECH
OD 1. DO 14. LEDNA 2014 PROBÍHAT
CELOREPUBLIKOVÁ TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA, KTERÁ JE POD PATRONÁ-
TEM ARCIDIECÉZNÍ CHARITY ČR.
NAŠE FARNÍ CHARITA PRAHA 14 
– ČERNÝ MOST, KYJE ZAPOČNE
TUTO AKCI VELMI PŘÍJEMNÝM
A TEMATICKY LADĚNÝM TŘÍKRÁLO-
VÝM KONCERTEM, A TO V NEDĚLI 
5. 1. 2014 OD 16.00 V KYJSKÉM
KOSTELE U SV. BARTOLOMĚJE, 
NA KTERÝ JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ
ZVÁNI.  

Ve dnech 6. až 7. ledna 2014 nás také

můžete najít u stanic metra Vysočan-

ská, Hloubětín, Rajská zahrada

a Černý Most. U stánků Charity se mů-

žete zastavit a při šálku čaje se do-

zvědět nejen o Tříkrálové sbírce, ale

také více o činnosti naší Charity. Po

celou dobu, až do 11. ledna, se budete

v ulicích městské části Prahy 14 se-

tkávat s ostatními koledníky z naší

Charity, kteří budou označeni logem

Charity ČR. Co nebo kdo bude z vý-

těžku podpořen? Z  1/3 bude výtěžek

Arcidiecézní charitou Praha použit

na pomoc azylovému domu sv. Terezie

v Praze 8, výtěžek pomůže také rodi-

nám v těžkých životních situacích, pod-

pořeni budou lidé se zdravotním po-

stižením a část bude zaslána na pomoc

nemocnici v Ugandě. 

Zbylé 2/3 výtěžku zůstanou naší Cha-

ritě. Hlavní část financí využijeme na

projekt podpory pečujících osob, ve

kterém pomáháme rodinám  majícím

v domácí péči jakkoliv indisponovaného

člena rodiny či příbuzného, jenž by ji-

nak musel být umístěn do péče zdra-

votnického zařízení. Částku konkrétně

využijeme na financování aktivit

v tomto projektu, a to na přednášky,

svépomocné skupiny, zprostředkování

psychologa, právníka, kněze a sociál-

ního pracovníka. Dále částkou podpo-

říme potřebné, kteří se na nás obrátí

s prosbou o pomoc. Více informací na

http://charitakyje.cz/.

Budeme vám vděčni za jakýkoliv pří-

spěvek, kterým nám přispějete, a tím

tak společně s námi pomůžete pomáhat

těm, kteří pomoc potřebují! Všem, kteří

nás jakkoliv podpoříte či nás již v této

chvíli podporujete, ze srdce děkujeme!

(dm) 
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Významná jubilea 
občanů Prahy 14

Podělte se o tato jubilea s ostatními
čtenáři v nové rubrice časopisu 
Čtrnáctka.

Fotografie posílejte v digitální podobě na e-mailovou adresu: redakce@casopis14.cz.
Nezapomeňte připojit krátké povídání o oslavenci a samozřejmě jméno a příjmení. 

Těšíme se na vaše fotografie. Do předmětu e-mailu napište heslo: jubileum.

Slavíte vy nebo vaši blízcí
kulaté výročí narozenin
nebo sňatku?

BLAHOPŘEJEME
Paní Miloslava Holá z Hloubětína
oslavila 10. prosince své 91. narozeniny.
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U nás před domem

NA ČERNÉM MOSTĚ ROSTOU NOVÉ DOMY
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE MNOŽÍ
DOTAZY OHLEDNĚ NOVÉ VÝSTAVBY
NA ČERNÉM MOSTĚ A MEZI LIDMI SE
ŠÍŘÍ NEJRŮZNĚJŠÍ FÁMY O TOM, JAK
BUDOU TYTO BYTY VYUŽÍVÁNY, PŘI-
PRAVILI JSME PRO ČTENÁŘE ČTR-
NÁCTKY ROZHOVOR S GEORGEM 
J. PODZIMKEM, JEDNATELEM SPO-
LEČNOSTI CANABA DEVELOPMENT
S.R.O. TA PŘIPRAVUJE PRO SKUPINU
CANABA STAVBU NOVÝCH BYTŮ
V JIŽNÍ ČÁSTI ČERNÉHO MOSTU,
KTERÁ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ 
VÝSTAVBU U BRYKSOVY ULICE. 

MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT,
O JAKÝ PROJEKT JDE, A UPŘESNIT,
KTERÉ LOKALITY SE TÝKÁ? 
Skupina CANABA, která je již více

než 20 let jedním z největších doda-

vatelů rodinných domů na klíč, při-

pravuje bytový developerský projekt

v Praze 14 na Černém Mostě.  Loka-

lita logicky navazuje na stávající vý-

stavbu 10 podlažních domů podél se-

verní části ulice Bryksova. 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ 
PARAMETRY PROJEKTU? 
Tři nově budované osmipodlažní domy

jsou situovány blíže ulici Bryksova

a dva pětipodlažní domy budou přilé-

hat k budoucímu parku V Čenku. Lo-

kalita nabídne 140–165 nových bytů

od startovacích 1+kk až po luxusní

4+1 v cenovém rozmezí od 1,5 mili-

onu Kč do 4 milionů Kč. 

Doprava v klidu bude řešena jak pod-

zemním parkováním pod jednotlivými

objekty, tak i výstavbou nového par-

kovacího domu a rekonstrukcí stáva-

jícího parkoviště. Tam kromě nových

majitelů najdou místo pro své ple-

chové miláčky i stávající obyvatelé

Černého Mostu.

V JAKÉ FÁZI PROJEKTU 
SE NYNÍ NACHÁZÍTE?  
V současné době probíhá příprava

tzv. Územního rozhodnutí, tzn. že

máme za sebou zhruba rok práce na

studiích projektu a schválení těchto

příslušnými komisemi městské části

i magistrátu. Teď se v podstatě studie

převádí do technických výkresů a řeší

se konstrukční detaily. To celé by-

chom rádi podali na Stavební úřad

během zimy, aby na jaře bylo vydáno

rozhodnutí. Následně budeme chtít

ve spolupráci se správními orgány

zvolit některou formu zrychleného

stavebního řízení, tak aby se během

léta 2014 mohlo začít stavět. To by

znamenalo, že v létě 2015 se budou

stěhovat první majitelé bytových jed-

notek. Snažíme se stavět co nejrych-

leji, aby dočasná omezení pro stávají-

cí obyvatele v souvislosti s výstavbou

byla vždy co nejkratší.

KOMU JSOU BYTY 
NA ČERNÉM MOSTĚ URČENY? 
Ze zkušenosti víme, že mezi našimi zá-

kazníky převládají dvě výrazné demo-

grafické skupiny. Tou první jsou mladé

páry, které plánují založit rodinu. Ti vět-

šinou vybírají menší, a tím i cenově pří-

znivější byty. Druhou skupinou jsou ro-

diny, které se rozrůstají a hledají větší

byty za příznivou cenu. To je vůbec ry-

sem našich zákazníků, že hledají byd-

lení jako výhodnou investici.

PLÁNUJETE NĚJAKÉ PŘEDSTAVENÍ
PROJEKTU PRO VEŘEJNOST?
Samozřejmě. Po dohodě s vedením MČ

Praha 14 jsme pro představení projektu

zarezervovali termín 22. ledna od 17.00

hodin v komunitním centru Plechárna,

které shodou okolností sousedí s námi

připravovanou lokalitou. Tam bude

moci přijít kdokoliv a na cokoliv se zep-

tat. Kdyby ale do té doby byly nějaké

otázky, mohou je vaši čtenáři adresovat

na e-mail development@canaba.cz.
(pr) 
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POZVÁNKA

Městská část Praha 14
a Canaba Development s.r.o.
zve srdečně všechny na
veřejné setkání k projektu
bytové výstavby na Černém
Mostě, které se koná v hale
Plechárny v Bryksově ulici
ve středu 22. 1. 2014 
od 17.00 hodin.
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Projekty

ARCHITEKTI UKÁŽÍ VIZI 
MOŽNÉ PROMĚNY SÍDLIŠŤ
PRAHA 14 BUDE V PŘÍŠTÍM ROCE
JEDNÍM Z ČESKÝCH MĚST, KTERÁ
SE ZAPOJÍ DO ZAJÍMAVÉHO A SVÝM
ZPŮSOBEM I UNIKÁTNÍHO PROJEK-
TU, JEHOŽ CÍLEM JE HLEDÁNÍ
DLOUHODOBÉ VIZE TRANSFORMA-
CE SÍDLIŠŤ. POD NÁZVEM „SÍDLIŠ-
TĚ, JAK DÁL?“ JEJ ORGANIZUJE
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT VE
SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍ SÍTÍ
ZDRAVÝCH MĚST A NADACÍ HEIN-
RICH BÖLL STIFTUNG A VYBRANÝM
MĚSTŮM, VČETNĚ PRAHY 14, NABÍ-
ZÍ JEDINEČNOU MOŽNOST ZAMY-
SLET SE NAD BUDOUCNOSTÍ STÁ-
VAJÍCÍ SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBY.

Zásadním záměrem projektu je věcně

popsat problémy sídlišť a hledat mož-

nosti jejich transformace. „Sídliště

představují specifické oblasti měst

vyžadující koncepční a promyšlené

rozhodování veřejné správy. Vzhle-

dem ke svému postavení v rámci ce-

lospolečenského vnímání představují

riziko vzniku sociálně problematic-

kých oblastí či dokonce vyloučených

lokalit. Jejich prostorová struktura

s sebou nese komplikace v oblasti

ekonomické i sociální udržitelnosti.

Doposud jsme jako společnost řešili

téměř výhradně domy a jejich staveb-

ně technologický standard a příliš ne-

řešili dlouhodobou strategii pro roz-

voj těchto lokalit,“ vysvětlují autoři

projektu v dokumentaci, kterou vedle

dalších vybraných měst dostal i úřad

v Praze 14.

SÍDLIŠTĚ JAKO FENOMÉN 
Sídliště podle autorů projektu tvoří

v zemích střední a východní Evropy

významný společenský fenomén. Od-

hady hovoří o tom, že v České repub-

lice bydlí na sídlištích asi 1/3 obyva-

tel, v Praze je to dokonce necelá

polovina. Hledání odpovědí na otázku

budoucího vývoje těchto specifických

území tak reprezentuje jedno z nej-

důležitějších témat územního pláno-

vání a správy měst. 

„Sídliště představují specifický sy-

stém zástavby s řadou odlišností vůči

běžnému městu. Veřejná prostranství

často tvoří až 2/3 plochy těchto úze-

mí, dopravní a technická infrastruk-

tura většinou nesleduje prostorovou

logiku zástavby a její charakter,

a identita jednotlivých lokalit je na-

místo veřejnými a sdílenými pro-

stranstvími výrazně definována jed-

notlivými solitérními stavbami. To

implikuje minimálně potřebu speci-

fického přístupu a zvýšené péče o ve-

řejná prostranství ze strany veřejné

správy,“ vysvětlují autoři projektu,

který startuje již v únoru.

POZITIVNÍ PROMĚNA 
I HROZBA VYLOUČENÍ
„V posledních dvou dekádách dochází

k pozvolné proměně sídlišť. Mění se

demografická skladba, populace

stárne a mění se i sociální struktura

obyvatel. V některých regionech do-

chází právě zde ke koncentraci soci-

álních problémů nebo dokonce vzniku

vyloučených lokalit. I v „bohatších“

regionech včetně Prahy pak sociolo-

gické průzkumy i ceny nemovitostí

signalizují, že bohatší a úspěšnější

část populace tento typ zástavby

dlouhodobě opouští. Tato změna však

probíhá natolik pomalu a plíživě, že si

ji obyvatelé ani politici často nepři-

pouští. Jako společnost tak riskuje-

me, že promeškáme okamžik, kdy

ještě lze aktivovat zdroje pro realizaci

kvalitativních změn těchto lokalit,“

varují autoři projektu. Současně si

kladou i zásadní otázky: Jak dál? Jak

má vypadat dlouhodobá vize těchto

území? Jakým způsobem do nich

koncepčně vstupovat a jak nastarto-

vat proces jejich transformace ve

fungující a atraktivní součásti měst-

ské struktury? Jak omezit rizika bu-

doucího negativního vývoje? 

Odpovědí může být právě tento projekt,

který navíc od městské části nevyža-

duje žádné investice, pouze spolupráci

ve smyslu poskytnutí příslušných ma-

pových podkladů či prostor pro násled-

nou prezentaci hotových studií.

SÍDLIŠTĚ OČIMA STUDENTŮ 
I ODBORNÍKŮ
Městům naopak nabízí možnost na-

hlédnout vizi sídliště pohledem mla-

dých studentů architektury. 

„V rámci výuky na Fakultě architektu-

ry bude v semestrálních studentských

projektech zpracováno 6–8 vybraných

lokalit z měst vyzvaných ke spolupráci

na tomto projektu (MČ Prahy + česká

a moravská města). V každé lokalitě

vzniknou 3–4 urbanistické studie

představující principy možných pří-

stupů k dlouhodobé vizi transforma-

ce sídlišť,“ upřesňují organizátoři

projektu. 

Vedle těchto konkrétních výstupů,

které se týkají konkrétních lokalit,

shrne poznatky z projektu meziná-

rodní konference, výstava a tištěná

publikace.  Zároveň proběhne řada

doprovodných aktivit k tématu sídlišť.

(red)
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Krimi

JAKÝ BYL ROK 2013? BYL
ÚSPĚŠNÝ, ZÁBAVNÝ ČI NUDNÝ?
KAŽDÝ JSME SI PROŠLI SVOU
VLASTNÍ CESTU. MŮŽEME VŠAK
S JISTOTOU ŘÍCI, ŽE ROK 2013 BYL
ROKEM „VELKÝCH“ VOLEB
A ROKEM POVODNÍ…
STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE
PRAHA KAŽDÝ DEN VYCHÁZELI DO
ULIC METROPOLE, ABY OCHRÁNILI
„JEJÍ“ BEZPEČNOST. POJĎME SE
SPOLEČNĚ OHLÉDNOUT ZA
NĚKTERÝMI Z „PERLIČEK“. 

„Vážení a milí čtenáři, ráda bych vám

prostřednictvím těchto řádků popřála

do roku 2014 hodně zdraví, štěstí, lásky,

spokojenosti a tolerance. Jménem

Obvodního ředitelství Městské policie

Praha 14 bych ráda poděkovala za pro-

jevenou důvěru a zároveň vás ujistila,

že i nadále budou strážníci napomáhat

zvyšování pocitu bezpečí v lokalitě,

která je nám svěřena a která je naším

společným působištěm a často i do-

movem,“ vzkázala Ing. Bc. Dana Hetz-

lová, ředitelka Obvodního ředitelství

Městské policie Praha 14.

IMPULZIVNÍ ROZHODNUTÍ
SKONČILO „HAPPY ENDEM“
Únorové ráno… operační středisko

Městské policie Praha 14 přebírá zou-

falé volání „o pomoc“ mladé ženy.

Mezi vzlyky sděluje strážníkovi do te-

lefonu, že ji bije přítel, neví, jak dál,

a chce se zabít. Pak už jen drží slu-

chátko a usedavě pláče…

Mladá žena je velmi rozrušena. Ne-

dokáže ani říci, kde se v současné

chvíli nachází. „Černý Most, nevím,

kde přesně. Zavolejte mi strážníka Vo-

katého. Musím s ním mluvit. On mi už

pomohl. Jednou… mi už pomohl,“ roz-

rušeně říká žena. Operační zjišťuje, z ja-

kého čísla je voláno. Během několika

minut vysílá na místo hlídku strážníků.

Ti v jedné z telefonních budek nalézají

psychicky vyčerpanou ženu. Na místo

přijíždí, přestože má volno, i strážník

Vokatý. Na mladou ženu si pamatuje,

již jednou s ní řešil situaci „občan-

ského soužití“. Stav ženy se plně do-

stává pod kontrolu strážníků městské

policie. Přivolaná záchranná služba

následně mladou ženu převáží do

jedné z pražských nemocnic.

PLAMENŮ SE NEBÁL, BA NAOPAK,
„FASCINOVALY“ HO
V pátek 6. prosince prochází strážníci

ulicí Bryksova, když uslyší volání o po-

moc. Vmžiku jsou na místě „potíží“. Zde

zjišťují, že v jednom z bytů domu hoří.

Okamžitě volají Hasičskou záchrannou

službu Praha a sami vbíhají do domu.

Cestou po schodech zvoní strážníci na

zvonky a upozorňují obyvatele, že v domě

došlo k požáru. Třetí patro je celé zaha-

leno dýmem. Na levé straně od schodiště

stojí neznámý, sazemi ušpiněný muž.

Strážníci jej vyzývají, aby neprodleně

opustil dům. Reakce muže je klidná,

s lehkým náznakem úsměvu odpoví:

„Toho si nevšímejte. Nad námi je ještě

větší smrad.“ Kouř je štiplavý, nelze se

pořádně nadechnout. Strážníci sbíhají

o patro níže, aby se nadechli. Zde se se-

tkávají s hasiči. Vrací se zpět do třetího

patra. Hasiči poznávají „klidného“ muže.

Sdělují strážníkům, že jej znají, prý to

není tak dlouho, co ve svém bytě založil

požár. Protože jim předtím bránil v zá-

sahu, požádají strážníky, aby muže vy-

vedli. Tak se stane. Venku před domem

již stojí i Policie ČR, která také muže po-

znává. Jeden z policistů si muže přebírá

a odvádí jej k jednomu z vozů záchranné

služby k ošetření.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM? 
Co bylo, bylo, ale může se vše opakovat.

Tak i může být, co zatím není, přesto

to, co je, se stejně mění… MP
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Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a.s., zveřejňuje výzvu na pronájem uvolněného

bytu MČ Praha 14 za podmínky vrácení stávajícího bytu MČ Praha 14. Výzva na pronájem bytu je zveřejněna na

www.praha14.cz v termínu od 2. 1. 2014 do 17. 1. 2014. Zájemci by měli složit jistinu ve výši 10 000 Kč buď v po-

kladně SMP 14, a.s., do 12.00 hodin posledního dne zveřejnění  záměru, resp. poukázat na účet s tím, že v poslední

den zveřejnění záměru musí být částka připsána na účet MČ Praha 14.

Jedná se o byty:
byt č. 5 o velikosti 4+1, Krylovecká 491, Praha 9
byt č. 2 o velikosti 1+1, Ronešova 1134, Praha 9

Dne 20. 1. 2014 v 17.00 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejné losování. Do veřejného losování se může přihlásit žada-

tel, který je nájemcem bytu MČ Praha 14 a na kterém nevázne žádný dluh.

Bližší informace vč. termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvě na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14, tak na úřední desce

v elektronické podobě na www.praha14.cz.

Případné informace podá: SMP 14, a.s., p. Burešová, tel. 281021462.

NABÍDKA NA PŘIDĚLENÍ BYTU MČ PRAHA 14
ZA PODMÍNKY VRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO BYTU



24

VZHLEDEM K TOMU, ŽE BUDE
V ROCE 2014 MĚSTSKÁ ČÁST SLAVIT
SVÉ KULATÉ VÝROČÍ, PLÁNUJE RAD-
NICE CELOU ŘADU AKCÍ. V PLÁNECH
NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU SE MŮŽETE
TĚŠIT NA CELOU ŘADU AKCÍ K JUBI-
LEU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ALE TAKÉ NA
AKCE, KTERÉ SE V UPLYNULÝCH LE-
TECH STALY ZAVEDENOU TRADICÍ.
POKRAČOVAT BUDE MĚSTSKÁ ČÁST
I V NASTAVENÉM TRENDU ZAPOJO-
VÁNÍ OBČANŮ DO PLÁNOVÁNÍ BU-
DOUCÍHO ROZVOJE PRAHY 14.

V minulém vydání Čtrnáctky jsme re-

kapitulovali uplynulý rok 2013 z pohle-

du místní Agendy 21, která řeší právě

oblast zapojování veřejnosti i konkrét-

ních komunit z Prahy 14 do udržitelné-

ho rozvoje. Nyní si alespoň stručně

představíme plány na rok nadcházející.

Jednou z oblastí, která je z hlediska

udržitelného rozvoje významná, je

komunitní plánování. „Komunitní

plán Zdravé městské části na období

2014–2015 stanovuje krátkodobé cíle

rozvoje městské části v komplexním

dokumentu, což umožní jednotné ří-

zení rozvoje městské části. Komunit-

ní plán Zdravé MČ Praha 14 definuje

obecnou Vizi rozvoje MČ Praha 14,

klíčové oblasti rozvoje, opatření

a konkrétní aktivity, které ve výsledku

přispějí k jejímu naplnění,“ vysvětluje

projektová manažerka městské části

Pavlína George. Zmíněný dokument

je podle jejích slov souhrnem podně-

tů veřejnosti (komunitní složka říze-

ní) a doporučení odborníků (expertní

složka řízení) pro zajištění udržitel-

ného rozvoje města. 

Na jeho tvorbě se podíleli vedoucí úřed-

níci příslušných odborů ÚMČ Praha 14,

samotné body tohoto „akčního plánu“

ale vyšly vedle předem definovaných

potřeb městské části především z pod-

nětů občanů, které zazněly na Fóru

Zdravé městské části, Dětském fóru

a dalších akcích se zapojením veřejnos-

ti, jako byla veřejná setkání, jednání

u kulatých stolů, ankety a podobně.

Právě tyto hlasy veřejnosti pak jsou

i podkladem ke strategickému pláno-

vání rozvoje Prahy 14. Stejně jako v mi-

nulém roce, i letos budou mít občané

možnost přednést své podněty a připo-

mínky k rozvoji městské části na Fóru

Zdravé městské části Praha 14. Pro-

stor dostanou prostřednictvím Dětské-

ho fóra i školáci a studenti ze základ-

ních a středních škol v Praze 14

a stejně jako v minulosti budou poté

výsledky ověřeny prostřednictvím an-

kety. Mladí lidé z Prahy 14 se navíc bu-

dou moci vyjádřit i v rámci Žákovského

zastupitelstva, které se bude scházet

pravidelně vždy první úterý v měsíci.

V plánech na rok 2014 se počítá i s ve-

řejnými projednáními ke konkrétním lo-

kálním tématům, která se v minulosti

taktéž osvědčila. Obyvatelé konkrétních

lokalit Prahy 14 tak dostanou možnost

sami ovlivnit budoucí kroky a plány rad-

nice, vyjádřit se ke konkrétním problé-

mům dané lokality a přímo se podílet

na rozvoji svého bezprostředního okolí. 

Pokračovat budou v nadcházejícím

roce i tradiční kampaně, jako jsou

Dny Země, Setkání kultur nebo Dny

zdraví. Vrcholem letní sezony bude

tradičně zářijový festival Stop Zevling

a těšit se můžete i na druhý ročník

Pestivalu, který bude opět vyvrchole-

ním Psí školky, kterou si jako pilotní

projekt mohli vyzkoušet chovatelé

psů z Prahy 14 už vloni v létě. Vedle

výše zmíněných akcí se ale můžete při-

pravit i na celou řadu novinek v rámci

celoročních oslav dvacátého výročí vzni-

ku MČ Praha 14. O konkrétních akcích

a termínech se dozvíte vždy s předsti-

hem na stránkách Čtrnáctky. (jam)

Zdravá MČ Praha 14

KAMPANĚ A AKCE PRO ROK 2014
• Veřejná projednání k aktuálním

tématům, Dny Země, Setkání kul-
tur a Dny zdraví

• Fórum Zdravé městské části
a Dětské fórum

• Sportovní akce O pohár starosty
• Urban game
• Lokální akce k 20. výročí založení

MČ Praha 14
• Lekce Psí školky a Pestival
• Stop Zevling
• Dětský den
• Street for Art
• Staročeský jarmark
• Vánoční a velikonoční akce 

MČ Praha 14
• Farmářské trhy
• Triatlon
• Kyje Hall Cup
• Den na kolečkách a in-line den

Prahy 14
• Cyklovýlety po Praze 14
• Závody na kolech

Tradiční kampaň ke Dni Země zapojuje do ekologicky laděných aktivit žáky škol z Prahy 14.

Dětské fórum proběhne letos pod taktovkou Žákovského zastupitelstva.
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TRADICE A NOVINKY PRO ROK 2014
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Tip pro vás

PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
V NOVÉM ROCE
Lokální kreativní a volnočasové cen-

trum Plechárna v září otevřelo své

brány pro širokou veřejnost a od té doby

přivítalo mnoho návštěvníků. Co chystá

Plechárna v novém roce? Pokračují

kurzy parkouru a lekce skateboar-

dingu. Škola skateboardingu nabízí

i školám na Praze 14 ukázkové hodiny

zdarma v dopoledních hodinách dle do-

mluvy. I v novém roce si na Plechárně

můžete přijít vyzkoušet sportovní zóny,

k dispozici je ping-pong, badminton,

stolní fotbálek, anebo samozřejmě pro-

stor pro ježdění na skateboardu. To si

nově můžete užít ve večerních speciál-

ních skateboardingových hodinách

v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Zaplatíte

pouze jednotné vstupné 40 Kč a můžete

jezdit. Sportovat se bude i s Mirkem

Gašparem, který vás naučí základům

boxu. S prvními jarními dny si pak za-

cvičíte venku, chystá se cvičení pro

všechny generace Bootcamp. Od ledna

se na Plechárně zabydlí Studentská

akademie, která nabídne pravidelné

workshopy v rámci Hudební akademie,

zkoušet v 1. patře budou dále i kapely

z projektu Zkusebny.com. V novém roce

se opět otevírají kurzy anglického ja-

zyka a lekce českého jazyka pro cizince.

OD ÚNORA SE PAK HALA PROMĚNÍ
TAKÉ NA ZÓNU PRO DĚTI
Plechárna nezapomíná samozřejmě

ani na ty nejmenší, sobota je od 13.00

do 16.00 hodin věnována rodinám

s dětmi. Od 1. února, dále pak každou

sobotu od 14 hodin, začínají živě ilu-

strované pohádky, do kterých mohou

děti přímo zasahovat. Dětskou zónu,

tedy halu Plechárny proměněnou na

území her a trávení volného rodinného

času, si můžete vyzkoušet za jednotné

vstupné 40 Kč.

Program Plechárny plynule pokračuje

i v novém roce, nabídne koncerty, akce

s partnery a místními neziskovými or-

ganizacemi. Plechárna otevírá 5. ledna

akcí Tříkrálový běh, na který v únoru

naváže běh pro všechny zamilované,

a to Valentýnský. I nadále tak Ple-

chárna povzbuzuje místní začínající or-

ganizátory, je koproducentem mnoha

zajímavých akcí a tvůrčím zázemím pro

všechny kreativní Plechárníky.

(dm)
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Máte-li v rodině dvě motorová vozidla a hledáte-li pro ně bezpečné a přitom levné parkování pro nadcházející zimní období,

neváhejte a využijte této naší nabídky! Jedná se o parkování v podzemních garážích, které jsou elektronicky střežené za po-

užití kamerového systému, s vjezdy z ul. Kučerova, Mansfeldova, Bobkova, Bryksova.

Cena parkování po dobu 6 měsíců za jedno auto 599 Kč/měsíc vč. DPH
při uzavření smlouvy nejpozději do 31. 1. 2014.

(Nabídka je určena pro nejbližší členy rodiny, jež užívají společnou domácnost – manžel, manželka, syn, dcera. Podmínkou trvání zvýhodnění

sazby je uzavření smlouvy pro dva vozy.) Při podpisu smlouvy je nutno uhradit vratnou zálohu za pronájem čipové karty v hodnotě 200 Kč.

Přihlásit se můžete na: SMP, a. s., Metujská 907, Praha 9, p. Nývlt, tel.: 281 02 14 63, e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

RODINNÉ PARKOVÁNÍ
Správa majetku Praha 14
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TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší, hraje:  
Color Club Praha, kapelník Josef Šrám.
CENA 50 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Známou a dětmi oblíbenou pohádku pro vás 
hraje Divadlo Akorát.
Vhodné pro děti od 3 let.
DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 45 MINUT.
CENA 50 KČ, DĚTI DO 3LET ZDARMA. 
REZERVACE VSTUPENEK: HANA ŠIRMAROVÁ, 
MOBIL: +420 724 065 377, 
DIVADLOAKORAT@SEZNAM.CZ.

OTEVŘENÝ ATELIER
Zimní vyrábění 
Pokračujeme v oblíbeném tvoření. Zima někdy 
dovede být dlouhá a tma doopravdy tmoucí... 
Čeká nás výroba ochranných loutek pro do-
mácnost, talismanů pro štěstí a hlavně lapačů 
snů do dětských pokojů. Nůžky s sebou. Zváni 
jsou všichni 6-99 let. Místa omezena! Realizu-
je: SURJALOKA ART a PRAHA 14 KULTURNÍ.
REZERVACE ON-LINE NEBO TELEFONICKY 
+420 602 386 469. CENA 100 KČ VČETNĚ MA-
TERIÁLU. RODINNÉ VSTUPNÉ: CENA 260 KČ 
(1 RODIČ + 2 DĚTI).
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KULTURNÍ DŮM KYJE

ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ

WWW.KDKYJE.CZ

Registrujte se 
mezi přátele KD Kyje, dostávejte od nás 
pravidelný elektronický Kyjský pondělník 
s aktuálními informacemi o kulturním dění nejen 
v KD a soutěžte s námi.
Každý měsíc losujeme o 3 x 2 vstupenky pro 
registrované uživatele na libovolný program v KD!

TOP KONCERT

Václav Neckář — Recitál
22/1 19:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
O Popelce
Divácky známá klasika v podání Divadla Evy 
Hruškové a Jana Přeučila.
VHODNÉ PRO DĚTI OD 3 LET. 
DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 45 MINUT. 
CENA 50 KČ, DĚTI DO 3 LET ZDARMA.

TOP KONCERT
VÁCLAV NECKÁŘ — Recitál
Oblíbený zpěvák, filmový herec, milovník koní 
a především citlivý člověk, který nedávno osla-
vil významné kulaté narozeniny, se vrací spo-
lu se svým bratrem Janem Neckářem do Kyjí!
CENA 250 KČ, ČÍSLOVANÁ MÍSTA!

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Taneční odpoledne nejen pro starší. 
Hraje: Color Club Praha, kapelník Josef Šrám. 
CENA 50 KČ.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Ilustrovaná pohádka
Pohádka se rodí přímo před vašima očima. 
VHODNÉ PRO DĚTI OD 3 LET. 
DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 45 MINUT.
CENA 50 KČ, DĚTI DO 3LET ZDARMA.

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.
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Praha 14 kulturní od září 2013 
připravuje pro Městskou část 
Praha 14 kulturní přehled, se 
kterým jste se dosud mohli setkat 
v online podobě a od ledna 2014 
také v tištěné podobě na nových 
distribučních místech. Kulturní 
přehled je tak jedním z nových 
kanálů, které by měly 
například usnadnit komunikaci 
místních neziskových organizací 
s obyvateli městské části.

Své tipy pro akce můžete zasílat 
na kontakt kulturniprehled@
praha14kulturni.cz vždy nejpozději 
do posledního dne v měsíci. Přehled 
vychází první týden aktuálního 
kalendářního měsíce.

Vaše Praha 14 kulturní

KULTURNÍ 
PŘEHLED 
PRAHY 14
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DDM PRAHA 9
www.ddmpraha9.cz

Od února nabízíme nové kroužky 
- např.: Basová kytara, Elektrická 
kytara, Příprava k maturitě – AJ, 
ČJ (zájemci se mohou hlásit v DDM) 
a upozorňujeme, že je možné se 
přihlásit do zájmových kroužků DDM 
na II. pololetí. Bližší informace najdete 
na našich webových stránkách.

ČLOVĚK A PES – VÝCVIK HROU
www.clovekapes.cz

Pro všechny zájemce a pejskaře, 
kteří nechtějí mít gaučového pejska. 
Rozmanité psí aktivity- sporty.
Nutné předchozí objednání. Informace 
telefonicky nebo e-mailem.

MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka organizuje 
vzdělávání a zájmové programy pro 
děti ve věkové kategorii 0 – 6 let, 
pro  jejich rodiče a zároveň provozuje 
celodenní školku (pro děti 2,5 – 6 let). 
Zápis na zájmové kroužky, do školky 
Pastelka a do programu Hurá probíhá 
od 2. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Více 
informací o všech našich aktivitách 
najdete na webových stránkách.

JAHODA, O.P.S.
www.jahoda.cz

NZDM Jahoda (6-15 let), NZDM 
Džagoda (13-26 let), TERÉN (12-26 
let).SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JAHODA (2-7 let), nové děti do školky 
přijímáme i během školního roku. 
Informace o školce a o zápisu u Mgr.
Markéty Křivkové, mail: skolka@
jahoda.cz, tel: 777 674 161. Podrobné 
informace najdete na našich stránkách  
www.jahoda.cz

MC KLUBÍČKO YMCA PRAHA
www.mcklubicko.cz

Pravidelný program MC začíná 
6. ledna 2014. MONTESSORI 
PRACOVNA (děti od 1,5 r.); ŠKOLIČKA 
ŠIKULKA pro děti od 3 let bez rodičů; 
POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE 
S KOJENCI – otevíráme novou 

skupinu. Přihlášení do programů nutné 
na tel. 777596163 nebo klubicko.
ymca@seznam.cz. Více informací na 
našich webových stránkách. 

RODINNÝ KLUB VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

Aktuální rozvrh našich kurzů 
a kroužků pro děti najdete na www.
veselycertik.cz.  Nové pololetí začíná 
již v únoru.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.charitakyje.cz

Farní charita Praha 14 pro vás i v roce 
2014 připravuje programy na podporu 
a vzdělávání. Otevíráme opět Kurzy 
českého jazyka pro začátečníky 
i pokročilé, děti i dospělé. Čekají nás 
také Kurzy angličtiny pro začátečníky, 
středně pokročilé a pokročilé. Dětský 
koutek je pro vás otevřen denně, 
a to po celou naši otevírací dobu. 
Hlídání lze na objednání zajistit, 
s doprovodem je vstup možný kdykoliv 
během otevíracích hodin.

INTEGRAČNÍ CENTRUM 
PRAHA, O.P.S. – POBOČKA 
PRAHA 14
www.icpraha.com

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí 
cizincům ze zemí mimo Evropskou Unii 
informace a poradenství: pobytové 
záležitosti, zaměstnání, bydlení, 
zdravotní péče, vzdělávání. Pravidelně 
organizujeme multikulturní akce, 
na které srdečně zveme všechny 
obyvatele Prahy 14. 
Otevírací doba: po, út, čt: 9:00-17:00.

LEDEN 2014



KULTURNÍ PŘEHLED PRAHY 14

5.  14:00  TŘÍKRÁLOVÝ BĚH
   Pokračujeme se sérií běžeckých závodů kolem Plechárny. 

 Plechárna Černý Most, Neseď za pecí, www.plecharnacernymost.cz, 
www.nesedzapeci.cz  

   16:00  TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
  V kostele sv. Bartoloměje na Praze 9. Účinkuje Chrámový sbor 

a orchestr při kostelu sv. Bartoloměje.  Farní charita Praha 14, 
www.charitakyje.cz

12.  15:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY
   V neděli 12. ledna 2014 bude v Galerii 14 zahájena výstava mozaik 

z dílny Jany Höferové „Na křídlech motýlů“.   MČ Praha 14, 
www.praha14.cz 

   15:00  POHÁDKOVÁ NEDĚLE
  O Popelce. Divácky známá klasika v podání Divadla Evy Hruškové 

a Jana Přeučila.  KD Kyje, www.kdkyje.cz

14.   15:00   KADEŘNICE LAĎKA STŘÍHÁ MALÉ ČERTÍKY
   Nechte své děti ostříhat v prostředí, které je mu známé a příjemné. 

V rámci stříhání volná herna ZDARMA.  RK Veselý čertík, 
www.veselycertik.cz 

15.  18:30   KLAVÍRNÍ KONCERT
   Ve středu 15. ledna se uskuteční v Galerii 14 klavírní koncert. Vystoupí 

Lukáš Klánský. Vstup volný.   MČ Praha 14, www.praha14.cz 

   20:00   KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
  Přijďte si vyrobit zajímavý a jedinečný keramický výrobek pro sebe 

nebo pro své blízké.   RK Veselý čertík, www.veselycertik.cz 

18.  15:00   JEDNODENNÍ LYŽOVÁNÍ
   Jednodenní lyžování ve ski areálu Herlíkovice — podrobnosti sledujte na 

webu, přihlášky předem v DDM.  DDM Praha 9, www.ddmpraha9. cz  

   19:00   BRKELEMEKE
  Brkelemeke je divadelní hra o hře. Hra o cestování. Hra o hraní si na 

cestě. Hra o dvou lidech, kteří cestují, aby žili, a žijí, aby byli pořád na 
cestě.  Plechárna Černý most, www.plecharnacernymost.cz  

22.   19:00  VÁCLAV NECKÁŘ — RECITÁL
   Oblíbený zpěvák, filmový herec, milovník koní a především citlivý 

člověk, který nedávno oslavil významné kulaté narozeniny, se vrací 
spolu se svým bratrem Janem Neckářem do Kyjí! 

 KD Kyje, www.kdkyje.cz

   19:15   JAK ZÍSKAT SPOKOJENOST PRO SEBE I SVOU RODINU 
  Sebezkušenostní zážitkový seminář. Při hledání vaší cesty ke 

spokojenosti vás bude doprovázet Mgr. Denisa Dohányosová, Dis.  
Přihlášení nutné — klubicko.ymca@seznam.cz nebo 777 596 163. 

 MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz

LEDEN2014

Kulturní přehled připravuje Praha 14 
kulturní pro Městskou část Praha 14.

www.praha14kulturni.cz
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda na naší

městské části funguje nějaká charita,

kam by mohli občané Prahy 14 dávat

použité věci, jako jsou hračky pro děti

či obnošené oblečení, které by ještě

prospělo jiným lidem.

Děkuji za odpověď a přeji vám úspěš-

ný vstup do nového roku!

Jindra Nová

Dobrý den, paní Nová,

děkujeme za Váš dotaz. Určitě v naší

městské části najdete organizace, které

se této dobročinné věci věnují. Kon-

krétně společnost POTEX s. r. o. má na

území P14 rozmístěné sběrné kontej-

nery, do kterých je možné vkládat ne-

potřebné oblečení, oděvní doplňky, obuv

a bytový textil. Vkládané oblečení by

mělo být čisté, vyprané, nepoškozené,

znovu použitelné a zabalené do igeli-

tového pytle. Přikládám i jejich webové

stránky, kde se dozvíte popř. více in-

formací – www.potex.cz. Na Černém

Mostě v ulici Doležalova je k dispozici

sběrné a výdejní středisko Diakonie

Broumov, kde odebírají obnošené ob-

lečení, bytový textil, obuv a knihy. Dále

na Černém Mostě sídlí oblastní spolek

Českého červeného kříže Praha 9, kam

také můžete přinášet použité ošacení.

Bc. Michaela Všetečková,
tiskové oddělení ÚMČ Praha 14

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

� Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít.
Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva
zdarma. Info – 606 227 390

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,

opravy, tel.: 775 132 921.

� !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklíze-
ní sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhová-
ní všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

� Doučím ZŠ, SŠ a SO. Český jazyk a li-

teraturu, příprava na testy i státní matu-

ritu. 721 757 781, stanek@tupolevka.cz.

� 1JMReailty – Vaše realitní kancelář.
Zajistíme prodej, pronájem nemovi-
tostí. Kompletní servis v oblasti realit
– nízké provize. Tel.: 608 703 343,
www.1jmreality.cz (kancelář Praha 9).

� Prohlášení vlastníka, převody bytů do

vlastnictví, nové stanovy BD a SVJ, zaměře-

ní objektu, zakládání SVJ. T.: 724 304 603.

� Nabízím doučování angličtiny
a němčiny pro žáky ZŠ a studenty SŠ.
U metra Hloubětín. Tel.: 724 156 794

� Instalatér – voda, topení, zed. prá-

ce. Výměna kuch. dřezů a desek. 

Tel.: 602 649 359

� Čištění koberců a čalounění, pro
firmy, školy, kanceláře, komerční
prostory i domácnosti. Profesionál-
ně za rozumnou cenu. Doprava
zdarma. Tel.: 603 701 992, e-mail:
j.penjak@seznam.cz

� Čistíme koberce, postele, matrace,

sedačky, křesla a židle mokrou meto-

dou profi stroji Karcher – zbavte se

prachu a roztočů, které nevidíte, ale

pořád jsou s vámi. Rychle, kvalitně

a levně. Doprava Praha 9 ZDARMA.

Objednávky na tel.: 777 717 818,

www.cistimekoberce.cz.

� Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky, kvalit-
ní obrazy českých mistrů kupuje IN-
TERANTIK, Praha 9, Pod pekárnami 3.
T. 283 893 334, 605 829 440, út a čt.
Po 10 hod.

� Nabízím vám kadeřnické služby vše-

ho druhu v prostředí vašeho domova

a dle vašich časových možností. Volej-

te 774 901 193.

� Přímý zájemce koupí jednotlivě dva
byty v Praze. Menší byt 1-2+1 pro dce-
ru a větší byt 3-4+1 pro sebe. Na vy-
stěhování nespěchám, platba hotově,
vyplatím dluhy či exekuce, lze i byt
před privatizací. Kontakt: 608 661 664

ZAPOJILI JSME SE DO NÁRODNÍ 
POTRAVINOVÉ SBÍRKY V PRODEJNÁCH
GLOBUS A MAKRO
V prvním pololetí tohoto školního roku

je součástí učebního plánu pro kvarty

předmět Výchova demokratického ob-

čana. Naše třída, kvarta A, se rozhodla

v tomto předmětu v  rámci projektu

Občan věnovat problematice plýtvání

jídlem.

Kontaktovali jsme proto pana Adama

Podholu z organizace Zachraň jídlo,

která úzce spolupracuje s Národní po-

travinovou bankou. Když jsme se do-

zvěděli, že se pod její záštitou koná

16. listopadu Národní potravinová sbír-

ka, hned jsme se o tuto akci začali za-

jímat více a nabídli svou pomoc ve shá-

nění potravin pro potřebné lidi a charitu.

Naším úkolem bylo informovat naku-

pující o sbírce. Rozdávali jsme letáčky

se seznamem trvanlivých potravin, kte-

rými by svým nákupem mohli pomoci.

Národní potravinovou sbírku organi-

zovaly Byznys pro společnost a Česká

federace potravinových bank. V České

republice se konala taková akce vůbec

poprvé a sklidila obrovský úspěch.

Organizátoři počítají i s dalšími ročníky.

Do projektu se zapojilo pět obchodních

řetězců: Tesco, Ahold, Globus, Inter-

spar a Makro ve 111 prodejnách po

celé České republice. Tisícům dob-

rovolníků se podařilo vybrat celkem

66 tun potravin.

Tuto akci jsme si užili a samozřejmě

jsme také přispěli svým nákupem do

sbírky. Příštího ročníku bychom se

znovu rádi zúčastnili.

Lucie Zadáková, kvarta A

SPORTOVNÍ KLUB KAMILY ŠEBÍKOVÉ
POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Nikdy jste necvičili, nebo jste naopak

pokročilí a rádi se zúčastníte závodů

a vystoupení na akcích? Právě pro vás

pořádá klub nábor nových tváří do ná-

sledujících kurzů: cvičení při hudbě,

cvičení pro nejmenší 2–5 let formou

hry – průprava, stepy, týmové skladby,

sóla, dvojice, komerční a sportovní

aerobik a další. Nábory probíhají ve

dnech 6.–16. ledna 15.30–18.00 hodin

v gymnastickém sále v ZŠ Chvaletická

918, Lehovec – Praha 9.

Přijďte si také vyzkoušet ukázkovou

hodinu cvičení na trampolínách pro

děti i dospělé: dospělí 7. ledna 2014

19.15–19.45 hod. Děti 2–5 let 

8. ledna 2014 16.00–16.30 hod. Děti

6–12 let 8. ledna 2014 17.00–17.30 hod.

Kontakt: 
kamilasebikova@seznam.cz 
tel.: 606 499 821
www.aerobic-deti.cz 
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Křížovka o ceny/sudoku

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Marcello Mastroianni: Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to… (dokončení v tajence).

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři skipasy do vybraných areálů Snowhill. Správné řešení

tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 1. 2014 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.

R. Horák, Hloubětín; M. Korbelová, Kyje; S. Nohynka, Černý Most

Střední Těžké



©
 I

nt
er

 I
K
EA

 S
ys

te
m

s 
B
.V

. 
20

14

www.IKEA.cz/CernyMost
Otev eno každý den: 9.00–21.00
IKEA erný Most, Chlumecká 664/10, 198 00 Praha 9- erný Most

EXPERT
A++AAAA++

Zveme leny IKEA® FAMILY s d tmi na d tský den v IKEA erný Most

Milé d ti, pokud v obchodním dom  IKEA objevíte a vy ešíte úkoly na 6 stanovištích, 
stanete se certi  kovanými odborníky na šet ení energií, úsporu vody a nakládání 
s odpadem. A jako expert pak všem doma m žete poradit, jak ušet it peníze.
O ceny mohou sout žit všechny samostatné d ti do 15 let.

A navíc v restauraci IKEA nabízíme d tské menu jen za 19 korun.

NABÍDKA RESTAURACE

pátek 31. ledna, 10–18 hodin

Sta  se
EXPERTEM
na domácí
úspory

Jak na úspory
v domácnosti

IKEA® FAMILY vás zve 
na inspirativní prohlídky 
obchodního domu IKEA erný Most

Naši odborníci vám poradí, jak si za ídit úsporn jší domov 
tak, abyste šet ili peníze i životní prost edí. Ukáží vám 
praktické tipy, které vám pomohou snížit náklady na 
energie, snížit spot ebu vody a seznámí vás s výrobky 
pro lepší nakládání s potravinami i odpady.

Zaregistrujte se na www.IKEA.cz/IKEAFAMILY

29.–30. ledna 2014
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