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Úvod

Obsah Vážení občané, milí sousedé,

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE? 
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele: 
PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce:
Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296  114  911 • Redakční rada: Bc. Radek Vondra,
Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek, Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo
zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce
• Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme
zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Komunitní koordinátoři Barbora Bírová a Michal Lehečka
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Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz

letošní podzim se nesl především ve
znamení výročí založení naší městské
části a zejména dalších komunálních
voleb, ve kterých jste vy, občané Pra-
hy 14, volili své zástupce do zastupi-
telstva městské části. Nyní už mohu
konstatovat, že nově sestavená koalice
ve složení TOP 09, ČSSD, ODS a Strana
zelených mi umožnila obhájit post sta-
rosty a pokračovat ve změnách zkva-
litňujících městskou část a život v ní.
K tomu by měli svou prací přispět i další

členové v radě – Lucie Svobodová (ČSSD), která bude zastávat
post první místostarostky, dále místostarostové Jiří Zajac (ODS)
a Ilona Picková (Strany zelených) a radní Irena Kolmanová
(TOP 09), Břetislav Vodák (ČSSD), Jan Hron (TOP 09), Josef
Kutmon (ODS) a za Zelené Petr Hukal. Koaliční jednání nebyla
jednoduchá a výsledná koalice reprezentuje vůli nadpoloviční
většiny těch, kdo přišli k volbám, a má tím legitimní mandát
k realizaci kroků z volebních programů zastoupených stran.
Podrobné ohlédnutí za podzimními volbami, jejich výsledky
a informace o sestavování koalice vám přinášíme hned v úvodu
tohoto vydání Čtrnáctky. Dozvíte se také, jak probíhalo ustavující
zasedání nového zastupitelstva. Jako starosta bych na tomto
místě také rád poděkoval všem voličům za to, že nepodlehli
skepsi a k volbám se postavili zodpovědně.
Podzim ale střídá zima, a přestože se zatím nezdála dostát své
tradici, věřím, že se i my v naší městské části dočkáme sněhu
a zimních radovánek. Se zimou ale přichází zároveň advent,
který bude letos probíhat pod taktovkou Prahy 14 kulturní jako
velký festival v duchu tradice. O té církevní si ostatně můžete
přečíst i v zajímavém vánočním rozhovoru s kyjským farářem.
Na dalších stránkách Čtrnáctky se pak již tradičně dozvíte
i další informace, které se s koncem roku a také s koncem
uplynulého volebního období nesou v duchu bilancování a vizí
na léta příští. Přeji všem příjemné a pokud možno klidné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku 2015.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra



PO VÍCE NEŽ MĚSÍČNÍM ČEKÁNÍ,
JEŽ ZAPŘÍČINILO NAPADENÍ VO-
LEBNÍCH VÝSLEDKŮ, MÁ PRAHA 14
NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO
I RADU MĚSTSKÉ ČÁSTI. TA BYLA
ZVOLENA NA USTAVUJÍCÍM ZASE-
DÁNÍ ZASTUPITELŮ ZVOLENÝCH
V ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOL-
BÁCH. SKONČILO TAK PŘECHODNÉ
OBDOBÍ, KDY SE ČEKALO NA PO-
TVRZENÍ VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ.

Návrh na zneplatnění výsledků ko-
munálních voleb v městské části
Praha 14, které se konaly ve dnech
10. a 11. října 2014, podalo k soudu
vítězné hnutí ANO 2011 a jeden jeho
kandidát krátce po volbách kvůli
údajným nesrovnalostem ve sčítání
hlasů v několika volebních okrscích.
Čekalo se tedy na rozhodnutí soudu,
které nakonec přišlo 12. listopadu.
Městský soud v Praze potvrdil plat-
nost výsledků komunálních voleb a
zamítl tak návrh na prohlášení voleb
za neplatné, a to jak v dílčích námit-
kách, tak v celkovém výsledku.
První zasedání zastupitelstva bylo svo-
láno krátce po rozhodnutí soudu na
27. listopad do Galerie 14 na Černém

Mostě. Program jednání byl tradiční,
bylo totiž třeba absolvovat povinné
procedury, jako je složení slibu členů
zastupitelstva, zvolit ověřovatele zápi-
su, návrhový a volební výbor a násled-
ně také schválit jednací a volební řád.

ZNÁMÉ TVÁŘE I NOVÁČCI   
Poté již mohla proběhnout volba nové
Rady MČ Praha 14. Ta bude mít v tomto
volebním období opět devět členů, kteří
reprezentují aktuální koalici sestave-
nou na základě dohody mezi TOP 09,
ČSSD, ODS a Stranou zelených.
Do křesla starosty opět usedne sta-
rosta Radek Vondra, jeho první zá-
stupkyní bude jednička kandidátky
sociální demokracie Lucie Svobodová,

dalšími místostarosty pak budou Jiří
Zajac z ODS a Ilona Picková ze Strany
zelených. Tuto čtveřici v radě doplní
uvolnění radní Irena Kolmanová z TOP
09 a Břetislav Vodák z ČSSD a dále
také trojice neuvolněných členů rady.
Na tyto posty zvolili zastupitelé Jana
Hrona za TOP 09, Josefa Kutmona
za ODS a Petra Hukala za Stranu ze-
lených. „Za čtyři roky, co jsem byl sta-
rostou, se podařilo rozhýbat měst-
skou část a zefektivnit její fungování
a rozjet projekty z evropských peněz.
Věřím, že jsem odvedl velký kus prá-
ce,“ řekl v nominačním projevu zno-
vuzvolený starosta Radek Vondra.
Vzhledem k tomu, že se podařilo se-
stavit výše zmíněnou koalici, míří

KDO POVEDE PRAHU 14
PŘÍŠTÍ ČTYŘI ROKY
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Bc. Radek Vondra TOP 09 starosta
Ing. Mgr. Lucie Svobodová ČSSD 1. místostarostka
Jiří Zajac ODS 2. místostarosta
Ing. Ilona Picková SZ 3. místostarostka
Mgr. Irena Kolmanová TOP 09 uvolněná radní
Ing. Břetislav Vodák ČSSD uvolněný radní
Jan Hron TOP 09 radní
Josef Kutmon ODS radní
Ing. Petr Hukal SZ radní

KDO POVEDE PRAHU 14

Radu městské části Praha 14 tvoří koaliční zastupitelé z TOP 09, ČSSD, ODS a Strany zelených. Zleva: Břetislav Vodák, Irena Kolmanová, Josef Kutmon,
Lucie Svobodová, Radek Vondra, Ilona Picková, Petr Hukal, Jan Hron a Jiří Zajac.
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hnutí ANO 2011, respektive jeho de-
vět zastupitelů do opozice. Z jednatři-
ceti členů Zastupitelstva MČ Praha 14
má koalice většinu sedmnácti hlasů.
K opozici se pak vedle hnutí ANO
2011 řadí také dvojice zastupitelů
zvolených za KSČM a dva zástupci
Konzervativní aliance 2014.
V následujícím programu pokračovalo
nově ustavené zastupitelstvo již po-
měrně svižně. Zatímco kompetence
jednotlivých členů rady stanoví až její
první jednání na začátku prosince, už
nyní je známé složení dvou výborů
zastupitelstva.
Kontrolní výbor tradičně povede opo-
zice, aktuálně byl jeho předsedou
zvolen zástupce ANO 2011 Ing. Mi-
chal Vrba. Finanční výbor zastupitel-
stva pak povede Ing. Jiří Klíma

za TOP 09 a zasednou v něm zástupci
dalších stran, například i lídr ANO
2011 Vladimír Tománek.

SESTAVENY NOVÉ VÝBORY 
I PROVIZORNÍ ROZPOČET
Návrh někdejšího starosty a součas-
ného zastupitele Konzervativní alian-
ce 2014 Miroslava Froňka, aby byl
zřízen i třetí samostatný výbor, který
by se zabýval územním rozvojem
a plánováním, nakonec zastupitel-
stvo neschválilo.
Schváleno bylo naproti tomu aktuální
rozpočtové provizorium. „Je to nutné,
protože v tuto chvíli není schválen
rozpočet hlavního města Prahy a také
státní rozpočet, na kterých jsme jako
městská část závislí,“ vysvětlila
místostarostka Lucie Svobodová, kte-

rá měla v uplynulém volebním období
na starosti finance. Podle jejích slov
by se sice v rámci rozpočtového pro-
vizoria nemělo investovat, nicméně je
třeba v jeho rámci vytvořit rezervu,
která by pokryla případné neplánova-
né náklady spojené s aktuálními in-
vestičními akcemi městské části. 
„Jde zejména o projekty zateplování
školských zařízení a také budovy Ple-
chárny, které aktuálně běží. Dále jsme
schválili prostředky na dočasnou fi-
nanční výpomoc trojici neziskových or-
ganizací, Českému červenému kříži,
Jahodě a sdružení Neposeda. Všechny
tyto prostředky se nám vrátí ve chvíli,
kdy zmíněné organizace obdrží dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí,“
dodala Svobodová.

(jam)

Téma

Ano 2011 – 9 zastupitelů
Jméno a příjmení věk příslušnost povolání
Tománek Vladimír, Mgr. 40 ANO 2011 OSVČ, zastupitel MČ Praha 14
Kijonková Simona, Ing. 37 ANO 2011 obchodní ředitelka
Med Karel, Ing. 43 ANO 2011 správa IT, technik PC
Venclíček Petr 29 ANO 2011 podnikatel
Hejrovská Aneta 22 ANO 2011 student VŠ
Novotný Tomáš 21 ANO 2011 student VŠ
Vrba Michal, Ing. 37 BEZPP finanční manažer
Adámek Jan, Ing. 31 BEZPP OSVČ, jednatel společnosti
Šubrt Miroslav 43 ANO 2011 zdravotní záchranář
TOP 09 – 7 zastupitelů
Vondra Radek, Bc. 42 TOP 09 starosta MČ Praha 14
Kolmanová Irena, Mgr. 36 TOP 09 personalistka
Hron Jan 46 TOP 09 obchodní manažer
Mašek Pavel 40 TOP 09 předseda správní rady nadačního fondu
Klíma Jiří, Ing. MBA 47 TOP 09 krizový manažer
Kuda Aleš, Mgr. 42 TOP 09 místostarosta MČ Praha 14, psycholog
Kaufman Jan, MUDr. 51 BEZPP odborný lékař
ČSSD – 4 zastupitelé
Svobodová Lucie, Mgr. Ing. 32 ČSSD zástupkyně starosty MČ Praha 14, právnička
Vodák Břetislav, Ing. 61 ČSSD zástupce starosty MČ Praha 14
Jenšík Jaroslav 40 ČSSD podnikatel
Muhrová Hana 54 ČSSD poštovní úřednice
Občanská demokratická strana – 3 zastupitelé
Zajac Jiří 37 ODS živnostník
Kutmon Josef 58 ODS obchodní ředitel
Pavlíčková Kateřina, MUDr. 62 ODS lékařka
Strana zelených s podporou Pirátů – 3 zastupitelé
Picková Ilona, Ing. 47 SZ učitelka, zastupitelka MČ Praha 14
Hukal Petr, Ing. 34 SZ ved. pracovník, předseda dopr. komise ZMČ Praha 14
Prager Michal, Bc. 33 SZ ředitel neziskové organizace
Komunistická strana Čech a Moravy – 2 zastupitelé
Šíma Viktor 49 BEZPP vedoucí výroby
Krátká Jitka 67 KSČM důchodkyně
Konzervativní aliance 2014 – 2 zastupitelé
Froněk Miroslav, Ing. 54 BEZPP vydavatel
Tománková Soňa 36 KA14 manažerka
Pro Prahu a KDU-ČSL – 1 zastupitel
Jelenová Zuzana, PhDr. 52 HPP zakladatelka a manažerka KC Motýlek

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14
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Vánoce v Praze 14

5. 12. 18:00
Mikulášský
průvod 
s Neposedou

20. 11. – 18. 12. 
Vánoce na ulici
www.praha14kulturni.cz/
vanoce-na-ulici

10. 12. 19:00
Top koncert 
v KD Kyje 
– Vlasta Redl

18. 12. 15:00
Vánoce 
Prahy 14 
na Rajské 
zahradě

28. 11. 18:00
Hudební noc
na Praze 14

Adventní 
festival

Prahy 14

20. 11. — 24. 12.
koncerty, vánoční výtvarné dílny, mikulášské nadílky 

a mnoho dalších akcí v neziskových organizacích 
a institucích a speciální nabídky v obchůdcích na Praze 14

Praha 14 kulturní propojila neziskové organizace 
a obchodníky Prahy 14 a společně vás zveme na 

Kompletní program hledejte na  
www.praha14kulturni.cz/adventni-festival.

DĚKUJEME ZAPOJENÝM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A OBCHODNÍKŮM:
Neziskové organizace:
DDM Praha 9, Jahoda, KC Motýlek, TJ Sokol 
Jahodnice, Římsko-katolická farnost Praha 
— Kyje, Pestrá společnost, Neposeda, MC 
Klubíčko — Ymca Praha, Centrum volného času 
14, DS Pohádka, Kavárna a cukrárna Havana, 
NZDM Pacific, Církev bratrská

Obchodníci z Prahy 14: 
CDS Nová Duha – Nám. plukovníka 
Vlčka 696/3, Černý Most
Švadlenka, Kučerova 767, Černý Most
Duhová prádelna (DUHA, Společnost pro 
integraci osob s mentálním postižením), 
Maňákova 796/4, Černý Most

www.AZDEKOR.cz, Bryksova 730, 
Černý Most
Pekařství Moravec, Mansfeldova 788, 
Černý Most
Krejčovství a prodej galanterie, čištění 
oděvů, Asija Nikulina, Cíglerova 1139/3, 
Rajská zahrada

Po
zv
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Aktuality

S RAKETOU U STOLU
O POHÁR STAROSTY
Zabojovat a pokusit se získat pohár
starosty mohli milovníci stolního
tenisu na tradičním podzimním tur-
naji, který se konal v sobotu 8. listo-
padu v hale hloubětínského bazénu.
Stejně jako v minulých letech se
tato akce, určená neregistrovaným
hráčkám a hráčům starším patnácti
let, setkala s velkým zájmem hráčů
z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Bylo patrné, že rivalita mezi někte-
rými soupeři má kořeny už v přede-
šlých ročnících tradičního turnaje,
přesto se však celá akce nesla
v příjemném duchu. Dík pořadatelů
z MČ Praha 14 však patří nejen hrá-
čům, ale také sponzorům. Stoly za-
půjčil pan Stanislav Vyoral, o nápoje
se postarala Coca-Cola.            (jam)

KLARINETY V GALERII
Zajímavý komorní koncert hostila za-
čátkem listopadu Galerie 14 na Čer-
ném Mostě. Vystoupení dechového
souboru trefně nazvaného Clarinet
Factory přilákalo řadu milovníků
hudby, kteří zaplnili prostor galerie
do posledního místa. Na pódiu se
představili špičkoví hudebníci, klari-
netista PKF – Prague Philharmonia
Jindřich Pavliš, člen Státní opery
v Praze, klarinetista a hráč na base-
tový roh Luděk Boura, člen PKF kla-
rinetista Vojtěch Nýdl a basklarine-
tista a tenorsaxofonista Orchestru
Karla Vlacha Petr Valášek. A ti všich-
ni si spolu s diváky užili skutečně
krásný večer plný hudby. Díky podpo-
ře ze strany pořadatele, kterým byla
MČ Praha 14, byla navíc tato parádní
akce přístupná zdarma.              (jam)

Od června 2014 fungují webové stránky
Hostavic www.HOSTAVICE.eu. Stojí za
nimi především komunita, která v mi-
nulosti pořádala například první roč-
ník hostavické sousedské slavnosti.
Naleznete zde aktuality, kalendář akcí
v Hostavicích a diskusní fórum.
„Cílem těchto stránek je podpořit vzájem-
nou komunikaci mezi občany v Hostavi-
cích a poukázat na přírodní jedinečnost
této městské části. Máte-li zájem psát své
pravidelné příspěvky, tak nás prosím kon-
taktujte na hostavice.eu@gmail.com,“
vzkazují autoři nového webu.             (dm)

HOSTAVICE 
MAJÍ NOVÝ WEB
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Neunavujte se řízením auta a nechte se pohodlně dovézt až pod sjezdovku
od nás! Po celou zimní sezónu odjíždějí denně pravidelné linky autobusů
z Prahy do skiareálu Herlíkovice. Co je důležité, nic nemusíte platit předem
ani stát frontu u pokladny. Jízdenku včetně skipasu si zakoupíte při nástupu
do skibusu. Skibusy odjíždějí z Chlumecké ulice. Stanoviště je přímo u vstupu
do metra stanice Černý Most. www.snowhill.cz/skibusy/mapa)

PRAHA (ČERNÝ MOST ) – HERLÍKOVICE 
Denní lyžování pondělí–neděle: odjezd 6.35, příjezd zpět 18.05
Večerní lyžování středa a sobota: odjezd 16.10, příjezd zpět 23.05
Víkendová dopolední linka sobota a neděle: odjezd 8.00, příjezd zpět 18.05

Ceny (jízdenka a permanentka) dospělý / junior + ISIC / dítě 
Po–Čt denní 650 Kč / 540 Kč / 330 Kč
Pá–Ne denní 690 Kč / 590 Kč / 390 Kč 
Večerní 450 Kč / 350 Kč / 200 Kč

Své místo ve skibusu si můžete rezervovat online na
www.snowhill.cz nebo na infolince +420 737 222 456.
Více na infolince 737 222 456 a www.snowhill.cz.

SKIBUSEM NA LYŽE DO HERLÍKOVIC

Velké finále muži
1. J. Sedlák
2. M. Kormáňoš
3. M. Křehnáč
4. M. Trnka

Malé finále muži
1. J. Řechtáček
2. A. Mikuška

Velké finále ženy
1. M. Korbová
2. I. Janovská
3. S. Plášková
4. J. Eberová

Malé finále ženy
1. M. Minárová
2. H. Dyršmídová
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JAK JSTE SE KE KOMUNITNÍMU
MONITORINGU A PRÁCI KOORDINÁ-
TORA DOSTALI? KDE VZNIKLA
MYŠLENKA?
Michal: My dva jsme se na samotném
komunitním monitoringu nepodíleli,
do projektu jsme se zapojili až později.
Původní myšlenka přišla od Davida
Kašpara, ředitele  Prahy 14 kulturní.
Tak vznikl komunitní monitoring, který
proběhl loni na jaře. Koordinátoři jsou
navazující projekt.

CO JE PRO VÁS KOMUNITA?
Michal: Podle toho, jak uvažujeme my
jako koordinátoři, parta lidí, kteří se
sejdou v hospodě jen s cílem pít pivo,
nejsou komunita. Klademe důraz na
nějaký společný zájem. Kdyby alespoň
hráli karty, už by se za komunitu
možná považovat dali. Práce koordi-
nátorů je velice specifickým typem vý-
zkumu, protože nejen pozorujeme, ale
také do jisté míry zasahujeme do dění,
snažíme se přispět ke změně.

JAK PRÁCE KOORDINÁTORA 
PROBÍHÁ?
Michal: Fungujeme jako podpora ko-
munit i jednotlivců. Například když dva
mladí obyvatelé Černého Mostu chtěli
uspořádat fotbalový turnaj, pomohli
jsme jim zajistit pomoc od Prahy 14
kulturní i radnice. Na úřadě sedí lidé,
kteří mohou takovéto aktivity podpořit,
ale doteď chyběla spojka.

NA JAKÝCH PROJEKTECH 
AKTUÁLNĚ PRACUJETE?
Michal: Spektrum aktivit je široké, teď
na podzim jsou to hlavně akce pořádané
Prahou 14 kulturní, jako je Hudební noc
v Praze 14, kde jsme pomáhali na zá-
kladě znalostí lokálních hospod a oby-
vatel, kteří je navštěvují, vybírat prostory
pro vystoupení lokálních hudebníků.
Chystáme Vánoce na ulici, což je sbírka
pro osoby bez přístřeší, a podílíme se

BARBORA BÍROVÁ A MICHAL LEHEČKA Z ANTHROPICTURES PŮSOBÍ 
OD LOŇSKÉHO ROKU V PRAZE 14 JAKO KOMUNITNÍ KOORDINÁTOŘI. 
MŮŽETE SI JE PŘEDSTAVIT JAKO NEZÁVISLOU SPOJKU MEZI LIDMI 
A ÚŘADEM. JEJICH ČINNOST NAVAZUJE NA KOMUNITNÍ MONITORING,
KTERÝ PROBĚHL V PRAZE 14 NA JAŘE ROKU 2013.

ŽÁDNÝ HLAS BY NEMĚL
ZŮSTAT STRANOU

KOMUNITNÍ KOORDINÁTOŘI
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i na přípravách adventního kalendáře,
jenž shrnuje aktivity spojené s Advent-
ním festivalem Prahy 14. Spojuje různé
subjekty, od místních farností až po lo-
kální podnikatele. I v těchto projektech
fungujeme hlavně jako spojka mezi ofi-
ciálními místy a obyvateli.
Jsme zapojeni i do dalších aktivit, nejen
do těch iniciovaných „shora“. Pomáhali
jsme například s pietní vzpomínkou, kte-
rou iniciovala Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jiří v Hloubětíně na konci
října. Hloubětínští sportovci by na jaře
rádi pokračovali v obnovené tradici no-
hejbalového turnaje Hloubětínská smeč.
Udržujeme kontakt i s policií. Někteří její
pracovníci rozvíjejí sportovní činnost, aby
nabídli program mladým lidem, kterým
by jinak hrozilo, že skončí na okraji spo-
lečnosti. Pravděpodobně tak vznikne
nový sportovní klub na Černém Mostě,
který bude primárně zaměřen na box,
ale do budoucna by měl zastřešovat
i další sportovní činnosti.

CHYSTÁ SE I NĚCO DALŠÍHO?
Michal: Probíhají i jiné aktivity než
sportovní a kulturní. Na Černém
Mostě vznikly dvě petice, které se za-
bývají plánovanou zástavbou vedle
Plechárny a úpravami před školou ve
Vybíralově ulici. Chystá se neformální
setkání lokálních aktérů s pracovníky
Institutu plánování a rozvoje v místech,
kterých se petice týkají, a to v zájmu
otevření diskuse o dalším vývoji loka-
lity. Podobná situace je Na Hutích.
Nejsme ale terénní sociální pracovníci ani
neděláme práci za ty, kdo chtějí nějakou
aktivitu zorganizovat. Snažíme se komu-
nity na Praze 14 poznat a pochopit ze své
pozice sociálních vědců a pomoci jim na-
vázat potřebné kontakty. A to se daří.

JAK VNÍMÁTE PRAHU 14 VZHLEDEM
K OSTATNÍM MĚSTSKÝM ČÁSTEM
NEBO JINÝM MĚSTŮM?
Barbora: Pozitivní je už snaha městské
části, aby tu „pobíhali“ nějací sociální
vědci. Je to svým způsobem jedinečný
projekt. Když to porovnám s Bratisla-
vou, kde jsem prožila většinu života,
v tamějším prostředí mi to přijde jako
úplné sci-fi, tam by se nic podobného
realizovat nemohlo, alespoň zatím ne.
Na západ od našich hranic je to přitom
stále běžnější.
Michal: Praha 14 je zajímavý slepenec
odlišných lokalit s různorodou sklad-
bou obyvatelstva, historií, vztahy a zá-
zemím. Identita Prahy 14 jako celku
se vytváří zvenčí uměle. Lidem z jed-
notlivých částí je většinou jedno, co se
děje v ostatních čtvrtích. I když existují
výjimky, například je dobře propojená
oblast Hloubětína, Lehovce a Aloisova.
Lidé zvenčí často vidí jen Černý Most.
A tak hodně místních i okolních oby-
vatel navenek říká, že jsou z Čerňáku,
aby si je mohli zařadit, i když jsou hrdí
na své vlastní čtvrti.

CO JE PODLE VÁS SRDCEM 
MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Barbora i Michal skoro jednohlasně:
Nic takového neexistuje. Jedno hlavní
kulturní centrum tu není.  Kulturní
dům  ve Starých Kyjích jako centrum
nefunguje, Plechárna na Černém
Mostě také ne, navíc je nyní zavřená.
Na sídlišti je velice silná skupina oby-
vatel ve věku 50 a více. Pro ně tu nyní
nejsou vhodné kulturní aktivity. Snad
se to změní. Každá čtvrť by měla mít
své vlastní kulturní centrum.
Barbora: V Hloubětíně je důležitým ve-
řejným prostorem bývalé Vetiškovo ná-

městí, které můžeme považovat i za
centrum lokality. Podstatná pro místní
obyvatele jsou i jiná místa, například
fotbalový stadion v Hloubětínské, ale
také různé hospůdky, pro jiné je to zase
kostel anebo i hřbitov. Do značné míry
to souvisí s emocionální vazbou k ur-
čitému místu či prostoru. Na Lehovci
je takovým výrazným prostorem okolí
základní školy a školní hřiště. V časti
Hutě zase hřiště ve Splavné ulici, upro-
střed lokality. Pro lidi z Aloisova je to
Kyjský rybník, v Kyjích je to zase okolí
Pávovského náměstí.
Michal: Černý Most, ten centrum nemá,
dílčími centry jsou hospody a v omezené
míře také právě oblast okolo  Ple-
chárny – skatepark, park v Čeňku, který
je teď ve fázi realizace, a nízkoprahové
kluby Džagoda a Pacific. Mnohé se také
děje v ulicích neformálně.
Ještě je tu Centrum Černý Most! Ale
to je spíš centrum konzumu... Ovšem
obyvatelé si jeho přítomnost vesměs
velice pochvalují.

JAK VNÍMÁTE POSUN PRAHY 14
K ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI?
Michal: Městská část se snaží, nará-
žíme ale na vnější překážky. Lidé se
nemusejí chtít komunitně angažovat.
Existuje riziko, že vznikne elitní aktivní
skupina, která přetlačí tu pasivní.
Proto je třeba hlídat, jestli někdo nemá
převahu. Je třeba zapojovat multivo-
kalitu, tedy vícehlasost – jde o to, že
žádný hlas, byť okrajový a menšinový,
by neměl zůstat stát zcela stranou.

CO MAJÍ LIDÉ DĚLAT, POKUD
CHTĚJÍ VYUŽÍT VAŠI PODPORU?
Barbora: Kdokoliv z obyvatel Prahy 14
nás může oslovit rovnou na ulici, pro-
střednictvím mailu, telefonicky... Stačí
přijít s nápadem, myšlenkou, a nemusí
jít o nic velkolepého. Možná dotyčný
anebo dotyčná zjistí, že nad něčím po-
dobným přemýšlí například i někdo
další z jejich lokality, a nápad se může
přetavit do realizace a nezůstat jen v po-
době plánu v autorově  hlavě nebo doma
v šuplíku.
Michal: Přesně tak, stačí se nebát,
ozvat se a uvidíme, co se dá dělat. Mož-
ností pomoci a podpory je nepřeberné
množství. Rádi vyslechneme jakýkoli
nápad či názor spojený se snahou
o rozvoj Prahy 14 a jejich jednotlivých
částí. Motorem skutečné společenské
změny totiž budou ve výsledku vždy
hlavně aktivně jednající obyvatelé.

Martin Perlík,
www.krasnapraha14.cz

Rozhovor
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Doprava

CO SE POVEDLO V ROCE 2014
V OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 BY SE
KAŽDOPÁDNĚ MĚLO ZAČÍT TÍM, ŽE
BYL DOKONČEN GENEREL DOPRAVY
A PO PŘIJETÍ TOHOTO DOKUMENTU
ZASTUPITELSTVEM MČ PRAHA 14
JE K DISPOZICI MATERIÁL O ROZVO-
JI DOPRAVNÍ SÍTĚ OD SOUČASNOSTI
AŽ DO ROKU 2020.

Je to výsledek 2leté práce zpracovate-
lů spolu s kolektivem oddělení dopravy
Úřadu MČ Praha 14, zainteresovaných
členů Zastupitelstva a přizvaných od-
borníků z oblasti dopravy.
Z viditelných akcí v roce 2014 Úřad MČ
Praha 14 prosadil mimo jiné zpětné vrá-
cení levého odbočení z centra na křižo-
vatce ulic Poděbradská x Průmyslová,
což snížilo zatížení tranzitní dopravou na
Černém Mostě. Dále byla jako investiční
akce dokončena křižovatka ulic Brou-
marská x Vajgarská, což ocení zvláště
cestující MHD, pro něž se výrazně zkrátí
doba pro odbočení a výjezd autobusů,
a to při nesrovnatelně vyšší bezpečnosti.
Vybudování parkovacích stání na ulici Vi-
zírské alespoň trochu zmírní tamější

zoufalou situaci v parkování, stejně tak
jako parkování na ulici Vlčkové.
Ve spolupráci s TSK se dokončila bez-
bariérová úprava 12 přechodů přes
komunikace a obnova vodorovného
dopravního značení. Maminkám s dět-
mi bude určitě lépe vyhovovat úprava
chodníku mezi ulicemi Klánovická
a Šestajovická. Podle potřeb rozvoje
cyklistické dopravy se investovalo přes
200 tis. Kč do dopravního značení cy-
klostezek, úprav jejich povrchu včetně
přesměrování tras v souladu s gene-
relem dopravy. Řidiči jistě vnímají lep-
ší průchodnost křižovatek, což je dáno
lepší koordinací světelných zařízení.
Výčet nemůže být úplný, ale to, co není

vidět, je nezbytná inženýrská činnost
v dopravě, která ústí ve stanoviska
nebo studie k výstavbě nového parko-
vacího domu na Černém Mostě s kapa-
citou 880 aut, požadavky na opatření ke
snížení hluku z Pražského okruhu, jed-
nání o rekonstrukci ulice Českobrod-
ská, zhotovení lávky a železniční za-
stávky Rajská zahrada apod.   I přes
popis úspěšných akcí je stále vidět, že
jsou velké nedostatky v naplnění potřeb
občanů městské části. Problémy způ-
sobuje jak nekončící rozvoj MČ P14, tak
také chování developerů a odkládané
„nadregionální“ dopravní stavby.
Pavel Šustr, vedoucí Odboru dopravy

a ochrany prostředí ÚMČ Praha 14

11. 12. 2014
V KD KYJE 
ŠIMANOVSKÁ 47
PRAHA 9

Neposeda, MHMP, Praha 14 kulturní, MČ Praha 14
vás zvou na mezinárodní konferenci

PROGRAM
8:00–9:00
REGISTRACE

9:00–16:30
PROGRAM KONFERENCE

BLOK 1 – Přednášky
Práce v komunitě  
(tlumočeno z AJ)
GRAEME TIFFANY

Příklady dobré praxe
NEPOSEDA, ANTHROPICTURES, 
PRAHA 14 KULTURNÍ, MHMP

Spolupráce obce 
a neziskových organizací 
MPSV, MČ PRAHA 14 /  
PHDR. MILAN KINKOR

BLOK 2 – Workshopy
Jak vydržet 
v komunitě 15 let?
NEPOSEDA /IVANA ŠTEFKOVÁ, 
JANA ŠKODOVÁ

Komunitní správa bytů
IVETA MILLEROVÁ

Jak vytvořit společný 
komunitní prostor?
PRAHA 14 KULTURNÍ / 
MICHAELA HEČKOVÁ, MONIKA 
HILLEBRANDOVÁ 

Techniky mapování 
komunitního prostředí
ANTHROPICTURES / LUKÁŠ 
HANUS, BARBORA BÍROVÁ, PAVLA 
BURGOS

ÚČAST NA KONFERENCI JE ZDARMA, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.NEPOSEDA.ORG/KONFERENCE.

MOŽNOST HLÍDANÍ DĚTÍ V PRŮBĚHU KONFERENCE  
– REGISTRACE NA WWW.NESEDIMEDOMA.CZ.

AFTERPARTY OD 18:00 
V KAFÉ AFRIKA 
VOJTĚŠSKÁ 9, PRAHA 1.

perspektivy sociální práce

 práce v komunitě

Po
zv

án
ka

www.spilka-truhlarstvi.cz

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

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

ZIMNÍ SLEVA
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Zajímavost

JAK SE LIŠÍ OBDOBÍ VÁNOC OD BĚŽ-
NÉHO ŽIVOTA V KYJSKÉ FARNOSTI? 
Vánoce jsou pro farnost obdobím
příprav na výjimečnou oslavu, která
začíná už adventem, který trvá čtyři
neděle a pro věřící je především ča-
sem rozjímání o duchovních záleži-
tostech, častějších modliteb a pro
někoho třeba i časem odříkání a růz-
ných předsevzetí.
Co se týká samotné farnosti, jsou Vá-
noce časem, kdy se k Bohu obrací
i lidé, kteří běžně svou víru tolik ne-
praktikují. O vlastním Štědrém dnu
máme dvě bohoslužby, ta první je
skutečnou bohoslužbou slova, kdy se
zabýváme příslušnými texty, které se
k oslavě Vánoc pojí, a při té příležitosti
také farní sbor pořádá tradiční koncert
České mše vánoční J. J. Ryby. Potom
o půlnoci slavíme i tradiční půlnoční
mši svatou.

JAKÝ JE ZÁJEM LIDÍ O TRADIČNÍ
PŮLNOČNÍ MŠI?
Zájem o půlnoční mši je enormní a náš
kostel je poměrně malý, takže pojme
maximálně nějakých 150, možná 200
lidí. Oslavy Vánoc pokračují ještě další
dva dny, kdy máme další bohoslužby
v kostele svatého Bartoloměje a také
v Katolické oáze na Černém Mostě.

ODHADNETE, KOLIK VĚŘÍCÍCH
MÁTE VE SVÉ FARNOSTI A JAK SE
TENTO POČET V ČASE MĚNÍ?
Když se před lety v rámci sčítání lidu
uvádělo v dotaznících i příslušenství
k církvi, tak vyšel počet katolíků v naší
farnosti, která vedle Prahy 14 zasahuje
i do okolních částí, přibližně na pět tisíc.
Ale nijak se to má do počtu praktikují-
cích věřících, kterých pravidelně na bo-
hoslužby chodí kolem 350. Moje osobní
zkušenost z farnosti ukazuje téměř sto-

procentní nárůst počtu farníků jen za tu
dobu, co tady působím, teda kolem 150
osob. Jde přitom hodně o mladé lidi,
mladé rodiny. Je to velmi subjektivní, jde
o prostředí i skladbu obyvatelstva v té
které farnosti. Když si vezmeme naši
městskou část, tak věkový průměr věří-
cích praktikujících je 30 let. Možná je to
proto, že se sem stěhuji lide za prací, ze-
jména z mladší věkové skupiny. Také je
to ale tím, že se lidé vracejí ke své přiro-
zenosti a křesťanské tradici jako takové.

JAK VNÍMÁTE ROZDÍL MEZI SOUČAS-
NÝM, ŘEKNĚME KOMERČNÍM POJE-
TÍM SVÁTKŮ A CÍRKEVNÍ TRADICÍ? 
Obě tyto cesty se do jisté míry prolínají
právě v té tradici. Pro věřícího člověka
jsou Vánoce spojené s duchovním prožit-
kem a s událostí narození Ježíše Krista,
který je pro nás symbolem Boží přítom-
nosti v lidské podobě. Ale také ti, kteří
Vánoce vnímají jako „Ježíška“ s dárky,
řekněme z té materiální stránky, vědí, že
jde o něco víc, že jde o tradici, která má
i jiný význam než ten materiální. I ti, kteří
jsou vtaženi do toho dnešního pojetí Vá-
noc s nákupy, uklízením a vařením, cítí,
že jde o něco víc, také oni podvědomě
chtějí těmi dárky vyjádřit něco, co se
mnohdy bojí říci. Že mají své blízké rádi,
že si jich váží, je to jakási dnešní forma
díku a vzájemnosti. Není to úplně nej-
šťastnější, ale přesto je to způsob, jak vy-
jádřit tu podstatu a duchovní rozměr. Ten
je v rodině, ve vztazích a možná i ve vy-
tváření prostředí vzájemnosti…

JAK DLOUHO JSTE TU FARÁŘEM
A JAKÝ JE VÁŠ VZTAH K TOMUTO
MÍSTU?
V Praze 14 jsem farářem už osmým ro-
kem. Kdo je ale v Čechách farář? Farář
je prvním a posledním služebníkem lidí
v duchovních záležitostech, ale i v ji-
ných rozměrech života. Mohu věřícím
posloužit mší sv., zpovědí nebo udělová-
ním svátosti, třeba křtem dítěte. Ale
jako farář se hlavně modlím za celou
svou farnost, tedy nejen za věřící, ale
i za všechny ostatní. Může se zdát, že
jeden farář pro tolik lidí nic nezmůže,
ale věřte tomu nebo ne, farář je pro-
středníkem mezi Bohem a lidmi. A Bůh,
ten už zmůže ledaco… (jam)

I V DNEŠNÍM POJETÍ VÁNOC
NAJDEME JEJICH PODSTATU

PÁTER EDWARD WALCZYK POCHÁZÍ Z POLSKA, UŽ OD KNĚŽSKÉHO
SVĚCENÍ ALE S VÝJIMKOU TŘÍ LET STRÁVENÝCH V ITÁLII PŮSOBÍ JAKO
FARÁŘ V ČESKU. ZE SVÉHO DŘÍVĚJŠÍHO PŮSOBIŠTĚ V KRALUPECH NAD
VLTAVOU JEJ BISKUP POVOLAL DO KYJSKÉ FARNOSTI UŽ V ROCE 2007
A ZDÁ SE, ŽE ŠLO O DOBRÝ TAH, SYMPATICKÝ FARÁŘ SI TOTIŽ ZÍSKAL
SRDCE ZDEJŠÍCH VĚŘÍCÍCH. JAK Z POZICE DUCHOVNÍHO VNÍMÁ OSLAVY
VÁNOC I JEJICH SOUČASNÉ MATERIÁLNÍ POJETÍ, JSME SE ZEPTALI
V KRÁTKÉM VÁNOČNÍM ROZHOVORU.



Vánoce v Praze 14
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VÁNOCE NA ULICI – POMOC LIDEM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
JEDINEČNOU VÁNOČNÍ AKCI, MATE-
RIÁLNÍ SBÍRKU PRO LIDI BEZ PŘÍST-
ŘEŠÍ NAZVANOU VÁNOCE NA ULICI,
PŘIPRAVILA PRAHA 14 KULTURNÍ
SE SPOLUPRACUJÍCÍMI NEZISKOVÝ-
MI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI. 

Jde o jedinečnou možnost, jak pomo-
ci potřebným v době Vánoc. Oslovení
„bezdomovci“ žijící v Praze 14 měli
možnost říci, co by jim v zimním ob-
dobí nejvíce pomohlo. Níže proto při-
nášíme adresný seznam přání a také
sběrná místa, kam můžete dárky
označené jménem podle seznamu
předat. Sbírka je pořádána v rámci
Adventního festivalu Prahy 14 (viz
pozvánka na str. 6). Více na www.pra-
ha14kulturni.cz/vanoce-na-ulici.

SEZNAM PŘÁNÍ
Pavel – zimní boty č. 42; Tibor – zimní
boty č. 41; Pepa – zimní boty č. 42
a zimní bunda; Zuzka – bunda a hygi-
enické potřeby; Štěpán – termoska
a zimní bunda; Láďa – termoska
a zimní bunda; Milan – zimní boty
č. 42,  kalhoty,  zimní bunda (zimní pra-

covní overal); Igor – zimní boty č. 42,
kalhoty, zimní bunda (zimní pracovní
overal); Petr – zimní boty č. 43, kalho-
ty, zimní bunda (zimní pracovní overal);
Tomáš – zimní boty č. 43, kalhoty, zim-
ní bunda (zimní pracovní overal); Fran-
tišek – mobilní telefon; Vlado – boty
č. 42; Jozef – boty č. 41; Petr – zimní
bunda, boty č. 43; Michal – kočičí kon-
zervy; Zdeněk – repráčky, rukavice;
Václav – zimní bunda vel. L, boty č. 42,

MP3 přehrávač; Dáda – jídlo pro pejsky
a kočičky, teplé boty č. 42, ruční pila
nebo sekera; Amálka – cukroví, tablet
nebo notebook (starší typ, opotřebova-
ný), lustr + čokoláda (lámací svorka);
Jana – stan (čím větší, tím  lepší), spa-
cák, palety 4 ks; Johny – spacák, pytel
ponožek, plachty (celty); Petr – stan,
spacák, pytel ponožek                      (dm)
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00
WWW.KDKYJE.CZ 
INFO@KDKYJE.CZ

TOP KONCERT

Vlasta Redl
10/12 19:00

Moravský zpěvák, textař, skladatel a multiinstrumentalista 
(hraje na kytaru, klávesy, piáno, mandolínu, tamburínu 
a další nástroje). Ve své tvorbě dokázal osobitě skloubit 
rock, bigbít, folk a lidovou hudbu. Píše také scénickou hudbu 
a produkuje, podílel se na téměř 60 albech. 
Prosincový top koncert patří Vlastu Redlovi. 
ČÍSLOVANÁ MÍSTA, REZERVUJTE SI MÍSTA VČAS. VSTUP 220 KČ.
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Libni 
srdečně zve své členy, přátele i širokou veřejnost na adventní 
a vánoční bohoslužby a setkání:

21. prosince (neděle)
9.30 hod.       Adventní bohoslužby s vánočním divadlem 
         dětí a mládeže

24. prosince (středa)
16.00 hod.    Štědrovečerní bohoslužby
22.00 hod.    Štědrovečerní "půlnoční" bohoslužby 

25. prosince (čtvrtek)
9.30 hod.       Vánoční bohoslužby 

Všechna shromáždění se konají v kapli sboru (U Pošty 1098/6, Praha 8, naproti poště 
na Sokolovské ul.) Bližší informace: http://liben.evangnet.cz, mob. 777 823 540

Jahoda, o. p. s., Vybíralova 969, Černý
Most, po 9.00–19.00
Centrum pro rodinu Zastávka, Šima-
novská 47, Kyje, po a čt 13.00–16.00
KC Motýlek, vstup přes NZDM Pa-
cific, Vlčkova 1067, Rajská zahra-
da, po a st 13.00–20.00
Nekuřácká hospůdka Yamka a Mini-
golf Na Hutích, Splavná 652/2, Kyje čt
a pá 16.00–23.00, so a ne 15.00–23.00 
Farní charita Praha 14 – Černý Most,
Maňákova 754/22, Černý Most, 
pá 15.00–19.00 
DC Paprsek – středisko Hloubětín,
Šestajovická 580/19, Hloubětín, zvoňte
na kanceláře, po–pá 8.00–16.00
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MČ PRAHA 14 
HLEDÁ PRÁVNÍKA

Městská část Praha 14 přijme vedoucí/ho
oddělení právního a veřejných zakázek.
Možnost získání obecního bytu nebo ubytovny. 
Bližší informace na: www.praha14.cz – volná místa

KDE MŮŽETE PŘEDAT DÁRKY 
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Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
PROČ VÍTĚZNÉ ANO 
ZAŽALOVALO VOLBY?

Podobnou otázku jste si pravděpodobně
kladli, když jste zjistili, že volby na Praze 14
řeší soud. Vezměme to ale postupně.
V první řadě bychom vám touto cestou
chtěli poděkovat za vaše hlasy! Pětadva-
cetiprocentní zisk je pro nás obrovský zá-
vazek a znamená, že minimálně každý
čtvrtý místní volič stojí o zásadní změnu
dění na radnici. Jsme si zároveň vědomi,
že jsme vaši důvěru získali hlavně díky
panu Babišovi a dalším pracovitým lidem,
kteří hnutí ANO budují dobré jméno. Rádi
bychom pokračovali v jejich šlépějích
v rámci oblíbeného hesla: „Nejsme jako
politici, makáme.“ A že zrovna na naší
milované Čtrnáctce je potřeba udělat hodně
práce! V době uzávěrky tohoto sloupku
není ještě jisté, zda to bude z pozice vlád-
noucí koalice nebo konstruktivní opozice.
A nyní k naší žalobě. Nestává se často,
aby vítěz voleb napadl čísla, se kterými
vyhrál. Vždyť i případnou žalobou se do
rozhodnutí soudu prodlouží mandát do-
sluhujícímu vedení a nelze uzavřít koaliční
dohodu. Avšak ve volebním okrsku 18
(ulice Dygrýnova a Vašátkova na Černém
Mostě) jsme získali pouze do očí bijících
3,99 % hlasů. V ostatních okrscích se
přitom naše výsledky pohybovaly mezi
20–35 %. Navíc zde propadlo 36 % ze
všech odevzdaných hlasů. I toto množství
je velmi podezřelé, neboť jinde se pohy-
bovalo kolem 10 %, což bývá způsobené
tím, že volič nevyužil všech svých 31
hlasů. Po podrobnějším zkoumání jsme
objevili dalších sedm podezřelých okrsků,
kde mohla pochybit při sčítání okrsková
komise. I přes zmíněné nevýhody jsme
se jednomyslně shodli, že je pro nás
nepřípustné otočit se k hlasům voličů
zády. Nemůžeme dopustit, aby vaše přání
nebyla vyslyšena. Jednalo by se vlastně
o popření demokratických principů. Bo-
hužel ve středu 12. listopadu soud naši
žádost o přepočet okrsků zamítl. Ta
hrstka občanů, která ještě chodí k volbám,
dostala, dostala signál, že ani po vhození
obálky do urny není jisté, že bude jejich
hlas správně započítán. Od té doby, co
zprávy mohou oběhnout svět během pár
vteřin, už nestačí komunikovat jen pro-

střednictvím tištěného měsíčníku. Pokud
chcete mít informace z první ruky, co se
na Praze 14 a v naší oblastní organizaci
děje, sledujte naši facebookovou stránku
na adrese facebook.com/anopraha14.
Děkujeme a zůstaňte s námi!

Za zastupitelský klub ANO
Tomáš Novotný

VSTUPUJEME DO 
NOVÉHO OBDOBÍ

Vážení spoluobčané, v životě člověka
vždy něco začíná a něco končí. A je
tomu tak i v životě celé společnosti a je-
jích jednotlivých společenství. Takovým
společenstvím jsme my všichni v Pra-
ze 14. Vy, kteří jste nám dali své hlasy
a důvěru – přijímáme ji s velkým pocitem
zodpovědnosti. I vy, kteří jste hlasovali
pro jiné strany. Vás se pokusíme oslovit
a přesvědčit o smysluplnosti našeho
konání. Povolební období znamená mno-
ho začátků, ale nemělo by být obdobím
mnoha konců. Protože kontinuita dobře
vykonané práce je pro nová, úspěšná
pokračování nesmírně důležitá. 
Vstupujeme do nového období naší čin-
nosti, kdy je třeba stanovit priority v pl-
nění volebního programu. Kromě priorit
vás ale budou zajímat i témata zdánlivě
méně závažná. Pevná hranice mezi nimi
a zmíněnými prioritami však neexistuje,
cíle a úkoly volebního programu se pro-
línají a vzájemně doplňují. Jak můžeme
stanovit, zda je důležitější bezpečnost
našich dětí před školami či na ulici, za-
městnanost obyvatel Prahy 14 s pod-
porou podnikání, údržba zeleně či za-
chování a obnova míst s historickou
pamětí? Teprve komplexní pohled na
soubor úkolů a problémů napomůže
jejich dobrému řešení a přispěje k vy-
tvoření plnohodnotného života nás všech.
Spolupráce občanů se zastupiteli a za-
stupitelů vzájemně je přitom potřebná
a více než vítaná. V předvánoční čas se
zamýšlíme nad důležitými hodnotami
lidského bytí, a to nejen materiálními.
Multikulturní společnost velkoměst, ja-
kým je i Praha, mnohdy vyvolává sporné
emoce a aktivity. Tolerance je pak tím
řešením, k němuž by měla rozmanitá
společenství směřovat; neměla by však

být v žádném případě jednostranná.
Praha 14 je jedním z regionů v rámci
města Prahy. Regionem s mnoha své-
bytnými vlastnostmi, projevy a možnostmi,
na nichž lze postavit kvalitní domov a pů-
sobiště nás všech. Životní prostor, s nímž
nalezneme společnou regionální identitu.
Praha 14 je regionem s budoucností.
Nechť jsou proto nastávající vánoční
svátky dny poklidnými, radostnými, ale
také přemýšlivými.

Irena Kolmanová, 
klub zastupitelů TOP 09

(STARO)NOVÁ KOALICE
NA PRAZE 14

Vážení spoluobčané, rádi bychom touto
cestou ještě jednou poděkovali všem
našim voličům za projevenou důvěru ve
volbách. Uděláme vše proto, abychom
tuto důvěru nezklamali. Máme za sebou
ustavující zasedání zastupitelstva, které
zvolilo nové vedení naší MČ Praha14. Sa-
motné jednání proběhlo ve velmi poklidné
atmosféře, bez jakýchkoli excesů, což sli-
buje dobrou budoucnost pro další jednání.
ODS se stala součástí koalice, která po
další 4 roky povede naši MČ. Vedli jsme
jednání se všemi demokratickými subjekty
zvolenými do zastupitelstva a dospěli
k názoru, že jediné stabilní a funkční
řešení je koalice ODS, Top 09, SZ a ČSSD.
Mohlo by se zdát zvláštní, proč se přidá-
váme do uskupení stran, jejichž vládnutí
jsme v minulých 4 letech často kritizovali,
nicméně jinou funkční variantu jsme sku-
tečně nebyli schopni najít. Do koaliční
smlouvy se nám podařilo prosadit všechny
priority našeho volebního programu, se
kterým jsme šli do voleb a byli zvoleni.
I nadále budeme velmi důsledně prosa-
zovat naplnění těchto bodů, ať už se týkají
privatizace bytů, správy majetku P14, za-
chování zeleně Broumarská, parkování
pro občany Prahy 14 atd. Naším cílem je
efektivní ahospodárné spravování majetku
MČ a především další zlepšování kvality
života všech občanů.
Konec roku se blíží, proto bychom vám
všem rádi popřáli klidné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok.

 Zastupitelé za ODS
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Naše školy

PODPORA PRO NADANÉ I ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY

JIŽ DRUHÝ ŠKOLNÍ ROK POKRAČUJE
V PARTNERSTVÍ SE ZŠ GEN. JANOU-
ŠKA PROJEKT „PODPORA ŽÁKŮ ZÁ-
KLADNÍCH ŠKOL PRAHY 14“, FINAN-
COVANÝ Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO
FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PRO-
GRAMU PRAHA – ADAPTABILITA.
MČ PRAHA 14 SE ROZHODLA TÍMTO
PROJEKTEM ROZŠÍŘIT ODBORNÉ
SLUŽBY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
A PILOTNĚ VYTVOŘIT PROGRAM, KTE-
RÝ BY POMÁHAL NADANÝM DĚTEM
I ŽÁKŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBA-
MI K LEPŠÍM ŠKOLNÍM VÝSLEDKŮM.

Obecně řečeno projekt nabízí individuál-
ní a skupinovou podporu žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Do
skupiny dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami patří děti nadané, zdravotně
znevýhodněné, žáci s poruchami učení,
se sociokulturním znevýhodněním a po-
dobně. Takové děti přitom najdeme na
téměř každé základní škole, a nechybí
tedy ani na jedné z největších škol v Pra-
ze 14, ZŠ Generála Janouška na Černém
Mostě, kde se do projektu od loňského
července již zapojilo přes 350 žáků.
V rámci projektu je dětem i rodičům urče-
no několik konkrétních možností pomoci
při zvládání učiva. Odborníci školního po-
radenského pracoviště vytvořili pro tuto
skupinu žáků školní individuální vzděláva-
cí plány a připravují komplexní metodiku,
jak vybrané školáky podporovat během
školního roku. O služby školního poraden-
ského pracoviště může požádat učitel, ro-
diče nebo i samotný žák v případě, že se
objeví problémy se zvládáním učiva. Pů-
sobí v něm čtyři speciální pedagogové,
dva asistenti pedagoga, jedenáct učitelů
ZŠ Gen. Janouška, jeden psycholog a so-
ciální pracovnice, která pomáhá přede-
vším v komunikaci mezi školou a rodiči
vybraných žáků a také při řešení samotné
atmosféry v kolektivu školních tříd.

BEZPLATNÉ DOUČOVÁNÍ
Pedagogové základní školy Gen. Ja-
nouška zajišťují vybraným žákům do-
učování, například v matematice,
češtině nebo cizích jazycích. „Tato mož-
nost bezplatného doučování se setkala
s velkým ohlasem a už nyní máme
mnoho dotazů, zda budeme doučování
zajišťovat i poté, co projekt skončí. Za-
tím mohu říci jen tolik, že hledáme růz-
né možnosti, jak dostupné doučování
zajistit. Omezeně to bude fungovat i na-
dále, částečně také on-line formou
nebo v rámci školních kroužků, kde se
budou žákům po vyučování věnovat naši
učitelé,“ vysvětluje ředitelka ZŠ Gen.
Janouška Mgr. Ilona Šťastná. Tuto mož-
nost již využilo 250 žáků.

REEDUKACE ANEB UČÍME SE
SPRÁVNĚ UČIT
Další službou je takzvaná reedukace
neboli odstraňování vývojových vad

učení. Škola vyčlenila zvláštní prosto-
ry pro výuku se speciálními pedagogy,
kteří u žáků diagnostikují a posléze
různými metodami odstraňují chyby
v učení. Pomáhají vybraným školá-
kům, jak se správně učit, a tím jim
usnadňují zvládání školní látky. 

ASISTENTI PEDAGOGA
Někteří žáci 2. a 3. ročníků mají
v rámci projektu k dispozici asistenty,
speciálně školené pedagogy, kteří
pracují s dětmi přímo ve třídě a spo-
lečně s učitelem jim pomáhají zvlád-
nout aktuálně probírané učivo tak,
aby si v kolektivu třídy tito žáci se
specifickými potřebami učení mohli
osvojit látku současně s ostatními.
Samotná metodika výuky v tomto pří-
padě vychází z principu vhodné moti-
vace. Žáci tak bez tlaku okolního ko-
lektivu mohou pracovat s asistentem
na přípravě takovým tempem, které
jim pro zvládnutí učiva vyhovuje, čímž
se zbavují stresu z neúspěchu. 
„Na žácích, kterým pomáhá asistent,
je vidět pokrok i radost z toho, že jim
škola jde lépe než předtím,“ popisuje
ředitelka Šťastná a dodává, „celý pro-
jekt se v praxi ukázal jako velice pří-
nosný pro školu, rodiče a především
pro samotné školáky.“
Projekt bude dále probíhat do konce
února příštího roku. (red)

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

ZŠ Hloubětínská 27. 1. 2015 14.00–18.00, 28. 1. 2015 14.00–17.00
náhradní termín 11. 2. 2015 14.00–16.00

ZŠ Šimanovská 20.–21. 1. 2015 14.00–17.00, náhr. termín 7. 2. 14.00–16.00
ZŠ Gen. Janouška 21. 1. 2015 13–18, náhr. termín 4. 2. 2015 13.00–16.00
ZŠ Vybíralova 4. a 5. února 2015 13.00–18.00, náhradní termín není, 

pouze dle individuální konzultace
ZŠ Bří Venclíků 29. 1. 2015 14.00–18.00, náhr. termín 12. 2. 2015 14.00–16.00
ZŠ Chvaletická 4. 2. 2015 14.00–18.00, náhradní termín není,

pouze dle individuální konzultace

TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. TŘÍD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DATUM ČAS
ZŠ Hloubětínská 15. 1. 2015 8.00–13.00
ZŠ Šimanovská 16. 12. 2014 8.00–16.30
ZŠ Gen. Janouška 2. 12. 2014 8.00–8.45 a 14.00–14.45

2. 12. 2014 8.55–9.40 ukázka práce v příprav. ročníku
2. 12. 2014 15.30 info. schůzka (zást. řed.) + prohlídka školy

ZŠ Vybíralova 10. 12. 2014 10.00–15.00
7. 1. 2015 12.00–16.00

ZŠ Bří Venclíků 8. 1. 2015 8.00–10.00 a 14.00–18.00
ZŠ Chvaletická 10. 12. 2014 9.00–11.30

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MČ PRAHA 14
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SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM
Čtrnáctka dětem

SoutûÏ o ceny Čtrnáctníček vyrazil pro vánoční stromeček. 
Poraďte mu, který druh jehličnanu není vhodný na Vánoce a proč...

Správné řešení 
z minulého čísla: Padá listí. 

Výherce: Josef Pokorný, 9 let, 
Černý most II.

Správné odpovědi s vaší adresou a telefonem
posílejte do 15. 12. 2014 na e-mailovou adresu:

skritek@casopis14.cz, nebo je můžete 
poslat v zalepené označené obálce na adresu

PRINCO International, spol. s r. o., 
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč

(vždy uvádějte heslo SKŘÍTEK).

PO
ZV

ÁN
K

A VERNISÁŽ VÝSTAVY
Středa 7. ledna 2015 od 18.00 hod. v Galerii 14
Ve středu 7. 1. 2015 v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, bude v 18 hodin 
zahájena výstava obrazů Milana Křenka Paralelní cestou – figurace a abstrakce. 
Výstava potrvá do 28. ledna a bude otevřena vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek 14.00–18.00 hod. a v neděli 14.00–17 hod.

PO
ZV

ÁN
K

A ADVENTNÍ KONCERT
Středa 10. prosince 2014 od 18.30 hod. v Galerii 14
Přijďte po druhé neděli adventní na komorní koncert laděný do atmosféry nadcházejících 
svátků. Koná se ve středu 10. prosince 2014 od 18.30 hodin v Galerii 14 (náměstí Plk. Vlčka 686, Praha 9)
a nese název CHANUKA – SVÁTEK SVĚTEL a ADVENT – VÁNOCE. 

PO
ZV

ÁN
K

A KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Sobota 12. ledna 2015 od 18.30 hod. v Galerii 14 
V pondělí 12. ledna se v Galerii 14 uskuteční koncert komorní hudby. Vystoupí Kalabis kvintet. 
Zazní skladby M. del Aquily, S. Barbera, H. Tomasiho a dalších. Vstup volný.
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TIPY NA LEDEN

Vystoupí soubor MENORA TRIO (Marie Kozáková-Hřebíčková – zpěv, Karel Melíšek – akordeon, Jan Horváth – bicí nástroje).
Na programu jsou židovské písně, vánoční písně z barokních kancionálů, díla A. V. Michny z Otradovic, J. J. Ryby a dalších.
Akci pořádá městská část Praha 14. Vstup volný.

Modřín Smrk

Borovice
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Ohlédnutí

MARTIN NA BÍLÉM KONI NA LEHOVCI
NEVÍME, JAK TO BYLO U VÁS, ALE
K NÁM NA LEHOVEC DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY CHVALETICKÁ SVATÝ MAR-
TIN DORAZIL. PŘIJEL NA BÍLÉM
KONI A SPOLEČNĚ S PANÍMI UČI-
TELKAMI NÁM SEHRÁL PŘÍBĚH
O TOM, JAK SE ROZDĚLIL SE ŽE-
BRÁKEM O SVŮJ PLÁŠŤ. 

Společně i s rodiči jsme si o Martinovi
zazpívali a pak už jsme se rozeběhli
splnit disciplíny, které nám Martin
připravil. Dozvěděli jsme se při tom
spoustu zajímavého – už víme, že
svatý Martin byl patronem koní, vojá-
ků, hus, vinařů, rukavičkářů atd.
A tak jsme si vyráběli vojenské čepi-
ce, podkovy, jezdili na koni, poznávali
různé ptáky, hledali rozdíly v rukavič-
kách, zkrátka úkolů bylo hodně. Za
jejich splnění jsme dostali martinské
světlo, rozžali jsme si lampiony a vy-
dali se na malý lampionový průvod
setmělým Lehovcem. Na hřišti nás
čekalo překvapení. Nejenom že jsme
společně vypustili lampion štěstí, ale

čekal na nás i Martin s plnou bednou
pravých martinských rohlíčků – to
byla dobrota. Jen martinské vínečko

si museli rodiče dát až v teple svých
domovů, to už Martin nepobral.

Kluci a holčičky z lehovecké školičky
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Vánoční tipy

DĚTI K NÁM, VY NA NÁKUPY!

Nabízíme vám jahůdkové jesličky pro
děti od 1 roku do 6 let a Soukromou
mateřskou školku Jahoda pro děti od
2 do 7 let. Jesličky i školka mají nově
zrekonstruované prostory a nabízejí

celodenní stravu. Svačinky i obědy
splňují normy pro stravování v ma-
teřských školkách. O vaše nejdražší
budou pečovat milé tety a paní uči-
telky s praxí. Obě naše zařízení jsou

rodinného typu a jsou velmi vstřícná
k rodičům. Výhodou je, že hlídání
můžete využívat nejen pravidelně, ale
i jednorázově, když si chcete v klidu
nakoupit v CČM či IKEA. Jahoda sídlí
cca 500 m od obou obchodních
domů. A máte čas jen pro sebe! Pro-
vozní doba školky je od 7 do 18 hodin,
jesle od 8 do 16 hod. Zaspíte, jdete
později do práce? K nám můžete děti
přivést tak, jak to vyhovuje vám. 
Kromě hlídání můžete využít každé
dopoledne bezbariérový prostor Ja-
hůdky. K dispozici vám je wi-fi, pra-
covna, která je vhodná i pro obchodní
schůzky, knihovna, stolní počítač,
scanner a tiskárny, vybavená kuchyň-
ka. Potřebujete si něco zašít, ušít, po-
pošít, ale nemáte doma stroj? Přijďte
k nám, my vám šicí stroj rádi půjčíme. 
Každou středu a pátek je Jahůdka
otevřena od 8 do 12 hod. pro rodiče,
kteří chtějí přijít i se svými dětmi.
Pro rodiče a děti je připraven pro-
gram. V prosinci si v pátek můžete
přijít napéct cukroví, vyrobit dárek
nebo dekoraci do bytu.
Pro více informací o Soukromé ma-
teřské škole  Jahoda můžete volat
na 777 674 161, o jahůdkových jes-
ličkách a Jahůdce na 777 674 060. 
Nebo navštivte naše webové stránky
www.jahoda.cz.

(dm)

SILVESTROVSKO-NOVOROČNÍ BĚH METROPOLE
ANEB JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK
O SILVESTROVSKÉ NOCI BUDE OD-
STARTOVÁNA POSLEDNÍ SPORTOV-
NÍ AKCE – ZÁVOD V ČESKÉ REPUB-
LICE: SILVESTROVSKO-NOVOROČNÍ
BĚH METROPOLE (III. ROČNÍK).
BĚH NA ČTYŘKILOMETROVÉ TRATI
SE USKUTEČNÍ V CENTRÁLNÍM
PARKU MČ PRAHA 13. 

Dne 31. prosince 2014 ve 23.50 hodin
odstartuje poslední sportovní akce
(v tomto případě závod) v České re-
publice: Silvestrovsko-novoroční běh
metropole (III. ročník) v podobě běhu
na 4km trati v Centrálním parku
MČ Praha 13. Vítěz a všichni účastníci
běhu jsou očekáváni v cíli již v novém
roce po půlnoci 1. ledna 2015.

V loňském roce se na startovní čáru
závodu postavilo 62 běžců z Prahy, ví-
tězi se stali závodníci z MČ Praha 13.
Kategorii mužů vyhrál David Janda,
kategorii žen Alice Obertová. V rámci
letošního ročníku běžeckého seriálu
je po pěti závodech v konkurenci 42
měst a městských částí na průbě-
žném prvním místě MČ Praha 13, ná-
sledují MČ Praha 5 a MČ Praha 4.
Přijďte svou účastí podpořit svoji
městskou část (město) v dlouhodobé
soutěži o nejsportovnější městskou
část Prahy. A zároveň se pojďme
v příjemné společnosti stejně pohybu
propadlých nadšenců rozloučit se
starým rokem, a naplnit tak důstojně
motto závodu: „Jak na Nový rok, tak

po celý rok.“ Na všechny účastníky
čeká originální účastnická medaile,
vánočka a symbolický přípitek šam-
paňským. Více informací včetně
elektronických přihlášek najdete na
www.czechbigman.cz.
Těším se na osobní setkání na star-
tovní čáře.

Mgr. Roman Jaroš, ředitel závodu

NESTÍHÁTE? POTŘEBUJETE PRACOVAT, ALE NEMÁTE KAM DÁT PRCKA?
CHCETE SI V KLIDU NAKOUPIT NA VÁNOCE? ANO, ANO, ANO! JAHODA JE
TU PRO VÁS. 
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Svépravická/Šestajovická

Zámečnická/Mochovská

Jordánská/Svárovská

Koclířova/Vodňanská

Zvíkovská/Dářská

Rožmberská/Podlišovská

Kardašovská u obch. střediska

Kukelská/Chvaletická

Lásenická/Lipnická

Lipenské náměstí

ST

ST

ČT

PÁ

ČT

ČT

PÁ

ST

ST

PÁ

10. 12.

17. 12.

11. 12.

12. 12.

11. 12.

18. 12.

12. 12.

17. 12.

10. 12.

19. 12.

9. května/Písčitá

Travná/Kostlivého

Bouřilova/Bojčenkova

Himrova/Gen. Janouška

Vašátkova/Doležalova

Bryksova proti č. p. 949

Kpt. Stránského/Vybíralova

Mansfeldova/Kučerova

A. Valenty/Šedova

8.12.

17.12.

18.12.

15.12.

17.12.

11.12.

9.12.

16.12.

10.12.

Přistavení VOK ze systému HMP prosinecPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 prosinec

18

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den. 

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

Ve dnech 24. 12. 2014 – 2. 1. 2015 bude dle vyjádření firmy AVE CZ zajištěna zvýšená četnost úklidu kolem stanovišť tří-
děného odpadu. Bude zajištěn svoz papíru a plastů a navíc dle potřeb naplnění nádob, a to zejména o svátcích, současně
bude navíc i vozidlo na směsný odpad. Svoz směsného odpadu bude probíhat dle harmonogramu. ODOP

SVOZ ODPADŮ V DOBĚ PROSINCOVÝCH SVÁTKŮ

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů.

VOK nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný odpad a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
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JAK VČAS ROZPOZNAT ŠIKANU

ZÁKLADNÍM POSLÁNÍM ORGANIZACE
PREV-CENTRUM JE PREVENCE RIZI-
KOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A POSKYTO-
VÁNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI OSO-
BÁM OHROŽENÝM ZÁVISLOSTMI
A DALŠÍMI FORMAMI RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ. CÍLEM JE NEJEN POSKYTO-
VÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ
VŠEOBECNÉ, SELEKTIVNÍ A INDIKO-
VANÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE, ALE
TAKÉ POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH
SLUŽEB V PROBLEMATICE ŠIKANY.

Jedna z možností, jak může veřejnost
získat informace a poradit se ohledně
problematiky šikany, je naše webová po-
radna. Jedním z nejčastějších dotazů,
na které se veřejnost ptá, je: Co mám
dělat, když mám podezření nebo zjistím,
že se moje dítě stalo obětí šikany? Uvě-
domujeme si, že toto zjištění může vyvo-
lat v rodičích velký strach, obavu, pani-
ku, výčitky, myšlenky, co s tím budu dělat
nebo proč jsme to nepoznali dříve?

ŠIKANA VE TŘECH PODOBÁCH 
Tato situace není jednoduchá, a proto
bychom vás rádi informovali o tom, jak
v tomto případě můžete postupovat
dále. Existují tři základní formy šikany
(psychická, fyzická, kyberšikana). U ši-
kany obecně platí, že se jedná o dlou-
hodobé, opakované týrání, omezování,
ponižování slabšího jedince nebo sku-
piny jedincem nebo skupinou, která je
silnější, má převahu. Šikana sama
o sobě není trestným činem, ale napl-

ňuje hned několik skutkových podstat
trestných činů (ponižování, týrání, vy-
hrožování atd.). Děti, které jsou šikano-
vané, se projevují určitými vzorci cho-
vání, které se liší od chování, které
vykazovaly doposud. Jedná se převážně
o změny, kdy se dítě uzavře do sebe,
odmítá komunikovat, více se bojí, obje-
vují se u něj psychické a fyzické přízna-
ky (zvýšená teplota, bolesti břicha, zvý-
šená plačtivost nebo agrese), nechuť
chodit do školy, záškoláctví, zhoršený
prospěch, poničené osobní věci.

KOMUNIKACE KLÍČEM K PROBLÉMU
V případě, že některou ze změn zazna-
menáte, nemusí to hned znamenat, že
se vaše dítě stalo obětí šikany. Může jít
pouze o výkyvy nálad, změny chování
v souvislosti s jejich dospíváním nebo za
jejich změnou mohou být starosti, které
je momentálně trápí (školní prostředí,
nešťastná láska apod.). V každém pří-
padě je důležité najít si čas, kdy se svým
dítětem promluvíte. Rozhovor by měl
být veden klidně, předem si ujasněte,
o čem chcete se svým dítětem mluvit,
na co se ho chcete zeptat, co mu chcete
říct, co za změny jste zaznamenali. Lze
s nimi hovořit o vašich obavách, stra-
chu, pochybách, starosti. V tento mo-
ment je velmi důležité neztratit důvěru
svého dítěte, ukázat mu, že jste tu pro
něho a může se vám svěřit. Konzultujte
s dítětem kroky řešení problému, kon-
taktujte školu, vyhledejte pro své dítě
a pro sebe odbornou psychologickou

pomoc. V žádném případě nechtějte po
svém dítěti, aby tuto situaci vyřešilo
samo, situaci nezlehčujte, nekontaktuj-
te agresora a ani jeho rodiče.

VZÁJEMNÁ DŮVĚRA
V této chvíli je důležitá vzájemná důvě-
ra. V situaci, kdy si sami nevíte rady,
můžete se obrátit na naši organizaci.
Můžete k nám přijít společně se svým
dítětem, a pokud vaše dítě odmítne,
můžete přijít i sami. Pokud vaše dítě
bude chtít své problémy řešit bez vás,
neznamená to, že ani vy byste neměli
vyhledat odbornou pomoc nebo že bys-
te neměli vyhledat pomoc společně.
U nás dostanete veškeré potřebné
informace, pokusíte se zorientovat
v tom, co se děje, uvědomíte si, co je
pro vás v tuhle chvíli podstatné a co
byste potřebovali, budete mít příleži-
tost promyslet si a s někým třetím
probrat všechny možné varianty, jak
můžete postupovat dál.               (red)

ODKAZY A KONTAKTY 
Prev-Centrum
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 233 355 459
GSM: 777 161 138
E-mail: poradna@prevcentrum.cz
PROVOZNÍ DOBA: 
Pondělí: 8.30–17.30
Úterý: 8.30–17.30
Středa: 8.30–17.30
Čtvrtek: 8.30–17.30
Pátek: 8.30–16.00

19
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Krimi

RADUJME SE, VESELME SE, ALE…

ADVENT ZVOLNA ŤUKÁ NA DVEŘE.
NASTÁVÁ ČAS ČTYŘ NEDĚL PŘED
VÁNOČNÍMI SVÁTKY, KTERÉ BY
MĚLY BÝT PŘEVÁŽNĚ ČASEM 
ROZJÍMÁNÍ, DOBROČINNOSTI 
A DOBOU RADOSTNOU.

Ale protože nás materiální stránka
věci také dostatečně ovlivnila, značí
toto období i ohromné nálety na ob-
chodní centra. Nakupujeme drobnos-
ti na vánoční výzdobu, sháníme ty
„pravé“ dárky pro naše milované
a vůbec jsme více roztěkaní než klid-
ní. Ať se nám to líbí nebo ne, tím při-
chází čas i pro ty, co nemají chuť poři-
zovat věci za „své“. Tito lidé
vyhledávají místa s co největším poč-
tem lidí. Ideální se tak pro ně stávají
obchodní domy, ale i dopravní pro-
středky, jako jsou tramvaje, autobusy,
metro. Takzvaní kapsáři většinou pra-
cují ve skupinkách. Jejich práce se
tím stává svižnou, skoro bez možnosti

okamžitého odhalení a dopadení. Sta-
tistika dokazuje, že okradený člověk
zjistí krádež až za delší čas a na ji-
ném místě, než kde k ní fakticky do-
šlo. Nicméně najdou se i někteří, kte-
ří pracují výhradně singl. Ti se
soustředí více na zaparkovaná vozid-
la, sklepy, které se v tomto čase na-
hromadí novými koly, koloběžkami
a tak podobně. Stejně tak tomu bylo
minulý rok. Mladý muž, kterému se
zalíbila ponechaná navigace za něko-
lik desítek tisíc na palubní desce za-
parkovaného vozidla, si zřejmě řekl:
dokonalý dárek, a pro navigaci se jed-
noduše vloupal. Naštěstí ulicí zrovna
procházeli strážníci Městské policie
Praha, a ačkoli před nimi zloděj začal
utíkat, daleko jim neutekl. V poutech
putoval na služebnu Policie ČR. Dob-
ře, ale co s tím? Jak se bránit? Roz-
hodně věnovat pozornost svým věcem
a svá osobní vozidla nemít jako trezor.

Zuzana Gašpar, MP Praha
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ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

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

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

Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116 Pl
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Městská policie vždy v tomto období zvyšuje hlídkovou činnost v okolí obchodních
center a přilehlých parkovišť. Co dále dělat, abychom se nestali oběťmi zlodějů:
• Batohy, kde máte hotovost, doklady nebo jiné cennosti, nenoste na zá-

dech, kam nevidíte.
• Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.
• Peněženku, doklady, mobilní telefony, klíče od vozidla apod. nenechávejte

v taškách či kabelkách navrchu..
• Osobní doklady a platební kartu nenoste společně v peněžence.
• Hotovost, pokud je to možné, nevybírejte předem, ale využijte bankomatů

přímo v obchodě. 
• Využívejte své platební karty s možností bezhotovostního platebního styku.

Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) nemějte napsané na jejím obalu.
• Kabelky a tašky neodkládejte do nákupních vozíků, ale mějte je stále při sobě.
• Nenechávejte na sedadlech vozidla své doklady, mobilní telefony anebo

kufříky s osobními věcmi, pokud se od automobilu byť jen na chvíli vzdalu-
jete. Auto není trezor!

• V případě krádeže hotovosti, platební karty, dokladů nebo např. mobilního
telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR, kde celou věc oznamte. 

• Pokud dojde k odcizení platební karty, ihned telefonicky kontaktujte svou
banku a platební kartu zablokujte.

Ať se vám o Vánocích nestane nic špatného…

PREVENTIVNÍ KROKY PROTI ZLODĚJŮM A DALŠÍ RADY
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ODKAZ „SAMETU“ V GALERII 14
JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST K ZA-
MYŠLENÍ NAD POLISTOPADOVÝM
VÝVOJEM MĚLI PŘI 25. VÝROČÍ 
SAMETOVÉ REVOLUCE NÁVŠTĚVNÍCI
SETKÁNÍ SE ZNÁMOU SOCIOLOŽKOU
JIŘINOU ŠIKLOVOU V GALERII 14
NA ČERNÉM MOSTĚ. 

Akce, která přilákala několik desítek zá-
jemců z blízkého i vzdálenějšího okolí, se
konala pod patronátem Církve bratrské –
Rajská zahrada v neděli 9. listopadu.
A témata byla více než jen okrajová. Na
pozadí pětadvacátého výročí pádu komu-
nismu se mezi návštěvníky a socioložkou
PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., debatovalo

o stavu společnosti jako celku, sociálním
vyloučení a sociální odpovědnosti, o rodi-
ně i manželství. Především pak o tom,

kam současná svobodná společnost spě-
je a co tato historická událost znamenala
pro vývoj politiky a státu.
„Diskuse byla kultivovaná, ale záro-
veň živá a energická. Je to dáno i tím,
že paní doktorka sama je velmi ener-
gickou ženou,“ poznamenal pořada-
tel akce pan Antonín Motošický s tím,
že osobně vnímá samotné setkání
velmi pozitivně, a poděkoval také za
spolupráci MČ Praha 14.
Přes zájem návštěvníků o toto zajímavé
setkání však nechtěl slibovat další se-
tkání, protože podle vlastních slov jde
i přes pomoc ze strany radnice o záleži-
tost organizačně velmi náročnou.   (jam)

I KARDIACI SI MOHOU UŽÍVAT ŽIVOTA

Vezměme to hezky „popořádku“.
Ozdravný pobyt ve Sloupu v Čechách
byl uskutečněn na začátku června.
V rámci pobytu jsme pořádali výlet do
Nového Boru, kde jsme si prohlédli
sklárnu. Celý náš pobyt byl přijat velmi
příznivě všemi účastníky, a proto by-
chom si ho chtěli příští rok zopakovat.
Rekondiční pobyt na Šumavě v Sobě-
šicích v hotelu pod Hořicí byl až v říj-
nu, ale počasí nám přálo, takže zde
jsme si to také pěkně užili. Tento pobyt
byl pod dohledem paní doktorky Mo-
ravcové. Také cvičitelka paní Politze-
rová se nám věnovala a při cvičení pod
jejím vedením jsme si zlepšili naši fy-
zičku. Vycházky okolím Pošumaví nás
seznámily nejen s krásnou přírodou,
ale ještě jsme nasbírali houby. Poznali

jsme další kout naši krásné vlasti.
Ozdravný pobyt v Poděbradech pro-
běhl v listopadu, jako již každý rok,
a naši členové o něj mají velký zájem
i kvůli léčivým uhličitým koupelím.
Během roku 2014 jsme pořádali výle-
ty, návštěvy divadel a kin. Velmi pří-
nosné jsou vycházky po Praze a oko-
lí, které vede paní Fleišerová.
Při pravidelných setkáních členů jed-
notlivých základních organizací infor-
mujeme členy o všech akcích, které
pořádáme. Každý čtvrtek od 14.00 hod.
máme cvičení pro kardiaky s prvky
jógy pod dohledem lékaře. Pořádáme
Velikonoční posezení, Vánoční besíd-
ku s kulturním programem, hudbou
a zpěvem. Na jaře a na podzim máme
ples seniorů v Počernicích.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
„Poděkování patří vedoucímu panu
Ivanu Georgievovi, který akce zajišťuje
a vede. Vždy má připravený zajímavý
program, vycházky, zábavu a podobně.
Dík ale patří i paní doktorce Moravco-
vé, která se o všechny účastníky stará
po zdravotní stránce, paní Fleišerové
za vedení vycházek po Praze a okolí
a také cvičitelkám Evě Drnkové, Jarce
Politzerové a Libušce Pavlíčkové, kte-
ré vedly rozcvičky a cvičení na lehát-
kách. Všichni jsme byli spokojeni a tě-
šíme se na další akce a plánované
pobyty. Děkujeme také paní Mgr. Mi-
chaele Žáčkové, ředitelce Domu soci-
álních služeb, za poskytnutí klubovny
v Harrachovské ulici 422, kterou po-
užíváme jako klubovnu na naše pravi-
delná setkávání,“ vzkazuje Zdeňka Ja-
klová, místopředsedkyně OV SPCCH,
prostřednictvím zprávy zaslané redak-
ci Čtrnáctky. A přikládá také plán akcí
pro příští rok, který by měl být pozván-
kou pro všechny zájemce z Prahy 14
i okolních městských částí. O tom, co
plánuje SPCCH v příštím roce, se do-
zvíte z přiloženého rámečku.         (dm)
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• Ozdravný pobyt na Šumavě – ho-
tel Lazny – červen 2015.

• Rekondiční pobyt ve Sloupu
v Čechách – září, říjen 2015.

• Ozdravný pobyt v Poděbradech –
listopad 2015.

• Dále ostatní akce pořádané pravi-
delně každým rokem v základních
organizacích.

OBVODNÍ VÝBOR SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI (SPCCH) 
VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ORGANIZACÍ V PRAZE 9 A KLUBEM SENIORŮ PŘI
DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HARRACHOVSKÉ ULICI USKUTEČNIL V UPLYNU-
LÉM ROCE ŘADU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ. MY VÁM NYNÍ PŘINÁŠÍME OHLÉDNUTÍ 
ZA ČINNOSTÍ SPCCH V KONČÍCÍM ROCE 2014 A TAKÉ PLÁN NA ROK 2015.

PLÁN AKCÍ SPCCH NA ROK 2015
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Novinky z městské části

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ JAHODNICE

Architektonický návrh moderních níz-
koenergetických domů pochází od nej-
většího českého dodavatele dřevosta-
veb RD Rýmařov. „Výstavba nového
bydlení většinou trvá řadu měsíců.
Lidé však často nechtějí čekat tak
dlouho a chtějí bydlet hned. Velkou
předností dřevostaveb montovaných
z předvyrobených dílů je rychlost vý-
stavby. V případě rodinných domů Ja-
hodnice začíná výroba domu klientovi
na míru prakticky ihned po podepsání
smlouvy. Výstavba tak může být zahá-
jena již do 6−8 týdnů a hotové domy

mohou stát do 30 dnů od zahájení
stavby. Stavět se může navíc i během
zimních měsíců,“ říká předseda před-
stavenstva RSČS Martin Němeček
s tím, že nové domy budou splňovat
parametry nízkoenergetické stavby
v kategorii B. Atraktivní je navíc i sa-
motná lokalita Jahodnice, kde je vedle
dostatku zeleně i dobrá dopravní do-
stupnost, kvalitní občanská vybave-
nost a široká nabídka volnočasových
aktivit v okolí. Městská část zde navíc
plánuje výstavbu nové mateřské škol-
ky pro 112 dětí přímo na sousedním

pozemku. „V tuto chvíli je projekt nové
školky ve fázi příprav, její výstavba
nyní záleží především na získání dotací
z ministerstva a magistrátu,“ upřesnil
starosta Prahy 14 Radek Vondra.
Projekt výstavby na Jahodnici nabíd-
ne celkem tři typy dvoupodlažních
domů, ze kterých si vybere mladý pár,
rodina s dětmi i starší páry, kterým se
dospělé děti již odstěhovaly. Vznikne
tu celkem 46 moderních dvojdomů
a řadových domů, které budou zhoto-
veny v typizovaném provedení s mož-
ností individuálních úprav.           (jam)

INVESTIČNÍ BYT? GARSONKY JDOU NA DRAČKU!
Z KOUPĚ GARSONKY A JEJÍHO
NÁSLEDNÉHO PRONÁJMU SE PRO
ŘADU LIDÍ STALA ZAJÍMAVÁ
ALTERNATIVA K DŮCHODOVÉMU
SPOŘENÍ. VYSOKÁ POPTÁVKA
INVESTORŮ PO MENŠÍCH A HLAVNĚ
LEVNÝCH BYTECH ZVYŠUJE JEJICH
CENY. TY V NĚKTERÝCH ČÁSTECH
PRAHY ZA POSLEDNÍ ROK VZROSTLY
O DESET PROCENT. U CIHLOVÝCH
BYTŮ JE NÁRŮST CENY MENŠÍ,
INVESTORŮ ALE PŘIBÝVÁ.

Menší byty pro další pronájem jsou
v současnosti hlavním cílem investorů
do nemovitostí. Nejvíce žádané jsou
nemovitosti v panelových sídlištích, kde
se je daří následně rychle pronajmout.
Silným argumentem pronájmu je ro-
zumná cena a výborná dopravní a so-
ciální obslužnost lokality. „Panelová
sídliště většinou stojí v blízkosti metra
či autobusových zastávek, jejich sou-
částí bývají obchody, školky i pošta.
Pro nenáročnou rodinu, singles nebo
mladý pár jde o cenově zajímavé řeše-

ní,“ říká Jakub Žlebek z realitní kan-
celáře RE/MAX Horizont. Jenže ros-
toucí poptávka začíná zvyšovat cenu
těchto bytů. „Ještě začátkem roku
jsem prodával garsonky v panelových
domech na Černém Mostě za cenu
kolem 1,2 milionu korun,“ říká Jakub
Žlebek. „V tuto chvíli se garsonky či
menší 2kk prodávají za cenu přibližně
o 14 % vyšší,“ vysvětluje Jakub Žlebek.

CIHLOVÉ BYTY ROSTOU POMALEJI
Takto výrazný nárůst ceny je na realit-
ním trhu v posledních měsících ojedině-
lý. U menších cihlových bytů se ceny
zvyšují mnohem pomaleji. „Minimální
pohyb cen směrem nahoru registruje-
me, ten ale nepředstavuje víc jak jednot-
ky procent,“ říká Jakub Žlebek. Situace
ale závisí i na konkrétní lokalitě.

PRŮMĚRNÝ INVESTOR? FINANČNĚ
GRAMOTNÝ TŘICÁTNÍK
Realitní makléři se obecně shodují, že
počet investorů hledajících nemovitos-
ti na další pronájem se v posledním

roce zvyšuje. Zajímavý je i věkový prů-
měr investorů: dvě třetiny zájemců
jsou mladí lidé s věkovým průměrem
třicet let. „O investici do nemovitostí
uvažují lidé s vyšším vzděláním a nad-
průměrnou finanční gramotností, kte-
ří hledají způsob, jak si zajistit bu-
doucnost,“ potvrzuje Jakub Žlebek. 

VÍCE HYPOTÉK NENÍ PROBLÉM
Nejčastějším problémem lidí uvažujících
o investičním bytu je mylná představa,
že s jednou hypotékou nemohu koupit
další byt. To ale není pravda. „Často se
setkávám s tím, že investor zkusí kou-
pit jeden byt. Po čase se vrací a chce
investovat do dalšího. Získání hypotéky
se totiž odvíjí od příjmu a s každou dal-
ší pronajatou nemovitostí se zvyšuje
i příjem. Navíc každá hypotéka je vázána
na konkrétní byt, takže nebývá problém
získat několik hypoték současně, prů-
měrný investor, s kterým spolupracuji,
má tři až čtyři byty na pronájem
a k tomu ještě hypotéku na vlastní byd-
lení,“ dodává Jakub Žlebek.     (pr)

• Projekt zahrnuje 46 moderních
dvojdomů a řadových domů; jde
o nízkoenergetické dřevostavby
z produkce RD Rýmařov.

• Byla dokončena stavba prvních
osmi základových desek, komu-
nikací a inženýrských sítí.

• Projekt prodává Realitní společnost
Střední Čechy, franšízová pobočka
Realitní společnosti České spořitelny. 

• Městská část Prahy 14 připravuje
na sousedním pozemku výstavbu
mateřské školy.

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ NA JAHODNICI JIŽ ZAČALA.
NOVÁ ČTVRŤ TVOŘENÁ DVOJDOMY A ŘADOVOU ZÁSTAVBOU RODINNÉHO
TYPU BY MĚLA STÁT DO KONCE PŘÍŠTÍHO ROKU. MĚSTSKÁ ČÁST NAVÍC
ZÍSKÁ OD STAVEBNÍKA, REALITNÍ SPOLEČNOSTI STŘEDNÍ ČECHY, V RÁM-
CI DOHODY POZEMEK NA VÝSTAVBU NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY. NOVÁ JAHODNICE  V BODECH
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Představujeme

NOVINKY Z FARNÍ CHARITY
FARNÍ CHARITA PRAHA 14 PATŘÍ
MEZI AKTIVNÍ „NEZISKOVKY“ 
A OBČANŮM PRAHY 14 NABÍZÍ 
CELOU ŘADU AKTIVIT  I RŮZNÝCH
PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ. MY 
VEDLE PRAVIDELNÝCH AKTIVIT
NÍŽE PŘEDSTAVÍME I NĚKTERÉ 
NOVINKY PRO PŘÍŠTÍ ROK.

Nový program „Individuální sociální vý-
pomoc“, jenž slouží obyvatelům Pra-
hy 14, kteří z nejrůznějších příčin potře-
bují pomoc druhé osoby, ale nemohou
si dovolit zaplatit tuto službu u komerč-
ně zaměřené instituce. Vyškolený pra-
covník sociální péče poskytuje asistenci
při nejrůznějších pochůzkách například
na úřad, při nákupu nebo doprovod
k lékaři, drobnou pomoc v domácnosti,
ale také rozhovor a modlitbu, provázení
při návštěvě hřbitova a podobně.

PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ 
Kurzy českého jazyka jsou již naplněny,
nové zájemce o výuku rádi přivítáme
ve druhém pololetí. Termíny kurzů
jsou: kurz pro začátečníky – pondělí
a středa od 16.30 do 18.00, kurz pro
pokročilé studenty – pondělí a středa
od 14.30 do 16.00, kurz pro děti –
úterý a čtvrtek od 14.30 do 16.00. 

DOPOLEDNÍ DĚTSKÝ KLUB
V prostorách Farní charity Praha 14
probíhá zájmový dětský klub pro před-
školní děti v prostorách příjemně vy-
baveného dětského koutku, vždy ve
středu od 8.00 do 12.00 hodin.

SETKÁNÍ S DUCHOVNÍM
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin
je v kanceláři Farní charity Praha 14
příležitost k osobnímu rozhovoru
s P. Edwardem Walczykem, katolickým
knězem z farnosti Černý Most – Kyje.

ADVENTNÍ WORKSHOP 
A MIKULÁŠSKÁ
Srdečně vás zveme do Farní charity
Praha 14 na výrobu adventních věnců,
která proběhne v pátek 28. 11. od
14.30 a na Tradiční mikulášskou be-
sídku, která se uskuteční v pátek 5. 12.
od 17.00 v kostele sv. Bartoloměje
v Kyjích. Podrobné informace naleznete
na našich webových stránkách.

KONCERT HYNKA TOMMA
Koncert Upřímná záležitost  (viz pozvánka
níže) je pořádán pro obyvatele Prahy 14

a bude mít dobrovolné vstupné, které
pak mistr věnuje na podporu programu
Farní charity Praha 14. Uslyšíte v něm
písně, které jsou pro zpěváka a jeho
posluchače srdeční záležitostí a jsou
převážně z jeho vlastního repertoáru.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Již patnáctý ročník Tříkrálové sbírky
bude zahájen jako novoroční akce Cha-
rity po celé republice v neděli 4. ledna
2015. Z finančních prostředků získaných
v Tříkrálové sbírce 2015 podpoříme
jednak program Arcidiecézní charity
Praha – Pomoc rodinám a matkám
s dětmi a program Nemocnice v Ugan-
dě, část prostředků vložíme do vlastních
programů na pomoc spoluobčanům.
Prosíme již nyní laskavé dárce o štědré
dary a přejeme vám mnoho poklidných
dní v roce 2015.                               (dm)
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Koncert Upřímná záležitost je tedy pro příznivce, fanoušky a bude mít
dobrovolné vstupné, které pak mistr věnuje na podporu programu Farní
charity Praha 14. Uslyšíte v něm písně, které jsou pro zpěváka a jeho
posluchače srdeční záležitostí a jsou převážně z jeho vlastního repertoáru.
Srdečně zveme, Hynek Tomm a Farní charita Praha 14.

UPŘÍMNÁ 
ZÁLEŽITOSTPO
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Koncert romantického tenora
Hynka Tomma 
v pátek 12. 12. v 19.00 hod. 
v Katolické oáze na Černém Mostě.

Oznamujeme smutnou zprávu, že
v úterý 25. 11. 2014 zemřel po dlouhé
nemoci pan Mgr. Václav Navrátil,
dlouholetý ředitel základních škol
v Újezdě nad Lesy a Kyjích.
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Zdravá městská část

PĚT LET ZDRAVÉ MČ PRAHA 14

SLOVNÍ SPOJENÍ ZDRAVÁ MČ PRA-
HA 14 JIŽ PATŘÍ MEZI BĚŽNĚ PO-
UŽÍVANÉ TERMÍNY. OSTATNĚ JE
TOMU UŽ PĚT LET, KDY NAŠE
MĚSTSKÁ ČÁST AKTIVNĚ REALIZU-
JE NA SVÉM ÚZEMÍ MÍSTNÍ AGEN-
DU 21. V ZÁŘÍ 2009 ZASTUPITEL-
STVO VYJÁDŘILO SOUHLAS
S PŘISTOUPENÍM K PROJEKTU
ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
A S ČLENSTVÍM V NÁRODNÍ SÍTI
ZDRAVÝCH MĚST. A SCHVÁLILO DE-
KLARACI ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

Městská část se tak zavázala k naplňo-
vání mezinárodně uznávaných doporu-
čení EU a OSN v rámci kvality veřejné
správy a rozvoje města, kterými jsou
zejména místní Agenda 21 a místní re-
alizace dokumentu Zdraví 21 a místní
akční plán zdraví a životního prostředí
(LEHAP). Hlavním cílem přitom je, aby
občané a partnerské organizace rov-
noměrně přispívali vzájemnou spolu-
prací k rozvoji městské části, udržitel-
nosti, vyrovnanosti a stabilitě a zapojili
se do procesu jejího komunitního
a strategického plánování. Jedním ze
základních postupů MA21 je komuni-
kace a zapojování veřejnosti do rozho-
dovacích procesů, jejich zprůhlednění
a otevření. Má také umožnit občanům
a organizacím se podílet na ovlivňování
životních podmínek v Praze 14 a zvýšit
a posilovat důvěru občanů v představi-
tele MČ Praha 14.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Proces komunitního plánování byl
nastaven v rámci zavádění MA21.
Komunitní plánování je založeno na
principech spolupráce, komunikace

a aktivního přístupu mezi městskou
částí a jejími představiteli a veřejností
(občané, soukromé, veřejné a další
subjekty). Ve vyspělých zemích s dlou-
hodobou demokratickou tradicí je za-
pojování veřejnosti přirozenou součástí
rozhodovacích procesů na všech úrov-
ních. Komunitní plánování na městské
části Praha 14 je základním předpo-
kladem k naplnění vize demokracie
a participace občanů na rozhodování.
Komunitní plánování je organizačně
zajištěno Úřadem MČ Praha 14 a pří-
spěvkovou organizací MČ Praha 14
Praha 14 kulturní.
„Cílem je zapojovat komunitní skupiny
do správy věcí veřejných, a tím tvořit

participativní demokracii, vést občany,
komunity a organizace ke sdílení odpo-
vědnosti za prostředí, v němž žijí, bu-
dovat partnerství občanů s městem,
neziskovými organizacemi i soukromý-
mi subjekty. Tím můžeme ve výsledku
předcházet sociálnímu vyloučení a ra-
dikalizaci těchto skupin. Dalším z cílů
je například i podpora proaktivních
obyvatel, zlepšení komunikace mezi
komunitami napříč a také mezi komu-
nitami a radnicí či dalšími subjekty,“
vysvětluje projektová manažerka MA21
Ing. Pavlína George.
Podle jejích slov pak celý zmíněný
proces může přispět ke zvýšení mezi-
generační a mezikulturní spolupráce,
a tím i sociální soudržnosti. Současně
je třeba upozorňovat na ekonomickou
efektivitu všech sociálně-rozvojových
programů a projektů, pátrat po lokál-
ních výzvách a potenciálech, které by
bylo možné společně řešit a rozvíjet,
zvyšovat komunitní povědomí a iden-
tifikaci s lokalitami realizací konkrét-
ních projektů a také řešit konfliktní
situace za pomoci participativních
technik.                  (jam)

• tvorba a realizace Strategického plánu MČ Praha 14 na období
2015–2025 a Akčního plánu na období 2015–2016

• tvorba a realizace akčního Komunitního plánu Zdravé městské části
Praha 14 na základě výsledků Fóra Zdravé městské části, výsledků ověřo-
vací ankety a veřejných projednání 

• Fórum Zdravé městské části – veřejné diskusní fórum pro občany
• zapojení veřejnosti do rozhodování, zejména formou tematických „kula-

tých stolů“ a veřejných projednání (v roce 2014 proběhlo 14 veřejných pro-
jednání a workshop)

• zapojovaní mladých do rozhodovacích procesů – Žákovské zastupitelstvo
Prahy 14

• realizace komunitního plánování sociálních služeb na základě výstupů
veřejných projednání, kulatých stolů a pracovních skupin

• realizace komunitních kampaní a osvětových akcí (Setkání kultur, Den
Země, Dny zdraví, Psí školka, Pestival atd., přednášky, semináře pro zá-
kladní školy a veřejnost)

• grantový systém – finanční podpora jednotlivců, NNO a dalších veřejných
a soukromých subjektů

• podpora realizace komunitních akcí – Půjčovna Prahy 14
• projekt Plechárna – komunitní a volnočasové centrum
• spolupráce s partnery – NNO, školská zařízení, podnikatelské subjekty 
• zajišťování financování aktivit MA21 – projekty
• medializace a propagace

AKTIVITY MA21 V ROCE 2014
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Projekty

JAK ZJISTILO MINISTERSTVO PRŮ-
MYSLU A OBCHODU LETOS NA JAŘE,
NOVĚ SI V ČESKÉ REPUBLICE POŘÍ-
DILO ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ
PŘES 11 000 OSOB. PODLE STATISTIK
ALE MNOHO ZAČÍNAJÍCÍCH PODNI-
KATELŮ UKONČÍ SVOJI ČINNOST DO
TŘÍ LET. PROJEKT I.E.SMART POMÁ-
HÁ TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ V PODNIKÁNÍ
POKRAČOVAT, ALE POTŘEBUJÍ RADU
ČI KONZULTACI.

Před více než dvěma roky, v červenci
roku 2012, jsme rozjeli v Praze 14
projekt na podporu začínajících pod-
nikatelů. V rámci mezinárodního pro-
jektu i.e.SMART, podpořeného z fondů
EU, jsme spolu s partnery ze Slovenska,
Maďarska, Rakouska, Německa a Itálie
vypracovali unikátní koncept provázání
kontaktních míst v těchto zemích, tzv.
SMART POINTů, které díky spolupráci
s místními podnikatelskými komorami,
poradenskými místy, investory či podni-
katelskými inkubátory umožňují zájem-
cům o podnikání snadnější vstup na

nové trhy, k novým investorům nebo ino-
vativním nápadům. Každý SMART POINT
navíc funguje jako elementární pomoc-
ník pro nově vznikající byznys, poskytující
poradenství odborníků vyškolených pro
potřeby START-UPů. V našem SMART
POINTu, v budově úřadu MČ Praha 14,
tak pomáháme začínajícím podnikate-
lům zejména s administrativním a práv-
ním zajištěním vstupu do podnikání a se
základní pomocí při ujasnění si byznysp-
lánu. Díky projektovému propojení s dru-
hým pražským partnerem projektu
i.e.SMART, kterým je INOVACENTRUM
ČVUT, pak můžeme v rámci projektu
zprostředkovat konzultace se specialisty
na různé aspekty začínajícího podnikání.
V našem SMART POINTu jsme již poskytli
poradenství desítkám zájemců a někteří
se zúčastnili vrcholu projektu, meziná-
rodního setkání SMART CAMPUS, na kte-
rém proběhla prezentace a soutěž vybra-

ných START-UPů v Bratislavě. Zúčastnily
se ho začínající firmy, které využily mož-
nosti projektu ve všech kontaktních mís-
tech, přičemž těm nejzajímavějším bylo
poskytnuto exkluzivní mezinárodní pora-
denství a zázemí po dobu jednoho týdne.
V závěru setkání představili podnikatelé
své START-UPy investorům. Podobné se-
tkání plánujeme i v příštím roce.
Nyní se blíží projekt ke konci, ovšem po-
radenská místa a celá mezinárodní síť
zůstane v provozu i nadále, a to včetně
SMART POINTu v Praze 14. V jeho rámci
je zájemcům poradenství poskytováno
zcela zdarma každé pondělí a středu od
15.00 do 18.00, v místě Městského úřadu
Prahy 14, Bratří Venclíků 1073, v 5. patře.
Kontaktní osoby: Michaela Pokorná,
Pavel Šílený. Tento projekt je realizo-
ván díky programu Central Europe a je
spolufinancován fondem ERDF.

(dm)

PROJEKT I.E.SMART SE BLÍŽÍ DO FINÁLE!

PROJEKT S NÁZVEM ZAČLEŇOVÁNÍ
OSOB NA TRH PRÁCE, REALIZOVANÝ
STŘEDISKEM KŘESŤANSKÉ POMOCI
V HORNÍCH POČERNICÍCH, 
V PROSINCI KONČÍ.

Projekt dva roky, tj. od ledna 2013, za-
městnával osoby znevýhodněné na
trhu práce, a pomáhal jim tak zlepšit
nejen jejich současnou situaci, ale
i zvýšit jejich šance na získání a udrže-
ní si pracovního místa do budoucna. 

PRO MENŠINY I TRESTANÉ
Cílovou skupinou projektu byly ná-
rodnostní menšiny a osoby po nebo
ve výkonu trestu. Právě tito lidé mají
mnohdy ztížené podmínky pracovní-
ho uplatnění. Ať už je bariérou jejich
příslušnost k jiné národnostní men-
šině, záznam v rejstříku trestů, ne-
dostatečné vzdělání nebo jednoduše
nepopsaný profesní životopis.
Za celou dobu trvání projektu bylo oslo-
veno 178 potenciálních klientů. Tzv. pří-
pravné období, které trvá 10 dní, dokon-
čilo 38 osob. Přípravné období slouží
k seznámení se s projektem a zároveň
pomáhá ověřit motivaci klienta.

CESTA K PRACOVNÍ SMLOUVĚ
V tu dobu ještě klient nepobírá mzdu.
Dalším důležitým krokem je uzavření
pracovní smlouvy, tedy začít si prací vy-
dělávat. Později pak dokončení třímě-
síční zkušební doby. Celkem ji úspěšně
dokončilo 22 uživatelů, kteří pak měli
nejen nárok na zvýšení platu, ale rov-
něž i na práci na další tři měsíce, bě-
hem nichž mohli absolvovat rekvalifi-
kační kurz nebo například získat
řidičské oprávnění. Rekvalifikační kurz
dokončilo 9 klientů. Nejčastěji byl zá-
jem o rekvalifikační kurzy pracovník
v sociálních službách a strážný. Řidič-
ské oprávnění získal jeden klient.

PRO MUŽE I ŽENY
Maximální délka trvání zaměstnání
byla šest měsíců a celkem této doby
dosáhlo 15 osob. Projekt byl určen
pro muže i ženy. Muži vykonávali nej-
častěji stavební práce a pomáhali
mimo jiné rekonstruovat objekt azy-
lového domu pro matky s dětmi.
Ženy vykonávaly úklidové práce.
Během celé doby klienty provázeli je-
jich „cestou“ vedoucí podporovaného
zaměstnání a pracovní trenér, kteří

zadávali pracovní úkoly a zajišťovali
odborná školení, a sociální pracovník,
který je motivoval a vzdělával v tzv.
Job klubu, jehož cílem bylo naučit se
základům práce na PC a internetu,
vytvořit životopis a motivační dopis,
získat povědomí například o zákoníku
práce, etiketě na pracovišti nebo si
natrénovat vstupní pohovor. 

PŘÍŠTÍ ROK NANOVO?
Sociální pracovník pomáhal s hledá-
ním nové práce, a tak někteří klienti
odešli z projektu rovnou k novému
zaměstnavateli. Některým klientům
jsme pomohli překonat i řekněme ve-
dlejší překážky, například nevyhovují-
cí bydlení nebo nevyřešené exekuce.
Věříme, že projekt odvedl dobrou práci
a že se nám podařilo přispět ke zlep-
šení životní situace konkrétních osob.
Všem svým klientům držíme i nadále
palce! Do budoucna, nejpravděpodob-
něji v roce 2015, bychom rádi zažádali
o grant z Evropského sociálního fondu
a využili svých předchozích zkušenos-
tí, a pomohli tak obdobným způsobem
i dalším potřebným.

(dm)

DESÍTKÁM LIDÍ POMOHLI ZPĚT DO PRÁCE
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DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

Máme volné místo v pondělní školičce. Ško-
lička funguje po–pá 8.00–12.00 hod., cena
140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat i jed-
notlivé dny. Zkušené lektorky vedou skupinku
maximálně 10 dětí. Pro děti od 2–6 let. V pro-
sinci budeme ve školičce zdobit stromeček,
zpívat koledy, přivítáme Mikuláše, čerta a an-
děla a možná najdeme pod stromečkem
překvapení. V pátek dopoledne máme ještě
volné místo na cvičení maminek s dětmi
10.30–11.15 hod. Zahajujeme kurzy Angličtiny
pro maminky, a to v pátek 11.30–12.30 hod.
Výuka probíhá v rozsahu 1x1 vyučovací hodina
(60 minut) týdně. Kurz je tříměsíční navazující.
Začínáme leden–březen, cena 990 Kč. Hlí-
dání vašich dětí je po dobu výuky zajištěno.
Jitka Šindelářová, tel. 739 034 435, mail:
jitka@pohadka-praha14.cz.

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org

HERNA – KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ
Volná herna s doprovodem i hlídání dětí
od jednoho roku pro možnost vyřídit si
osobní věci. Vstupné od 40 Kč. Práce
a děti pod jednou střechou Coworking
ve sdílené kanceláři. Možnost pronájmu
pracovního místa s hlídáním dětí od 1 roku.
Pracovní zázemí s internetovým připoje-
ním. Možnost zapůjčení notebooku. Ideální
pro podnikající či studující maminky na
rodičovské dovolené. Zahajovací cena 
80 Kč/hodina vč. hlídání. Yamaha – hudební
škola: Aktivní prožívání hudby podporující
radost, slovní zásobu a rytmizaci. Více
informací a registraci najdete na stránkách
http://www.yamahahudebnikurzy.cz/.
Robátka (děti od 4 do 18 měsíců) – od
9.30 do 10.30 hod., První krůčky (děti od
1,5 do 4 let) – od 10.30 do 11.30 hodin.
Tvořílek – Výtvarně laděný kroužek tvoření
pro děti od 2 let v doprovodu rodičů. Každý
měsíc tvoříme na jiné téma, každý týden
nové originální dílo. Hrajeme si, poznáváme
barvy a různé materiály, malujeme, kres-
líme, lepíme, stříháme, vyrábíme a tvoříme
ze všeho možného. Tvoření je tematicky
doplněno hrami, pohádkami nebo říkan-
kami. Vždy od 9 nebo od 10 hodin. Vstupné
60 Kč (sourozenci 100 Kč).

REHAFIT 
www.parazumba.eu

Každou sobotu zumba fitness pro tělesně
handicapované.
Zveme vás každou sobotu 11.00–12.00
hod. Rehabilitační centrum pro tělesné
postižené Rehafit: poliklinika Parník (3. pat-
ro), Generála Janouška 902, Praha 9 –
Černý Most. 

PIONÝR, Z. S. – 93. PS ORION
www.93–oddilorion.wbs.cz

Turistický oddíl Orion – schůzky – každé
pondělí 16–18 hod. Klub Šikulky (rukodělná
činnost) – 1x za 14 dní ve čtvrtek 16–18 hod.
Klub Magic a deskových her 1x za 14 dní ve
čtvrtek 16–18 hod. Přesné termíny na webu.

MUM – RODINNÉ CENTRUM 
www.rcmum.cz

MUM – Rodinné centrum, Mezilesí 2058,
Praha – Horní Počernice, zast. busu Chvaly.
Podrobné informace k programu najdete
na www.rcmum.cz. Poradna pro podnikání
– individuální konzultace zdarma. Přesný
čas konzultace je třeba si předem rezervovat:
renata.curdova@rcmum.cz, 775 720 588.
Zákonné povinnosti podnikatelů, aktuální
dotační výzvy,  jak nastartovat podnikání
apod. Poradna pro rodinu zdarma. Kon-
zultace v těchto oblastech: podpora při
hledání zaměstnání, pracovněprávní vztahy,
systém sociální podpory – dávky a příspěvky,
dědická řízení, rozvodová řízení, vše okolo
těhotenství, porodu a šestinedělí. Kudy
a jak do Poradny: telefonicky, e-mailem
nebo osobně každé úterý 8.00–11.30 hod.
Doporučujeme se objednat předem: zuza-
na.dubova@rcmum.cz, mobil: 775 720 587.
Coworkingové centrum Mumraj.
Po–pá 8.00–12.30 hod. a út + st 15.00–18.00
hod. Prostor pro práci a hlídání dětí pod
jednou střechou již od 30 Kč/hod. včetně
hlídání dětí. Pozor, dotovaná cen jen do
konce prosince 2014. www.ccmumraj.cz
Více info a přihlášky: Hana Schovancová,
775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz,
www.rcmum.cz.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada

Royal Rangers – křesťanský skaut pro děti
6–12 let. Každé úterý 16.00–18.00 hod. v praž-
ském Tyrannus Hall (Stoliňská 2502/41B). 

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

Klub Jahoda (6–14 let), Klub Džagoda (13–
26 let), Terén (6–26 let), RC Jahůdka
(fb/rcklubjahoda). 
Dopolední hlídání pro děti od 1 roku nově
i se stravou, za 50 Kč můžete svému dítěti
objednat stravu (svačina + oběd). Děti hlídáme
od 8 do 12 hod. Cena 180–200 Kč. Hlídáme
4x v týdnu pondělí – čtvrtek, tel.: 605 504 471.
Novinka! V Jahůdce můžete dát dítě na
hlídání a během dopoledne využít prostor
s wi-fi, pracovat, dát si kávu nebo čaj a dát
si v klidu i oběd. V Jahůdce je šicí stroj,
který vám je volně k dispozici, nebo si
můžete v klídku napéct cukroví na Vánoce.

Sociálněprávní poradenství zdarma – dáv-
ky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou otevřen ve středu
a pátek od 8 do 12 hodin!

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jahoda (2–7 let), stále probíhá zápis na školní
rok 2014–15, informace o školce a o zápisu
u Mgr. Markéty Křivkové, skolka@jahoda.cz,
tel.: 777 674 161, www.skolka-jahoda.cz,
fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Informace o JAHODĚ na www.jahoda.cz
nebo na www.facebook.com/ejahoda.

TJ SOKOL JAHODNICE 
www.tjsokoljahodnice.cz

Pravidelné aktivity – mládež a dospělí
aerobik, balóny (lekce s velkými a malými
gym. míči), body fit, jóga (power jóga a jóga
pro zdraví a krásu), pilates, step aerobik,
trampolínky, zumba, lekce od 35 Kč.
Pravidelné aktivity – děti 3–18 let
baby aerobik, tanec hrou, sportovní hry,
kurzovné do konce ledna 2015 = 300 Kč.

DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ – ČM
www.cb.cz/diakonie/cerny-most/ 

Pondělí: 10.00–14.00 keramika – vede er-
goterapeutka Daniela Nekola – tvoření vý-
robků na vánoční trhy. 
Úterý: 9.30–12.00 literární program – vede
Mgr. Zuzana Nováková, 13.00–15.00 hod.;
sudý týden: hudební program – vede
Mgr. Petra Fausová, lichý týden: caniste-
rapie – vede p. Horčíková se Sárou.
Středa: 10.00–12.00 hod. Upovídaná středa:
přednášky, besedy, promítání / různí hosté
13.00–15.00 hod. vědomostní soutěže a kvízy
nebo výstavy, tematické vycházky, výlety.
Čtvrtek: 10.00–15.00 hod. vaření, tvoření,
úklid – pečení cukroví, tvoření výrobků na
vánoční trhy.
Pátek: 9.30–12.00 hod. individuální programy
– trénink paměti, finanční gramotnost.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

Volná místa v programech:
Přihlášení do programů nutné na tel.
777 596 163 nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
Montessori pracovna pro děti od 1,5 roku
s rodiči – čtvrtek 13.30–14.30 hod. a 14.45–
15.45 hod. 
Hrátky s barvičkami pro děti od 2 let s ro-
diči, od 3 let možno bez přítomnosti rodičů
– úterý 15.30–16.15 hod. 
Hlídací hernička pro děti od 1 roku bez pří-
tomnosti rodičů – čtvrtek 8.15–11.30 hod.
Herny – přihlášení není nutné: herny s pro-
gramem probíhají ve středu a v pátek
9.00–12.00 hod., volné herny v pondělí

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – PROSINEC 2014
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9.00–12.00 hod., multikulturní herna v pátek
16.00–18.00 hod. Nově otevřena herna
v úterý – 16.15–18.30 hod.

ODBORNÉ PROGRAMY
Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno ob-
jednat M. Nováková, tel.: 775 204 208. 
Vánoční prázdniny: 22. 12. –  4. 1.
Podrobné informace o programech na we-
bových stránkách MC Klubíčko. 

SLUNEČNICE, O. P. S.
www.slun.cz

Pondělí: 9.30–14.00 Počítačové kurzy (sku-
pinový kurz do 5 osob pro veřejnost; indivi-
duální výuka pro dospělé lidi se zdravotním
znevýhodněním); Volnočasové aktivity pro
dospělé lidi se zdravotním znevýhodněním:
Pondělí: 14.00–17.30 keramický ateliér 
Středa: 9.30–13.00 výtvarný ateliér 
(v obou případech skupinový program)
Pátek: 11.00–13.00 bowlingový klub

KD KYJE 
www.kdkyje.cz

Lodní modeláři: 1x týdně ve středu, 17.00–
19.00 hod. Vhodné pro děti od 8 let i dospělé.
Kontakt: Jaroslav Krams, tel.: +420 731 028
063, e-mail: j.krams@seznam.cz, web:
www.modellode.websnadno.cz. 
Nicnedělání s Bárou: Pískové mandaly, 1x
měsíčně v sobotu. Vhodné pro děti i dospělé.
Kontakt: Bára Hrdinová, tel.: +420 777 658
413, e-mail: bara@nemysli.cz. Cena včetně
materiálu: 60 Kč.
Otevřený ateliér Surjaloka: Tvoření bez hranic,
1x měsíčně v sobotu. Vhodné pro děti i dospělé.
Kontakt: Ela Gaurí, tel.: +420 602 386 469,
e-mail: info@kdkyje.cz. Cena za jednotlivé
tvoření (včetně materiálu) 100 Kč. 
Taneční kurzy (Astra Praha): 1x týdně, vhodné
pro mládež i dospělé. Kontakt: Ing. Miroslav
Brožovský, tel.: +420 284 826 566, e-mail:
mbrozovsky@volny.cz, web: http://astra-
praha.cz.
Jazykové kurzy (Alles klar): 1x týdně,
kurzy probíhají v malých skupinkách. Kurzy
pro děti i pro dospělé. Kontakt: Mgr. Petra
Novotná, tel.: +420 777 180 240, e-mail:
info@alles-klar.cz, web: www.alles-klar.cz.
Cvičení pro všestranný rozvoj dítěte: 1x
týdně. Podporujeme vzájemnou interakci mezi
maminkou a miminkem pomocí dotyku,
rytmizace a pohybových her. Lekce (40
min.) probíhají v malých skupinkách podle
věku od 4 měsíců do 3 let. Kontakt: Marta
Frydrychová, tel.:  +420 603 420 008, e-
mail: info@modrytygrik.cz, web: www.mo-
drytygrik.cz; www.tymoos.cz. 
Irské tance: Kurzy irských tanců pro děti
ve věku 7–14 let. 1x týdně, každý čtvrtek
16.00–17.30 hod. Kontakt: Tereza Bernar-
dová, e-mail: tereza@inspiraldance.net,
web: http://www.inspiraldance.cz. 
Judo pro děti: Vždy vpondělí ačtvrtek. Kontakt:
Monika Oswaldová, tel.: 607 257 867, e-mail:
monika@judoprodeti.cz, www.judoprodeti.cz.
Cena: 1 700 Kč/1x týdně/pololetí. Nábor nových
členů od 22. 9. Pro děti od 3 let.

CENTRUM 14
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let, stále
volná místa ve školičce 
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
7.45–12.30 hod. bude pro vaše děti dopo-
lední program. Ve školičce si budeme hrát,
zpívat, malovat, tancovat a chodit ven na
procházky a pískoviště. Každé úterý a čtvr-
tek školička do 15.30 a denně možnost
večerní školičky od 17.00 do 19.00 hod.
Nově služba pro rodiče – vyzvedávaní dětí
z mateřinek Korálek, Obláček, Vybíralova
a večerní školička. 
Mezi 16.00 a 17.00 hod. vyzvedneme vaše
děti ze školky a vy budete mít možnost si
je převzít od 17.00 do 19.00 hod. v našem
centru.
Nestíháte, potřebuje v práci zůstat déle,
stojíte v pražských kolonách?
Právě pro vás je určena naše služba, více na
www.centrum14.cz nebo na tel. 603 24 94 27.

PRO NAŠE NEJMENŠÍ 
Středy: Pro maminky a děti – Montessori
pro děti od 1,5 do 3 let, těšíme se na vás. Od
10.00 hod. herna s tvořením pro mámy
s dětmi do 12.00 hod. Cena dílničky je 60 Kč.
Čeká na nás ubrousková technika, malování
na látky, různé zajímavé workshopy, které
z nadšení tvoří maminky pro svou radost.
Páteční herny od 15.30 do 18.00 jen za
ošklivého počasí. 
Logopedický program pro děti od 4 let.
Flétnička, jóga, výtvarka, pro děti od 3
let. Pro děti od 6 let do 15 let: kytara, key-
board, výtvarka, flétna, turistický kroužek,
pro dospělé: přednášky, jóga, malování,
kurzy angličtiny, kytary.

MC PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka organizuje vzdělávání a zá-
jmové programy pro děti ve věkové kategorii
0–6 let, pro jejich rodiče a zároveň provozuje
celodenní školku (pro děti 2,5–6 let).
Nový kurz Montessori dílnička se otevírá
v lednu 2015. Přihlášky od 1. 12. 2014 na
info@mcpastelka.cz. Kurz je určen rodičům,
kteří se zajímají o Montessori pedagogiku,
chtějí se s ní seznámit, vyzkoušet si práci
s Montessori pomůckami. Kurz je určen
pro rodiče a dítě ve věku 1,5–3 roky a vede
ho zkušená lektorka. Kapacita kurzu je
velmi omezená (max. 5 dětí + rodič), při-
hlášky co nejdříve. Cena 120 Kč za lekci.
Pastelka – školka s prvky Montessori
(pro děti od 2,5 let) – zápis na 2. pololetí
školního roku 2014/2015 začíná v prosinci.
Školka je otevřena denně 7.30–16.00 hod.
Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Mon-
tessori metody. 
Hurá – jdeme do školky! Program pro
děti od 2 let, které se chystají od září do
školky a chtějí si to vyzkoušet. Program
od ledna, zápis začíná v prosinci 2014.
Děti navštěvují školku 1–2x týdně dopoledne.
Vzdělávání rodičů – 2hodinový seminář Roz-
voj emoční inteligence – cesta ke spokoje-
nosti a úspěchu (pro rodiče dětí 0–3 roky).

Seminář se koná ve druhém lednovém
týdnu, ve středu 7. 1. 2015 od 17.30 hod.
v MC Pastelka, přihlášky v prosinci 2014,
cena semináře včetně výukového materiálu
je 320 Kč.
Více informací na webových stránkách.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK 
www.veselycertik.cz

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Volná herna: po 9.00–12.00 hod., 15.30–18.00
hod., út, st, čt 9.00–12.00 hod.; 15.00–18.00
hod.; pá 9.00–12.00 hod.; cena 50 Kč/1 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1,5 roku – po
a pá 8.30–12.00 hod. Cena za dopoledne
200 Kč/dítě, nebo 70 Kč/hodina.
Krůček do školky – Dopolední školička –
250 Kč/dítě, st, pá 8.30–12.30 hod.
Nově v Čertíkovi – Dramaťáček, Cvičení
s miminky, Montessori pracovna 3–6 let.

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PROSINEC 2014
Babysings – uvodní seminář – 18.00–20.00
hod., cena dle vybraných materiálů.
4. 12. 2014 Vánoční focení s Adélou – 16.00–
19.00 hod. – cena dle počtu fotografií
6. 12. 2014 Mikulášská nadílka – 13.00–
17.00 hod. ve spolupráci s MÚ Dolní Počer-
nice a restaurací Léta Páně.
11. 12. 2014 Adventní výtvarná dílna –
15.00–18.00 hod. výroba drobných dárečků
a ozdobiček, zdobení perníčků, cena 50 Kč.
12. 12. 2014 Beauty day – relaxační odpo-
ledne pro maminky, 15.00–19.00 hod., cena
dle vybrané procedury.
19./20.12. 2014 Pyžámková noc v Čertíkovi
18.00–10.00 hod.
Toužíte po volném večeru? Svěřte vaše děti
do našeho čertovského nočního doupěte
a načerpejte novou energii. Cena:
400 Kč/1 dítě, 600 Kč/sourozenci.
22. 12. 2014 Vánoční Yamaha – 16.00–18.00
hod. Přijďte si s dětmi zazpívat koledy,
ozdobit stromeček a vytvořit malé vánoční
drobnosti. Cena 100 Kč.

KURZY A KROUŽKY
Lze navštěvovat i jednorázově dle potřeby.
Po: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku; 9.30
První krůčky k hudbě 1,5–2,5 roku; 10.00
Cvičení s miminky 8–12 měsíců; 10.30 První
krůčky k hudbě (Yamaha Class) 2,5–3,5
roku; 16.00 Baletní přípravka 3–6 let; 17.00
Baletní přípravka 3–6 let
Út: 9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky; 10.30
Čertovský kombo-mix 2–4 roky; 16.00
Montessori pracovna 1,5–3 roky; 17.00
Montessori pracovna 3–6 let; 17.00 Dra-
maťáček 3–6 let
St: 8.30 Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let; 16.00 Výtvarné tvoření 3–6 let;
17.00 Výtvarka v pohybu 3–6 let
Čt: 9.00 První krůčky k hudbě 1,5–2,5 roku;
9.30 Hrátky s batolátky 1–2 roky; 10.30 Čer-
tovský kombo-mix 2–5 let
Pá: 8.30 Hlídací hernička od 1,5 roku; 8.30
Krůček do školky – dopolední školička
2,5–5 let; 9.30 Montessori dílna 1,5–3,5
roku; 10.30 Montessori dílna 1,5–3,5 roku
Více info najdete na www.veselycertik.cznebo
na facebooku.

Praha 14 žije



KULTURNÍ 
PŘEHLED 
PRAHY 14

1. 12.–30. 1.  VÝSTAVA BOHUSLAVA KNOBLOCHA 
„GRAFIKA“

Výstava potrvá do konce ledna a je přístupná v otevírací 

době kavárny. Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz 

3. 9:00  VÁNOČNÍ SVÍCÍNEK
Výtvarně laděný kroužek. Tvořílek pro děti od 2 let 

v doprovodu rodičů. Vstup 60 Kč. Neposeda o.s.– Centrum 

pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org 

3. 10:00 LEGENDA O SV. MIKULÁŠI
Upovídaná středa, přednáší Blanka Davidová.Diakonie 

církve bratrské, www.cb.cz/diakonie/cerny-most 

3. 19:30 JAK VYZRÁT NA STAROSTI, STRES A ÚZKOST
Interaktivní seminář lektorky Ing. Mgr. Marie 

Novákové. Vstup 100 Kč. Přihlášení nutné. MC 

Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

4. 17:15 ZPÍVÁNKY
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček 

pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková. 

Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz

5. 8:30  MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA ANEB MY SE ČERTA 
NEBOJÍME

Mikuláš, anděl a čert přinesou dětem nadílku. Vstup 50 

Kč / rodina + 60 Kč balíček pro dítě. Přihlášení nutné! 

MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

5. 9:00  MIKULÁŠ V MUMU
Tradiční mikulášská nadílka.RC MUM, www.rcmum.cz

5. 9:00  NEPEČENÉ CUKROVÍ A DOPIS JEŽÍŠKOVI
Zásobujeme se na Vánoce, malujeme a píšeme Ježíškovi.

Rodinné centrum Jahůdka, www.jahoda.cz

5. 17:00 MIKULÁŠ V POHÁDCE
Děti čeká nadílka. Přihlášení je nutné! V případě 

zájmu o Mikuláše volejte tel.: 739 03 44 35.Dětské 

studio Pohádka, o.s, www.pohadka-praha14.cz

5. 18:00  MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD S NEPOSEDOU
Projdeme se s lampiónky kolem Kyjského rybníka 

s Mikulášem a čertem, po cestě nás čekají různá 

překvapení. Na závěr zpíváme písničky u táboráku. 

Pořádá Praha 14 kulturní a Neposeda. www.

praha14kulturni. cz, www.neposeda.org

8. 11:15 JAK ZVÍŘÁTKA SLAVÍ VÁNOCE
Tradiční malé divadlo pro celou rodinu. Cena 

40 Kč/ rodina. RC MUM, www.rcmum.cz

9. 19:30 ZIMNÍ BESÍDKA KLUBU MLHA
Další z pravidelných autorských čtení klubu MLHA. 

Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz 

10. 9:00 VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKO
Výtvarně laděný kroužek Tvořílek pro děti od 2 let 

v doprovodu rodičů. Vstup 60 Kč. Neposeda o.s.–Centrum 

pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org 

10. 19:00 TOP KONCERT – VLASTA REDl
Tentokrát vás svou přítomností potěší Vlasta Redl. 

Multižánrový muzikant s upřímnými texty a hlubokým 

smyslem pro humor. Vstupné 220 Kč. KD Kyje, www.kdkyje.cz

10. 10:00 PUTOVÁNÍ PO „DIVOKÉM“ ZÁPADĚ USA
Upovídaná středa, přednáší Lukáš Doleček. Diakonie 

církve bratrské, www.cb.cz/diakonie/cerny-most 

10. 10:30 HRÁTKY S PTÁKEM ZLOBIVÁKEM
Program pro děti s rodiči, zaměřený na rozvoj 

sociálních dovedností, spolupráci a přípravu 

na vstup do kolektivu školky. Vstup 50 Kč. MC 

Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

10. 18:00 JAK UŠETŘIT
Přednáška s praktickými nápady pro dnešní drahou 

dobu. Rodinné centrum Jahůdka, www.jahoda.cz

10. 18:30 ADVENTNÍ KONCERT
Na programu jsou židovské písně, vánoční písně z barokních 

kancionálů a další. Vystoupí soubor MENORA TRIO. 

Vstup volný. Galerie 14.– MČ Praha 14, www.praha14.cz

10. 19:15 HODNÁ HOLČIČKA
Zážitkový seminář s lektorkou Denisou 

Dohanyosovou. Přihlášení nutné! Vstup 100 Kč. 

MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

10. 19:30 INDIE: PO STOPÁCH JOGÍNŮ
Další cestopisné setkání. Tentokrát s Krystýnou 

Polok, která se vydala po stopách jogínů a navštívila 

Ašrám Bodghgay a Varanasi. Vstup dobrovolný. 

Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz 

11. 8:00   PERSPEKTIVY SOCIÁLNÍ PRÁCE – PRÁCE 
V KOMUNITĚ

Pořádá Praha 14 kulturní, MČ Praha 14 

a Neposeda. Více informací www.neposeda.org/

konference. Neposeda, www.neposeda.org

11. 10:00 ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Společně vyrazíme k Martiňáku ozdobit stromeček 

zvířátkům. Přihlášení nutné. Dětské studio 

Pohádka, o.s., www.pohadka-praha14.cz

11. 17:15 ZPÍVÁNKY
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček 

pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková. 

Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz

PROSINEC
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ PRAHY 14
Své tipy pro akce můžete zasílat na kontakt  
kulturniprehled@praha14kulturni.cz vždy nejpozději do 15. dne v 
měsíci. Přehled vychází první týden aktuálního kalendářního měsíce.  
Vaše Praha 14 kulturní

Kulturní přehled připravuje Praha 14 

kulturní pro Městskou část Praha 14. www.praha14kulturni.cz



11. 17:30 PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Vystoupení dětského pěveckého kroužku pod 

vedením Marie Kozákové Hřebíčkové. Vstup volný. 

Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz 

12. 9:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pečení a zdobení perníkové chaloupky. 

Rezervace míst na jahudka@jahoda.cz. Rodinné 

centrum Jahůdka, www.jahoda.cz

12. 9:30 PRACOVNÍ SMLOUVY A PODNIKÁNÍ
Seminář je zdarma včetně hlídání dětí. 

RC MUM, www.rcmum.cz

13. 15:00 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Přijďte si do naší rodinné tvůrčí dílny vyrobit vánoční 

dekorace a dárky. Vstupné 100 Kč / rodinu. Přihlášení 

nutné. MC Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz 

13. 18:00 VÁNOČNÍ AKADEMIE
Pořádá Fit studio D ve spolupráci s Divadlem 

Horní Počernice. FSD, www.fitstudiod.cz

14. 15:00 DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
Vánoční vyrábění, příběh, tanec, písničky. Galerie 

14. Církev bratrská, www.cb.cz/rajska.zahrada 

14. 19:00 VÁNOČNÍ KONCERT
Gospelový koncert v Maňáně v podání Lucy4music 

Církev bratrská, Centrum Slunečnice o.p.s., 

www.slun.cz, www.cb.cz/rajska.zahrada 

16. 19:30 PROJEKCE DOKUMENTU „NA CESTĚ“
Kino v Maňáně. www.filmnaceste.cz. Centrum 

Slunečnice o.p.s., www.slun.cz 

17. 9:00 VÁNOČNÍ OZDOBY
Výtvarně laděný kroužek Tvořílek pro děti od 2 let 

v doprovodu rodičů. Vstup 60 Kč. Neposeda o.s. – 

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org 

17. 10:00 JAK VZNIKLO SLAVENÍ ADVENTU A VÁNOC
Upovídaná středa, přednáší Michal Žemlička. Diakonie 

církve bratrské,  www.cb.cz/diakonie/cerny-most/ 

17. 10:30 RITUÁLY V ŽIVOTĚ RODINY
Interaktivní seminář lektorky Ing. Mgr. Marie 

Novákové. Herna pro děti od 9:00. Vstup 50 Kč. MC 

Klubíčko YMCA Praha, www.mcklubicko.cz

18. 9:00 VÁNOČNÍ HERNA PLNÁ CUKROVÍ A DÁRKŮ PRO 
NAŠE MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY
Přijďte k nám s dětmi ochutnat Vánoce. Neposeda o.s.– 

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA, www.neposeda.org

18. 15:00 VÁNOCE PRAHY 14 
Zakončení Adventního festivalu Prahy 14. Tradiční jarmark 

neziskových organizací. Koledy u stromečku. Praha 14 

kulturni,  www.praha14kulturni.cz/adventnifestival

18. 17:15 ZPÍVÁNKY
Hodina plná písniček, říkaček a pohybovaček 

pro děti od pěti let. Vede Marie Kozáková. 

Centrum Slunečnice o.p.s., www.slun.cz

19. 9:00 VÁNOČNÍ DÁREK, PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Chybí Vám vánoční dárek? Nevadí, přijďte si ho 

vyrobit k nám. Rezervace míst na jahudka@jahoda.

cz. Rodinné centrum Jahůdka, www.jahoda.cz 

24. 22:00 GOSPELOVÁ PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Půlnoční, sváteční slovo a zpěvy. Galerie 14. 

Církev bratrská,  www.cb.cz/rajska.zahrada 

27. 12.–3. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Výlety do okolí, hry a soutěže v místnosti i venku, bobování, 

silvestrovské hrátky, novoroční výšlap. Vše proběhne v Nové 

Pace. Pionýr z.s.–93. PS Orion, www.93-oddilorion.wbs.cz

pf 2015 Praha 14 kulturní

WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

❱ Rodinné centrum Matýsek – na-
bízíme hlídání dětí (10 měsíců+) 
s bohatým programem. Pohybovou, 
výtvarnou a hudební výchovu, roz-
víjení hrubé i jemné motoriky, ce-
lodenně kroužky pro nejmenší
i větší děti. Osobní přístup, odborné
vedení, laskavé rodinné prostředí.
www.matýsek-centrum.estranky.cz,
anebo tel. 608 284 804.

❱ ODVOZ SUTI A ODPADŮ, výkopové
a zemní práce. Přistavení kontejneru
zdarma. Cena za odvoz suti a zeminy
3 m3 kontejnerem 1 200 Kč. Odvoz směs-
ného odpadu 10 m3 kontejner 3 200 Kč,
www.odpadpraha.cz, tel.: 775 866 524.

❱ Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné před-
měty, pánské zl. hodinky, kvalitní obrazy
českých mistrů kupuje Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3. T. 283 893 334, 
605 829 440, út a čt. Po 10 hod.

❱ Vyklízení – stěhování! Vyklízíme
byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd.
Odvoz starého nábytku na skládku.
Odvoz nepotřebných věcí z domácnosti
i zahrady na skládku. Stěhování. Tel.:
773 484 056

❱ Elektromontáže Jirout. Provádíme
nové el. instalace (bytové i průmyslové),
rekonstrukci a údržbu starých bytových
rozvodů, domovní telefony, revize, při-
hlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

❱ Nabízím vám kadeřnické služby vše-
ho druhu v prostředí vašeho domova
a dle vašich časových možností. Volejte
774 901 193.

❱ Malování, štuky, lakování a stěrka
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

❱ Mytí oken a žaluzií.
Telefon: 605 813 041

❱ Virtuální sídlo pro s.r.o. v Praze.
Místo podnikání OSVČ v Praze 9, 10
od 190 Kč/měs. s DPH. Tel.: 728 991 247,
e-mail: unimoservis@seznam.cz, info:
www.SidloproFirmuPraha.cz.

❱ Čištění koberců a čalounění, profesio-
nálně za dobrou cenu. Tel.: 603 701 992.

❱ Instalatér – voda, topení, zed. práce.
Výměna kuch. dřezů a desek. Tel.:
602 649 359.

❱ Vyměním byt 2+1, 5. patro s výtahem,
Mansfeldova 782/17, Praha 14, za
obecní či magistrátní 3+1, 4+1. Celková
plocha je 71 m2. Nájem za 1 m2 = 63 Kč.
Tel. 739 202 414.

❱ Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky. I celé pozůstalosti. Přijedu,
ocením, zaplatím v hotovosti. znamky-
mince@seznam.cz. Tel: 603 938 271.

❱ Rizikové kácení, řez, ošetřování stro-
mů. Realizace a údržba zahrad. Tel.
606 662 223, 723 899 561.

❱ Družstevní byty: prohlášení vlast-
níka, převody družstevních bytů do
vlastnictví, zakládání SVJ, zaměřo-
vání – pasportizace bytů a domů,
družstevní právo. Tel. 724 304 603.

❱ Hledám pronájem garáže na Čer-
ném Mostě nebo v jeho blízkém oko-
lí. Tel. 604 313 995.

❱ FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ
ŠIKOVNÉ A SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY
k třídění tisku, denní nebo noční
směny, nástup ihned nebo dohodou,
výdělek možný až 18 tis. brutto, tel.
602 441 843.

MČ Praha 14 přeje všem čtenářům Čtrnáctky 
krásné vánoční svátky a šťastný rok 2015.
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Křížovka o ceny

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení
tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 12. 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, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

P. Matlas, Černý Most; J. Petrová, Hloubětín; J. Huthová, Hloubětín
Výhry jsou vydávány v budově Úřadu MČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, číslo kanceláře 509). Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřeného pracovníka na e-mailu: veronika.berna@praha14.cz.

Střední Těžké

André Maurois (1885–1967), francouzský spisovatel, esejista, historik, kritik a publicista: „Přítel vás může mít rád pro
vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu…“ (dokončení v tajence)
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Dárkovou kartu lze zakoupit  
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