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jak ten čas rychle běží. Ani jsme se nena-
dáli a jsou tu opět Vánoce a konec roku.
Tedy čas spojený s předvánočním stre-
sem, nákupem dárků a v závěru měsíce
doufejme s pohodou v rodinném kruhu.
Také na úřadech koncem roku vrcholí
práce nejen na uzávěrkách uplynulého
období, ale zejména práce na rozpočtu
pro příští rok, jehož ideální nastavení je
však závislé na schválení rozpočtu
hl. m. Prahy. Tento zásadní dokument pro
fungování města a městských částí je kvůli

destabilizaci a neustálému politikaření představitelů hl. m. Prahy
v ohrožení. O to více mě zaráží, že původně vytvořená pražská vlád-
noucí koalice je v troskách a o strategickém rozpočtu metropole
rozhoduje pouze sedm radních z jedenácti. Připadá mi, že bývalým
koaličním spojencům z hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice nejde ani
tak o fungování Prahy, ale zejména o co nejdelší udržení ve funkcích.
Přitom Praha nutně potřebuje jednotné vedení a stabilizaci celého
chodu úřadu. Věřme, že politici brzy pochopí, že tu jsou proto, aby
spolehlivě řídili hlavní město k prospěchu nás všech.
Právě blížící se nejvýznamnější svátky roku jsou spojeny také s nej-
různějšími akcemi. V aktuálním čísle Čtrnáctky naleznete přehled
těch, které souvisejí nejen s Vánocemi, ale také s obdobím adventu.
Věřím, že si vyberete, a zpříjemníte si tak předvánoční čas.
Ačkoliv se svatý Martin na bílém koni objevil hned na několika mís-
tech naší městské části, sněhu jsme si zatím neužili. Pozornost se
tak upřela hlavně na svatomartinské akce, jejichž účastníci mohli
konzumovat nejrůznější pochutiny včetně tradiční husy, která se
servírovala na Plechárně. O tom, že se daří z MČ Praha 14 vytvářet
dobrou adresu, si můžete přečíst v rozhovoru s houslistou Roma-
nem Patočkou, který před časem našel svůj nový domov v Hloubě-
tíně. Dozvíte se také, co obnáší život klasického hudebníka a jaké
to bylo zahrát si vánoční koncert v plzeňské věznici na Borech.
Závěrem bych vám chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 12. 2015.
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LETOŠNÍ ADVENT ZAČAL JIŽ
V NEDĚLI 29. LISTOPADU A TÍMTO
DATEM TAKÉ „OFICIÁLNĚ“
PŘICHÁZÍ SVÁTEČNÍ OBDOBÍ,
KTERÉ VYVRCHOLÍ OSLAVOU
VÁNOC A NOVÉHO ROKU. TRADICE
TĚCHTO OSLAV V PRAZE 14 MÁ
ROK CO ROK TROCHU JINOU
PODOBU, A PROTO VÁM NYNÍ
PŘIBLÍŽÍME, NA CO SE MŮŽETE
TĚŠIT PRÁVĚ LETOS.

Adventní a vánoční čas se v Praze 14,
podobně jako jinde, nese v duchu
kulturních a společenských akcí, kte-
ré se konají nejen v prostorách
k tomu určených, ale také venku, kde
jsou nedílnou součástí tradičních vá-
nočních trhů. „Advent patří mezi tra-
dice, které mají stejně jako Vánoce
především duchovní rozměr. Přes-
tože Vánoce získávají stále více ma-
teriální rozměr, je třeba říci, že sama
podstata tradice zůstává a po překot-
ných devadesátých letech dostávají
i dnešní trhy a podoba veřejných akcí
v tomto období více kulturního pod-
textu,“ říká folklorista Jan Hrubý.

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
„Jako rodič dobře vím, že advent a Vá-
noce si užívají především děti. Jsem
rád, že se tato tradice v Praze 14 ctí
a také s naším přispěním má i svůj
kulturní rozměr. Za městkou část
bych proto rád pozval všechny, kteří
chtějí ve všem shonu svátečních dnů
na chvíli zastavit a užít si vánočního
klidu a pohody, aby přišli společně
s námi oslavit tuto krásnou tradici,“
vzkázal občanům i starosta Radek
Vondra s tím, že první příležitostí
bude tradiční Mikulášská nadílka. Ta
se koná již 5. prosince, kdy přichází
Mikuláš se svými pomocníky, andě-
lem a čertem. Už za svého života byl
sv. Mikuláš z Myry velmi oblíbený
mezi lidmi, proslul štědrostí k potřeb-
ným, jako obránce víry před pohan-
stvím a zachránce nespravedlivě obvi-
něných. Pro množství zázraků, které
se udály na jeho přímluvu, je také
někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Víte,
že byl patronem poutníků a cestují-
cích, rybářů, soudců, advokátů, notá-
řů, obchodníků, lékárníků, hostin-
ských, řezníků, sládků, lihovarníků,

mlynářů, pekařů, sedláků, tkalců,
kameníků, dělníků, knihařů, knoflí-
kářů, svíčkařů, hasičů či zajatců?
Tradiční Mikulášskou nadílku letos
opět pořádá městská část, a to v sobo-
tu 5. prosince 2015 jako obvykle ve
dvou termínech – od 11 a od 14 hodin
v KD Kyje (Šimanovská 47). Vstupné
pro děti činí 30 Kč, pro dospělé 50 Kč.
Ti, kteří pro vstupenky nedorazili v ter-
mínech avizovaných v minulém vydání
Čtrnáctky a na webu městské části,
mají poslední možnost ve středu 2. 12.
2015 od 7.30 do 17.30 hodin v budově
Úřadu městské části Praha 14 (Bratří
Venclíku 1072, 5. patro, dveře č. 506
a 503a). Pro děti bude připraven boha-
tý program v duchu tradice a zajištěno
bude i mikulášské občerstvení.

MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD 
LETOS POPRVÉ
Ve stejném termínu, a to od 17 hodin
se bude letos konat i novinka, kterou
pro občany Prahy 14 a především pro
zdejší děti připravila Praha 14 kultur-
ní. „Pojďte s námi oslavit svátek sv.
Mikuláše a společně s čertem a andě-

ADVENT A VÁNOCE V PRAZE 14
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Téma

lem se projít po vnitrobloku Vybíralova
na sídlišti Černý Most,“ zve všechny
milovníky tradice David Kašpar, ředi-
tel Prahy 14 kulturní. Sraz je v sobotu
5. prosince u vstupu do ZŠ Vybíralova,
odkud průvod zamíří k volnočasové-
mu a kulturnímu centru Plechárna.
Tam na účastníky čeká fireshow, kon-
cert a mnoho dalšího. „Nezapomeňte
si na školách a školkách Prahy 14 vy-
zvednout jednu z masek, abyste si
v průvodu užili tu pravou předvánoční
atmosféru,“ dodává.

ADVENTNÍ KONCERT
K období adventu neodmyslitelně patří
také hudba. Městská část Praha 14
zve proto všechny milovníky lidové pís-
ně, koled i klasiky na Adventní kon-
cert, který se uskuteční ve středu
9. prosince 2015 v Galerii 14 (nám.
Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most).
Vystoupí Malá česká muzika Jiřího Po-
spíšila. Kromě lidovek a koled se mů-
žete těšit na skladby z renesančních
kancionálů a díla barokních skladate-
lů. Začátek koncertu je v 18.30 hodin
a vstup je volný. Tradice volně přístup-
ných koncertů v režii městské části
trvá již řadu let a každoročně této
možnosti využívá kolem tisícovky oby-
vatel Prahy 14.

VÁNOCE NA RAJSKÉ
Zatímco vloni se konal Adventní festi-
val, letos hlavní venkovní akce pone-
se název Vánoce na Rajské. I tradiční
vánoční trhy u metra Rajská zahrada

tentokrát zažijete trochu jinak. Měst-
ská část Praha 14 a Praha 14 kulturní
vás zvou na společnou oslavu Vánoc,
tentokrát s vůní rajské omáčky, která
se bude podávat 16. prosince od
16 hodin u metra Rajská zahrada.
Když už se všichni sejdeme na Rajské
zahradě, tak proč ne i kvůli výborné
vánoční rajské omáčce, která zahře-
je? A dál... zajímá vás, jestli příští rok
budete mít štěstí, které měsíce budou
suché nebo zda se, pokud jste svo-
bodné, vdáte? To a mnohem více zjis-
títe ve stáncích s tradičními vánoční-
mi zvyky. Vyzkoušet si budete moci

také lití olova, tvorbu svíček, rozkrajo-
vání jablíček a mnoho dalšího.

NARODIL SE JEŽÍŠEK, VESELME SE
Co pověděl anděl lidem ve městě Bet-
lémě, když mu pastýř zvěstoval naro-

Vážení spoluobčané, i my
přejeme krásné prožití
Vánoc, v duchu tradičního
českého svátku, při kte-
rém se schází rodiny

a přátelé. Vzpomeňme také na všechny,
kteří s námi o Vánocích být nemohou,
ať už proto, že cestují, nebo proto, že
nás již navždy opustili. Zvláště v této
době je nezbytné myslet nejen na své
blízké, ale i na ty, kteří kolem sebe ne-
mají nikoho, s kým by mohli sváteční
dny sdílet – nejen na lidi bez domova,
opuštěné, ale i na nemocné. Vždyť
i malá nezištná pomoc či kousek na-
šeho času může udělat velkou radost.
Do nového roku vám, milí spoluobčané,
přejeme mnoho úspěchů, zdraví, štěstí
a optimistický pohled na svět.

JAN ADÁMEK (ANO)
Vánoce jsou mé nej-
oblíbenější svátky již
od dětství. Vůně vá-
nočního cukroví, shon
a přípravy, zdobení

stromku a společná setkání s rodi-
nou či přáteli. Toto období strávím
se svojí nejbližší rodinou. Děti po-
máhají jak s přípravou cukroví, tak
se zdobením vánočního stromečku.
Ti starší už plánují a chystají své
vlastní dárky. Vnímají tu zvláštní
a lehce tajemnou atmosféru. Přeji
si a přeji vám všem, abyste tento
čas prožili co možná nejklidněji
a aby neshody v soukromém i ve-
řejném životě ustoupily do pozadí
ve prospěch ochrany hodnot, je-
jichž symbolem jsou také Vánoce.

IRENA KOLMANOVÁ (TOP 09)
Vánoční svátky strávím
již tradičně u nazdobe-
ného stromu s rodinou.
Už se moc těším na tu
slavnostní atmosféru

a provoněný byt. Chlapi budou opět
bručet při zpívání koled, ale i letos to
přežijí. V závěru roku se pak přesu-
neme na sever na chalupu. Uvidíme,
zda k bruslím přibalíme i lyže.
Do nového roku vám všem přeji mnoho
pohodových dnů, nové a zajímavé pří-
ležitosti a samé milé a usměvavé lidi
ve vaší blízkosti. K tomu ještě řadu
příjemných překvapení, ať vám ne-
schází elán a abyste hladce zvládli
vyřešit případné problémy, které čas
přinese. Moc vám přeji, aby vás prostě
ten nadcházející rok bavil.

ILONA PICKOVÁ (SZ)

Všem stranám v zastupitelstvu městské části jsme položili otázku:
JAK STRÁVÍTE LETOŠNÍ VÁNOCE A CO BYSTE OBČANŮM PRAHY 14 
POPŘÁLI DO NOVÉHO ROKU?

Vánoce budu trávit
doma v kruhu rodiny.
Občanům Prahy 14
přeji do nového roku
2016 hodně zdraví,

úspěchů a spokojenosti v osobním
životě. Dále občanům přeji, aby ve-
dení radnice i jednotliví zastupitelé
jednali a rozhodovali tak, aby se ob-
čanům v naší městské části pří-
jemně a spokojeně žilo.

VIKTOR ŠÍMA (KSČM)

Stejně jako vloni se i letos mohou děti z Prahy 14  těšit na Mikulášskou nadílku i průvod masek.
Na své si ale letos přijdou i dospělí, pro které budou připraveny vánoční trhy i různé kulturní akce.
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zení Ježíška? Kam se Josef s Marií
uchýlili k noclehu v tu noc, co doputo-
vali do města nebo jaké dary přinesli
tři králové malému Ježíškovi? Příběh
o jeho narození vám přiblíží v rámci
vánočního setkání na Rajské zahradě
živý betlém s herci a zvířátky. Vánoční
krátké pohádky začínají od 16 hodin
a opakovat se budou až do večera
v pravidelných intervalech.
A protože je akce součástí vánočních
trhů, k dispozici budou i farmářské
trhy, kde budete moci nakoupit vánoční
dobroty, dát si svařák a odnést si domů
vše potřebné na štědrovečerní tabuli.

VÁNOCE V DUCHU KREATIVITY
Kromě tradičních vánočních setkání
se koná v období adventu i celá řada

dalších kulturních akcí, které pořá-
dají neziskové organizace i jednotlivé
církve, které působí v Praze 14. V na-
bídce volnočasových aktivit v tomto
vydání Čtrnáctky tak najdete celou
řadu tematicky zaměřených aktivit
pro všechny, kteří si chtějí vlastno-

ručně připravit vánoční dekorace,
oprášit staré lidové zvyky nebo se jen
sejít v době svátků se svými přáteli
a sousedy.
Více o vánočních akcích najdete na
www.praha14kulturni.cz a v kalen-
dáři akcí na webu MČ. (jam)

PF 2016

Abych pravdu řekla, le-
tošní svátky pro mě bu-
dou trochu smutné. Ma-
minka je nemocná
a Vánoce navíc vůbec

poprvé s manželem strávíme sami –
všechny naše děti jsou už dospělé
a na Štědrý den budou se svými rodi-
nami. Na druhou stranu… víc než
v minulých letech se teď mohu těšit
na Boží hod, kdy, jak doufám, se u nás
všichni potomci i vnoučata sejdou.
Vždyť Vánoce jsou právě o té blízkosti
člověka k člověku. Jsou o lásce, ne
o dárcích nebo hromadách jídla, což
bychom si zvláště v této pohnuté době
měli často připomínat. Obyvatelům
Prahy 14 přeji nejen za sebe, ale i za
všechny kolegy zastupitele pevné
zdraví, štěstí a pohodu v novém roce.

HANA MUHROVÁ (ČSSD)
Mám to štěstí, že le-
tošní Vánoce prožiji
stejně jako všechny
předchozí se svojí rodi-
nou a přáteli. Velmi se

na všechna ta setkání těším a budu
si jich vážit ještě daleko více než kdy-
koli předtím. Začali jsme totiž žít ve
světě, kde se zaměňují hodnoty slov
a činů. Proto rodina, přátelé, kama-
rádi jsou pro mne lidmi dobré vůle,
tou nadějí na lepší svět. Občanům
Prahy 14 přeji kromě štěstí a zdraví
právě to, aby byli součástí společen-
ství lidí dobré vůle, bez kterých by
byl život chudý a prázdný. A až si
všichni budeme připomínat narození
Ježíše Krista, vzpomeňme si také na
křesťany a jejich úděl v současném
světě. Pokoj lidem dobré vůle.

JOSEF KUTMON (ODS)
Vánoce jsou časem,
který trávím a vždy chci
trávit s rodinou a nej-
bližšími. A k Vánocům
„u nás“ neodmysli-

telně patří česká klasika, takže
stromeček, koledy, cukroví, dárky,
pohádky, půlnoční mše… Bez
ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou
Vánoce na sněhu, mají svou neza-
měnitelnou atmosféru, své silné
kouzlo a pro mne zůstávají tím nej-
hezčím svátkem v roce, na který se
pokaždé těším. 
Do nového roku bych nám všem ráda
popřála především hodně zdraví,
hodně klidu a pohody. Nejen kvůli si-
tuaci v Evropě si myslím, že zdraví,
klid a mír budou pro nás v následu-
jícím roce to nejdůležitější.

SOŇA TOMÁNKOVÁ (KA14)
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Aktuality

Lesy hl. m. Prahy informují o aktuálních
činnostech, které se týkají i území
Prahy 14. Už nyní a následně v průběhu
celé zimy společnost realizuje takzvané
„výchovné zásahy“ v mladých lesních
porostech a těžbu nepůvodních akáto-
vých porostů s cílem zalesnění vzniklých
ploch přírodě blízkou druhovou sklad-
bou. Připravuje rovněž i nutné zásahy
na malých plochách, které budou ještě
v příštím roce zalesněny. Informace
k jednotlivým zásahům Lesy hl. m.
Prahy najdete na www.lhmp.cz.  (red)

LESNICKÉ PRÁCE

ODSTÁVKA VYDÁVÁNÍ OSOBNÍCH DOKLADŮ

V prosinci 2015 bude městská část
Praha 14 vypisovat dotační program
pro rok 2016 pro oblast kultury, sportu
a volného času. Konkrétní informace
budou zveřejněny na webu www.pra-
ha14.cz a prostřednictvím dalších in-
formačních kanálů. Dotační program
v uvedené oblasti je obvykle využíván
místními neziskovými organizacemi,
případně komunitami.                 (red)

GRANTY NA WEBU

V sobotu 7. listopadu 2015 se ve spor-
tovní hale Plaveckého areálu Hloubětín
uskutečnil turnaj ve stolním tenisu
O pohár starosty MČ Praha 14 pro ne-
registrované hráče od 15 let, pro hráče
organizace PRST od 40. místa žebříčku
mužů a ženy bez omezení. Zájem o tyto
turnaje stále stoupá, tentokrát se ho
zúčastnilo téměř šest desítek hráčů.

Výsledky utkání: 
Muži – velké finále: 1. místo: Milan
Křehnáč, 2. místo: Alexander Miku-
ška, 3. místo: Marek Kormáňoš
Ženy – velké finále: 1. místo: Lucie
Jebavá, 2. místo: Lucie Frýsová,
3. místo: Mária Minárová

Všem děkujeme za účast a vítězům
gratulujeme! (red)

TURNAJ V PING-PONGU

Společnost Pražské vo-
dovody a kanalizace,
a. s., nabízí občanům
hl. m. Prahy možnost
zasílání informačních
SMS (havárie, výpadky,
ohrožení kvality vody
atd.). K využití služby
se lze přihlásit vyplně-
ním jednoduchého for-
muláře, který naleznete v zákaznické
sekci webových stránek www.pvk.cz.

S ohledem na zkuše-
nosti z Prahy 6, kde
byla letos v květnu
pitná voda kontami-
nována splašky, vy-
užití této služby
MČ Praha 14 doporu-
čuje. Velmi vhodná
je zejména pro členy
výborů společenství

vlastníků bytových jednotek a byto-
vých družstev.                           (red)

Upozorňujeme občany, že ve dnech 28. až
31. prosince 2015 nebudou, v souvislosti
se schválenou novelou zákonů o občan-
ských průkazech a cestovních dokla-
dech, přijímány žádosti o vydání nového
občanského průkazu ani cestovního do-
kladu, a to na žádném z úřadů v ČR.
Stejně tak nebude možné v uvedeném

období vydávat již vyhotovené doklady.
Důvodem plánované odstávky informač-
ních systémů MV ČR je přechod na nový
technický systém, který bude muset re-
agovat na schválené legislativní změny.
Doporučujeme proto všem občanům,
kteří musí do konce roku 2015 požádat
o vydání nového občanského průkazu

nebo cestovního pasu, aby tak učinili
co nejdříve. Výjimkou v uvedené dny
zůstává možnost v naléhavých přípa-
dech požádat o doklad tzv. blesk (OP
i CD), s omezenou platností. Platí to
i pro nahlášení ztrát dokladů. Stan-
dardní provoz je zachován na ohlašovně
změny trvalého pobytu.                 (red)

NA PROBLÉM S VODOU UPOZORNÍ SMS

Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na V. zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha 14, které se koná 8. 12. 2015 od 17.00 hod.
v prostorách Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.

8. prosince 2015 od 17.00 hod.

Podrobný program najdete na www.praha14.cz v sekci termíny a programy jednání.

V. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 14OZ

N
ÁM

EN
Í

Farmářské trhy Prahy 14 budou moci zájemci letos naposledy navštívit
23. prosince 2015 na Rajské zahradě. Tradiční sortiment bude rozšířen
o zboží s vánoční tematikou.
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Ilustrační foto
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NAJÍT LÁSKU K DRUHÝM
A NEPŘEHLÍŽET BEZPRÁVÍ 

ROMAN PATOČKA

JAK DLOUHO JE HLOUBĚTÍN VAŠÍM
DOMOVEM A JAKÝ JE VÁŠ VZTAH
K TÉTO ČÁSTI PRAHY?
Do Hloubětína jsem se přistěhoval ke
konci roku 2009 po návratu ze svých
zahraničních studií a koncertní pra-
xe. V té době se jednalo o jednu
z nejzajímavějších lokalit v Praze
a poměr ceny nemovitostí a dostup-
nosti byl velmi příznivý. Vztah k této
části města si postupně vytvářím
a mám ji v čím dál větší oblibě. 

PRAHA 14 JE V RÁMCI HLAVNÍHO
MĚSTA PERIFERIÍ. PŘESTO SE JAK
RADNICE, TAK I DALŠÍ SUBJEKTY
SNAŽÍ LIDEM NABÍDNOUT ROZMA-
NITÉ KULTURNÍ VYŽITÍ. MÁTE VY
SÁM ČAS SI NĚKDY VYŠETŘIT
CHVILKU NA NĚJAKÉ AKTIVITY
NEBO ZÁBAVU PŘÍMO V HLOUBĚTÍ-
NĚ NEBO OKOLÍ?
Přiznám se, že za celou dobu, co žiji
v Hloubětíně, jsem se neúčastnil ani
jediné kulturní události v této části
Prahy. Je to možná způsobeno i ne-
dostatečným marketingem, neboť
jsem si všiml jen několika málo
koncertů.

JAK NEJRADĚJI RELAXUJETE,
KDYŽ MÁTE VOLNÝ ČAS, A KOLIK
VOLNA VŮBEC JAKO VYTÍŽENÝ
UMĚLEC DOKÁŽETE ZÍSKAT SÁM
PRO SEBE A PRO SVÉ BLÍZKÉ?
Zatímco dříve jsem svůj veškerý čas
trávil cvičením a přípravou na kon-
certy, nyní se snažím tuto činnost ze-
fektivnit, abych vyšetřil čas i na akti-
vity s mojí přítelkyní. 

DOKÁZAL BYSTE JAKO OBČAN A JAKO
UMĚLEC VYBRAT HLAVNÍ POZITIVA
A NEGATIVA ŽIVOTA V PRAZE 14?
Jak jsem již řekl, tato část Prahy je vý-
borně dopravně dostupná a poslední
dobou vnímám i snahu o růst zdejší ži-
votní úrovně. Osobně oceňuji především
blízkost metra i přírody – rád navštěvuji
například Kyjský rybník. Stále bohužel

HOUSLISTA ROMAN PATOČKA NAŠEL SVŮJ DOMOV V HLOUBĚTÍNĚ, KTERÝ
MÁ PODLE SVÝCH SLOV VE STÁLE VĚTŠÍ OBLIBĚ, PŘESTOŽE JAKO ŘADA
DALŠÍCH PŘEDNÍCH KLASICKÝCH MUZIKANTŮ TRÁVÍ MNOHO ČASU NA
CESTÁCH. JAK ŽIJE SVĚTOZNÁMÝ SÓLISTA, CO JEJ BAVÍ, KDYŽ NECVIČÍ? 
A KDE ZAŽIL SVÉ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VYSTOUPENÍ? TO I MNOHÉ DALŠÍ SE
DOČTETE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU. 
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Rozhovor

postrádám některé podle mě základní
prvky infrastruktury, konkrétně chod-
ník podél školy a školky v ulici Mo-
chovská a veřejné osvětlení v této části
Hloubětína. Mnoho využívatelných ob-
chodů na plácku u metra Hloubětín
ubývá a naopak přibývá uživatelů ná-
vykových látek srocujících se v blíz-
kosti metra a kolem heren.

ČÍM SE AKTUÁLNĚ ZABÝVÁTE, 
CO VÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ
A CO VLASTNĚ OBNÁŠÍ ŽIVOT 
ZNÁMÉHO UMĚLCE, KTERÝ SE 
VĚNUJE KLASICKÉ HUDBĚ?
Momentálně se připravuji na natáčení
barokní sonáty Antonína Stamice pro
Český rozhlas a v dalších týdnech mě
čekají dva zájezdy do Francie s Tali-
chovým kvartetem, sólové vystoupení
s Filharmonií Bohuslava Martinů ve
Zlíně a podílím se na přípravě koncer-
tu v katedrále svaté Barbory 19. pro-
since v Kutné Hoře. Můj život obnáší,
podobně jako život mnoha klasických
muzikantů, mnoho cestování, studium
nového repertoáru a hodiny cvičení,
stejně jako u každé práce z domova je
nutný především tzv. sitzfleisch.

KOLIK ČASU MUSÍTE VLASTNĚ
VĚNOVAT PŘÍPRAVĚ?
Příprava záleží na druhu skladby. Pro
sólový koncert s orchestrem jsou
třeba minimálně tři měsíce, ale part
smyčcového kvartetu lze nazkoušet
za dva týdny. Přičemž denně cvičím
mezi 3 až 6 hodinami.

BLÍŽÍ SE ADVENT, CO TO PRO VÁS
JAKO ŠPIČKOVÉHO HOUSLISTU ZNA-
MENÁ Z HLEDISKA VYSTUPOVÁNÍ?
Tento rok jsem v adventním čase vytí-
ženější než v minulých letech, ale oby-
čejně je mé pracovní tempo velmi pro-
měnlivé a nezávislé na ročním období.

JAKÝ JE VÁŠ OSOBNÍ VZTAH K AD-
VENTU A VÁNOČNÍM SVÁTKŮM?
VNÍMÁTE JE SPÍŠE JAKO SVĚT-
SKOU TRADICI, NEBO PROSTŘED-

NICTVÍM HUDBY CÍTÍTE I PŮVODNÍ
DUCHOVNÍ NÁPLŇ VÁNOC?
Vánoce vnímám jednak v rovině vý-
znamného křesťanského svátku a jed-
nak jako období vyhrazené pro čas
strávený s rodinou.

DOKÁZAL BYSTE VYBRAT ZE SVÉHO
BOHATÉHO REPERTOÁRU JEDNU
SKLADBU, KTERÁ JE VAŠE NEJOBLÍ-
BENĚJŠÍ? JAKOU RYZE VÁNOČNÍ
SKLADBU HRAJETE NEJČASTĚJI?
Jedna z mých nejoblíbenějších skla-
deb je Beethovena Kreutzerova so-
náta a Bachova Ciaccona D-mol.
Nejčastěji hraji koledy u vánočního
stromečku. Sólová houslová skladba
s vánoční tematikou neexistuje, ale
z orchestrálních skladeb by to byla
Rybova Vánoční mše.

MÁTE ZA SEBOU ŘADU ZAHRANIČ-
NÍCH ZKUŠENOSTÍ, AŤ JIŽ ZE 
STUDIÍ, TAK I Z VYSTOUPENÍ... 
KDE SE VÁM HRÁLO NEJLÉPE, 
KAM SE VRACÍTE NEJČASTĚJI
A KAM NEJRADĚJI? 
Velmi rád jsem se vracel jako sólista
například na koncerty s německým
studentským orchestrem do okolí
Mnichova. S kvartetem jezdím velmi
rád na turné po Americe, kde jsme si
již vytvořili vztah s pořadateli i diváky.

V JAKÉM NEJZAJÍMAVĚJŠÍM PRO-
STORU DOMA NEBO V ZAHRANIČÍ
JSTE VYSTUPOVAL?
Mým nejoblíbenějším prostorem zůstá-
vá pražské Rudolfinum. Jako nejzají-
mavější prostor by se dala označit

plzeňská věznice na Borech, kde
jsem měl příležitost zahrát několik
vánočních koncertů.

AČ MÁTE JISTĚ NABITÝ PROGRAM,
MUSÍM SE ZEPTAT, ZDA NEUVAŽU-
JETE O MOŽNOSTI VYSTOUPENÍ
V PRAZE 14... KAM BYSTE AKTUÁLNĚ
POZVAL SVÉ PRAŽSKÉ PUBLIKUM?
Na Praze 14 bych pochopitelně velmi
rád vystoupil, pokud mě osloví pořa-
datel. Pražany bych pozval na abo-
nentní koncert Sukova komorního
orchestru 16. prosince v Lichten-
štejnském paláci, kde zahraji Bachův
a Bendův houslový koncert.

KDYBYSTE MĚL V JEDNÉ ČI DVOU
VĚTÁCH VYJÁDŘIT, CO JE PODLE
VÁS V ŽIVOTĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ,
JAK BY ZNĚLY?
Snažit se najít lásku k druhým, na-
učit se je respektovat a nepřehlížet
bezpráví.                                        (jam)

Po absolvování Pražské konzervatoře
(D. Zárubová) a AMU (I. Štraus) pro-
hluboval své zkušenosti v zahraničí
v Utrechtu (K. Wataya) a dále v Lü-
becku u Shmuela Ashkenasiho. V úno-
ru 2009 dokončil mistrovský diplom
u Stefana Picarda na Musikhochschule
„Hanns Eisler“ v Berlíně.
Je vítězem a laureátem na Soutěži
Pražského jara, L. Mozarta vAugsburku,
P. de Sarasate v Pamploně, V. Humla
v Záhřebu, Flame v Paříži, M. Rostala
v Berlíně a dalších.
Více na www.romanpatocka.com.

ROMAN PATOČKA (*1981)
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Okénko policie

HLÍDKA ODHALILA DEALERA MARIHUANY
V ÚTERÝ 3. LISTOPADU 2015 SE NA
ÚZEMÍ MÍSTNÍHO ODDĚLENÍ POLI-
CIE KYJE KONALA BEZPEČNOSTNÍ
AKCE ZAMĚŘENÁ NA POULIČNÍ
KRIMINALITU, VČETNĚ DRŽENÍ
A DISTRIBUCE DROG.

Během této bezpečnost-
ní akce si jedna z hlídek
kolem šesté hodiny ve-

čer všimla podezřelého
muže, který stál u zábradlí na výstu-
pu metra Černý Most. Tento muž byl
hlídkou vyzván k prokázání totožnos-
ti. Během této kontroly se muž cho-
val velmi nervózně. Dále se hlídka
z policejní databáze dozvěděla, že
tento muž byl již v minulosti trestán
za drogovou trestnou činnost. Na zá-
kladě tohoto zjištění začala hlídka
s mužem na předmětné téma hovo-
řit. Při hovoru se muž doznal, že má
u sebe větší množství drog. Násled-
nou prohlídkou jeho zavazadla poli-
cisté nalezli 332,3 g marihuany
a 0,1 g pervitinu. Na základě tohoto

zjištění hlídka muže na místě ihned
zadržela a se zajištěnými drogami
předala kriminalistům třetího poli-
cejního okrsku. Zadržený si později
vyslechl obvinění ze spáchání přeči-
nu přechovávání omamné a psycho-
tropní látky a jedu. V případě uznání
viny a odsouzení hrozí jednadvaceti-

letému muži z Prahy-východ trest
odnětí svobody v délce trvání šesti
měsíců až pěti let. Tato akce rozhod-
ně nebyla akcí poslední. Místní oddě-
lení policie Kyje bude v podobných
akcích pokračovat i nadále.

npor. Bc. Marek Svoboda, zástupce
vedoucího oddělení PČR MO Kyje 

EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL ZDARMA

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA PROVO-
ZUJE PRO OBČANY METROPOLE
BEZPLATNOU SLUŽBU TÝKAJÍCÍ 
SE EVIDENCE KOL. 

Cílem této evidence je maximálně po-
moci občanům s ochranou jejich ma-
jetku a snížit počet krádeží. Evidence
pak pomáhá i při pátrání po ztrace-
ných kolech.

POSTUP PŘI SAMOTNÉ EVIDENCI
Občan se po předběžné domluvě
osobně dostaví na služebnu MP Praha

v místě bydliště (adresy
jsou uvedeny na webu
w w w . m p p r a h a . c z
a www.mppraha.info).
S sebou je nutné vzít
občanský průkaz (tr-
valé bydliště pouze na
území hl. m. Prahy),
doklad o koupi jízdního
kola či jeho nabytí nebo
čestné prohlášení ža-
datele, že kolo bylo na-
byto v souladu s práv-
ním řádem.
Dále je třeba dostavit
se na služebnu MP
s jízdním kolem

(ohledně fotodokumentace a kon-
troly výrobního čísla). Na rámu jízd-
ního kola musí být viditelně výrobní
číslo (uvedené i v dokladu o nabytí
jízdního kola nebo v záručním listu).
Po evidenci majitel kola obdrží evi-
denční průkaz jízdního kola a kolo
se označí nálepkou s informací, že
je v evidenci MP Praha. Ztrátu či od-
cizení je nutné nahlásit Policii ČR
i na služebnu městské policie – poté
bude kolo vedeno v centrální evi-
denci odcizených jízdních kol.

(red)

Dne 14. 11. ve večerních hodinách de-
molovali dva mladíci za přítomnosti
dalšího mladíka a dívky autobusovou
zastávku Spolská. Mladíci „přeprali“
deset skleněných tabulí tím, že pro-
kopli skleněné výplně této zastávky.
Na místě se k tomuto strážníkům
přiznali a celá tato partička byla
předána kolegům z místního oddě-
lení Policie ČR.             MP Praha 14

Dne 16. 11. v ranních hodinách do-
stala MP oznámení, že v ul. Chlu-
mecká u výstupu z metra Černý
Most se nachází opilá žena, která
má s sebou i dvě malé děti. Hlídka
na místě zjistila, že žena není
schopna komunikovat a svou opi-
lostí ohrožuje na zdraví sebe i své
děti. Vzhledem k okolnostem byla
žena převezena na záchytnou stani-
ci, kde byl zjištěn obsah alkoholu
v krvi 4,5 promile. Děti byly převeze-
ny na Policii ČR, která zajistila jejich
další azyl cestou Odd. sociální péče
o děti a mládež. MP Praha 14

MLADÍCI NIČILI
ZASTÁVKU

S OPILOU MATKOU
NA ZÁCHYTKU
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Pozvánky

Čeká na vás:
průvod s Mikulášem, 
čertem a andělem
workshop
fireshow
koncert u Plechárny

Více informací: 
www.praha14kulturni.cz

Mikulášský průvod
5. 12. od 17 hodin sraz u vstupu do ZŠ Vybíralova

VYSTŘIHNĚTE SI MASKU A POJĎTE S NÁMI!

Vánoce 
na Rajské

16. 12. OD 16 HODIN

METRO RA JSK Á ZAHRADA

Živý betlém s Marií, 
Josefem a Ježíškem

Program pro děti od 16 h

Dílny s tradičními 
vánočními zvyky

Vánoční rajská omáčka

Tradiční farmářské trhy
VÍCE INFORMACÍ:  
WWW.PRAHA14KULTURNI.CZ
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Zprávy

PRAHA 14 BOJUJE PROTI KRIMINALITĚ
I V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE CHCE
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 POKRA-
ČOVAT V PROJEKTECH ZAMĚŘE-
NÝCH NA PREVENCI KRIMINALITY.
RADNÍ ROZHODLI, ŽE RADNICE
PODÁ ŽÁDOST O UDĚLENÍ DOTACE
V RÁMCI PROGRAMU, KTERÝ PRO
TYTO ÚČELY KAŽDOROČNĚ VYHLA-
ŠUJE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.

Dlouholetou tradici má projekt s názvem
„Preventivní aktivity pro ohrožené děti
a mládež na území městské části
Praha 14“. „Smyslem je dětem kvalitně
vyplnit volný čas a pozitivně je motivovat.
Pořádáme dva víkendové pobyty a letní
tábor pro různé věkové skupiny. Na těchto
aktivitách spolupracujeme s místními
nízkoprahovými kluby,“ vysvětluje
radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž

gesce spadá mimo jiné i bezpečnost
v Praze 14. Radnice žádá o dotaci nece-
lých 160 tisíc korun, sama k této částce
plánuje přidat bezmála 137 tisíc.
Druhým preventivním projektem, který
se v naší městské části už také stává
stálicí, je „Praha 14 bezpečně online“.
„Jeho cílem je vzdělávání a osvěta žáků
základních škol a jejich rodičů v oblasti
prevence a ochrany před kybernetic-

kou kriminalitou. Praha 14 tento pro-
jekt realizuje od roku 2013, a sice ve
spolupráci s Národním centrem bez-
pečnějšího internetu,“ vysvětluje radní
Kolmanová. Celkový rozpočet projektu
činí zhruba 125 tisíc korun, městská
část plánuje z této částky uhradit
zhruba pětinu. Stejně jako v prvním
případě se projekt kvůli své potřebnosti
a kvalitě uskuteční, i když Praha 14 od
magistrátu dotaci nezíská. Jeho roz-
sah však bude muset být z finančních
důvodů oproti původním plánům ome-
zen. Radnice bude letos žádat také
o příspěvek na druhý ročník projektu
„Box Plechárna Praha“. Pokud dotaci
nezíská, boxerské turnaje a tréninky
pro děti a mladé lidi ohrožené riziko-
vým chováním v příštím roce organi-
zovány nebudou.                          (red)

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE ČR – UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍŠTÍ ROK
K DATU 31. 12. 2015 KONČÍ NÁROK
NA PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU:
• osobám, kterým byl přiznán příspěvek
na mobilitu v letech 2012 a 2013 na zá-
kladě přechodných ustanovení § 38
odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy na
základě držitelství průkazu mimořád-
ných výhod typu ZTP a ZTP/P;
• osobám, kterým byl přiznán příspěvek
na mobilitu v letech 2012 a 2013 ve stan-
dardním správním řízení, jehož součástí
bylo posouzení zdravotního stavu, dle le-
gislativy účinné do 31. 12. 2013 (čl. IV
bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).
O končícím nároku na příspěvek na mo-
bilitu budou dotčení klienti informováni
prostřednictvím informačního dopisu za-
slaného poštou. Součástí dopisu bude
i žádost o příspěvek na mobilitu. Novou
žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016
a nejpozději však 31. 1. 2016, jinak ne-
vznikne nárok na příspěvek hned od ledna
2016. Vyplněnou a podepsanou žádost lze
podat osobně nebo zaslat prostřednictvím
České pošty. Žádost nelze podat před 1. 1.
2016 – takto podaná žádost by musela
být zamítnuta (v prosinci 2015 těmto kli-
entům stále trvá již dříve přiznaný nárok).
Nárok na příspěvek na mobilitu má
osoba starší 1 roku, která má nárok na
průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán
podle předpisů účinných od 1. 1. 2014
a opakovaně se v kalendářním měsíci za
úhradu dopravuje nebo je dopravována.
Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří po-
dali žádost o příspěvek na mobilitu
v roce 2013, ale řízení o přiznání pří-

spěvku bylo dokončeno až v roce 2014
(podle čl. IV bodu 3. zákona č. 313/2013
Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat
žádost o příspěvek na mobilitu, neboť
je ÚP ČR povinen zahájit před 31. 12.
2015 správní řízení z moci úřední. ÚP
ČR proto těmto klientům zašle v pro-
sinci 2015 oznámení o zahájení správ-
ního řízení o přiznání této dávky.

UPOZORNĚNÍ ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé do-
časných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořád-
ných výhod možnost zajistit si výměnu
za nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016
využívat žádné benefity a nároky, které
jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový
průkaz OZP má podobu plastové kartičky
obdobně jako občanský nebo řidičský
průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti
poškození a chráněný vůči jeho padě-
lání. Nahrazuje všechny dosavadní prů-
kazy OZP. Všechny tyto doklady jsou
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad
práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové
průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem
k tomu, že výměna se týká přibližně
300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí,
kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR
dosud neobrátili. Nenechávejte proto
vše na poslední chvíli, a vyhněte se tak
zbytečnému čekání ve  frontách na
konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP
je třeba doložit aktuální fotografii,

která odpovídá formátu podobizny
určené na občanský průkaz (rozměr
35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých
úředních jednáních musí držitel průkazu
také prokázat svou totožnost občanským
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vy-
plňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážkách
ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a do-
časných průkazů OZP, které ÚP ČR vy-
dával podle legislativy účinné do 31. 12.
2013, musí před samotnou výměnou po-
dat „Žádost o přechod nároku na průkaz
OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz
v nové podobě vydat.                        (red)

Podoba nového průkazu OZP
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OD 19.00 HODIN    

KULTURNÍ DŮM KYJE — ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 14

Informace budou zveřejňovány na www.praha14.cz a www.kdkyje.cz

Městské části Praha 14 a Policie České republiky
pod záštitou starosty Městské části Praha 14 Bc. Radka Vondry

PÁTEK 5. ÚNORA 2016
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Pozvánka/inzerce

KURZ 
IRSKÉHO 
SET 
DANCINGU 
PRO 
DOSPĚLÉ
délka kurzu: 12 týdnů
zahájení: 6. ledna 2016
čas: 18.00–19.30 (středa)
místo: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9
cena: 1 800 Kč

www.inspiraldance.net
+420 604 704 538
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VETERINÁRNÍ KLINIKA 
HLOUBĚTÍN s.r.o.

www.veterinahloubetin.cz, tel.: 281 863 796, e-mail: ordinace@veterinahloubetin.cz

PREVENCE JE ZÁKLAD

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Vakcinace pes 390 Kč

Vakcinace kočka 390 Kč

Kastrace kočka 990 Kč

ZÁKROK AKČNÍ CENA

Kastrace feny do 10 kg 1 990 Kč

Odstranění zubního  
kamene u psů do 10 kg

990 Kč

Mochovská 535/38, Praha 9, Hloubětín, Obch. dům Havana, u st. metra Hloubětín

ORDINAČNÍ HODINY: 
po–pá 8.00–12.00 a 15.00–19.00; so 8.00–12.00; ne 18.00–20.00

Akce se vztahuje pouze na dopolední ordinační hodiny  
a objednané klienty po telefonu nebo internetu.

Naše služby: běžná ošetření, preventivní úkony,  
nadstandardní služby – stomatologie, kardiologie, chirurgie, ortopedie.
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HALLOWEEN I „MARTIN“ V ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ

V ÚTERÝ 27. 10. JSME V 1. B A 1. C
SLAVILI HALLOWEEN. PŘIŠLI JSME
V MASKÁCH, VŠEM TO MOC SLUŠELO!

V matematice jsme počítali příklady na
kartičkách se strašidly, dýněmi, kočkami,
netopýry a čarodějnicemi, v českém 

jazyce  jsme skládali „netopýří“ slabiky,
vybarvovali jsme dýni s anglickými slo-
víčky a po celý den jsme plnili ještě další
zábavné halloweenské úkoly. Rodiče
nás zásobili pohoštěním (děkujeme!),
zazpívali jsme si a zatančili. Náš první
projektový den se pěkně vydařil!

MARTIN NA BÍLÉM KONI
Další akce 1. B a 1. C s názvem „Přijel
k nám bílý kůň“ proběhla ve středu 11. 11.
2015 na svátek sv. Martina. Přijel Martin
Zuran z 1. C na bílém koni! Kůň byl sice
papírový a sníh venku neležel, ale i tak
jsme si den užili. Všichni přišli v bílém
oblečení, někdo i s plyšovými koníky. 

Na začátku dne jsme na interaktivní tabuli
zhlédli poučnou legendu o sv. Martinovi
a připomněli si vše, co se k tomuto svátku
váže. Opět nás také čekalo plno zajímavých
úkolů – barevná matematika (obrázek sv.
Martina), slovní úlohy (matematické diva-
délko s vločkami a jinými obrázky), sesta-
vování slov (k obrázkům husy a koně), vy-
rábění papírového věnce s bílým koněm.
Vrcholem  projektového dne byl průvod
všech prvňáčků. Zašli jsme na ředitelství
školy, do jídelny, do 0. ročníku a do 9. B.
Všude jsme svým zpěvem připomněli hez-
kou svatomartinskou tradici. Teď už se jen
budeme těšit na opravdový sníh!

ZŠ Bří Venclíků

BAREVNÝ SVĚT POHÁDEK V MŠ VYBÍRALOVA 968

Jelikož tyto děti patří do skupiny dětí ohro-
žených školní neúspěšností, snažíme se
jim ve spolupráci s příslušnými organiza-
cemi vstup do MŠ anásledně do ZŠ usnad-
nit. Všechny učitelky jsou proškolené pro
práci s dětmi cizinci společností „Meta“,
se kterou jsme navázali spolupráci. I vbu-

doucnu plánujeme různá školení a akce
pro děti i rodiče. Tyto akce jsou přínosem
i pro české děti, protože odlišností mezi
lidmi je nepřeberné množství, nejen jiný
mateřský jazyk. Způsoby, jak se s odliš-
nostmi vyrovnat, jsou podobné, nejdůleži-
tější je získat informace a vědět, že být jiný

je „normální“. Pokud poznám problém ka-
marádů, dokážu jim pomáhat, a pokud
mám problém já, dokážu pomoc přijmout.
Dne 12. 11. proběhla v naší MŠ ve třídě
předškolních dětí akce s názvem „Ba-
revný svět pohádek“, kterou jsme při-
pravili ve spolupráci s pobočkou Inte-
gračního centra na Praze 14. Děti
vystoupily s krátkou ukázkou básní
a písní, které se naučily. Pracovníci IC
připravili pro děti bohatý program:
• Četba vietnamské pohádky, opako-
vání jednoduchých vietnamských slov
• Vyprávění o Mongolsku, poslech uko-
lébavky, ukázka fotografií, krojů, hraček
• Seznámení s ruskou pohádkou, po-
rovnání české a ruské verze
• Ochutnávka cizokrajných pochutin
• Dílnička pro děti a rodiče
Strávili jsme společně příjemné odpo-
ledne ve školce a těšíme se na další po-
dobná setkání. MŠ Vybíralova 968

Naše školy

PŘÍBĚHY STROMŮ A LIDÍ V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU
NA PODZIM JSME SE VYPRAVILI
S NAŠIMI NEJMENŠÍMI DĚTMI ZE
TŘÍDY JEŽEČKŮ A VEVEREK DO
NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO
MUZEA V PRAZE NA TAJEMNOU
VÝSTAVU O LESE.

Trošku jsme se divili, proč nejedeme
ven z města – vždyť přece máme po-
znávat příběhy  lesa, stromů… a ne jít
uprostřed velkoměsta do tak velké bu-
dovy –, ale po vystoupání několika
schodů na nás začala dýchat atmo-
sféra lesních příběhů. Po prozkoumání

dutiny stromu jsme nahlédli do lesní-
kovy chaloupky, zkoumali dle leto-
kruhů, zda strom pamatuje i naše ba-
bičky nebo prapradědečky, a pak se
vydali bádat, zkoumat a stavět. Cesta
byla tajemná a nás celou  dobu vedla
píšťalka paní průvodkyně dál a dál… až
nám bylo odkryto tajemství „lesní“
hudby. Trošku jsme si zahráli, začaro-
vali a nakonec spočinuli uprostřed lesa.
To však nebyl ještě konec! Kdepak.
Vždyť ze dřeva se vyrábí papír!!! A tak
hurá za ním! Procházka to byla tak
nádherná, že se nám ani nechtělo věřit,

že vše má svůj konec. Abychom na
ni nezapomněli, čekala nás ještě výroba
lesní medaile a setkání s opravdovým
lesníkem. Příště se těšíme na setkání
v opravdovém lese!           MŠ Paculova

NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU VYBÍRALOVA 968 V SOUČASNÉ DOBĚ NAVŠTĚVUJÍ
DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM.
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V PONDĚLÍ 2. 11. 2015 PO SETMĚNÍ,
V DOBĚ, KDY BÝVÁ ŠKOLKA OBVYKLE
UŽ VŠEMI DĚTMI OPUŠTĚNÁ A TICHÁ
AŽ DO PŘÍŠTÍHO RÁNA, MOHLY DĚTI
V POTEMNĚLÝCH PROSTORÁCH
PROŽÍT ZVLÁŠTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

Kdo se nebojí tmy, duchů a strašidel,
si mohl vyzkoušet svou statečnost při
Halloweenské stezce odvahy, musel
však také přijít v náležitě strašidel-
ném kostýmu. Cesta tmou, byť po ji-
nak důvěrně známých místech, neby-
la jednoduchá a jen ti odvážní
dokázali zvládnout všechny nástrahy
sami, lépe se ale šlo s oporou kama-
ráda. Paní učitelky byly při přípravě
strašidelné stezky hodně vynalézavé.
Nakonec jsme dopřáli stejný zážitek
i čekajícím rodičům. Samozřejmě že
všechny děti poznaly, že vše je hra
a duchové jsou jejich učitelky, a když
měly adrenalinový zážitek za sebou,
dělaly si ze svého strachu legraci.
Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Korálek
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HALLOWEENSKÁ
STEZKA ODVAHY
V MŠ KORÁLEK

ADOPCE A SPONZORING – ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
TAKÉ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
CHCEME NAVÁZAT NA LOŇSKOU,
SMYSLUPLNOU AKTIVITU – ADOPCI
A SPONZORING ZVÍŘÁTKA 
V PRAŽSKÉ ZOO.

Rádi bychom, aby se tato aktivita stala
tradicí. Příspěvek je převeden na účet
ZOO z výtěžku sběru starého papíru.
Děti, společně s rodiči, vybraly pro le-
tošní rok opět tamarína bělovousého,
kterého adoptujeme, a medvěda led-
ního, na kterého pošleme sponzorské
peníze. Adopce a sponzoring jsou na
dobu jednoho roku. Přispíváme tak na

potravu, pamlsky a veterinární péči.
U výběhů bude i letos umístěna cedul-
ka s názvem a adresou naší školky.
ZOO Praha pošle dětem Adopční listi-
nu, kterou hrdě vyvěsíme ve školce.

MŠ Jahodnice
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PREVENCE VE SLUNÍČKU
O VÝZNAMU PREVENCE SLYŠÍME
STÁLE VÍCE ZE VŠECH STRAN. V NAŠÍ
ŠKOLCE JIŽ NĚKOLIK LET PRACU-
JEME S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY
A NABÍDKU STÁLE ROZŠIŘUJEME.

V rámci projektu Zdravý úsměv byli
proškoleni pedagogové, kteří u dětí
rozvíjejí návyk správného čištění zubů. 
Začátkem listopadu nás navštívili poli-
cejní psovodi se záchranářskými psy
a děti se dozvěděly nejen to, co všechno
tito pejskové dokáží, ale také jak se
chovat k těm, které potkáme na ulici.
Další listopadové dopoledne bylo vě-
nováno „Bezpečnostní průpravě dětí
předškolního věku“. Jedná se o vzdě-
lávací a výchovný interaktivní projekt,
který probíhá ve spolupráci s Městskou
policií hl. m. Prahy, Hasičským zá-

chranným sborem hl. m. Prahy a spol-
kem Prevence dětem. Předškoláci
s velkým zaujetím poslouchali, jak
předcházet úrazům doma i venku, jak
se chovat k neznámým osobám a co je
důležité při různých nebezpečných si-
tuacích. Viděli hasiče i policisty v uni-
formě a vyzkoušeli si, jaké to je mít na
hlavě helmu, od záchranářů si mohli
nechat zavázat ruku, dát dlahu na nohu
nebo si poslechnout vlastní srdíčko.
Ve školce se věnujeme také prevenci
poruch řeči. Zkušené paní učitelky sle-
dují správný vývoj řeči a na případné
odchylky nebo patlavost upozorní rodiče
a případně doporučí návštěvu klinic-
kého logopeda. Vhodnou spoluprací od-
borníků, rodičů i mateřské školy je
možné včas a lépe připravit děti na
vstup do 1. třídy.               MŠ Sluníčko
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Naše školy

PUBERTA NENÍ LEHKÁ VĚC
ZAČÁTKEM LISTOPADU SE ŽÁCI 
5. ROČNÍKŮ ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA
ZÚČASTNILI BESEDY NAZVANÉ
„Z HOUSENKY MOTÝLEM“.

Program byl zaměřen na období pře-
chodu z dětství do dospívání, fyzické
a psychické změny. Žáci byli velmi
taktně seznámeni se změnami, které
se u nich v období puberty objeví. Re-

akce od dětí byly velmi příznivé. Vět-
šina z nich se přiznala, že o takových
věcech s rodiči nemluví. Někteří byli
již s řadou skutečností obeznámeni
již dříve, ale mnohé jim bylo předlože-
no nově. Z reakcí přítomných školáků
je patrné, že velká většina posluchačů
připravený pořad ocenila a považuje
jej za přínosný.

ZŠ Generála Janouška

ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ
Zápis: 26. 1. 2016, 14–18 hodin 
27. 1. 2016, 14–17 hodin
Den otevřených dveří:
14. 1. 2016, 8–12.35 hodin
Náhradní termín zápisu:
10. 2. 2016, 14–16 hodin 

ZŠ GEN. JANOUŠKA
Zápis: 27. 1. 2016, 13–18 hodin
Den otevřených dveří:
1. 12. 2015, 8–9.45 a 13–16 hodin

ZŠ CHVALETICKÁ
Zápis: 3. 2. 2016, 13–18 hod. v horní
budově
Den otevřených dveří: 9. 12. 2015, 
9–11.30 hod. v dolní budově

ZŠ ŠIMANOVSKÁ
Zápis: 18. 1. 2016, 14–17 hodin
19. 1. 2016, 14–17 hodin
Den otevřených dveří:
3. 12. 2015, 8–17 hodin
Náhradní termín zápisu: 10. 2. 2016

ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ
Zápis: 18. 1. 2016, 14–18 hodin
Den otevřených dveří: 14. 12. 2015, 
8–10 hodin a 14–19 hodin
Náhradní termín zápisu: 8. 2. 2016,
14–16 hodin

ZŠ VYBÍRALOVA
Zápis: 3. 2. 2016, 13–18 hodin
4. 2. 2016, 13–18 hodin
Den otevřených dveří: 21. 1. 2016, 
8–16 hodin, 22. 1. 2016, 8–18 hodin

ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
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CHVÍLE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE, 
PŘÁTELSTVÍ A TOLERANCE
NA ZŠ GEN. JANOUŠKA OSLAVILY
DĚTI PRVNÍCH TŘÍD SPOLU S ŽÁKY
DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ DEN EKOŠKOL.

Všichni si společně vyslechli zahájení
v kinosále, následně se rozešli po
skupinkách. Někteří hrabali listí na
pozemku školy, jiní rozvalovali těsto
a plnili ho jablky. V některých sku-
pinkách vyráběli společně domečky
pro užitečný hmyz a tvořili vánoční
ozdoby z přírodních materiálů. Devá-
ťáci byli pro prvňáky příkladem.
Každý z malých pracovníků viděl

v tom ochotném teenagerovi svého
kamaráda, který mu byl oporou, po-
radil a pomohl, znal a uměl. Ten den

nebyl jen Dnem Ekoškol, ale i chvílí
vzájemné spolupráce, přátelství a to-
lerance. ZŠ Generála Janouška

ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ ZVE
NA VÁNOČNÍ DÍLNY
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HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

V posledních čtrnácti dnech prosince 2015 a dále v prv-
ním týdnu ledna 2016 bude dle vyjádření společnosti
AVE CZ zajištěna zvýšená četnost úklidu kolem stanovišť
tříděného odpadu.
Bude zajištěn svoz papíru, plastů a dále bude probíhat
svoz dle potřeb naplnění nádob, a to zejména o svátcích.
V tuto dobu bude proveden i mimořádný svoz komunální-
ho odpadu na vytypovaných stanovištích. Svoz komunální-
ho odpadu bude probíhat dle harmonogramu. 
Občané mohou odkládat vánoční stromky ke stanovištím
komunálního odpadu, odkud budou průběžně odváženy.
Prosíme občany, aby stromky neodkládali ke stanoviš-
tím tříděného odpadu.

Nehvizdská/Zelenečská

Jordánská/Svárovská

Lásenická/Lipnická

Vodňanská/Skorkovská

Sicherova

Zámečnická/Mochovská

Rožmberská/Podlišovská

Svépravická/Šestajovická

Hejtmanská/Vranovská

Poříčanská/Klánovická

Lipenské náměstí

Kardašovská

Chvaletická/Vizírská

ST

ST

ST

ČT

ČT

PÁ

PÁ

ST

ST

ČT

ČT

PÁ

PÁ

9. 12.

9. 12.

9. 12.

10. 12.

10. 12.

11. 12.

11. 12.

16. 12.

16. 12.

17. 12.

17. 12.

18. 12.

18. 12.

Přistavení VOK ze systému HMP prosinec

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.

MIMOSEZÓNNÍ SVOZ
BIOODPADU 
(PROSINEC 2015 – BŘEZEN 2016)
PRAŽSKÉ SLUŽBY, A. S.

SVOZ ODPADŮ V OBDOBÍ 
PROSINCOVÝCH SVÁTKŮ
A V NOVÉM ROCE

Jedná se o službu pro občany, kteří mají uzavřenou smlou-
vu o svozu bioodpadu se společností Pražské služby, a. s.
Svoz proběhne v lokalitách Hloubětín, Hostavice, Kyje,
a to každý druhý pátek (lichý týden) od 4. 12. 2015 
do 18. 3. 2016 (tel. 284 091 451).
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která
v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kom-
postu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Informace
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ADVENTNÍ KONCERT
Ve středu 9. prosince 2015 od 18.30 hodin v Galerii 14 na Černém Mostě

Ve středu 9. 12. se uskuteční v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, od 18.30 hodin adventní koncert. 
Vystoupí Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. Vstup volný.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 5. prosince 2015 od 11.00 a od 14.00 hodin v KD Kyje

Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, která se koná v sobotu 5. 12. ve dvou stejných představeních
od 11.00 a 14.00 hodin v Kulturním domě v Kyjích, Šimanovská 47. Po zhlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a čert
dětem nadílku. Předprodej vstupenek bude 23. 11., 25. 11., 30. 11. a 2. 12. od 7.30 do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 14,
Bří Venclíků 1072, 5. patro, č. dveří 503a a 506. Vstupné: dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Sponzorem je Coca-Cola.
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Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin
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Inzerce

www.spilka-truhlarstvi.cz

SPILKA truhlářství, Breitcetlova 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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Teka – CZ s.r.o. | V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923 | Informace: info@teka-cz.cz www.teka.com

äö& Üâáà|~öÄÇ• áàçÄ
Objevte sílu tradice v kombinaci
s nadstandardní výbavou v jedinečné
řadě kuchyňských spotřebičů Teka
Country. Světoznámý výrobce se vydává
na cestu tradičního, až retrospektivního
designu, který doslova sálá atmosférou
honosných venkovských sídel s odkazem
na řemeslnou zručnost a kvalitu práce
mistrů z počátku minulého století. 
I vy máte nyní možnost podlehnout
tomuto jedinečnému stylu, který v sobě
skrývá nejmodernější technologické
vymoženosti dneška, pro příjemné 
chvíle v kuchyni.

Spolu s dlouholetým vývojem a garancí
nejvyšší kvality zpracování nabízí řada
Teka Country především uživatelské
pohodlí. Svou uceleností
a nezaměnitelným designem nabízí
každému možnost prodchnout svůj
domov stylem romantiky dávných časů.
To vše v kombinaci s nejnovějšími
trendy v kuchyňské „architektuře“
i technologii samotné. Vedle moderních
prvků obsluhy a řady vlastních
uživatelských řešení zůstává
samozřejmostí i snaha o maximální
úspornost provozu...
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VYSTOUPENÍ ZUŠ HORNÍ POČERNICE – POZVÁNKA
III. Hudební večer – tradiční koncert
žáků ZUŠ – Po 7. 12. Sál ZUŠ Ratibořic-
ká – 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Ba-
chůrkové – Út 8. 12. Divadlo Horní Po-
černice – 18.00 hod. 
Vánoční koncert žáků klavírního oddělení –
St 9. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod. 
Společný koncert žáků ZUŠ Horní Po-
černice a žáků ZUŠ Česká Lípa 
– Čt 10. 12. Klášter Emauzy – 18.00 hod. 
Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Ra-
škové – Pá 11. 12. Sál ZUŠ Ratibořická
– 17.00 hod. 
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Sed-
lákové – Pá 11. 12. Kinosál ZŠ Generála
Janouška – 17.00 hod. 
Koncert pěveckých sborů Malíček a Pa-
leček, sbormistryně Šárka Mistrová –
Po 14. 12. Klášter Emauzy – 18.00 hod. 

Vystoupení žáků Literárně-dramatic-
kého oboru – Po 14. 12. Učebna č. 34 –
18.00 hod. 
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čer-
mákové – Út 15. 12. Sál ZUŠ Ratibořic-
ká – 18.00 hod. 
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Liki-
ny – St 16. 12. Galerie 14 – Černý Most –
17.30 hod. 
Koncert žáků klavírní třídy I-Hsien Lin –
St 16. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod. 
Koncert žáků klavírní třídy Larisy Vaň-
kové Filiny – Út 17. 12. Sál ZUŠ Ratibo-
řická – 18.00 hod. 
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky
Hejlíkové – Pá 18. 12. Sál ZUŠ Ratibo-
řická – 18.00 hod. 
Koncert žáků houslové třídy Martiny
Müllerové – Po 21. 12. Sál ZUŠ Ratibo-
řická – 18.00 hod.
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Na tuto skutečnost zareagoval projekt
Streetwork and Fun realizovaný ve spolu-
práci městské části Prahy 14 a neziskové
organizace JAHODA, o. p. s. Tento pro-
jekt byl pro rok 2015 finančně podpořen
Ministerstvem vnitra (Program prevence
kriminality 2015). Pilotní fáze projektu
proběhla od června do konce listopadu
a zaměřila se především na dvě lokality
Prahy 14, a to na oblast středního
Černého Mostu a Lehovce.

Hlavním záměrem projektu bylo pod-
pořit aktivní trávení volného času
místních dětí a mládeže a zmapovat,
jakým způsobem svůj volný čas zpra-
vidla tráví. Projekt byl rozdělen do
dvou částí – na terénní (animační)
práci a zároveň na pořádání akcí
a turnajů reagujících na poptávku
dětí. Terénní pracovník a dobrovolníci
v rámci projektu docházeli zhruba tři-
krát týdně za dětmi a mládeží na je-

jich „místa setkávání“, kde dětem po-
skytovali herní podporu či zapůjčení
sportovních potřeb a dalšího vybavení. 
Každotýdenní akce byly propagovány
přímo v terénu a skrze sociální sítě.
Během šesti měsíců se podařilo uspo-
řádat několik turnajů ve fotbale, flor-
bale, vybíjené či ping-pongu, závody na
koloběžkách, malování na obličej či vý-
robu sukní. Některé děti se rovněž za-
pojily do fotoprojektu „Černobílý Most“.
Po prvním roce realizace lze říci, že
měl projekt ve svých lokalitách skvělý
ohlas. Díky němu navázali pracovníci
přes zapojené děti také bližší kontakt
s rodiči, kteří s nimi spolupracovali na
realizaci projektu (doprovod dětí na
akce, pomoc s přípravami akcí). I když
se nejedná o odbornou sociální práci,
na základě takto úzké komunikace se
podařilo řešit i několik situací, které
bylo nutné konzultovat z pohledu so-
ciální práce. Právě pro široký sociální
přesah je důležité další projekty „proti
nudě“ aktivně podporovat.

Michal Lehečka, terénní pracovník
Streetwork and Fun a komunitní 

koordinátor pro Černý Most

BOJUJEME PROTI NUDĚ V PRAZE 14!

OD MĚSÍCE ŘÍJNA LETOŠNÍHO
ROKU ZAČALA ORGANIZACE
NADĚJE VE SPOLUPRÁCI
S ÚŘADEM MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 NABÍZET MOBILNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBU. VYUŽÍT JI
MOHOU LIDÉ BEZ DOMOVA, KTEŘÍ
SE ZDRŽUJÍ ČI PŘESPÁVAJÍ NA
ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

Služba je zajišťovaná prostřednictvím
upraveného dodávkového vozu, a to
každé pondělí v době od 9.30 do 11.30
hodin v ulici Zálužská. Lidem bez do-
mova je tak dostupnější materiální
podpora, sociální poradenství i pomoc
se základním zdravotním ošetřením. 
Mobilní sociální služba je jednou z forem
terénního programu, který je standardně
zajišťován pěším procházením určité lo-
kality a vyhledáváním a oslovováním lidí
přežívajících na ulici. Výhodou uprave-
ného automobilu je možnost použít
vnitřní prostor vozu k vedení sociálních
pohovorů, k vyhledávání potřebných in-
formací prostřednictvím internetu či pro
pomoc se základním zdravotním oše-
třením. Na pravidelném stanovišti získají
lidé bez domova informace o možnos-

tech ochrany života a zdraví, dostupných
ubytovacích kapacitách a dalších fun-
gujících i nově připravovaných podpůr-
ných programech. Terénní práce s oso-
bami bez domova má i společenský
význam. Sledováním a kontrolou zdra-
votního stavu těchto lidí se podílí na pre-
venci šíření infekčních a parazitárních
onemocnění, díky rozdávání jídla, oša-
cení a hygienických potřeb přispívá ke
snižování rizika drobné kriminality.

KDE NAJDETE NADĚJI?
Mobilní sociální služba NADĚJE je
v současné době dostupná i na dalších
městských částech, a to konkrétně
v Praze 1, 4, 5, 6, 10, 12 a 13. Na území
Prahy 14 je zatím plánována na období
od října 2015 do konce března 2016.
Osobně se domnívám, že k lidem bez
domova nemůžeme plošně přistupo-
vat tak, že si za své problémy mohou
jen a pouze sami, příp. že si bezdo-
movectví zvolili jako svůj životní styl.
Někteří z nich se v této situaci ocitli
i zcela bez vlastního zavinění. Pokud
mají sílu a vůli pro hledání cesty, jak
svůj život navrátit zpět do „běžných
kolejí“, měli bychom být schopni jim

v návratu pomoci. Nabízená služba je
první možností, jak změnu nastartovat
a vhodně ji za podpory sociálních pra-
covníků nasměrovat. Věřím, že nabí-
zenou pomoc ocení nejen samotní uži-
vatelé z řad lidí bez domova, ale
z hlediska prevence i občané Prahy 14.
Z důvodu příchodu chladného počasí si
zároveň dovolím vyzvat občany Prahy 14,
aby v případě, že mají doma nevyužité
zimní oblečení (především bundy, teplé
kalhoty, rukavice, čepice, ponožky či
zimní obuv) a nepotřebné deky a spa-
cáky, nám vše přinesli na výše uvedené
stanoviště Mobilní sociální služby. Rádi
vyprané a nepoškozené oblečení při-
jmeme a obratem předáme potřebným
osobám z řad lidí bez domova.

Aleš Strnad, vedoucí 
terénního programu NADĚJE

NOVÁ SLUŽBA PRO LIDI BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ PRAHY 14

NA ÚZEMÍ PRAHY 14 JE VELKÉ MNOŽSTVÍ DĚTÍ, PRO KTERÉ JE HLAVNÍM
ZPŮSOBEM TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU POHYB VE VEŘEJNÉM PROSTORU. 
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Projekty

LETOŠNÍ TAŽENÍ ZA HEZČÍ PRAHU 14
MOTIVOVAT OBYVATELE, ABY SE ZA-
JÍMALI O MÍSTO, KDE ŽIJÍ, A ZÁRO-
VEŇ JIM DÁT MOŽNOST, ABY DĚNÍ
KOLEM SEBE OVLIVNILI. TAKOVÁ JE
HLAVNÍ MYŠLENKA MÍSTNÍ AGENDY
21 (MA 21), MEZINÁRODNÍHO PRO-
GRAMU ZAMĚŘENÉHO NA ZVYŠO-
VÁNÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY, DO
NĚHOŽ SE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ZAPOJUJE UŽ OD ROKU 2009.

Také letos se v rámci MA 21 uskuteč-
nila celá řada veřejných projednání
a sportovních, kulturních či společen-
ských akcí. Ty si nyní na sklonku roku
alespoň stručně připomeneme.

TRADIČNÍ FÓRUM 
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Březen už tradičně patřil Veřejnému
a Dětskému fóru – tedy setkáním, na
nichž jak dospělí, tak děti mohli se zá-
stupci městské části diskutovat o tom,
co by v Praze 14 rádi změnili. „Tato se-
tkání považuji za dobrý způsob, jak
s obyvateli probrat jejich přání a po-
třeby a zároveň je zapojit do řešení
jednotlivých příležitostí,“ říká starosta
Prahy 14 Bc. Radek Vondra.
Vedle fór, která se zaměřují na měst-
skou část obecně, zorganizovala letos
radnice tři veřejná projednání orien-
tovaná vždy na jedno konkrétní téma. 

ZMĚNY, KTERÉ JSOU VIDĚT
Občané se se zástupci městské části
a dalšími odborníky sešli, aby prode-
batovali změnu trasy autobusové linky
186, umístění případného workouto-
vého hřiště na Lehovci a proměnu ná-
městí Zdenky Braunerové v Hostavi-
cích. V prosinci se pak uskuteční ještě
jedno setkání – k možnému umístění
workoutového hřiště a takzvaného dirt
parku na Jahodnici.

Součástí MA 21 jsou i realizace a ote-
vírání dětských hřišť či parků – zkrátka
míst, která dělají městkou část krás-
nější a příjemnější pro život. Nejvý-
znamnější letošní počin byla beze-
sporu revitalizace parku v Pilské ulici
v Hostavicích.

KULTURA PRO VŠECHNY GENERACE
Radnice letos pro občany v rámci
MA 21 uspořádala nebo spoluorgani-
zovala i celou řadu kulturních, spor-
tovních či společenských akcí. Vůbec
poprvé letos proběhla kampaň
Chceme tu mít čisto!, jejímž cílem
bylo motivovat majitele psů, aby po
svých čtyřnohých svěřencích uklízeli.
Dále se konaly Dny zdraví, Dny Země,
tradiční kampaň Setkání kultur za-
měřená na podporu vzájemné tole-
rance mezi menšinami a majoritní
společností a oblíbené akce Psí
školka a PEStival. Lidé se zapojili
také do úklidu na Jahodnici a užili si
festival StopZevling a Městečko vol-
ného času. Do všech těchto akcí se
kromě městské části zapojili i zá-

stupci místních neziskových organi-
zací, podnikatelé či místní základní
a mateřské školy.
„Všechny akce plánujeme a realizu-
jeme s maximální snahou o zapojení
veřejnosti, aktivizaci občanů a snahou
o zapojení podnikatelského sektoru.
Vše právě podle zásad MA 21,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce místní Agenda 21 spadá.
Velkým letošním tématem v rámci
MA 21 je také projekt Prahy 14 kulturní
Vybíralka 25. Ten vedle oslavy připomí-
nající 25. výročí obydlení prvních domů
ve Vybíralově ulici na Černém Mostě za-
hrnoval například i úklid před zdejší ško-
lou, Svatomartinské slavnosti či setkání
starousedlíků nad mapami a starými
fotkami. To vše lidi nejen spojuje, ale
také motivuje k většímu zájmu o dění
ve svém sousedství i ve čtvrti, kde žijí.
Kromě oslav Vybíralka 25 si občané
naší městské části letos mohli užít
i další akce, které Praha 14 kulturní
pořádala nebo spolupořádala. Z těch
významných si připomínku určitě za-
slouží akce Urban Game, jejímž letoš-
ním tématem bylo hledání ztraceného
dopisu, nebo sportovní událost roku
Xterra, která přilákala sportovce nejen
z městské části, ale i z celé republiky
a ze zahraničí.
Řada dalších akcí se také konala za
přispění místních v jednotlivých loka-
litách Prahy 14. Na Hutích se pálily
čarodějnice, v Hloubětíně se kopal no-
hejbalový turnaj. Na Jahodnici to byl

zase artpark, na Ple-
chárně pak soused-

ské setkání nazvané
Černý Mošt.

(red)
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Představujeme

DÁRCOVSTVÍ KREVNÍ PLAZMY
V ČESKÉ REPUBLICE STAGNUJE

PODLE POSLEDNÍCH ÚDAJŮ ÚSTAVU
ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STA-
TISTIKY (ÚZIS) BYLO V ČR ZA ROK
2014 REGISTROVÁNO 275 TISÍC
DÁRCŮ KRVE A KREVNÍ PLAZMY 
V ZAŘÍZENÍCH TRANSFUZNÍ SLUŽBY
A 73 TISÍC DÁRCŮ PLAZMY V DÁRCOV-
SKÝCH CENTERCH. PODLE ODHADŮ
Z POSLEDNÍCH DVOU LET, ZVEŘEJ-
NĚNÝCH V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO
TÝDNE DÁRCOVSTVÍ KREVNÍ PLAZMY,
ZÁJEM DÁRCŮ STAGNUJE. PODLE 
LÉKAŘŮ JDE O PŘEDZVĚST NEGATIV-
NÍCH TRENDŮ.

„Stagnace je předzvěstí negativních
trendů, se kterými se musíme vypořá-
dat v blízké budoucnosti, tím hlavním
je především demografický vývoj,
v rámci kterého ubývají dárci v klíčové
věkové kategorii 18 až 25 let, za něž
není náhrada. Současně ale narážíme
na fakt, že poptávka po plazmatických
proteinech neustále roste, a to díky
lepší diagnostice chorob a snadnější
dostupnosti jednotlivých proteinů. Ev-
ropa není v oblasti dostupnosti krevní
plazmy soběstačná, a část plazmy pro-
to musí vykrývat dovozem ze Spoje-
ných států,“ uvedl MUDr. Pavel Valou-
šek, MBA, zástupce Sdružení pro
plazmaferézu a lékařský ředitel Dár-
covského centra Černý Most a Chodov.

PLAZMA POMÁHÁ CHRONICKY 
NEMOCNÝM
Léky obsahující plazmatické bílkovi-
ny, kam se řadí léky vyrobené z plaz-
my (krevní deriváty) a některé re-

kombinantní analogy, se používají
k léčbě chronických, život ohrožují-
cích nemocí, mezi které patří např.
poruchy krvácivosti a srážlivosti
krve, primární imunodeficience, ne-
dostatek alfa-1 antitrypsinu a určité
vzácné neurologické poruchy. Dále
jsou tyto léky používány též při zá-
chranných a chirurgických zákrocích.
V České republice si připomínáme
význam dárcovství krevní plazmy
vzdělávacími aktivitami v rámci dár-
covských center, která jsou členy
Sdružení pro plazmaferézu.

DÁRCOVSTVÍ JE DŮLEŽITÉ
„Informujeme dárce o tom, jak důle-
žité je jejich dárcovství, protože každá
kapka krevní plazmy zachraňuje živo-
ty vážně nemocných pacientů. Napří-
klad pro léčbu jednoho pacienta s he-
mofilií je ročně potřeba více než 1200
odběrů krevní plazmy, 900 odběrů je
nutných pro léčbu nedostatku alfa-1
antitrypsinu a 130 odběrů plazmy od

dárců potřebuje pacient s primární
imunodeficiencí. Téměř polovina spo-
třeby krevní plazmy se musí do zemí
Evropské unie dovážet, proto je důle-
žitá osvěta a zapojení dárců,“ dodává
MUDr. Pavel Valoušek.
„Pacienti na celém světě spoléhají na
léčbu plazmatickými bílkovinami, tuto
léčbu je možné poskytovat díky šle-
chetnosti a závazku dárců krevní plaz-
my. PPTA si velmi váží toho, že je sou-
částí průmyslového odvětví, které
zachraňuje lidské životy a zlepšuje
kvalitu životů vážně nemocných paci-
entů,” říká Joshua Penrod, viceprezi-
dent Asociace Plasma Protein Thera-
peutics Association, oddělení Zdrojů
a mezinárodních vztahů.

VLASTNÍ ZKUŠENOST
„Léčbu léky vyrobenými z krevní
plazmy jsem začala ve svých dvaceti
jedna letech, to znamená, že tyto
léky jsou mi podávány téměř dvacet
let,“ popisuje Miroslava Pastuchová,
pacientka trpící geneticky podmíně-
nou poruchou imunity zvanou Bruto-
nova agamaglobulinemie. Toto vzác-
né onemocnění se projevuje zejména
infekcemi dýchacího systému, s tím
má zkušenosti i paní Miroslava.
„Mám za sebou osm zápalů plic, ast-
matické záchvaty a další problémy.
Dlouho jsem ale nevěděla, o jaké
onemocnění jde. Nemoc se poprvé
silně projevila poté, co jsem pod-
stoupila očkování. Další dramatické
zhoršení nastalo v době mého těho-
tenství,“ dodává paní Miroslava.

KVALITA A BEZPEČNOST
Více než 500 odběrových center již
existuje v Kanadě, Rakousku, Maďar-
sku, v České republice, Německu
a USA. Kromě toho, že splňují zákon-
né požadavky, většina těchto center
dosáhla též certifikace organizace
International Quality Plasma Pro-
gram, což je dobrovolný program no-
rem ustanovený organizací PPTA,
který poskytuje tomuto průmyslové-
mu odvětví cíle pro neustávající zlep-
šování a soustřeďuje se na bezpeč-
nost a kvalitu od dárců po pacienty.

(pr)
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Z městské části

SKIBUSY DO HERLÍKOVIC OPĚT POJEDOU
ZIMA SE NÁM OPĚT PŘIBLÍŽILA A S NÍ
TAKÉ NAŠE OBLÍBENÉ LYŽOVÁNÍ.
STEJNĚ JAKO JIŽ MNOHO LET,
VYRAZÍ I V TÉTO ZIMNÍ SEZÓNĚ
Z ČERNÉHO MOSTU DO HERLÍKOVIC
V KRKONOŠÍCH OBLÍBENÉ SKIBUSY.

Neunavujte se proto při cestě na lyže
řízením auta a nechte se pohodlně do-
vézt až pod sjezdovku od nás! Po celou
zimní sezónu odjíždějí pravidelné linky
skibusů z Prahy do skiareálu Herlíko-
vice denně. Co je důležité, nic nemusí-
te platit předem ani stát frontu u po-
kladny. Jízdenku včetně skipasu si
zakoupíte při nástupu do autobusu.

Skibusy odjíždějí z Černého Mostu,
z Chlumecké ulice, několik metrů od
vstupu do stanice metra Černý Most.

PRAHA, ČERNÝ MOST – HERLÍKOVICE 
Denní lyžování pondělí–neděle, od-
jezd 6.35, příjezd zpět 18.05
Večerní lyžování středa a sobota, od-
jezd 16.10, příjezd zpět 23.05
Víkendová dopolední linka sobota
a neděle, odjezd 8.00, příjezd zpět 18.05
Cena (jízdenka a permanentka) 
dospělý / junior + ISIC / dítě
Denní Po–Čt 650 Kč / 540 Kč / 330 Kč
Denní Pá–Ne 690 Kč / 590 Kč / 390 Kč 
Večerní 450 Kč / 350 Kč / 200 Kč

Nově je ve skiareálu Herlíkovice také
možnost ubytování přímo pod sjez-
dovkou v hotelu nebo ubytovně Eden.
Nabízíme i výhodné lyžařské balíčky! 

Veškeré informace a online rezer-
vace vašeho místa ve skibusu na
www.snowhill.cz nebo na infolince
+420 737 222 456. (pr)

SVATÝ MARTIN LETOS SNÍH NEPŘIVEZL

Tradiční akce, pořádaná Jízdárnou
Hloubětín ve spolupráci s mateřin-
kami v Zelenečské a Sadské, přilákala
stejně jako vloni řadu předškoláků,
školáků i rodičů. Hlavní část návštěv-
níků na místo dorazila přímo z mateř-
ské školy v lampionovém průvodu.
„Bylo jasné, že sněhu se ještě nějaký
čas nedočkáme, společně s dětmi
jsme se ale moc těšili na příběh sva-
tého Martina a také na setkání se sou-
sedy a známými. Jízdárna je v krás-
ném prostředí, a když se k tomu přidají
všechny ty dobroty, které rodiče při-
nesli, a příjemná atmosféra, je to velký
zážitek nejen pro děti, ale i pro nás
dospělé,“ říká Marcela Javořická,

která na akci dorazila i se dvěma syny.
Tradičně nejsilnějším zážitkem byl pro
děti samotný příjezd Martina na živém
bílém koni, který se pak stal na dlou-
hou dobu celebritou. Alespoň jednu
společnou fotku chtěl totiž skoro každý
z účastníků. Ještě předtím se ale děti
dozvěděly o tom, kdo svatý Martin byl
a jak vznikla svatomartinská tradice. 

HUSA NA PLECHÁRNĚ 
Svatý Martin přijel na bílém koni také
do volnočasového a kulturního centra
Plechárna na Černém Mostě. Spolu
se 150 návštěvníky, především rodi-
nami s dětmi, si pochutnal na tradiční
svatomartinské huse na kmínu. Pro

děti tu byly připraveny dílny, kde si děti
mohly vyrobit husy přímo z husího peří
nebo vystříhat sněhové vločky, aby
svatému Martinovi pomohly přivolat
sněhovou čepici na pražské střechy.
Legendu o svatém Martinovi si malí
návštěvníci mohli dokonce vybarvit.
Speciálně připravený komiks je pře-
nesl do příběhu známého světce a do-
zvěděli se o něm a o tradicích víc.
Velké omalovánky byly přímo na stěně,
aby si každý mohl prohlédnout, jaké
dílo děti vytvořily. Ačkoliv někteří ro-
diče si kreativity svých dětí určitě
všimli i při praní oblečení, pro umění
se zkrátka musí něco obětovat. Poho-
dovou atmosféru podtrhla swingová
hudba či ochutnávka svatomartin-
ských vín.                                      (jam)

AČ ŘÍKÁ TRADICE, ŽE SE SVATÝM MARTINEM NA BÍLÉM KONI PŘICHÁZÍ
I PRVNÍ SNÍH, LETOS SE TĚŠÍME SPÍŠE Z TEPLÉHO PODZIMNÍHO POČASÍ.
PŘESTO PŘÍJEZD MARTINA NA BÍLÉM KONI V HLOUBĚTÍNSKÉ JÍZDÁRNĚ
I NA PLECHÁRNĚ POTĚŠIL CELOU ŘADU MÍSTNÍCH DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Pr
ah

a 
14

 k
ul

tu
rn

í



24

Historie

HAVLOVA NEJMILEJŠÍ PREMIÉRA 
S KONCEM ROKU PŘINÁŠÍME
V RÁMCI SERIÁLU O HISTORII
VZPOMÍNKU NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ
VÝROČÍ. ZATÍMCO V MINULÉM
ČÍSLE JSME SI PŘEČETLI
O TRAGÉDII, KTERÁ ZASÁHLA
HLOUBĚTÍN V ROCE 1965, NYNÍ SE
POSUNEME O DESET LET KUPŘEDU
NA JEDNU VELMI SPECIÁLNÍ
PREMIÉRU, KTERÁ SE KONALA
1. 11. 1975 V HOSPODSKÉM SÁLE
U ČELIKOVSKÝCH V HORNÍCH
POČERNICÍCH.

Zmíněný kulturní stánek, kde tehdy
parta ochotníků pod vedením Andreje
Kroba uvedla Žebráckou operu podle
Václava Havla, byl onoho večera za-
plněný do posledního místa. Předsta-
vení samotné pak skončilo bouřlivým
aplausem publika a pochopitelně ne-
trvalo dlouho a tato v zásadě nevý-
znamná kulturní událost vzbudila re-
akci paranoidního režimu té doby.

GAUNEŘI Z HORNÍCH POČERNIC
Volba tématu dnešního dílu historic-
kého seriálu ostatně není náhodná.
Kromě kulatého výročí akce samotné
totiž právě v těchto dnech vyšla i kni-
ha Anny Freimanové (manželka An-
dreje Kroba) nazvaná Gauneři z Hor-
ních Počernic s podtitulem Zpráva
o premiéře Žebrácké opery Václava
Havla v roce 1975 (vydala Knihovna
Václava Havla, o. p. s., Praha 2015).
Ta velmi podrobně, s až osobním za-
ujetím, mapuje celou situaci kolem
„počernického skandálu“, který pa-
radoxně vlivem až nepatřičné a dosti
nepochopitelné reakce orgánů teh-
dejšího socialistického státu napo-
mohl ke stmelení disentu a stal se
jakousi předzvěstí vzniku Charty 77.  

POCHVALA OD AUTORA 
Jak uvádí sám autor, někdejší prezi-
dent, tehdy „řadový člen“ vznikajícího
disentu Václav Havel, v dopisech, kte-
ré jsou součástí zmíněné knihy, pří-
stup ochotníků k jeho materiálu jej
velice mile překvapil, ač šlo o amaté-
ry, dokázali totiž počerničtí herci
vtisknout jeho postavám skutečně
lidský rozměr. „Většina herců se snaží
po svém, autenticky, v rámci svého
typu a svého způsobu vyjadřování
vdechnout svým postavám a různým
dramatickým situacím život, jaksi ho
lidsky naplnit, vyjádřit smysl textu,“
pochvaluje si Havel v dopisu Andrejo-
vi Krobovi z dubna 1975, tedy z doby,
kdy se premiéra teprve zkoušela.
Mezi ochotníky přitom byli skuteční
amatéři, ač kulisáci, šatnářky, osvět-
lovači, zvukaři a jejich přátelé. Přesto
si sám Havel jejich počinu nesmírně
cenil. „Této své premiéry, po dlouhé
době první a zřejmě ještě na dlouho
jediné, kterou jsem viděl (a navíc
doma, v prostředí, kde se mi mnozí
bojí odpovědět na pozdrav), si vážím
nejvíc ze všech, které jsem kdy měl,“
píše dramatik v roce 1976.

DOPISY MOCNÝM
10. listopadu 1975 „vybuchla nálož“.
Prestižní německý týdeník Der Spi-
egel přinesl článek o počernické
premiéře a normalizační orgány se
probudily k životu. Ačkoliv byl tehdy
Havel „na indexu“ a jeho hry se ne-
uváděly, nikoho z ochotníků včetně
Havlova kamaráda z Hrádečku An-

dreje Kroba nenapadlo, že by snad
tvořili něco mimořádného, natož pak
politicky motivovaného. Nikdo se
tehdy necítil jako hrdina, odbojář
nebo bojovník. Zkrátka je práce na
díle bavila, a to systém nedovedl po-
chopit. Už tehdy se ale ukázalo, ja-
kým bojovníkem byl sám Havel. Kro-
mě toho, že jako autor převzal
veškerou odpovědnost, snažil se po-
stiženým ochotníkům i všemožně po-
moci. Především pak rozeslal dopisy
všem myslitelným orgánům tehdejší
moci, zapojil ale také své přátele
z řad právníků, kteří na jeho žádost
postiženým hercům pomáhali ustát
tlak StB i nejrůznějších kulturních
komisí či výborů SSM, které se tehdy
„počernickým případem“ vehement-
ně zabývaly.

NEPODAŘENÝ HON 
NA ČARODĚJNICE 
Výsledkem sice byl vyhazov z práce
a následné soudy o výpověď v případě
Andreje Kroba, nikoho dalšího se
však již kauza zásadním způsobem,
tedy až na různé důtky, kárná opatře-
ní a kádrové škraloupy, nedotkla.
Přesto byl výsledek tohoto „honu na
čarodějnice“ pro tehdejší moc spíše
negativní. Do té doby neexistující di-
sent se pomalu stmelil a po násled-
né tvrdé represi proti skupině lidí
okolo kapely The Plastic People of
the Universe vznikla Charta 77, již
ostatně sám Andrej Krob, nepolitický
divadelní technik, jako jeden z prv-
ních podepsal. (jam)

✂ Kdy byl zveřejněn text o počernické
premiéře Žebrácké opery Václava
Havla v německém týdeníku 
Der Spiegel?

a) 1. listopadu 1975 

b) 10. listopadu 1975 

c) v dubnu roku 1975 

Zakroužkujte správnou odpověď,
vystřihněte soutěžní lístek
a uschovejte jej pro další použití.
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Historie – soutěžní list

HISTORIE PRAHY 14 – SOUTĚŽNÍ LIST
Letošní soutěž pro milovníky historie
vrcholí. Pokud jste tedy v průběhu
roku poctivě sbírali soutěžní štítky
u jednotlivých dílů historického seri-
álu, právě teď je ten správný čas pro
jejich použití. Na políčka vyznačená
níže nalepte soutěžní štítky s ozna-
čenou správnou odpovědí a pošlete
soutěžní list s vyplněnými kontakty
na uvedenou adresu. Po slosování,
jehož výsledky zveřejníme v únoro-
vém vydání Čtrnáctky, vybereme vítě-
ze, kterého čeká večeře se starostou
a historikem.

✂

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/10

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/11

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/12

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/5

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/6

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/9

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/2

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/3

Zde nalepte vystřižený 
štítek s odpovědí 

na soutěžní otázku, 
která byla v časopise

Čtrnáctka číslo

2015/4
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Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktní telefon nebo e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyplněný soutěžní list pošlete (nebo osobně doneste na podatelnu) do
5. ledna 2016 na ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
(k rukám Veroniky Berné). Obálku označte heslem HISTORIE. 
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KD KYJE
www.kdkyje.cz

Lodní modeláři (J. Krams) – 1x týdně, středa
17.00–19.00 hod. Pro děti od 8 let i dospělé.
Výhodná poloha u Kyjského rybníka. Zápis
celoročně. Kontakt: Jaroslav Krams, tel.:
731 028 063, e-mail: j.krams@seznam.cz,
www.modellode.websnadno.cz.
Taneční kurzy (Astra Praha) – 1x týdně,
vhodné pro mládež i dospělé. Kontakt:
Ing. Miroslav Brožovský, tel.: 722 941 890
(12.00–16.00 hod.), 284 826 566, e-mail:
mbrozovsky@volny.cz, www.astra-praha.cz.
Jazykové kurzy (Alles klar) – 1x týdně, v ma-
lých skupinkách pro děti i pro dospělé. Kontakt:
Mgr. Petra Novotná, tel.: 777 180 240, 
e-mail: jazykypetra@email.cz, www.jazykypetra.eu.
Irské tance – Kurzy irských tanců pro děti
ve věku 7–14 let 1x týdně, každé úterý
16.15–17.30. Dospělí: každá středa
18.00–19.30 (kromě posl. středy v měsíci).
Kontakt: Tereza Bernardová, tereza@in-
spiraldance.net, www.inspiraldance.net.
Judo pro děti od 3 let – vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Nábor nových členů od 22. 9., cena:
1700 Kč/pololetí – 1x týdně. Kontakt: Monika
Oswaldová, tel.: 607 257 867, e-mail: mo-
nika@judoprodeti.cz, www.judoprodeti.cz.
Před/za kamerou (Filmová a TV škola) –
Kurz je pro děti, mladé idospělé. Česky/English.
Obory: herectví pro film, TV a divadlo, pro-
dukce, režie, scenáristika, střih, animace,
efekty. Kdy: středa 19.00–22.00 hod. pro
dospělé, pátek 15.00–18.00 hod. mladší
žáci, neděle 10.00–13.30 hod. starší žáci.
Casting/konkurz – pátek a neděle 14.00–
15.00 hod. Tel. objednání na: 604 171 064,
nebo online přihláška na www.elfdream.info
(jiný termín je možný po domluvě).
Kurzy šití pro začátečníky i pokročilé –
možné i pro cizince s AJ. Čtvrtletní kurz,
1x týdně, čtvrtek 18.00–19.30 hod. Začátek
kurzu: 1. 10. 2015 – 11 lekcí – první lekce
zdarma. 1 lekce = 90 min. á 300 Kč. Kontakt:
Simona Chaloupková, tel.: 777 068 344,
e-mail: simona.chaloupka@hotmail.com.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.praha14.charita.cz

Kancelář je otevřena: po a pá 10.00–12.00
hod., út a st 16.00–18.00 hod.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 16. 12. 2015 v prosto-
rách Oázy, Maňákova 22. Prosíme, darujte
obnošené teplé oblečení pánských velikostí
– bundy, svetry, boty, teplé čepice a rukavice,
šály i ponožky. Uvítáme i krabičky s několika
kousky vánočního cukroví, kterým bychom
rádi potěšili srdce lidí bez domova.
Kontakt: paní Eva, mobil: 731  489  226,
731  489  226, e-mail: evac58@seznam.cz.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA od 2. do 10. ledna
2016, e-mail: fch@praha14.charita.cz.

PRAVIDELNÝ PROGRAM V OÁZE 
Liduška – klub aktivních seniorů.
Tvůrčí dílna – každé úterý 10.00–12.00
hod. Pečení vánočního cukroví – připraveno
také příjemné relaxační cvičení, občerstvení
a možnost poklábosit, zahrát si stolní hry
anebo si zazpívat. 
Základy práce s počítačem pro seniory –
každý čtvrtek 16.00–18.00 hod.
Výuka českého jazyka pro cizince: 
Výuka po začátečníky – dospělí: vždy v pon-
dělí a středu 18.00–19.30 hod.
Výuka pro pokročilé – dospělí: vždy v úterý
a čtvrtek18.00–19.30 hod.
Výuka pro mladší děti: vždy v úterý 15.00–
16.30 hod.
Výuka pro starší děti: vždy v úterý 16.30–
18.00 hod.
Výdej oblečení potřebným – v pátek 4. 12.
od 10.00 do 12.00 hod. a též jako součást
programu Vánoční setkání 16. 12. od 14.00
do 18.00 hod. v Oáze, Maňákova 22.
Program pro maminky s dětmi – Dětský
koutek každou středu (kromě první středy
v měsíci) 10.00–12.00 hod. Prosincový ba-
zárek dětského oblečení středa 16. 12.
Spolek Kristýnka – Kurz Trénování pa-
měti – každá středa 15.00–16.30 hod. v pro-
storách Oázy. Více na www.kristinka.net
anebo v kanceláři Farní charity.
Nový komunitní program v Oáze pořádá
sdružení Youth Included. Vždy ve čtvrtek
od 18.00 a také některé soboty – komunitní
vaření, tanec, výroba textilních šperků nebo
výroba vlastní deskové hry.
Komunitní divadelní spolek Divadlo na
Mostě se schází v Oáze vždy v úterý od
18.30 hod.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE P–9
www.ddmpraha9.cz

Podrobnosti o akcích získáte na tel.
286 889 428 nebo na www.ddmpraha9.cz.

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

VOLNÁ MÍSTA V PROGRAMECH
Přihlášení nutné na tel. 608  017  710,
608 017 710 nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
Pohybové hry pro rodiče s kojenci – pon-
dělí: mladší 12.50–13.30 hod., starší 13.40–
14.20 hod.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku –
pátek 8.30–12.00 hod.
Cvičení pro zdraví a dobrou náladu – pon-
dělí 19.15–20.45 hod.
Aby záda nebolela – jóga – čtvrtek 18.00–
19.30 hod.
Kurz Čchi-kung – čtvrtek 19.45–20.45 hod.
– zdravotně relaxační cvičení.
Kurz Tai-či – čtvrtek 21.00–22.00 hod.
Poradenství, koučink v oblasti rozvoje
osobnosti, rodinných vztahů, partnerských

a výchovných kompetencí – nutno objed-
nat M. Nováková 775 204 208, 775 204 208.
Herny – přihlášení není nutné: herny s pro-
gramem probíhají v pondělí a ve středu
9.00–12.00 hod., volná herna ve čtvrtek
15.30–17.30 hod., multikulturní herna v pá-
tek 16.30–19.00 hod. 

NOVINKA V PROGRAMU
Odpolední herna je v zimním období ote-
vřena ve čtvrtek 15.30–17.30 hod.
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
bude Klubíčko uzavřeno.

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA
www.pohadka-praha14.cz

V dopolední školičce máme ještě poslední
volná místa. Můžete své děti přihlásit na
docházkové období leden–březen. Školička
je v provozu po–pá 8.00–12.00 hodin, cena
140–200 Kč/den. Můžete navštěvovat i jed-
notlivé dny. Zkušené lektorky vedou skupinku
maximálně 10 dětí. Pro děti od 2–6 let.
Odpolední kroužky volné místo: Taneční vý-
chova děti 3–5 let ve středu 15.30–16.15 hod.
Děti se formou pohybových her, básniček
a písniček seznamují s rytmem a tancem.
Večerní cvičení Pilates s Jitkou probíhá každé
úterý a středu vždy 18.30–19.30.
Mikuláš v Pohádce – 5. 12. 2015 v 17.00 hod.
Do Pohádky přijde za dětmi Mikuláš s čertem
a andělem se svou nadílkou. Přihlášení je
nutné. Děti vstup 60 Kč. Jitka Šindelářová, tel.
739 03 44 35, e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz.

TJ SOKOL JAHODNICE
www.tjsokoljahodnice.cz

Pravidelné kurzy děti – volná místa
Sportovní hry – čtvrtek od 16.30 hod. děti
6–10 let, od 17.30 hod. děti 10–18 let,
1 lekce = 30 Kč
Pravidelné lekce mládež a dospělí
1 lekce = 60 Kč, permanentky 10 lekcí =
500 Kč
Port de Bras – pondělí od 19.00 hod.
originální spojení prvků moderního tance
a balančního tréninku 
Trampolínky – úterý od 18.00 hod. + neděle
od 18.30 hod. – intenzivní kardio lekce na
zvýšení kondice a spalování tuků
Pilates – úterý od 19.00 hod., pátek od
9.30 hod., neděle od 20.30 hod. – harmo-
nická lekce k propojení práce svalů, mysli
a správného dýchání
Aerobik – úterý od 20.00 hod. – aerobní
sestava střídající aerobní tempo s účinným
posilováním
Jóga – středa od 19.00 hod. – lekce k uvol-
nění a harmonizaci těla i mozku podporující
intenzivní relaxaci a správné dýchání
Power body fit – středa od 20.00 hod. –
dynamická, silová, intenzivní spalovací
a posilovací lekce

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – PROSINEC 2015
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Step aerobik – čtvrtek od 18.30 hod. –
aerobní sestava na stupíncích určená všem,
kdo mají rádi aerobik a stepy
Balony – čtvrtek od 19.30 hod. – posilujeme,
protahujeme a relaxujeme s velkými a ma-
lými gymnastickými míči
Body fit/břišní pekáč – neděle od 19.30
hod. – lekce bez aerobních kroků zaměřená
na protažení a posílení všech svalových
partií, zejména břicha

JAHODA, o. p. s.
www.jahoda.cz

RC JAHŮDKA (fb/rcjahudka) 
Jahůdkové jesličky pro děti od 1 roku –
hlídání nabízíme od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00 hod. Po domluvě možnost
prodlouženého hlídání od 7.00 do 17.00
hod. Jesličky mají prostornou, nově upra-
venou a vybavenou hernu. Samozřejmostí
je celodenní strava vhodná pro nejmenší
děti: 2x svačina a oběd. Děti můžete zapi-
sovat nepravidelně. Cena za celý den
400 Kč, za půlden 200 Kč. Sleva při koupi
permanentky. Rezervaci a odhlašování míst
v Jesličkách je nutné provést na tel.:
777 674 060, vždy do 18.00 předchozího
dne. Pro více informací a prohlídku jesliček
volejte Dianě Durdilové na tel.: 777 674 060.

Sociálněprávní poradenství zdarma – dáv-
ky, nemocenská, mateřský a rodičovský
příspěvek, zdravotní a sociální.
Klub Jahůdka s hernou pro rodiče s malými
dětmi je po rekonstrukci. Nově upravená
herna a kuchyňka. Otevřeno každý pátek
9.00–12.00 hod. Program a zábava pro děti.
Těší se na vás D. Durdilová s Julinkou.
Taneční hrátky pro děti od 1,5 roku –
pátek 10.00–11.00 hod., zápis a více info
u Diany 777 674 060, jahudka@jahoda.cz.
Soukromá mateřská škola Jahoda,
www.skolka-jahoda.cz, fb/SoukromaMa-
terskaSkolaJahoda.
Školka pro děti od 2 do 7 let. Informace
o školce a o zápisu u Mgr. Markéty Křivkové,
skolka@jahoda.cz, tel.: 777 674 161.
Pátek 25. 12. 2015, 9.00–12.00 hod. zavřeno.

CÍRKEV BRATRSKÁ
www.cb.cz/rajska.zahrada

ROYAL RANGERS – křesťanský skaut –
pro děti 6–13 let. Út 16.00–18.00 hod. v PTH
(Stoliňská 41B).
ENGLISH CLUB konverzace s Američany
– pro studenty 13–18 let. St 16.30–18.00
hod. v Pohádce (Bobkova 777).

REHAFIT, O. S.
www.rehafit.cz

Jóga:středy 18.30–19.30 hod., cena 100 Kč/hod.
Zdravotní cvičení: čtvrtky 17.00–18.00 hod.,
18.00–19.00 hod., cena 120 Kč/hod.
Zumba: středy 17.30–18.30 hod., 100 Kč/hod.

14 CENTRUM VOLNÉHO ČASU
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let, stálé volná
místa ve školičce. Pondělí, úterý, středa,
čtvrtek a pátek od 8.00–12.00 hod. bude

pro vaše děti dopolední program. Ve školičce
si budeme hrát, zpívat, malovat, tancovat
a chodit ven na procházky a pískoviště.
Středy: od 10.00 hod. herna s tvořením
pro mámy s dětmi do 12 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.

NEPOSEDA, O. S.
www.neposeda.org

18. 12. 2015 – 3. 1. 2016 – Centrum pro
rodinu Zastávka – zavřeno.
18. 12. 2015 – 3. 1. 2016 – Sousedské cen-
trum Jahodnice – zavřeno.

PIONÝR, Z. S., 93. PIONÝRSKÁ
SKUPINA ORION
www.93-oddilorion.wbs.cz

Klub Šikulky 
8. a 22. 12. 2015 16.00–18.00 hod., klubovna,
Kpt. Stránského 994, Praha 14 – Černý
Most. Pro zájemce o rukodělnou činnost –
korálkování, základní materiál s sebou,
naučíme, vysvětlíme.
Vánoční prázdniny v Podkrkonoší
27. 12. 2015 – 2. 1. 2016. Výlety do okolí,
různé hry a soutěže, zimní radovánky na
sněhu, silvestrovská noc plná her, novoroční
výšlap.
Zimní tábor – jarní prázdniny
5.–12. března 2016, Horská chata Ra-
dost, Plasnice u Deštné v Orlických
horách. Lyžování, bobování, hry na sněhu,
různé hry a soutěže během celého pobytu,
stolní tenis.
Schůzky turistického oddílu Orion
Každé pondělí 16.00–18.00 hod., klubovna,
Kpt. Stránského 994, Praha 14 – Černý
Most. Schůzky oddílu pro děti ve věku 6–
15 let, různé hry venku i v klubovně, turis-
tické znalosti a dovednosti (mapa, příroda,
památky, uzly aj.), soutěže.

KATČIN ATELIÉR
www.raduha.eu

Nabídka textilního ateliéru – více na
https://www.facebook.com/DilnaRaduha.
Škola plstění od A do Z pro širokou ve-
řejnost – vyrobte si něco hřejivého z vlny,
pro sebe i pod vánoční stromek. Vánoční
speciál – řezbářské dílničky, vyrobte si
zvířátka do Betléma nebo jen pro radost.
Pá 4. 12. 10.00–16.00 hod. Baret, 17.00–
19.00 hod. Řezbářská dílna
So 5. 12., Ne 6. 12. od 10.00 hod. Kabelka
Po 7. 12. 16.00–18.00 hod. Řezbářská dílna
Út 8. 12. 13.00–17.00 hod. Šála na gáze
St 9. 12. 18.30–21.00 hod. Plstěná květina
Út 15. 12. od 10.00 hod. Obal na tablet
St 16. 12. od 10.00 hod. Klobouk
Čt 17. 12. 14.00–16.00 hod. Řezbářská
dílna, 17.00–21.00 hod. Palčáky

MONTESSORI CEN. PASTELKA
www.mcpastelka.cz

Montessori centrum Pastelka organizuje
vzdělávání a zájmové programy pro děti

ve věku 0–6 let, pro jejich rodiče a provozuje
i celodenní školku (pro děti 2,5–6 let). 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – 2 POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016:
Nové kroužky: angličtina s rodilým mluvčím
(pro děti 3–5 let a pro děti 5–7 let). Malé
flétny – výuka hry na flétnu pro děti (3–6
let), další kroužky: Montessori dílnička
(děti 1,5–3 roky rodič), sportovní hry (děti
3–6 let), angličtina hrou (děti 3–6 let). Zápis
do kroužků na 2. pololetí od 1. 12. 2015. 
Zápis do Montessori školky pastelka na
2. pololetí školního roku 2015/2016 do
21.12. 2015. 
Školka je otevřena denně 7.30–16.00 hod.
Malý kolektiv dětí, výchova v duchu Mon-
tessori metody, kvalitní výuka dle vzdělá-
vacího plánu kvalifikovanými učiteli, při-
pravené a motivující prostředí pro vzdělávání
dětí, bio stravování. 
Program Hurá – jdeme do školky! Pro
děti od 2 let, které se chystají do školky
a chtějí si to vyzkoušet. Děti navštěvují
školku 1–2x týdně dopoledne. Zápis na
2. pololetí probíhá do 21. 12. 2015. 
Od ledna 2015 nový kroužek pro rodiče:
Zdravotní cvičení – 60minutové cvičení
s fyzioterapeutem. Zápis začíná 1. 12. 2015. 
Více informací o všech našich aktivitách
na webových stránkách.

RK A MC VESELÝ ČERTÍK
www.veselycertik.cz

PROSINCOVÉ AKCE 
1. 12. 2015 Dětská kadeřnice od 15.00
hod. do 18.00 hod., cena dle náročnosti
střihu od 100 Kč. Rezervace nutná na
info@veselycertik.cz.
3. 12. 2015 Večerní tvoření z fima – vánoční
tematika či dárečky pro své blízké od 20.00
hod. do 22.00 hod., cena 300 Kč/osoba,
rezervace nutná.
4. 12./5. 12. Pyžámková noc od 18.00 hod.
do 10.00 hod. Přijďte do čertovského doupěte
prožít prima večer, noc a ráno. Cena
299 Kč/dítě, 499 Kč/sourozenci.
5. 12. Dolnopočernická nadílka aneb Mi-
kulášské odpoledne – již tradiční akce
v prostorách restaurace Léta Páně. Bližší
informace v průběhu listopadu na našich
webových stránkách.
15. 12. Vánoční výtvarná dílna a předsta-
vení dětí z kroužku Divadelní přípravka.
Přijďte si spolu s dětmi vyrobit své originální
ozdoby z filcu a papíru + vánoční mýdlíčko.
Od 15.30 do 18.00 hod., cena 60 Kč/dítě.
18. 12. Vánoční koncert dětského sboru
Rokytka v 18.00 hod. v divadelním sále Léta
Páně (účinkují Beránci, Rokytka a jako host
J*A*M*M Kvartet).
Novinka: večerní cvičení „Aby tělo nebo-
lelo“ pod vedením zkušené fyzioterapeutky
Mgr. Heleny Kubíčkové, DiS. Cvičíme každé
úterý od 20.00 hod. Cena 100 Kč/60 min.
Veškeré informace najdete na www.vese-
lycertik.cz nebo na facebooku/Veselý čertík
– mateřské centrum a rodinný klub.

Praha 14 žije
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STŘEDA 2.12.
9:00 Pořádá městská část Praha 14.

PÁTEK 4.12.
8:30 Pro děti s doprovodem rodičů. Proběhne ve dvou 
skupinách, je nutno se předem přihlásit.

9:00 Rodinné centrum Jahůdka.

SOBOTA 5.12.
9:00 Tradiční setkání dětí se sv. Mikulášem. Koná se v ul. 
Prelátská, Kyje.

11:00 Proběhne ve dvou blocích, v 11:00 a ve 14:00. Předprodej 
vstupenek 2. 12. od 7: 30 do 17:30 hodin v budově ÚMČ Praha 
14. Vstupné: dospělí 50 Kč a děti 30 Kč.

15:00 Výtvarná dílna, hudba. Vstupné 100 Kč/rodina. 
Přihlášky na jahudka@jahoda.cz. 

17:00 Pojďte se s Mikulášem, čertem a andělem projít po 
vnitrobloku Vybíralova. Na konci cesty nás čeká živý jukebox 
– koncert, jehož playlist můžete ovlivnit, ohňová show 
a spousta dobrot.

17:00 Do Pohádky přijde za dětmi Mikuláš s čertem 
a andělem – a přinesou nadílku. Je nutno se předem přihlásit. 

PONDĚLÍ 7.12.
9:00 Pilates

Ukázková hodina zdarma. Cvičení zaměřené na 
zpevnění celého těla proběhne v KD Kyje.

17:00 Zaposlouchejte se do čtené pohádky. Vstupné 50 Kč.

STŘEDA 9.12.
9:00 Jednoduché výtvarné techniky pro děti a jejich 
maminky. Cena 100 Kč (včetně materiálu).

10:00 Setkání maminek, pro děti hraní v koutku.

10:30 Rozvoj dovedností a schopností dětí, příprava na MŠ.

17:00 Obnovte svou životní energii. Cena 100 Kč. Rezervace 
na jahodnice@neposeda.org.

18:30 Vystoupí Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. 

19:15 Zážitkový seminář.

ČTVRTEK 10.12.
18:00 Zamyslete se s námi nad výchovou dětí. Cena 100 Kč. 
Rezervace na jahodnice@neposeda.org.

Burza – zimní oblečení, hračky, sportovní vybavení, lyže, 
brusle atd.

PÁTEK 11.12.
9:00 Vyzkoušíme si i nepečenou variantu. Cena 50 Kč. 

16:00 Přijďte si vyrobit malý dárek pro své blízké. Nutná 
rezervace v kanceláři DDM. Cena 50 Kč.

17:00 Kinosál ZŠ Generála Janouška.

19:30 Brože a šperky z polymerů
Přijďte si vyrobit originální dárky.



SOBOTA 12.12.
9:00 Vše, co potřebujete pro vaši ratolest. Tradičně proběhne 
v KD Kyje.

14:00 Pro radost i jako dárky. Kurz pro děvčata od 10 let.

PONDĚLÍ 14.12.
10:30 Přednáška s následnou diskuzí na aktuální témata. 
Herna pro děti otevřena.

14:00 Pro rodiče a jejich ratolesti. Vstupné 50 Kč. 

ÚTERÝ 15.12.
9:00 Čtená pohádka proložená rozvojovými aktivitami. 
Vstupné 60 Kč. 

STŘEDA 16.12.
10:00 Na téma Proč děti zlobí spojená se zamyšlením nad 
výchovou. 

10:00 Přijďte s námi pobýt. Vstupné 50 Kč. 

10:00 Pro děti dětský koutek. Mnoho oblečení rozdáme. 
Bobkova 755/34.

14:00 Vánoční posezení pro nejchudší obyvatele a pro lidi 
bez domova.

15:00 Přijďte si zahrát. Vstupné 50 Kč.

17:00 Vstupné: děti 80 Kč, dospělí zdarma.

ČTVRTEK 17.12.
8:30 Tentokrát na téma nejlepší vánoční cukroví. Cena 100 Kč 
včetně občerstvení.

9:00 Sváteční posezení pro všechny v KD Kyje. 

17:00 Přijďte si vyzkoušet různorodé vánoční zvyky a vytvořit 
si i něco hezkého pro sebe. Vstup zdarma.

PÁTEK 18.12.
 9:00  Zazpíváme si koledy a ochutnáme to nejlepší 
a nejchutnější cukroví. Pořádá Rodinné centrum Jahůdka.

15:00 Ikea Černý Most.

16:00 Společně si zazpíváme a přivítáme Vánoce.

18.–19.12. Čekají nás vánoční hry, kvízy, hádanky 
i soutěže a navíc výroba nepečeného cukroví. Navštívíme 
také čokoládovou dílnu Rodas. Cena: 200 Kč. 

ČTVRTEK 24.12.
22:00 Půlnoční bohoslužba s gospelovými zpěvy v Galerii 14.

NEDĚLE 3. 1.
10:00 Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích, ul. Prelátská, Kyje. 

STŘEDA 6. 1.
17:00 
Výstava se uskuteční v Galerii 14 a trvá do 27. 1. 2016. 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, 
otevírací doba: po, út 9.00–17.00 hod., čt 9.00–13.00 hod., 
t. +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com,
www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí cizincům ze zemí mimo Evropskou
unii informace a poradenství: pobytové záležitosti, zaměstnání, bydlení,

zdravotní péče, vzdělávání. Pravidelně organizujeme multikulturní akce, na
které srdečně zveme všechny obyvatele Prahy 14.

Information and counselling for third coutry nationals

Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề khó
khăn và tổ chức các khóa học tiếng Séc cho người nước ngoài miễn phí

Iнформація, допомога в  рішенні проблем та курси чеської мови
для іноземців безкоштовно

I. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HLOUBĚTÍN VÁS ZVE 
NA MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU DNE 11. 12. 2015 

od 18.00 hod. v čínské restauraci (Havana).
Přijďte se pobavit, přijďte si zazpívat, hrát budou přátelé. 

Dobrovolný příspěvek na režii a na tombolu (do tomboly) vítán.
Za výbor sdružení Jindřich Pohl

Provozujeme odběry krve pro diagno-
stické účely – odběrová laboratoř Na
Parníku (pro AeskuLab Budějovická).
Můžete přijít na odběr s jakoukoliv
žádankou od lékaře nebo se nechat
vyšetřit na vlastí žádost (za úhradu).

ODBĚRY A PŘÍJEM MATERIÁLU: 
po–pá 7.00–10.00 hod.
glykemické křivky: 
po–pá 7.00–8.00 hod.

ODBĚROVÉ MÍSTO:
ZŠ Generála Janouška – 2. patro,
Praha 9, Generála Janouška 902, 
tel.: 281 912 375
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INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, O. P. S. – POBOČKA Praha 14

AESKULAB K.S. 
ODBĚROVÉ LABORATOŘE
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doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116

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

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

❱ Koupíme st. šperky s brilianty i bez
nich, zlaté mince, stř. nádobí a příbory,
obrazy od E. Famíry, lokomot. od Ronka
a Kreibicha, st. zbraně atd. Interantik
Praha 9, Pod Pekárnami 157/3, tel.
605 829 440, 283 893 334 po 10 hod.

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

❱ Koupím známky, mince, vyznamenání,
bankovky a starší CD a LP. Nejlépe celou
sbírku, pozůstalost. Přijedu, ocením, za-
platím v hotovosti. Tel.: 603 938 271,
znamky-mince@seznam.cz.

❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Tel.: 774 908 240.

❱ Převody družstevních bytů do osob-
ního vlastnictví, prohlášení nemovité
věci, zakládání SVJ, zaměřování – pa-
sportizace bytů a domů, jednání na ka-
tastru nemovitostí. Tel. 724 304 603.

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

❱ Zastoupíme Vás i Vaši firmu, na zá-
kladě plné moci, při jednání s úřady.
www.zastupovánipredurady.cz, tel.
774 119 121 

❱ !! Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Volejte: 773 484 056.

❱ Firma v Horních Počernicích hledá
šikovné a spolehlivé pracovníky k tří-
dění tisku, denní nebo noční směny.
Nástup ihned nebo dohodou. Dobré
pracovní i platové podmínky. Kontakt
602 480 851.

❱ Přímý zájemce koupí dva byty v Praze.
Menší pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe
3–4+1. Platba hotově, na vystěhování
nespěchám (možnost i na dožití), vyplatím
dluhy i exekuce, lze i před privatizací.
Tel.: 608 661 664.

❱ Sídlo pro S.R.O., A.S., OSVČ, nezisko-
vou org. od 149 Kč/měs. T. 728 991 247,
www.sidlo.help.

Tel./fax: 281 928 897

Po, Út, St, Pá: 9.00–18.00 hod. 
Čt: 9.00–19.00 hod., So: 9.00–12.00 hod.
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „…áno, čo pre vás možeme urobiť?“
Výherci: J. Dušek, Černý Most; J. Běhounek, Černý Most; F. Fousek, Černý Most

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. 2015 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.

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

Vtip: Kněz o vánoční mší káže lidem v kostele: „Nekraďte, nepodvádějte, nemluvte sprostě, chovejte se k sobě slušně,
konejte dobré skutky, vždyť…“ (dokončení v tajence)
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