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O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
NEDĚLE 25. 2. 15:00

KD KYJE

 29. 1. – 1. 2.  TÝDEN KURZŮ ZDARMA
 10. 2.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 11. 2.   ČERT A KÁČA (DIVADLO DAP)

 12. – 16. 2.  VOLNOČASOVÝ KLUB – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
 21. 2.   BIOGRAF KYJE – DĚTI ÚPLŇKU
 24. 2.   TANEČNÍ ODPOLEDNE
 25. 2.   O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI (CZI DIVADLO)

 28. 2.   KONCERT – PACIFIK

DĚTI – pravidelné akce

DOSPĚLÍ – pravidelné akce

JUDO 
KURZY TANCŮ 
VOLNOČASOVÝ KLUB 
VNITŘNÍ IN-LINE KURZY 

KURZY TANCŮ 
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY 
KURZY ŠITÍ 
KLUB SENIORŮ 

WWW.KDKYJE.CZ 
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Úvod

Obsah Vážení spoluobčané, 

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21  000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 20512 • Manažer vydání:
Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Ing. Břetislav Vodák, Josef
Kutmon, Ing. Ilona Picková, Soňa Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé
příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie jsou dílem redakce (autor Vláďa Novotný). 
Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr).
Foto na titulní straně: Městská policie Praha 14

10 AKTUALITY 

Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz

Inzerce tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 2. 2018.

12 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – LIDÉ PREZENTOVALI, 
JAK BY VYLEPŠILI PRAHU 14; STAVBA
KAUFLANDU SE PROTÁHNE DO SRPNA

13 NÁZORY ZASTUPITELŮ

04 TÉMA – V PRAZE 14 JE ROK 
OD ROKU BEZPEČNĚJI 

11 ZAJÍMAVOST – BALENÁ VODA 
PRO SENIORY A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ; 
MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ

letošní volební rok začal pěkně zostra. Ač
to málokdo očekával, staly se prezidentské
volby velkým tématem pro celou republiku.
Rozbouřená nálada se dá sledovat ještě
teď, přestože je rozhodnuto a život se vrací
do běžných kolejí. Většina voličů Prahy 14
si přála změnu, převaha hlasů zejména z ji-
ných krajů však rozhodla ve prospěch sou-
časného prezidenta. Nezbývá tedy nic jiného
než uznat vůli demokratické většiny a sou-
středit se na další, tedy podzimní komunální
volby – pro Pražany a obyvatele městských
částí dle mého daleko důležitější. Rozhodovat

se při nich bude nejen o rozvoji celé metropole, ale i o dalším
směřování a rozvoji Prahy 14.    
O tom, že se postupně zvyšuje životní úroveň a zkvalitňuje občanská
vybavenost, svědčí fakt, že se Praha 14 stává bezpečnější a vyhledávanější
pro život. Díky spolupráci s Policií ČR a s Městskou policií Prahy 14  se
daří postupně snižovat běžnou kriminalitu a vytvářet systém vhodné
prevence, o čemž se můžete dočíst i na stránkách aktuálního vydání
Čtrnáctky. To, jak je bezpečnost pro místní obyvatele důležitá, potvrzují
i některé občanské projekty zařazené do pilotního ročníku participativního
rozpočtu „Čtrnáctka podle vás“. Za téměř dvěma desítkami návrhů se
skrývá mnoho práce a přemýšlení nad zlepšením životního prostředí,
modernizací hřišť, rozšiřováním sportovních aktivit a v neposlední
řadě právě i nad posílením bezpečnosti, respektive snižováním rizik
v dopravě. Za zájem občanů o to, v jakém prostředí žijí, jsem moc rád.
Na zmíněných občanských projektech, s nimiž jste se v lednu mohli
seznámit v Galerii 14 na Černém Mostě, je jasně vidět, jak prospěšné
a nutné je rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi městskou částí a jejími
obyvateli. Praha 14 se díky ní posouvá dopředu způsobem, který
vychází z potřeb nás všech. 
Naší snahou je také vytvářet lepší podmínky pro děti navštěvující
mateřské nebo základní školy, které postupně rekonstruujeme či mo-
dernizujeme – v tomto vydání se můžete dočíst třeba o nově zrekon-
struované kuchyni v MŠ na Lehovci.
Jako je již v mém úvodním slově zvykem, i tentokrát upozorním také
na stránky s tradiční nabídkou nejrůznějších společenských, kulturních
či sportovních akcí, které se v naší městské části uskuteční v nadchá-
zejícím měsíci. Mimo to budu rád, když přijmete pozvání i na zbrusu
novou běžeckou trať na Čihadlech – třeba se na ní potkáme.
Přeji všem klidné únorové dny a školákům gratuluji k úspěšně zvládnuté
první polovině školního roku.

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

19 NAŠE ŠKOLY

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU

17 KOMUNITA – „DĚLÍME SE O RADOST“

28 KALENDÁŘ AKCÍ PRAHY 14

30 HYDEPARK

26 PRAHA 14 ŽIJE

23 DOPRAVA – CYKLISTICKÁ DOPRAVA V PRAZE 14
S VÝHLEDEM NA ROK 2018

31 KŘÍŽOVKA O CENY

14 ROZHOVOR – MGR. ING. LUCIE SVOBODOVÁ:
HUBOU SE DÁ POSTAVIT COKOLI, 
BEZ PENĚZ TO ZKRÁTKA NEJDE

22 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – SENIORY Z KLUBU V KYJÍCH
PŘED VÁNOCI PŘEKVAPILA NEČEKANÁ NADÍLKA

24 SPORT – PLECHÁRNOU SE PROJELI 
ZÁVODNÍCI NA SKEJTU
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JAK SE V SOUČASNOSTI VYVÍJÍ
KRIMINALITA V PRAZE 14 A CO JE
PODLE VÁS HLAVNÍM DŮVODEM
TOHOTO VÝVOJE? 
Za poslední roky od prezidentské
amnestie se nám v Praze 14 úspěšně
daří systematickou prací snižovat  počet
trestných činů. Souvisí to se skutečnos-
tí, že postupně chytáme amnestované
recidivisty. Tím se snižuje takzvaný ná-
pad trestné činnosti, tedy počet trest -
ných činů, které musí policisté v dané
oblasti řešit. Z našich údajů je tento
pokles přibližně 10 % ročně. Zbývá
tedy jen doufat, že nebude nová
amnestie, v tom případě by trestných
činů zase skokově přibylo. 

VNÍMÁTE TENTO POKLES CELKOVĚ,
NEBO SE TO TÝKÁ JEN URČITÉ
OBLASTI KRIMINALITY?
Pokles trestné činnosti vnímáme ve
všech oblastech, ať jde o vykrádání
a krádeže aut nebo třeba o vykrádání
sklepů, které tu donedávna bylo vel-
kým problémem.

POKUD SI VZPOMÍNÁM, ŠLO O VÍCE
PŘÍPADŮ VYKRÁDÁNÍ SKLEPŮ, A TO
HLAVNĚ NA SÍDLIŠTI ČERNÝ MOST.
Ano, to je pravda, případů bylo více,
nicméně za řadou z nich stál jeden

pachatel, který nám tu sklepy vykrá-
dal systematicky a my ho dlouho ne-
mohli dopadnout a usvědčit. Nakonec
se to podařilo díky soustavné práci
policistů z mého oddělení. Pachatel je
ve výkonu trestu a počet případů vy-
krádání sklepů na sídlišti nám rázem
klesl o 90 %.

ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE MAJÍ
MÍSTNÍ POLICISTÉ MÉNĚ PRÁCE?
To v žádném případě. Aktuálně tady
řešíme například skupinu vykradačů
automobilů, kteří najíždějí ve vlnách
do naší i do sousedních městských
částí z mimopražských oblastí. Vyře-
šení takového případu, kdy dojde bě-
hem jedné noci k několika případům
u nás a současně třeba i na Proseku,
v Letňanech a Ďáblicích, vyžaduje
mnoho práce. Je třeba vyhodnotit
veškeré důkazy, zhlédnout hodiny
kamerových záznamů a současně
komunikovat s kolegy z jiných obvod-
ních oddělení. Zabere to čas, ale vě-
řím, že systematickou prací pachate-
le brzy odhalíme.

ŘEŠÍTE TEĎ I JINÝ 
SPECIFICKÝ PROBLÉM?
Dalším aktuálním problémem na poli
bezpečnosti je zvýšený počet vzájem-

ných napadení mezi mladistvými
a nezletilými, ke kterým dochází v po-
sledních několika měsících opakova-
ně zejména v okolí stanice metra
Černý Most. 

JAK SI S TÍM POLICIE PORADÍ?
MŮŽE POMOCI I VEŘEJNOST?
Mladí lidé by si neměli zvykat řešit
své problémy násilím, a právě proto
žádáme veřejnost o pomoc. Aby si li-
dé podobných útoků všímali a ozna-
movali je na linku 158.

CHYSTÁTE I PREVENTIVNÍ KROKY?
Je to podobné jako v případě opako-
vaného rušení nočního klidu, což by-
la potíž vnitrobloků v sídlišti v letních
měsících. I tam pomohla větší frek -
vence hlídek na těchto místech. Po-
dobně řešíme i aktuální situaci.

(jam)

Projekt internetové aplikace www.ma-
pakriminality.cz ukazuje, jak jsou
na tom s ohledem na trestné činy
jednotlivé městské části v Praze.
Navzdory zažitým předsudkům, že
Praha 14 coby okrajová městská
část, převážně tvořená sídlištní zá-
stavbou, patří mezi nebezpečné
části Prahy, z aplikace vyplývá, že je
to spíše naopak.

Co se počtu trestných činů týká, patří
podle aplikace mezi nejhorší čtvrti ty,
které jsou v těsné blízkosti centra,
a dále pak centrum města samotné.
Nutno však dodat, že v srdci metro-
pole je takzvaný index kriminality
podle statistiků poměrně zavádějící.
Žije zde relativně málo obyvatel, zato
se tu pohybuje mnoho návštěvníků,
včetně zahraničních turistů. (jam)

V Praze 14 je rok od roku bezpečněji 

Nadporučík Miroslav Novák:
Od amnestie kriminalita setrvale klesá

BEZPEČNOST JE JEDNOU Z OBLASTÍ, KTERÁ JE DŮLEŽITÝM PARAMETREM KVALITY ŽIVOTA PRO KAŽDOU MĚSTSKOU
ČÁST A PŘEDEVŠÍM PAK PRO JEJÍ OBYVATELE. PROTO JSME SE NA TUTO OBLAST ZAMĚŘILI I V AKTUÁLNÍM VYDÁNÍ
ČTRNÁCTKY.  JAK SE VYVÍJÍ KRIMINALITA V PRAZE 14, JAK HODNOTÍ VÝVOJ NA POLI BEZPEČNOSTI NAŠI STRÁŽNÍCI
A POLICISTÉ? CO DĚLÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRO PREVENCI KRIMINALITY I DALŠÍCH S NÍ SOUVISEJÍCÍCH JEVŮ? NA TYTO
I DALŠÍ OTÁZKY NAJDETE ODPOVĚĎ V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSÁHLÉM TÉMATU.

NADPORUČÍK MIROSLAV NOVÁK JE ŠÉFEM MÍSTNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE
KYJE, KTERÉ MÁ NA STAROSTI CELOU PRAHU 14. JAKO BÝVALÉHO
OPERATIVCE KRIMINÁLKY, KTERÝ SLOUŽÍ U POLICIE UŽ PŘES
PĚTADVACET LET, JSME HO OSLOVILI S NĚKOLIKA DOTAZY
K AKTUÁLNÍMU STAVU KRIMINALITY V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. 
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Téma

Více strážníků znamená
větší pořádek v ulicích

Specifickou součástí práce strážníků
je vedle každodenní hlídkové činnosti
také řešení dopravních přestupků.
„Například se jedná o špatné parková-
ní, které je spolu s rostoucím počtem
aut a obecně nedostačujícím počtem
parkovacích míst celopražský prob-
lém,“ vysvětluje ředitelka Městské po-
licie v Praze 14 Ing. Bc. Dana Hetzlová.

HLÍDKY NA PŘECHODECH 
CHRÁNÍ ŠKOLÁKY 
Z hlediska prevence je pro strážníky
významná takzvaná školní policie.
„V praxi to znamená ranní hlídkování
u přechodů pro chodce u jednotlivých
škol a na to navazující dohledy po
skončení vyučování u prvního stupně
základních škol,“ dodává šéfka míst-
ních strážníků.
Přímo na základě žádostí jednotlivých
škol a školek se také zdejší strážníci
a okrskáři setkávají s dětmi v rámci
preventivních programů. 
Přednášky se přizpůsobují věku dětí
a zaměřují se vedle popisu práce
strážníků také na prevenci kriminali-
ty, dopravní výchovu, znalost okolí,
první pomoc nebo například postupy
při mimořádných událostech. „Další
preventivní programy, které vyžadují
větší specializaci na školách, dělají
odborníci z centrály pražské městské
policie. Jde například o problematiku

šikany nebo zneužívání návykových
látek,“ upřesňuje Dana Hetzlová.

STRÁŽNÍKY ZAMĚSTNÁVAJÍ
I MLADÍ S ALKOHOLEM, PŘÍPADŮ
ALE VÝRAZNĚ UBYLO 
S tím podle jejích slov souvisejí i další
aktivity strážníků v Praze 14, týkající
se například zákazu podávání a pro-
deje alkoholu mládeži, kouření a kon-
zumace alkoholu na místech, kde to
vyhláška zakazuje.
„S alkoholem u mladých lidí bývá po-
tíž především v letním období, před
koncem školního roku a o prázdni-
nách. Díky tomu, že jsme se společně
s městskou částí na tento trend za-
měřili, se daří počet případů zneuží-
vání alkoholu mezi mladými výrazně
omezovat,“ říká ředitelka. 

TŘETINOVÝ POKLES
Zjištěné přestupky strážníci dělí do
několika kategorií. Asi nejvíce jich
spadá do ranku takzvaného „veřejné-
ho pořádku“. Dobrá zpráva je, že je-
jich počet klesá – oproti roku 2016 to
bylo loni o více než třetinu. 
Strážníci Prahy 14 v tomto ohledu
rea lizovali mnoho akcí zaměřených na
bezdomovectví, alkohol za volantem,
pořádek na dětských hřištích, výskyt
a odstraňování použitých injekčních
stříkaček či na dodržování pravidel při

venčení psů. Vedle toho se městská
policie soustředila i na nelegální za-
kládání černých skládek či třeba na
kontroly zahrádkářských kolonií. „Vý-
znamnou součástí naší práce je také
kontakt s odchytovou službou při ná-
lezu a umísťování zatoulaných, zraně-
ných nebo bezprizorních psů, koček
a dalších zvířat,“ dodává Dana Hetzlo-
vá. Podle statistik, které má k dispozi-
ci, klesl počet zjištěných přestupků
v oblasti veřejného pořádku mezi lety
2016 a 2017 z 4 250 na 2 748.
„Naší prioritou je snaha zajistit ob-
čanům Prahy 14 klidný a bezpečný
domov. Díky tomu, že se nám prů-
běžně hlásí noví strážníci, je naše
práce vidět a lidé se tu cítí bezpeč-
něji,“ dodává Dana Hetzlová s tím, že
strážníci velmi úzce spolupracují
s Policií ČR.  (jam)

Je odpoledne krátce před koncem
roku a jeden z policistů Místního
oddělení Kyje má volno. Chce ho
věnovat nákupům.
V podzemních garážích jednoho
z obchodních center na Černém
Mostě si však navzdory svým „civil-
ním“ starostem všímá podezřelého
muže, který kouká do zaparkova-
ného vozu, později nastupuje, bě-
hem chvíle auto zase opouští, ner-
vózně se rozhlíží a odchází. Profe-
sionálním pohledem policista,
který nechtěl být jmenován, oka-
mžitě vnímá, že muž nemíří k ob-
chodům, ale opačným směrem,
pryč z garáží. 
Proto neváhá a navzdory služební-
mu volnu muže zastavuje. Pak už
stačí jen přivolat prostřednictvím
rozhlasu v obchodě majitelku vo-
zidla, která na místě potvrzuje
vloupání.
Policista v civilu přivolává své kole-
gy, kteří jsou ve službě, a výtečníka
jim předává. Záhy se ukazuje, že
dotyčný lapka je recidivistou, který
je navíc právě v podmínce. Policisté
mu sdělují obvinění z krádeže ve
stadiu pokusu, a je tedy více než
pravděpodobné, že lapka z garáží
poputuje pro porušení podmínky
alespoň na pár let za mříže.   

npor. Mgr. Marek Svoboda, 
zástupce vedoucího oddělení 

PČR MO Kyje

Policista z Místního
oddělení policie Kyje
zadržel „autaře“ 

SITUACE V PRAZE 14 SE ZLEPŠUJE I Z POHLEDU ZDEJŠÍCH STRÁŽNÍKŮ. 
TI SE VEDLE ŘADY ÚKOLŮ NA POLI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU VĚNUJÍ TAKÉ
PREVENCI, A TO JAK NA ŠKOLÁCH, TAK NAPŘÍKLAD I MEZI SENIORY. DÍKY
TOMU, ŽE SE ŘADY MĚSTSKÉ POLICIE V PRAZE 14 POMALU ROZRŮSTAJÍ,
JSOU STRÁŽNÍCI TAKÉ DŮLEŽITÝM PARTNEREM ZDEJŠÍCH POLICISTŮ. 



UPRAVENÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ LÁKÁ 
NÁVŠTĚVNÍKY A ODRAZUJE ZLOČINCE

OKRSKÁŘI

Kyje-Hutě, Černý Most

Aleš Kořínek 

222 02 5751

607 967 235
Kateřina Loulová 722 750 044
Markéta Fišarová 722 750 017
Mgr. Květoslava Hrabalová 722 750 043

Hloubětín
Michal Palička 607 967 045
Martin Šeliga 722 750 045

Lehovec Hana Brabcová 721 379 576
Hostavice, Jahodnice, Kyje Marian Černiák 722 750 019

Dolní Počernice
Vlastimil Frančík 721 895 341
Antonín Neduchal 721 895 347
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Vyobrazení webové stránky
www.mppraha.cz znázorňuje, 
kde najít svého již konkrétního
strážníka okrskáře podle ulice.

K TOMU, ABY BYLO V ULICÍCH
BEZPEČNĚJI, ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM
PŘISPÍVÁ REVITALIZACE
VEŘEJNÉHO PROSTORU, ZEJMÉNA
ZELENĚ. MĚSTSKÁ ČÁST DALA
V POSLEDNÍCH LETECH „DO KUPY“
CELOU ŘADU DŘÍVE ZANEDBANÝCH
PLOCH, KTERÉ JSOU DNES
PŘEHLEDNÉ A PROSVĚTLENÉ.

„Lidé se tato místa už nemusí bát po-
užívat, tudíž se na nich zvyšuje pohyb
chodců i cyklistů. Pěknější prostředí
a větší pravděpodobnost možného
odhalení tak samozřejmě odrazuje
i případné útočníky. Nejvýznamnější
příklady z posledních let v tomto
ohledu představují třeba realizace
dětských hřišť na dříve zanedbané
ploše u křížení hloubětínských ulic
Sadská a Mochovská, v Klánovické či
ve Vybíralově ulici na Černém Mostě.
Šlo o kompletní proměny celého pro-
storu,“ vysvětluje radní Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce bezpečnost
v městské části spadá.

PARČÍK NA KŘIŽOVATCE ULIC
PODĚBRADSKÁ A KBELSKÁ
V uplynulém roce takto prokoukl na-
příklad parčík na křižovatce ulic Po-
děbradská a Kbelská, kde radnice ne-
chala pokácet dva ovocné stromy
a odstranit husté šeříky. „Právě kvůli

nepřehlednosti se lidé v parčíku necí-
tili bezpečně a dlouhodobě jej nevy-
užívali. Důvodem kácení samotných
stromů pak bylo znečišťování komuni-
kace pro pěší a cyklisty padajícími
plody. Nejen že zaneřáděný chodník
nepůsobil zrovna hezky, hrozilo také
větší riziko úrazu. Na místě jsme vy-
sázeli nové, vhodnější dřeviny,“ upřes-
ňuje radní Kolmanová.

VNITROBLOK ŠEBELOVA
Obdobným zásahem loni prošel také
prostor u dětského hřiště ve vnitro-
bloku Šebelova. Zahradníci místo vy-
čistili a takzvaně zmladili tamní keře,
kde se dříve našly i použité jehly od
injekčních stříkaček. 

PRŮCHOD Z FRANTIŠKOVY DO
OCELKOVY, CENTRÁLNÍ PARK
Prosvětlit potřeboval i průchod od ulice
Františkova na Ocelkovu, kde městská
část bezpečnost chodců loni zvýšila
zmlazením, respektive „zastřižením“
keřových skupin. Významnou položkou
na seznamu probíhajících revitalizací
pak představuje i proměna Centrálního
parku nedaleko stanice metra Rajská
zahrada. Už od roku 2016 tu městská
část průběžně zmlazuje keřové skupi-
ny, čímž nejen prosvětluje a zpřehled-
ňuje prostor, ale například i bojuje pro-
ti výskytu hlodavců. 

ULICE BRYKSOVA,
KPT. STRÁNSKÉHO A HODĚJOVSKÁ
Do úpravy části tamní zeleně se
městská část letos pustila na podnět
občanů, kteří si stěžovali na tmavé
a nepřehledné zákoutí v prostoru za
tamní autobusovou zastávkou. Za-
hradnická firma keře prořezala a ce-
lý prostor prosvětlila. Stejně městská
část postupovala i v případě části uli-
ce Kpt. Stránského v prostoru býva-
lého dětského hřiště. „S bezpečností,
byť v tomto případě bezpečností
z hlediska silničního provozu, souvisí
i připravované kácení v ulici Hodějov-
ská v Kyjích, kde chceme v nadchá-
zejících měsících připravit prostor na
vybudování chodníku,“ doplňuje rad-
ní Kolmanová.

DALŠÍ ÚPRAVY ZELENĚ
Vedle úprav zeleně, jejichž cílem bylo
především zvýšit bezpečnost v místě,
městská část řadu míst revitalizuje
z čistě estetických, případně i hygienic-
kých důvodů. „To je případ třeba letošní
úpravy okolí ZŠ Bratří Venclíků, kde
jsme nechali odstranit jalovec, v němž
se držely odpadky,“ říká Ing. Markéta
Adámková, vedoucí Odboru dopravy
a ochrany prostředí. Obdobně se loni
proměnilo prostranství před pobočkou
České pošty na Rajské zahradě či
břeh Kyjského rybníka.                    (red)
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Do „ranku“ aktivit, jimiž se radnice
snaží předcházet kriminalitě a dalším
rizikovým situacím, patří ty, které si
městská část financuje sama a pri-
márně se odehrávají na místních zá-
kladních školách, a pak ty, jež spolu-
financuje hlavní město Praha.
Tradiční preventivní programy place-
né výhradně z obecního rozpočtu jsou
rozděleny do tří základních skupin –
primární prevence rizikového chování
na základních školách, intervenční
programy a adaptační pobyty. „Reali-
zovaly se i v loňském roce a počítáme
s nimi také v tom letošním,“ říká Ve-
ronika Havlíčková, koordinátorka pre-
vence kriminality Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví. 
Preventivní aktivity na školách má
pod taktovkou akreditovaná společ-
nost Prev-Centrum. Zajišťuje vzdělá-
vací kurzy pro pedagogy na téma rizi-
kové chování u dětí, poskytuje kon-
zultace a poradenství, pro žáky na
druhém stupni dále organizuje před-
nášky o rizicích návykových látek
a neuváženého sexuálního chování či
o poruchách příjmu potravy. Věnuje
se také aktivitám zaměřeným na pre-
venci šikany a podobně.
Tam, kde „obecná“ prevence nestačí,
přicházejí na řadu výše uvedené in-
tervenční programy, které se zaměřují
již na konkrétní problémové třídní ko-
lektivy. „V takových případech si školy
samy prostřednictvím svých metodiků

najdou odborného poskytovatele, kte-
rý jim s dětmi následně pomáhá pra-
covat. Městská část celý proces pouze
financuje,“ vysvětluje Veronika Havlíč-
ková. Zpravidla se jedná o třídy, kde je
například větší počet žáků s nedosta-
tečným sociálním zázemím a kompli-
kovanými rodinnými vztahy. 
„Kolektiv, v němž je vhodný řekněme
zásah zvenčí, bývá zpravidla hlučný,
nesoustředěný, panuje v něm špatné
klima, které se samozřejmě odráží
nejen na vztazích mezi dětmi, ale i na
kvalitě výuky. Odborník v těchto složi-
tých situacích umí s žáky pracovat
tak, aby je motivoval ke změně posto-
je. Formou her, testů a jiných druhů

interakce dětem pomáhá v sebepo-
znávání, utužování vztahů. Vše probí-
há velmi neformálně,“ doplňuje koor-
dinátorka. 

KDE POMÁHÁ HLAVNÍ MĚSTO
Poslední součástí vlastních preventiv-
ních programů Prahy 14 jsou adaptač-
ní pobyty. Jejich cílem je zjednoduše-
ně řečeno jediné: umožnit dětem v no-
vě vzniklých kolektivech, tedy žákům
6. ročníku základních škol, aby se me-
zi sebou poznaly. „Školy si výjezdy
opět organizují samy na základě svého
uvážení. Při splnění předepsaných
podmínek jim městská část náklady
proplatí,“ říká Veronika Havlíčková.

PREVENCE (NEJEN) KRIMINALITY V PRAZE 14

Putovní výstava ke kampani RESPEKTUJ 18! byla k vidění i před stanicí metra Rajská zahrada.

Místní kolo festivalu žákovských filmů Antifetfest se odehrálo ve volnočasovém centru Plechárna.

ABY BYLA PRAHA 14 BEZPEČNÁ, NESTAČÍ JEN – ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO – CHYTAT ZLODĚJE. RUKU V RUCE
S REPRESÍ MUSÍ JÍT PREVENCE, NA KTEROU SE SOUSTŘEDÍ NEJEN POLICIE, ALE PŘÍMO I MĚSTSKÁ ČÁST.
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Na některé preventivní aktivity měst-
ským částem přispívá pražský magis-
trát. V případě Prahy 14 šlo loni o tři
projekty – tréninky futsalu pro děti
ohrožené rizikovým chováním, Pra-
ha 14 bezpečně online a o víkendové
pobyty a letní tábor.
První jmenovaný projekt byl určen dě-
tem a mladým lidem ve věku od 10 do
26 let, kteří žijí v naší městské části
a s ohledem na rodinné prostředí,
v němž vyrůstají, bývají pod dohledem
orgánů sociálněprávní ochrany dětí,
případně využívají nízkoprahové nebo
terénní sociální služby. „Tyto děti mají
ztížený přístup ke kvalitním volnoča-
sovým aktivitám, rodinné prostředí je
v aktivním trávení volného času pod-
poruje nedostatečně jak finančně, tak
výchovou. Během futsalových trénin-
ků si mohly osvojit mnoho nových do-
vedností, zkušený trenér v nich pod-
něcoval pocit sounáležitosti, smysl
pro fair play, sebedůvěru, motivaci,
disciplínu,“ vysvětluje koordinátorka. 
To projekt Praha 14 bezpečně online
patří již mezi místní stálice. Městská
část na něm spolupracuje s Národ-
ním centrem bezpečnějšího interne-
tu, a to už od roku 2013. Cílem pro-
jektu je ochránit děti a mládež před
rizikovými jevy, které jsou spojeny
s užíváním internetu. 
I víkendové pobyty a tábory jsou již
tradiční součástí portfolia preventiv-
ních aktivit Prahy 14. Stejně jako tré-
ninky futsalu, i tento projekt cílí na
děti a mládež ohrožené rizikovým
chováním, tentokrát ve věkové skupi-
ny 6 až 16 let. „Radnice při realizaci
tohoto projektu spolupracuje s míst -
ními nízkoprahovými kluby. Loni byly
pro děti připraveny dva víkendové po-
byty – v Dětenicích a v Průhonicích –
a letní tábor v Doksech,“ říká Veroni-
ka Havlíčková.

BOJ S DROGAMI A ALKOHOLEM
Na drogové prevenci Praha 14 dlouho-
době spolupracuje se společností Pro-
gressive, o. p. s., která s drogově zá-
vislými lidmi pracuje i přímo v terénu.
Ze zpráv pracovníků společnosti vyplý-
vá, že se zejména v posledních letech
stav minimálně viditelné části místní
drogové scény výrazně zlepšil. „V po-
rovnání s dalšími městskými částmi,
na kterých terénní program působí, je
Praha 14 oblastí velmi klidnou, není
zde velký pohyb potenciálních klientů.
Z celkového počtu kontaktů programu
proběhlo od začátku ledna do konce
listopadu loňského roku v Praze 14

méně než jedno procento,“ stojí v zá-
věrečné zprávě organizace.
Na prevenci užívání návykových látek
se městská část loni soustředila
i prostřednictvím kampaně RESPEK-
TUJ 18!, do níž se zapojila jako vůbec
první v metropoli. „Naší snahou bylo
změnit tolerantní postoj veřejnosti ke
konzumaci alkoholu mladistvými
a podpořit omezení jeho prodeje
a podávání dětem a nezletilým,“ říká
radní Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž
gesce bezpečnost v Praze 14 spadá.
Mezi aktivity kampaně, které vyvrcho-
lily putovní výstavou s poselstvími
známých osobností a slohovými pra-
cemi žáků místních základních škol,
patřily organizace místního kola fes-
tivalu žákovských filmů – Antifetfest
či osvěta na akcích pro veřejnost
a v obchodech prodávajících alkohol. 

Kampaň se osvědčila, což vyplývá
i z vyjádření Organizace pro pomoc
uprchlíkům, která distribuovala infor-
mativní „kolečka“ do obchodů, ze-
jména do vietnamských večerek.
„Klienti NZDM Džagoda (13–26 let) ve
věku kolem 13 až 14 let zmiňují, že
mají větší potíže při nákupu alkoholu
a cigaret než zhruba před rokem.
Prodavači se jich ptají na občanské
průkazy a kontrolují věk,“ uvedli zá-
stupci organizace. 
RESPEKTUJ 18! má kořeny v Plzni –
jedná se o prověřený projekt Plzeň-
ského Prazdroje a dalších partner-
ských organizací. Loni
na podzim projekt
získal stříbrné oce-
nění v rámci cen
Top odpovědné
firmy.    (red)
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Jaký typ aktivit z oblasti 
prevence kriminality považujete 
za nejdůležitější a proč?

V  Praze 14, zejména
v některých jejích síd-
lištních lokalitách, je
významnou oblastí pre-
vence kriminality soci-

ální prevence. Žije zde řada rodin
s dětmi, které jsou ohroženy chu-
dobou. Městská část podporuje ne-
ziskové organizace, jež se pomocí
v  této oblasti zabývají. Například
v  našem Komunitním centru Mo-
týlek nacházejí odbornou pomoc
ohrožené rodiny. V nízkoprahovém
klubu Pacific pak nabízíme neor-
ganizovaným dětem a mládeži řadu
preventivních programů.

PhDr. Zuzana Jelenová (KDU-ČSL)

Nejvíce oceňuji program
prevence rizikového
chování, který je zamě-
řen na žáky 5.–9.tříd,
z důvodu jeho prová-

zanosti (žáků, rodičů, pedagogů
a pracovníků Úřadu MČ Praha 14),
zvolených témat (psychické a fy-
zické násilí ve třídě, užívání návy-
kových látek) a následných vyhod-
nocovaných dotazníkových šetření.
Myslím si, že jde o smysluplné
pojetí, které může určit směr k ak-
tivitám i z dalších oblastí prevence
kriminality, jako je např. trávení
volného času.

Bc. Miroslav Šubrt (ANO)

Prevence kriminality je
rozsáhlá oblast. Pro
ohrožené skupiny je
podstatná informova-
nost o hrozících rizicích

a současně instrukce, jak jim úspěš-
ně čelit. V případě rizikových jedinců
považuji za významné cílené pre-
ventivní aktivity a programy ve spo-
lupráci s prevencí patologických
jevů. Jako důležitou součást nic-
méně vnímám obezřetnost okolí,
aby nebyla společnost k těmto jevům
lhostejná. Týká se to nás všech.

Ing. Ilona  Picková (Zelení) 

Nejdůležitější aktivitou
z hlediska prevence kri-
minality je výchova
a dobrý osobní příklad
v rodinách a nikdy ne-

končící osvěta a informovanost ve
společnosti. Tradiční funkční model
rodiny je však stále častěji považován
za jakýsi přežitek, který je třeba
nahradit nějakým sociálně inženýr-
ským výmyslem.  Autorita otců v ro-
dinách je minulostí, dříve byl po-
řádný pohlavek od táty větší zárukou
pro nápravu hlavy než cokoli jiného.
ODS prosazuje program situační
prevence s důrazem na objektivní
informování občanů o možnostech
obrany před trestnou činností.

Josef Kutmon (ODS)

ANKETA

Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 14.
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Bezpečné cesty do školy aneb Školní plán mobility

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Cílem průzkumu bylo zmapovat z hle-
diska dopravy nejméně bezpečná
místa v okolí školy, popsat rizikové
dopravní faktory a také zjistit, jak by
se naši žáci rádi do školy dopravova-
li,“ vysvětluje Ing. Iveta Vávrová, která
za školu projekt koordinuje.
Samotný projekt podle ní zahrnuje
i různé doplňkové aktivity, které by
měly žáky vést k získání a upevnění
vědomostí, dovedností a návyků
v oblasti bezpečného a ohleduplného
chování v silničním provozu. „Jako
součást těchto aktivit plánujeme
uskutečnit i praktickou výchovu žáků
na dopravním hřišti, výuku správné-

ho poskytnutí první pomoci, popří-
padě ukázku vhodné údržby kola či
koloběžky. V rámci tématu udržitel-
né dopravy nebude chybět ani od-
borné proškolení pedagogů,“ dodává
Ing. Vávrová. 
Do projektu jsou začleněni nejen
učitelé a žáci, ale také rodiče, zá-
stupci místní samosprávy a doprav-
ní experti. Podrobné informace je
možné sledovat na stránkách:
http://nadacepartnerstvi.cz/Verej-
ny-prostor-a-doprava/Bezpecne-

cesty-do-skoly/Praha-14. Program
„Bezpečné cesty do škol“ spadá
v rámci naší městské části pod širší
projekt Optimalizace procesů a pro-
fesionalizace úřadu městské části
Praha 14, financovaného z evrop-
ských fondů, konkrétně z Operační-
ho programu Zaměstnanost (reg.
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012).

(red)

Jakub Otipka: Kurzy Krav Maga
pro veřejnost nabízejí sebeobranu
i management osobního bezpečí
DO PREVENTIVNÍCH AKTIVIT POŘÁDANÝCH PRO VEŘEJNOST MĚSTSKOU
ČÁSTÍ PŘIBYLY UŽ PŘED ČASEM TAKÉ KURZY UNIKÁTNÍHO IZRAELSKÉHO
SEBEOBRANNÉHO SYSTÉMU KRAV MAGA. PŘESTOŽE JDE PŮVODNĚ
O VOJENSKÉ UMĚNÍ OBRANY A BOJE, SPECIÁLNÍ KURZY POD VEDENÍM
LEKTORŮ Z KRAV MAGA GLOBAL CZ (KMG) NABÍZEJÍ MNOHEM VÍCE. NEJEN
O TOM JSME SI POVÍDALI S JAKUBEM OTIPKOU, ZAKLADATELEM KMG. 

NA JAKÉ SKUPINY SE VAŠE KURZY
URČENÉ VEŘEJNOSTI ZAMĚŘUJÍ?
Tradičně se dělí na kurzy pro děti,
pro dospělé a pro ozbrojené složky.
Pro úspěch kurzu je však důležité
ještě i další rozdělení. U dětí je nutné
přihlédnout k věku, u dospělých mají
svá různá specifika kurzy určené na-
příklad ženám či seniorům, respekti-
ve, jak my říkáme, kategorii 55+.

MŮŽETE PŘIBLÍŽIT SPECIFIKA
VÝUKY ZMÍNĚNÝCH SKUPIN?
Záleží hlavně na reálných potřebách
té které skupiny. Všem se snažíme

ukázat realitu a na modelových pří-
kladech pak i praktické věci, které
jsou jednoduché a odpovídají schop-
nostem běžného člověka.
Jiné věci je třeba učit předškoláčky,
s nimiž si ukazujeme, co například
dělat, když se ztratí, jak se chovat
k cizím psům a podobně. Starší děti
a mládež zase připravujeme na situa -
ce, kdy se v kolektivu objeví šikana.

JAKÉ JSOU HROZBY V PŘÍPADĚ
ŽEN NEBO SENIORŮ?
U žen se zaměřujeme na reálné
hrozby sexuálního napadení, situace,

v nichž dochází k domácímu násilí,
a podobně. Na příští rok chystáme dal-
ší specifické kurzy zaměřené na dospí-
vající dívky, kde se budeme bavit i o vý-
běru partnera a dalších vztahových
věcech, které jsou v tomto věku mnoh-
dy komplikované. Co se týká seniorů,
jde hlavně o zvýšení sebevědomí a sa-
mozřejmě i o praktické rady, jak se
bránit pomocí běžných předmětů.

ZVÝŠENÍ SEBEVĚDOMÍ?
To platí obecně pro všechny skupiny.
Podobně jako u zvířat platí i u lidí, že
útočník si vybírá nejslabší oběť.   (jam)

09

OCHRÁNIT DĚTI A MLÁDEŽ, TENTOKRÁT VŠAK V SILNIČNÍM PROVOZU, SE SNAŽÍ PROJEKT BEZPEČNÉ CESTY 
DO ŠKOLY, KTERÝ SE V SOUČASNOSTI ODEHRÁVÁ V ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ. PROGRAM ODSTARTOVAL LONI
V ŘÍJNU A POTRVÁ DO LETOŠNÍHO SRPNA, V PROSINCI SE MEZI ŽÁKY, RODIČI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
USKUTEČNIL DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM. 
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Aktuality

Chcete si přivydělat? Městská
část Praha 14 nabízí brigádu na
měsíc DUBEN 2018 – vydávání an-
ketních lístků v budově úřadu.
Celkem půjde o 8 dnů (vždy pon-
dělí a středa, prac. doba 10 hodin)
za 8 000 Kč. Kontakt: 225 295 281
– Ing. Němec Michal. (red)

PRAHA 14 
nabízí brigádu

Na volné ploše u kostela sv. Jiří,
zahrad Hloubětínského zámečku
a Křižovnického dvora městská
část v současnosti staví nové Ko-
munitní centrum Hloubětínská 55
(H55), jehož dokončení se předpo-
kládá letos na podzim.  
S výstavbou jsou spojena nezbytná

dopravní omezení, respektive do-
časné znemožnění parkování v ulici
Hloubětínská u Křižovnického dvo-
ra. Chodců se výstavba nedotkne,
bezpečný průchod pro pěší bude
zajištěn i během prací. Prosíme
však o zvýšenou opatrnost a děku-
jeme za pochopení. (red)

Výstavba komunitního centra
Hloubětínská 55 chodce neomezí

Anketa spokojenosti občanů
se službami ÚMČ Praha 14
Stejně jako v loňském roce, tak i le-
tos pro vás bude připravena anketa
spokojenosti zákazníků. Uskuteční
se během měsíce dubna. Jejím cílem
je získat informace o kvalitě poskyto-
vaných služeb a o možnostech jejich
dalšího zlepšení. Při odchodu z bu-
dovy Úřadu městské části Praha 14
budou občané požádáni pověřenými

pracovníky, aby vyplnili anketní lístek
s několika otázkami. Anketní lístek
po vyplnění vloží do předem připra-
vených schránek umístěných ve
stupních prostorách. Odpovědi budou
vyhodnoceny a možné návrhy reali-
zovány.
Všem, kteří se aktivně zúčastní této
ankety, předem děkujeme. (red)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Ve čtvrtek 18. ledna se v katolické
Oáze na Černém Mostě konala
v rámci Týdne modliteb za jednotu
křesťanů ekumenická bohoslužba,
kterou společně sloužili Pavel Trefný
(kazatel CB), Edward Walczyk (farář
ŘKC), Michaela Noe Švestková (bo-
hoslovec CČSH) a Marek Pučalík (fa-
rář ŘKC). Sešlo se upřímné a srdeč-
né společenství zhruba 25–30 lidí.
Zazněly modlitby za viditelnější jed-
notu Kristovy církve, za naši vlast,
Evropu, mír ve světě, za osoby, které
žijí na okraji společnosti, i za ty, kteří
jsou jakkoli zotročováni. Po skončení
bohoslužby bylo připraveno malé po-
hoštění a setkání pokračovalo for-
mou přátelských rozhovorů.

„Boží láska snese velikou zátěž,
hned tak se nezhroutí. Láska Kristo-
va všechno vydrží, kdežto mezilidská
láska leckdy ztroskotá o naše meze.
Bůh nehledá výhody pro sebe. Boží
láska je prosta vedlejších úmyslů
a účelovosti, je čistá, bezpodmínečná
a zdarma daná.“ (úryvek z kázání)

Michaela N. Švestková, 
bohoslovec CČSH

Bydlíte v okolí Prahy 14 a chcete začít
běhat? Nebo už pravidelně trénujete?
Pro začátečníky i zkušené vytrvalce je
určena nová běžecká trasa Mattoni
FreeRun na Čihadlech, která rozšiřu-
je síť více než 80 již existujících tras.
Start pětikilometrové trasy leží v blíz-
kosti Centra Plechárna. Úvodní kilo-
metr vede po asfaltové cyklostezce
a dále k návrší Horka, kde se trasa
otáčí a míří ke Svépravickému potoku
a k zahradní osadě. Po proběhnutí ko-
lem rybníka Martiňák zbývá už jen po-
sledních pár stovek metrů k cíli, který
je na stejném místě jako start.
Cílem projektu Mattoni FreeRun je
spojovat lidi se společným zájmem
o běh a podporovat zdravý životní
styl. Trénink na certifikovaných tra-
sách pod vedením zkušených koučů
ocení začátečníci i zkušení běžci.
A to vše zdarma, stačí jen nazout
boty. Více informací naleznete na
www.runczech.com/cs/freerun/. 
Máte rádi běh a chtěli byste svoje
zkušenosti předat i někomu dalšímu?
Staňte se koučem pro novou běžec-
kou trasu na Čihadlech. Pro více in-
formací pište na hickl@pim.cz. (dm)
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Městská část Praha 14 přijme
přestupkáře/ku do oddělení
přestupků Odboru právních
a kontrolních činností ve tř. 10.
Bližší informace: www.praha14.cz
– volná místa, Ing. Irena Holíková,
tel.: 225 295 540.

Nová běžecká trasa
na Čihadlech
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Zajímavost

Vedle Prahy 14 se balená voda takto
distribuuje ještě v sedmi dalších
městských částech, s řadou jiných
zástupci PVK o spolupráci jednají.
„Když přestane téct voda, je to nepří-
jemné pro všechny, natož pro lidi
s omezenou pohyblivostí, pro které
může cesta k cisterně a následná
doprava vody domů představovat ne-
překonatelný problém. Dlouhodobě
usilujeme o maximální bezbariéro-
vost v naší městské části. Projekt
PVK, do něhož jsme se nově zapojili,
vnímám jako další pozitivní krok v té-
to oblasti,“ uvedl starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra.

JAK PROJEKT „BALENÁ VODA“
V PRAXI FUNGUJE? 
Stačí vytisknout a vyplnit formulář,
který zájemci naleznou na webu
www.praha14.cz (na hlavní straně we-
bu pod Rychlými odkazy), a zaslat jej
na adresu PVK či přinést na její zá-
kaznické centrum. Lidé, kteří chtějí
službu využívat, musí být držiteli plat-
ného průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.
Balená voda se rozváží v případě ha-
várie na vodovodní síti s předpokla-
dem přerušení dodávky pitné vody
v trvání delším než pět hodin. Veškeré
další podrobnosti k registraci jsou
uvedené ve výše zmíněném formuláři.   

„Všechny kontejnery s balenou vodou
jsou vybaveny čipy, takže můžeme
sledovat jejich přesnou polohu a zá-
roveň jsme tímto krokem získali pře-
hled pohybů kontejnerů od výrobní
linky přes sklady do samotné distri-
buce,“ dodává Vavroušek. 
Balicí linka je instalována v úpravně
vody Káraný. Celý proces balení vody

do sáčků včetně použité fólie je v sou-
ladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a souvise-
jících předpisů. Potřebné údaje o ja-
kosti pitné vody, včetně data spotřeby,
jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody
v sáčcích je průběžně kontrolována
akreditovanou laboratoří.

(red)

PRAHA 14 SE ZAŘADILA NA SEZNAM PRAŽSKÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU „BALENÁ
VODA“ PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ. „V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÝCH VÝLUK ČI HAVÁRIÍ MÍŘÍ BALENÁ
VODA PŘÍMO K ZAREGISTROVANÝM LIDEM NA JIMI URČENÉ MÍSTO, A TO ZDARMA,“ VYSVĚTLUJE MIROSLAV
VAVROUŠEK ZE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE (PVK), KTERÁ ZA PROJEKTEM STOJÍ.

Balená voda pro seniory a tělesně postižené

Sraz účastníků je u Jungmannova
pomníků na stejnojmenném náměstí,
Praha 1. Na prohlídky se není třeba
předem hlásit. Letošní trasy povedou
z Jungmannova náměstí na Újezd. Je
jich několik včetně jedné prohlídky
pro rodiny s dětmi. 
Více informací z Asociace průvodců
České republiky získáte také na
www.asociacepruvodcu.cz. (jam)

ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR ZVE
ŠIROKOU VEŘEJNOST NA TRADIČNÍ
BEZPLATNÉ PROHLÍDKY PRAHY
U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO
DNE PRŮVODCŮ V SOBOTU 
24. ÚNORA 2018 OD 14 HODIN.

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ
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Projekt „Balená voda“ se rozšířil do Prahy 14. 
Za MČ akci podpořil i starosta Mgr. Radek Vondra (uprostřed).
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Z městské části

„Na místo dorazili téměř všichni na-
vrhovatelé, kteří před svými sousedy,
známými a dalšími příchozími pre-
zentovali to, jak by naši městskou
část chtěli vylepšit. Všichni se svého
úkolu chopili opravdu s nadšením,
z jednotlivých vystoupení bylo patrné,
že na přípravě svých projektů lidé
skutečně poctivě pracovali. Moc

všem děkuji,“ říká radní Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce spadá
místní Agenda 21, mezinárodní pro-
gram zaměřený na posilování vlivu
veřejnosti na rozhodovací procesy
v rámci samosprávy, který projekt
Čtrnáctka podle vás rozšiřuje.
Prezentováno bylo 15 projektů z cel-
kových 18, které odborníci z řad za-

městnanců městské části vyhodnotili
jako realizovatelné. Řada návrhů se
týkala revitalizace zeleně a dětských
hřišť, další bezpečnosti v dopravě ne-
bo rozšiřování sportovních aktivit
v městské části.
Celkem radnice na aktuální ročník
participativního rozpočtování vyčleni-
la 5 milionů korun. Ve „hře“ je nyní 7
velkých projektů za celkem 7,75 mili-
onu korun a 11 malých projektů
v souhrnné částce 1,5 milionu korun.
O tom, které z těchto návrhů nako-
nec dostanou zelenou, rozhodne ve-
řejnost v hlasování.
Hlasovat se bude přes internet, pro-
střednictvím autorizační SMS, od 12.
do 30. března. Podrobnosti zájemci
naleznou na stránce ctrnactkapod-
levas.zapojtese.eu. Seznamte se
s projekty, které navrhují ostatní
obyvatelé naší městské části, a neza-
pomeňte příští měsíc 
hlasovat. I vy můžete
ovlivnit, jak to 
bude v Praze 14 
vypadat.
(red)

ZHRUBA TŘI DESÍTKY LIDÍ PŘIŠLY NA SETKÁNÍ K PROJEKTU ČTRNÁCTKA PODLE VÁS, KTERÉ SE 24. LEDNA
USKUTEČNILO V GALERII 14 NA ČERNÉM MOSTĚ. MÍSTNÍ OBYVATELÉ SE ZDE MOHLI PODROBNĚ SEZNÁMIT SE
VŠEMI OBČANSKÝMI PROJEKTY, JEŽ MĚSTSKÁ ČÁST OBDRŽELA V RÁMCI PRVNÍHO ROČNÍKU TAKZVANÉHO
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ.

12

Lidé prezentovali, jak by vylepšili Prahu 14

Také letos, konkrétně v dubnu
a v květnu, výstavba ovlivní dopravu
v místě. Půjde o obdobná opatření ja-
ko loni na podzim. „Ulice Kolbenova
bude v úseku mezi křižovatkou

s Kbelskou a křižovatkou s ulicí
K Hutím zúžena do jednoho pruhu –
pro vozidla jedoucí z centra. Ve smě-
ru do centra auta pojedou po objízd-
né trase přes ulice Poděbradská,

Kbelská a dále po Kolbenově,“ říká
Ing. Markéta Adámková, vedoucí Od-
boru dopravy a ochrany prostředí
ÚMČ Praha 14. Konkrétní termíny,
kdy k tomuto omezení dojde, reali-
zátor zatím nenahlásil. Hned jak bu-
dou známy, městská část informuje
občany prostřednictvím Čtrnáctky
a webu www.praha14.cz. Kromě výše
zmiňovaných již žádná dopravní
omezení naplánována nejsou. 
Při poskytování informací zástupci
radnice vycházejí z podkladů poskyt-
nutých realizátorem stavby. Obchod-
ní dům Kaufland se v Kolbenově ulici
staví od loňského podzimu, investo-
rem je společnost InterCora. 

(red)

Stavba Kauflandu se protáhne do srpna
STAVBA OBCHODNÍHO DOMU KAUFLAND, KTERÝ MOMENTÁLNĚ „ROSTE“ V HLOUBĚTÍNĚ, NABERE ZPOŽDĚNÍ.
FIRMA ROZHODLA O ZMĚNĚ PŮVODNĚ PLÁNOVANÉ DISPOZICE PRODEJNY, KVŮLI ČEMUŽ SE PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN OTEVŘENÍ POSOUVÁ Z KVĚTNA NA POLOVINU SRPNA LETOŠNÍHO ROKU.
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Názory 

Informování občanů je základní před-
poklad demokracie. Důležitá jsou ve-
řejná média, která by měla přinášet
objektivní vyvážené informace, spadají
k nim i radniční periodika, neboť jsou
také placená z peněz všech občanů. 
Naše Čtrnáctka však má k vyváže-
nosti daleko. Například editorialy (te-
dy úvodní slova) jsou v ní často zneu-
žívány k sebepropagaci a k politické-
mu boji. V časopisech je obvykle píší
šéfredaktoři či známé osobnosti, kte-
ří jejich prostřednictvím sdělují, co je
obsahem čísla, či přemýšlí nad aktu-
álními tématy. Dobrým příkladem
může být třeba Hobulet vydávaný MČ
Praha 7, kde má úvodní slovo novinář
a komentátor Jindřich Šídlo. Ten do-
konce v lednovém vydání kritizoval
starostu Čižinského za souběh jeho

funkce s poslaneckým mandátem.
Podobná kritika je ve Čtrnáctce ne-
myslitelná. 
Ve Čtrnáctce píše editorial politik,
který se více než obsahu čísla věnuje
zdravici s velmi silným politickým
podtextem. Navíc tento autor má tu
výhodu, že text dodává jako jeden
z posledních, a ačkoliv by neměl, tak
ještě ve stejném čísle často hovoří
o tématech, které radnici vytýká opo-
zice ve svých názorových sloupcích.
Věřím, že tomu tak bude i v tomto pří-
padě, nebo naopak nebude o politice
ani zmínka, aby dokázal, že se pletu.
V editorialu bývají nejčastěji kritizo-
váni zastupitelé z hnutí ANO. V mi-
nulém čísle jste se mohli například
dočíst, že se opoziční zastupitelé
odmítavě staví k biotopu u Kyjského

rybníka. Podle mě je úkolem opozi-
ce nabízet ke kontroverzním téma-
tům rozdílný pohled. A kde jinde by
neměla opozice mlčet než u investi-
ce za 50 milionů, která se oproti pů-
vodnímu předpokladu dvakrát pro-
dražila, jež oplotí většinu volného
rekreačního prostoru u Kyjského
rybníka a jež plánované kapacitě
1 400 návštěvníků nabídne sotva 90
parkovacích míst? 
Stálý autor našich editorialů by měl
své politické názory prezentovat buď
v názorových sloupcích jako ostatní
zastupitelé, na které se vztahuje limit
2 000 znaků včetně mezer, anebo si
samozřejmě může platit svůj soukro-
mý časopis.

Ing. Jan Adámek
za zastupitelský klub ANO

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Dovolujeme si upozornit, že od 5. 2.
2018 bude z důvodu rekonstrukce
interiéru uzavřena pobočka Městské
knihovny v Praze sídlící v ulici Gen.
Janouška 2/1060. Předpokládané
znovuotevření pobočky je stanoveno
na začátek roku 2019. Po dobu uza-
vírky bude možné využívat služeb
Městské knihovny v Praze v nejbliž-
ších pobočkách, např. v pobočce
Hloubětín, která bude mít po tuto do-

bu rozšířené provozní hodiny, nebo
v pobočce Vysočany, která je doprav-
ně dobře dostupná. 

K dispozici jsou i služby ostatních po-
boček Městské knihovny a každý su-
dý týden lze mezi 14. a 18. hodinou
využít též služeb bibliobusu na stani-
ci v ulici Bryksova. Aktuální informa-
ce najdete na www.mlp.cz.

Městská knihovna v Praze

UZAVŘENÍ POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

POLITICKY ZNEUŽÍVANÉ EDITORIALY

Prezidentem se stal Miloš Zeman,
kandidát ANO, SPD a KSČM. Je to
smutné zjištění, ale volba byla demo-
kratická a Zeman přesvědčil více lidí
než Jiří Drahoš. Největší rozdíl mezi
oběma kandidáty byl patrný ihned po
vyhlášení výsledku voleb. Jiří Drahoš
důstojně přijal svou porážku a oka-
mžitě poblahopřál vítěznému Zema-
novi. Ten následně předvedl, co je
zač. Pokud někdo očekával, že ocení
soupeře a vyjádří mu svou úctu, hlu-
boce se mýlil. Na tiskové konferenci,
obklopen svými věrnými atakoval do-
tazujícího se redaktora ČT slovy:
„Máte hlas jako mutant.“ Slušní  pod-
porovatelé by se styděli. Tito mu však
tleskali a tetelili se blahem i při dal-
ším zupáckém ataku na poražené

(„odteďka budete muset držet ústa“).
Však to také byly morální autority ja-
ko Okamura, Mynář, Nejedlý, Ovčáček
a další. Nedovedu si představit, že by
slovenský prezident Andrej Kiska stál
na jednom pódiu s Kotlebou nebo
Emanuel Macron s Le Penovou. V ja-
kékoli civilizované zemi je to nepřed-
stavitelné. Z tábora vítěze se ozývají
hlasy, že poražení Zemanovo vítězství
nepřijmou. Budou bohužel muset,
i ubohé vítězství je třeba respektovat.
Nejhorší však není to, že Zeman vy-
hrál, ale to, že nadpoloviční většina
voličů manýry současného prezidenta
schvaluje a podporuje je svou volbou.
Pravda a láska si na důstojného pre-
zidenta ještě nějaký čas počkají. Ze-
manem avizované druhé jmenování

trestně stíhaného premiéra Babiše za
těchto okolností snad již ani nikoho
nezaráží.
U nás, na Praze 14, se ve druhém ko-
le voleb zúčastnilo 71,12 % oprávně-
ných voličů. Výsledek: Miloš Zeman
31,24 %, Jiří Drahoš 68,75 %. Na
Praze 14 tedy kandidát ANO, SPD
a KSČM neuspěl. To je pozitivní sig-
nál, že v podzimních senátních a ko-
munálních volbách může uspět kan-
didát či strana s jasným a solidním
programem. ODS se o to bude snažit.
Nejen proto, aby se nám nesmáli ja-
ko v satirickém pořadu Jindřicha
Šídla Šťastné pondělí: Zvolili vám Ze-
mana a Praha vám padá na hlavu.

Josef Kutmon, radní za ODS
www.odspraha14.cz

PREZIDENTSKÉ VOLBY 

■ Hloubětín, Poděbradská 489,
Praha 14, stanice metra B
Hloubětín

■ Vysočany, Zbuzkova 285, Praha 9,
stanice metra B Vysočanská

Provozní doba obou poboček:
pondělí 13–19 hodin, 
úterý a pátek 9–16 hodin, 
středa a čtvrtek 12-19 hodin. 
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PANÍ MÍSTOSTAROSTKO,
V ROZHOVORU O LOŇSKÉM
ROZPOČTU JSME SCHVALOVÁNÍ
MINULÉHO ROZPOČTU OZNAČILI
JAKO TÉMĚŘ IDYLICKÉ. TO O TOM
LETOŠNÍM ŘÍCT NELZE. PROČ SI
MYSLÍTE, ŽE TOMU TAK JE?
Při vší zdrženlivosti musím říct, že nás
zkrátka čeká volební rok a jednotlivé
politické subjekty se budou snažit více
vyhranit, a kdy jindy než při schvalová-
ní rozpočtu. To je prostě politika a pro
to mám pochopení.  Ale stejně tak
mám pochopení i pro některé argu-
menty opozice, která rozpočet nepod-
pořila, a vyjadřuje tím své výhrady
k některým připravovaným projektům.

A VY SAMA JSTE PLNĚ
PŘESVĚDČENA O VŠECH
PROJEKTECH, KTERÉ RADNICE
PŘIPRAVUJE?
Samozřejmě nikdy nemůžu vědomě
prosazovat něco, co považuju za
blbost. Něco jiného je ale otázka dů-
ležitosti jednotlivých projektů, kterou
jim přisuzujeme. Městkou část řídí-
me osmým rokem s našimi politic-
kými partnery a koaliční vlády s se-
bou nesou nutnost hledat kompro-
misy. Občané to koneckonců dnes
vidí i v té politice velké, při potížích
vítěze parlamentních voleb v sesta-
vování nové vlády. 

VRAŤME SE PROSÍM KONKRÉTNĚ
K PROJEKTŮM PRAHY 14.
Není asi žádné tajemství, že projekt
takzvaného biotopu je částí zastupite-
lů i občanů vnímán kontroverzně. To
nás staví do složité situace, zvlášť za
situace, kdy pro naši politickou stra-
nu ten projekt prioritou není. Chápe-
me to ale tak, že pro naše politické
partnery prioritou je, a to je právě ten
kompromis. My jsme našim partne-
rům pro toto volební období smluvně
slíbili spolupráci „v dobrém i zlém“,
tak se teď přece nebudeme stavět na
zadní jenom proto, že by nám to mož-
ná přineslo nějaké body. 

POVAŽUJETE POSTUP RADNICE
V TOMTO PROJEKTU ZA SPRÁVNÝ?
Naše stanovisko jsem vyjádřila tím,
že pro nás ten projekt prioritou není.

HUBOU SE DÁ POSTAVIT COKOLI,
BEZ PENĚZ TO ZKRÁTKA NEJDE

S 1. ZÁSTUPKYNÍ STAROSTY Mgr. Ing. LUCIÍ SVOBODOVOU O TOM, 
CO KOMU V LETOŠNÍM ROZPOČTU CHYBÍ ČI PŘEBÝVÁ.
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Rozhovor

My dlouhodobě prosazujeme varian-
tu nulového stavu, tedy zanechat celé
to území kyjského rybníka příštím
generacím, nechť si o něm rozhod-
nou sami. Nechci vstupovat do kom-
petencí našich partnerů, uvedu pří-
klad z naší branže. Pro nás byla a je
prioritou otázka rekonstrukce a do-
stavby Domu seniorů Bojčenkova,
protože zajištění důstojné péče o se-
niory považujeme za důležité. I tento
projekt vyvolával vášně, dokonce se
tam objevila petice, museli jsme se
s tím vypořádat, museli jsme to opa-
kovaně přepracovávat tak, aby ten
projekt byl přijatelný. Takovýto pří-
stup považuji za správný a férový.

DALŠÍ VÝHRADOU K ROZPOČTU,
KTERÁ SE PŘI SCHVALOVÁNÍ
OBJEVILA, JE RŮST ZÁVISLOSTI NA
DOTACÍCH. PŘIZNÁVÁTE HO? A JAK
SE K NĚMU STAVÍTE?
Já trpělivě a dlouhodobě říkám, že
obce jsou podfinancované, že stát na
nás otevřeně řečeno kašle a dělá si
z nás Popelku. I kdybychom hospoda-
řili sebelépe, z vlastních peněz by-
chom toho mnoho neudělali. A pokud
peníze nemáte, není nic jednoduššího
než sedět na zadku, motat palci a bě-
dovat, že na nic nejsou peníze. Navíc
je to docela pohodlné. Já jsem se za-
vázala jít jinou cestou – a tou je shá-
nění dodatečných peněz do rozpočtu.
A myslím, že čísla hovoří za vše.

NEVEDE TO ALE K REALIZACI
PROJEKTŮ TAKZVANĚ ZA KAŽDOU
CENU, COŽ KONECKONCŮ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ
KRITIZUJÍ?
Opakovaně říkám i to, že u nás z do-
tací nesmysly nerealizujeme. Poctivě

posuzujeme, co městská část potře-
buje, a pak se zkrátka snažíme tyto
naše potřeby na dotační tituly řekně-
me naroubovat. Nic jiného nám ani
nezbývá. Leda skutečně jen sedět na
zadku a bědovat. A to nebudu. Úplně
otevřeně řečeno: náš postoj k dota-
cím na jejich existenci nic nezmění.
Na to jsme malí páni. Pokud ty dota-
ce nebudeme čerpat my, vyčerpá je
někdo jiný. A za co to bude, to už ne-
ovlivníme.

MLUVILA JSTE O ČÍSLECH. DEBATA
NA ZASTUPITELSTVU K TOMUTO
TÉMATU BYLA PRO LAIKA MÍSTY
DOST NEPŘEHLEDNÁ. KTERÝ
UKAZATEL V RÁMCI HOSPODAŘENÍ
POVAŽUJETE VY ZA TEN STĚŽEJNÍ?
Vývoj rozpočtových přebytků ukazuje,
že za dobu mého působení se daří
plnit to, k čemu jsem se zavázala:
shánět pro naši rozpočtově chudou
městskou část dodatečné peníze,
kde to jen jde a na co to jen jde. Vět-
šina těch peněz jde do našeho nemo-
vitého majetku, byť ne do toho ko-
merčně využitelného, ale do toho, co
bylo zanedbáno nejvíc, a to byly školy
a školky. Tyto peníze tedy neprojídá-
me, investujeme je.

TÍM SE DOSTÁVÁME K VAŠÍ DRUHÉ
PORTFEJI A TOU JE OBLAST
ŠKOLSTVÍ. KDYBYSTE MĚLA 
UVÉST JEDNU POVEDENOU
A NEPOVEDENOU VĚC V TÉTO
OBLASTI ZA UPLYNULÝ ROK,
KTERÉ BY TO BYLY?
Opravdu velkou radost mám z nové
školky na Jahodnici. Realizovat no-
vostavbu na zelené louce za 12 měsí-
ců, to považuji v dnešní době za té-
měř zázrak. Ještě jednou díky všem,

kdo se na tom podíleli. Starosti mi
dělá inkluze. Ze své pozice nemám
co mluvit do toho, zda inkluze ano, či
ne. Za sebe říkám, že je to nepřipra-
vené, nevydiskutované, nejsou na to
peníze. Ale co mi vadí nejvíc: myslím,
že pracovníci ve školství, kteří nesou
významnou odpovědnost za výchovu
budoucí generace, jsou takříkajíc
těžce zkoušeni už dost. Já mám tu
možnost se s nimi v rámci své práce
scházet, diskutovat s nimi, snažím se
v rámci svých možností o zlepšení
podmínek pro jejich práci. I tak, že
městská část vylepšuje, právě z těch
rozpočtových přebytků, jejich platy.
A do toho přijde náš milý stát a dá
nám všem takovouto ránu.

VRAŤME SE NA ZÁVĚR PŘECE
JEŠTĚ K ROZPOČTU. CO VÁM 
V NĚM NAOPAK CHYBÍ?
Chybí mi možnost dívat se dál než na
to jedno pověstné volební období,
právě kvůli nedostatkům vlastních
příjmů. A bez toho jsou všechny
dlouhodobé vize jen takové jalové
blábolení. Hubou se dá postavit co-
koli, bez peněz to zkrátka nejde. My
samozřejmě v přípravě projektů
vhodných pro nové dotační tituly po-
kračujeme, aby se rozvoj naší měst-
ské části nezastavil. Ale to není to,
o čem jsem chtěla mluvit. Myslím, že
naším úkolem je dívat se ještě dál. Já
si například myslím, že bude nutné
se znovu vrátit k otázce nájemního
obecního bydlení. Poslední vývoj trhu
s bydlením v Praze ukazuje, že řada
občanů nebude schopna dosáhnout
na vlastnické bydlení. A myslím si, že
to je prostor, kde by se právě obce
měly angažovat. Tak třeba to bych
v tom rozpočtu ráda viděla. (red)

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ 2018/2019

Termín 
zápisu

Náhradní 
termín

ZŠ Hloubětínská 5. 4. 11. 4.

ZŠ Chvaletická 10. 4.

ZŠ Gen. Janouška 4. 4. 11. 4.

ZŠ Vybíralova 10.–11. 4. 

ZŠ Bří. Venclíků 9. 4. 16. 4.

ZŠ Šimanovská 9.–10. 4. 17. 4.

Přestože to tak venku zatím nevypadá, jaro se blíží a s ním i ter-
míny zápisů do základních a mateřských škol. Ve vedlejší tabul-
ce naleznete informace o tom, kdy bude možné zapsat budoucí
prvňáčky do všech šesti místních základních škol. S výjimkou ZŠ
Chvaletická na Lehovci a ZŠ Vybíralova na Černém Mostě všech-
ny školy kromě řádných termínů vypsaly už i ty náhradní. Zápisy
do mateřských škol proběhnou v  období od 2. do 16. května
2018, zápis do prázdni-
nového provozu (druhá
tabulka) se uskuteční
od 9. do 13. dubna. Po-
drobné informace na-
leznete na webových
stránkách jednotlivých
mateřinek.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

MŠ Bobkova 9.–20. 7.

MŠ Hostavice 23. 7. – 10. 8.

MŠ Chvaletická 13.–24. 8.

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019



Komunita

Samotní klienti i jejich rodiny jsou Mo-
týlku vděční za mnohé. Nejen za mož-
nost smysluplného trávení volného
času, ale i za projevovanou úctu, re-
spekt, přátelství, objetí, když zrovna
není nejlíp, a za úsměv, kterým děti
dokážou projevit svou radost, spokoje-
nost a nadšení. Jeden z těchto úsmě-
vů a sílu kamarádství se podařilo za-
chytit fotografce Lucii Maršíkové při
focení dětí na aktivitách. Paní Lucie
nezištně už opakovaně věnovala svůj
čas a um Motýlku a během jejích ná -
vštěv  vznikla řada úžasných fotografií
zachycujících právě ten jeden jedineč-
ný okamžik radosti ze života. 
Se skromností říká: „Moje zásluha to
není. Byla jsem ve správný čas na
správném místě. Stála jsem tam a dí-
vala se, a včas jen stiskla spoušť…“
Jednoho listopadového dne jsme byli
poctěni telefonátem z Vládního výbo-
ru pro zdravotně postižené občany,
že jsme za tuto fotografii, nazvanou
„Přítelkyně“, obdrželi ocenění. Výbor
vyhlásil XXIV. ročník Ceny VVZPO za
publicistické práce zaměřené na té-
ma zdravotního postižení a podruhé

také fotografickou soutěž Život bez
bariér. V ní jsou oceňována díla nejlé-
pe zobrazující rovnocenné zapojení

lidí se  zdravotním postižením do
společenských aktivit. V rámci oslavy
Mezinárodního dne osob se zdravot-
ním postižením, který si připomíná-
me každoročně 3. prosince od roku
1981, se konal Slavnostní večer
v Lichtenštejnském paláci na Kampě
dne 1. prosince 2017. Tato oslava si
klade za  cíl podporovat porozumění
tématu zdravotního postižení a zvýšit
povědomí o přínosech, které integra-
ce těchto lidí se zdravotním postiže-
ním přináší do všech aspektů politic-
kého, společenského, hospodářské-
ho a kulturního života.

KAŽDÝ MŮŽE SVĚT OBOHATIT
Pár dnů před konáním jsme byli tele-
fonátem poctěni podruhé. Cenu ve-
řejnosti z přihlášených 79 snímků zí-
skala fotografie Huga Vítámvás, dal-
šího fotografa, s nímž je nám ctí
spolupracovat od roku 2011. Jeho fo-
tografie Jiřího Stivína s chlapcem
s Downovým syndromem nazvaná
„Každý z nás může svět obohatit“
provázela kdysi kampaň benefičního
koncertu. I tento snímek dokazuje,
že lidé s otevřeným srdcem k sobě
vždycky najdou cestu velmi snadno…
Děkujeme Vládnímu výboru i oběma
fotografům.

Hana Urbanová, ředitelka KCM

LETOS OSLAVÍ KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK SEDMNÁCTILETOU
PŮSOBNOST MEZI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI. OD SVÉHO POČÁTKU 
SE V JEDNOM Z PROJEKTŮ VĚNUJE DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM, KTERÝM POMÁHÁ ŽÍT JEJICH (NE)OBYČEJNÝ ŽIVOT. 
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„DĚLÍME SE O RADOST“
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

1. 3. ČT Svépravická/Šestajovická

1. 3. ČT Hejtmanská/Vranovská

2. 3. PÁ Tálinská – u č. p. 15

2. 3. PÁ Zvíkovská/Dářská

7. 3. ST Mochovská/Zelenečská

7. 3. ST Liblická/Klánovická

8. 3. ČT Vaňkova/V Chaloupkách

8. 3. ČT Nehvizdská/Zelenečská

9. 3. PÁ Rožmberská/Podlišovská

9. 3. PÁ Šimanovská/Za Školou

14. 3. ST Kardašovská – u obch. střediska

14. 3. ST Kukelská/Chvaletická

15. 3. ČT Zámečnická/Mochovská

15. 3. ČT Vírská/Branská

16. 3. PÁ Světská/Lipnická

16. 3. PÁ Vodňanská/Skorkovská

16. 3. PÁ Lásenická/Lipnická

21. 3. ST Spolská/Milovská

21. 3. ST Lipenské náměstí

22. 3. ČT Sicherova

22. 3. ČT Dobrovolného/Mrázkova

23. 3. PÁ Splavná/Svárovská

23. 3. PÁ Vlkovická/Dvořišťská

28. 3. ST Cidlinská/Maršovská

28. 3. ST Jezdovická/Froncova

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

15. 3.

Zámečnická/Mochovská 15.00–15.20

Sadská/V Novém Hloubětíně 15.30–15.50

Klánovická/Liblická 16.00–16.20

Šestajovická/Svépravická 16.30–16.50

Cidlinská/Maršovská 17.00–17.20

Kukelská/Chvaletická/Žárská 17.30–17.50

Rochovská/Kardašovská 
(u nákupního střediska) 18.00–18.20

Hejtmanská/Vranovská 18.30–18.50

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

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Upozornění: VOK jsou určeny na odpad z provozu domác-
ností, který není možné pro jeho objem odložit do nádob
na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se přede-
vším o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení uvedených zásad je pod pokutou dle platných
předpisů. 
VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 hod.
dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.

5. 3. PO Bouřilova/Bojčenkova

6. 3. UT Anderleho/Gen. Janouška

7. 3. ST Bryksova/Kpt. Stránského 
– u trafostanice

8. 3. ČT Bobkova – proti č. p. 747

12. 3. PO Ronešova/Volkova

13. 3. UT Vašátkova/Doležalova

14. 3. ST A. Valenty/Šedova

15. 3. ČT Mansfeldova/Kučerova

19. 3. PO Travná/Kostlivého

20. 3. UT Šromova/Gen. Janouška

21. 3. ST Kpt. Stránského/Vybíralova

22. 3. ČT Dygrýnova/Breitcetlova

26. 3. PO 9. května/Písčitá

Kontejner přistaven od 13.00 do 17.00 hodin.

Kontejner přistaven od 14.00 do 18.00 hodin.

Kontejner přistaven od 15.00 do 19.00 hodin.

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

Kousek od Černého Mostu, na za-
stávce Kolbenova, je krásně zre-
konstruována dětská herna
Brumbambule. Jahůdkové jesličky
se vydaly na první návštěvu do
světa kuliček, prolézaček a tram-
polín. 
Na cestu vyrazily děti společně
s chůvami metrem, což už samo
o sobě bylo pro naše nejmenší ve-
liké dobrodružství. V herně se
o nás vzorně postarali a po sva-
čince se děti vrhly do pohádkové-
ho světa her a zábavy.  Děti vy-
zkoušely snad všechny atrakce.
Trampolíny, gumové skákací
atrakce, skluzavky, prolézací hra-
dy, klouzačky, hopsadla a spoustu
dalších.  Nejvíce se pobavily v ba-
zénku s barevnými míčky, kde pla-
valy, schovávaly se a házely míčky
po sobě. Užívaly si i maxiskluzav-
ku, kam se vešly i čtyři naráz. Děti
i chůvy si návštěvu moc užily.

Tým Jahůdkových jesliček, 
www.jahoda.cz

Děti milují kuličky
V DĚTSKÉ HERNĚ!

Školka – to je místo pro hry, kamará-
dy, zábavu, ale i pro učení. Děti se ve
školce vzdělávají podle Rámcově
vzdělávacího programu vydaného Mi-
nisterstvem školství, ale vlastně to
ani nepociťují. Učí se hrou, sociální
interakcí a prostřednictvím pestré
nabídky aktivit během každého dne,
kterou připravují zkušené učitelky.
Po Vánocích se v předškolních třídách
začíná častěji mluvit o zápisu do školy
a o školní zralosti. Rodiče se začínají
ptát: „Zvládne moje dítě školu?“ Není
to snadná otázka. Od loňského roku
jsou termíny zápisu do základní školy
posunuty až na duben,  tak je na roz-
hodování stále ještě dost času.

U nás ve školce se
rodiče mohou po-
radit s paní učitelkou,
která dítě sleduje při každodenních
činnostech, může porovnávat jeho
pokroky v čase i s vrstevníky. V listo-
padu na podobné téma proběhl
workshop s Mgr. Otevřelovou „Infor-
movaný rodič je chápající a podporu-
jící rodič“. Všichni zúčastnění byli
nadšeni a v březnu si tento workshop
budou moci vyzkoušet i s dětmi.
V lednu rodiče využili možnost orien-
tačních testů školní zralosti, které
prováděla Mgr. Machová z pedago-
gicko-psychologické poradny. Ta také
připravila besedu zaměřenou na té-

ma školní zralosti a přípravy na ško-
lu. Rodiče se mohli ptát na vše, co je
zajímá, i prokonzultovat individuální
problémy se svým dítětem. 
Jsme rádi, že rodiče mají o tyto ak-
ce zájem, a věříme, že jim to pomů-
že snadněji udělat zodpovědné roz-
hodnutí pro takto významný životní
krůček. MŠ Sluníčko

Předškoláci ve Sluníčku

Naše Dětská skupina při MŠ Zelenečská
slaví své první narozeniny

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální 
a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR
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Dětská skupina „Loupežníčci“ je ur-
čena dětem ve věku od 2 do 3 let. Ve
skupince je 15 dětí a starají se o ně
celkem tři báječné vychovatelky, se
kterými si vytvořily úzkou vazbu tak,
jak jsou v tomto malém věku zvyklé
z rodiny.
Děti se nejvíce učí hrou a nápodobou.
U nás se vše učí v souvislostech
s koloběhem roku. Nedílnou a důle-
žitou součástí výchovy je sebeobslu-
ha a samostatnost dětí, pobyt venku,
sportování, tvoření malých umělec-
kých děl, zpívání, tancování…
Domníváme se, že může existovat
opravdu kvalitní, důvěryhodná a fle-
xibilní forma péče o takto malé děti.
Dokonce v návaznosti na naši mateř-
skou školu. Pořád je to rozumnější
než takto malé děti umisťovat mezi
děti více než tříleté – do běžné třídy
s 24 a více dětmi a jednou učitelkou.

Jelikož jsme otevřeni od minulého
února a dokázali jsme již část dětí
z Dětské skupiny umístit k nám do
MŠ od září, musíme zmínit i připra-
venost těchto dětí na velkou třídu
a jejich sebeobslužné a komunikační
dovednosti. Tak teď jen musíme včas
upéct dort a sfouknout první svíčku,
popřát si vše dobré i nadále. Naroze-
niny se takto slaví…

Za  DS a MŠ Zelenečská 
a Sadská H. Z.

Provoz Dětské skupiny je spolufi-
nancován z Operačního programu
Praha – pól růstu v rámci neinves-
tičního projektu „Dětské skupiny
v městské části Praha 14“, reg. číslo
CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000064. 
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V pátek 12. ledna u nás proběhl kon-
cert pěveckých sborů Lístek a Líste-
ček pod vedením sbormistryně Marie
Sedlákové ze Základní umělecké
školy Ratibořická.
Nejdříve paní Sedláková dětem sbor
představila. Lísteček (mladší děti –
přípravný sbor) nejen věkem zpěváč-
ků, ale i názvem předchází sboru Lís-
tek (starší děti). Mezi dětmi byli sa-
mozřejmě i někteří absolventi naší
MŠ. Pořádně vyrostli a my měli prob-
lém, abychom je vůbec poznali. 
Vystoupení začali společně za dopro-
vodu klavíru písní „My tři králové“
a připomněli nám nedávno uplynulé
vánoční období. Lísteček se předsta-
vil několika krásně hravými, veselými
písničkami motivovanými přírodou.
Došlo i na emočně podbarvenou uko-
lébavku, kde každé dítě ze sboru
chovalo v náručí svého plyšového
medvídka.
V druhé polovině koncertu přišly se
zpěvem děti z Lístku. Tady už bylo
slyšet dokonalé zpívání, kde se střídal
sólový zpěv se sborovým, kde zazněla
píseň několikahlasně. Potlesk byl za-
sloužený. Dětem a samozřejmě i pa-
ním učitelkám se koncert moc líbil,
příští rok si všichni rádi poslechne-
me, co nového pro nás děti z Lístečku
a Lístku připraví. Moc děkujeme.

MŠ Paculova

Tříkrálový 
koncert

Jak? No přeci v Mateřské škole Ja-
hoda! Školku najdete na sídlišti Čer-
ný Most v sídle neziskové organizace
JAHODA. Naším cílem je nabízet dě-
tem podnětné prostředí v rodinné
atmosféře pro první poznávání světa.
Vedeme děti k samostatnosti, sobě-
stačnosti, nezávislosti a budujeme
v nich zdravé sebevědomí. Zakládá-
me si na citlivém, individuálním
a profesionálním přístupu jak k dě-
tem, tak k rodičům.
Ve školce se držíme kvalitního vzdělá-
vacího programu Začít spolu. Tento
program klade důraz na individualitu
dítěte, například při aktivitě ve třídě
se dítě samo rozhodne, čemu se v da-
né chvíli hodlá věnovat, zda si bude
kreslit, nebo se třeba zapojí do pohy-
bové aktivity. Podporujeme integraci
dětí cizinců a dětí s handicapem, kte-
rým tvoříme individuální vzdělávací
plán na míru. Individuální plány vy-
mýšlíme i předškolním dětem a dě-
tem, u kterých rodiče upřednostňují
domácí vzdělávání. Podle potřeby mají

děti k dispozici pedagogické asistenty.
Dětem připravujeme i další atraktivní
a zábavný program. Máme pestrou
nabídku pravidelných kroužků, napří-
klad muzikoterapii, angličtinu, plavá-
ní, zpívání s kytarou, hru na flétnu, jó-
gu a další. Naší specialitou je logope-
dický kroužek pod dohledem
odborného logopeda. Každodenní lo-
gopedický trénink je samozřejmostí.
Měsíčně máme na programu oblíbe-
nou canisterapii, divadelní představe-
ní nebo jinou zábavu. Nevyhýbáme se
ani větším akcím, v červnu nás čeká
školka v přírodě a zahradní slavnost
ke Dni dětí, která bude plná kapel, ak-
tivit, workshopů a další zábavy. Zkrát-
ka a dobře se staráme o to, aby se dě-
ti rozvíjely po všech stránkách, aby se
kromě vzdělávání pobavily a odnesly
si nevšední zážitky.
Přijďte se k nám podívat, v dubnu
proběhne Den otevřených dveří.
A pozor, oproti jiným školkám u nás
probíhají zápisy po celý rok!

Mateřská škola Jahoda

DEJTE SVÝM DĚTEM TEN
NEJLEPŠÍ START DO ŽIVOTA

V sobotu 3. března se uskuteční ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín, Hloubětínská 80, turnaj ve stolním
tenisu pro neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace PRST od 50. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení.
Prezence 8.30–8.50 hod., začátek turnaje v 9.00 hodin. Startovné 50,- Kč na osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.
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V sobotu 3. března ve sportovní hale Plaveckého areálu Hloubětín
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

TIP NA BŘEZEN Poznámka: Změna programu vyhrazena.
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Naše školy

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA PROCHÁZÍ
V POSLEDNÍCH LETECH
POSTUPNOU REKONSTRUKCÍ,
VŠAK SI TO PO TOLIKA LETECH
PROVOZU OPRAVDU ZASLOUŽÍ. 
PO ZATEPLENÍ, DÍKY KTERÉMU
ZÍSKALA ŠKOLIČKA NOVÝ
RŮŽOVOBÍLÝ VZHLED, A CELKOVÉ
ELEKTROREKONSTRUKCI DOŠLO
V LETOŠNÍM ROCE TAKÉ 
NA KUCHYŇ. 

Rekonstrukce začala počátkem listo-
padu. A protože nešlo jenom o výmě-
nu starého kuchyňského vybavení za
nové, ale také o náročné stavební prá-
ce, ozývaly se ze školky kromě hlasů
dětských i hlasité stavební stroje. Vý-
měnou postupně prošly silnoproudé
i slaboproudé rozvody, odpadní trubky,
podlahy (včetně vykopání starých be-
tonů a pokládky nových dlažeb a ob-
kladů) a také vzduchotechnika. Je
jasné, že se tak rozsáhlá přestavba
při plném provozu neobešla bez drob-
ných problémů. 

PRVNÍ VELKÝ OTAZNÍK VISEL NAD
OTÁZKOU: KDE SE BUDE VAŘIT? 
S tím nám pomohl kolektiv MŠ Hos-
tavice, který přijal naše paní kuchař-
ky mezi sebe, a poskytl jim tak azyl
pro přípravu obědů. Se ztíženými
pracovními podmínkami se musel
vypořádat celý kolektiv MŠ. Příprava
svačin ve stísněných prostorech, pře-
jezdy kuchařek mezi školkami, čas-
tější vytírání  celé budovy včetně utí-
rání prachu dle potřeby tak, aby děti
byly stále v čistém prostředí, a mno-
ho dalších prací spojených s rekon-
strukcí, to je jen ukázka toho, že to
bylo období opravdu náročné. Další
starosti nám přidělaly nefunkční
zvonky na celé budově, které se při

rekonstrukci nedopatřením poškodi-
ly. Naštěstí jsme (také díky skvělé
spolupráci s rodiči) i tuto nepředví-
datelnou situaci zdárně vyřešili.  A to,
že jsme vše zvládli i bez dvou dlou-
hodobě nemocných pracovnic provo-
zu, svědčí o týmové sounáležitosti
a odhodlání udělat pro školku vše, co
je v našich silách. Také učitelky
s dětmi, hlavně z přízemních tříd, se
musely obrnit notnou dávkou trpěli-
vosti. Zejména v předvánoční slav-
nostní atmosféře nám sbíječky s tóny
vánočních koled moc neladily.

NOVÁ KUCHYNĚ UŽ VAŘÍ
Přes Vánoce jsme si však všichni od-
počinuli a od ledna už netrpělivě
okukovali nové prostory a vybavení
kuchyně. Kromě krásného a zcela
nového prostředí máme v kuchyni ta-
ké mnohem více odkládacího prosto-
ru, jako jsou skříňky a police na ko-
ření či kout na termoporty. Z vybave-

ní je to například: nový konvektomat,
digitální pánev, několik nerezových
lednic, chladicí box, myčka černého
nádobí a velká digestoř. Radost nám
udělaly také nové servírovací vozíky.
Tímto bychom rádi za celou školu
poděkovali všem rodičům za podporu
a trpělivost, kterou určitá nekomfort-
nost jistě vyžadovala. Další díky patří
MŠ Hostavice za ochotu a skvělou
spolupráci. A v neposlední řadě dě-
kujeme zřizovateli, který našel v roz-
počtu cestu k naší nové supermoder-
ní kuchyni. Už teď se těšíme, až
ochutnáme první jídlo z naší krásné
nové kuchyně. Vždyť kde se dobře va-
ří, tam se dobře daří. A naše paní ku-
chařky umí vařit moc dobře! 
A na co se může naše Školička těšit
v rámci plánovaných rekonstrukcí dá-
le? Všichni pevně věříme, že to bude
právě zahrada, která se dočká v blíz-
ké budoucnosti celkové proměny. 

Za  MŠ Lehovec Lucie Hanušová

Naše „školkové“ děti se mohou pyš-
nit tím, co dovedou. Nejenom vklouz-
nout samostatně do přeskáčů a do
lyží, ale také jezdit samy na vleku,
zvednout se a vstát bez breku – když
náhodou upadnou do sněhu, sjet
z kopce, udělat oblouk, být chvilku
bez mámy a táty…
A tři učitelky a instruktoři Severáku
mohou být pyšní také, protože vedli
děti z obou turnusů (velký zájem o náš

lyžák) po celou dobu k samostatnosti,
přirozenému pohybu na čerstvém
vzduchu a také k tomu, aby se nebály,
nebyly líné a uměly si poradit. 
A jsou takové věci v dnešní době
standardní? Neměli bychom se kvůli
zajetí v paragrafech spíše bát něco
takového nadále dělat a riskovat? Na
to se příští rok zeptáme Sněhuláka.
Horám a sněhu zdar.

Za MŠ Zelenečská a Sadská H. Z.

ZELENEČSKÁ A SADSKÁ OPĚT NA SVAHU SEVERÁKU

Rekonstrukce kuchyně v MŠ na Lehovci
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Seniory z klubu v Kyjích před Vánoci
překvapila nečekaná nadílka

V duchu slavnostního odpoledne byl
připraven společný oběd – velká ta-
bule pro 65 stolovníků! Pak nás vá-
nočním pásmem potěšil pěvecký
kroužek milých dětí ZŠ Chvaletická,
dojaly nás i společně zazpívané kole-
dy. Dobrá zábava s hudbou k tanci
i poslechu byla prokládána tu autor-
skou básní, předáváním perníkových
medailí či vtipných psaníček s tajným
textem. Celý program byl v naší režii
a probíhal vesele, přátelsky. 
Překvapením odpoledne se stala ne-
čekaná návštěva. Sama se odvážně
představila – jedenáctiletá Anetka
přišla se svou babičkou Jarkou a te-
tou Květou. S sebou přivezly tři velké

krabice nádherně zabalených dárků,
které si vymyslely, připravily a pro
radost nám, seniorům, chtěly k Vá-
nocům předat.

ÚŽAS A OHROMENÍ
Nastalé ticho v sále svědčilo o jed-
nom – úžas a ohromení všech. Máme
uvěřit tomu, že někdo sebe uskrovní,
aby cizímu člověku udělal dárkem
radost? Nemůžeme to pochopit –
vždyť jsme nikde nikoho o nic nežá-
dali… a navíc, je nás tolik… plný sál!
Dobrý „Ježíšek“ si nás prostě našel
sám. Každý z nás dostal tři balíčky –
ovoce, vánoční pečivo a mýdelníko-
vou soupravu s přáníčkem. (Navíc
hrst propisek, to se hodí… pořád ne-
máme čím psát!) 

NÁDHERNÝ POCIT NA CESTU DOMŮ
Věřte, že dojetí nikdo ve své tváři ne-
zapřel, mnohde padla i slza, díky ne-
braly konce, šikovná a milá Anetka si
získala obdiv a přízeň všech. Domů si
všichni odnášeli nádherný pocit. Ve-
dle dárků navíc poznali úžasnou hod-
notu – vědomí, že jsou mezi námi
stále dobří, citliví lidé s otevřeným
srdcem. Je to dobrá zpráva pro nás
všechny. Budeme-li je vnímat, jak
rostou v našich dětech, podporovat
dobré úmysly, nemáme se čeho bát.
Tím jsme chtěli posílit víru v to dobré
mezi lidmi a vnést ji do všech příštích
nových dnů.

CO SE NAKONEC PROZRADILO? 
Naše „dobročinná trojice“ má s ob-
darováváním již několikaletou zkuše-
nost! Plní přání, dělá radost a podpo-
ruje děti v léčebnách, dětských do-
movech nebo seniory. Letos doma
náhodou vyslechly vyprávění své ba-
bičky, jak se chystá do klubu, a bylo
to! Tajně se vypravily k nám a poved-
lo se! To bylo 20. 12. 2017.

Za Klub seniorů Kyje 
Blanka Řádová

text redakčně neupravován

ČAS LETÍ, KONEC ROKU ZASE JIŽ KLEPAL NA DVEŘE A NÁŠ SENIOR KLUB SE TRADIČNĚ VE STŘEDU SEŠEL 
NA SVÉ PŘEDVÁNOČNÍ SCHŮZCE V KD KYJE.
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a.Ve středu 7. února 2018 bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, v 17.00 hodin zahájena výstava fotografií, kre-

seb a obrazů. Vystavovat budou: Petr Brodecký a Kristýna Dražanová – fotografie, Roman Jurkas – kreslený vtip, Eva Hu-
batová – fotoinformel a Ljuba Kravčenko – obrazy. Výstava potrvá do 28. února a bude otevřena vždy v úterý, ve středu
a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin.
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Ve středu 7. února v Galerii 14 v 17.00 hodin
VÝSTAVA

Dne 21. února od 18.30 hodin se uskuteční v Galerii 14 koncert komorní hudby. Vystoupí Duo Teres (Lucia Fulka Kopsová –
housle, Tomáš Honěk – kytara). Zazní skladby M. Brunnera, O. Kukala, A. Piazzolly a dalších. Vstup volný.
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Ve středu 21. února v Galerii 14 od 18.30 hodin
KONCERT
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A teď k tomu, co nás čeká. Cyklisté
se mají určitě na co těšit! V plánu je
pokračovat v rozjetých projektech,
které se týkají proznačení či úprav
komunikací a zpřístupnění. Větší po-
zornost bude věnována i současným
cyklotrasám. 
Úpravy se týkají především komuni-
kací Broumarská, Bobkova a Prů-
myslová. V Broumarské se počítá
s proznačením ochranných cyklopru-
hů od Ocelkovy k Českobrodské.
V Bobkově na Černém Mostě bude
prodloužena cykloobousměrka. 
Na komunikaci Průmyslová je pláno-
váno několik projektů, jejichž realizace
umožní proznačení cyklotrasy A 430. 
Dále je v letošním roce plánována re-
alizace Bikeparku na Jahodnici, na
který postupně navážou i cyklotrasy
z Prahy 14. Rozpracovaná je studie
na rozšíření cesty poldrem v Hostavi-
cích s napojením do aleje Vidlák. 
Pokračujeme také v propojování
Prahy 14 se sousedními městskými

částmi. Projednáme vyznačení cyklo-
trasy z Kyjí směrem na Malešice
a také napojení cyklotrasy A 24 ve
směru z Malešic do Jahodnice. Roz-
pracován je také chybějící úsek na
trase A 26 od metra Černý Most do
Horních Počernic.
Proznačení se týká také severní a již-
ní části cyklotrasy A 44, kde chybí
úsek v podjezdu pod Chlumeckou,
napojení do ulice Ocelkova a ulice
Bryksova až k cyklostezce u Plechár-
ny. U cyklotras A 240 a A 262 se zpra-
covává studie na vyznačení. Realizace
proběhne po schválení Policií ČR. 
Cyklistická doprava v Praze 14 není
jen o výstavbě a úpravě tras a přileh -
lého prostoru, bezpečné a dobře pro-
značené komunikace jsou však pro
každodenní jízdu potřebné. Nápo-
mocné v tomto mohou být i nejrůz-
nější projekty. Jedním z nich je třeba
aktuální projekt Bezpečné cesty do
škol organizovaný Nadací Partnerství,
který v současné době probíhá na ZŠ

Bří Venclíků. Příjemným a inspirativ-
ním způsobem zapojuje do hledání
ohrožujících úseků přímo děti. 
V průběhu roku budeme opět organi-
zovat cyklistické vyjížďky na území
Prahy 14 a okolních městských částí.
O termínech budeme informovat na
webových stránkách.
Závěrem je nutné podotknout, že ne-
zapomínáme ani na pěší. Jednou
z hlavních priorit je oddělení chodní-
ku v ulici Hodějovská a jeho výstavba
v ulici Tálinská.
Máme i nové záměry, o kterých bude-
me v průběhu roku informovat. Prosí-
me o trpělivost a těšíme se společně
s vámi na výsledky! Ať je naše území
brzy protkáno sítí bezpečných
a atraktivních cyklotras nejen na ma-
pách, ale především v terénu! Pište
nám své postřehy a náměty z projíž-
děk na mail: bezmotoru@praha14.cz.
Děkujeme!

Adéla Nováková, 
cyklokoordinátorka MČ Praha 14 

Cyklistická doprava v Praze 14 s výhledem na rok 2018
NA ZAČÁTKU ROKU SE UŽ TRADIČNĚ HODNOTÍ TEN UPLYNULÝ, COŽ SE TÝKÁ I CYKLISTICKÉ DOPRAVY 
V PRAZE 14. ZÁROVEŇ JSME NYNÍ V OBDOBÍ, KDY JE PROSTOR PODÍVAT SE NA SOUČASNOU SITUACI
Z NADHLEDU A NAPLÁNOVAT, CO NA NAŠEM ÚZEMÍ ZLEPŠIT. V TOM NÁM MŮŽETE POMOCI I VY TÍM, 
ŽE NÁM NAPÍŠETE, NA KTERÉ ZE SOUČASNÝCH CYKLOTRAS JEZDÍTE ČASTO A RÁDI.

A 262

A 26A 44

A 44

A 240

DOLNÍ
POČERNICE

HOSTAVICE

ČERNÝ MOST

KYJE

HLOUBĚTÍN

HUTĚ
NA HUTÍCH

BAŽANTNICE

SÍDLIŠTĚ
HLOUBĚTÍN

SÍDLIŠTĚ
LEHOVEC

ALOISOV

ZA HOROU

JIRÁSKOVA
ČTVRŤ

SÍDLIŠTĚ 
ČERNÝ MOST

SÍDLIŠTĚ 
ČERNÝ MOST II

NA HRÁDKU
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NA SKATEBOARDU SE NEMUSÍ JENOM BRÁZDIT ULICE MĚSTA. ZE SKATEBOARDINGU SE STAL I UZNÁVANÝ
SPORT, V NĚMŽ SE DÁ SOUTĚŽIT A ZA NĚJŽ MŮŽETE VYHRÁVAT TROFEJE, NEBO SE V NĚM STÁT MISTREM SVĚTA.

PLECHÁRNOU SE PROJELI ZÁVODNÍCI NA SKEJTU

Na Plechárně se v sobotu 13. ledna
odehrál závod v disciplíně Game of
Skate, který přilákat třicet dva účast-
níků. Pravidla jsou jednoduchá. Sou-
těžící předvede trik a jeho protihráč
ho musí zopakovat. Z dvojic, které se
spolu utkaly, nakonec ve finále sta-

nuli Honza Malý a Pavel Fořtík. Vítěz
ale mohl být jen jeden. Štěstí přálo
Honzovi, který nakonec v napínavém
duelu vyhrál 5:1. Doprovodnou sou-
těž o nejlepší trik na zemi vyhrál Mi-
chal Suchopár s trikem Nollie Gazele
Heelflip. 

„Plechárna má vnitřní i venkovní ska-
tepark. Jsme rádi, že se tu odehrávají
i soutěže skejťáků. Tenhle sport se
totiž může stát zajímavým způsobem,
jak trávit volný čas a být v pohybu,“
říká Honza Bašný z Plechárny. Skate-
boardingové akce se tu konají často,
a kromě závodníků lákají i diváky.
„Opět jsme měli publikum, což nás
těší. Dokazuje to, že je o skateboar-
ding zájem. Rozhodně v tom hraje roli
fakt, že se skateboarding stal oficiál-
ním olympijským sportem. Takže ve
skejťáckých akcích budeme pokračo-
vat,“ dodává Bašný. 

(P14K)

1 – Honza Malý, 2 – Pavel Fořtík,
3 – Erik Tacina, 4 – Marek Knytl,
Best flatground trick 
– Michal Suchopár 
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Pro seniory: ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Čtvrtek 1. 2. 2018, 15.00–17.00
Účinkující: Miroslav Rada

Přednáška: DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
Čtvrtek 8. 2. 2018, 16.00–18.00
Přednášející: Nikola Šindler, 
JUDr. Ján Horňák

Pro seniory: ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Čtvrtek 15. 2. 2018, 15.00–17.00
Účinkující: Miroslav Rada

Přednáška: OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Úterý 20. 2. 2018, 16.00–18.00
Přednášející: Nikola Šindler

Divadelní představení pro
předškoláky: ZPÍVÁNKY SE
SKŘIVÁNKEM OSKÁRKEM
Středa 21. 1. 2018,
9.00–10.00, 10.00–11.00
Soubor: Gábina a Katka

Přednáška: ALERGIE NA MLÉKO 
VS. LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
Čtvrtek 22. 2. 2018, 16.00–18.00
Přednášející: Alžběta Křemenová

Kreativní dílny a workshopy:
MASOPUST A MASKY
Sobota 24. 2. 2018, 9.00–17.00
Lektoři: Věra Angerová, Alžběta
Křemenová

Divadelní představení pro předškoláky:
O POROUCHANÉM ROBOTOVI
Úterý 27. 2. 2018,
9.00–10.00, 10.00–11.00
Soubor: Divadlo Koloběžka

Divadelní představení pro
předškoláky: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Středa 28. 2. 2018, 9.30–10.30
Soubor: Divadlo Kubko

Každý den v provozní době, resp. dle
dohody, je zájemcům k dispozici
poradenská služba (bydlení, zaměstnání,
finance atp.) vedená panem Nikolou
Šindlerem. Každý čtvrtek od 8 do 18 hodin
dochází do KC právník pan Ján Horňák.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

KC Kardašovská je financováno z projektu Komunitní centrum Praha 14, reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225, spolufinancovaného z OP Praha – pól růstu ČR.

NABÍDKA NEPRAVIDELNÝCH AKCÍ KC KARDAŠOVSKÁ

ÚNOR 2018
Kardašovská 626/5, Praha-Hloubětín

Těšíme se na Vás!

Koordinátorka aktivit: Alžběta Křemenová, tel.: 734 782 954, poradce: Nikola Šindler, tel.: 734 782 955

VSTUP NA VEŠKERÉ AKCE JE ZCELA ZDARMA!
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Radní pro bezpečnost v Praze 14 Mgr. Irena Kolmanová vyzývá: „Chcete, aby
se obyvatelé Prahy 14 cítili bezpečně? Staňte se strážníkem v Praze 14!Žádosti
adresujte na: Obvod. řed. MP Praha 14, Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitel OŘ
MP Praha 14, operacni.p14@mppraha.cz.
Pro sjednání osobní schůzky volejte na telefonní číslo 222 025 756.“



Stát se to může každému. Jednoho dne zjistíte, že najednou 

vše okolo vás, co dosud dávalo smysl, smysl postrádá. Sly-

šíte hlasy lidí, které nevidíte, máte dojem, že vás někdo neu-

stále sleduje, máte pocit, že na vás někdo negativně působí. 

Duševně nemocný člověk alespoň jednou v životě tento stav 

zažil a rozhodně nemůže tvrdit, že je to něco příjemného. 

Na pražském Lehovci vznikl zajímavý projekt chráněné-

ho bydlení, který pomáhá lidem s duševním onemocněním 

vrátit se do společnosti. Komunitní dům, v němž najednou 

může žít až osm lidí, najdete v bývalé mateřské školce. Oby-

vatelé zde mají k dispozici společenskou místnost s televizí 

a internetem, kuchyňku a další zázemí. K objektu patří i za-

hrada, o níž se klienti centra starají stejně jako o společné 

prostory.

„Chceme, aby klienti zvládli postarat se sami o sebe,“ vy-

světluje Eva Kudrnová, vedoucí chráněného bydlení. „Proto 

jim pomáháme si osvojit základní dovednosti, cvičíme s nimi 

každodenní život a jsme rádi, když se jim to daří.“

Každodenní rutina může být problém
Dům provozuje nezisková organizace Fokus Praha, která se 

na problematiku života lidí s duševními chorobami speciali-

zuje již několik let. Její pracovníci řeší nejen finanční problé-

my klientů, ale také jim pomáhají hledat zaměstnání a nabí-

zejí pomocnou ruku při urovnávání rodinných a mezilidských 

vztahů.

Někteří lidé totiž po dlouhodobé hospitalizaci, k níž dušev-

ní choroby mnohdy vedou, ztrácí schopnost udržet si doma 

pořádek, ignorují svátky, neumí si zařídit dovolenou, aby si 

odpočinuli, nebo vůbec nezvládají dovednosti, které pova-

žujeme za samozřejmé. „S tím vším klientům pomáháme 

a sdílíme s nimi jejich každodenní radosti i starosti,“ říká Ku-

drnová.

Protože cílem je připravit klienty na samostatný život, je 

doba pobytu omezena maximálně na dva roky. „Jsme rádi, 

že se Praha 14 zajímá o podporu sociálního bydlení,“ říká 

Eva Kudrnová. „Po dvou letech strávených u nás se totiž 

klienti musí někam odstěhovat. Nájmy jsou drahé a příjmy 

klientů bývají malé. Právě sociální bydlení tak může vyřešit 

přechod z chráněného domu do reálného života.“ 

Plány do budoucna
Je potřeba, aby se komunitní dům rozvíjel. „Chceme zahradu 

přiléhající k objektu otevřít i sousedům. Nechceme se stra-

nit společnosti, naším úkolem je totiž pravý opak, chceme 

naše klienty do společnosti navrátit,“ vysvětluje Kudrnová 

a dodává, že na léto pracovníci Fokusu připravují program. 

Měl by se odehrávat na zahradě domu a zváni jsou sousedé 

z blízka i daleka. 

 „Je nám na čtrnáctce dobře. Máme rádi tuhle lokalitu, Do-

stupnost je výborná a infrastruktura tu funguje. Navíc se 

jedná o klidnou zónu,“ vyjmenovává Eva Kudrnová výhody 

Lehovce. „Nejvíc nás pracovníky baví setkávání s lidskými 

příběhy. Mnohdy jsme překvapeni, co všechno se dozvídá-

me od klientů za rady. Jak nejlépe upéct bábovku nebo kde 

sehnat šikovného řemeslníka. Nás všechny z týmu práce 

baví a naplňuje nás,“ usmívá se Kudrnová. „Na atmosféře 

v chráněném bydlení je to poznat, hodně poznat,“ dodává.

Každý měsíc vám představíme jednu neziskovku, která na Praze 14 působí.  
Dozvíte se, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli. 

Potřebujete od Fokusu poradit? 
Ozvěte se jim na Poradenské místo: 
Nekvasilova 625/2, Praha 8,  
tel.: 778 764 738

Chráněné bydlení na Lehovci  
pomáhá lidem s návratem do běžného života

P r a h a  1 4  k u l t u r n í  ú n o r  2 0 1 8



Na začátku devadesátých let si Standa Zábranský otevřel 

na Hloubětíně železářství. V roce 1996 ho se svým bratrem 

Petrem rozšířil o obchod se snowboardovým vybavením 

a v současnosti vede podnik Standův syn Michal. Dneska 

má nabídku ještě pestřejší. Ke snowboardovému přibylo 

i skateboardové vybavení, a kromě známých značek se tu 

prodává i jedna ryze hloubětínská. 

„Jmenuje se HL Ghetto, založil jsem ji hlavně pro příznivce 

obchodu a kamarády. Děláme i trička a mikiny na zakázku,“ 

říká Michal Zábranský, který patří k průkopníkům, co začali 

v půlce devadesátých let brázdit Prahu 14 na skateboardu. 

„První skateparky jsme si stavěli sami. Dali jsme se dohro-

mady s partou z Lehovce a z Hrádku a hledali jsme místa, 

kde by se dalo skejtovat. Skateparky jsme si vytvářeli na 

opuštěných místech v Hloubětíně. Trávili jsme tam veške-

rý volný čas,“ vzpomíná nadšenec, který ve svém obchodě 

chová i sklípkana Růženku. 

In-line brusle v obchodě už nepořídíte, ale snowboarďácké 

vybavení z nabídky nezmizelo. Železářství tu funguje pořád, 

pracuje v něm také Michalova máma, a seženete tu i ku-

chyňské náčiní. Obchod se za roky svého fungování stal 

místem setkávání i naplněním života. Michal se tak živí svým 

koníčkem, což může říct jen málokdo. 

„Na Hloubětíně jsem vyrůstal od malička a máma se tu naro-

dila, takže to tu dobře známe a víme, jak to tu chodí.“ Michal 

se tak zapojuje i do společenského života v městské části. 

Pomáhá organizovat zářijový festival Stop Zevling nebo se 

angažuje při pořádání nohejbalového turnaje Hloubětínská 

smeč, který se letos odehraje již popáté. Stop Zevling má 

ještě delší tradici a toto září oslaví dvanácté narozeniny. 

„Pomáhám i se skateboardovými závody na Černém Mos-

tě. Zapojuji se i do skejťáckých akcích na Plechárně, chci 

podporovat mladé talenty. Holky a kluci navíc na Plechárně 

můžou trénovat ve venkovním i krytém skateparku, takže si 

je už nemusí stavět jako já,“ směje se Michal. 

P r a h a  1 4  k u l t u r n í  ú n o r  2 0 1 8

Železářství a skateshop.  
Tradice dělaná srdcem.
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❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

❱ PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro ma-
nažery firem s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme bezproblé-
mový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268.

❱ Sídlo pro S.R.O., OSVČ v Praze od
149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz.

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

❱ Velkoobchodní firma v Horních Po-
černicích přijme obch. zástupce na půl
úvazku. ŘP sk. B. Tel.: 605 388 388,
 obchod@elcoyote.cz.

❱ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ,
pro firmy i domácnosti. Jedná se
o hloubkové čištění profesionálním
strojem. Informace a objednávky na
tel.: 603 701 992. 

❱ Hledám hlídání pro dceru 8 měs.,
každé út od 9–12 hod. v KC Kardašovská,
Lehovec. Vhodné pro ženy a muže na
MD, 100 Kč/hod., tel. 774 172 789, mail:
modroplavka@gmail.com.

❱ FA J. MACHÁČ Výměny van, baterií,
klozetů a kuch. desek. Instalace sprcho-
vých koutů a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Obklady, dlažby, PVC, koberce a plov.
podlahy. Štukování, malování a lepení
podhledů. Údržba domu a zahrady. Tel.:
777 325 466, janmachac66@seznam.cz.

❱ Masér, terapeut – Černý Most. Laskavý
přístup, více na www.terapiemasaz.cz,
tel.: 724 372 110.

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY 
NA KURZY ČESKÉHO 

JAZYKA PRO CIZINCE. 
KURZY BUDOU PROBÍHAT:

PRVNÍ KURZ 
1. 2. – 26. 6. 2018  

DRUHÝ KURZ 
12. 9. – 31. 12. 2018.

Výuka 2x týdně 90 min., děti 1x týdně
90 min. Finančně velice výhodné. 

Kontakt: 739 203 254

KURZY 
ČESKÉHO 

JAZYKA PRO
CIZINCE

Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka
pro cizince v rámci projektu „Integrace cizinců 

na MČ Praha 14 v roce 2017“ za finanční podpory 
MV ČR a městské části Praha 14.
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Tel. 281 928 897

Po - Pá: 9.00 – 18.00 hod. 
So: 9.00 – 12.00 hod.

Náchodská 708/79
Praha 9 - Horní Počernice
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❱ Koupím zahrádku, nejlépe Kyje, Ja-
hodnice. Tel.: 608 725 332.

❱ Základní škola Bří Venclíků 1140,
Praha 9 – Černý Most, přijme na plný
úvazek vrátného. Nástup od 15. 3. 2018,
vhodné pro invalidní důchodce.

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

❱ Malířské práce, štukování, stěrky, laky
+ návštěva zdarma! Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

❱ Jako rodinnou investici koupím dva
byty v Praze a okolí. Seniora mohu nechat
v bytě na dožití. Na velikosti a stavu bytu
nezáleží. Na vystěhování nespěchám.
Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy,
exekuce nebo uhradím provatizaci. Tel.:
608 661 664.

❱ ÚKLIDOVÁ FIRMA PENJAK.CZ nabízí
pravidelný úklid kanceláří, firem a ko-
merčních prostor. Dodávky hygienic-
kých potřeb. Strojní čištění a čalounění.
Na trhu již 15 let. Tel.: 603 701 992, 
e-mail: j.penjak@seznam.cz.

❱ Prodejna Tabák – Dárky v H. Počerni-
cích přijme prodavačku na půl úvazku.
Zákl. PC podmínkou. Tel.: 605 388 388,
info@tabak-darky.cz.

❱ Koupím byt v Praze 9. Tel. 604 617 788.

❱ Zavedené kadeřnictví blízko metra
Černý Most přijme kadeřnice a mani-
kérky s praxí. V případě zájmu volejte
na tel. 776 426 946.

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby občanům zemí mimo EU: právní a sociální
poradenství, kurzy českého jazyka, vzdělávací semináře a také komunitní a kulturní akce, na které
jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services for third country nationals: legal and
social counselling, Czech language courses, educational seminars and integration events.
Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp những dịch vụ miễn phí cho công dân nước thứ ba: tư vấn luật

pháp và tư vấn xã hội, khóa học tiếng Séc, buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

Інтеграційний центр Прага (ІЦП) пропонує безкоштовні послуги громадянам третіх країн: юридичні
та соціальні консультації, курси чеської мови, освітні семінари та інтеграційні заходи.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, 
O. P. S. – POBOČKA Praha 14
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V minulém roce jsem ve Čtrnáctce
uvedl informaci, že přístřešek na vý-
še uvedené zastávce ve směru do
centra má být postaven v letních
měsících 2017. Řada jednání, přísli-
bů i dokumentace podporovala seri-
óznost takové vize. Souhra nepřízni-
vých okolností byla však mocnější
než dobrá vůle MČ Praha 14 i OC
Černý Most a JCDecaux, Městský

mobiliář, s. r. o. Po vyhodnocení řady
nových jednání mi nyní pan místo-
starosta MČ Prahy 14 Jiří Zajac sdě-
lil, že novou naději máme – realiza-
ce přístřešku by měla být do léta
2018. Tedy nikoliv do roka a do dne,
jak úspěšně prorokoval J. Kozina,
ani do roka a tří měsíců, jak bylo
uvedeno loni ve Čtrnáctce, ale do
dvou a půl roku od prvních úvah. Ale

i to lze považovat za velký úspěch –
jak vzhledem ke složitosti tohoto
případu, tak i k úředním náležitos-
tem, které bylo a ještě bude nutno
překonat. Snad tedy můžeme podě-
kovat výše uvedeným partnerům za-
tím za snahu udělat něco pro obča-
na a zákazníka.

Ing. Evžen Smrkovský, CSc. 
Praha – Dolní Počernice

PŘÍSTŘEŠEK NA ZASTÁVCE OBCHODNÍ CENTRUM – ČERNÝ MOST

Bří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út a čt 8.00–16.00 hod., tel. +420 775 553 188,
225 295 515, e-mail: praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, www.facebook.com/ICPraha
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

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

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Křížovka o ceny

Správné řešení z minulého čísla: „slivovice.“ „Kolik jich vidíš ty, Čechu?“ „A v které řadě myslíte?“
Výherci: D. Jakubičková, Hostavice; V. Picková, Kyje; M. Juppa, Černý Most

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky
s vaší adresou a s vaším telefonním číslem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 2. 2018 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: Do Českého hydrometeorologického ústavu volá rozzuřený muž: ... (dokončení v tajence)

Nápověda:
LAE, UNE,
ANP, BRA,

KÚLA



Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e


