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Obsah Vážení přátelé, 
zimní počasí si s námi zatím spíše zahrá-
vá, nicméně pár malebně mrazivých či za-
sněžených dnů už přeci jen nabídlo. Ba co 
víc – jsou čím dál delší a na příděl sluneč-
ní energie velkorysejší. Chodit do  práce 
i  z  práce za  tmy nikomu na  náladě nepři-
dává, tím méně, že to nemůže vykompen-
zovat vyšším počtem „naspaných“ hodin.
Pokud jde o nás na radnici, spíš než počasí 
teď řešíme finance, respektive celoměst-
ský rozpočet. Ten momentálně prochází 
schvalovacím řízením pro investice, které 
se zásadním způsobem odrazí i na rozvo-
ji naší městské části. Týkají se celé řady 

připravovaných projektů, včetně přemostění u Rajské zahrady či vý-
stavby parkovacích míst P+R na Černém Mostě.
Řadu investičních akcí plánujeme i  my v  rámci rozpočtu městské 
části. Také jeho schválení, které předpokládáme v  březnu na  nej-
bližším jednání zastupitelstva, navazuje na finální rozdělení měst-
ských financí.
V užší spolupráci s hlavním městem Prahou chceme řešit i kompli-
kace spojené s dopravou. Je to dlouhodobý proces částečně složený 
z postupných kroků. Třeba teď – je to jen pár týdnů, co se městské 
části podařilo prosadit zákaz vjezdu nákladních vozidel o tonáži nad 
3,5 tuny do  jahodnické části ulice Českobrodská. Těžká velká auta 
tuto lokalitu dlouhodobě zužovala, takže mám pochopitelně velkou 
radost, že se jejich provoz zde podařilo eliminovat.
Hlavní téma Čtrnáctky jsme tentokrát věnovali projektu zaměřeném 
na problematiku sociálního bydlení, o kterém na stránkách časopi-
su „hovoří“ nejen radní pro sociální oblast Bc. Michal Prager, MBA, 
ale i sociální pracovník, jenž má projekt na starosti. Vnímáme sta-
rosti lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a snažíme se poskyt-
nout jim pro překonání překážek maximální podporu.
Vedle toho se v  únorovém vydání můžete dočíst o  nové nabídce  
Komunitního centra Kardašovská na Lehovci, vyhlášení architekto-
nické soutěže na revitalizaci tzv. Centrálního parku kousek od sta-
nice metra Rajská zahrada nebo třeba o křtu krásné, na fotografie 
bohaté knihy o historii Černého Mostu – Linka č. 141.
Nezapomínáme ani na  ty z  Vás, kteří se chcete bavit nebo aktivně 
trávit volný čas. Věřím, že si z  kalendáře akcí i  dalších pozvánek 
na  únorové akce vyberete. Dětem přeji pěkné pololetní a  jarní 
prázdniny plné zimních zážitků a  nám všem pohodové a  pokud 
možno slunečné dny.

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE?  
Kontaktujte nás na e-mail vydavatele: 
distribuce.14@regvyd.cz, poštovní adresa pražské 
pobočky vydavatele je: Profi-tisk group, s.r.o.,  
K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9

Šéfredaktor:
Michal Sedlák
e-mail: sedlak@regionalnivydavatelstvi.cz
 Plošná inzerce:
 Zuzana Tomaschková , 605 405 799, tomaschkova@regvyd.cz, 
Vít Vrbický, 603 786 170, vrbicky@regvyd.cz 
Řádková inzerce: 
Růžena Hrdá, 733 720 744, radkova.inzerce@regvyd.cz

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi-tisk group s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p., 
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • Redakční 
rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Josef Kutmon, Ivan Břešťák, Bc. Tomáš Novotný, Soňa Tománková, Ing. Luděk 
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V rámci projektu „sociálního by-
dlení“, který máte na starosti, 
se Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví ÚMČ Praha 14 zaměřuje 
mimo jiné i na prevenci ztráty by-
dlení. Na koho tato aktivita cílí? 
Komu má pomoci?
Našimi klienty jsou především lidé, 
kterým hrozí ztráta stávajícího 
bydlení. Spolupracujeme ale i  se 
správcovskými firmami, bytovými 

družstvy, společenstvími vlastníků 
a chtěli bychom oslovit i soukromé 
pronajímatele. Když to zjednodu-
ším: naším cílem je nabídnout spo-
lupráci a podporu při krizových si-
tuacích, u kterých vzniká riziko, že 
ten či onen člověk přijde o střechu 
nad hlavou.  

Jaké konkrétní služby těmto kli-
entům poskytujete?

Poradenství a  podporu v  širokém 
spektru potřeb, které lidé ohro-
žení ztrátou bydlení mají. Přede-
vším se jedná o  odborné sociální, 
právní nebo dluhové poradenství, 
podporu při jednání s  úřady nebo 
majiteli a podobně. Stejně tak spo-
lupracujeme s  pronajímateli, kteří 
se na nás mohou obrátit při řešení 
problematických situací s  nájem-
níky svých bytů. Největší možnosti 

Bezplatnou pomoc v krizi Praha 14  
nabízí nájemníkům i vlastníkům bytů
„NAŠÍM CÍLEM JE NABÍDNOUT SPOLUPRÁCI A PODPORU PŘI KRIZOVÝCH SITUACÍCH, U KTERÝCH VZNIKÁ RIZIKO, ŽE 
TEN ČI ONEN ČLOVĚK PŘIJDE O STŘECHU NAD HLAVOU,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK MGR. VLASTIMIL DUBSKÝ.

Radní Prager: v projektu zaměřeném  
na sociální bydlení jde hlavně o prevenci

Právě tato skupina obyvatel patří 
mezi hlavní „cílovky“ aktuálního, 
z  evropských peněz podpořeného 
projektu s  názvem Pilotní ověření 
implementace systému sociálního 
bydlení na lokální úrovni v městské 
části Praha 14. „Navzdory kompli-
kovanému názvu má poměrně jed-
noduchý cíl – umožnit radnici, aby 
vytvořila funkční systém pomoci 
seniorům, lidem se zdravotním 
postižením, maminkám samoživi-
telkám a  dalším obyvatelům, kteří 
se ocitli v  bytové a  sociální nouzi. 
V  projektu přitom nejde jen o  sta-
novení způsobu, jak řešit vlastní 
krizové případy, ale zejména o pre-
venci, tedy o  předcházení nejhor-
šímu,“ nastiňuje radní Prahy 14 
Bc.  Michal Prager, MBA, který má 
v městské části na starosti sociální 
oblast.
Projekt za více než 8 milionů korun 
odstartoval předloni v  září, skončí 
příští rok v  létě, přičemž radnice 
z něj bude ve své další práci i nadá-
le vycházet. „Za  bezmála půl dru-
hého roku se díky němu podařilo 
udělat opravdu hodně práce – ze-
jména v té, odborněji řečeno, meto-

dické části. Tak jako u každé složité 
agendy, bylo i  v  oblasti sociálního 
bydlení nejprve nutné zmapovat, 
tedy zanalyzovat aktuální stav, 
a  jednotlivá zjištění přetavit do ur-
čitého manuálu, návodu, jak v té či 
oné situaci postupovat,“ odkazuje 

radní Prager na loňské analyzování 
podkladů a vytváření koncepce so-
ciálního bydlení včetně metodik pro 
práci s uživateli sociálního bydlení.
V  současnosti se projekt naplno 
přehupuje do „praktické“ fáze, tedy 
do  konkrétní pomoci konkrétním 
lidem. „Náš Odbor sociálních věcí 
a  zdravotnictví v  tomto smyslu za-
jišťuje sociální poradenství a  další 
aktivity spojené s  prevencí ztráty 
bydlení i jinými obdobně kompliko-
vanými životními situacemi,“ říká 
radní Prager. Zároveň upozorňuje 
na to, že lidé, na něž zmíněný pro-
jekt cílí, nejsou zdaleka jedinými 
obyvateli s  těžkostmi. „S  žádostí 
o  pomoc se na  nás mohou obrátit 
všichni, kdo se dostali do  nepříz-
nivé situace kvůli věku nebo třeba 
zhoršenému zdravotnímu stavu. 
Jsme si vědomi rozevírání tzv. eko-
nomických nůžek a  zhoršující se 
dostupnosti bydlení v  Praze. Proto 
chceme nabídnout podporu všem 
obyvatelům městské části, kteří 
jsou odhodlaní se svojí nepříznivou 
sociální situací bojovat,“ uzavírá 
radní. 

red

Bc. Michal Prager, MBA

JEDNÍM Z ÚKOLŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI JE POMÁHAT LIDEM, KTERÝM SE KVŮLI JEJICH TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ 
SITUACI NEDAŘÍ UDRŽET STÁVAJÍCÍ BYDLENÍ NEBO KTEŘÍ SI VLASTNÍ BYDLENÍ Z OBDOBNÝCH DŮVODŮ 
NEDOKÁŽOU OBSTARAT. 
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máme u  městských bytů, v  jejichž 
případě kromě zprostředkování 
komunikace a  pomoci při urovnání 
sporu můžeme nabídnout i praktic-
kou podporu.

Jakou například?
Představte si třeba, že někomu 
zemře partner a  on zůstane sám 
na  platbu vysokého nájemného. 
V takových situacích můžeme nabíd-
nout pomoc s výměnou bytu za men-
ší, případně s vyjednáváním o splát-
kovém kalendáři. Především jsme 
pak připraveni poskytnout podporu 
při řešení krátkodobě i dlouhodobě 
nepříznivé sociální situace.

Dokážete pomoci i  nájemníkům 
soukromých bytů?
Nájemcům soukromých bytů, kte-
rým by z  nějakého důvodu hrozila 
ztráta bydlení, můžeme nabídnout 
především zprostředkování jedná-
ní s majitelem, facilitaci jejich pří-
padného sporu a  odborné dluhové 
a právní poradenství. V rámci soci-
álního poradenství se s nimi může-
me podívat i na způsob jejich hos-
podaření, pomoci jim s  podáním 
žádostí o  dávky, zkrátka celkově 
s nimi spolupracovat na stabilizaci 
jejich životní situace. V  těchto  pří-
padech platí, že nás s žádostí o spo-
lupráci či radu může oslovit nejen 
nájemce, ale i pronajímatel. Cílem 
je řešit situaci s  minimální ztrá-
tou a maximálním prospěchem pro 
obě strany sporu. Ostatně, když se 
strany domluví, je to vždycky lepší. 
Ani městská část nemá zájem o to, 
aby lidem vznikaly dluhy na nájem-
ném, které jim výrazně komplikují 
život.

Platí za  podporu městské části 
klienti něco? Je jim zaručena ano-
nymita?
Všechny služby, které poskytuje-
me, jsou bezplatné a naprosto dis-
krétní. S  požadavkem anonymity, 
tedy v té míře, že jméno klienta ne-
známe ani my, se v  naší práci pří-
liš nesetkáváme, nicméně i  taková 
spolupráce je možná. Na  druhou 
stranu, pokud klient potřebuje pod-
poru při vyplnění žádosti – třeba 
o příspěvek na bydlení – přirozeně 
potřebujeme znát nejen jeho jmé-
no, ale i  další citlivá data, s  nimiž 
nakládáme diskrétně a  v  souladu 
s právními předpisy.

Tematikou prevence ztráty bydlení 
se jako sociální pracovník zabývá-
te dlouhodobě? Pokud ano, s jaký-
mi lidskými příběhy jste se napří-
klad setkal?
Lidských osudů jsem za  dobu prá-
ce v  sociální oblasti, konkrétně 
v  oblasti prevence bezdomovec-
tví, poznal nepřeberně. S  ohledem 
na ochranu lidí, kterých se to týká, 
však mohu mluvit pouze obecně. 
S  klienty jsem prožil široké spek-
trum silných emocí. Od pocitu bez-
moci, když ani přes veškerou pod-
poru svou situaci nezvládli, přes 
nejistotu a úzkost, když spolu s by-
dlením přicházeli i  o  svoje životní 
jistoty, zoufalství, když se museli 
poprat s  byrokratickými pastmi 
až po  překvapení, že se jim někdo 
upřímně snaží pomoci, či velkou 
radost, že se dokázali znovu posta-
vit na vlastní nohy. 

Je Praha 14 v  rámci metropole 
nějak specifická, co se prevence 
ztráty bydlení týká? 
Obdobné služby, samozřejmě 
v různém rozsahu, nabízejí i ostatní 
pražské městské části. Specifikem 
našeho přístupu je vyčlenění jed-
noho sociálního pracovníka přímo 
na  tuto činnost, možnost poskyt-
nutí profesionálního poradenství 
v  oblasti oddlužení a  široká škála 
forem pomoci nabízená nájemní-
kům bytů ve správě městské části. 
Těm kromě odborného poradenství 
– a  v  návaznosti na  jejich konkrét-
ní životní situaci – můžeme nabíd-
nout například i snížení nájemného 
po  dobu splácení dluhu, výměnu 
bytu za menší nebo odpuštění čás-
ti příslušenství dluhu. Snažíme se 
o navázání spolupráce s lidmi, kteří 
dluží nájemné co nejdříve po  vzni-
ku nepříznivé situace. Stejně jako 
v  mnoha dalších záležitostech je 
velmi důležité problémy souvisejí-
cí s nájemním vztahem řešit pokud 
možno hned, protože s  postupují-
cím časem se stávají hůře zvlada-
telnými.

Co musí klient udělat pro to, aby 
mohl nabízené služby využívat? 
Obrátit se na nás s žádostí o poraden-
ství nebo o  navázání i  dlouhodobější 
spolupráce může kterýkoliv obyvatel 
Prahy 14. Ke kontaktu je možné využít 
e-mail (socialnibydleni@praha14.cz), 
mobil (604 381 764) či pevnou linku 

(225 295 799). Lidé nás mohou kon-
taktovat i  přímo na  Úřadě měst-
ské části Praha 14 (Bratří Venclíků 
1072, Praha 9), a to nejlépe ve stře-
du od 8 do 18 hodin.  

Můžete pomoci i  lidem, kteří by-
dlení hledají, ale kvůli špatné fi-
nanční situaci ho nemohou nalézt 
v komerční sféře? Jak? 
Přestože tito lidé nejsou přímo cí-
lovou skupinou projektu – tou jsou 
obyvatelé žijící ve  standardním 
nájemním či vlastnickém bydlení – 
pomoc samozřejmě nabízíme i  jim. 
Lidem, kteří jsou v  komplikované 
životní situaci a hledají bydlení, mů-
žeme pomoci s  výběrem vhodných 
alternativ podle jejich aktuálních 
možností, podpořit je při jednání 
s majiteli nájemních bytů nebo jim 
poskytnout informace o  dostup-
ných možnostech krizového řešení 
v  ubytovnách, azylových domech 
nebo noclehárnách. Možností je sa-
mozřejmě i požádat o byt městské 
části nebo hlavního města. 

Kolik bytů má městská část 
ve  správě, kolik Magistrát hl. m. 
Prahy na území Prahy 14 a jak jsou 
obsazeny? 
Celkem je v  Praze 14 necelá tisí-
covka bytů ve správě městské čás-
ti a  přibližně 3  500 bytů ve  správě 
hlavního města. Přestože většina 
z  bytů ve  správě městské části je 
v  současnosti obsazena, možnos-
ti zde stále jsou. Byty se uvolňu-
jí v  případě skončení předchozího 
nájemního vztahu, například kvůli 
dluhům na  nájemném. Z  bytové-
ho fondu městské části se ročně 
uvolní zhruba deset až dvacet bytů. 
Podmínkami pro žadatele o nájem-
ní byty městské části se podrobně 
zabýval speciál Čtrnáctky zaměře-
ný na sociální bydlení (pozn. redak-
ce: v elektronické podobě ke staže-
ní na www.praha14.cz). red

Název projektu: Pilotní ověření 
implementace sociálního bydlení 
na  lokální úrovní v  městské části 
Praha 14
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/
0.0/15_008/0007315
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
A ZDRAVOTNICTVÍ 

nabízí lidem pomoc nejen v otázkách bydlení, ale i v mnoha jiných pří-
padech. Ocitli jste se v nepříznivé situaci kvůli svému věku, zhoršení 
zdravotního stavu, případně hledáte informace o domovech pro senio-
ry, sociálních dávkách či o poskytovatelích sociálních služeb? Neváhej-
te a využijte nabízených možností.

KDE VÁM PORADÍ A JAK SE TAM DOSTANETE?
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Bratří Venclíků 1072, Praha 9)

Spojení MHD k úřadu:
n  metro linky B, stanice Rajská zahrada
n  autobusová zastávka Hejtmanská, linky 110, 181, 273
n  autobusová zastávka Rajská zahrada, linky 181, 186, H1

POMOC V KRIZI  
NABÍZÍ I ÚŘAD  

MĚSTSKÉ  
ČÁSTI

V JAKÝCH 
OBLASTECH MŮŽE 
ÚŘAD NAPŘÍKLAD 

POMOCI? 

n bydlení

n finance

n ztráta zaměstnání

n domácí násilí

n řešení konfliktů

n úmrtí v rodině

n chod domácnosti

n péče o blízké

n péče o děti

n osamělost

n psychická podpora

n návrat z vězení

n sociální poradenství

n  problematika 
osob omezených 
ve svéprávnosti
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BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 
Mimo Odbor sociálních věcí a zdravotnictví úřad zprostředkovává 
i bezplatné právní poradenství, a to každou středu od 8 do 18 hod. 
v místnosti č. 419 (Bratří Venclíků 1072) a každý čtvrtek od 13 do 18 
hodin v  KC Kardašovská (Kardašovská 626/5, Hloubětín). Zájem-
cům je k  dispozici JUDr.  Ján Horňák. Právní konzultace jsou za-
měřeny na výklad zákonů a prováděcích předpisů, poradenství při 
uzavírání smluv a podání k soudům a státním institucím.

TELEFONNÍ KONTAKTY:
n  sociální kurátorka – tel.: 225 295 352
n  sociální pracovnice – tel.: 225 295 503, 225 295 392
n  terénní pracovnice pro menšiny – tel.: 225 295 447, 225 295 513
n  veřejné opatrovnice – tel.: 225 295 372, 225 295 374
n  oddělení sociálně právní ochrany dětí – tel.: 225 295 341
Všechny kontakty na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví jsou k na-
lezení na webových stránkách ÚMČ Praha 14: www.praha14.cz (Úřad 
městské části → menu v  horní liště O  Úřadu MČ Praha 14 → menu 
vpravo Odbory úřadu → vybrat příslušný odbor). Na stránkách je k dis-
pozici i řada dalších užitečných informací ze sociální oblasti.

Téma
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POMOC V KRIZI  
NABÍZÍ I ÚŘAD  

MĚSTSKÉ  
ČÁSTI

III. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14
12. 3. 2019 OD 15 HODIN V GALERII 14
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra zve občany na III. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná 12. 3. 2019 od  15 hodin 
v prostorách Galerie 14, náměstí Plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Program jednání najdete od 5. 3. 2019  
na www.praha14.cz. 
Interpelace občanů budou probíhat tradičně  
od 17.00 do 17.30.

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 března. Jejím cí-
lem je získat informace o kvalitě po-
skytovaných služeb a  o  možnostech 
jejich dalšího zlepšení. Při odchodu 

z  budovy Úřadu městské části 
Praha 14 budou občané 
požádáni pověřenými 

pracovníky, aby vy-
plnili anketní lístek 

s  několika otázka-
mi. Anketní lístek 
po  vyplnění vloží 
do  předem při-
pravených schrá-
nek umístěných 

ve  stupních prostorách. Od-
povědi budou vyhodnoceny a  možné 
návrhy realizovány. Všem, kteří se 
aktivně zúčastní této ankety, předem 
děkujeme.  (red)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ V ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ
Městská část Praha 14 přijme vedoucí/vedoucího oddělení přestupků (platová 
třída 11). Součástí nabídky je také možnost získání obecního bytu. Bližší in-
formace poskytne Ing. Irena Holíková na tel.: 225 295 540. Podrobnosti nejen 
o této pracovní pozici, ale i o dalších volných místech na Úřadě MČ Praha 14 
naleznete také na www.praha14.cz (Úřad městské části → Volná místa). red

BRIGÁDA NA ÚŘADĚ MČ PRAHA 14
Máte zájem o   přivýdělek? Využijte nabídku  brigády v  sídle MČ Praha 14 
(Bratří Venclíků 1072 a  1073, kousek od  stanice metra Rajská zahrada). 
V  průběhu měsíce března 2019 budete vždy v  pondělí a  ve  středu (prac. 
doba 10 hodin) vydávat anketní lístky návštěvníkům úřadu. Finanční ohod-
nocení – 8 000 Kč/8 dnů. Máte-li o nabídku zájem nebo pouze chcete zjistit 
další informace, kontaktujte Ing. Michala Němce na tel.: 225 295 281. red

Myslím si, že v první řadě je nutné říci, co 
skrývá pojem sociální bydlení. Takovéto 
bydlení bývá provozováno městskou částí 
nebo Magistrátem hl. m. Prahy, výše ná-
jemného je nižší než tržní a jeho přidělení 

posuzuje úřadem zvolená komise, která vyhodnocuje 
úřadem určená sociální kritéria. Dle mého názoru by-
chom se v rámci sociálního bydlení měli více zabývat 
tzv. dostupným bydlením, které se týká mnohem širší 
skupiny obyvatel, ať už mladých lidí, matek samoživite-
lek, mladých rodin nebo seniorů. Vladimír Diviš,

Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Do  sociální nouze se nejčastěji dostávají 
mat ky samoživitelky, sta ří lidé nebo jednot-
livci v těžké životní situaci. Pro ty by měla mít 
MČ Praha 14 připravené malometrážní byty. 
Bohužel se jich privatizací zbavuje a hodlá 

v tom pokračovat. To by šlo odpustit, kdyby se stavěly byty 
nové, ale to se na rozdíl od jiných městských částí neděje. 
Navíc v době rostoucích nákladů na bydlení, které v Pra-
ze převyšují i možnosti pracujících lidí, bude přibývat těch, 
kterým město má být schopno nabídnout pomoc.  

Ing. Veronika Bušová, MBA, ANO

ANKETA
ZABÝVÁ SE MĚSTSKÁ ČÁST DOSTATEČNĚ OTÁZKOU 
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ? CO V TOMTO OHLEDU 
KVITUJETE? KDE VIDÍTE REZERVY?
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Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby ob-
čanům zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy čes-
kého 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 langu-
age 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
Bratří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út, čt: 8.00–16.00 hod., tel.: +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail:  
praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, https://www.facebook.com/ICPraha

Máte doma 15 a  více let staré fotky, 
na kterých jsou zachycena místa na Pra-
ze 14, a  chtěli byste se jimi pochlubit? 
Soutěžte s námi o nejhezčí „srovnávač-
ky“. Jak?
PRAVIDLA
• Vyfoťte totéž místo i v jeho dnešní 

podobě a oba snímky nám v elek-
tronické podobě (u starých fotek 
je možný scan, u nových prosíme 
zachovat původní velikost sním-
ku pořízenou fotoaparátem – tis-
ková kvalita) pošlete na  adresu:  
Veronika.Berna@praha14.cz. Dů-
ležité: zasláním snímků do soutě-
že autor souhlasí s jejich zveřejně-
ním v  rámci informačních kanálů 
městské části (web www.praha14.
cz, Facebook a časopis Čtrnáctka) 

viz níže, zároveň dává souhlas 
s  tím, že u  jeho fotografie bude 
zveřejněno jeho jméno a příjmení.

• Zasláním snímků do  soutěže se 
autor zavazuje, že fotografie spl-
ňují podmínky platné legislativy ČR 
v oblasti ochrany osobních údajů.

• Sběr srovnávacích snímků potr-
vá do  konce letních prázdnin, tedy 
do 31. srpna 2019. Soutěžní snímky 
mohou zájemci zasílat už nyní.

• Během září a  října 2019 redakce 
časopisu Čtrnáctka vybere TOP 10 
„srovnávaček“, které budou v listo-
padu 2019 (na  tento měsíc připadá 
výročí 25 let od vzniku MČ) zveřejně-
ny na webu MČ, na FB MČ a v časo-
pise Čtrnáctka. Redakce si vyhrazu-
je právo s ohledem na vývoj soutěže 

stejným způsobem zveřejnit i další 
soutěžní snímky mimo vybranou 
TOP 10, případně dodatečně vyhlásit 
ještě diváckou (hlasování na  Face-
booku) kategorii. Toto bude rozhod-
nuto po ukončení sběru fotografií. 

• Fotografie s  vulgárním nebo jinak 
škodlivým obsahem nebudou zve-
řejněny ani žádným jiným způsobem 
zařazeny do soutěže. Právo na po-
souzení vhodnosti snímku si vyhra-
zuje redakce časopisu Čtrnáctka.

• Na  ocenění se mohou těšit autoři 
všech TOP 10 „srovnávaček“.

• Ceny pro první tři místa: vouche-
ry na večeři (např. Café Imperial), 
poukázky do kina s možností vý-
běru filmu dle preferencí soutě-
žícího, dárkové balíčky atp.

Těšíme se na vaše fotky!
Redakce časopisu Čtrnáctka

Proměny Prahy 14 ve fotografiích
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„Centrální park si vyloženě říká o  to, 
aby se stal skutečným zeleným cent-
rem této části Černého Mostu. Kromě 
nového, vkusného mobiliáře a osvětlení 
počítáme také s regenerací zeleně nebo 
i s rozmístěním případných výtvarných 
děl. Cílem projektu je nabídnout lidem 
příjemné místo pro odpočinek i  rela-

xaci. Chceme, aby tu byly klidové zóny, 
piknikové plochy, kvalitní dětská hřiště 
a samozřejmě i již zmíněné reprezenta-
tivní místo pro pořádání veřejných akcí,“ 
říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Von-
dra, do jehož gesce spadá územní rozvoj 
městské části.
Pokud vše půjde podle plánu, o  vítěz-
ném návrhu bude rozhodnuto v průběhu 
dubna. Pak se začne se samotnou pro-
jektovou přípravou. „Rádi bychom, aby 
revitalizace započala nejpozději ve dru-
hém pololetí roku 2020. Samotnou re-
alizaci předpokládáme zhruba do konce 
roku 2021,“ doplňuje starosta Vondra. 
V představě, jak by Centrální park měl 

v  budoucnu vypadat, městské čás-
ti pomohl i  sociálně-antropologický 
průzkum, do  kterého tazatelé zapojili 
zástupce různých potenciálních uživa-
telských skupin parku. Jejich potřeby, 
návrhy na  zlepšení i  doporučení jsou 
součástí zadání architektonické sou-
těže. „Vítězné návrhy budeme i  přesto 
prezentovat v  širokém fóru také obča-
nům. Před samotnou realizací počítáme 
s diskusí s odborníky i s obyvateli,“ vy-
světluje starosta.  
Náklady na soutěž městská část před-
pokládá ve výši 2,5 milionu korun, inves-
tiční náklady na samotnou realizaci pak 
25 milionů korun. red

Jaká bude budoucnost Centrálního parku?  
Začala architektonická soutěž
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 VYHLÁSILA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA REVITALIZACI TZV. CENTRÁLNÍHO 
PARKU NEDALEKO STANICE METRA RAJSKÁ ZAHRADA. JEDNÁ SE O ROZSÁHLOU ZELENOU PLOCHU UPROSTŘED SÍDLI-
ŠTĚ ČERNÝ MOST, KTERÁ MÁ VELKÝ POTENCIÁL A UŽ DNES JE VYUŽÍVÁNA PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH ČI SPORTOV-
NÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST. 

Část tzv. Centrálního parku na Černém Mostě
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Místní honitba má 
nového nájemce

Honební společenstvo Horní Po-
černice loni vyhlásilo výsledky 
výběrového řízení na  nového ná-
jemce honitby, která částečně 
zasahuje i  na  území Prahy 14. 
Myslivecký spolek Horní Počerni-
ce, jenž v  minulých letech o  plo-
chu coby nájemce pečoval, střídá 
Radek Hertl se sídlem v Úvalech. 
Výběrového řízení se zúčastnili tři 
uchazeči, přičemž vítěz soutěže 
dle zprávy hodnotící komise získal 
nejvíce bodů ve všech hodnotících 
kritériích. Pronájem honitby admi-
nistrovala organizace Lesy hl. m. 
Prahy, zástupce majoritního vlast-
níka honebních pozemků. red

INZERCE
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  Máte prořízlou pusu? 
  Chcete změnu?

  Umíte zabrat?  
  Chcete si řídit  

svůj pracovní čas?  
  Mluvíte rád(a)  

s lidmi?  
  Chcete pracovat ve 

svém regionu?  
  Chcete vydělávat  

30, ale i přes 50 tisíc?

Regionální vydavatelství  
(vydává Čtrnáctku)

rozšiřuje svou působnost a hledá

Pošlete nám váš životopis na adresu:  
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár řádek  

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspešné obchodní zástupce,
inzertní poradce, manažery inzerce!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY!
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Podpora i pro sport, kulturu a volný čas
I  v  letošním roce poputují 
z  rozpočtu Prahy 14 pe-
níze na  podporu sportu, 

kultury, volnočasových aktivit i  soci-
álních služeb. Zastupitelé městské 
části v  prosinci rozhodli o  vypsání 
dotačních titulů, které tyto oblasti 
pokrývají. Finanční prostředky pů-
jdou také na zajištění mezinárodního 
programu místní Agenda 21 (MA 21), 
jehož cílem je zvyšování kvality veřej-
né správy. Na, zjednodušeně řečeno,  
„kulturně-sportovní“ oblast a MA 21 
letos radnice vyčlenila milion korun, 
na podporu sociálních služeb 4,5 mi-
lionu korun – čtyři miliony na sociální 

a  návazné služby (program pro rok 
2019 a 2020), půl milionu na tzv. Pří-
spěvek na zajištění služby.

DO KDY JE MOŽNÉ PODAT ŽÁDOST 
O PODPORU V RÁMCI UVEDENÝCH 
DOTAČNÍCH PROGRAMŮ?
• Sociální a  návazné služby – lze 

žádat do 28. 2. 2019 
• Příspěvek na  zajištění služby – 

lze žádat do 30. 4. 2019
• Dotace na  podporu sportu, kul-

tury, volného času a MA 21 – lze 
žádat do 15. 2. 2019

Podrobné informace k  dotacím jsou 
uvedeny na www.praha14.cz red

Kurzy českého jazyka pro cizince
Přijímáme přihlášky na kurzy českého 
jazyka pro cizince. První kurz se usku-
teční od 4. 2. do 26. 6. 2019, druhý od 11. 
9. do 31. 12. 2019. Výuka dospělých pro-
bíhá dvakrát týdně, výuka dětí jednou 
týdně, jedna lekce trvá 90 minut. Kurzy 
českého jazyka pro cizince organizuje 

Farní charita Praha 14 v rámci projek-
tu „Integrace cizinců na  MČ Praha 14 
v roce 2017“, za finanční podpory Minis-
terstva vnitra ČR a městské části Praha 
14. Účast na výuce je finančně výhodná. 
Máte-li zájem nabídky využít, volejte: 
739 203 254. red
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Doprava

Na Jahodnici nově platí zákaz  
vjezdu nákladním vozidlům
ZHRUBA OD POLOVINY LEDNA PLATÍ DO JAHODNICKÉ ČÁSTI ULICE ČESKOBRODSKÁ ZÁKAZ VJEZDU NÁKLADNÍM 
VOZIDLŮM O TONÁŽI NAD 3,5 TUNY. RADNICI PRAHY 14 SE NA TOM PO NĚKOLIKA LETECH MARNÝCH SNAH 
PODAŘILO DOHODNOUT S MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY. OD TZV. DOPRAVNÍ ZÁTKY SI MĚSTSKÁ ČÁST SLIBUJE 
NEJEN SNÍŽENÍ HLUKU, ALE TAKÉ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI.

„Vycházeli jsme z  odborných posou-
zení, vlastních zkušeností i z dlouho-
dobých podnětů místních lidí, kterým 
vysoká koncentrace nákladní dopravy 
pochopitelně ztrpčovala život. Jsem 
rád, že se ji tímto krokem podařilo 
eliminovat,“ říká místostarosta Prahy 
14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce do-
prava v městské části spadá.
Bez souhlasu magistrátu by se rad-
nice neobešla, protože správcem ko-
munikace není Praha 14, ale hlavní 
město. „Naše městská část má vybu-
dovanou nadřazenou komunikační síť, 
která umožňuje přesunout nákladní 
dopravu z  obytné zástavby do  míst, 
kde nikomu nevadí. Proto jsme se 
ještě ve  spolupráci se zástupci Dol-
ních Počernic rozhodli usilovat o  její 
odklon mimo naše území,“ vysvětluje 
místostarosta Hukal.

Úsek, kam nyní „náklaďáky“ nesmě-
jí, je mezi výjezdem z  průmyslového 
areálu Coca-Coly a odbočkou do ulice 
Travná. K rozhodnutí instalovat v ob-
lasti zákazovou značku podle mís-
tostarosty Hukala přispěla i nedávno 
zřízená křižovatka s  ulicí Objízdná. 
„Obě opatření mají za  cíl dopravu 
z areálu napojit na Průmyslovou přes 
tuto komunikaci tak, aby nemusela 
vést přes Jahodnici a Dolní Počerni-
ce,“ uvádí místostarosta Hukal.

DOPRAVNÍ ZÁTKA
Omezení je podle něj promyšleno 
tak, aby snižovalo negativní dopady 
tranzitní dopravy na  život obyvatel, 
a  přitom neznemožňovalo dopravní 
obslužnost. Popisované úpravě pro-
vozu se říká „dopravní zátka“ a  ne-
jen v  metropoli jako takové, ale ani 

v  Praze 14 není ničím výjimečným. 
Funguje na  mnoha místech. „Jedná 
se o  efektivní řešení pro omezení 
konkrétního druhu dopravy se zá-
kazovou dopravní značkou v oblasti, 
kde dochází k  nežádoucím průjez-
dům. Instaluje se zpravidla v místě, 
kde se nenachází žádné vjezdy do ob-
jektů a  dotčená oblast se následně 
obsluhuje z jedné nebo druhé strany. 
Výsledkem je omezení tranzitní do-
pravy při zachování přiměřené do-
pravní obsluhy lokality. Navíc tento 
typ opatření řidiči obvykle respektu-
jí,“ doplňuje místostarosta.

red

„DOPRAVNÍ ZÁTKY“ OMEZUJÍCÍ 
TRANZITNÍ NÁKLADNÍ 
DOPRAVU:
n Průmyslová (úsek Českobrod-

ská – Poděbradská)
n Kbelská (úsek Kolbenova – Po-

děbradská)
n Broumarská (úsek Lednická – 

Prelátská)
n Budovatelská (úsek Sicherova – 

K Viaduktu)
n Rožmberská (úsek Českobrod-

ská – Podedvorská)
n Hodějovská (úsek Jakubovská – 

Za Rokytkou)

Systém „dopravních zátek“ vy-
užívají i  sousední městské části 
Praha-Štěrboholy, Praha-Satalice 
či Praha 19.

ING. PETR HUKAL, MÍSTOSTAROSTA

Máte dotazy či podněty týkající se dopravy v Praze 14? Napište nám přes kontaktní formu-
lář na hlavní straně webu městské části www.praha14.cz nebo se obraťte přímo na mís-
tostarostu Ing.  Petra Hukala, do  jehož gesce tato oblast spadá. Psát můžete na  e-mail  
Petr.Hukal@praha14.cz.
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www.parkmilovice.cz

Park Milovice  
Nový projekt družstevního bydlení pro vás

Vlastní byt
od 300 tisíc

korun

Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem 
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Zahájení stavby – červen 2018

• Předání bytů – začátek 
roku 2020

• Stačí 25 % vlastních zdrojů 
z pořizovací ceny

• nebo 10 % s podporou 
stavební spořitelny

• Bez hypotéky

• Vyšší ochrana před 
dlužníky v domě

• Vhodné pro investice

• Bez věkového omezení

• Byt si budete moci převést 
do osobního vlastnictví
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Volby do Evropského 
parlamentu 

Prezident ČR Miloš Zeman vyhlásil, v souladu 
s příslušnými předpisy a rozhodnutím Rady Ev-
ropské unie (viz Sbírka zákonů č. 9/2019), koná-
ní voleb do  Evropského parlamentu ve  dnech 
24. a 25. května tohoto roku. Od vyhlášení vo-

leb může oprávněný volič požádat na příslušném obecním 
úřadě v  místě svého hlášeného trvalého pobytu o  vydání 
voličského průkazu, na  základě kterého lze volit kdeko-
liv na  celém území ČR. Více informací k  volbám najdete 
na webových stránkách Úřadu MČ Praha 14 (www.praha14.
cz), stránkách MV ČR (www.mvcr.cz) a v dalších číslech Čtr-
náctky. Občanskosprávní odbor ÚMČ Praha 14

Konkurzní řízení na ředitele škol
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní 
řízení na funkci:
• ředitele / ředitelky mateřské školy, Praha 

9 – Hostavice, U  Hostavického potoka 803/71, 
s předpokladem nástupu 1. 9. 2019 

• ředitele / ředitelky základní školy, Praha 9 – 
Hloubětín, Hloubětínská 700, s  předpokladem 
nástupu 1. 8. 2019.

Bližší informace naleznete na webových stránkách  
www.praha14.cz (pod odkazem na úřední desku). Případ-
né dotazy zodpoví Mgr. Marie Poesová, vedoucí oddělení 
školství Odboru řízení ekonomiky a školství ÚMČ Praha 14 
(tel.: 281 005 215, e-mail: marie.poesova@praha14.cz).  red

Koncert komorní hudby
Chcete si oddechnout od starostí všedních dnů?
Přijďte na koncert komorní hudby, který se uskuteční 
ve středu 27. února od 18.30 hodin v Galerii 14 (nám. 
Plk. Vlčka 686, Praha 9). Těšit se můžete vystoupení 
smyčcového kvartetu Ella Quartet, v jehož podání za-
zní skladby J. Haydna, A. Dvořáka, B. Martinů a dal-
ších. Vstup volný. red

Zimní úprava keřů
Na  několika místech městské části nechala radnice 
upravit keře a další zeleň. Do prací se zahradníci pustili 
podle plánu – tedy v lednu, v době vegetačního klidu. Pro-
řezání, respektive tzv. zmlazení se „dočkala“ zeleň na vý-
chodní straně bytových domů (v okolí schodišť) v ulicích 
Vybíralova, Kuttelwascherova, Františkova, Fejfarova 
a na přilehlých parkovištích. V poslední ze jmenovaných 
černomosteckých komunikací nechala městská část 
upravit dřeviny po  celé její délce. Obdobným zásahem 
prošly i keře v ulici Pospíchalova a na východní straně 
Centrálního parku – v  tzv. rokli. Vedle výše uvedeného 
začaly v lednu práce na pozemku nad pískovnou Bílý kůň 
na Hutích, který městská část nechává postupně čistit 
od náletového keřového porostu a suchých, případně ha-
varijních dřevin.  red

PRO INZERCI PROSÍM KONTAKTUJTE:
ZUZANA TOMASCHKOVÁ

+420 605 405 799
   tomaschkova@regionalnivydavatelstvi.cz
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Pozvánka do kina

Se Sokolem do světa.  
Zveme na inspirativní film
ŽIJE V MALÉ MORAVSKÉ VESNICI, ALE JE TO OPRAVDOVÝ SVĚTOBĚŽNÍK. DĚDA MIROSLAV BENDA MÁ LEPŠÍ 
FYZIČKU NEŽ VĚTŠINA Z NÁS A DOKÁŽE SI UŽÍVAT ŽIVOTA. AKTIVNÍ ČLEN SOKOLA SE STAL INSPIRACÍ PRO 
ČASOSBĚRNÝ DOKUMENT DOBRÝ ŽIVOT SOKOLA BENDY, KTERÝ NATOČIL REŽISÉR PAVEL JURDA. SNÍMEK 
UKAZUJE, JAK DŮLEŽITÉ JSOU HOUŽEVNATOST A VYTRVALOST, A NABÍZÍ JEDINEČNÝ POHLED DO MIZEJÍCÍHO 
SVĚTA SOKOLSKÝCH IDEÁLŮ.

Se sokolem Bendou si zaletíme zacvi-
čit do  New Yorku a  okouzlíme dámy 
na  sokolském plese v  Paříži. Mo-
ravského dědu také pojí dlouholeté 
přátelství s  japonským univerzitním 
profesorem. „Zachytili jsme svébyt-
ný lidský příběh zdánlivě obyčejného 
člověka,“ říká Pavel Jurda. „Je v něm 
řada komických situací, za  kterými 
se ale ukrývá i sdělení o naší národní 
identitě, o dovednosti povýšit banalitu 
na svátek a o umění stárnout,“ dodá-
vá režisér. Inspirativní dokument plný 
životního optimismu můžete vidět už 
13. února od 19 hodin v Biografu Kyje, 
který najdete v KD Kyje. Více informa-
cí na webu KD www.kdkyje.cz.  P14K

INZERCE
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Pokud doma řešíte, kam se vydat na zimní nebo jarní rodinnou 
dovolenou, máme pro vás ověřený tip. Je to jen pár dní, co 
jsme se vrátili z tyrolského Albachtalu, který je od českých 
hranic něco málo přes tři hodiny automobilem. A vzhledem 
k tomu, co zde najdete, cesta stojí rozhodně za to.

Alpbachtal: Pohodové rodinné lyžování 

Dvě propojená tyrolská údolí 
Alpbachtal a Wildschönau se řadí 
po bok největších rakouských ly-
žařských regionů, navíc označeno 
jako „přátelské k rodinám“. Region 
si navíc v roce 2017 odnesl oceně-
ní za nejlépe připravené sjezdovky, 
což můžeme potvrdit. Především ty 
méně náročné pro děti a začáteční-
ky nebo v případě nočního lyžová-
ní, které nabízí nezapomenutelný 
zážitek a můžete jej završit večeří 

v typické tyrolské chalupě s lokál-
ními delikatesami typu sýrových 
fondue, špeclí či místní knedlíčko-
vé polévky.

Letošní rok navíc nabízí skvělé 
sněhové podmínky, a to v celé ob-
lasti. Celkem můžete projet 109 km 
sjezdovek, svézt se 45 lanovka-
mi nebo vleky a také zajet do dvou 
snowparků. Doporučujeme dětský 
klub Juppi Kid ś Club Reith v údo-
lí Alpbachtal, který je zdarma pro 
všechny děti v údolí ubytované. 
Když si chcete odpočinout nebo ne-
chcete celý den strávit na sjezdov-
kách, tak jsou zde tři sáňkařské 
dráhy (půjčovny mají dost sáněk), 
nebo si můžete vyzkoušet stále po-
pulárnější skitouring, u nás ozna-
čovaný za skialpinismus.

Co se týká zázemí, region si 
drží typickou lokální kulturu, 
a tak jsou rodinné penziony, hotely 
i chalupy vystavěny a rekonstruo-
vány podle tradiční architektury. 

Uvnitř můžete čekat i pětihvěz-
dičkový komfort, jako například 
v „Der Alpbacherhof Natur & Spa 
Resort“, který nabízí 1 000 m2 we-
llness zázemí. Ale převažují ce-
nově dostupnější rodinné pen-
ziony, které si s těmi nejlepšími 
moc nezadají. Vzhledem k zacho-
vání kouzla tyrolské oblasti jsou 
zde ubytovací kapacity omeze-
ny, což má svou výhodu v podobě 

Martin Březina

nepřeplněných sjezdovek. Dopo-
ručujeme také sledovat možnosti 
rodinných balíčků a slev. Přejeme 
příjemné zimní zážitky.

  Foto | G. Grießenböck

  Foto | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

DŮLEŽITÉ ODKAZY

www.skijuwel.com
www.alpbachtal.at 
www.wildschoenau.com

Zdroj: www.sokolbenda.cz
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 PŮJČOVNA n PRODEJNA n SERVIS
n  Nejlepší ceny v naší půjčovně
     - týden, víkend, den
n  NOVINKA

- neplatíte zálohy při krátkodobých zápůjčkách
n  ONLINE REZERVACE

- rychlá, platíte až při vyzvednutí

n  REZERVACE BEZ ZÁVAZKŮ
- zdarma, neplatíte žádné storno penále

n  HELMA ZDARMA - ke každému kompletu
n  VELKÝ VÝBĚR

- více než 300 párů lyží, snowboardů, a běžek
- přes 500 párů bot
- výběr i od prestižních značek ROSSIGNOL, 
ATOMIC, VOLANT, KASTLE, LACROIX A BURTON…

n  KVALITNÍ SERVIS
n  OCHOTNÝ PERSONÁL
n  BEZKONKURENČNÍ CENY

Černý Most  n  Mansfeldova 783/15  n  info@skis.cz  n  222 944 557

Rezervovat online na

WWW.SKIS.CZRezervovat online na

WWW.SKIS.CZ

 PŮJČOVNA n PRODEJNA n SERVIS PŮJČOVNA
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kultovní MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK
   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

NP_92x63_Holmes.indd   1 18.12.18   14:17

O P E R E T A

OD 

LEDNA

2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 
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Velkoobjemové kontejnery ze systému HMP
Svépravická X Šestajovická PÁ 1.3. 14:00–18:00
Hejtmanská X Vranovská PÁ 1.3. 15:00–19:00
Tálinská (u č.p. 15) ST 6.3. 14:00–18:00
Zvíkovská X Dářská ST 6.3. 15:00–19:00
Mochovská X Zelenečská ČT 7.3. 13:00–17:00
Liblická X Klánovická ČT 7.3. 14:00–18:00
Vaňkova X V Chaloupkách PÁ 8.3. 14:00–18:00
Nehvizdská X Zelenečská PÁ 8.3. 15:00–19:00
Rožmberská X Podlišovská ST 13.3.  14:00–18:00
Šimanovská X Za Školou  ST 13.3. 15:00–19:00
Kardašovská (u obch. střediska) ČT 14.3. 13:00–17:00
Kukelská X Chvaletická ČT 14.3. 14:00–18:00
Zámečnická X Mochovská PÁ 15.3. 13:00–17:00
Vírská X Branská PÁ 15.3. 14:00–18:00
Lásenická X Lipnická PÁ 15.3. 15:00–19:00
Světská X Lipnická ST 20.3. 14:00–18:00
Vodňanská X Skorkovská ST 20.3. 15:00–19:00
Spolská X Mílovská ČT 21.3. 13:00–17:00
Lipenské náměstí ČT 21.3. 14:00–18:00
Sicherova 1601/14 PÁ 22.3. 14:00–18:00
Dobrovolného X Mrázkova PÁ 22.3. 15:00–19:00
Splavná X Svárovská ST 27.3. 14:00–18:00
Vlkovická X Dvořišťská ST 27.3. 15:00–19:00
Cidlinská X Maršovská ČT 28.3. 13:00–17:00
Jezdovická X Froncova ČT 28.3. 14:00–18:00

Velkoobjemové kontejnery ze systému MČ Praha 14:
Bouřilova X Bojčenkova  PO 4.3. 
Anderleho X Gen.Janouška ÚT 5.3.
Bryksova X Kpt.Stránského (u trafostanice) ST 6.3.
Bobkova (proti č.p. 747) ČT 7.3.
Ronešova X Volkova PO 11.3. 
Vašátkova X Doležalova  ÚT 12.3.

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ: Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty 
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
OSTATNÍ: Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a odváženy následující den.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

čtvrtek 
14.3.

Zámečnická X Mochovská 15:00–15:20
Sadská X V Novém Hloubětíně 15:30–15:50
Klánovická X Liblická 16:00–16:20
Šestajovická X Svépravická 16:30–16:50
Cidlinská X Maršovská 17:00–17:20
Kukelská X Chvaletická X Žárská 17:30–17:50
Rochovská X Kardašovská  (u nákupního 
střediska) 

18:00–18:20

Hejtmanská X Vranovská 18:30–18:50

čtvrtek 
28.3.

Sicherova X Federova 15:00–15:20
Koclířova X Kačínská 15:40–16:00
Vírská X Branská 16:10–16:30
Splavná X Okrouhlíkova 16:40–17:00
Světská X Jordánská 17:10–17:30
Jezdovická X Froncova 17:40–18:00
Vidlák X Novozámecká 18:10–18:30
Lipenské náměstí 18:40–19:00

Harmonogram svozu odpadů – březen A.Valenty X Šedova ST 13.3.
Mansfeldova X Kučerova ČT 14.3. 
Travná X Kostlivého PO 18.3.
Šromova X Gen.Janouška ÚT 19.3.
Kpt.Stránského X Vybíralova ST 20.3.
Dygrýnova X Breicetlova ČT 21.3.
9.května X Písčitá PO 25.3.
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Akce pro veřejnost
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Připravit se na maškarní bály a kar-
nevalové průvody můžete v sobotu 16. 
února od 9 hodin v KC Kardašovská. 
První kreativní dílny letošního roku 
na  této adrese mají téma masopust.  
„Vyrobíme si veselé klauny z  květi-
náčů a  samozřejmě i  karnevalové 
škrabošky z  papíru. Akce potrvá až 
do  odpoledne, proto je možné přijít 
prakticky v  jakoukoli dobu,“ popisuje 
koordinátorka Alžběta Křemenová. 
K  masopustu tradičně patří také 
spousta jídla a  zábavy. Pokud si ho 
chcete užít právě tímto způsobem, 
zavítejte 15. února od  19.30 do  re-
staurace Šimanda, která se nachází 
v Kulturním domě Kyje. 
Zde na  vás čekají vepřové hody se 
spoustou specialit. Mastnotu pak mů-
žete spláchnout dobrým pivem a nebo 
vypotit při tancovačce. Zahraje kape-
la Nigdynevíš se speciálním hostem. 
Na pódiu se objeví Jarek Filgas, býva-
lý frontman kapel Argema a Premier. 
Zábavné odpoledne plné masopustní-
ho veselí si můžete v městké části užít 
také s mateřským centrem Klubíčko. 
Tradiční karneval plný tance, soutěží 
a legrace se koná 27. února od 10 hodin. 
„Za 50 korun prožijete příjemně strá-
vený čas, při kterém nemůže chybět 
přehlídka masek a dovádění s balon-
ky. Nikdo navíc neodejde s prázdnou, 
všechny děti budou oceněny drobnou 
odměnou. A navléct masky se nemusí 
stydět ani rodiče a prarodiče,“ říká ve-
doucí Klubíčka Lucie Pernicová.
V  okolí Prahy 14 pak můžete vyrazit 

na  tradiční průvod masek. Ten první 
se koná 3. března od 14 do 16 hodin 
v Horních Počernicích. Start je od Zá-
kladní školy Ratibořická a  poslední 
zastávkou na  trase s  doprovodným 
programem bude Chvalský zámek. 
Tam bude na  účastníky čekat volba 
nejlepších dětských masek či ochut-
návka zabijačkových pochoutek. Mít 
masku se rozhodně vyplatí. Ten, kdo 
s ní přijde, bude mít přednostní právo 
vyzkoušet nějakou z lahůdek. 
Již tradičně vyráží průvod také v Dol-
ních Počernicích. A to tak, jak se sluší 
a patří, tedy den před Popeleční stře-
dou – 5. března. Trasa průvodu vede 
od  základní školy a  končí v  hotelu 
Svornost. I tam bude bude celé odpo-

ledne a podvečer připravena spousta 
dobrot ze zabijačkových hodů. Defi-
nitivní tečku za  masopustem napíše 
veselice v hotelu Svornost. 

mis

Masopustní veselí v městské části i okolí
OBDOBÍ MASOPUSTU A KARNEVALŮ ZAVÍTÁ V ÚNORU A NA ZAČÁTKU BŘEZNA TAKÉ DO PRAHY 14 A SOUSEDNÍCH 
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ. 

CO (NE)VÍTE O MASOPUSTU? 
Období masopustu se každý rok 
mění. Jeho start je pevně daný 
na  svátek Tří králů, ale konec 
je před Velikonoci při Popeleč-
ní středě. Letos tedy připadá  
na 6. března. 
V minulosti masopust představo-
val období hodování mezi dvěma 
postními dobami, během kterého 
probíhaly taneční zábavy, zabi-
jačky a také svatby. V posledních 
dnech pak probíhaly určité tradi-
ce jako průvod masek, scénické 
výstupy a  velké hostiny. V  noci 
před Popeleční středou pak po-
nocný zatroubil na  roh a  rychtář 
vyzval všechny k rozchodu. 
V poslední době už je období ma-
sopustu (či obecně karnevalu) 
spjato hlavně s  lidovými zábava-
mi v maskách či maškarními bály.
Již po několik generací se drží tra-
dice na Hlinecku. Tamější vesnic-
ké masopustní obchůzky a masky 
byly zapsány na  Reprezentativní 
seznam nemateriálního kulturní-
ho dědictví lidstva UNESCO.

Zdroj: Archiv MČ Dolní Počernice  

Zdroj: Archiv MČ Dolní Počernice  
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Komunity

Výtvarný kurz povede absolventka vý-
tvarné školy Veronika Štogrová. Jeho 
náplní bude mnoho zajímavých technik, 
od tradičních až po ty moderní a méně 
známé.  
Hned v  úvodu se děti seznámí se zá-
kladní barevnou paletou a zjistí jak mí-
chat barvy. Získané znalosti pak uplat-
ní v  praxi při vytváření abstraktního 
obrazu. Vyzkouší si také kresbu tužkou 
nebo uhlem, různé stínovací techniky, 
portrétování ve dvojicích, kresbu zátiší 
nebo dokreslování ustřižené fotografie. 
Zároveň se děti naučí i  nové moderní 
techniky jako horký embossing nebo 
moderní kaligrafii. Tušíte, co to je? Hor-
ký embossing je tvorba nápisu nebo 
obrázku pomocí speciálního inkoustu 
a zapékacích prášků. Výtvarník nejprve 
obrázek předkreslí inkoustovým fixem 
nebo natiskne razítkem se speciálním 
inkoustem, poté jej posype embosso-
vacím práškem, který se vyrábí v širo-
ké škále barev. Hotový obrázek se zafi-
xuje zapečením horkovzdušnou pistolí. 
Takto lze dekorovat obrázky, přáníčka, 
jmenovky, ale také láhve nebo dřevě-
né destičky. A  moderní kaligrafie? To 
je vlastně moderní krasopis – text se 
píše buď speciálními fixy, nebo štět-

cem. Na kurzu se děti naučí originální 
ozdobnou abecedu s tím, že text budou 
moci využít i  jako výtvarný prostředek 
(obrázek tvořený textem). Vyzkouší si 
například napodobeniny starých ilu-
minací rukopisů, tedy barevný obrazo-
vý doprovod textu (většinou výtvarně 
zpracované první písmeno). Na všech-
ny děti, tedy jak na  začátečníky, tak 
i  na  zkušenější výtvarníky, se těšíme 
každou středu od 14 do 16 hodin v KC 
Kardašovská.

ZLEPŠETE KONDICI  
A OSVĚŽTE MYSL
Druhou, už zmiňovanou novinku v KC 
Kardašovská, představuje cvičení tai-
ji. Kurz se uskuteční od 18. 2. do 6. 5. 
2019, každé pondělí mezi 13. a 15. ho-
dinou. Přestože je určen především 
seniorům, zapojit se mohou všichni, 
kdo mají o cvičení zájem, bez omezení 
věku a kondice. 
Taiji je tradiční cvičení pocházející 
z  Číny. Dělí se do  několika různých 
stylů, které se navenek odlišují jiný-
mi pohyby. My budeme cvičit nestar-
ší styl zvaný Chen. Typické je pro něj 
průpravné cvičení „navíjení hedváb-
ného vlákna“. Jedná se o velmi efek-

tivní způsob, jak rychle porozumět 
principům taiji a  již po prvních hodi-
nách dobře trénovat. Díky plynulým 
a jednoduše proveditelným pohybům 
se účastníci kurzu naučí zkoordinovat 
celé tělo a lépe do cvičení zapojit dech 
i  mysl. Po  zvládnutí této sestavy se 
pak již rychlejšími kroky ubírají přes 
jednotlivé formy tradičních dlouhých 
sestav. 
Taiji bylo původně vymyšleno jako se-
beobranný systém, dnešní popularitu 
si však získalo především pro své ve-
skrze pozitivní vlivy na zdraví. Zlepšuje 
celkovou kondici, podporuje tok krve 
i lymfy, při jeho cvičení člověk posilu-
je a zároveň protahuje celé tělo. Naši 
přední fyzioterapeuté taiji doporučují 
jako vůbec nejvhodnější cvičení.
Lekce povede kvalifikovaná lektorka 
Mgr. Libuše Čadová, Ph.D., která již ně-
kolik let působí na 2. LF UK a FTVS UK 
a  toto cvičení předává dál především 
vysokoškolským studentům fyziotera-
pie. Získala také několik medailových 
umístění na  mezinárodních soutěžích 
v  Číně a  10 let působila jako instruk-
torka v Taiji Akademii Praha. Současně 
působí také jako terapeutka tradiční 
čínské medicíny na Klinice Meridian.  

Romana Veselá, KC Kardašovská

Nově v KC Kardašovská:  
výtvarná „líheň“ i cvičení taiji
V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ STARTUJÍ HNED DVĚ NOVINKY. TOU PRVNÍ JE VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 
DĚTI ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL, DRUHOU CVIČENÍ TAIJI PRO SENIORY.

Instruktorka 
taiji Mgr. Libuše 
Čadová, Ph.D.

Aktivity KC Kardašovská jsou fi-
nancovány z  projektu Komunitní 
centrum Kardašovská II, reg. č.  
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000699, 
spolufinancovaného z  Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR.
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Názory a politické komentáře

Rozvoj Hutí: 
hrozba či 
příležitost?
Magistrát vlastní volné pozemky v cent-
rální části Hutí u ulice Jamská. Městská 
část ho požádala o zpracování studie, je-
jímž cílem bylo určit celkovou koncepci 
územního rozvoje s důrazem na vytvo-
ření lokálního centra a  eliminaci sou-
časných problémů. Po dvou letech byla 
studie hotová a její výsledek byl 15. led-
na projednán s místními občany. Zní to 
dobře, má to však svá „ale“.
Hutě územně leží mezi katastrem 
Hloubětína a Kyjí. I proto zde není žádná 
stará náves či kostel. Postupně rozrůs-
tající se vilová zástavba bez občanské 
vybavenosti na  tehdejším okraji Prahy 
by se dala připodobnit k dnešním satelit-
ním městečkům. Jejich ráz narušily vy-
soké domy kolem ulice Pelušková. Další 
ranou byla arogantně pojatá výstavba 
Ekospolu, která nerespektuje své okolí. 
Původním obyvatelům nepřinesla žád-
né pozitivum – jako např. obchod či park. 
Není se tedy čemu divit, že nové plány 
na  zástavbu vzbuzují negativní reakce. 
Další výstavbu typu Ekospol pochopi-
telně nikdo nechce a důvodem není jen 
zhoršení už tak problémové dopravy.
Ukázalo se nešťastné, že studii zpra-
covali stejní architekti, kteří v minulosti 
pro Prahu 14 kreslili maximalistickou 
ověřovací studii, ze které právě ideově 
vyšly. Megalomanské náměstí bez lid-
ského měřítka tak přirozeně vzbuzuje 
dotazy, zda je vůbec potřeba. Na druhou 
stranu představená studie díky své pro-
vokativnosti přilákala na veřejné projed-
nání asi stovku lidí. Bylo vzneseno mno-
ho otázek a  připomínek. Škoda, že se 
nikdo nezeptal lidí dřív, jejich představy 
se mohly promítnout už do zadání.
Důležitější, než co se stalo, je, co se 
bude dít. Představená studie je dobrý 
výkop, ale teď je potřeba to udělat dob-
ře. Ideální by bylo na základě získaných 
připomínek uspořádat pro celé území 
Hutí architektonickou soutěž, aby se 
sešlo více návrhů a  občané mezi nimi 
mohli porovnávat. Cílem by mělo být 
najít řešení, které místním zkvalitní ži-
vot, což zároveň zvýší hodnotu nemovi-
tostí, protože škola, školka či lékařské 
ordinace už hodnotu přináší. Nešťastné 
by naopak bylo nevyužít nastartovaného 
zájmu občanů o své okolí.

Bc. Tomáš Novotný,
zastupitelský klub ANO

Informace, kam se podíváš
V  dnešní uspěchané době, nás ze 
všech stran zahlcují informace, 
po  kterých vlastně ani netoužíme. 
Nové technologie jako chytré telefony 
a  tablety nám umožňují být neustále 
online a  v kontaktu s kýmkoliv, kde-
koliv. Mít „signál“ je pro nás samo-
zřejmost a mobil všední věc, bez kte-
ré si nedokážeme představit svůj den. 
Ano, i  já jsem v  tomto ohledu stejný, 
ale čím dál častěji si kladu otázku 
„Kde je ta hranice, kdy nám má tech-
nika pomáhat ulehčovat život, a  kdy 
se stáváme jejími závislými otroky?“ 
Běžná každodenní lidská komunika-
ce „Dobrý den, jak se máte“ či pouhý 
úsměv na  tváři, se změnila v apatic-
ké tváře neustále hledící do  malé 
krabičky. S mobilem v  ruce klopýtá-
me o obrubníky, vrháme se pod kola 
automobilů a  místo rozhovoru v  re-
stauraci si posíláme přes stůl smaj-
líky. Ano, doba je taková, přemýšlím 
jen, kolik prosedím zbytečného času 
u internetu, než se dopátrám, pardon 
„doGOOGLím“ těch informací, které 
jsem původně hledal. 
Ano, kdo chce být dnes IN a jít s do-
bou, musí mít alespoň profil na  FB, 
Twitteru či přímo své webové strán-

ky. Ty má dnes již vlastně každá malá 
obec i  naše městská část, za  což 
jsem velice rád. Internet jako tako-
vý dává úžasné možnosti jak lidem 
ušetřit čas, pokud na  správném 
místě nalezneme to, co hledáme… 
Krásným příkladem jsou i  stránky 
MČP14, které se snaží návštěvníka 
donutit „uklikat myší“, než se přiblíží 
k hledaným informacím, následně je 
zavalen nepotřebným textem, který 
končí nenáviděným „pokračujte klik-
nutím ZDE“.
Nechci zde hodnotit webové stránky 
naší městské části, ale byla by to dob-
rá otázka nejen pro zastupitele, ale 
především pro naše občany – tedy jak 
jsou spokojeni s  jejich obsahem, zda 
naleznou, co hledají, nakolik jim naše 
stránky usnadní řešení problémů 
nebo je alespoň nasměrují na kompe-
tentní osobu? Sám budu v  tomto vo-
lebním období usilovat o  to, aby byly 
stránky věcné, účelné, stručné a pře-
hledné, jednoduše užitečné, a  právě 
proto bych uvítal názory našich ob-
čanů. Tedy pokud ještě „spolupráci“ 
s našimi stránkami nevzdali.

Vladimír Diviš,
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“
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. ODS, tanec a charita
Toto spojení báječně funguje již celých 
devět let. Pravicová politika a  charita 
ladí velmi dobře.  Přesvědčte se sami. 
Srdečně Vás zveme, milí spoluobčané, 
na IX. Občanský ples, který pořádáme 
v sobotu 16.  března od 19.00 v hotelu 
Svornost v  Dolních Počernicích. Opět 
budeme dražit zajímavé předměty 
ve prospěch lidí, kteří to potřebují. Vý-
těžek jsme v minulosti věnovali centru 
Paprsek, Farní charitě a Kontu Bariéry. 
Vloni jsme se rozhodli pomoci dvěma 
dívkám, dvouleté Terezce a jedenáctile-
té Štěpánce, jejichž rodiče prostřednic-
tvím Konta Bariéry žádali o pomoc pro 
své děti, na kterou sami nestačili. Výnos 
z dražby byl neuvěřitelných 50 635  Kč. 
Tato částka stačila na dorovnání nákla-
dů na  koupi přístroje na  kompenzaci 
sluchové vady a realizaci rehabilitační 
léčby. Měli jsme z  toho velkou radost. 
Dražba je jen jednou, i když  důležitou, 
součástí plesového programu. Zahá-
jíme samozřejmě klasicky – předtan-

čením.  Moc se těšíme na  vystoupení 
houslového kvarteta pod vedením pana 
učitele Kristiána Vacka. Houslisté jsou 
studenty Základní umělecké školy Ra-
tibořická v Horních Počernicích, která   
má pobočky na Černém Mostě a od září 
2018 též na Jahodnici v Baštýřské uli-
ci. Okolo 23. hodiny bude na  progra-
mu tombola. A co v ní bude? Můžeme 
prozradit, že si přijdou na  své milov-
níci cestování, golfu, rybáři  i kutilové. 
Hudební doprovod obstará osvědčená 
kapela CITY BAND. Podrobnosti k pro-
gramu, dražbě, tombole a prodeji vstu-
penek  najdete na  http://www.ods.cz/
os.praha14.
Do kola vás i letos zve

MUDr. Kateřina Pavlíčková,
ODS Praha 14

IX. OBČANSKÝ 

 PLES
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SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
Ke Stadionu 623
Praha 9 – Čakovice

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ
www.sou-cakovice.cz, sekretariat@sou-cakovice.cz

tel.: +420 283 932 237

ČTYŘLETÉ OBORY – střední vzdělávání s maturitní zkouškou
• Chovatel cizokrajných zvířat
• Gastronomie / kuchař
• Gastronomie / číšník

TŘÍLETÉ OBORY – střední vzdělávání s výučním listem
• Kuchař / číšník
• Kuchař

DVOULETÝ OBOR – střední vzdělávání s výučním listem
• Provoz společného stravování

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – pro absolventy tříletých oborů 
 středního vzdělávání s výučním listem

• Podnikání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

6. února 2019
27. února 2019

Dny otevřených dveří  
vždy od 9: 00 do 17:00 hodin
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INZERCE

Prázdninové tipy

Gastronomická 
škola SOŠ a SOU, 
Praha – Čakovice

zve k občerstvení 
do své prodejny

 v prostorách 
polikliniky 

Bioregena.  

Denně nabízí obědy a široký výběr z obložených 
chlebíčků, salátů, smažených řízků, bramboráků, 
svačinových polévek a mnohého dalšího – vše vlastní výroby 
žáků a jejich učitelů. Nabídku máme rozšířenou o sladký 
sortiment vyhlášené pekárny a cukrárny z Malé Hraštice.

V provozu jsme každý všední den od 7.15 do 15 hod., 
v pátek do 14 hod.
Více informací získáte na tel.: 773 669 664 nebo přímo v prostorách 
útulné provozovny v Bioregeně, Vajgarská 1141,198 00 Praha 9 – Kyje.

Dva zajímavé příměstské tábory 
nabízí Dům dětí a mládeže Praha 9. 
Pro děti ve věku od osmi do dvanác-
ti let proběhne na Proseku v pořadí 
již pátý jarní sportovní „příměšťák“. 
Děti si vyzkouší curling v jediné spe-
cializované hale v  ČR a  zabruslí si 
na  prázdném kluzišti, kde si budou 
moci zkusit to, co se nedá mezi lidmi 
při veřejném bruslení. 
Kromě zimních sportů si zahrají 
také házenou, volejbal a stolní tenis, 
v  nichž si zasoutěží o  medaile. Cena 
je 1.000 korun (pro děti s  bydlištěm 
mimo Prahu 1.200 Kč), ale v součas-
né době už jsou k dispozici místa jen 
pro náhradníky.
Volno však zatím stále je na druhém 
příměstském táboře s názvem VODA 
– LED – PÁRA pro děti ve  věku 7–11 
let s  cenou 1.400 Kč (pro mimopraž-
ské 1.600 Kč). „Podíváme se na vodu 
trochu jinak. Každý den ji budeme 
poznávat, tvořit z  ní, dělat pokusy, 

využijeme ji ke sportování i k relaxo-
vání. Navštívíme čističku odpadních 
vod v Praze, půjdeme bruslit i plavat,“ 
říká vedoucí Tereza Rádsetoulalová. 
U  obou akcí je nutná rezervace pře-
dem v  Informační kanceláři nebo 
na webu www.ddmpraha9.cz.
Dvě organizace v  městské části pak 
zajišťují výlet do hor. 49. Přední hlíd-

ka Royal Rangers vyrazí do krkonoš-
ských Stromkovic, kde proběhne ly-
žařský kurz i s výukou angličtiny pro 
mládež ve  věku 12–18 let. Akce se 
koná od 16. do 23. února a její cena je 
2.490 Kč. Pro více informací navštivte 
web www.49ph.royalrangers.cz.
Užít si zimu v horách vyrazí také pio-
nýrský turistický oddíl Orion. V tomto 
případě však bez zdolávání sjezdovek 
na lyžích. Na děti ve věku 6–14 let če-
kají radovánky na  sněhu, hry a  sou-
těže či malá zimní olympiáda. Pobyt, 
který zavede účastníky do  Orlických 
hor, je tak vhodný zejména pro nely-
žaře a jeho cena je 3.600 Kč. 
Během jarních prázdnin je taktéž 
možné zabavit se přímo v  městské 
části. Ve  středu 20. února proběhne 
od 9 hodin čtení Malého prince. S dět-
mi tedy můžete zavítat do KC Karda-
šovská a užít si dobrodružství s popu-
lární knihou. 

mis

„Jarňáky“ plné zajímavých aktivit
PRAHU 14 ČEKAJÍ JARNÍ PRÁZDNINY V TERMÍNU OD 18. DO 24. ÚNORA. JAK BĚHEM NICH MŮŽETE ZABAVIT SVÉ 
RATOLESTI? 

Ilustrační foto  Zdroj: KK
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Veřejné projednání

Architekti z ateliéru KAAMA přednesli 
své vize ohledně ideální podoby nové 
výstavby na  Hutích ve  dvou varian-
tách. „Chtěli bychom propojit východ-
ní a západní část, dobudovat chybějící 
občanskou vybavenost a  zároveň je 
třeba zajistit lepší dostupnost k metru 
Rajská zahrada,“ uvedl Ing. arch. Ka-
rel Mrázek. 
Překážkou pro architekty a  jejich 
plány byl rezidenční projekt Panora-
ma Kyje. „Je to velký problém. Pro-
jekt od Ekospolu je náletový urbani-
smus. Absolutně bez vazby na okolní 
zástavbu,“ postěžoval si Ing.  arch. 
Karel Mrázek.
Prvotním krokem plánovaného rozší-
ření Hutí by bylo vytvoření centrálního 
prostoru. Počítá se s vybudováním ná-
městí, které této části chybí. Zde by se 
křížily ulice Cvrčkova a Budovatelská. 
Náměstí by později mohlo být lemo-
váno ze dvou stran obytnými domy se 
spodními prostory pro prodejní plochy. 
V dolní části náměstí by pak byl super-
market s parkovištěm. Další parkova-
cí plochy by byly v podzemí s vjezdem 
z ulice Vizovická. 
Právě obyvatelé této ulice byli jedni 
z  nejvíce protestujících proti nové zá-
stavbě. Největší problém mají s výškou 
budov, které by lemovaly náměstí. Bojí 

se, aby jejich domy příliš nezastiňovaly 
a nepřipravily je o sluneční světlo v prů-
běhu dne. 
Dalším „strašákem“ pro obyvatele 
je pak jedna sedmipodlažní budova, 
která by měla být výchozím bodem 
centrální části. Ani k ní nevyjadřova-
li účastníci veřejného jednání zrovna 
velké sympatie. 
Obyvatelé Hutí se také bojí, že po  roz-
šíření by v  této časti Prahy 14 byla 
přehlcená doprava. Podle starosty ne-
jsou tyto obavy na místě. „Kolapsy nyní 
způsobuje zejména tranzitní doprava. 
Po případné realizaci obytné výstavby by 
na Hutě přibylo asi 1500 lidí, což z hle-
diska dopravy nepředstavuje významný 

přírůstek,“ prohlásil Mgr. Radek Vondra 
na veřejném jednání. 
Současná varianta projektu počítá 
s prodloužením Ocelkovy, která by část 
dopravy na  Hutích měla odvést jiným 
směrem, tedy oblast zklidnit. 
V  plánech architektonického atelié-
ru KAAMA je také vybudování školky 
v  blízkosti Panoramy pro přibližně 120 
dětí i základní školy pro 600 dětí, která 
by mohla být v severozápadní části Hutí 
na  obecních pozemcích, které nejsou 
součástí studie. Projekt zahrnuje také 
dvě parkové plochy.
Jedno je jisté. Městská část se snaží 
najít pro rozvoj Hutí co nejlepší varian-
tu. „Změna je kvůli územnímu plánu 
nevyhnutelná. Je daleko lepší, když 
budoucí rozvoj ovlivní městská část, 
která k  věci přistoupí s  rozmyslem 
a  zároveň možné plány prodiskutuje 
s obyvateli, než když se pozemky ne-
chají ležet a  postupně se rozprodají 
soukromníkům. Ti už by se totiž prav-
děpodobně na  nic neptali,“ upozornil 
pan starosta. 
Do  konce ledna měli obyvatelé mož-
nost posílat své připomínky k  projek-
tu na Magistrát hlavního města Prahy. 
Poznatky připojila právě také samotná 
městská část.
Institut plánování a  rozvoje hlavního 
města Prahy připomínky vyhodnotí 
a pokud budou nějaké přijaty, na  jejich 
základě se případně upraví návrh stu-
die. Městká část Praha 14 následně 
bude na základě studie usilovat o prove-
dení změny územního plánu. mis

Lidé se seznámili s projektem 
rozvoje na Hutích
PROJEKT NOVÉHO CENTRA NA HUTÍCH BYL V RÁMCI VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ BLÍŽE PŘEDSTAVEN 
OBYVATELŮM PRAHY 14. 

O účast na veřejném jednání projevila zájem spousta obyvatel Hutí.

Kromě zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a ateliéru KAAMA diskutoval s občany také starosta Prahy 14 
Mgr. Radek Vondra. 
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Naše školy

Kvinta v Rakousku

V rámci lyžařského výcvikového kur-
zu jsme vyrazili na lyže a snowboar-
dy do rakouského Tauplitzu. V obřím 
areálu jsme mohli střídat sjezdovky 

každý den. Celý týden jsme měli krás-
né počasí. Ubytování bylo taky moc 
hezké s  příjemným prostředím, kde 
nám opravdu dobře vařili – a  bříš-
ka tak rostla. Večer jsme měli různé 
přednášky či hry. Nejvíce se nám líbi-
lo „KVINTA BAVÍ KVINTU“, kdy jsme 
si museli jako třída připravit hru pro 
paralelní třídu. Cesta domů proběhla 
bez problémů a všichni jsme byli rádi, 
že jsme se ve zdraví vrátili.

Sára Kumprechtová  
 5.B, Gymnázium Chodovická

Kurzy MC 
PASTELKA
Na  jaké zájmové programy a aktivity 
Montessori centra Pastelka může-
te sebe a své ratolesti přihlásit? Pro 
předškoláky probíhá do  10. února 
zápis do zájmových kroužků – MON-
TESSORI DÍLNIČKA (dítě 1,5–3 roky 
+ rodič), ANGLIČTINA S   RODILÝM 
MLUVČÍM (děti 3–7 let), SPORTOVNÍ 
HRY (3–6 let), KOUZELNÁ FLÉTNIČ-
KA (3–7 let), MONTESSORI KRŮČKY 
(rodič + dítě 1–2 roky). 
Zápis na  druhé pololetí 2018/2019 
do  dětské skupiny Pastelka probíhá 
pouze na volná místa (na dotaz). Do-
polední program ve školce je pro děti 
od 2 let (resp. 1,5 roku), které ho mo-
hou navštěvovat 1–2x týdně dopoled-
ne. 
V únoru a březnu probíhají také kur-
zy pro rodiče, např. seminář ROZVOJ 
EMOČNÍ INTELIGENCE nebo ZAČÍ-
NÁME S  MONTESSORI METODOU. 
V  lednu pak byla otevřena půjčovna 
hraček a  Montessori pomůcek, kte-
rou rozhodně navštivte. 
Více informací o všech našich aktivi-
tách na webových stránkách.

MC Pastelka

Zábava při 
bruslení

Děti ze ZŠ Generála Janouška si 
užívají zimní sporty, i když jim zima 
nepřeje. Třeba takové lední brus-
lení mají rádi už i  malí prvňáčci. 
Se školní družinou kluci i  holčičky 
pravidelně vyrážejí na  kluziště. Vy-
bavení přilbami, rukavicemi a  sa-
mozřejmě bruslemi se děti odvážně 
vrhají na lední plochu a … už to sviští 
po kluzišti. Někdy to i drhne, někdy 
se i spadne. Přesto je o legraci a zá-
bavu postaráno. ZŠ Gen. Janouška

Se Sluníčkem ke zdraví
Jak fungují plíce, srdce, krvinky a vů-
bec všechno v  našem těle, se děti 
dozvěděly při  interaktivním pořadu 
„Tajemství našeho těla“, který probě-
hl v lednu a únoru v naší školce. Děti 
předvedly, že už toho spoustu znají, 
ale názorná ukázka nafukujících se 
plic nebo červené krvinky, která roz-
náší jídlo po těle, jim to přeci jen více 
přiblížila.
Zdravotní prevence a  osvěta je pev-
nou součástí našeho výchovně vzdě-
lávacího programu. V  průběhu roku 
se děti učí, jak správně pečovat o své 
zoubky, jak chránit své zdraví a  také 
jak se chovat v  nebezpečných situa-
cích. Se zajímavými programy k nám 
jezdí záchranáři, policisté i  hasiči 

a děti se vždy dozvědí spoustu důleži-
tých informací.
Program Zdravá Pětka o  zdravém 
stravování zase děti motivuje ke kaž-
dodenní konzumaci ovoce a  zeleniny 
a zásady správné výživy si připomíná-
me ve třídě při mnoha příležitostech. 
Naše paní kuchařky také vědí, co je 
pro děti zdravé, a  umí uvařit velké 
dobroty. Dětem moc chutná kuskus, 
bulgur, pomazánka z  červené řepy, 
mrkvičková polévka a další zelenino-
vá i netradiční jídla. Samozřejmostí je 
ve  školce každý den cvičení a  pobyt 
venku, a tak doufáme, že přispíváme 
k vytváření zdravých životních návyků 
dětí.

MŠ Sluníčko

Malí lyžaři si užili  
„prašan“ na Severáku
S  dětmi z  mateřské školy Zelenečská 
a Sadská jsme se vydali na svahy Jizer-
ských hor, konkrétně do  střediska Se-
verák, jenž leží u obce Janov nad Nisou. 
Zdejší sjezdové tratě jsou totiž vhodné 
zejména pro výuku našich malých lyža-
řů. Spolupráce s areálem je již za dobu, 
kdy ho navštěvujeme a  pořádáme dva 
turnusy ročně, na profesionální úrovni. 
Díky tomu všichni zvládali letošní kaž-
dodenní sněhový příděl nejen na  sjez-
dovce, ale i co se týče dopravy dětí z cha-
ty na vlek. 
Prozíravé a pozitivní bylo, že v herně ly-
žařského areálu měly děti zajištěný jak 
oběd, tak odpolední odpočinek, a  ne-
musely tedy absolvovat cestu na  svah 
a z něj dvakrát denně. V chatě Barborka 
jsme pak našli krásné zázemí pro děti 
před i po lyžování. 

Letošní prachový sníh, kterého na Seve-
ráku napadlo až 80 centimetrů, neměl 
chybu. Stejně jako úsměvy na tvářích 
dětí, když sjely sjezdovku nebo se udr-
žely na vleku. Naši malí lyžaři sice v le-
tošním přílivu sněhu málem zapadli, ale 
přesto si sněhové „mámení“ pořadně 
užili a odnesli si krásné zážitky. 

Helena Zychová,  
MŠ Zelenečská a Sadská
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Pozvánky

Výstava obrazů v Galerii 14 
VE STŘEDU 6. ÚNORA 2019 

bude v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 
686, Černý Most) 
v 17 hodin zahájena výstava 
obrazů 

MIROSLAVA VODIČKY. 

Potrvá do 28. února 2019 
a bude otevřena vždy v úterý, 
středu a čtvrtek 
od 14 do 18 hodin.
red

Turnaj ve stolním tenisu
V SOBOTU 2. BŘEZNA 

se ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín 
(Hloubětínská 80) uskuteční turnaj ve stolním tenisu pro 

neregistrované hráče od 15 let, pro hráče organizace 
PRST od 50. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení. 

Prezence od 8.30 do 8.50 hodin, začátek turnaje  
v 9 hodin. Startovné 50 korun na osobu. Vstup pouze  

v sálové obuvi. red
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Kniha o Praze 14
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Prosincové setkání hostil protiato-
mový kryt – populární klub Víceúče-
lák na Černém Mostě. Kde také jinde, 
když celá – na zajímavá data, příbě-
hy i  obrazový materiál bohatá – kni-
ha pojednává o  historii právě tohoto 
sídliště. Akci autoři Linky č. 141 pojali 
jako vyvrcholení několikaleté usilov-
né práce na  sběru informací a  shá-
nění unikátních fotografií. „Křest byl 
oslavou historie i  současnosti síd-
liště Černý Most a  zároveň velikým 
poděkováním všem podporovatelům 
a  partnerům, bez nichž by kniha ani 
nemohla vzniknout,“ řekl jeden z au-
torů publikace Vojtěch Havlovec. 
Návštěvníci křtu se nejprve mohli pří-
jemně naladit welcome drinkem a po-

slechnout si úryvky z knihy decentně 
se linoucí z  reproduktorů. Hlavní 
program odstartoval ve chvíli, kdy se 
na pódium doslova prostříhal Tomáš 
Hanák. Přestože nůžky po  „pokoře-
ní“ černého plátna odložil, svůj sklon 
k  říznému osobitému humoru si po-
nechal. Po čtení z knihy a sérii „hlá-
šek“, na  které návštěvníci akce jistě 
jen tak nezapomenou, ve  stejném 
tónu představil nejen hlavní autory 
knihy, ale i širší pracovní tým.
Zajímavým a  svěžím zpestřením ve-
čera bylo také vystoupení Jakuba 
Dekana, mistra triků s  yoyem, jenž 
dokázal, že skutečně patří ke světové 
špičce v oboru. Hlavní program veče-
ra vyvrcholil samotným křtem – opět 

v režii Tomáše Hanáka – a společným 
zpíváním hymny Černého Mostu. Ce-
lou „scenérii“ podtrhovala i velkolepá 
dekorace pódia – autobus. Samozřej-
mě ne ledajaký, ale legendární Ika-
rus.
Na  závěr večera převzala štafetu   
rocková kapela Skafandr inspirova-
ná punkem, reggae, folkem a  ska. 
Na živou hudbu, která publikum pří-
jemně roztančila, pak navázaly sety  
DJ Goldstara a DJ José Madeiry.
Kdo si chtěl ze křtu odnést domů něco 
na  památku, mohl si vedle samotné 
knihy koupit také lžíci na boty, tričko 
nebo obrázek – vše samozřejmě s te-
matikou Linky č. 141.   red

Knihu Linka č. 141 pokřtil Tomáš Hanák
KNIHA LINKA Č. 141 OD AUTORŮ VOJTĚCHA HAVLOVCE, PJEERA VAN ECKA A ŠIMONA MATĚJKY MÁ ZA SEBOU 
SLAVNOSTNÍ KŘEST. HLAVNÍ HVĚZDOU TEMATICKY LADĚNÉHO VEČERA SE STAL HEREC, BAVIČ A MODERÁTOR 
TOMÁŠ HANÁK, KTERÝ KNÍŽKU NEJEN OFICIÁLNĚ VYPUSTIL DO SVĚTA, ALE SVÝM BRILANTNÍM A ZÁBAVNÝM 
ČTENÍM Z JEDNOTLIVÝCH KAPITOL SEZNÁMIL ÚČASTNÍKY S JEJÍM OBSAHEM.

Zdroj: Organizátoři akce KDE SI KNIHU LINKA Č. 141 
MŮŽETE KOUPIT?
1.  Šenk na Rajské  

Bouřilova 1105/8
2.  Potraviny Max – Vybíralova 578/2
3.  Pivní bar Na růžku  

Kpt. Stránského 998/3
4.  Bar Sýkorka – Bryksova 773/45
5.  Kavárna Maňána  

Maňákova 745
6.  TotalBoardShop  

Čertouská 23, Hloubětín
7.  Radost 1992  

Bělehradská 234/120, Praha 
2 – I. P. Pavlova

8.  Galerie VI PER  
Vítkova 293/2, Praha 8 – Karlín

9.  Grafficon 
Husitská 12, Praha 3 – Žižkov
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Pozvánky

INZERCE

spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to,  co  opravdu  potřebuje!
Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.

Premiéra 

              
Březen 2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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14.12.2019 
venkovní hřiště 
ZŠ Vybíralova
systém hry 4+1, míč č. 5, 
adresa: Vybíralova 964, 
P14 - Černý Most

31.8.2019 
venkovní hřiště 
Jahodnice
systém hry 3 +1, míč č. 4, 
adresa: U Hostavického potoka, 
P14 - Jahodnice

25.5.2019 
venkovní hřiště 
Na Hutích
systém hry 3+1, míč č. 4, 
adresa: Splavná 652, 
P14 - Hutě

FOTBALOVÁ LIGA MISTRŮ 
PRAHY                              14

TURNAJE
–––––––––

Hraje se systémem 4 turnajů.

Maximální počet týmů je 8, turnaje se hrají na rozdílném povrchu a s jinak 
velkým míčem.

Hraje se o věcné ceny a putovní pohár.

Body za jednotlivé turnaje se sčítají do celkového pořadí ligy. Z jednoho 
turnaje lze získat jeden až osm bodů dle umístění.

Registrace zdarma do 17.2.2019 přes formulář na www.stopzevling.cz

Akce je podpořena z participativního rozpočtu Mč Praha 14

9.3.2019
Hala na Lehovci 
Zš Chvaletická
systém hry 4+1, míč č. 4, 
adresa: Chvaletická 918, 
P14- Lehovec

SEBEOBRANA PRO SENIORY

Městská část Praha 14 pořádá bezplatný praktický kurz pro začátečníky, 
během kterého se seznámíte se základními principy bezpečného chování. 

Naučíte se vyhnout nebezpečí a řešit již nastalé krizové situace.

KDY: od 5. 3. do 23. 4. 2019, každé úterý od 13.45 do 15 hodin

KDE: v KC Kardašovská  
(Kardašovská 626/5, Praha 9 – Hloubětín)

Kurz vede zkušený lektor sebeobranného systému Krav Maga – Václav Folejtar. 
Máte-li zájem o účast, je nutné se přihlásit (přihlášky budou k dispozici v KC 
Kardašovská nebo v ÚMČ Praha 14 – sekretariát Odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví, vchod 1072, 6. patro).

Podmínky účasti: věk nad 60 let, trvalé bydliště v MČ Praha 14
Kontakt: Mgr. Veronika Havlíčková – koordinátorka prevence kriminality, e-mail: 

veronika.havlickova@praha14.cz, tel.: 225 295 450

Od 7. února

Na střeše
Jiří Mádl 

Od 21. únoraOd 21. února
How to Train Your Dragon: The Hidden World © 2018 Dreamworks animation LLC.
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Praha 14 kulturní

KONCERT – RANGERS KONCERT – RANGERS 
STŘEDA 27. 2. 19:00

únor 2019KD KYJE

DĚTI – pravidelné akce

DOSPĚLÍ – pravidelné akce

EVROPSKÁ UNIE

JUDO pondělí (již od 5 let)
TANEC PRO DĚTI  standardní a latinské tance v úterý a čtvrtek (0.–4. třída)
IRSKÉ TANCE úterý a středa (6–14 let)

TANEČNÍ KURZY pondělí, úterý, čtvrtek
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY začátečníci–pokročilí, úterý, čtvrtek
KURZY ŠITÍ středa
KLUB SENIORŮ středa

WWW.KDKYJE.CZ 

 2. 2.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 8. 2. PLES ZŠ ŠIMANOVSKÁ
 10. 2.  POHÁDKOVÁ NEDĚLE – O DRAKOVI (DIVADÝLKO Z PYTLÍČKU)
 13. 2. BIOGRAF KYJE – DOBRÝ ŽIVOT SOKOLA BENDY
 15. 2.  TANCOVAČKA A VEPŘOVÉ HODY RESTAURACE ŠIMANDA
 16. 2.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 24. 2.  KAŠPÁREK A PRINCEZNA (DIVADLO DAM DAM)
 27. 2.  KONCERT – RANGERS
 28. 2. NÁJEMNÍCI PANA SWANA (DIVADLO BEZ DEBAT)

únor akce

Kompletní program akcí a kurzů v Plechárně najdete na stránkách www.plecharna.com.  
Akce a kurzy u nás mají různé pořadatele. Pokud byste chtěli být jedním z nich, mrkněte na náš web. 
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EVROPSKÁ UNIE

leden

st
16:00–20:00

so
15:00

ne
11:00–17:00

so
15:00

so
14:00–21:00

Základy renovace 
nábytku 
Dílna Z pokoje do pokoje vás 
naučí jak na základní techniky 
renovace nábytku. Registrace 
zuzana@praha14kulturni.cz.
Vstupné 150 Kč.

Žabák Valentýn  
Promění se žabák v prince? 
Zjistěte, zda ho někdo políbí, 
na zábavné loutkové pohádce. 
Pro děti od 3 let. Hraje 
divadlo Buchty a loutky. 
Vstupné 50 Kč.

Umísťovací výstava 
koček 
Přes 100 kočičích uchazečů 
a uchazeček hledá teplý do-
mov, hebkou dlaň a doživotní 
pohodičku. 
Vstupné 35 Kč.

O Smolíčkovi 
Pohádkovou klasiku vám 
zahrají herci i loutky.  
Stavte se na veselé  
představení s písničkami.  
Pro děti od 3 let.  
Hraje divadlo KK. 
Vstupné 50 Kč.  

Plechárna GAME  
of S.K.A.T.E! 
Další skatové závody na Ple-
chárně, tentokrát se soutěží 
o nejlepší trick na zemi. 
Startovné 50 Kč, vstupné 
zdarma.
 

13 29 2

3 22 2

9 2

so
14:00

so
13:00

so
15:00

O litrový plecháček – 
turnaj ve stolním tenise 
Turnaj pro amatérské neregis-
trované hráče v kategoriích 
ženy, muži a mládež od 10 let. 
Registrace ve 13:00, pálky 
možno zapůjčit na místě.
Startovné 50 Kč. 

1000+1 noc 
Připomeňte si ty nejlepší 
pohádky Tisíce a jedné noci. 
Představení pracuje s originál-
ní stínohrou. Pro děti od 3 let. 
Hraje divadlo Toy Machine. 
Vstupné 50 Kč.

16 2 16 2 23 2
Asijská sobota 
Pivo z Japonska, polévka 
z Thajska, bagety z Vietnamu. 
Ochutnejte na Plechárně 
celou Asii.
Vstupné zdarma.
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Inzerce

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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Díky snadné dostupnosti, pří-
znivým cenám a  pohostinnosti je 
tuzemská dovolená trendem po-
sledních let. Neméně důležitým dů-
vodem je krásná krajina a památky. 
To vše najdete také ve Žďárských 
vrších na Vysočině. Máme pro vás 
i jeden konkrétní tip.

Rodinný hotel Pavla u  Nového 
Města na Moravě je ideálním mís-
tem pro aktivní dovolenou. Nachá-
zí v malebné krajině u rybníků Sy-
kovec a  Medlov. Na podzim nebo 
na jaře si sice koupání neužijete, za 
to tady najdete skvělý výchozí bod 
pro turistiku a cykloturistiku. 

„V  okolí jsou krásně upravené 
cyklostezky. I  když občas musíte 

do kopce, nejsou tady strmá stou-
pání a klesání jako na Šumavě nebo 
v Beskydech,“ říká manažerka ho-
telu Pavla Okounová.

V dosahu jsou přírodní zajíma-
vosti jako Devět skal, Čtyři palice, 
Tři studně, Pasecká skála, Pernič-
ky. Mezi kulturními památkami je 
největším lákadlem poutní místo 
Zelená hora, Hlinsko se známým 
betlémem nebo hrad Pernštejn. 
I  v  nejbližším okolí jsou zajíma-
vé cíle, jako Japonská zahrada ve 
Sněžném nebo zámek a  unikátní 
muzeum lyžování v Novém Městě 
na Moravě.

V zimě jsou Žďárské vrchy rájem 
pro příznivce běžek. „Pokud nejsou 
velké výkyvy teplot, tak se tady 
sníh drží velmi dlouho. Naší velkou 
výhodou je ale nedaleká Vysočina 
Arena, kde je dostatek sněhu k dis-
pozici celou zimu. Pokud se zrov-
na nekonají závody, je ve vyhraze-
ných hodinách zdarma přístupná 
veřejnosti. Můžete si tady zajezdit 
i v době, kdy nikde jinde není sníh,“ 
vysvětluje Pavla Okounová.

Vyznavači sjezdového lyžová-
ní mohou v  okolí využít několik 

sjezdovek – v  Novém Městě, Ka-
rasíně, Jimramově, Svratce nebo 
snowtubing v Zubří.

V hotelu Pavla samozřejmě ne-
chybí lyžárna. Po aktivitách na čer-
stvém vzduchu můžete naplno vy-
užít pohostinnosti hotelu. Třeba 
nabrat energii v hotelové restauraci 
s vyhlášenou klasickou českou ku-
chyní nebo se zrelaxovat v sauně.

Pokud ještě nemáte plány na 
silvestrovský pobyt, tak vězte, že 
v  hotelu Pavla chystají velkolepý 

večer s  hity osmdesátých let, 
s tombolou i ohňostrojem.  -red- 

KONTAKT

Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů

Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

Fond ohrožených dětí 
vyhlašuje svou tradiční sbírku 

na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300  
variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině 
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná 
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz



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

Češi i cizinci řeší ve výsledku  
ty stejné problémy

Na Černém Mostě  
se pomáhá dětem  
z celého Česka

Stanislav Butorin vede na Černém Mostě pobočku 
neziskové organizace Integračního centra Praha 
(ICP), která pomáhá cizincům v  integraci do české 
společnosti prostřednictvím bezplatných služeb.  
„Ať už se ale jedná o  cizince či Čechy, všichni ve 
výsledku řeší ty stejné problémy“, říká na základě 
svých zkušeností Stanislav a doplňuje, že se jedná 
zejména o hledání bydlení, práce, doktorů či škol.

Stanislav si sám procesem integrace prošel, když 
přišel do České republiky před šestadvaceti lety 
z Ruska. Vystudoval sociální a kulturní antropologii, 
protože ho vždy zajímaly kultury a jazyky a po studi-
ích začal pracovat v Integračním centru Praha jako 
interkulturní pracovník. Měl na starosti doprovody 
cizinců na instituce a tlumočení. Sám pozici popisu-
je jako tvoření pomyslného mostu mezi národnostní 
menšinou a  většinovou společnosti.  Později získal 
na starosti vedení pobočky, na které pracují čtyři 
zaměstnanci.

ICP nabízí kromě služeb interkulturních pracovníků 
také poradenství pro cizince, při kterém jim pomá-
há řešit například povolení k pobytu nebo radí, jak 
se vyznat v  sociálním systému. Důležitou službou, 
kterou organizace nabízí, jsou také kurzy českého 
jazyka či vzdělávací semináře, na kterých se cizinci 
seznamují například se systémem daní, s  podmín-

kami pro získání občanství nebo se učí finanční gra-
motnosti. Aktivity Integračního centra jsou široké 
a kromě pomoci zahrnují i akce, které slouží ke vzá-
jemnému poznávání Čechů a cizinců a jejich kultur. 
V červnu 2018 například ICP pořádalo ve spolupráci 
se ZŠ Generála Janouška na Praze 14 akci „Hry bez 
hranic“, na které si žáci prvního stupně měli mož-
nost vyzkoušet hry z různých koutů světa.

Největší radost má ale Stanislav Butorin ze zápisů 
dětí do škol. „Těší mě, když se nám podaří vysvětlit 
rodičům místní vzdělávací systém a  začlenit jejich 
ratolesti do škol,“ přibližuje. Nedávno také centrum 
pomohlo vyjednat s podporou ministerstva školství 
státní občanství pro nadějnou plavkyni, která sklízí 
úspěch na národní úrovni a nyní může reprezento-
vat naši zemi i v zahraničí.

„Člověk musí něco dělat, aby byl v životě užitečný,“ říká 
Martina Vaňková, která před pěti lety založila pražskou 
odnož celosvětové nadace Kiwanis. Ta vznikla před více 
než sto lety v Chicago a sdružuje lidi, kteří chtějí pomoct 
svému okolí. V  pražském Kiwanisu se dvanáct členů 
soustředí zejména na pomoc dětem, ať už v nemocni-
cích, dětských domovech nebo azylových domech. 

Martina Vaňková dlouho pracovala ve školství. Když 
se přestěhovala na Černý Most, nebavilo ji dojíždět do 
práce na Smíchov, a tak si na sídlišti otevřela masážní 
a  kosmetický salón Estetika. V  oboru má dvacetiletou 
praxi a v salónu se věnuje terapii těla, jak sama říká. Na-
bízí mnoho typů masáží, od lymfatických, přes shiatsu 
až po reiki. Také pracuje s  lidmi v teplé vodě, věnuje se 
aquahealingu a watsu. 

V  roce 2013 založila s  přáteli Kiwanisu Golden Prague. 
„Někteří lidé mají život těžší než my. Vždycky mě potěší, 
když vybereme prostředky, které pomohou,“ vysvětluje 
Vaňková. Občas práci v salónu propojí i s činností v Ki-
wanisu. Každý rok před Vánoci pomáhá dětem z Dětské-
ho domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi. Děti na-
malují svá vánoční přání, která Martina Vaňková pověsí 
na vánoční strom ve svém salónu a  klienti pak dětem 
dárky kupují. 

Důležitá je spolupráce Kiwanisu a Thomayerovy nemoc-
nice. Nejen dobrovolníci, ale také seniorky z místní chari-
ty a vězenkyně ze Světlé nad Sázavou šijí bílé panenky, 
na kterých doktoři vysvětlují dětem, kde je budou ope-
rovat. Psychiatři zase hračky používají při komunikaci 
s  nejmladšími pacienty. A  hlavně je zde dostávají malí 
pacienti na hraní. Panenku dostanou po příchodu do 
nemocnice, sami si jí pomalují a po odchodu z nemoc-
nice si jí odnesou s sebou. Kiwanis také pořádá jedno-
rázové sbírky, třeba na invalidní vozík pro konkrétní dítě. 
Do práce nadace se může zapojit kdokoli, podmínkou 
ale je, aby členství navrhl některý ze stávajících členů. 
Pak následuje rok, během kterého uchazeč o  členství 
zjišťuje, jak by se nejlépe mohl angažovat. „Práce pro 
klub je někdy náročná, ale výsledek má vždycky smysl,“ 
říká zakladatelka pražského Kiwanisu, jehož heslo je: Po-
máháme rádi. 

Praha 14 kulturní / únor 2019

Kontakt 
Adresa: Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14
Otevírací doba: Po, Út, Čt: 8.00 – 16.00 hod.
praha14@icpraha.com 

Projekt Integrační centrum Praha  VI, reg. č. 
AMIF/10/03, je financován v rámci národního pro-
gramu Azylového, migračního a integračního fondu 
a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Pokud chcete Kiwanisu přispět,  
může poslat jakoukoliv částku na účet  
č. 670100-2213815253/6210
Více informací na www.kiwanis.cz.
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až po reiki. Také pracuje s  lidmi v teplé vodě, věnuje se 
aquahealingu a watsu. 

V  roce 2013 založila s  přáteli Kiwanisu Golden Prague. 
„Někteří lidé mají život těžší než my. Vždycky mě potěší, 
když vybereme prostředky, které pomohou,“ vysvětluje 
Vaňková. Občas práci v salónu propojí i s činností v Ki-
wanisu. Každý rok před Vánoci pomáhá dětem z Dětské-
ho domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi. Děti na-
malují svá vánoční přání, která Martina Vaňková pověsí 
na vánoční strom ve svém salónu a  klienti pak dětem 
dárky kupují. 

Důležitá je spolupráce Kiwanisu a Thomayerovy nemoc-
nice. Nejen dobrovolníci, ale také seniorky z místní chari-
ty a vězenkyně ze Světlé nad Sázavou šijí bílé panenky, 
na kterých doktoři vysvětlují dětem, kde je budou ope-
rovat. Psychiatři zase hračky používají při komunikaci 
s  nejmladšími pacienty. A  hlavně je zde dostávají malí 
pacienti na hraní. Panenku dostanou po příchodu do 
nemocnice, sami si jí pomalují a po odchodu z nemoc-
nice si jí odnesou s sebou. Kiwanis také pořádá jedno-
rázové sbírky, třeba na invalidní vozík pro konkrétní dítě. 
Do práce nadace se může zapojit kdokoli, podmínkou 
ale je, aby členství navrhl některý ze stávajících členů. 
Pak následuje rok, během kterého uchazeč o  členství 
zjišťuje, jak by se nejlépe mohl angažovat. „Práce pro 
klub je někdy náročná, ale výsledek má vždycky smysl,“ 
říká zakladatelka pražského Kiwanisu, jehož heslo je: Po-
máháme rádi. 
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Kontakt 
Adresa: Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14
Otevírací doba: Po, Út, Čt: 8.00 – 16.00 hod.
praha14@icpraha.com 

Projekt Integrační centrum Praha  VI, reg. č. 
AMIF/10/03, je financován v rámci národního pro-
gramu Azylového, migračního a integračního fondu 
a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Pokud chcete Kiwanisu přispět,  
může poslat jakoukoliv částku na účet  
č. 670100-2213815253/6210
Více informací na www.kiwanis.cz.
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Pololetky v Akci
Bruslení, turnaj ve stolním tenisu, deskové a další hry. Oslav 
s námi konec pololetí.   
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2, 
Černý Most, zdarma, ddmpraha9.cz

Taneční odpoledne
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí 
při živé hudbě. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

o Smolíčkovi
Veselá pohádka Vlastimila Pešky na známé motivy. Hraje 
divadlo KK.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
plecharna.cz

UmíSťovací výSTava koček
Přes 100 kočičích uchazečů a uchazeček hledá teplý domov, 
hebkou dlaň a doživotní pohodičku. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 35 Kč, 
plecharna.cz

miXÉR - výRoba valenTýnSkých 
přání hoRkým emboSSingem
Základní tipy a triky jak na horký embossing. Ojedinělá 
technika pro všechny kreativní nadšence.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

Učíme Se Se Zlobivákem
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností 
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč/rodina, mcklubicko.cz

divadlo eXpekUS - Že by hamleT?
I tragédie může mít humorný podtext. Přijďte se přesvědčit.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

veRniSáŽ výSTavy obRaZŮ miRoSlava 
vodičky
Výstava bude otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek  
od 14 do 18 hodin.
MČ Praha 14, Galerie 14, Nám. Plukovníka Vlčka 686/11, 
Černý Most, zdarma

UkáZková hodina hoopingU
Hooping - cvičení a tanec s obručí - vás rozhýbe a pomůže 
s tvarováním postavy. 
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2, 
Černý Most, zdarma, ddmpraha9.cz

pleS ZŠ ŠimanovSká
Roztančete to na plese s kapelou Hitos a zkuste štěstí 
v tombole plné hodnotných výher.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 250 Kč, kdkyje.cz

plecháRna game of S.k.a.T.e.
Další skatové závody na Plechárně, tentokrát se soutěží 
o nejlepší trick na zemi.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
plecharna.cz

Žabák valenTýn
Promění se žabák v prince? Zjistěte, zda ho někdo políbí, 
v loutkové pohádce pro děti od 3 let.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
plecharna.cz

pohádková neděle - o dRakovi
Během jednoho představení uvidíte čtyři pohádky o drakovi,  
který hledá princeznu, a naučíte se písničku.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

pRvní pomoc při běŽnÉm děTSkÉm 
onemocnění
Přednáška lékařky MUDr. Němečkové o boji s dětskými 
nemocemi v domácím prostředí.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč (do herny), mcklubicko.cz

klavíRní konceRT
Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ. V programu se  
představí různí sólisté a uslyšíte také čtyřruční hru.
ZUŠ Generála Janouška, Nám. Plukovníka Vlčka 686/11,  
Černý Most, zdarma, zus-hp.cz

přednáŠka - dědickÉ říZení
Získáte informace o průběhu a náležitostech dědického řízení 
a dědictví.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Školákem v afRice
Beseda s Olgou Švecovou o školském systému, výuce, životě 
školáků a jejich rodin v Africe. 
Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most, zdarma, 
facebook.com/kavarnaManana

miXÉR - píSně pánŮ SvěRáka a Uhlíře
Přijdťe si zazpívat veselé, melodické písně s krásnými 
a chytrými texty, vhodné pro děti i dospělé.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Zabijáci vZTahŮ
Seminář pro rodiče s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou 
v rámci Národního týdne manželstvi.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč (do herny), mcklubicko.cz

WoRksHoP - itAlské tiRAmisu
Znáte pravé italské tiramisu? Jestli jste ho nikdy neochutnali, 
máte jedinečnou příležitost.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Základy Renovace nábyTkU
Neutrácejte za nový nábytek, když si můžete opravit ten starý.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 150 Kč,  
plecharna.cz

na dně monT blancU
Diskuzní večer o zdolání nejvyšší hory západní Evropy.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska
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biogRaf kyje - dobRý ŽivoT Sokola 
bendy
Naberte inspiraci v optimistickém příběhu jednoho dědy,  
který se nevzdává sokolských ideálů.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

klUbový valenTýn
Nejen máj je lásky čas! Naučte se vyrobit dárky a přáníčka  
pro své milované. Akce pro děti.
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, ddmpraha9.cz

Zpívání pRo RadoST
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Tancovačka a vepřovÉ hody 
ReSTaURace Šimanda
Ochutnejte vepřové speciality v restauraci Šimanda.  
Zahraje vám kapela Nigdynevíš a Jarek Filgas.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, kdkyje.cz

kReaTivní dílny - maSopUST
Sobotní tvoření pro celou rodinu. Vyrobíme veselé klauny 
z květináčů a karnevalové škrabošky.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

aSijSká SoboTa
Pivo z Japonska, polévka z Thajska, bagety z Vietnamu... 
Ochutnejte na Plechárně celou Asii.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, vstup zdarma, 
plecharna.cz

Taneční odpoledne
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí  
při živé hudbě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

1000+1 noc
Připomeňte si ty nejlepší pohádky Tisíce a jedné noci. 
Představení pracuje s originální stínohrou.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
plecharna.cz

jaRňáky
Lyžařský kurz s angličtinou pro 12-18 leté. Lyže, SNB, běžky 
(i pěšky) a konverzační angličtina.
49.PH Royal Rangers, Stromkovice 66, Jablonec nad Jizerou, 
2 490 Kč, 49ph.royalrangers.cz

Zimní TáboR o jaRních pRáZdninách
Jarní prázdniny pro děti v Orlických horách - horská chata 
Radost. Plná penze, pitný režim.
Pionýr z.s. - 93. PS orion, Plasnice 124, Deštné v orlických 
horách, 3 600 Kč, 93-oddilorion.wbs.cz

jaRní příměSTSký TáboR  
- voda / led / páRa
Voda ke sportování, relaxaci i pro poznávání. Provedeme 
pokusy, půjdeme bruslit i plavat.
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, 1 400 Kč, ddmpraha9.cz

miXÉR - čTení malÉho pRince
Není princ jako princ. Společné čtení jednoho z nejslavnějších 
děl moderní světové literatury.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

iT Seminář - beZpečný inTeRneT
Naučme se rozpoznat nebezpečí. Seminář probíhá formou 
komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

enkaUSTika - malování hoRkým voSkem
Enkaustika pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC. 
Kapacita omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

o liTRový plecháček  
- TURnaj ve STolním TeniSU
Zkuste štěstí v turnaji pro amatérské hráče. Máme kategorie 
ženy, muži a mládež od 10 let.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, plecharna.cz

pohádková neděle  
- kaŠpáRek a pRinceZna
Užijte si loutkovou klasiku o Kašpárkovi a princezně. Bude se 
čarovat a čeká nás živá hudba.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

miXÉR - hapka a hoRáček S piánem
Zazpíváme si společně známé písně za doprovodu piana. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

maSopUSTní kaRneval Se SoUTěŽemi
Tanec, soutěže a chybět nebude ani přehlídka masek a dovádění 
s balonky. Akce pro děti s rodiči.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč/rodina, mcklubicko.cz

konceRT komoRní hUdby v galeRii 14
Vystoupí Ella Quartet. Zazní skladby J. Haydna, A. Dvořáka,  
B. Martinů a dalších. Vstup volný.
MČ Praha 14, Nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, 
zdarma

konceRT - RangeRS
Jejich hitovky jako 500 mil nebo Colorado známe všichni.  
Užijte si koncert folkové legendy.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, kdkyje.cz

odpoledne SUpeRhRdinŮ
Každý, kdo dnes přijde k nám, baví se jak Superman!
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, ddmpraha9.cz

Zpívání pRo RadoST
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

nájemníci pana Swana
Britská komedie plná svérázného humoru a bláznivých situací. 
Pobavte se s podvodníkem panem Swanem.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, kdkyje.cz
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při živé hudbě. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz
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divadlo KK.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
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v tombole plné hodnotných výher.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 250 Kč, kdkyje.cz

plecháRna game of S.k.a.T.e.
Další skatové závody na Plechárně, tentokrát se soutěží 
o nejlepší trick na zemi.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
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Žabák valenTýn
Promění se žabák v prince? Zjistěte, zda ho někdo políbí, 
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Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
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Během jednoho představení uvidíte čtyři pohádky o drakovi,  
který hledá princeznu, a naučíte se písničku.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz
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Přednáška lékařky MUDr. Němečkové o boji s dětskými 
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přednáŠka - dědickÉ říZení
Získáte informace o průběhu a náležitostech dědického řízení 
a dědictví.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
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Beseda s Olgou Švecovou o školském systému, výuce, životě 
školáků a jejich rodin v Africe. 
Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most, zdarma, 
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Přijdťe si zazpívat veselé, melodické písně s krásnými 
a chytrými texty, vhodné pro děti i dospělé.
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50 Kč (do herny), mcklubicko.cz

WoRksHoP - itAlské tiRAmisu
Znáte pravé italské tiramisu? Jestli jste ho nikdy neochutnali, 
máte jedinečnou příležitost.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
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Základy Renovace nábyTkU
Neutrácejte za nový nábytek, když si můžete opravit ten starý.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 150 Kč,  
plecharna.cz
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Diskuzní večer o zdolání nejvyšší hory západní Evropy.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska
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biogRaf kyje - dobRý ŽivoT Sokola 
bendy
Naberte inspiraci v optimistickém příběhu jednoho dědy,  
který se nevzdává sokolských ideálů.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

klUbový valenTýn
Nejen máj je lásky čas! Naučte se vyrobit dárky a přáníčka  
pro své milované. Akce pro děti.
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, ddmpraha9.cz

Zpívání pRo RadoST
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Tancovačka a vepřovÉ hody 
ReSTaURace Šimanda
Ochutnejte vepřové speciality v restauraci Šimanda.  
Zahraje vám kapela Nigdynevíš a Jarek Filgas.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, kdkyje.cz

kReaTivní dílny - maSopUST
Sobotní tvoření pro celou rodinu. Vyrobíme veselé klauny 
z květináčů a karnevalové škrabošky.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

aSijSká SoboTa
Pivo z Japonska, polévka z Thajska, bagety z Vietnamu... 
Ochutnejte na Plechárně celou Asii.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, vstup zdarma, 
plecharna.cz

Taneční odpoledne
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí  
při živé hudbě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

1000+1 noc
Připomeňte si ty nejlepší pohádky Tisíce a jedné noci. 
Představení pracuje s originální stínohrou.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
plecharna.cz

jaRňáky
Lyžařský kurz s angličtinou pro 12-18 leté. Lyže, SNB, běžky 
(i pěšky) a konverzační angličtina.
49.PH Royal Rangers, Stromkovice 66, Jablonec nad Jizerou, 
2 490 Kč, 49ph.royalrangers.cz

Zimní TáboR o jaRních pRáZdninách
Jarní prázdniny pro děti v Orlických horách - horská chata 
Radost. Plná penze, pitný režim.
Pionýr z.s. - 93. PS orion, Plasnice 124, Deštné v orlických 
horách, 3 600 Kč, 93-oddilorion.wbs.cz

jaRní příměSTSký TáboR  
- voda / led / páRa
Voda ke sportování, relaxaci i pro poznávání. Provedeme 
pokusy, půjdeme bruslit i plavat.
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, 1 400 Kč, ddmpraha9.cz

miXÉR - čTení malÉho pRince
Není princ jako princ. Společné čtení jednoho z nejslavnějších 
děl moderní světové literatury.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

iT Seminář - beZpečný inTeRneT
Naučme se rozpoznat nebezpečí. Seminář probíhá formou 
komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

enkaUSTika - malování hoRkým voSkem
Enkaustika pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC. 
Kapacita omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

o liTRový plecháček  
- TURnaj ve STolním TeniSU
Zkuste štěstí v turnaji pro amatérské hráče. Máme kategorie 
ženy, muži a mládež od 10 let.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, plecharna.cz

pohádková neděle  
- kaŠpáRek a pRinceZna
Užijte si loutkovou klasiku o Kašpárkovi a princezně. Bude se 
čarovat a čeká nás živá hudba.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, kdkyje.cz

miXÉR - hapka a hoRáček S piánem
Zazpíváme si společně známé písně za doprovodu piana. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

maSopUSTní kaRneval Se SoUTěŽemi
Tanec, soutěže a chybět nebude ani přehlídka masek a dovádění 
s balonky. Akce pro děti s rodiči.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč/rodina, mcklubicko.cz

konceRT komoRní hUdby v galeRii 14
Vystoupí Ella Quartet. Zazní skladby J. Haydna, A. Dvořáka,  
B. Martinů a dalších. Vstup volný.
MČ Praha 14, Nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, 
zdarma

konceRT - RangeRS
Jejich hitovky jako 500 mil nebo Colorado známe všichni.  
Užijte si koncert folkové legendy.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, kdkyje.cz

odpoledne SUpeRhRdinŮ
Každý, kdo dnes přijde k nám, baví se jak Superman!
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, ddmpraha9.cz

Zpívání pRo RadoST
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

nájemníci pana Swana
Britská komedie plná svérázného humoru a bláznivých situací. 
Pobavte se s podvodníkem panem Swanem.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, kdkyje.cz
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Inzerce

n  Koupím jakýkoliv byt na  Praze 11 a  v  nejbližším oko-
lí jako budoucí investici pro moje děti. Nevadí i právně 
komplikované případy. Výkup bytu i s věcným břeme-
nem na dožití možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509

n  Koupím chatu, chalupu do  50 km od  Prahy, v  dobrém 
i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel. 725 911 070

n  !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! Vyklí-
zení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.  Stěhování-Do-
prava. Tel.: 773 484 056

n  Koupím ZNÁMKY, MINCE, VYZNAMENÁNÍ, BANKOVKY, 
ODZNAKY a LP desky! Nejlépe celé sbírky, nebo pozů-
stalosti. Přijedu ocením, zaplatím v hotovosti, odvezu. 
Solidní jednání. Tel: 603 938 271

n  Nová mobilní pedikúra. Ráda za Vámi přijedu až domů, 
vždy úterky a pátky. Praha Kyje, Jahodnice, Černý Most, 
Běchovice, Dolní Počernice. Volejte 722 968 811

n  Instalatérské práce, topení, zedn. práce. Výměna kuch. 
desek a dřezů. Volek. Tel. 602 649 359

n  Přímý zájemce koupím byt. Seniora mohu nechat v bytě 
na dožití. Na velikosti a stavu bytu nezáleží. Na vystěho-
vání nespěchám. Vyplatím dluhy nebo uhradím privatiza-
ci. Tel.: 608 661 664

n  Čištění koberců a čalounění, pro firmy i domácnosti. Jed-
ná se o hloubkové čištění profesionálním strojem. Infor-
mace a objednávky na tel: 603 701 992

n  KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRAFIKU, PO-
HLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. 
TEL.: 603 247 819 EMAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ

n   Kácení a  řez rizikových stromů stromolezeckou techni-
kou. Tel.: 606 527 091

n  Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky zná-
mek, fotografií, pohlednic, dokumentů apod. Tel.: 
731 489 630

n  PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem 
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantuje-
me bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE! T: 
605 993 268.

n  Snadná výměna záclon-spouštěcí garnýže, žaluzie, role-
ty, sítě proti hmyzu, montáže, opravy. Volejte: 222 351 996, 
602 371 996. e-mail: vlkpavel@sendme.cz.

n  Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 
pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, lodžie výhodou, ale 
nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení na doho-
dě. RK nevolat. Děkuji. 777 615 730

n  Nabízíme malířské a lakýrnické práce, štukování, stěr-
kování stěn i stropů, tel.606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

n  Pronajmu dlouhodobě podzemní garážové stání v  ul. 
U Hostavického potoka, dům F. Přímo u výtahu, vrata 
na dálk. ovládání. Cena vč. všech poplatků 750 Kč/měs. 
Tel.: 737 255 164

n  DJ STELLA – Diskotéky, soukromé a  firemní oslavy. 
Hudba od Abby až po ZZ Top. tel.: 607 825 120, e-mail:  
Eva.Stella@centrum.cz

n  NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY – 
Litošická ul. Bezbolestné a  cenově dostupné ošet-
ření dětí i dospělých. Široká nabídka služeb. Objed-
nání a více info na:724 133 877. Bc. Vacíková

n  Vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zastou-
pení na úřadech. Zpracování DPH, kontrolní hláše-
ní, daňová přiznání. Ing.  Miloš Lassig 603  462  007  
mlassig@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou 
cenu, dovozy písků, štěr-

ku, betonů, zeminy  
– objednávky po telefonu , 
odvozy odpadů, sutí  atd.

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

PRO ŘÁDKOVOU INZERCÍ PROSÍM KONTAKTUJTE:

RŮŽENA HRDÁ
733 720 744

hrda@regionalnivydavatelstvi.cz
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Křížovka o ceny

Věta s tajenkou zní:  
Citát Hanse Christiana Andersena: „(Tajenka) než těch, které píše život sám.“  

Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte 
pověřené pracovnice na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.

Vylosovaní tři luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou 
a svým telefonním číslem posílejte do 15. února 2019 e-mailem na: krizovka@casopis14.cz, nebo v označené obálce 
s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také 
odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka lednového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/1) zní: „ČLOVĚK JE BOHATÝ TÍM, CO UČINIL PRO DRUHÉ.“ 
Vylosovaní výherci jsou: Elena Salvetová, Praha 9; Karla Fišperová, Praha 10; Luděk Müller, Praha 14 - Jahodnice. 
Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!



K DÁRKOVÉ KARTĚ CENTRA ČERNÝ MOST V HODNOTĚ 500 KČ 
OD NÁS DOSTANETE ZDARMA LÍSTEK DO KINA CINESTAR.

OSLAVTE VALENTÝNA V KINĚ

PLATÍ OD 1. DO 14. 2. PRO PRVNÍCH 500 ZÁKAZNÍKŮ. 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CENTRUMCERNYMOST.CZ.
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