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Pište na kariera@alza.cz  
Volejte na 770 149 502

Mzda až 28 000 Kč závisí jen na Vašem výkonu 
Nenabíráme, abychom obratem vyhazovali 
Nabízíme spoustu zajímavých benefi tů
Práce ve skladech v Horních Počernicích, Úžicích a Zdibech 

Kariéra

LEPŠÍ PRÁCE 
SKLADEM!

až 28 000,-

Inzerce
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Obsah Vážení spoluobčané, 
konec školního roku je tady a  nadchází čas 
prázdnin a dovolených. Věřím, že si toto klid-
nější období roku náležitě užijete a  odpoči-
nete si. Pokud hned se začátkem července 
nemíříte za  hranice metropole, doporučuji 
Vám navštívit nově otevřenou rozhlednu 
Doubravka, která je opravdovým unikátem 
nejen v naší městské části, ale široko dale-
ko. Jsem upřímně rád, že se tento projekt 
světoznámého architekta Martina Rajniše 
podařilo dokončit a  že se můžeme pyšnit 
dalším zajímavým místem na našem území. 
Doubravku vnímám jako první krok k připra-
vované revitalizaci celých Čihadel. Věřím, že 
se zde do budoucna podaří vytvořit rozsáh-

lou odpočinkovou zónu pro všechny kategorie zájemců, včetně seniorů 
a rodin s dětmi.
Nejen rozhledna je důkazem toho, že se postupnými kroky daří Prahu 14 
měnit ve stále atraktivnější lokalitu a lepší místo pro život. Těší mě, že 
se, a to hlavně díky Vám, úspěšně rozjela realizace projektů, s nimiž jste 
uspěli v rámci prvního ročníku participativního rozpočtování, i že stále 
aktivně navštěvujete veřejná lokální fóra. Letos jsme se potkali na sed-
mi těchto setkáních, přičemž poslední se uskutečnilo v polovině červ-
na v  Hostavicích. Stejně jako v  minulých letech jsme od  Vás posbírali 
mnoho zajímavých podnětů k rozvoji naší městské části. Za čas, který 
jste fórům věnovali, za podněty a celkově za bezvadnou spolupráci Vám 
moc děkuji, v pořádání těchto veřejných akcí budeme určitě pokračovat 
i nadále.
Vám, kteří se zajímáte o tvorbu nového územního plánu Prahy, tzv. Me-
tropolitního plánu, bych chtěl připomenout, že 26. července 2018 je po-
slední termín pro zasílání připomínek. Za  městskou část je již máme 
hotové a zastupitelstvem schválené. Jak už jsem zmiňoval, nejvíce nás 
trápí situace na Hutích, které by se přijetím současné podoby návrhu do-
kumentu zakonzervovaly. Nebylo by zde možné řešit už nyní problema-
tickou dopravu, nedostatečnou občanskou vybavenost a – co je nejhorší 
– ani tolik potřebnou školu a školku.
Práce na úřadě se ani v nadcházejících dvou měsících nezastaví, a to ne-
jen kvůli uplatňování zmíněných připomínek k Metropolitnímu plánu, ale 
i kvůli přípravě rozpočtu na příští rok, jehož návrh v létě vzniká.
Na druhou stranu – i když si asi málokdo může dovolit na celé prázdniny 
složit ruce do klína a pouze relaxovat, léto má být především o sluníčku, 
dovolených a o zábavě nejen pro děti. Proto si i v tomto období můžete 
vybrat z bohaté nabídky akcí, kterou najdete v přehledu na posledních 
stránkách vydání. Připraveny jsou příměstské tábory, výlety nebo třeba 
i společné „grilovačky“.
Přeji Vám pohodové léto, během kterého načerpáte dostatek sil na dru-
hou polovinu roku, dětem pak spoustu nových zážitků a dobrodružství.

 

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., Pod 
Pekárnami 10, 190 00 Praha 9

Šéfredaktorka:
Alena Hechtová
e-mail: hechtova@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: Ing. Břetislav Vodák, Josef Kutmon, Ing. Ilona Pickova, Soňa 
Tománková, Bc. Tomáš Novotný, Ing. Luděk Lisy • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických 
stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem 
autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sděleni označujeme zkratkou (pr). 
Foto na titulní straně: Irena Brablcová
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Rozhledna Doubravka  
už vítá první návštěvníky

Nápad postavit na  Praze 14 rozhled-
nu se zrodil v hlavě místního starosty 
Mgr. Radka Vondry, stavbu navrhl a zre-
alizoval známý architekt prof.  Martin 
Rajniš a jeho tým z ateliéru Huť archi-
tektury. O  financování se postarala 
společnost Landia Management. 
„Mám radost, že Čihadla, konkrétně 
kopec Horka, po  zhruba roce těžké 
práce zdobí tahle proutěná kráska. 
Doubravku vnímám jako velmi silný 
symbol a  novou dominantu městské 
části. Věřím, že svou neotřelostí bude 
lákat návštěvníky zblízka i  zdaleka,“ 
řekl při otevírání rozhledny starosta 
Vondra.
Doubravka se otevřela takřka na  den 
přesně od okamžiku, kdy byl před čtyř-

mi lety na břehu Kyjského rybníku vzty-
čen dvanáctimetrový prototyp oblouku 
budoucí rozhledny. Tři roky trvala po-
zorování a měření spojů a ohybu mate-
riálu předcházející zahájení stavby sa-
motné, co do výšky dvojnásobné věže. 
Realizace pak zabrala celý rok.
Zejména kvůli své unikátnosti a  spe-
cifickým konstrukčním požadavkům 
by se výstavba Doubravky neobešla 
bez pomoci soukromého investora. 
Společnost Landia Management za ni, 
včetně nákladů na přípravné fáze a ko-
ordinaci celého projektu, zaplatila čty-
ři miliony korun. Dalších bezmála 500 
tisíc „doputovalo“ od  dárců, kteří si 
od  Huti architektury kupovali schody 
s vlastními vzkazy.
Městská část Praha 14 získá rozhlednu 
do  svého vlastnictví v  průběhu letoš-
ního léta. Podle starosty Vondry před-
stavuje pomyslný základní kámen bu-
doucí revitalizace Čihadel. Tu radnice 
v současnosti připravuje ve spolupráci 
s Vysokou školou tělovýchovy a sportu 
Palestra.
Nejednomu návštěvníkovi, který se 
na  Doubravku vydá, se při stoupání 
vzhůru možná vybaví slova jejího „otce“ 
architekta Rajniše. „Může to být cíl 
naší cesty, chuť rozhlédnout se nám 
možná nahrazuje staré pohanské ob-
řady, jakési zvláštní spojení se zemí. 
My, národ neznabohů, se dostáváme 
na  vrcholu rozhledny do  jiného roz-

měru života. Najednou cítíme, že jsme 
součástí široké krajiny, cítíme v  sobě 
poryv odvahy. A to jsou věci, kterých je 
v Čechách hrozně málo.“ Doubravka je 
i s korouhví vysoká 23,5 metru s pode-
stou ve  výšce 20 metrů, nahoru vede  
98 schodů. (ahe)

PERLIČKY
n  Rozhledna Doubravka vznikla 

celkem ze zhruba 1000 kmínků 
akátu. Stromy vyrostly 
na Moravě v okolí Bzence

n  Bylo na ni použito celkem  
3000 svorníků ( a 6000 matic)

n  Stavěly ji čtyři jeřáby – formou 
unikátní montáže

n  Rozhledna Doubravka mohla 
vzniknout kvůli územnímu plánu 
pouze jako „stavba pro údržbu 
pozemku“ 

n  Celkem trvala stavba 6251 hodin
n  Huť architektury připravovala 

projekt celkem 4 roky 
n  Použito při stavbě bylo 5162 kg 

oceli
n  Dosud bylo vybráno od dárců, 

jejichž jména jsou na schodech 
rozhledny, prý již 0,5 milionu 
korun. (Schodů je 98).

n  V České republice je více než  
100 rozhleden

n  Doubravka je první veřejně 
dostupná pražská rozhledna 

JE TO S PODIVEM, ALE OD DOKONČENÍ ŽIŽKOVSKÉHO VYSÍLAČE V ROCE 1992 SE V PRAZE NEOTEVŘELA ŽÁDNÁ DALŠÍ 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ROZHLEDNA. AŽ NYNÍ. OD 15. ČERVNA MŮŽETE ZAVÍTAT NA DOUBRAVKU NA ČIHADLECH, ZE 
KTERÉ SE MOHOU TĚŠIT NEJEN MÍSTNÍ OBYVATELÉ, ALE I LIDÉ Z DALŠÍCH KOUTŮ PRAHY ČI REPUBLIKY. 

Foto: Huť architektury

Praha 14 je čtvrtí okrajovou – což je 
plusem pro všechny, kteří by rádi 
vyrazili za  turistikou, koupáním 
a  vodou někam za  hranice metro-
pole. Kvůli poloze je ideální a jedno-
duché z této části namířit své cesty 
směrem k  Polabí či Českému ráji. 

Turistických cílů se nabízí celá 
škála, na  následujících řád-
cích přinášíme tipy na  pří-
rodní koupání.

MLÉKOJEDY
Jde o bývalou pískovnu mezi Tišice-
mi a Mlékojedy. Koupání je doprová-
zeno i řadou služeb. Voda bývá krás-
ně čistá, slunit se lze na travnatých 
nebo písčitých plážích. Příjemné 
koupání doplňuje plážový bar, be-
achové kurty a  vodní lezecká 
stěna.
Vstupné: zdarma. Par-
kování: 50 Kč 

PROBOŠTSKÁ JEZERA
Přírodní oblast plná zeleně nabízí 
úžasné koupání v přírodě, jak na velké 
či malé upravované pláži (každý rok 
nový písek), tak i koupání přímo z trav-
natých ploch se vstupem do vody. Dále 
areál nabízí možnost pronájmu teniso-
vého hřiště, pingpongového stolu, pří-
jemný krytý altánek, pět příjemných 
zahrádek před stánky, nově vybudo-

vanou vrtanou studnu s rozvo-
dem pitné vody po areálu i nové 
sprchy pro kempující i ostatní 
návštěvníky areálu.

Slunce, voda, prázdniny
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Téma

Jak dlouho stavba rozhledny 
trvala? Co bylo nejtěžší a co naopak 
nejpozitivnější?
 Stavba rozhledny trvala 6 měsíců. 
Asi nejtěžší bylo překonat zimu, kdy 
deště rozbahnily nezpevněnou cestu, 
a k tomu byl obrovský tlak na termín 
ze strany Prahy 14 i  investora (Lan-
dia Management, s. r. o.). Nejtěžší 
bylo je přesvědčit, že přírodu nelze 
přemluvit. Pozitivní jsou nyní ohlasy 
lidí, které tam potkávám – děti, ka-
marádi, všichni jsou nadšení.
  
Stavba je prezentována jako unikát, 
ale nebývá zdůrazněno – v čem 
přesně. Mohl byste přiblížit našim 
čtenářům, proč a v čem je tak 
jedinečná? Kde na světě bychom 
mohli podobnou stavbu najít? 
 I když se hodně zajímám o všechny 
druhy dřevěných konstrukcí, zatím 
jsem nenarazil na  někoho, kdo by 
z  kmínků stavěl něco tak veliké-
ho/vysokého... a  pouštěl na  to lidi. 
Někde v  Barmě jsou mosty z  ko-
řenů stromů, ale to je něco jiného. 
I na Papue Nové Guinei staví z kmín-
ků totálně přírodní chýše vysoko 
ve  stromech,  ale to je něco jiného.   
Shrnu to – nic podobného neznám, 
ano, je to bláznivé, divoké, riskantní, 
jsem rád, že jsem byl u toho na Pra-
ze 14! Musím i říct, že si velmi vážím 

odvahy, kterou Landia a  starosta 
mají.

Komu byste rozhlednu Doubravka 
doporučil navštívit? Co všechno z ní 
mohou návštěvníci vidět?
 Vidět je opravdu široké okolí, pano-
ráma, které vyrazí dech, plno zele-
ně. A  komu doporučit? Cyklistům, 
pejskařům, zvědavcům. Je to krásná 
příroda, až se člověku nechce věřit, 
že je v Praze.

Vstup na rozhlednu je zdarma, 
s žádným personálem s ní spojeným 
se nepočítá. Existují nějaká rizika, 
na která byste jako architekt chtěl 
návštěvníky upozornit v rámci jejich 
bezpečnosti?
 Rozhledna má svůj provozní řád, jde 
spíš o administrativní věc. Nezamy-
ká se, protože kdyby se zamkla a lidé 
lezli venkem, poničili by ji. Já bych 
asi řekl, že zejména doporučení, aby 
na rozhlednu přišlo vždy maximálně 
9 osob, by mělo být dodržováno a re-
spektováno. Jinak si žádných jiných 
rizik nejsem vědom. Samozřejmě 
– potkal jsem tam paní, co nahoru 
nevyšlápla, protože jí bylo nepříjem-
né, že se schody kývou. Je to tak – 
schodiště visí, tak se skutečně hýbe 
a nemusí to být každému příjemné, 
přesto je zcela pevné.  (ahe)

Architekt David Kubík:
Bylo to bláznivé a divoké,  
ale jsem rád, že jsem byl u toho!
ROZHLEDNA DOUBRAVKA NENÍ JEN TAK LEDAJAKOU STAVBOU – JE JEDINEČNÁ ORIGINÁLNÍ KONSTRUKCÍ 
I POUŽITÝMI MATERIÁLY. POCHÁZÍ TOTIŽ „Z DÍLNY“ HUTĚ ARCHITEKTURY, ARCHITEKTA MARTINA RAJNIŠE. 
PODÍLEL SE NA NÍ I ARCHITEKT DAVID KUBÍK. A PRÁVĚ JEHO ČASOPIS ČTRNÁCTKA VYZPOVÍDAL.

Vstupné: 40 Kč dospělí, děti do  10 let 
zdarma. Parkování: 40 Kč
KONĚTOPY
Jezera se nachází poblíž hlavní silnice 
u výše uvedené obce a přiléhají na jed-
né straně (cca 950 m) k  lesu. Plocha 
je zčásti oplocená a poskytuje příjem-
né prostředí k letní rekreaci. Na obou 
jezerech je možno velkou část roku 
rybařit. Zakoupení povolení k rybaření 
je možné na  místě. Uvnitř oplocené-
ho areálu jezer je vyhrazená plocha 
k  parkování, sociální zařízení a  mož-
nost zakoupení občerstvení.

Vstupné: dospělí 80  Kč, děti do 15 let 
60 Kč. Parkování v areálu: 100 Kč
SADSKÁ
Pískovna s  pláží a  čistou vodou. Ob-
čerstvení dostatečné, jedna stálá re-
staurace s hřištěm na plážový volejbal 
a půjčovnou plachetnic, několik pojízd-
ných stánků s občerstvením. Chemické 
záchody na pláži u Sadské. Zákaz roz-
dělávání ohňů, stanování a kempování.
Vstupné i parkování zdarma
LHOTA
Rozloha této vodní plochy je 25 hek-
tarů. Břehy jsou převážně písčitého 

nebo travnatého charakteru, místy 
prorostlé rákosem. Pláže jsou osáze-
ny borovicovými lesy s příměsí vzrost-
lých dubů. Část severního břehu a celý 
břeh východní je určen nudistům. Je-
zero je vyhledáváno zejména pro svou 
velmi dobrou kvalitu vody. Příjezdové 
cesty z centra obce jsou vhodné pou-
ze pro pěší návštěvníky a cyklisty. Pro 
motorová vozidla slouží komunikace 
za obcí (směr Dřísy).
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 
40 Kč Parkování: 
100 Kč

Foto: Lucie Hlavačková
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Čihadla se promění v přírodní park

„Čihadla mají díky své velikosti, čle-
nitému terénu i poloze na okraji měs-
ta šanci stát se rekreačním zázemím 
nejen pro Černý Most. Budoucí pro-
jekt bude respektovat specifika jed-
notlivých oblastí této lokality a pra-
covat s  nimi. Mimo jiné počítáme 
s umístěním odpovídajícího sportov-
ního vybavení, s  doplněním zeleně, 
pěších cest, cyklistických a  nauč-
ných stezek či s vybudováním přírod-
ního hřiště,“ říká starosta Prahy 14 
Mgr.  Radek Vondra. Součástí za-
mýšleného projektu je také výstavba 
multifunkční sportovní haly na okra-
ji sídliště Černý Most, jejíž aktivity 
a  zázemí budou přirozeným způso-
bem propojeny s přírodním parkem.

Například u  fotbalového hřiště 
v  Kyjích se podle starosty Vondry 
nabízí možnost vybudování lano-
vého centra či bike parku, prostor 
mezi Dolními Počernicemi a  rybní-
kem Martiňák, kde už nyní existuje 
geostezka, by mohl patřit naučným 
ekologickým aktivitám, oblasti su-
chého poldru by zase slušela rela-
xační a klidová zóna.
„Součástí celkového prostoru jsou 
pak samozřejmě i  park U  Čeň-
ku, který revitalizuje hlavní měs-
to Praha a  kde magistrát už delší 
dobu slibuje vybudovat dětské hři-
ště s  venkovní posilovnou, a  při-
pravované přírodní koupaliště 
v  Kyjích. Součástí areálu koupali-

ště bude nejen koupací nádrž, ale 
i tzv. biotop, tedy přírodní kořenová 
čistička. S  vybudováním městská 
část počítá v  roce 2019,“ doplňuje 
starosta Vondra. 

RŮZNÉ DRUHY AKTIVIT
Revitalizaci Čihadel městská část 
připravuje ve  spolupráci s  Vysokou 
školou tělesné výchovy a sportu PA-
LESTRA. Její pracovníci za podpory 
studentů začali už loni na  podzim 
tvořit koncept sportovního parku 
a jeho jednotlivých aktivit. „V někte-
rých případech jde o tzv. vedené, tedy 
profesionálně organizované aktivi-
ty jako běžecké kurzy, lekce tai-chi 
a  podobně, v  dalších jde primár-
ně o  podporu individuálního trávení 
volného času, tedy tvorbu vhodného 
prostředí,“ říká Mgr.  Tomáš Mirov-
ský, který za VŠTVS PALESTRA pro-
jekt řeší.
S  přípravou samotného projektu 
na  revitalizaci se dle současných 
předpokladů začne v  příštím roce, 
první konkrétní aktivity jsou však 
naplánované už na  letošní podzim. 
Jedná se o vedené sportovní činnos-
ti, které budou v  prostoru Čihadel 
pro obyvatele zdarma a  které za-
jistí v  rámci svých odborných praxí 
studenti VŠTVS PALESTRA. Je také 
zpracována běžecká trasa na  5 km, 
která je součástí projektu Matto-
ni Free Run a  která bude dostupná 
v běžecké aplikaci Free Run.

(red)

ROZHLEDNA DOUBRAVKA, KTERÁ OD POLOVINY LETOŠNÍHO ČERVNA ZDOBÍ KOPEC HORKA, JE PRVNÍM 
KROKEM K CELKOVÉ REVITALIZACI ČIHADEL. V PLÁNU RADNICE JE PROMĚNIT TENTO ZELENÝ KUS MĚSTA 
V PŘÍRODNÍ PARK NABÍZEJÍCÍ ŠIROKÉ MOŽNOSTI PRO SPORTOVÁNÍ, RELAXOVÁNÍ I ZÁBAVU.

Za jakých okolností se VŠTVS PALES-
TRA a  městská část Praha 14 „daly 
dohromady“ při plánování revitaliza-
ce Čihadel?
VŠTVS Palestra měla až do  podzimu 
2017 jednu ze svých budov pronajatou 
v Hostavicích. A protože jsme škola za-
měřená na  wellness, sportovní a  vol-
nočasové aktivity, probíhala část prak-

tické výuky na  Čihadlech, v  lokalitě, 
která je krásná, ale na mnoha místech 
zanedbaná. V  roce 2016, v  rámci pro-
jektu „Praha – hlavní evropské město 
sportu“, jsme spolu s kolegy z Katedry 
architektury ČVUT v Praze připravova-
li dvoudenní konferenci „Nové trendy 
v plánování ploch a zařízení pro sport 
a wellness v Praze“ a přišlo nám přiro-

zené, že se právě na Čihadla zaměříme. 
Na  konferenci vystoupil vedle hostů 
z Německa a Polska i starosta Prahy 14 
Mgr. Radek Vondra, a na základě této 
konference a společného zájmu o pro-
stor Čihadel jsme se domluvili na spo-
lečném memorandu o návrhu revitali-
zace této lokality. Proměnu si rozhodně 
zaslouží.

Návrhy změn připravují i naši studenti
„DO DEBATY O BUDOUCNOSTI ČIHADEL CHCEME ZAPOJIT ZEJMÉNA SPORTOVNÍ KLUBY A DALŠÍ ORGANIZACE, 
KTERÉ ČIHADLA JIŽ VYUŽÍVAJÍ NEBO POTENCIÁLNĚ VYUŽÍVAT MOHOU, POKUD PRO TO BUDOU MÍT 
VYTVOŘENY PODMÍNKY,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČTRNÁCTKU MGR. TOMÁŠ MIROVSKÝ, TAJEMNÍK 
JEDNATELE VŠTVS PALESTRA.

Foto: Václav Grosman
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Téma

Jak konkrétně se škola do  projektu 
zapojila či zapojí? 
Dohodli jsme se, že přispějeme zapo-
jením svých akademických pracovníků, 
partnerů ze zahraničí a také studentů 
– například v rámci jejich bakalářských 
či diplomových prací, a to jak do přípra-
vy obsahu projektu, tak do  realizace 
konkrétních pohybových aktivit na  Či-
hadlech. Naší ambicí je připravit zá-
kladní koncept s návrhem konkrétních 
realizací rozplánovaných do dlouhodo-
bého horizontu – tak, aby všechny další 
činnosti v  prostoru Čihadel měly jed-
notnou myšlenku a koncepčně do sebe 
zapadaly.

Můžete popsat, co se bude dít nyní?
V současné době dokončujeme základ-
ní dokument, celkovou vizi projektu 
revitalizace Čihadel, včetně vybudová-
ní multifukční haly. Koncept chceme 
na začátku podzimu představit k další 
diskuzi. Do debaty o budoucnosti Čiha-
del chceme zapojit zejména sportovní 
kluby a další organizace, které Čihadla 

již využívají nebo potenciálně využívat 
mohou, pokud pro to budou mít vytvo-
řeny podmínky. Při tvorbě podkladů 
pro další jednání samozřejmě musíme 
zohledňovat i další projekty, jak pláno-
vané, tak i ty připravované, jako je na-
příklad rozvoj sítě cyklostezek, aktivity 
v parku U Čeňku, prostor suchého pol-
dru a  další. Důležité jsou i  majetkové 
vztahy, které na Čihadlech nejsou pro 
podobný projekt jednoduché. (red)

Cykloservis 
na Plechárně
Ať už jedete Tour de France ane-
bo na  chalupu k  Sázavě, určitě 
se vám bude hodit znalost, jak se 
servisuje kolo. 
V tom případě zavítejte v sobotu 
7. července či 4. srpna od 14.00 
do  16.00 na  letní servisní pro-
hlídky kol u  Plechárny. Profesi-
onálové z Cyklo Faltýnek se po-
dívají vašemu bicyklu na zoubek 
a zdarma poradí.  (P14K)

ANKETA

V y b u d o v á n í m 
 roz hledny Dou-

bravka získala 
Praha 14 zajíma-
vou dominantu 
a  místo hodné 
návštěvy. Určitě 
se na ni s přáte-
li v průběhu léta 

podíváme. Jako každý Pražan mám 
samozřejmě rád naši Petřínskou 
rozhlednu. Za  krásnými výhledy 
však nemusíme cestovat jen na roz-
hledny, za návštěvu určitě stojí ně-
která ze zřícenin v Českém středo-
hoří, například věž zříceniny hradu 
Házemburk nebo vrch Milešovka. 

Josef Kutmon, ODS

Letní vycházka 
na  Doubravku 
jistě bude. Ještě 
víc se ale těším 
na  podzimní ná-
vštěvu, kdy pod 
sebou uvidím ba- 
revnou paletu 
stromů.  Roz-

hledny obecně jsou naším oblíbe-

ným rodinným cílem. Osobně mám 
nejraději rozhlednu na Jedlové. Je 
z ní vidět překrásné panoráma Lu-
žických hor. Úžasný zážitek jsem 
měla v  loňském roce na  stezce 
v  oblacích, kterou jsme navštívi-
li a  nemohli se nabažit výhledu 
na  Kralický Sněžník. Neminula 
nás zde ani bouře.

 Ing. Ilona Picková, Zelení

Doubravku jsem 
i  za  tu krátkou 
dobu, co je ote-
vřena, navštívil 
už několikrát. 
Vřele ji doporu-
čuji k  návštěvě 
všem. Díky ní 
máme na  Pra-

ze 14 opravdu reprezentativní 
místo. Nedávno jsem také obje-
vil při výletě v  severních Čechách 
rozhlednu Hvozd, nachází se na   
česko-neměckém pomezí. Z  ní se 
Vám naskytne krásný výhled tře-
ba až na Říp, Sněžku, Trosky, Ješ-
těd nebo krásný hrad a klášter Oj-
vín. MUDr. Jan Kaufman, TOP 09

Procházku si na 
Doubravku urči tě 
udělám. Nejra-
ději mám Pe třín-
skou rozhlednu, 
o  jejíž vznik se 

 zasloužil můj pra- 
dědeček Dr. Kurz. 
 Viktor Šíma, 

  BEZPP

Na  Doubravce 
jsem již byl a  je to 
opravdu velmi za-
jímavá stavba, jež 
přitahuje návštěv-
níky z  celé Prahy. 
Škoda, že její život-
nost je odhadová-
na pouze na 15 let. 

Do okolí je z ní vidět krásně. A teď, když 
i my máme svou rozhlednu, je potřeba 
zaměřit se na  problémy, které sku-
tečně trápí občany Prahy 14, jako jsou 
rozbité chodníky, zanedbaná údržba 
zeleně nebo nedostatek parkovacích 
míst. Ing. Jan Adámek, ANO

Účast byla nabídnuta všem stra-
nám Zastupitelstva MČ Prahy 14

UDĚLÁTE SI V LÉTĚ PROCHÁZKU NA DOUBRAVKU? JE NĚJAKÁ JINÁ ROZHLEDNA, KTEROU MÁTE RÁDI 
A RÁDI SE NA NI VRACÍTE?
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Reakce ANO  
na červnový  
sloupek ODS 
V  minulém čísle Čtrnáctky ODS 
ve  svém sloupku několikrát lha-
la s  jasným cílem poškodit hnutí 
ANO.
ODS lže, když říká, že ANO bylo 
proti výstavbě školky na  Jahodni-
ci. V  březnu 2015 jsme na  zastu-
pitelstvu kritizovali a  nepodpořili 
rizikovou smlouvu, ve  které se 
MČ Praha 14 pod hrozbou poku-
ty zavazovala developerské spo-
lečnosti poskytující pozemek, že 
postaví školku, aniž by v  té době 
měla zajištěné financování. ANO je 
rozhodně pro výstavbu občanské 
vybavenosti a bylo to právě za vlá-
dy ODS, kdy byla zrušena ZŠ v Ho-
stavicích.
ODS lže, když říká, že ANO chce 
místo biotopového koupaliště 
ve  Starých Kyjích zástavbu. ANO 
jasně deklarovalo, že preferuje ce-
loročně využitelný park s dětským 
hřištěm (např. ve  svém sloupku 
ve  Čtrnáctce v  září 2017), což je 
i  přání většiny občanů z  veřejné-
ho projednávání v  Kyjích v  červnu 
2017. ODS dokonce napsala, že se 
snažíme zabránit využití pozemku 
pro veřejnost. Posuďte sami, jestli 
je celoroční park více pro veřej-
nost než sezónní koupaliště. Byla 
to právě ODS, která chtěla v  roce 
2010 prodat tento pozemek k  zá-
stavbě.
ODS lže, když říká, že ANO zablo-
kovalo první žádost o vydání stano-
viska EIA pro stavbu biotopu. Sami 
si můžete dohledat, že ona žádost 
pod značkou PHA1060 byla stažena 
ze strany MČ Praha 14, takže nedo-
šlo ani k vydání stanoviska.

Bc. Tomáš Novotný
za zastupitelský klub ANO

Zastupitelé diskutovali o závěrečném 
účtu za loňský rok i o připomínkách 
k Metropolitnímu plánu

Mezi prvními body zastu-
pitelé schvalovali přiděle-
ní finanční podpory v  rámci 
tzv. příspěvku na  zajištění 
služby, jednoletého progra-
mu zaměřeného na podporu 
sociálních a  návazných slu-
žeb. Mezi necelé dvě desítky 
žadatelů – primárně z řad jednotlivců, 
kteří například poskytují osobní asis-
tenci – městská část rozdělí půl mili-
onu korun.
Zhruba v  polovině jednání došlo 
na materiál k závěrečnému účtu. Hos-
podaření naší městské části skončilo 
přebytkem ve výši zhruba 65,4 milionu 
korun, přičemž příjmy dosáhly výše 
491,76 milionu a výdaje 426,4 milionu 
korun. Nejvyšší částku na straně pří-
jmů tvořily tzv. transfery, tedy pení-
ze, které radnice dostala od hlavního 
města a od státu. Ty dosáhly 378,7 mi-
lionu korun. Co se výdajů týká, tvořily 
nejvyšší částku tzv. běžné výdaje, kte-
ré činily téměř 278 milionů korun, ka-
pitálové, tedy investiční výdaje dosáhly 
k téměř 150 milionům korun. 

NÁMITKY PROTI 
ZAKONZERVOVÁNÍ HUTÍ
Jedním z nejzásadnějších bodů celého 
programu bylo schvalování připomí-
nek Prahy 14 k připravovanému nové-
mu územnímu plánu – tzv. Metropolit-
nímu plánu, který určí podobu hlavního 
města na  následující desítky let do-

předu. Tématu se podrobně 
věnovalo červnové vydání Čtr-
náctky, starosta městské čás-
ti Mgr. Radek Vondra k němu 
zorganizoval i veřejné projed-
nání u  stanice metra Rajská 
zahrada. Hlavní, takzvaná 
zásadní připomínka ze strany 

Prahy 14, kterou schválilo zastupitel-
stvo, se týká Hutí. Plán dle stanoviska 
městské části tuto čtvrť konzervuje 
a nechává ji ve stavu, kdy zde například 
chybí školy, školky i další občanská vy-
bavenost.

DORAZILI I OBČANÉ
I  tentokrát na  jednání zastupitelstva 
přišli také zástupci veřejnosti. Na roz-
díl od  minulého setkání neřešili do-
pravu na Hutích, ale právě výše zmí-
něný návrh nového územního plánu 
a parkourové hřiště v ulici Kpt. Strán-
ského na Černém Mostě. Od loňského 
roku, kdy nechala městská část hřiště 
vybudovat, má tato sportovně herní 
plocha své fanoušky i odpůrce. Odpůr-
ci, jejichž zástupci na jednání zastupi-
telstva dorazili, upozorňovali zejména 
na obtěžující hluk, který se podle nich 
z  parkouru pravidelně ozývá. Měst-
ská část se bude zabývat možnostmi 
řešení. Aalborgské závazky mají být 
realizovány místními samosprávami 
v Evropě, primárně se jedná o zvyšo-
vání povědomí o  udržitelném rozvoji 
a zvyšování kvality života. (red)

NA POSLEDNÍM PŘEDPRÁZDNINOVÉM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, KTERÉ 
SE JAKO OBVYKLE KONALO V  PROSTORÁCH GALERIE 14 NA ČERNÉM 
MOSTĚ, SE ŘEŠILO HNED NĚKOLIK KLÍČOVÝCH TÉMAT. VEDLE PŘEHLEDU 
HOSPODAŘENÍ ZA LOŇSKÝ ROK PŘÍTOMNÍ PROJEDNÁVALI NAPŘÍKLAD 
PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH DOTACÍ A NÁMITKY, KTERÉ MĚSTSKÁ ČÁST 
OFICIÁLNĚ VZNESE K NÁVRHU PŘIPRAVOVANÉHO METROPOLITNÍHO PLÁNU.

Z dění v Praze 14

Hlasujte o známku Doubravky
Letopisecká komise Rady městské části Praha 14 podala u Klubu turistických známek návrh na výrobu turis-
tické známky rozhledny Doubravka. Na  základě projednání porady vedení Klubu turistických známek postou-
pil tento návrh do hlasování o výrobě turistické známky. Sběratelé mohou hlasovat o výrobě této známky do  
6. 7. 2018 na stránkách Klubu turistických známek, s. r. o., Rýmařov. https://www.turisticke-znamky.cz/hlaso-
vani.html?id=18063
Prosíme sběratele, aby podpořili výrobu turistické známky svým hlasováním.
Děkujeme. Členové Letopisecké komise
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Hutě porostou – ale jak moc?
Téma další výstavby na  Hutích je 
velmi živé. Diskutovalo se o  něm 
jak na lokálním fóru ve Splavné, tak 
u metra Rajská zahrada při veřejném 
projednání Metropolitního plánu.
Rozvoj Hutí mělo na programu také 
červnové jednání zastupitelstva. 
Schváleno bylo celkem 10 připomí-
nek k  Metropolitnímu plánu. Hned 
ta první se týkala Hutí a byla ozna-
čena za zásadní. Je v ní požadováno 
zpracování studie, která se stane 
podkladem pro další rozvoj území. 
To není, dle mého, špatně. Problém 
spatřuji ve zdůvodnění a také v dal-
ších požadavcích, které jsou sou-
částí připomínky. Ta byla poměrně 
rozsáhle rozepsána a  nemám zde 
dostatek prostoru, abych ji celou 

ocitovala. Uvedu tedy alespoň dva 
zásadní body, se kterými nemohu 
souhlasit.
V  textu připomínky je uvedeno, že 
městská část nesouhlasí s  rozsáh-
lým vymezením nezastavitelných 
rekreačních ploch v  okrajových 
částech na  východě od  Satalic až 
po  Pražský zlom v  západní čás-
ti. Dále požaduje jejich přeřazení 
do  zastavitelných ploch s  obytným 
využitím.
V  reálu tato připomínka znamená 
více než zdvojnásobení zastavitelné 
plochy, kterou by umožnil metro-
politní plán. A  to vše na  úkor zele-
ně a ploch, které by i nadále mohly 
sloužit odpočinku a  rekreaci. Ušet-
řeny nejsou ani zahrádkářské osady. 

Na  Hutích by tak vzniklo město se 
stejným počtem obyvatel, jako má 
třeba Litomyšl nebo Čáslav. To je pro 
mne zcela nepřijatelné a  hlasovala 
jsem proti. Můj hlas byl ovšem jedi-
ný. Ostatní zastupitelé napříč politic-
kými stranami tento návrh podpořili. 
Přitom již Metropolitní plán navrhuje 
výstavbu v místech, kde je v součas-
nosti nezastavitelná zeleň. To by dle 
mého mělo být předmětem připo-
mínky ve prospěch zachování zeleně. 
Situace je ovšem nyní zcela opačná.
Znění všech schválených připomí-
nek včetně grafických podkladů na-
leznete na http://praha14.zeleni.cz
Napište nám, jak to vidíte vy, na   
praha14@zeleni.cz

Ilona Picková, Zelení

Bydlení v Praze
Od  října bude, i  díky krokům ČNB, 
znovu o  něco složitější pořídit si 
vlastní bydlení. Občané s průměrný-
mi příjmy na hypotéku už nyní dosa-
hují těžko a  koncem roku se pro ně 
stanou byty v Praze téměř nedostup-
né, protože jejich ceny stále rostou 
a v některých lokalitách dosahují as-
tronomické výše. V  takovém případě 
by mělo logicky začít vzkvétat nájem-
ní bydlení, které je v Evropě naprosto 
běžné a  ve  většině metropolí převa-
žuje nad bydlením ve vlastním. Když 
k tomu ale přičteme neuvěřitelný ná-
růst krátkodobých pronájmů, zjistí-
me, že bydlení v Praze se rychle stává 
luxusem. Sehnat dlouhodobý proná-
jem i  malého bytu začíná být téměř 
nemožné, protože soukromí vlastníci 

upřednostňují výnosnější krátkodobé 
nájmy (nejčastěji cizincům), a  to sa-
mozřejmě dramaticky zvedá i  ceny 
nájmů dlouhodobých. S  blížícími se 
volbami se všechny strany začnou 
předhánět v  zaručených tipech, jak 
by se situace na trhu s nemovitostmi 
dala vyřešit. ODS dlouhodobě pro-
sazuje výhody osobního vlastnictví, 
a proto chceme pokračovat v nabízení 
převodu bytů nájemníkům, kteří o to 
projeví zájem nejen v  domech, kte-
ré spravuje naše MČ, ale i  v  magis-
trátních. Podporujeme smysluplné 
projekty výstavby nových bytů v  lo-
kalitách, které jsou k  tomu vhodné 
a  zajišťují dostatečnou občanskou 
vybavenost i tzv. dopravu v klidu. MČ 
by měla současně rozšířit nabídku 

bytů pro skupiny obyvatel, které si 
vlastní byt nemohou pořídit, jako jsou 
mladé rodiny, senioři, zaměstnanci 
veřejné sféry atd. Mělo by se tak stát 
buď vyjednáním převodu některých 
domů z  majetku  hl. m. Prahy, nebo 
vlastní výstavbou ve vhodné lokalitě. 
Nechceme neustále rozšiřovat zá-
stavbu na úkor zeleně. Nové byty se 
mají stavět v  rámci různých brown-
fieldů (např. v  okolí Kolbenovy ulice) 
nebo například jako nástavby na  již 
stojících domech, v  místech kde je 
možnost zachování dopravy v  klidu. 
S tím by pomohlo i vyřešení parkování 
v okrajových částech města. I na ten-
to problém máme řešení, ale o  tom 
zase příště.  Jiří Zajac, ODS, 

Oblastní sdružení Praha 14

Poděkování
Sotva začal rok 2018, lidé z okolí se 
začali ptát, zda budeme nebo nebu-
deme kandidovat v  podzimních ko-
munálních volbách. Přiznávám, že 
se mi neodpovídalo snadno. „Jistě 
bychom to rádi zkusili, ale nevím. 
Navíc není za koho kandidovat“ – to 
byla častá odpověď. 
S plynoucím časem a opakujícími se 
dotazy jsem si stále více pohrávala 
s představou založit na Praze 14 ne-
závislé hnutí. Když jsem se o nápad 
s ostatními podělila, musím říct, že 
mě překvapilo, s  jakým nadšením 
jej přijali. A  to i přes to, že založení 

politického hnutí je poněkud nároč-
nější administrativní úkon, který je 
potřeba podložit podporou občanů – 
což znamenalo „sesbírat“ minimálně 
1.000 podpisů.
Během tří měsíců jsme za  pomo-
ci přátel a  kolegů požadovaný po-
čet opravdu shromáždili a  na  konci 
června jsme skutečně podali žádost 
o registraci. 
V dnešní době není snadné oslovit lidi 
s tím, aby se za něco nebo za někoho 
postavili, zvláště pak když se jedná 
o politiku. O to víc si vážím každého 
člověka, který se zapojil, a  alespoň 

touto cestou bych ráda poděkovala 
všem, kteří nám pomohli a  všem, 
kteří nás svým podpisem podpořili. 
Projevená podpora ukázala, že 
i  v  očích občanů je u  nás hodně co 
zlepšovat, že lidé stále touží po tom 
žít a  bydlet lépe, že i  v  nich nadě-
je umírá poslední a  nadále doufají 
v nějakou změnu k lepšímu. Budeme 
se maximálně snažit jejich důvěru 
nezklamat a  udělat maximum, aby-
chom uspěli – už kvůli nim.
S upřímnými díky,

Soňa Tománková,
klub nezávislých zastupitelů Ú
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Antifetfest:  
„Nevinnej“ žert zabodoval

Na  témata rizikového chování dětí 
a mladistvých jako jsou kriminalita, 
drogy, šikana, domácí násilí, záško-
láctví nebo gambling se zaměřuje 
soutěžní festival amatérských fil-

mů Antifetfest. Do  obvodního kola  
MČ Prahy 14 se v letošním roce při-
hlásily tři tvůrčí týmy, jejichž obra-
zový snímek s  námětem rizikového 
chování měl 10 minut. V  obvodním 
kole zvítězila tvůrčí skupina Movie 
Girls ze Základní školy Generála Ja-
nouška, která současně v celopraž-
ském finále obdržela zvláštní cenu 
za scénář k filmu „Nevinnej“ žert. 
Snímky je možné shlédnout na 
webových stránkách Prahy 14 
nebo youtube.com/ MČ PRAHA 14. 
Gratulujeme!  
 (red)

Z dění v Praze 14

Příměstské tábory 
Prahy 14 finišují, stále 
jsou však volná místa
Praha 14 finišuje s dvouletým pro-
jektem na organizaci příměstských 
letních táborů, na který získala fi-
nanční prostředky z  evropského 
operačního programu Zaměst-
nanost. Tábory, z  nichž poslední 
se uskuteční o  letošních prázdni-
nách, radnice pořádá ve spolupráci 
s místními základními školami, ne-
ziskovými organizacemi i příspěv-
kovou organizací Praha 14 kulturní. 
Do připravených tematických růz-
norodých aktivit se dosud zapojilo 
zhruba 300 dětí, celková výše ev-
ropské dotace činí 700 tisíc korun. 
Praha 14 se projektem snaží pomoci 
rodičům, aby svým dětem dokázali 
zajistit kvalitní náplň volného času 
i  během léta, kdy oni musí chodit 
do práce a nemohou se svým rato-
lestem věnovat po celý den. Pro bliž-
ší informace se obraťte na Ing. Pav-
línu George (tel.: 225 295 493, e-mail:  
pavlina.george@praha14.cz) z  Od-
dělení strategického plánování 
a komunikace ÚMČ Praha 14.
Název projektu: Příměstské letní 
tábory Prahy 14

Reg. č.:  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000559) 

(red)

Příměstské tábory
KD Kyje
Věková skupina: 9–16 let
Téma: aktivity zaměřené na pozná-
vání zahraničních zemí
Termín: 27.–31. 8. 2018
Registrace a další informace:  
Martin Lukáč, tel.: 773 507 781, 
e-mail: mates.lukac@kdkyje.cz
Účast zdarma, více informací 
na www.kyje.cz

Plechárna
Věková skupina: 7–14 let
Téma: sportovní aktivity, jízda 
na skateboardu atd.
Termín: 20.–24. 8., 9–17 hodin
Registrace a další informace: 
Zuzana Vernerová,  
tel.: 724 748 238, e-mail:  
zuzana.vernerova@praha14kulturni.cz
Více informací na  
www.plecharnacernymost.cz

Děti si pořádně užily  
svůj svátek v Central parku
Nejkrásnější životní období. To, ve kte-
rém si můžeme hrát od rána do ve-
čera, a o všechno ostatní se postarají 
rodiče. Slavíme jej na první červnový 
den oficiálně, my jej na  naší měst-
ské části slavili v  sobotu 2. června. 
Všechny malé oslavence z  Prahy 14 
a jejich bodyguardy alias rodiče, pra-
rodiče, tety, strejdy, rodinné známé 
i domácí mazlíčky jsme pozvali do ze-
lené oázy uprostřed sídliště – Cent-
ral parku kousek od  metra Rajská 
zahrada. Celodenní slavení doprová-
zelo slunečné počasí a děti řádily až 
do odpolední druhé hodiny. 
Už od  ranních 10 hodin se účast-
níci scházeli k  radovánkám. Bys-
trost i  rychlost si děti otestovaly 
v  našich soutěžích. Musely mno-
hokrát zapojit každičký sval v těle, 
aby překonaly překážky, přenes-
ly vajíčko bez upadnutí, trefily cíl 
vodní pistolí, procházely se po  úz-
kých kladinách nebo složily puzzle 
do  výsledného obrázku. Všechny 
děti náročné disciplíny zvládly bez 
jediného zaváhání a  zasloužily si 
pořádné odměny! 
Ty nejodvážnější v sobě objevily bu-
doucího dobrodruha a horala a vyda-
ly se zdolat snad největší nafukovací 
plechovku, jakou jsme kdy na Rajské 
zahradě viděli! Z  každého pádu je 
třeba se otřepat a zase stoupat k vr-
cholu! To však byla brnkačka oproti 
snad nejnáročnější disciplíně celého 
Dětského dne. Známe ji pouze z ame-

rických filmů, no v Central parku si ji 
děti i mnozí dospělí vyzkoušeli pěkně 
naostro. Jízdu na divoké lahvi připo-
mínající přesně rozdováděné býky ze 
španělských arén. Udrží se na ní jen 
ti nejzdatnější a  i  takové jsme mezi 
návštěvníky objevili! 
Na  správné dětské oslavě nesmělo 
chybět samozřejmě malování na ob-
ličej. To se rázem parkem prochází 
lesní víly, kočičky, motýli, dinosauři, 
želvy ninja, Spidermanové i  jedno-
rožci. Spolu na jednom místě. To ne-
zažijete ani v pohádce! 
Svátek všech dětí se řádně povedl, 
po  skončení už se oslavy přenes-
ly do  jednotlivých rodinných kruhů. 
Těšíme se zase za  rok a  myslete 
na naše nejmenší každý den, oni vám 
to s láskou vrátí! 
Akci pořádala Praha 14 kulturní 
za podpory městské části Praha 14.
 (P14K)

Foto: P14K



Sport a volný čas

11

INZERCE

RV
18

01
4

03
/0

1

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018

I naše síť potřebuje
v létě regeneraci
549 kilometrů naší sítě dodává teplo 225 tisícům domácností, desítkám 
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a průmyslových objektů 
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v letních 
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v zimním období, 
které si bez vyhřátého domova a teplé koupele neumíme představit. 
Je to jako s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, 
nebo jako s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a vůbec 
všemu, na čem vám záleží. Jedině díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat 
také individuální odstávky. O přesných termínech včas informujeme konkrétní 
smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Černý Most I 10. – 23. 7. a 28. – 29. 8.

Černý Most II 10. – 17. 7.

Hloubětín 10. – 17. 7.

Lehovec 10. – 17. 7.

Cely rok s Vámi

odstavka_PT_92x130_PH14.indd   1 14.05.18   18:28

Cyklotoulky
Jak se dostat z Rajské zahrady do Žlutých lázní
Na letní měsíce doporučujeme vyměnit MHD za kolo, alespoň 
pokud vám to čas a počasí umožňuje. Dost užitečnou trasou 
může být cesta do centra a oblíbené sportovní i zábavní lokality 
Žluté lázně. Vyrazíme od metra Rajská zahrada po cyklotrase 
A26. Míjíme tak sídliště Lehovec, projedeme skrz Hloubětín 
a z ulice Hloubětínská sjedeme do ulice V Chaloupkách, kde 
navážeme na cyklotrasu A25. Rušnou komunikaci Průmyslo-
vá překonáme přejetím přes most, na druhé straně nás čeká 
schodiště a místy neupravený, ale sjízdný lesnatý úsek přírod-
ního parku Smetánka. Po cyklotrase pokračujeme dále kolem 
Hořejšího rybníka, podjedeme železniční trať a pokračujeme 
mírným stoupáním. Těsně před ulicí Hrdlořezská odbočíme 
na vedlejší silnici do krátkého prudšího kopce kolem zahradní 
osady pod vrch Třešňovka. Ulice Pod Šancemi navazuje na fre-
kventovanou komunikaci Spojovací. Dostaneme se na její dru-
hou stranu a odbočíme na ulici Na Balkáně. Projedeme klid-
nějším územím parku Pražačka, Ohrada. Pokračujeme stále 
po cyklotrase A25. Přes park Ohrada vjedeme do Starého vít-
kovského tunelu. Projedeme skrz Vítkov na Tachovské náměs-
tí, zde se otočíme směr Karlín a projedeme Žižkovským tune-
lem. Vyjedeme na ulici Thámova a napojíme se na cyklotrasu 
A421. Přejedeme Rohanské náměstí a  po  ulici U  Mlýnského 
kanálu se napojíme na  dálkovou cyklotrasu EV7, A2. Podél 
pravého břehu Vltavy a stále po dálkové cyklotrase A2, EV7 se 
dostaneme až do Žlutých lázní. Projedeme okrajovými částmi 
Staré Město, mineme např. Národní divadlo a protější Slovan-
ský ostrov (Žofín), Vyšehrad a z Podolí odbočíme na Žluté lázně. 
Vedení trasy je k dispozici: https://mapy.cz/s/2JKWq  

Adéla Nováková, cyklokoordinátorka Prahy 14
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Když PENÍZE z důchodu nestačí... 
◾ Paní Daně je 67 let. Po odchodu do penze zjistila, že jen s důchodem 
ve svém domku nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát nechtěla. Pomohl jí 
nový � nanční produkt pro seniory – Renta z nemovitosti.

O Rentě z nemovitosti se dočet-
la v časopise. Zaujala ji možnost, že 
by svůj dům mohla využít k tomu, 
aby získala větší obnos peněz, aniž 
by dům musela prodat. 

Zmínila se o tom dceři, která tou 
dobou pobývala v USA. Ta hned vě-
děla, o co se jedná, neboť v USA je 
tato varianta získání peněz z nemo-
vitosti velmi oblíbená. Maminku 
tedy podpořila, aby neváhala zjis-
tit, jak Renta z nemovitosti funguje. 

„Byla jsem ráda, že jsem se moh-
la poradit s  dcerou a  hlavně, že mi 

Rentu schválila. Pochopila, že po-
kud nemá člověk našetřen větší ob-
nos a  chce prožít důchod důstojně, 
je Renta z nemovitosti výbornou vol-
bou,“ vysvětluje Dana.

Výše Renty z  nemovitosti sice 
byla nižší, než kolik by získala pro-
dejem, ale skvělé jí přišlo, že o dům 
nepřijde, protože zůstane v  jejím 
vlastnictví. To rozhodlo a paní Dana 
si Rentu z nemovitosti pořídila. 

„Se zástupcem FINEMO.CZ jsme 
prošli smlouvu, nechala jsem odhad-
nout cenu domu a do měsíce bylo vše 

vyřešeno. Nakonec jsem počkala na 
zápis zástavního práva do katastru 
nemovitostí a  nyní již dostávám ka-
ždý měsíc peníze na účet.“

Paní Dana se rozhodla pro 
měsíční výplatu peněz a  tím si 

téměř zdvojnásobila současný 
důchod. 

„Najednou si mohu koupit i něco 
pěkného na sebe, zajet do lázní a ješ-
tě mohu přilepšit vnoučatům. Je to 
skvělý pocit.” Dodává paní Dana.

 ▪ získáte peníze na cokoli 
(najednou či postupně)

 ▪ za života nemusíte nic splácet 
a nikdy se nesplácí více než cena 
nemovitosti

 ▪ zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu 

 ▪ můžete žít důstojněji a svůj život si 
více užívat 

Výhody Renty z nemovitosti

 ▪ Více informací o Rentě 
z nemovitosti naleznete na 
www.rentaznemovitosti.cz 
Můžete zde také požádat o vlastní 
orientační kalkulaci a seznámit se 
s příběhy klientů. Pro další 
informace můžete také 
zavolat na 233 321 850

Chcete se dozvědět více?

s příběhy klientů. Pro další 
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Multikulturní den Prahy 14

Návštěvníky Multikulturního dne 
Prahy 14 přivítal svět plný hudby, 
dobrého cizokrajného jídla, tance 
i originálního umění. „Zábava a chut-
né jídlo dělají dobrou náladu a dobrá 
nálada sbližuje. A  o  to přesně šlo,“ 
řekla místostarostka Mgr.  Ing. Lucie 
Svobodová, která nad projektem pře-
vzala záštitu a  zároveň stojí za  jeho 
financováním.
Festivalové aktivity organizátoři roz-
dělili do  dvou stanovišť. Program 
v  tzv. Centrálním parku nedaleko 
stanice metra Rajská zahrada ocenili 
hlavně žáci základních škol, osazen-
stvo mateřinek a rodiny s dětmi. Nej-
menší čekalo divadelní představení 
O třech kůzlátkách nebo třeba taneč-
ní workshop, zájemci o módu se zase 

inspirovali při přehlídce tradičního 
čínského oděvu čchi-pchao. 

UKRAJINSKÁ SLAVNOST  
I PROMÍTÁNÍ FILMU
Nabitý dopolední a odpolední program, 
během kterého bral přihlížejícím dech 
například i tradiční jakutský tanec, po-
stupně přešel do části věnované přede-
vším dospělým. Ta návštěvníkům na-
bídla ukrajinské slavnosti doprovázené 
vystoupením folkové skupiny Beseda, 
akrobatické vystoupení pole dance či 
stand up comedy show plnou třeskuté-
ho humoru. Na Plechárně byl k vidění 
dokumentární film o ženách, které se 
věnují graffiti, případně si zde milovníci 
sportu mohli změřit své síly v basket-
balové soutěži Slam Dunk Contest.

Hudebním vrcholem Multikulturního 
dne Prahy 14 byl skvělý koncert dvoj-
čat Chudomekhovy Twins a  posléze 
kapely Mydy Rabycad, která před-
vedla jedinečnou show vyšperkova-
nou vizuálními efekty. Akci radnice 
uspořádala jako vrchol projektu Roz-
voj komunitního života na  Praze 14, 
na  jehož realizaci získala finanční 
podporu z  Evropských strukturál-
ních a investičních fondů – konkrét-
ně z Operačního programu Praha – 
pól růstu.

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68
/0.0/0.0/15_005/0000072) (dc, red)

PRAHA 14 JE MĚSTSKOU ČÁSTÍ, KDE ŽIJE ZHRUBA ŠEST TISÍC CIZINCŮ. KULTURU A ZVYKY NEJHOJNĚJI 
ZASTOUPENÝCH MENŠIN V ČERVNU PŘEDSTAVIL ZÁBAVNÝ JEDNODENNÍ FESTIVAL, KTERÝ NA ČERNÝ MOST 
PŘILÁKAL STOVKY LIDÍ – RODINY S DĚTMI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ.

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby 
občanům zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy 
českého jazyka, vzdělávací semináře a také komunitní a kultur-
ní akce, na které jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.

Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services 
for third country nationals: legal and social counselling, Czech 
language courses, educational seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp những dịch vụ miễn 
phí cho công dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội, 
khóa học tiếng Séc, buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

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

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, o. p. s. – POBOČKA Praha 14
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

Foto: MČ Praha 14
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Recept na letní osvěžení
CO BY TO BYLO ZA LÉTO BEZ OVOCNÝCH LIMONÁD? 
POKUD SE VYDÁTE PŘI LETNÍCH TOULKÁCH DO PARKU 
PILSKÁ, V MÍSTNÍ KAVÁRNĚ KAFE NA DŘEVO VÁM JICH 
NABÍDNOU HNED NĚKOLIK. PRO TY, CO Z NĚJAKÉHO 
DŮVODU PŘIJÍT OSOBNĚ NEMŮŽOU, REDAKCE ČASOPISU 
ČTRNÁCTKA OD MAJITELEK A PROVOZOVATELEK 
ZÍSKALA ALESPOŇ RECEPT, JAK SE OSVĚŽIT TROCHU 
NETYPICKY I DOMA.

Provozovatelem kavárny je nezisková organizace BA-
TERKA kafe, která přednostně zaměstnává pečující 
osoby (např. rodiče starající se o  dítě s  postižením), 
které jsou dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce.
Každou svou návštěvou tuto činnost podpoříte.  (ahe)

Foto: Lenka Bartová, 
Baterka kafe

MALINÁDA:
4 kousky pomeranče 
1 lžíce třtinového cukru
1–2 lžíce malin
Led, soda
Postup: 
Do sklenice dáme pomeranč a cukr, 
vše rozmačkáme. Pak přidáme ma-
liny, led a  dolijeme sodou, dobře 
promícháme. 

Najdete nás 
také na Facebooku 
KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

PROGRAM:
13. 8. pondělí Dvě nevěsty a jedna svatba
 14. 8. úterý Největší showman
 15. 8. středa T2 Trainspotting
 16. 8. čtvrtek Zmenšování

HLOUBĚTÍN

18. 6. - 6. 9.

11. ROČNÍK

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 21.00 hodin

Hloubětínské náměstí

stanice metra B Hloubětín, zastávka 
Hloubětín, linky: 8, 16, 25, 110, 141
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v Dolních Počernicích 

NABÍZÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA PRO ŽÁKY 
DO 1. A 2. ROČNÍKU

Bližší informace na:  +420 603 531 555  |  reditelka-zs@orangery.cz

Nabízíme
 s Česko-anglická výuka s rodilým mluvčím
 s Vysoká úroveň výuky doplněná o projektovou výuku
 s Malý třídní kolektiv žáků
 s Moderně zařízená budova školy umístěná v krásném prostředí 
zámeckého parku a mnoho dalšího…

0085-inzerce-ZS-5-2018___92x130_DEVITKA__01.indd   1 16.5.2018   8:14:51

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Čtrnáctku) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik

Informace k obecním volbám 2018
Nynější zastupitelstva schválila pro 
příští čtyřleté volební období počet 
svých členů takto: 31 členů pro Za-
stupitelstvo MČ Prahy 14 a 65 členů 
pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
 Oprávněným voličem v  těchto vol-
bách je každý občan České repub-
liky, jenž alespoň druhý den voleb 
dosáhne věku nejméně 18 let, není 
omezen ve  výkonu volebního prá-
va a  je přihlášen k  trvalému pobytu 
na  území městské části. Totéž však 
platí i  pro občany jiných členských 
zemí EU (u kterých stačí nově i pobyt 
přechodný), pokud požádají o  zápis 
do  dodatku seznamu voličů nejpo z-
ději do  dvou dnů přede dnem voleb 
na  úřadě městské části, pracovišti 
evidence obyvatel, které rovněž vy-
tváří seznam voličů městské části. 
Každý volič je také oprávněn na tomto 
pracovišti požádat o kontrolu a infor-
maci, zda je v tomto seznamu veden.
Volit lze v obecních volbách pouze ve vo-
lebním okrsku v místě trvalého pobytu.

Volební strany mohou podávat své 
kandidátní listiny do  31. června do 
16.00 hod. registračnímu úřadu, kte-
rým je Úřad MČ Praha 14 pro zdejší 

volby, resp. Magistrátu hl. m. Prahy.
Více informací k  volbám bude zve-
řejněno v  dalších číslech Čtrnáctky 
a na webu Úřadu MČ Praha 14.

ÚČAST OBČANŮ V OKRSKOVÝCH 
VOLEBNÍCH KOMISÍCH (OVK)
Zájemci o práci v okrskových volebních 
komisích (OVK) se mohou hlásit písem-
ně, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Osobně nebo písemně na  adresu: 
Úřad městské části Praha 14, Bří 
Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. Kon-
taktní osoba: Mgr. Dana Davidová, bu-
dova 1073, 8. patro, tel.: 225 295 253, 
e-mail: dana.davidova@praha14.cz. 
Pro práci v  OVK potřebujeme znát: 
jméno, příjmení a kontakt – telefon, 
e-mail, případně datovou schránku. 
Další osobní údaje potřebné pro vy-
placení odměny budou vyžádány až 
po zařazení do komise.
Do OVK budou zařazeni přednostně, 
dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí, zástupci vo-
lebních stran, teprve poté budou 
OVK doplňovány zájemci z  řad ob-
čanů.
První zasedání okrskových voleb-
ních komisí se uskuteční dne 12. 9. 
2018 od  17.00 hod. v  Základní škole 
Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý 
Most.

Občanskosprávní odbor  
ÚMČ Praha 14

PREZIDENT ČR VYHLÁSIL TERMÍN OBECNÍCH VOLEB NA 5. A 6. ŘÍJNA 2018. V TĚCHTO DNECH SE USKUTEČNÍ VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 A SOUČASNĚ TAKÉ DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

vseprovolby.cz 
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Upozornění k řidičským průkazům
Upozorňujeme, že v Praze budou řidičské průkazy nadále vydávány na jednom 
pracovišti, kterým je registr řidičů odboru dopravněsprávních činností Magist-
rátu hl. m. Prahy. Adresa pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 – budova 
Business Centrum Vyšehrad, tel.: 12444, 236 005 490 (informace), návštěvní 
dny: PO až ČT: od 7.00 do 19.00 hodin, PÁ: od 7.00 hodin do 11.00 hodin. 

Občanskosprávní odbor ÚMČ Praha 14

Rekonstrukce ulice Tálinská
Praha 14 připravuje rekonstrukci 
další z  kyjských komunikací – uli-
ce Tálinská. V  současnosti probí-
há výběrové řízení na  dodavatele, 
pokud vše půjde dobře, s  prace-
mi se začne v  průběhu léta. Vedle 
dobudování chybějícího chodníku 
od  polikliniky Bioregena směrem 
do  ulice Tálinská (okolo Kyjského 
rybníka, kde v  současnosti chod-
ník není) se počítá s  rekonstrukcí 
křižovatky ulic Tálinská a  Černič-
ná, s  novými přechody pro chodce 
a s přeložkami veřejného osvětlení. 

V  souvislosti se stavbou bude ne-
zbytné během léta uzavřít část Tá-
linské pro veškerou dopravu, včetně 
MHD. Na tuto dobu se „přestěhuje“ 
zastávka Lánská před železniční 
podjezd (na  hráz), kde se autobus 
otočí a  následně vrátí na  svou tra-
su. Celková délka stavebních prací 
se předpokládá do  konce stavební 
sezóny, tedy do  října. Výše zmíně-
ná dopravní omezení jsou napláno-
vána pouze na  prázdniny. Aktuální 
informace budou zveřejňovány na   
www.praha14.cz  (red)

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OP A PASŮ OD 1. 7. 2018
OD 1. ČERVENCE 2018 DOCHÁZÍ 
KE ZMĚNÁM VE VYDÁVÁNÍ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
A URYCHLENÝCH CESTOVNÍCH 
PASŮ:
• Nově se zavádí možnost urych-

lených  vydání OP i CP ve zkrá-
cené lhůtě již do  24 hod., nebo 
do  5 pracovních dnů, avšak 
za příslušný správní poplatek.

• Žádat o  tyto urychlené doklady 
bude možné na kterémkoliv úřa-
dě vydávajícím doklady, v Praze 
u  úřadu městské části Praha 1 
až 22, ale také i na Ministerstvu 
vnitra ČR (MVČR).

• Vyzvednout všechny doklady 
vydávané do  24 hod. si občan 
bude moci pouze na   Minister-
stvu vnitra.

• Vyzvednout všechny doklady 
vydávané ve lhůtě do 5 pracov-
ních dnů bude možné v  místě 
podání žádosti i na MVČR.

Adresa MVČR: Na Pankráci 72, Pra-
ha 4 (metro C – stanice Pražského 
povstání)

ÚŘEDNÍ DOBA MV:
• po, st: od 8 do 17 hod.
• út, čt: od 8 do 16 hod.
• pá: od 8 do 15 hod.

Upozornění: Žádosti podané v pátek 
vyřídí MVČR nejdříve v pondělí!

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMČ PRAHA 14 
(OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ 
PASY):
• po, st: od 7.30 do 18 hod.
• út, čt: od 7.30 do 12 hod.
• 
SPRÁVNÍ POPLATKY ZA VYDÁNÍ 
DOKLADŮ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ:

do 24 hod.  
v pracovních dnech

do 5  
pracovních dnů

OP – starší 15 let 1000 Kč 500 Kč
OP – mladší 15 let 500 Kč 300 Kč
CP – starší 15 let 6000 Kč 3000 Kč
CP – mladší 15 let 2000 Kč 1000 Kč

Správní   poplatky se většinou platí 
částečně u podacího úřadu a částeč-
ně u MVČR.
Další změna u OP:
Od 1. 7. 2018 budou občanské průka-
zy vydávány již pouze s  kontaktním 
elektronickým čipem, a to bez správ-
ního poplatku (dosud 500 Kč za čip). 
Dosavadní OP bez čipu zůstávají 
platné až do data platnosti uvedené-
ho na dokladu.
Toto zavedení čipu umožní širší  
e-komunikaci s úřady.  (red)

Podrobnější infor-
mace ke  změnám 
ve  vydávání do-
kladů naleznete 
na  webu úřadu:  
www.praha14.cz

Občanskosprávní odbor  
ÚMČ Praha 14

ÚŘEDNÍ HODINY  
V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Upozorňujeme návštěvníky, že 
v  období od  2. 7. do  31. 8. 2018 
je na  ÚMČ Praha 14 zavedena 
polední přestávka. V  uvedeném 
termínu je úřad pro veřejnost 
uzavřen v čase od 12 do 13 hodin. 
Děkujeme za pochopení.

Kniha o Černém Mostě
Na  konci roku spatří světlo světa 
nová kniha o  Černém Mostě s  ná-
zvem Linka 141 (tvůrčí tým: Vojtěch 
Havlovec, Petr Vaněk, Pjeer van 
Eck a  Šimon Matějka), která živou 
a neotřelou formou mapuje historii 
lokality od středověku až do součas-
nosti. Protože stále není dokončena, 
svou troškou do mlýna mohou při-
spět i místní obyvatelé. Fotografické 
a jiné unikáty skrývá nejedno domá-
cí album. Máte ve  svých archivech 
zajímavý střípek, který by mohl dílo 
oživit? Kontaktujte autorský tým 
na tel.: 604 121 493 nebo na e-mailu: 
produkce@stopzevling.cz. Děkuje-
me!  (red)

Dům sociálních služeb (Bojčenkova 
1099/12, Praha 9) přijme dva pra-
covníky na  úklid (zkrácené úvazky 
– 0,6 h). Nástup 9/2018. Pracovní 
doba dohodou. Kontakt: Ivana Po-
korná, vedoucí zařízení, e-mail:  
pokorna@cckp9.cz, tel.: 777 680 907
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Z farmy přímo k vám domů

Léto si lze zpříjemnit i  díky Far-
mářským trhům Prahy 14. Čerst-
vou zeleninu, ovoce, uzeniny, sýry 
a  další dobroty přímo z  českých 
farem je možné si nakoupit každou 
středu a  pátek na  prostranstvích 
u  stanic metra Rajská zahrada 
a Černý Most.

KAM A KDY  
NA FARMÁŘSKÉ TRHY?
• každou středu od 10 do 19 hodin 

na dlážděné ploše u stanice me-
tra Rajská zahrada

• každý pátek od  10 do  19 hodin 
na prostranství u stanice metra 
Černý Most

Jídlo nás spojuje … 
a ovlivňuje
Pokaždé, když otevřeme led-
ničku, stáváme se součástí 
globálního potravinového systému. Ten-
to systém propojující obyvatelstvo z ce-
lého světa ovlivňuje ekosystémy, klima-
tickou změnu, ale i to, jak lidé v různých 
částech světa žijí. Platí to ale i naopak 
– lidé svým spotřebním chováním ovliv-
ňují, jak tento systém bude fungovat 
a jaké dopady bude mít na naši planetu.
Tyto informace a mnohé další se moh-
li lidé dozvědět na přednášce na téma 
„Jídlo nás spojuje“, která proběhla  
5. června v Komunitním centru Karda-
šovská. Ředitelka Ekumenické akade-
mie Karolína Silná poutavě zájemcům 
přiblížila propojení běžné spotřeby 
potravin s negativními dopady na celo-
světové klima, vysvětlila, jak je důležité 
při nákupu potravin myslet globálně 
a také to, jak přidat do svého slovníku 
slovo „udržitelnost“.
Účastníci mohli přímo v centru ochut-
nat fair tradové potraviny nebo shléd-
nout tematickou výstavu. Přednáška 
se řadí mezi akce, které MČ pořádá 
v  rámci realizace místní Agendy 21 
na Praze 14.  (red) 

Klientský pracovník 

• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí.

• Široká škála benefitů (zkrácenou pracovní dobu (ranní/odpolední), 5 týdnů 
dovolené, stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).

• Pracovní smlouvu na dobu neurčitou – po prvním roce. 

• Naučíme Vás vše, co budete k práci u nás potřebovat.

Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet 
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb 
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím. 

Pavlasová Slanařová Lenka – vedoucí pošty
Pište: PavlasovaSlanarova.Lenka@cpost.cz
Volejte: 954 311 731

Proč si vybrat právě nás? 

Ver. 01/2016

Chtěli byste pracovat v blízkosti svého bydliště?

Pak pro Vás na pobočce v Praze – lokalita Rajská zahrada máme pozici:

Vážení klienti České pošty,
pokud jste v poslední době museli na obsluhu na poště Praha 98 – 
Rajská zahrada čekat déle, než je obvyklé, dovolte nám, abychom 
se Vám touto cestou omluvili. Komplikace jsou způsobeny špatnou 
personální situací. Nicméně se Česká pošta problematickou situaci 
snaží řešit, abyste s našimi službami byli opět spokojení. 
I přes to, že na pobočce České pošty Praha 98 nastala nepříznivá 
situace, snažíme se pro Vás služby vylepšovat. V  únoru letošního 
roku jsme otevřeli novou Specializovanou bankovní přepážku, kde 
Vám naši specialisté poradí se správným nastavením účtů, výhod-
ným spořením, investováním, pojištěním a dalším. Kromě nabíze-
ných služeb Poštovní spořitelny Vám naši pracovníci nabídnou kávu 
nebo vodu. Vše je připraveno v diskrétním prostředí, kde budete mít 
naprosté soukromí.
Dále jsme pro Vás od pondělí 11. června spustili Vyvolávací systém, 
který Vám pomůže zlepšit orientaci nabízených služeb. Veškeré čin-
nosti, které pošta nabízí, jsou vyznačeny na tiskárnách, které jsou 
umístěné na levé straně při vstupu na pobočku. Vyvolávací systém 
Vám umožňuje sledovat své pořadové číslo na informační tabuli. Ne-
musíte tedy již stát ve frontě, ale můžete se posadit do haly pro ve-
řejnost, kde jsme pro Vás přidali více míst k sezení nebo sledovat své 
pořadové číslo před pobočkou České pošty, kam byl také umístěn 
informační panel.
Na  závěr bychom Vás ještě chtěli informovat o  tom, že bychom 
do svého kolektivu rádi přijali nové kolegy. Nabízíme Vám pestrou 
práci u  stabilní společnosti s  dlouholetou tradicí. Proto v  případě 
zájmu neváhejte a kontaktujte nás na telefonním čísle: 954 219 800 
nebo na: 734 879 787.
Doufáme, že se Vám naše vylepšení budou líbit a budete se službami 
České pošty spokojeni.  Vaše Česká pošta, s. p.

Z dění v Praze 14
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Stalo se

Lokálních veřejných fór  
se letos zúčastnilo skoro 150 lidí
PRAHA 14 MÁ ZA SEBOU DALŠÍ ROČNÍK „MARATONU“ LOKÁLNÍCH VEŘEJNÝCH FÓR. SETKÁNÍ S OBČANY SE 
STEJNĚ JAKO V UPLYNULÝCH LETECH USKUTEČNILA VE VŠECH ČTVRTÍCH MĚSTSKÉ ČÁSTI, LETOS SE JICH 
ZÚČASTNILO BEZMÁLA 150 LIDÍ. „TĚŠÍ MĚ, ŽE ZÁJEM LIDÍ O MÍSTO, KDE ŽIJÍ, NARŮSTÁ. SETKÁNÍ, KTERÉ 
BY NEBYLO TEMATICKY OMEZENÉ, JSME PŮVODNĚ POŘÁDALI JEDNOU DO ROKA. UKÁZALO SE VŠAK, ŽE 
TO NESTAČÍ A ŽE MUSÍME K LIDEM BLÍŽ,“ ŘÍKÁ RADNÍ MGR. IRENA KOLMANOVÁ, DO JEJÍŽ GESCE LOKÁLNÍ 
VEŘEJNÁ FÓRA SPADAJÍ.

Stany s  diskuzními stoly, u  kterých 
mohli lidé debatovat s  místními po-
litiky i  odborníky z  úřadu, se letos 
poprvé objevily na Lehovci v KC Kar-
dašovská, následovaly Černý Most, 
Hloubětín, Jahodnice, Kyje, Hutě 
a nakonec Hostavice. „Lokální veřej-
ná fóra jsou součástí mezinárodního 
programu místní Agenda 21, do  ně-
hož se naše městská část posledních 
několik let zapojuje. Dá se říci, že jde 
o  program, jehož prostřednictvím 
mohou obyvatelé ovlivňovat, jak se 
bude jejich okolí rozvíjet,“ popisuje 
radní Kolmanová.
I  tentokrát mohli občané debatovat 
o všem, co je trápí či zajímá. Diskuzní 
stoly byly rozděleny pouze podle zá-
kladních témat bez konkrétního ome-
zení. S  podněty, které lidé přinesli, 
bude městská část opět pracovat. 
„Co jde, řešíme obratem, další úko-
ly pak vyžadují delší čas, případně 
schválení místních radních nebo za-
stupitelů. Zbývající část požadavků 
je zpravidla taková, že pro jejich ře-
šení nemá městská část kompetence 

a neobejde se bez vstřícného přístu-
pu dalších orgánů, institucí či soukro-
mých osob. Vyřešit tyto podněty bývá 
nejkomplikovanější,“ vysvětluje radní 
Kolmanová.

JAKÉ ZMĚNY  
SI LETOS LIDÉ PŘÁLI?
Podnětů na  změny zazněla i  na  le-
tošních fórech celá řada. Například 
obyvatelé Hloubětína žádali o častější 
policejní kontroly v nočních hodinách, 
zejména u nonstop podniků, či opravy 
chodníků v ulicích Hloubětínská, Vaň-
kova a V Chaloupkách. Lidé z Lehovce 
by například chtěli zřídit šikmé stání 
na pravé straně ulice Kukelská nebo 

zlepšit kvalitu a  přístupnost kontej-
nerových stání v ulici Žárská. Jahod-
ničtí na setkání požadovali vybudovat 
základní školu, přidat osvětlení u dět-
ského hřiště v  ulici U  Hostavického 
potoka nebo třeba doplnit přechody 
pro chodce u tamní pobočky obchod-
ního domu Albert.
Na  setkáních se lidé mohli seznámit 
i s tím, jak se městské části podařilo 
vypořádat s podněty z loňských lokál-
ních fór. V Hloubětíně se lidé například 
dočkali úpravy plochy mezi prodejnou 
Penny Market a tamní ubytovnou nebo 
úpravy ulice Mochovská na  původní 
šířku. Na  Lehovci radnice na  žádost 
obyvatel upravila terén a  zamezila 
průchodu po  svahu nad autobusovou 
zastávkou Sídliště Lehovec nebo do-
plnila odpadkové koše v  Kukelské. 
Na  Černém Mostě se například po-
dařilo vyčistit a  upravit zeleň v  ulici 
Dygrýnova a  na  náměstí Plk.  Vlčka. 
Kompletní informace o  vypořádání 
jednotlivých loňských podnětů zá-
jemci najdou na  webu městské části 
– www.praha14.cz. (red)

Setkání s občany se zúčastnili i starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra a radní Mgr. Irena Kolmanová  Foto: MČ Praha 14



Harmonogram svozu odpadů: měsíc srpen a září
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Lomnická/Zalinská PO 6. 8. 2018
Dygrýnova/Breicetlova ÚT 7. 8. 2018
Mansfeldova/Kučerova ST 8. 8. 2018

Bryksova proti č.p. 949 ČT 9. 8. 2018
Bří Venclíků/Vlčkova PO 3. 9. 2018
Bryksova/Kpt. Stránského 
(trafostanice)

ÚT 4. 9. 2018

Bryksova/Fejfarova ST 5. 9. 2018
Travná/Kostlivého ČT 6. 9. 2018
Vašátkova/Doležalova PO 10. 9. 2018
Smikova/Gen. Janouška ÚT 11. 9. 2018
Bobkova/Maňákova ST 12. 9. 2018
A. Valenty/Šedova ČT 13. 9. 2018
9. května/Písčitá PO 17. 9. 2018
Trytova/Paculova ÚT 18. 9. 2018
Šromova/Gen. Janouška ST 19. 9. 2018
Vašátkova/Dygrýnova ČT 20. 9. 2018

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Mochovská/Zelenečská ST 5. 9. 2018 14.00–18.00
Svépravická/Šestajovická ST 5. 9. 2018 15.00–19.00
Tálinská/Oborská ČT 6. 9. 2018 13.00–17.00
Cidlinská/Maršovská ČT 6. 9. 2018 14.00–18.00
Liblická/Klánovická PÁ 7. 9. 2018 13.00–17.00
Hloubětínská/V Chaloupkách PÁ 7. 9. 2018 14.00–18.00
Zámečnická/Mochovská PÁ 7. 9. 2018 15.00–19.00
Spolská/Milovská ST 12. 9. 2018 14.00–18.00
Zvíkovská/Dářská ST 12. 9. 2018 15.00–19.00
Šimanovská/Za Školou ČT 13. 9. 2018 13.00–17.00
Jezdovická/Froncova ČT 13. 9. 2018 14.00–18.00
Horusická/Osická PÁ 14. 9. 2018 13.00–17.00
Vlkovická/Dvořišťská PÁ 14. 9. 2018 14.00–18.00
Lipenské náměstí PÁ 14. 9. 2018 15.00–19.00
Koclířova/Vodňanská ST 19. 9. 2018 14.00–18.00
Rožmberská/Podlišovská ST 19. 9. 2018 15.00–19.00
Hejtmanská/Vranovská ČT 20. 9. 2018 13.00–17.00
Vírská/Branská ČT 20. 9. 2018 14.00–18.00
Kukelská/Chvaletická PÁ 21. 9. 2018 13.00–17.00
Světská/Lipnická PÁ 21. 9. 2018 14.00–18.00
Sicherova PÁ 21. 9. 2018 15.00–19.00
Cvrčkova/Burdova ST 26. 9. 2018 14.00–18.00
Splavná/Svárovská ST 26. 9. 2018 15.00–19.00
Dobrovolného/Mrázkova ČT 27. 9. 2018 13.00–17.00
Hodějovická/Za Rokytkou ČT 27. 9. 2018 14.00–18.00

Upozornění: velkoobjemové kontejnery jsou určeny na odpad z provozu 
domácností, který není možné pro jeho objem odložit do nádob na směs-
ný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o  části nábytku 
a podlahových krytin (lina, koberce). Kontejnery nejsou určeny: na sta-
vební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné 
složky komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

Porušení uvedených zásad je pod pokutou dle platných předpisů.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14.00 hodin uvedeného 
dne dle rozpisu a odváženy následující den.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Praha 14 – 
trasa D  
(16. 8., ČT)

1. křižovatka ul. Trytova × Paculova 15.00–15.20
2. křižovatka ul. Vašátkova × Dygrýnova 15.30–15.50
3. křižovatka ul. Smikova × Generála Janouška 16.00–16.20
4. křižovatka ul. Himrova × Generála Janouška 16.30–16.50
5. křižovatka ul. Vybíralova × Kapitána Stránského 17.00–17.20
6. křižovatka ul. Fejfarova × Bryksova 17.30–17.50
7. křižovatka ul. Kučerova × Mansfeldova 18.00–18.20
8. křižovatka ul. Šedova × Arnošta Valenty 18.30–18.50

Praha 
14 – trasa 
A (13. 9., 
ČT)

1. křižovatka ul. Zámečnická × Mochovská 15.00–15.20
2. křižovatka ul. Sadská × V Novém Hloubětíně 15.30–15.50
3. křižovatka ul. Klánovická × Liblická 16.00–16.20
4. křižovatka ul. Šestajovická × Svépravická 16.30–16.50
5. křižovatka ul. Cidlinská × Maršovská 17.00–17.20
6. křižovatka ul. Kukelská × Chvaletická × Žárská 17.30–17.50
7. křiž. ul. Rochovská × Kardašovská (u nákup. stř.) 18.00–18.20
8. křižovatka ul. Hejtmanská × Vranovská 18.30–18.50

Praha 14 
– trasa B 
(26. 9., ST)

1. křižovatka ul. Sicherova × Federova 15.00–15.20
2. křižovatka ul. Koclířova × Kačínská 15.40–16.00
3. křižovatka ul. Vírská × Branská 16.10–16.30
4. křižovatka ul. Splavná × Okrouhlíkova 16.40–17.00
5. křižovatka ul. Světská × Jordánská 17.10–17.30
6. křižovatka ul. Jezdovická × Froncova 17.40–18.00
7. křižovatka ul. Vidlák × Novozámecká 18.10–18.30
8. Lipenské nám. 18.40–19.00
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Stalo se

Oslava Dne otců se vydařila
V  naší mateřské škole na  svátek Dne 
otců nezapomínáme. Po  loňské pre-
miérové oslavě, která sklidila velký 
úspěch nejenom u tatínků, jsme osla-
vovali i  letos. Akce proběhla v  pátek  
15. června. Samozřejmě nešlo o  kla-
sické nacvičené pásmo básniček a pís-
niček s našimi dětmi. Oslava byla tak 
pestrá, bohatá a spontánní, že všichni 
kdo nepřišli, mohou jedině litovat. Při-
jeli za  námi i  dobrovolní hasiči (akci 
organizoval jeden z  našich tatínků) 
s ukázkou hasičské výzbroje a výstroje. 
Děti se dozvěděly, k  jakým případům 
se hasiči volají, jaké použít telefonní 
číslo a vše o poskytování první pomo-
ci. Nejvíce je ovšem zaujalo, když si 
mohly zkusit práci s  hadicí. Nikomu 

nevadilo nějaké malé zmáčení, proto-
že počasí bylo na  jedničku. Ukázkově 
teplo a slunečno. Nevím jak je to mož-
né, ale i  příroda a  povětrnostní vlivy 
byly odpoledne příznivě nakloněny. Co 
následovalo? Různé soutěže pro naše 
tatínky, kdy například poslepu hledali 
svoje ratolesti. 

DĚTI JAKO PYTLE BRAMBOR
Ovšem nejvíce jsme se nasmáli, když 
svoji holčičku či chlapečka nesli jako 
pytel brambor a utíkali na čas k vyty-
čenému cíli. Všem samozřejmě po ta-
kových fyzických výkonech vyhládlo. 
Na ohýnku se opékaly nejenom klasické 
„buřty“, ale různé klobásy, párky, špe-
káčky. A jak to tak u ohýnku bývá, někdo 

si opekl svou uzeninovou pochoutku 
o trochu více, než bylo třeba, a bohužel 
se našli i nešťastníci, kterým jejich špe-
káček skončil nenávratně v  ohni. Ov-
šem nikomu to dobrou náladu nezka-
zilo. Po dobrém jídle a pití každé z dětí 
předalo svému tatínkovi vlastnoručně 
vyrobenou papírovou kravatu a kresbu 
„Takový je můj táta“. 
K domovu se taťkové rozcházeli s pa-
pírovou kravatou hrdě pověšenou 
na krku. Někteří ovšem setrvali v pří-
jemném rozpoložení, se zpěvem při ky-
taře, až do setmění. 
Poděkování patří všem, hasičům, tatín-
kům (samozřejmě i  maminkám), dě-
tem a i nám všem ze školky. 

MŠ PACULOVA

KURZY ČESKÉHO 
JAZYKA PRO CIZINCE
Přijímáme přihlášky na kurzy 
českého jazyka pro cizince, 
kurzy budou probíhat: 
KURZ PROBÍHÁ  
12. 9. – 31. 12. 2018
Výuka 2x týdně 90 min.  
Děti 1x týdně 90 min.
Finančně velice výhodné.
Kontakt: 739 203 254

Farní charita Praha 14 organizuje kurzy 
českého jazyka pro cizince v rámci 
projektu „INTEGRACE CIZINCŮ NA  
MČ PRAHA 14 V ROCE 2018“ za finanční 
podpory MV ČR a městské části Praha 14.

VŠEM PŘÁNÍ KRÁSNÉHO LÉTA, HODNĚ ZÁŽITKŮ, POHODY, SLUNCE, JAHOD I MALIN NEZRALÝCH PŘEJE KLUB 
SENIORŮ PRAHY 14 – KYJE A ZDRAVÍ Z VÝLETU Z OPRAVDU KRÁSNÉHO DVORA U ŽATCE.  Klub seniorů Kyje 
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Školy, mateřské školky

Koně se svými jezdci překonávali 
nejrůznější nástrahy: překračovali 
molitanovou siluetu člověka, nebáli 
se ani ohně, předvedli i  to, jak jsou 
schopni odtlačit člověka „potížistu“. 
Tak jsme si mohly udělat předsta-
vu o tom, jak koně v případě zásahu 
policistům pomáhají např. proti ne-
ukázněným fanouškům sportovních 
utkání. Přestože koně byli ještě tzv. 
ve  výcviku, budili respekt, a  to kro-
mě svých výkonů také svou výškou 
a statností. I když polekaný kůň před 
nebezpečím spíš uteče, tyto koně 
z  míry nevyvedlo ani spuštění po-
licejní sirény. Ta vylákala do  oken 
obyvatele okolních panelových domů 
a  kolemjdoucí přilákala k  plotu. 
Koně však zůstali klidní a  neleka-
li se ani vybuchujících petard. Děti 
odměnily koně zaslouženým potles-
kem a na závěr si je mohly pohladit 
a  zblízka si prohlédnout chrániče, 
jimiž měli koně chráněny nohy, hruď 
i  oči. Chrániče měli koně sladěny 

s  barvou uniforem pořádkové poli-
cie. Pro mnohé z dětí to bylo vůbec 
první setkání tváří v tvář s takovým 
zvířetem. Bylo vidět, že se   jízdní 
policisté o  své „čtyřnohé spolupra-

covníky“ dobře starají a  přísloví: 
„Kůň zná svého jezdce víc než jezdec 
svého koně,“ v tomto případě stopro-
centně neplatí. Děti a paní  
 učitelky z MŠ Vybíralova

KE ZDAŘILÝM AKCÍM ŠKOLKOVÉHO LÉTA PATŘILA NÁVŠTĚVA JEZDECKÝCH KONÍ POLICIE ČR PŘÍMO NA ZAHRADĚ 
NAŠÍ ŠKOLKY. NA NÁVŠTĚVU K NÁM ZAVÍTALI DVA KONĚ PLEMENE ČESKÝ TEPLOKREVNÍK.

Pořádková policie a její „spolupracovníci“  
zasahovali na zahradě MŠ Vybíralova

Návštěva Národní galerie
Po společném přivítání se děti roz-
dělily do  několika skupin, ve  kte-
rých absolvovaly podle svých zá-
jmů jednotlivé workshopy. Všechny 
aktivity se věnovaly jedné výstavě 
– Katherině Grosse a  jejímu Zá-
zračnému obrazu, který byl vytvo-
řen přímo pro prostory Veletržní-
ho paláce v NG v Praze. Katherina 
Grosse patří mezi nejvýznamnější 
evropské výtvarníky současnosti.
Děti pozorovaly detaily malby, kaž-
dý z jiného úhlu pohledu, a násled-
ně se samy snažily propojit svá 
vlastní díla s vystavenými objekty.
Nejvíce žáků se přihlásilo na světel-
ný workshop. Žáci namíchali barev-
né odstíny a v ateliéru po tmě pra-
covali se světelnými efekty v malém 
i  velkém měřítku. Experimentovali 
za pomoci světla a diaprojektoru.
U  zvukového workshopu si žáci 

všímali a  nahrávali zvuky a  ru-
chy, které jsou běžné, pak je různě 
upravovali a měnili v počítačovém 
programu. Vzniklý materiál použili 
pro společnou zvukovou skladbu.
Velmi zajímavý byl workshop za-
měřený na  práci se sprejem. Děti 
vytvořily model prostoru i  s  ulicí, 
zaplnily místa různými předměty, 
které barevně upravovaly.

TĚLO JAKO VÝTVARNÉ DÍLO
Jak se může i  pohyb stát výtvar-
nou atrakcí, to zkoumali žáci v po-
hybovém workshopu, a  zjistili, že 
i naše tělo v pohybu se může stát 
výtvarným dílem.
Děti, které se zaměřily na malbu, vy-
zkoušely postupy malování pohybem 
celého těla za pomoci klacků, kartá-
čů a houbiček. Použily akrylové bar-
vy, které nanesly na plátno.

Půl hodiny před koncem se všichni 
opět sešli na  jednom místě. Žáci 
zhodnotili svá díla při probíhající 
reflexi v jednotlivých třídách a ně-
které výrobky si odnesli domů.
A jaké zazněly jejich ohlasy na ten-
to den? „Mně se to mooooc líbilo 
a užil jsem si to.“ „Díla K. Grosse 
jsou skvělá. Celkově to bylo úžas-
né.“ „Bavilo mě vytvářet si model, 
který jsme pak posprejovali. Pře-
kvapilo mě, že i malířka obrovská 
plátna nasprejovala. Moc se mi 
její styl líbil.“ „Návštěva NG byla 
poučná, lektorka velice příjemná 
a program originální.“

ZŠ Vybíralova
Akce se uskutečnila v rámci pro-

jektu Rozvoj komunitního života 
na Praze 14, který je finančně 

podpořen z evropského Operační-
ho programu Praha – pól růstu. 

DNE 22. 5. 2018 NAVŠTÍVILI ŽÁCI ŠESTÝCH TŘÍD ZŠ VYBÍRALOVA NÁRODNÍ GALERII VE VELETRŽNÍM PALÁCI.
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Z KRAJE  NOVINY STŘEDOČESKÉHO KRAJE NOVINY STŘEDOČESKÉHO KRAJE   CESTUJEME PO ČESKU 9

Začala modernizace tratě  
mezi Sudoměřicemi a Voticemi

VÝHODY PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE:

Na depu Kralupy nad Vltavou přijmeme 
nové kolegy či kolegyně na pozici:

Kontakt: Tereza Korousová, tel. +420 315 706 220, 
personalni@bidfood.cz

■  Průměrná mzda 30 000,-
■ 25 dní dovolené 
■ Sezónní příplatky
■ Příspěvky na 
 stravování
■ Zaměstnanecká sleva 
 na nákup potravin 
■ Zvýhodněné volání 
■ Po prvním roce příspěvek
 na penzijní připojištění
■ Nástup možný ihned

Staňte se součástí 
Bidfood týmu!

Š Ě

Skladník

I N Z E R C E  RV1801478/01

Na dovolenou snů do Žďárských vrchů
Češi loni vycestovali na skoro 
pět miliónů zájezdů do ciziny. 
Letos se očekává obdobné číslo. 
Přibývá však i těch, kteří zůstá-
vají na dovolenou v republice. 

„Mnoho lidí, zejména pak vě-
ková skupina 55+, navíc nechce 
podstupovat zdlouhavou cestu do 
zahraničí a volí rekreační poby-
ty v Česku,“ vysvětlila trendy ma-
kléřka cestovní kanceláře Tereza 
Horáková.

Právě na podobné pobyty se 
specializují i v Hotelu Pavla v srd-
ci Vysočiny. Právě Žďárské vr-
chy, kde se rekreační středisko 

nachází, patří pro svou malebnou 
přírodu a památky mezi oblíbené 
destinace. „Víme, že pro naše roč-
níky je důležité pohodlí, klid ale 
i možnost aktivního pohybu. Jsme 
pro ně ideální cílem. Nabízíme pří-
jemnou rodinnou atmosféru a vý-
bornou českou kuchyni. Hotel je 
navíc přímo na břehu rybníka Sy-
kovec, kde se dá koupat i rybařit. 
Jsme obklopeni hlubokými lesy se 
slunnými pasekami, které přímo 
lákají na nenáročnou pěší turis-
tiku do krásné přírody, zpestřené 
sběrem lesních plodů,“ vypočítává 
důvody pro návštěvu manažerka 
hotelu Pavla Okounová. V nejbližším okolí je pak 

možné navštívit vyhlídky Devět 
skal a Pasecká skála, rekreač-
ní rybníky Velké Dářko a Med-
lov, památku UNESCO kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Žďá-
ru nad Sázavou, případně jeden 
z nejoblíbenějších moravských 
hradů, Pernštejn. „Na své si při-
jdou samozřejmě i houbaři nebo 
cyklisté. Hotel jsme zakládali 
před dvaceti lety a chtěli jsme, 
aby měli hosté chuť se k nám 
vracet. To se nám daří, máme 

Zakázku získala stavební spo-
lečnost OHL ŽS, práce začaly 
1. května. Zatím se kácí zeleň na 
trase budoucí přeložky a budují 
zařízení staveniště a přístupových 
komunikací. V nejbližších měsících 
se budou razit a hloubit části obou 
nových tunelů, v místech opěr bu-
doucích železničních estakád se 
zřídí konsolidační náspy, současně 
začne výstavba menších mostů.

Letos se předpokládají krát-
kodobé denní výluky, a to v září 
a listopadu, kdy bude zavedena 
náhradní autobusová doprava 
v úseku Chotoviny - Olbramovi-
ce. Čtyřtýdenní nepřetržitá výlu-
ka bude v březnu a dubnu příštího 
roku, ještě o týden delší přeruše-
ní provozu je plánováno na jaro 
2021.

Celkové investiční náklady činí 
7,159 miliardy korun. V případě 
schválení žádosti z Operačního 
programu Doprava může příspě-
vek EU činit až 5,152 miliardy Kč.

 -čtk-

Mléko není nápoj a káva odvodňuje. Pitný režim je potřeba dodržovat 
Léto se blíží a s ním také vyso-

ké teploty. Ve chvíli, kdy rtuť tep-
loměru atakuje tropickou třicít-
ku, je obzvlášť důležité myslet na 
správný pitný režim. Každý člo-
věk by měl vypít půl litru na pat-
náct kilo své váhy. To jsou zhru-
ba dva až tři litry tekutin. Jinak 
nastoupí bolest hlavy, únava, ne-
soustředěnost. Dlouhodobý ne-
dostatek tekutin může u člověka 
dokonce vyvolat předčasné stár-
nutí nebo problémy s páteří. 

Problematická je také káva. 
Kofein, který je v ní obsažený, 
totiž lidský organismus dokonce 
odvodňuje. Ten, kdo vypije více 
než tři šálky kávy denně, by měl 
do svého pitného režimu zařadit 
alespoň půl litru tekutin navíc. 

Ideálním nápojem, který po-
slouží ke správnému dodržová-
ní pitného režimu, je neperlivá 
voda, případně ovocný čaj nebo 
ředěná ovocná nebo zelenino-
vá šťáva. Důležité je vyhnout 
se především slazeným limo-
nádám, které pocit žízně na-
opak ještě umocňují. Množství 

vypitých tekutin je navíc nutné 
si rovnoměrně rozvrhnout do 
celého dne. Není možné strávit 
celé dopoledne a odpoledne s je-
dinou sklenicí vody a večer před 
spaním vypít požadované dva li-
try najednou. Pro tělo se jedná 
o velikou zátěž, při které trpí ze-
jména ledviny. 

Lidé by si proto měli hlídat, 
by pili pravidelně celý den. Dů-
ležité je také to, aby se člověk 
napil ještě předtím, než pocítí 
žízeň. V tu chvíli už je totiž poz-
dě – tělo značí, že je problém 
a hrozí mu dehydratace.   -red-

1,5 litru

15 kilo váhy

Ne všechno, co ale lidé pova-
žují za nápoje, jsou skutečně te-
kutiny, které se počítají do pitné-
ho režimu. Typickým příkladem 
může být například mléko. To 
odborníci kvůli vysokému ob-
sahu bílkovin považují spíš za 
potravinu než nápoj. Sklenice 
mléka, kterou člověk vypije při 
snídani, se proto do pitného re-
žimu nezapočítává. 

KONTAKT

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

například hosta, který u nás byl 
už šedesátkrát,“ dodává Pavla  
Okounová.  -red-

Pozvánka

2 7 po

Bibliobus Oskar
 Půjčte si knížku, CD i DVD, 
zahrajte si deskovky nebo 
si vyrobte vlastní placku či 
magnetku. Zdarma.

14:00–18:00

7 7so

Cykloservis
Ať už jedete Tour de France 
anebo na chalupu k Sázavě, 
určitě se vám bude hodit 
vědět, jak se servisuje kolo.
Zdarma.

14.00–18.00 9 7po

Bibliobus Oskar

Půjčte si knížku, CD i DVD, 
zahrajte si deskovky nebo 
si vyrobte vlastní placku 
či magnetku. Zdarma.

14.00–18.00 14 7so

Plechový gril: BBQ
Grilujeme BBQ vepřová 
žebra a kuřecí křídla před 
Plechárnou. Čím hladovější 
přijdete, tím lépe! 

od 14.00

16 7po

Bibliobus Oskar
Půjčte si knížku, CD i DVD, 
zahrajte si deskovky nebo 
si vyrobte vlastní placku či 
magnetku. Zdarma.

14.00–18.00 4 8so

Cykloservis
Ať už jedete Tour de France 
anebo na chalupu k Sázavě, 
určitě se vám bude hodit 
vědět, jak se servisuje kolo.
Zdarma.

14.00–18.00

11 8so

Plechový gril: Hot dog
Dejte si pořádný hot dog, 
žádný párek v rohlíku. Opět 
grilujeme, tak neobědvejte a 
přijďte k nám. 

od 14.00 1 9so

SkateTour CZ
Přijďte si zasoutěžit v jízdě na 
skejtu nebo se podívat, jak se 
daří ostatním. Bude hudba 
i grilování. Startovné 50 Kč.
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Sportovní 
příměstský tábor
Trénujte jízdu na skateboardu, 
buďte profesionály ve frisbee 
a užijte si konec prázdnin se 
sportem. Zálohové zápisné 
400 Kč.

9.00–17.00 

léto

Inzerce ctrnactka program.indd   1 21.06.2018   19:06:25

červen 2018KD KYJE

 6. 6. BIOGRAF KYJE – PLANETA ČESKO
 11. 6.  BIOGRAF KYJE – 120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
 14.-16. 6.   KYJSKÝ PIVNÍ FESTIVAL
 16. 6. PRAHA 14 MÁ TALENT

 27.-31. 8.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VOLNOČASOVÉHO KLUBU V KD KYJE 

EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

DĚTI – pravidelné akce

DOSPĚLÍ – pravidelné akce

JUDO pondělí (již od 5 let)
VOLNOČASOVÝ KLUB pondělí-čtvrtek (10-16 let)
KURZY TANCŮ irské tance v úterý a ve středu (6-14 let)

KURZY TANCŮ pondělí, úterý, čtvrtek
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY začátečníci-pokročilí, úterý, čtvrtek
KURZY ŠITÍ středa
KLUB SENIORŮ středa

WWW.KDKYJE.CZ 

 6. 6. BIOGRAF KYJE – PLANETA ČESKO
 11. 6.  BIOGRAF KYJE – 120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
 6. 6. BIOGRAF KYJE – PLANETA ČESKO
 11. 6.  BIOGRAF KYJE – 120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
 6. 6. BIOGRAF KYJE – PLANETA ČESKO

120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE120 LET ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
PONDĚLÍ 11. 6. 19:00

*  Kurzy končí v průběhu června, o poslední lekci vašeho kurzu se informujte u lektora. 

Přejeme Vám
hezké léto

a těšíme se v září
opět v KD KYJE
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Kuchtíci z celého Česka se utkali  
v dětské kuchařské soutěži Finále Zdravé 5 
V sobotu 9. června se do volnočaso-
vého centra Plechárna na  pražském 
Černém Mostě sjeli kuchtíci z různých 
koutů republiky, aby změřili své síly 
ve finále celostátní dětské kuchařské 
soutěže Finále Zdravé 5. 
Ve  čtyřech kategoriích soutěžilo 
18 týmů z 11 kra jů Česka. Na tříčlenné 
týmy čekaly v sobotu dvě soutěžní dis-
ciplíny. Děti ve všech soutěžních kate-
goriích měly za úkol připravit před zra-
ky odborné poroty studené pohoštění 
dle vlastní fantazie a dále pak odpově-
dět na pět otázek z oblasti výživy. Děti 
byly dokonale připravené a do vaření 
se vrhly s chutí, vyzdvihuje manažerka 
programu Zdravá 5 Eva Nepokojová: 
„Byli jsme nadšeni nejen recepty, ale 
i  celkovým pojetím prezentace týmů. 
Viděli jsme úžasná aranžmá pokrmů 
a  dokonale připravené kostýmy. Mile 
nás překvapila i úroveň znalostí, které 
děti předvedly v  rámci vědomostního 
kvízu. Je vidět, že program Zdravá 5 
školáky po všech stránkách stále in-
spiruje, a  to nás těší dvojnásob.“ Ví-

těze za odměnu čeká zážitkový pobyt 
v Ekocentru Orlov u Příbrami.
Mezi mateřskými školami zvítězil 
tým Medvídci ze školky Na Korábě  

z Prahy 8. Trio zaujalo porotu nejen 
kreativními recepty, ale i  kostýmy 
a dokonalou prezentací připraveného 
pohoštění.  (dm)

Stalo se
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V průběhu léta vás zveme na vý-
stavu Bohumila Pechara, který 
žije již od  dětství na  Praze 14. 
V  KC Kardašovská si může-
te prohlédnout jeho kreativ-
ní výrobky z  papírových ruli-
ček a  ocenit jeho originální 
pojetí různých typů košíků, věnců  
nebo mističek. Otevřeno máme 
9.–20. června a 20.–31. srpna. 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PONDĚLÍ – 9. a 16. července, 20. a 27. srpna
Herna pro rodiče s předškolními dětmi    9–11 hodin
Volná herna pro děti (ping-pong, stolní hry atp.)  11–14 hodin
Street dance pro děti 8–15 let   14.30–16.00 hodin
Hravá hodinka pro rodiče s dětmi  15–17 hodin
Cvičení pro ženy CORE–trénink   16–17 hodin
ÚTERÝ – 10. a 17. července, 21. a 28. srpna
Kondiční cvičení pro seniory   9–11 hodin
Rukodělný kroužek pro seniory   11–13 hodin
Trénování paměti pro seniory  14–16 hodin
STŘEDA – 11. a 18. července, 22. a 29. srpna
Výlety po Praze  od 9 hodin
ČTVRTEK – 12. a 19. července, 23. a 30. srpna
Brunch (společná snídaně) francouzský, anglický, německý a řecký 9–12 hodin
Volná herna pro děti  (ping-pong, stolní hry atp.)   13–17 hodin
  
JEDNORÁZOVÉ AKCE
ČTVRTEK – 12. července a 23. srpna
Grilování – společné grilování pro všechny 17–19 hodin
PONDĚLÍ – 20. srpna
Workshop Family cirkus pro rodiny s dětmi 3–6 let 9–13 hodin
SOBOTA – 25. srpna
Kreativní dílny: Dožínky
vč. hudebního vystoupení Malé české muziky  9–17 hodin
PONDĚLÍ–PÁTEK – 23.–27. července
Letní příměstský volnočasový klub pro děti 5–7 let  8–17 hodin
PONDĚLÍ–PÁTEK – 13.–17. srpen
Letní příměstský volnočasový klub pro děti 8–12 let 8–17 hodin
Vstup na veškeré akce je zdarma!

Léto v KC Kardašovská

Aktivity KC Kardašovská od září 2018
Od září se můžete v KC Kardašovská 
znovu těšit na  pravidelný program 
a aktivity pro všechny generace. Jed-
norázové akce i pravidelné kurzy jsou 
v  centru poskytovány zcela zdarma. 
Některé kurzy jsou ovšem natolik vy-
tížené, že je dobré se předem registro-
vat. Doporučujeme proto zastavit se 
v KC Kardašovská již během prázdnin 
a  informovat se o  možnostech přihl 
šení. Pracovníci KC se na vás těší v ter- 
mínech 9.–20. června a 20.–31. srp na. 
A co konkrétně chystáme? 

• PRO RODIČE S DĚTMI:
• Cvičení rodičů s dětmi PO a ČT 

od 9.00 a od 10.00 
• Klub pro rodiče volná herna 

PO od 15.00

• Hravá hodinka ČT od 15.30 

PRO SENIORY
• Klub společenských her PO od 13h 
• Trénování paměti od  25. 9.  

ÚT od 9.00 a od 10.30 
• PC kurzy začátečníci od 27. 9. 

ČT od 9.00
• PC kurzy mírně pokročilí 

od 27. 9. od ČT 10.30
• PC kurzy středně pokročilé od  

27. 9. od  ČT 13.00
• Kondiční cvičení PÁ od 9.00 

a od 10.30
• Rukodělný kroužek PÁ od 11h

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
• Street dance PO od 15.30,  

ST od 16.00

• Odpolední škola PO od 15.00, 
ST od 16.00

PRO VŠECHNY:
• Kurz českého jazyka, 2x týdně
• Výlety po Praze sudé ST od 9.00 

(do října)
• Mezigenerační klub ST od 10.00
• Hoop dance – tanec s  obručí 

PO od 17.00
Těšit se můžete také na jednorázo-
vé akce, jako jsou například před-
nášky, besedy, divadla, zpívání pro 
radost či oblíbené kreativní dílny. 
Pro více informací sledujte kalen-
dář akcí v časopise Čtrnáctka nebo 
si nás najděte na  facebooku jako 
Komunitní centrum Kardašovská. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

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

Pozvánka
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Městečko volnočasových aktivit:
Neziskové organizace

Divadélko pro děti
Skákací hrad
Trampolíny 

KARLIX 30 B-DAY!!

Hlavní partneři: Partneři:
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Exceletní výkon předvedli Lucie Velič-
ková a Marek Šotola (Fanatic Havlíčkův 
Brod) v kategorii párů a zaslouženě si 
odvezli titul mistrů Evropy. Pozadu ne-
zůstaly ani dívky, které soutěžily v ka-
tegorii Aerobic Performance ve složení 
Kateřina Martínková, Klára Gregorová, 
Lucie Veličková, Kateřina Kučerová 
a  Karolína Landová. Ty se také mo-
hou pyšnit zlatou medailí na své hrudi 
po sobotním finále 26. května, kde svou 
sestavou strhly celý sál.
Krásné druhé místo vybojovala sestava 
STOMP, jednalo se o kategorii 14–16 let 
a o úžasné závodnice Anetu Moraveč-
kovou, Kateřinu Soukupovou, Markétu 
Ryšavou, Natálii Šimákovou a  Adélu 
Soukupovou. Největším překvapením 
byly holčičky Viktorka Voříšková a Da-
nielka Soukupová, které závodí prvním 
rokem v kategorii 11–13 let a vybojovaly 
krásnou bronzovou medaili.

,,Už nominace čtyř týmů na  Mistrov-
ství Evropy byla velkým úspěchem, ale 
toto?! Ani nevím, co říci. Nemohli jsme 
si přát lepší svěřence! V našem klubu 
panuje rodinná atmosféra, soudržnost 
– a i to je klíčem k úspěchu. Trenérům 
se dobře pracuje a  svěřencům dobře 
trénuje. Myslím si, že zakladatelka klu-
bu Dáša Zitová může být na svou práci, 
ať už výchovu nových trénérů, trénink 
dětí, vedení a řízení klubu, náležitě pyš-
ná,“ pronesla trenérka Míša Mádrová. 
Opět musíme moc poděkovat všem 
trenérům: Dáše Zitové, Míše Mádrové, 
Ivě Růžičkové, Lucce Ajchlerové, Mi-
chalu Tomanovi, Veronice Maršálové, 
a  hlavně rodičům, protože jejich pod-
pora, motivace a  výchova nám velice 
pomáhají. I díky tomu máme tak úžas-
né a skvělé závodníky. Aerobiková jarní 
sezóna je u konce a my se moc těšíme 
na srpnové soustředění!  (vm)

Fit studio D ohromilo Evropu
OBROVSKÉ NADŠENÍ, EMOCE, EUFORIE A ÚSPĚCH ZAVALILY ZÁVODNÍKY 
FIT STUDIA D NA MISTROVSTVÍ EVROPY 2018, KTERÉ SE KONALO 
NA KONCI KVĚTNA V HOTELU THERMAL V KARLOVÝCH VARECH. 
NA TENTO PRESTIŽNÍ ZÁVOD SE NOMINOVALY ČTYŘI TÝMY, KTERÉ NAD 
OČEKÁVÁNÍ PŘIVEZLY HNED ČTYŘI CENNÉ KOVY!

Červen 
ve Sluníčku
V  červnu se každý rok uskutečňu-
je spousta akcí. Počasí nám přálo, 
takže většina dní byla opravdu „slu-
níčkových“. Již pošesté jsme se za-
pojili do Týdne čtení dětem, projektu 
celostátní kampaně „Celé Česko čte 
dětem“, a  uspořádali jsme tradičně 
výstavu obrázků dětí z naší mateřské 
školy v Galerii 14. Jako host nám letos 
předčítala místostarostka paní Lucie 
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15. 9. Pes zdraví
Den pro milovníky psů. Zodpovíme otázky spojené se správnou výživou 

psů nebo péčí o chrup. Součástí je veterinární poradenství zdarma.

Pořádáno ve spolupráci s Veterina Bryksova
Plechárna, Bryksova 1002/20, zdarma
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PSI DOBRODRUZI 
objevují Prahu 14 Nudící se pes je horší než nudící

se dítě. Peri a  Férie sedávají před 
svým panelákem a  zvlášť Férii 
to už moc nebaví. Odvážou se 
a vydají se, kam je čumák vábí. 

domy v ulici Kapitána Stránského

Kafe na dřevo - kavárna v parku Pilská

kostel sv. Jiří v Hloubětíně

KC Kardašovská

Zámek Hloubětín

Tubus metra mezi zastávkami Rajská zahrada a Černý Most

H55 - komunitní centrum pro Hloubětín ve výstavbě

domy v ulici Kapitána Stránského

Plechárna

nádrž u potoka Chvalka

kostel sv. Bartoloměje v Kyjích

Park v Čeňku

Peri se nechal přemluvit a šel s Férií až do Kyjí. Kdyby 
rozuměli víc historii než aportování, určitě by se jim 
místní románský skvost líbil. 

Všechno je to pro kočku…  
I to žrádlo maj lepší.

Podívej, jak je to tu krásný. 
Hned za boudou příroda, louky, 

rybník, les, kachny, co se dají 
honit, a sem tam i mrtvá srna, 
ve který se můžeme vyválet!

Už zase? Tady můžu běžet  
z Rajský až na Čerňák!  

Domů za žrádlem a páníčkem.

No, zelený…

To ani není potřeba!

Počkej!

Stůj!

Dáme turka?

Hele, stavějí boudu.

Myslíš, že můžu 
označkovat schody?

Myslíš, že nás  
tu přivážou? 

No, dělávají  
to tak, než  

jdou dovnitř. 

Chtěla bych někam ven,  
do přírody…

To je lepší než beton. Mluvíš, jako bys Praze 14 
dělala reklamu…

Nebuď takovej gaučovej 
pes!

To bude pro Dobrmanovic,  
paní Chrtíková říkala, že chtějí něco 

menšího.

Mně stačí miska s vodou, 
neperlivá, bez ledu.

Tvař se, že se 
nás to netýká.

Ne, je to kulturní  
památka!

EVROPSKÁ UNIE

LETNÍ FOTOROMÁN
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červenec – srpen

PONDĚLÍ 2.7.
14:00 Bibliobus Oskar

Pùjète si knížku, CD èi DVD, zahrajte si deskovky nebo si vyrobte 
vlastní placku èi magnetku.

STŘEDA 4.7.
9:30 Stopovaná k rozhlednì Doubravka

Dobrodružná hra pro dìti s rodièi. Sraz v 9.30 na zastávce busu 
Gen. Janouška. Nutno se pøihlásit. 

SOBOTA 7.7.
14:00 Cykloservis

Zavítejte na letní servisní prohlídky kol u Plechárny.

 9.-13.7.
8:00 Pøímìstský tábor: Divadlem ke štìstí

Staò se souèástí divadelního pøedstavení, staò se hercem nebo 
hereèkou a vyzkoušej si, co v tobì je!

 9.-13.7.
8:30 Týden v pohybu 1

Hry, turnaje i závody v pøírodì, na høišti i ve vodì.

PONDĚLÍ 9.7. 
 
 
 
 
 STŘEDA 11.7.
9:00 Výlet po Praze: Botanická zahrada Troja

Výlet do venkovní expozice Botanické zahrady v Tróji. 
Sraz v 9:00 v KC.

ČTVRTEK 12.7.
9:00 Brunch jako ve Francii

Francouzská spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami 
nìco donesete na ochutnání.

17:00 Grilování v Kardašovce
Na své si pøijdou milovníci masa i zeleniny. Uvítáme, pokud pøispìje-
te svými surovinami a nápady.

SOBOTA 14.7. 
 
 
 

PONDĚLÍ 16.7.
14:00 Bibliobus Oskar

Pùjète si knížku, CD èi DVD, zahrajte si deskovky nebo si vyrobte 
vlastní placku èi magnetku.

STŘEDA 18.7.
9:00 Výlet po Praze: Toulcùv dvùr

Výlet do Toulcova dvora s prohlídkou. Sraz v 9:00 hodin v KC.

9:30 Putování za skøítky a brouèky do Satalic
Pohybové hry a tvoøení. Sraz v 9:30 na zastávce busu Satalická 
obora. Nutno se pøihlásit.

ČTVRTEK 19.7.
9:00 Brunch jako v Anglii

Anglická spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami nìco 
donesete na ochutnání.

 23.-27.7.
8:00 Pøímìstský tábor: Kybertábor

Vydáme se spolu prozkoumat tajemství internetu a programování.

STŘEDA 25.7.
9:00 Výlet do Stromovky

Akce pro dìti s doprovodem rodièù. Sraz v 9:00 u metra Rajská 
zahrada. Nutno se pøihlásit.

 30.7.-3.8.
8:00 Pøímìstský tábor: Hrajeme si na novináøe

Poznej svìt médií a nahlédni pod poklièku novinaøinì. Lektorkou je 
skuteèná spisovatelka.

 30.7.-3.8.
8:00 Pøímìstský tábor: Summer aerobic

Ve zdravém tìle zdravý duch a zahálka nikomu nesvìdèí. Pojïte 
NEzahálet s námi.

STŘEDA 1.8.
9:20 Výlet: ZOOPark Radonice

Akce pro rodièe s dìtmi. Platí se vstupné. Sraz v 9.20 na Èerném 
Mostì, nástupištì 11. Nutno se pøihlásit.

SOBOTA 4.8. 
 
 
 
 
STŘEDA 8.8.
9:30 Pohádková herna v parku

Zábavné dovádìní na pohádkové téma. Sraz u branky do MC Klu-
bíèko. Nutno se pøihlásit.

SOBOTA 11.8.
14:00 Plechový gril: Hot dog

Dejte si poøádný hot dog, žádný párek v rohlíku! Opìt grilujeme, tak 
neobìdvejte a pøijïte k nám.

PONDĚLÍ 13.8.
21:00 Kinobus: Dvì nevìsty a jedna svatba

Marie je úspìšná moderátorka, ale na vztahy nemá štìstí. To se zmì-
ní po pøíjezdu na sestøinu svatbu.

 13.-17.8.
8:30 Týden v pohybu 2

Hry, turnaje i závody v pøírodì, na høišti i ve vodì.

ÚTERÝ 14.8.
21:00 Kinobus: Nejvìtší showman

Phineas Taylor Barnum je vizionáø, jehož show se staly svìtovými. 
Životní pøíbìh slavného showmana. 

STŘEDA 15.8.
9:45 Pojïte s námi do pralesa

Výlet do pøírodního areálu v Kbelích. Sraz v 9.45 na nádraží Praha-
Vysoèany. Nutno se pøihlásit.

21:00 Kinobus: T2 Trainspotting
Na poèátku byla pøíležitost... a pak pøišla zrada. Návrat kultovního 
filmu anebo 20 let poté.

ČTVRTEK 16.8.
21:00 Kinobus: Zmenšování

Proces miniaturizace vyvinuli vìdci jako lék na hrozící pøelidnìní. 
Paulovi ale miniaturizace zmìní celý život. 

 20.-24.8.
8:30 Týden v pohybu 3

Hry, turnaje i závody v pøírodì, na høišti i ve vodì.

 
 
PONDĚLÍ 20.8.
9:00 Workshop Family cirkus

Zábavná akrobacie s pøíbìhem, která propojuje rodièe a dìti ve vìku 
3–6 let.

STŘEDA 22.8.
9:00 Èeská televize dìtem

Návštìva interaktivní výstavy, sraz v 9:00 u metra Rajská zahrada. 
Nutno se pøihlásit.

9:00 Výlet po Praze: Petøínské sady
Výlet do Petøínských sadù a okolí Petøína. Sraz v 9:00  v KC.

ČTVRTEK 23.8.
9:00 Brunch jako v Nìmecku

Nìmecká spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami nìco 
donesete na ochutnání.

17:00 Grilování v Kardašovce
Na své si pøijdou milovníci masa i zeleniny. Uvítáme, pokud pøispìje-
te svými surovinami.

SOBOTA 25.8.
9:00 Kreativní dílny: Dožínky

Akce je vhodná pro celou rodinu. Souèástí kreativních dílen je  
od 14 hodin živá hudba.

 27.-31. 8. 
9:00 Pøímìstský tábor Volnoèasového klubu v KD Kyje

Pøímìstský tábor pro dìti ve vìku 9 až 16 let, pøi nìmž dìti vyrazí na 
cestu kolem svìta.

STŘEDA 29.8
9:00 Výlet po Praze: Minizoo ve Velké Chuchli

Výlet za zvíøátky a pøírodou do minizoo ve Velké Chuchli.  
Sraz v 9:00 v KC.

ČTVRTEK 30.8.
9:00 Brunch jako v Øecku

Øecká spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami nìco 
donesete na ochutnání.

EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

Letní kino: Tátova volha
Komedii s pøirozeným humorem vám nabízí letní  
kino na velkém plátnì pod noèní oblohou. 

STŘEDA / 15.8. / 20:30

Cykloservis

Zavítejte na letní servisní prohlídky kol u Plechárny. 

SOBOTA / 4.8. / 14:00
Sportovní pøímìstský tábor
Trénujte jízdu na skateboardu, buïte profesionály  
ve frisbee a užijte si konec prázdnin se sportem.

20. - 24.8. / 9:00

Plechový gril: BBQ
Grilujeme BBQ vepøová žebra a kuøecí køídla pøed 
Plechárnou. Èím hladovìjší pøijdete, tím lépe!

SOBOTA / 14.7. / 14:00

Bibliobus Oskar
Pùjète si knížku, CD èi DVD, zahrajte si deskovky nebo 
si vyrobte vlastní placku èi magnetku.

PONDĚLÍ / 9.7. / 14:00

Kompletní přehled akcí najdete na 
www.praha14.cz/kalendar-akci

Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní 
pro Městskou část Praha 14

červenec – srpen
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STŘEDA / 15.8. / 20:30

Cykloservis

Zavítejte na letní servisní prohlídky kol u Plechárny. 

SOBOTA / 4.8. / 14:00
Sportovní pøímìstský tábor
Trénujte jízdu na skateboardu, buïte profesionály  
ve frisbee a užijte si konec prázdnin se sportem.

20. - 24.8. / 9:00

Plechový gril: BBQ
Grilujeme BBQ vepøová žebra a kuøecí køídla pøed 
Plechárnou. Èím hladovìjší pøijdete, tím lépe!

SOBOTA / 14.7. / 14:00

Bibliobus Oskar
Pùjète si knížku, CD èi DVD, zahrajte si deskovky nebo 
si vyrobte vlastní placku èi magnetku.

PONDĚLÍ / 9.7. / 14:00

Kompletní přehled akcí najdete na 
www.praha14.cz/kalendar-akci

Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní 
pro Městskou část Praha 14
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červenec – srpen

PONDĚLÍ 2.7.
14:00 Bibliobus Oskar

Pùjète si knížku, CD èi DVD, zahrajte si deskovky nebo si vyrobte 
vlastní placku èi magnetku.

STŘEDA 4.7.
9:30 Stopovaná k rozhlednì Doubravka

Dobrodružná hra pro dìti s rodièi. Sraz v 9.30 na zastávce busu 
Gen. Janouška. Nutno se pøihlásit. 

SOBOTA 7.7.
14:00 Cykloservis

Zavítejte na letní servisní prohlídky kol u Plechárny.

 9.-13.7.
8:00 Pøímìstský tábor: Divadlem ke štìstí

Staò se souèástí divadelního pøedstavení, staò se hercem nebo 
hereèkou a vyzkoušej si, co v tobì je!

 9.-13.7.
8:30 Týden v pohybu 1

Hry, turnaje i závody v pøírodì, na høišti i ve vodì.

PONDĚLÍ 9.7. 
 
 
 
 
 STŘEDA 11.7.
9:00 Výlet po Praze: Botanická zahrada Troja

Výlet do venkovní expozice Botanické zahrady v Tróji. 
Sraz v 9:00 v KC.

ČTVRTEK 12.7.
9:00 Brunch jako ve Francii

Francouzská spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami 
nìco donesete na ochutnání.

17:00 Grilování v Kardašovce
Na své si pøijdou milovníci masa i zeleniny. Uvítáme, pokud pøispìje-
te svými surovinami a nápady.

SOBOTA 14.7. 
 
 
 

PONDĚLÍ 16.7.
14:00 Bibliobus Oskar

Pùjète si knížku, CD èi DVD, zahrajte si deskovky nebo si vyrobte 
vlastní placku èi magnetku.

STŘEDA 18.7.
9:00 Výlet po Praze: Toulcùv dvùr

Výlet do Toulcova dvora s prohlídkou. Sraz v 9:00 hodin v KC.

9:30 Putování za skøítky a brouèky do Satalic
Pohybové hry a tvoøení. Sraz v 9:30 na zastávce busu Satalická 
obora. Nutno se pøihlásit.

ČTVRTEK 19.7.
9:00 Brunch jako v Anglii

Anglická spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami nìco 
donesete na ochutnání.

 23.-27.7.
8:00 Pøímìstský tábor: Kybertábor

Vydáme se spolu prozkoumat tajemství internetu a programování.

STŘEDA 25.7.
9:00 Výlet do Stromovky

Akce pro dìti s doprovodem rodièù. Sraz v 9:00 u metra Rajská 
zahrada. Nutno se pøihlásit.

 30.7.-3.8.
8:00 Pøímìstský tábor: Hrajeme si na novináøe

Poznej svìt médií a nahlédni pod poklièku novinaøinì. Lektorkou je 
skuteèná spisovatelka.

 30.7.-3.8.
8:00 Pøímìstský tábor: Summer aerobic

Ve zdravém tìle zdravý duch a zahálka nikomu nesvìdèí. Pojïte 
NEzahálet s námi.

STŘEDA 1.8.
9:20 Výlet: ZOOPark Radonice

Akce pro rodièe s dìtmi. Platí se vstupné. Sraz v 9.20 na Èerném 
Mostì, nástupištì 11. Nutno se pøihlásit.

SOBOTA 4.8. 
 
 
 
 
STŘEDA 8.8.
9:30 Pohádková herna v parku

Zábavné dovádìní na pohádkové téma. Sraz u branky do MC Klu-
bíèko. Nutno se pøihlásit.

SOBOTA 11.8.
14:00 Plechový gril: Hot dog

Dejte si poøádný hot dog, žádný párek v rohlíku! Opìt grilujeme, tak 
neobìdvejte a pøijïte k nám.

PONDĚLÍ 13.8.
21:00 Kinobus: Dvì nevìsty a jedna svatba

Marie je úspìšná moderátorka, ale na vztahy nemá štìstí. To se zmì-
ní po pøíjezdu na sestøinu svatbu.

 13.-17.8.
8:30 Týden v pohybu 2

Hry, turnaje i závody v pøírodì, na høišti i ve vodì.

ÚTERÝ 14.8.
21:00 Kinobus: Nejvìtší showman

Phineas Taylor Barnum je vizionáø, jehož show se staly svìtovými. 
Životní pøíbìh slavného showmana. 

STŘEDA 15.8.
9:45 Pojïte s námi do pralesa

Výlet do pøírodního areálu v Kbelích. Sraz v 9.45 na nádraží Praha-
Vysoèany. Nutno se pøihlásit.

21:00 Kinobus: T2 Trainspotting
Na poèátku byla pøíležitost... a pak pøišla zrada. Návrat kultovního 
filmu anebo 20 let poté.

ČTVRTEK 16.8.
21:00 Kinobus: Zmenšování

Proces miniaturizace vyvinuli vìdci jako lék na hrozící pøelidnìní. 
Paulovi ale miniaturizace zmìní celý život. 

 20.-24.8.
8:30 Týden v pohybu 3

Hry, turnaje i závody v pøírodì, na høišti i ve vodì.

 
 
PONDĚLÍ 20.8.
9:00 Workshop Family cirkus

Zábavná akrobacie s pøíbìhem, která propojuje rodièe a dìti ve vìku 
3–6 let.

STŘEDA 22.8.
9:00 Èeská televize dìtem

Návštìva interaktivní výstavy, sraz v 9:00 u metra Rajská zahrada. 
Nutno se pøihlásit.

9:00 Výlet po Praze: Petøínské sady
Výlet do Petøínských sadù a okolí Petøína. Sraz v 9:00  v KC.

ČTVRTEK 23.8.
9:00 Brunch jako v Nìmecku

Nìmecká spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami nìco 
donesete na ochutnání.

17:00 Grilování v Kardašovce
Na své si pøijdou milovníci masa i zeleniny. Uvítáme, pokud pøispìje-
te svými surovinami.

SOBOTA 25.8.
9:00 Kreativní dílny: Dožínky

Akce je vhodná pro celou rodinu. Souèástí kreativních dílen je  
od 14 hodin živá hudba.

 27.-31. 8. 
9:00 Pøímìstský tábor Volnoèasového klubu v KD Kyje

Pøímìstský tábor pro dìti ve vìku 9 až 16 let, pøi nìmž dìti vyrazí na 
cestu kolem svìta.

STŘEDA 29.8
9:00 Výlet po Praze: Minizoo ve Velké Chuchli

Výlet za zvíøátky a pøírodou do minizoo ve Velké Chuchli.  
Sraz v 9:00 v KC.

ČTVRTEK 30.8.
9:00 Brunch jako v Øecku

Øecká spoleèná snídanì pro všechny. Uvítáme, pokud sami nìco 
donesete na ochutnání.

EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

Letní kino: Tátova volha
Komedii s pøirozeným humorem vám nabízí letní  
kino na velkém plátnì pod noèní oblohou. 

STŘEDA / 15.8. / 20:30

Cykloservis

Zavítejte na letní servisní prohlídky kol u Plechárny. 

SOBOTA / 4.8. / 14:00
Sportovní pøímìstský tábor
Trénujte jízdu na skateboardu, buïte profesionály  
ve frisbee a užijte si konec prázdnin se sportem.

20. - 24.8. / 9:00

Plechový gril: BBQ
Grilujeme BBQ vepøová žebra a kuøecí køídla pøed 
Plechárnou. Èím hladovìjší pøijdete, tím lépe!

SOBOTA / 14.7. / 14:00

Bibliobus Oskar
Pùjète si knížku, CD èi DVD, zahrajte si deskovky nebo 
si vyrobte vlastní placku èi magnetku.

PONDĚLÍ / 9.7. / 14:00

Kompletní přehled akcí najdete na 
www.praha14.cz/kalendar-akci

Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní 
pro Městskou část Praha 14
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Kalendář akcí připravuje Praha 14 kulturní 
pro Městskou část Praha 14



30

n  !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA  SKLÁDKU !! Vyklíze-
ní sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a  odvezeme 
cokoliv. Vše za  rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 
773 484 056

n  Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu nechat v bytě na do-
žití. Na velikosti a stavu bytu nezáleží. Na vystěhování ne-
spěchám. Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 
608 661 664

n  Čištění koberců a čalounění, pro firmy i domácnosti. Jedná 
se o hloubkové čištění profesionálním strojem. Informace 
a objednávky na tel.: 603 701 992

n  Potřebujete profesionálního řemeslníka na  drobné opra-
vy ve své domácnosti nebo kanceláři? Poskytujeme služby 
typu hodinový manžel. Tel.: 603 893 350, www.zarea.cz

n  8. 8. 2018 by se maminka HELENA PIROUTKOVÁ do-
žila krásných 100 let. Bohužel jí to nebylo dopřáno 
a dne 6. 6. 2018 nás navždy opustila. NIKDY NEZAPO-
MENEME. Rodina

n  Nová mobilní mokrá pedikúra. Nechte se rozmazlo-
vat doma. Úterky, pátky 8–14.00 hodin. Praha: Kyje, 
Jahodnice, Běchovice, Dolní Počernice, Černý Most. 
Volejte: 722 968 811

n  Malířské práce, štukování stěn i stropů, stěrkování, lakýr-
nické práce. Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

v původním 
nálezovém stavu:

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

díly k těmto
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto
československé

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd.

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě 

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723

PRVNÍ POMOC
PŘI ŠPINAVÉM 

KOBERCI
Čistím koberce,
sedačky, sedací
soupravy, židle,
křesla a matrace

extrakční metodou.

KONTAKT:
PETR KALINA
NEHVIZDY

MOBIL: 606 961 682
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Křížovka o ceny

Věta s tajenkou zní:
Alenka v (1. díl tajenky) zázraků přidává speciální představení pod širým (2.díl tajenky) v přírodním (3.díl tajenky) 
na Konopišti 24. 8. 2018.

Výhry jsou předávány 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 dva luštitelé křížovky získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou 
adresou a svým telefonním číslem posílejte e-mailem na: krizovka@casopis14.cz nebo v označené obálce s hes-
lem KŘÍŽOVKA do 15. srpna 2018 na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. Možnost je 
též odevzdat vyluštění tajenky osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu. 

Tajenka křížovky červnového vydání časopisu Čtrnáctka 2018/6 zní: …“VYHÝBÁ NA  TOHO VEMTE BIČ a  HŮL 
TO NENÍ ČLOVÉK TO JE VŮL“. Vylosovaní výherci jsou: Eva Švancarová, Hloubětín; Vladimír Holec, Černý Most;  
Jiřina Vrkoslavová, Praha 9. Blahopřejeme! Vítězka první ceny Eva Švancarová  získává vstup pro dvě osoby na 
výpravný pohádkový muzikál Alenka v kraji zázraků s úchvatnými kostýmy Martina Černého a hudbou Vašo Pa-
tejdla. Představení se uskuteční v přírodním amfiteátru na Konopišti. Bude kontaktována vydavatelem.

Vyřešíte logickou úlohu?
Sejdou se tři muži v hospodě a u piva si povídají. Najednou se jeden z nich zarazí a říká: „To je zvláštní, každý z nás 
se jmenuje jinak a zároveň každé z našich jmen je povoláním jednoho z nás!“ Na to mu druhý kamarád odpovídá: 
„A ještě zajímavější je, že ani jeden z nás nemá stejné jméno jako povolání!“ Na to se ozve ten, který je řezníkem 
v nedalekém řeznictví: „No vidíte, to máte pravdu, pane Zámečníku.“ Jaké povolání vykonává pan Truhlář?

www.hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz

ŘEŠENÍ: 
Pan Truhlář je řezník v nedalekém řeznictví.
Pokud řezník oslovuje pana Zámečníka, je jasné, že pan Zámečník není řezník. A protože nemůže být ani zámečník, tak 
musí být truhlář. Potom pan Řezník nemůže být ani řezník ani truhlář a musí být zámečník. Tím pádem zbývá poslední 
zaměstnání – řezník, a to musí být jedině pan Truhlář.
Více zde: https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/news/logicka-uloha-zamestnani/
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LETNÍ 
UPC MAX KINO

ZDARMA KAŽDÝ ČTVRTEK OD 21 HOD.

PROGRAM ČERVENEC
12. 7. ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

19. 7. ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR / 26. 7. LAJKA

PROGRAM SRPEN
2. 8. MILADA / 9. 8. KVARTETO

6. 8. ŠPÍNA / 23. 8. PO STRNIŠTI BOS

21. 6. – 23. 8.
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