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Obsah Milí sousedé, 
čtyřleté volební období je téměř za  námi 
a  nastává čas bilancování. Bilancování toho, 
co se povedlo a co zatím ne, využitých mož-
ností, zkrátka celkového směřování a rozvo-
je naší městské části. Přestože k  tomu, aby 
byla Praha 14 přesně taková, jakou ji chceme, 
ještě zbývá „přelézt“ nejednu překážku, pře-
vládají u mě pozitivní pocity. A to i díky Vám. 
Nebyli jsme to totiž jen my na radnici, kdo vy-
mýšlel projekty, přicházel s podněty na zlep-
šení, uklízel zanedbaná zákoutí. Byli jste to 
i Vy. V rámci pilotního ročníku participativního 
rozpočtování jste nám poslali spoustu krás-
ných a užitečných projektů, z nichž některé se 
už podařilo realizovat, přicházeli jste s námi 

podnětně diskutovat na  Lokální veřejná fóra, ve  stovkách jste uklízeli 
v rámci kampaně „Chceme tu mít čisto“… Dovolte, abych Vám za Vaši ak-
tivitu a činorodý přístup poděkoval, byly nesmírně důležité, protože bez 
vzájemné interakce by se městská část nikdy nemohla pořádně rozvíjet.
Nyní jsou před námi volby a tudíž i čas, kdy rozhodnete, komu dáte svou 
důvěru do následujících čtyř let. A nejen to – také jakým způsobem se 
budou Praha 14 i město jako celek posouvat dál. Vzhledem k politické-
mu dění a velkému počtu kandidujících politických subjektů slibujících 
možné i nemožné to pro Vás nebude snadný úkol. Buďte prosím uvážliví 
a pozorní. Například stávající koalice na pražském magistrátu se, dle 
mého, příliš neosvědčila. I přes své sliby dokázala jen zhoršit dopravní 
situaci na téměř celém území metropole, prodražit služby a byty či brz-
dit smysluplné rozvojové projekty.
Se vší zodpovědností za tato slova musím říci, že jsme dělali vše proto, 
aby Praha 14 v tomto modelu „nejela“, což, jak věřím, výsledky naší prá-
ce potvrzují. Dotlačili jsme hlavní město k dokončení první etapy revita-
lizace parku U Čeňku, zrekonstruovali jsme budovy škol a školek včetně 
části jejich zahrad, opravili či postavili řadu hřišť a sportovišť, zvelebili 
minimálně část zanedbaných ploch, navýšili počet odpadkových košů 
a  objem financí investovaných do  zeleně, postavili novou rozhlednu 
na Čihadlech, komunitní centra a co víc – celou dobu jsme spojovali lidi. 
Tak, aby více mluvili mezi sebou i s námi, aby se tu cítili doma.
Mezi projekty, které bych rád zmínil, jsou nejen ty, co už se podařilo do-
končit, ale i  ty, na nichž pracujeme. Patří mezi ně přírodní koupaliště 
v Kyjích, revitalizace Centrálního parku, proměna Čihadel do podoby pří-
rodního parku se sportovním zázemím nebo třeba rekonstrukce Domu 
pro seniory Bojčenkova. Je to jen krátký výčet, mnohem podrobněji se se 
všemi těmito akcemi můžete seznámit na dalších stránkách Čtrnáctky.
Jako každý měsíc v časopise najdete i aktuální nabídku kulturních a vol-
nočasových akcí, jež připravujeme napříč pro všechny generace.
Přeji Vám, abyste si užili zbytek babího léta, které v době vzniku tohoto 
editorialu bylo ještě v plném proudu, a měli šťastnou ruku při nadcháze-
jících volbách. Jen na Vás záleží, kam bude Praha 14 směřovat. Věřte, že 
letos půjde skutečně o každý hlas.

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

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi-tisk group s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, 
s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • 
Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: 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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„Doubravku jsme sice veřejnosti 
zpřístupnili už v červnu, ale tuto akci 
vnímám jako opravdové zahájení je-
jího provozu. Zábavné, ale zároveň 
důstojné, přesně takové, jaké si tato 
unikátní stavba zaslouží,“ pochvaluje 
si starosta Prahy 14 Mgr. Radek Von-
dra. Byl to právě on, kdo přišel s myš-
lenkou obohatit městskou část novým 
výjimečným symbolem, výjimečnou 
dominantou. A nejen to. Pro svou vizi 
nadchl i soukromého investora – spo-
lečnost Landia Management, která 
do  společného plánu „vtáhla“ osobu 
nejpovolanější. Architekta Martina 
Rajniše a jeho tým z Huti architektury.
Jak už bylo řečeno mnohokrát, 
Doubravka je po  více než pětadva-
ceti letech první veřejně přístupnou 
pražskou rozhlednou. Má originální 
konstrukci, tvoří ji převážně snad-
no obnovitelné, ale trvanlivé akátové 
dřevo doplněné o ocelové prvky, a její 
nejvyšší bod se díky korouhvi tyčí 
do výšky 23,5 metru. Společnost Lan-
dia Management za  ni zaplatila čtyři 
miliony korun. Dalších bezmála 500 
tisíc „doputovalo“ od  dárců, kteří si 
od Huti architektury, Rajnišova archi-
tektonického studia, kupovali schody 
s vlastními vzkazy. „Když jsem poprvé 

uviděl návrh Doubravky, říkal jsem si, 
že je to úžasná stavba, která propojí 
nebe se zemí i srdce lidí okolo ní. A teď 
je tady a my se u ní společně můžeme 
veselit,“ dodává starosta Vondra.
Právě i pro dárce, jako poděkování za je-
jich příspěvek, Praha 14 ve  spolupráci 
s  partnery a  příspěvkovou organizací 
Praha 14 kulturní Posvícení u Doubrav-
ky zorganizovala. Společně s  dalšími 
návštěvníky akce a lidmi, bez kterých by 
rozhledna nikdy nestála, se bavili živým 
jukeboxem, šplháním na vrchol rozhled-
ny, loutkovým divadlem pro děti i později 
při koncertě mezinárodní indie-rock ka-
pely Mala Ruckus či divadelně-hudební 
skupiny Kašpárek v rohlíku.
Zájem veřejnosti, který se dostavil 
hned po otevření rozhledny, jejího au-
tora – architekta Rajniše – těší. O  to 

Posvícení u Doubravky  
připomnělo i výročí vzniku republiky
JE PÁTEK, TŘI HODINY ODPOLEDNE. PŘESTOŽE PŘEDPOVĚDI POČASÍ HLÁSÍ DEFINITIVNÍ KONEC BABÍHO LÉTA, 
NA ČIHADLECH TO NA TO VŮBEC NEVYPADÁ. NA KOPCI HORKA, KDE PRAHA 14 OTEVŘELA NOVOU ROZHLEDNU 
DOUBRAVKA, ZAČÍNÁ POSVÍCENÍ. A ZÁJEM VEŘEJNOSTI JE VELIKÝ. NEJEN O SKVĚLÉ PIVO A NETRADIČNÍ 
OBČERSTVENÍ, ALE I O DOPROVODNÝ PROGRAM. 

S myšlenkou postavit v Praze 14 novou dominantu přišel starosta Mgr. Radek Vondra.

Autorem unikátní rozhledny Doubravka je architekt Martin Rajniš. Vdechl jí život spolu se svým 
týmem z Huti architektury.
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spíš, že cesta k cíli nebyla jednoduchá 
a  vyžádala si značnou dávku energie 
a odvahy všech zúčastněných – vedení 
městské části, investora, architektů 
i  stavařů. „Pro nás je pozitivní reak-
ce na naše stavby naprosto zásadním 
měřítkem úspěchu. Už dlouhou dobu 
se architektura a  odborná veřejnost 
o reakci lidí na novostavby příliš neza-
jímá. A  řada novostaveb tak má čas-
to velmi negativní odezvu. Pro nás je 
tenhle stav nepřijatelnej a  myslíme 
si, že patří k hlavním projevům určité 
krize, kterou architektura v současný 
době prožívá,“ říká architekt Rajniš. 
Z Doubravky, zejména z toho, jak okol-
ní krajině „sluší“, má radost. „Překo-
nalo to mé představy. Je to stavba plná 
nových myšlenek, nových postupů, 
a  hlavně v  přírodě se vyjímá jako její 
integrální součást, a  to považujeme 
za velké vítězství,“ říká Rajniš.
Posvícení po deváté hodině večer uza-
vřela světelná show, která připomně-
la letošní 100. výročí založení Čes-
koslovenska. Za  tónů národní hymny 
v podání vynikající flétnistky Romany 
Thomesové a posléze reprodukované 
Vltavy Bedřicha Smetany se do světel 
ponořila nejen Doubravka, ale i okol-
ní scenérie. Návštěvníci se nenechali 
rozhodit ani tím, že se v  pozdějších 
hodinách začalo kazit počasí.

PRAHA 14 PRO  
VŠECHNY GENERACE
Starosta Vondra vnímá rozhlednu jako 
první krok k  celkové proměně Čiha-
del, která mají do budoucna fungovat 
jako přírodní park se sportovním zá-
zemím. „Celou dobu se snažíme, aby 
Praha 14 byla příjemným místem pro 
život všech generací. A  Doubravka je 

dalším krokem, jak toho dosáhnout,“ 
odkazuje starosta na  další projekty, 
díky nimž se městská část smyslupl-
ně rozvíjí.
Doslova pro všechny generace pak 
radnice v  posledních letech otevřela 
několik komunitních center. „Nejen 
černomosteckou Plechárnu, kde to 
baví jak skejťáky, tak maminky s kočár-
ky a seniory, ale také KC Kardašovská 
na Lehovci, kulturní dům v Kyjích nebo 
komunitní kavárnu v nedávno revitali-
zovaném parku v ulici Pilská v Hostavi-
cích. Další obdobné zařízení momentál-
ně stavíme v Hloubětíně a jedno také do 
budoucna plánujeme v ulici Baštýřská 
na Jahodnici,“ vyjmenovává starosta. 
Nedílnou součástí života všech ge-
nerací je i dostatek čistých veřejných 
ploch. A to nejen v zeleni. Částka, kte-
rou městská část každoročně uvolňu-
je na úklid a údržbu, stoupá. V součas-
nosti dosahuje k  téměř 20 milionům 

korun. „Na  nárůst má vliv mimo jiné 
i  zvýšený počet sečí. Dříve se sekalo 
šestkrát ročně, v posledních letech již 
osmkrát. Součástí pravidelné údrž-
by je i  doplňování odpadkových košů, 
úklid po psech, průběžné revitalizace 
a  zmlazování keřů a  dalších porostů 
nebo výsadba stromů, trvalek a  dal-
ších květin. Třeba loni jsme zasadili 
skoro 13 tisíc cibulovin, díky čemuž 
Praha 14 letos na jaře krásně rozkvet-
la,“ doplňuje starosta. 
Co se týká dětí, ty asi nejvíce zaregis-
trují nová nebo zrekonstruovaná hřiš-
tě a  sportoviště nebo rekonstruované 
základní a mateřské školy. „Konkrétně 
na  Jahodnici jsme loni v  září otevře-
li úplně novou mateřinku pro více než 
stovku dětí. A kromě nejmladší gene-
race bych rád zmínil ještě i seniory. Pro 
ně mimo jiné chystáme rekonstrukci 
a  modernizaci domova v  Bojčenkově 
ulici,“ uzavírá starosta Vondra. red

Návštěvníky akce svým vystoupení pobavila i hudebně-divadelní skupina Kašpárek v rohlíku.
Foto: Lukáš Hanusek

Na Posvícení u Doubravky dorazily stovky lidí. A dobře se bavily. Foto: Lukáš Hanusek
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• Praha 14 se od  závěru roku 2010 za-
pojuje do tzv. místní Agendy 21 (MA21), 
mezinárodního programu zaměřeného 
na zlepšení fungování úřadu a na posi-
lování vlivu veřejnosti na rozvoj měst-
ské části. Za  čtyři roky měla radnice 
na  kontě desítky veřejných projednání 
na různá témata, dělala však pouze jed-
no všeobecné veřejné fórum.

• V  posledních letech městská část 
ve velkém rekonstruuje a modernizuje 
základní a mateřské školy. Do význam-
ných investic z této oblasti v letech 2010 
až 2014 poslala (za využití finanční pod-
pory z  různých dotačních programů) 
291,3 milionu korun.

• Praha 14 dokončila první část „boomu“ 
v  rekonstrukci a  výstavbě dětských 
hřišť a  sportovišť. Do  hřišť za  obdo-
bí 2010 až 2014 investovala téměř  
8,1 milionu korun, do sportovišť zhruba 
12 milionů korun. V těchto letech v Pra-
ze 14 vznikl například workout v  ulici 
Bojčenkova na  Černém Mostě nebo 
hřiště Bramborák v Hloubětíně.

• Kulturu, sport, volný čas a od roku 2011 
také aktivity v rámci MA21 radnice tra-
dičně podporuje dotacemi. V  letech 
2010 až 2014 na ně uvolnila 4,43 milio-
nu korun. Stejně tak podporuje i služby 
v  sociální oblasti (např. pečovatelská 
služba, podpora pečujících organizací). 
V letech 2010 až 2014 na tento typ dotací 
putovalo více než 11 milionů korun. 

• V  létě 2014 Praha 14 spustila nové 
webové stránky, které nahradily původ-
ní zastaralé s  nemoderním designem 
a  minimem možností pro přehledné 
zveřejňování novinek.

• V  roce 2013 se poprvé, tehdy ještě 
po pouze hrubé rekonstrukci, otevřelo 
veřejnosti volnočasové centrum Ple-
chárna na  Černém Mostě. Vedle něj 
v tomto období coby komunitní centrum 
fungoval ještě Kulturní dům v Kyjích.

• Hlavní město začalo s revitalizací par-
ku U  Čeňku, který se z  části rozklá-
dá na  území Prahy 14, městská část 
v tomto období dokončila například psí 
loučky v Hloubětíně a na Lehovci.

• V roce 2014 skončila rekonstrukce fre-
kventované křižovatky Broumarská x 
Vajgarská, o kterou městská část dlou-
hodobě usilovala. Akci zajišťovala Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy.

                 Praha 14 se rozvíjí    a modernizuje

Klub zastupitelů* Jméno  
zastupitele

Účast  
na hlasování

TOP 09 Jan Kaufman 100 %
TOP 09 Irena Kolmanová 100 %
TOP 09 Pavel Mašek 100 %
TOP 09 Radek Vondra 100 %
ZELENÍ Petr Hukal 100 %
ZELENÍ Ilona Picková 100 %
ZELENÍ Michal Prager 100 %
ČSSD Břetislav Vodák 100 %
KSČM Jitka Krátká 100 %
ČSSD Lucie Svobodová 99,4 %
ANO 2011 Karel Med 98,6 %
ODS Jiří Zajac 98,6 %
TOP 09 Aleš Kuda 98 %
TOP 09 Jiří Klíma 96,3 %
ODS Josef Kutmon 94,8 %
Pro Prahu a KDU-ČSL Zuzana Jelenová 93,4 %
ČSSD Hana Muhrová 93,4 %
Nezávislí Vladimír Tománek 92,8 %

ANO 2011 Jan Hron  
(původně člen TOP 09)

91,4 %

ANO 2011 Aneta Hejrovská 89,9 %
Nezávislí Soňa Tománková 89,9 %
ODS Kateřina Pavlíčková 88,8 %
ČSSD Jaroslav Jenšík 88,5 %
Nezávislí Miroslav Froněk 87,4 %
KSČM Viktor Šíma 87,4 %
ANO 2011 Simona Kijonková 87,4 %
ANO 2011 Miroslav Šubrt 84,8 %

ANO 2011
P. Venclíček / M. Vydrová** 
(pozn.: pí M. Vydrová již není 
členkou hnutí ANO 2011) 

84,5%

ANO 2011 Jan Adámek 82,2 %
ANO 2011 M. Vrba / F. Vojtek / R. Chroust** 78,4 %
ANO 2011 Tomáš Novotný 77,6 %
*    Není-li zastupitel členem žádného klubu, je uveden politický subjekt, 

  za který byl zvolen/a. 
**  V průběhu volebního období došlo ke změně osoby zastupitele. 

pozn.: tabulka uvádí faktickou přítomnost zastupitelů na jednotlivých 
hlasováních, tedy zda byl zastupitel přítomen a účastnil se hlasování  
(i když se hlasování zdržel).

ÚČAST NA HLASOVÁNÍ PODLE MANDÁTŮ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018

PRAHA 14 V ROCE 2014
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Bilancování

• Program MA21 v Praze 14 je plně rozvinutý. Praha 14 po-
řádá minimálně sedm Lokálních veřejných fór ročně, kte-
rá nahrazují původně jedno všeobecné. Jde tak k lidem blíž 
a získává od obyvatel řádově více podnětů pro další rozvoj 
městské části.

• Rok 2018 je zároveň prvním rokem, kdy v Praze 14 odstarto-
valo tak zvané participativní rozpočtování – Čtrnáctka podle 
vás. Na občanské projekty radnice vyčlenila 5 milionů korun. 

• V  letech 2015 až 2018 investice do školských zařízení ješ-
tě vzrostly. Praha 14 (opět za využití dotačních programů) 
v tomto období do místních „základek“ a mateřinek poslala 
více než 338 milionů korun. 

• I díky výstavbě zcela nové školky na Jahodnici (MŠ Hostavi-
ce, otevřeno v září 2017, kapacita 112 dětí) nyní městská část 
dokáže plně uspokojit poptávku po volných místech v mateř-
ských školách. 

• Od roku 2015 do současnosti poslala radnice Prahy 14 do re-
konstrukce či výstavby dětských hřišť skoro 11 milionů ko-
run, dalších zhruba 750 tisíc ještě letos poputuje do rozšíření 
hřiště na Jahodnici. Do sportovišť v tomto období „nateklo“ 
cca 16,6 milionu korun.

• Částku pro neziskové organizace, které se v Praze 14 sta-
rají o volný čas, kulturu a sportovní vyžití dětí i dospělých, 
radnice v období 2015 až 2018 více než zdvojnásobila. Včetně 
financí na program místní Agenda 21 v těchto letech měst-
ská část uvolnila pro dotace téměř 11,5 milionu korun, z toho 
bezmála 6 milionů nyní putovalo na  investice do  zázemí 
místních „neziskovek“ a sportovních klubů.

• Praha 14 myslí i na lidi, kteří potřebují pomoc. Na „sociální 
dotace“ v období od roku 2015 do roku 2018 putovalo více než 
9,5 milionu korun. Zároveň se nyní připravuje dokumentace 
pro výběrové řízení na firmu, která dostane na starosti re-
konstrukci Domova pro seniory Bojčenkova.

• Opravy se dočkala Poliklinika Parník na Černém Mostě, kte-
rá je nyní plně obsazena a s funkční recepcí.

• Praha 14 prakticky zdvojnásobila svou úspěšnost při zís-
kávání finančních prostředků z evropských fondů a dalších 
dotačních programů, které jsou využívány na  investice. 
Od roku 2010 do roku 2018 takto do kasy městské části „při-
nesla“ zhruba 600 milionů korun. 

• Centrum Plechárna je po  kompletní rekonstrukci a  stále 
rozšiřuje svou nabídku, v  roce 2017 bylo dokončeno také 
nové komunitní centrum na  Lehovci v  ulici Kardašovská 
a komunitní kavárna v parku v ulici Pilská. Do konce letoš-
ního roku plánuje městská část dostavět obdobné zařízení 
v  Hloubětíně (H55), ve  fázi projektu je komunitní centrum 
v ulici Baštýřská.

• S  výsledkem první etapy revitalizace parku U  Čeňku 
Praha 14 nebyla spokojena, po letech se jí podařilo do-
tlačit hlavní město k tomu, aby na místo doplnilo alespoň 
slibované hřiště a sportoviště. Sama pak byla v revitali-
zaci zeleně a veřejných prostor úspěšnější, což dokládá 
například současná podoba parku v ulici Pilská v Hosta-
vicích. Vedle toho radnice připravuje vybudování přírod-
ního koupaliště v Kyjích.

• Do údržby zeleně a do úklidu veřejných ploch dává městská 
část stále více peněz. Nyní se náklady pohybují kolem 20 
milionů korun. Faktorů, které postupný nárůst ovlivňují, je 
víc. Jednak obecně rostou ceny komodit, jednak se rozši-
řují služby. Radnice například častěji seká trávu – původně 
sekačky vyjížděly šestkrát ročně, od roku 2016 již osmkrát, 
přičemž jedna seč vychází zhruba na 600 tisíc korun. 

• Praha 14 patří k městským částem s minimálním hazar-
dem. Na  konci roku 2015 hlavní město Praha schválilo 
úpravu přílohy vyhlášky, která – zjednodušeně řečeno – 
zakazuje provoz heren, tedy míst s herními automaty. Co 
se posílení bezpečnosti týká, městská část v uplynulých le-
tech prosvětlila celou řadu tmavých zanedbaných zákoutí 
a úzce spolupracuje jak s městskou, tak se státní policií.

• Mimo jiné i na nátlak městské části ROPID v roce 2016 posí-
lil autobusové spoje na Hutě, kam zajíždí linka 202. Navýšil 
se také počet parkovacích míst – byť je stále nedostačující. 
Za poslední čtyři roky jich vznikla více než stovka – napří-
klad v ulicích Vlčkova či Pilská. Co se týká rekonstrukcí vý-
znamných komunikací, městská část docílila např. opravy 
ulice Českobrodská.

• Praha 14 pokračuje v tradici a mimo jiné i spolu se svou 
příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní pořádá ročně 
desítky kulturních, společenských a sportovních akcí – 
namátkou Den Země Prahy 14, Pálení čarodějnic, Černý 
mošt a další.

red

PRAHA 14 V ROCE 2018
                 Praha 14 se rozvíjí    a modernizuje

Strana Počet 
mandátů

Hlasy  
(v %)

Člen 
koalice

TOP 09 9 27,76 ANO
ODS 9 25,58 NE
ČSSD 7 20,38 ANO
Zelení 2 7,81 NE
KSČM 2 7,52 NE
Věci veřejné 2 5,93 NE

ZASTUPITELSTVO PRAHY 14 ZVOLENÉ NA OBDOBÍ 2010–2014

ZASTUPITELSTVO PRAHY 14 ZVOLENÉ NA OBDOBÍ 2014–2018

Strana Počet 
mandátů

Hlasy  
(v %)

Člen 
koalice

ANO 2011 9 25,22 NE
TOP 09 7 20 ANO
ČSSD 4 12,1 ANO
Zelení 3 9,3 ANO
ODS 3 8,95 ANO
KSČM 2 6,05 NE
Konzervativní aliance 2014 (její 
zastupitelé v ZMČ Praha 14 se 
později stali Nezávislými)

2 5,78 NE

Pro Prahu a KDU-ČSL 1 5,5 NE
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Vážení spoluobčané,

Občanská demokratická strana byla v právě končícím volebním období součástí radniční koalice na Praze 14. V jejím rámci se nám dařilo plnit 
a  prosazovat klíčové body  našeho volebního programu: prodej bytů do  Vašich rukou, vybudování mateřské školky na  Jahodnici, zachování 
a  zvelebení  zeleně okolo Kyjského rybníka, podpora výstavby komunitního centra v Hloubětíně, zahájení výstavby tělocvičny u základní ško-
ly  Šimanovská v Kyjích a další. Některé z těchto projektů bude třeba dokončit, jiné Vám v rámci volebního programu předkládáme k posouzení. 
Víme, na co navázat a jak pokračovat, zároveň bychom chtěli občany inspirovat a motivovat. Naším cílem je a musí být předat Prahu 14 příštím 
generacím v  lepším stavu, než v  jakém je dnes. Volební program, který vám představujeme, nabízí promyšlený a kvalitní rozvoj naší městské 
části. Chceme vytvořit podmínky pro spokojený život všech generací a skupin občanů. ODS se vždy mohla opřít o své komunální politiky. Na naší 
kandidátce najdete nejen osvědčené tváře a mladé naděje z ODS, ale také nestranické odborníky, kteří chtějí svými zkušenostmi přispět k pozitiv-
nímu rozvoji naší městské části. Do voleb jdeme s podporou Strany svobodných občanů. Bez Vašich hlasů však z našeho programu nedokážeme 
prosadit nic. Prosíme, buďte aktivní a sebevědomí. Čtěte náš volební program (www.odspraha14.cz), zúčastňujte se našich předvolebních akcí 
a hlavně – přijďte volit náš tým.

Jiří Zajac, kandidát na starostu

ZNOVU DOBRÁ VOLBA

ODS_inzerat_A5_Ctrnactka.indd   1 12.09.18   8:07

Zajímá vás, jak si Praha 14 stojí v otázkách zdravého životního stylu,
kulturního a sportovního vyžití nebo třeba kvality sociálních služeb?

Pokud ano, neváhejte a přijměte pozvání na setkání se zástupci městské části a dalšími odborníky, 
na němž se budou diskutovat zásadní témata udržitelného rozvoje.

VEŘEJNÁ OBHAJOBA KATEGORIE B
naplňování mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21) se uskuteční

24. ŘÍJNA 2018 od13 HODIN 
v KULTURNÍM DOMĚ KYJE – Šimanovská 47, Praha 9

Za přítomnosti oponentů a odborné komise vám političtí představitelé Prahy 14 a pracovníci úřadu představí místní vývojové trendy
v oblastech udržitelného rozvoje a seznámí vás s tím, jak městská část naplňuje program MA21.

Kapacita sálu je omezená, zájemce z řad veřejnosti žádáme o včasnou rezervaci na e-mailu: Katerina.Homulkova@praha14.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Bydlení 
Na základě vašeho zájmu v minulém volebním období vám chceme zno-
vu nabídnout možnost odkoupení bytů, ve kterých bydlíte, do vašich ru-
kou za již nyní nastavených transparentních podmínek. V současné situaci 
na trhu s byty v Praze to považujeme za optimální poskytnutí jistoty byd-
lení. Znovu chceme postupovat bez složitého vybírání komu ano, komu 
ne. Stačí pouze potvrzený zájem většiny obyvatel domů. Prostředky získa-
né z prodeje bytů budou použity pro další rozvoj Prahy 14 a musí z nich 
mít užitek všichni její obyvatelé. Část výtěžku z prodeje proto převedeme 
do participativního rozpočtu, v jehož rámci mohou občané sami rozhodo-
vat, jak finanční prostředky využít. Dále se budeme snažit získat pro po-
třeby městské části další byty do správy od hl. m. Prahy nebo výstavbou 
obecních bytů. Zajistíme dostatečnou kapacitu kontejnerů pro tříděný 
odpad.

Péče o seniory
Na Praze 14 stále chybí větší dům pro seniory. Nyní probíhající rekonstruk-
ce Domova sociálních služeb v  Bojčenkově ulici na  Černém Mostě řeší 
situaci jen částečně. Dlouhodobě se snažíme získat areál Unip u kyjského 
kostela a blízké školy, kde by bylo vhodné místo k výstavbě skutečného 
domova pro seniory. Rádi bychom zde vybudovali i chráněné dílny. Po dle 
současných poznatků se v takovém prostředí žije seniorům nejlépe. Pokud 
nebudeme úspěšní, připravíme projekt výstavby domova na  pozemku 
Broumarská jih. 

Investice a finance
Budoucím generacím chceme předat nezadluženou budoucnost. Pro-
sazujeme vyrovnaný rozpočet a  kvalifikované a  uvážlivé čerpání dotací 
na smysluplné projekty. Investice na Praze 14 se nesmí stát budoucí zátěží. 
Část financí vyhradíme pro vámi navrhované projekty do participativního 
rozpočtu. Nebudeme navrhovat zvyšování místních poplatků a daní.

Životní prostředí
Za klíčovou považujeme realizaci pěti velkých akcí zaměřených na zlepše-
ní životního prostředí a kvality života s významem pro celou městskou část. 
Menší projekty jsou určené především občanům v blízkém okolí.
•  Výstavba Biotopu u Kyjského rybníka. Přírodní koupaliště s kořenovou 

čističkou bylo naší programovou prioritou i v tomto volebním období. 
Kvůli obstrukcím opozice se nám nepodařilo tento záměr splnit. Nyní 
jsou však již všechny administrativní překážky odstraněny a vybudová-
ní odpočinkového areálu s koupalištěm, udržovanými plochami zeleně, 
dětskými hřišti, volejbalovými kurty a dalším sportovním vybavením nic 
nebrání. Komplex bude postupně doplněn restaurací a saunou. 

•  Příprava projektu na využití pozemků Broumarská jih. Prostor při silnici 
Broumarská na druhé straně od Kyjského rybníka chceme využít pro tolik 
potřebný domov seniorů, areál např. s minipivovarem a odpočinkovou 
zónu. Pozemek na hranici současného kamenictví je možné využít pro 
možné obnovení centra starých Kyjí. 

•  Revitalizace Centrálního parku Černý Most. Toto rozsáhlé území je klí-
čovou odpočinkovou a relaxační zónou pro obyvatele Černého Mostu. 
V nynější podobě již nevyhovuje ani stavem, ani kvalitou současným po-
třebám. Na základě vypsané architektonické soutěže bychom rádi usku-
tečnili projekt, který bude přátelský ke všem uživatelům, vhodně vyřeší 
využití rybníčku Aloisov a celý park se stane oblíbeným místem vašich 
setkání.

•  Park U  Čeňku. Podpoříme dokončení všech etap rekreačního par-
ku U Čeňku s důrazem na vznik nových odpočinkových zón u Rokytky 
a na Čihadlech. Projekt parku, který byl současným vedením magistrátu 
trestuhodně opomenut, si zaslouží rychlé dokončení.

•  Úprava náměstí v Hloubětíně. Podpoříme realizaci projektu, který vyřeší 
proměnu centrálního náměstí v Hloubětíně do jednotného celku z hle-
diska funkce i vzhledu. 

Další projekty
•  Úprava prostranství v okolí restaurace U rybníka. Vyhlásíme architekto-

nickou soutěž na ztvárnění celého tohoto území včetně břehu Kyjského 
rybníka. Cílem je vytvoření odpočinkové zóny s  restaurací a  dětskými 
hřišti. 

•  Podpora propojení cyklostezky okolo Rokytky.
•  Volnočasové hřiště v prostoru u hráze Kyjského rybníka směrem k Tálin-

ské ulici. 
•  Pozemky u Lednické ulice v Kyjích. Budeme pokračovat v jednání s vlast-

níky pozemků o  vymístění provozoven a  nalezení koncepčního řešení 
rozvoje celého tohoto území. 

•  Úprava prostoru na  skále nad Kyjským rybníkem ve  spolupráci s  Lesy 
hl. m. Prahy. Podle přání občanů je možné tuto část využít např. ke sportu 
a rekreaci. Toto území by se tak stalo příjemným cílem krátkých výletů 
nejen pro mateřské školy, ale i pro rodiny.

•  Zeleň. Budeme dbát na to, aby nám současná zeleň neubývala. Nepři-
pustíme žádnou její redukci. Budeme ji chránit a kultivovat.

Bezpečnost
Tam, kde končí slušnost, musí nastoupit zákon. Podpořili jsme redukci 
počtu heren, díky čemuž se situace s výskytem podivných živlů zlepšila. 
Bohužel se stále setkáváme s  oprávněnými stížnostmi občanů bydlících 
na Černém Mostě na opakované narušování běžného občanského soužití, 
zejména nočního klidu. V oblasti Hloubětína zaměříme preventivní kroky 
na okolí stanice metra Hloubětín a na okolí ubytoven v ulici Nástrojařská. 
Slušní občané nesmí zůstat bez pomoci proti těm, kteří nechtějí, nebo 
neumějí respektovat právo ostatních na klid a bezpečí. Nadále budeme 
jednat s Městskou policií a také s Policií ČR o důsledném postihování na-
rušitelů slušného soužití. Budeme trvat na  zákazu konzumace alkoholu 
na vybraných místech Prahy 14. Okolí večerek s vůní pisoárů a chodníky 
plné nedopalků nechceme. Zasadíme se o vytvoření vzniku jednotky dob-
rovolných hasičů.

Školství
Do školství a o školství mluví téměř každý. Pojmy jako inkluze, povinná do-
cházka dětí do školek od pěti let, dvouleté děti ve školkách a další so ciálně 
inženýrské výmysly jsou bohužel realitou. My chceme nechat co nejvíce 
pravomocí a odpovědnosti na ředitelích a učitelích ve školách a školkách. 
Oni svým žákům a jejich potřebám rozumí nejlépe. Školství musí být apo-
litické, bez jakýchkoli nepatřičných zásahů.
•  Podpořili jsme výstavbu mateřské školy na Jahodnici. V souvislosti s roz-

vojem Jahodnice budeme potřebu umístění dalších dětí do školek prů-
běžně řešit.

•  Podle demografického vývoje prověříme možnost výstavby školy 
na  vhodném místě na  Jahodnici. Podmínkou je souhlas Ministerstva 
školství se začleněním školy do vzdělávacího systému. 

•  Ve  všech školách podpoříme nutné investice do  vylepšení prostředí 
a vybavení pro žáky i učitele. 

•  Dokončíme výstavbu tělocvičny v základní škole Šimanovská v Kyjích.

Doprava
Páteřní komunikace vedoucí Prahou 14 jsou velmi zatíženy stále narůsta jící 
tranzitní dopravou. Z toho vyplývají snahy řidičů zkracovat si cestu obytný-
mi čtvrtěmi. Znepříjemňují tak život našim občanům.
•  Podpoříme urychlené dokončení Pražského okruhu, který má propojit 

hradeckou a brněnskou dálnici.
•  Jsme proti vedení vnitřního Pražského okruhu ulicemi Průmyslová 

a Kbelská.
•  Budeme hledat možnosti zklidnění dopravy na tranzitech Hloubětínem 

na Poděbradské a Kolbenově ulici.
•  Zaktualizujeme koncepci dopravy na Praze 14. Na komunikacích v naší 

správě omezíme tranzitní dopravu.
•  Prosadíme vznik vlakové zastávky na Rajské zahradě, celkově budeme 

podporovat efektivnější využití potenciálu železniční dopravy v Praze.
•  Prosadíme projekt výstavby vlakových zastávek na Jahodnici a v Jirás-

kově čtvrti ve  spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) 
a starosty okolních městských částí.

•  Jsme proti prodloužení tramvajové tratě z Lehovce přes Broumarskou 
do ulice Ocelkova.

•  Jsme proti zvažované výstavbě skladu v areálu Coca Cola v Kyjích. Tento 
areál by hlukem z dopravy a zvýšenými emisemi znepříjemnil život oby-
vatelům Jahodnice.

•  Jsme proti zastavění pozemků mezi areálem Laktos a Kyjským hřbitovem 
u ulice Broumarská.

•  Budeme důsledně proti povolení kontejnerového překladiště v  Male-
šicích, které by dopravou na  Průmyslové, hlukem a  prachem zhoršilo 
životní prostředí v Kyjích.

•   Jsme proti vytvoření placených parkovacích zón. Na komunikacích naší 
městské části upřednostníme bezplatné parkování rezidentů. 

•   Projednáme možnost vybudování nových parkovacích míst na Lehovci.
•   Prověříme pro chodce nebezpečná místa v  okolí silnic a  železničních 

tratí.  
•   Budeme důsledně vyžadovat zajištění parkování u  všech současných 

i nových stavebních projektů.

Podpora sportovních a dětských organizací
Chceme, aby děti na Čtrnáctce měly možnost aktivního sportovního a vol-
nočasového vyžití. Proto si spolky a organizace, zabývající se mimoškolní-
mi aktivitami dětí a mládeže, naši podporu určitě zaslouží. Budeme pokra-
čovat v transparentním a spravedlivém rozdělování finančních prostředků 
pro konkrétní projekty jednotlivých sportovních a výchovných organizací 
a spolků. Na školních hřištích umožníme sportování i mimo vyučovací ho-
diny. Podpořili jsme řešení pozemku pro TJ Kyje.

Volební program ODS  2018–2022

ZNOVU DOBRÁ VOLBA

ODS_A4_letak-program.indd   1 11.09.18   14:02
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Hony  
na polní zvěř
Myslivecký spolek Horní Počernice 
oznamuje, že v  listopadu a  prosinci 
budou probíhat společné hony na pol-
ní zvěř.

Termíny honů:
3. 11. 2018 – Běchovice a Horní Počernice
17. 11. 2018 – Dolní Počernice a Praha 14
1. 12. 2018 – Běchovice a Horní Počernice
15. 12. 2018 – Dolní Počernice a Praha 14
29. 12. 2018 – náhradní termín

Myslivecký spolek  
Horní Počernice

Oslava vzniku Československa

Městská část Praha 14 pořádá ve spolupráci s Obvodním výborem Českého 
svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 a s městskou částí Praha 9 slavnost-
ní shromáždění občanů u příležitosti 100. výročí ukončení 1. světové války 
a  vzniku Československé republiky. Vzpomínkový akt se koná ve  čtvrtek  
25. října ve 14 hodin u památníku padlých (u plaveckého areálu Hloubětín 
v ulici Hloubětínská č. 80). red

Informace k jednání  
Zastupitelstva MČ Praha 14
Upozorňujeme občany, že se v návaznosti na nadcházející komunální vol-
by v listopadu uskuteční ustavující zasedání nového Zastupitelstva  
MČ Praha 14. Termín jednání do uzávěrky říjnového vydání Čtrnáctky 
nebyl stanoven. 
Máte-li zájem se zasedání zúčastnit, sledujte 
prosím webové stránky www.praha14.cz, kde 
budou informace včas zveřejněny. Děkujeme 
za pochopení.  red

U Plechárny si můžete  
zacvičit v novém fitparku
Chcete si zacvičit na čerstvém vzdu-
chu? Nově vám to umožní fitpark, 
který městská část vybudovala ve-
dle volnočasového centra Plechár-
na na  Černém Mostě. Zájemcům je 
k dispozici venkovní posilovna s řadou 
cvičebních prvků určených na prota-
žení celého těla. Náklady na fitpark se 
vyšplhaly téměř na 1,2 milionu korun, 
z toho polovinu pokryla dotace od Ma-
gistrátu hl. m. Prahy.

red

Zápisy  
do Pastelky
MONTESSORI CENTRUM PASTELKA 
(NEHVIZDSKÁ 20, HLOUBĚTÍN) 
ORGANIZUJE VZDĚLÁVACÍ 
A ZÁJMOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI 
DO 6 LET A PRO JEJICH RODIČE. 
ZÁROVEŇ PROVOZUJE CELODENNÍ 
ŠKOLKU (PRO DĚTI OD 2,5 DO 6 LET).

Dětská skupina Pastelka 
pro děti od 2 do 4 let (dopo-
lední program v Montessori 
školce pro děti od  2 let, 
který můžete navštěvovat 
1 až 3 x týdně dopoledne,  
PO–ST, zápis do 15. 10. 2018).
Odpolední zájmové krouž-
ky pro předškoláky (zápis 
do  5. 10. 2018). Některé 
kroužky jako Montessori 
dílnička pro děti od  1,5 do 
3 let s  rodiči a  anglič-
tina s  rodilým mluvčím 
pro děti od  3 do  7 let, 
jsou brzy naplněny. Dopo-
ručujeme včasné přihláše-
ní. Další kroužky: sportov-
ní hry (3–6 let), kouzelná 
flétnička (3–6 let), jóga pro 
předškoláky (4–7 let).
Dopolední Montessori 
herna – NOVĚ pro děti od   
1,5 do  4 let a  jejich rodiče 
(herna je otevřena v  pátek 
od 9.30 do 11.30 hodin). Dítě 
s  rodičem pracuje s  Mon-
tessori pomůckami pod do-
hledem Montessori lektora.
 Další informace na  
www.mcpastelka.cz. dm
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Ing. Ilona Picková
kandidátka do zastupitelstva

PROBLÉMY 
NENECHÁME 
PLAVAT!

VOLÍM Z
5.– 6. 10. Zelení

Praha 14

Michal Prager, MBA
kandidát na starostu Prahy 14 
ředitel neziskové organizace www.pirati14.cz

Piráti
na radnici Prahy 14

ne důvody!
Hledáme způsoby, 

Inzerce



12

Harmonogram svozu odpadů: měsíc listopad
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2018
Bratří Venclíků/Vlčkova PO 5. 11.
Smikova/Gen. Janouška ÚT 6. 11.
Bryksova/Fejfarova ST 7. 11.
Bryksova/Kpt. Stránského (trafostanice) ČT 8. 11.
9.května/Písčitá PO 12. 11. 
Vašátkova/Doležalova ÚT 13. 11.
Bobkova/Maňákova ST 14. 11.
Kpt. Stránského/Vybíralova ČT 15. 11.
Trytova/Paculova PO 19. 11.
Šromova/Gen. Janouška ÚT 20. 11.
Mansfeldova/Kučerova ST 21. 11.
Vašátkova/Dygrýnova ČT 22. 11.
Travná/Kostlivého PO 26. 11.
A. Valenty/Šedova ÚT 27. 11.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Vírská/Branská ST 7. 11. 14.00–18.00
Šimanovská/Za Školou ST 7. 11. 15.00–19.00
Cvrčkova/Burdova ČT 8. 11. 13.00–17.00
Splavná/Svárovská ČT 8. 11. 14.00–18.00
Cidlinská/Maršovská PÁ 9. 11. 13.00–17.00
Jezdovická/Froncova PÁ 9. 11. 14.00–18.00
Mochovská/Zelenečská PÁ 9. 11. 15.00–19.00
Svépravická/Šestajovická ST 14. 11. 14.00–18.00
Konzumní/Na Obrátce ST 14. 11. 15.00–19.00
Liblická/Klánovická ČT 15. 11. 13.00–17.00
Kukelská/Chvaletická ČT 15. 11. 14.00–18.00
Hloubětínská/V Chaloupkách PÁ 16. 11. 13.00–17.00
Zámečnická/Mochovská PÁ 16. 11. 14.00–18.00
Hejtmanská/Vranovská PÁ 16. 11. 15.00–19.00
Tálinská/Oborská ST 21. 11. 14.00–18.00
Kardašovská (u obchodního střediska) ST 21. 11. 15.00–19.00
Lásenická/Lipnická ČT 22. 11. 13.00–17.00
Světská/Lipnická ČT 22. 11. 14.00–18.00
Horusická/Osická ST 28. 11. 14.00–18.00
Vlkovická/Dvořišťská ST 28. 11. 15.00–19.00
Hodějovická/Za Rokytkou ČT 29. 11. 13.00–17.00
Koclířova/Vodňanská  ČT 29. 11. 14.00–18.00
Spolská/Milovská PÁ 30. 11. 13.00–17.00
Zvíkovská/Dářská PÁ 30. 11. 14.00–18.00
Sicherova PÁ 30. 11. 15.00–19.00

Upozornění: velkoobjemové kontejnery jsou určeny na  odpad z  provozu 
domácností, který není možné pro jeho objem odložit do  nádob 
na  směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o  části 
nábytku a  podlahových krytin (lina, koberce). Kontejnery nejsou určeny:  
na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostliný 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.

Upozorňujeme: Kontejnery na  bioodpad jsou určeny pouze na  rostlinný 
odpad včetně větví, dřevin. Kmeny a  větve musí být nařezány (upraveny) 
na menší díly, aby byla snadnější manipulovatelnost a uložení do kontej-
neru. Rostlinný odpad musí být vysypán z přinesených nádob (PVC pytlů, 
bedniček, apod.)
Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod. Kontejnery nejsou určeny 
na  odpad z  provozu domácností, dřevěný nábytek a  chemicky ošetřené 
dřevo a podnikatelským subjektům.

Přistavení BIO VOK ze systému hl. m. Prahy 

10. 11.

V Humenci/Mochovská 9.00–12.00
Vírská/Branská 9.00–12.00
Jordánská/Svárovská 9.00–12.00
Vodňanská/Skorkovská 9.00–12.00
Hejtmanská/Vranovská 13.00–16.00
V Chaloupkách/Vaňkova 13.00–16.00
Žehuňská (u separace) 13.00–16.00
Tálinská/U Rybníka 13.00–16.00

11. 11.

Spolská/Mílovská 9.00–12.00
Zvíkovská/Dářská 9.00–12.00
Vlkovická/Herdovská 9.00–12.00
Lomnická/Panenská 9.00–12.00
Baštýřská/Bezdrevská 13.00–16.00
Lipenské náměstí 13.00–16.00
Nám. Zdenky Braunerové 13.00–16.00
Jezdovická/Froncova 13.00–16.00

18.11. 

Dobrovolného (u separace) 9.00–12.00
Borská/Těrlická 9.00–12.00
Travná (naproti č. p. 472) 9.00–12.00
V Chaloupkách/Hostavická 9.00–12.00

Svoz nebezpečného odpadu

21. 11. 

Trytova/Paculova 15.00–15.20
Vašátkova/Dygrýnova 15.30–15.50
Smikova/Generála Janouška 16.00–16.20
Himrova/Generála Janouška 16.30–16.50
Vybíralova/Kapitána Stránského 17.00–17.20
Fejfarova/Bryksova 17.30–17.50
Kučerova/Mansfeldova 18.00–18.20
Šedova/Arnošta Valenty 18.30–18.50

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2018

24. 11. 

Sadská/V Humenci 8.00–8.30
Svatojánská/Vodňanská 8.45–9.15
Borská/U Járku 9.30–10.00
Světská/Lipnická 10.15–10.45
Žehuňská (u separace) 11.00–11.30
Hůrská (u č.p. 528) 12.00–12.30
V Chaloupkách/Poříčanská 12.45–13.15
V Chaloupkách/Kyjská 13.30–14.00
V Chaloupkách/Hloubětínská 14.15–14.45
Svépravická/Šestajovická 15.00–15.30
Tálinská (u č.p. 1038) 8.00–8.30

25. 11.

Hodějovská (u separace) 8.45–9.15
Vlkovická/Dvořišťská 9.30–10.00
Podedvorská/Podlišovská 10.15–10.45
Rožmberská/Medlovská 11.00–11.30
Sýkovecká/Pávovské nám. 12.00–12.30
Lomnická/Panenská 12.45–13.15
9. května/Písčitá 13.30–14.00
Doubecká/Baštýřská 14.15–14.45
Staňkovská/Pasecká 15.00–15.30

Z Kyjí a Černého Mostu na Hostivař opět jednoduše

Před téměř šesti lety došlo na území MČ 
Praha 14 k  dopravní změně, která vý-
znamně ovlivnila provoz v její jižní čás-
ti. Magistrát hlavního města znemožnil 
kvůli bezpečnosti napojení z  Objízdné 
ulice do Průmyslové směrem na Hosti-
vař, které bylo možné díky otáčení přes 
přerušený dělící pás. 
Takové řešení nebylo zcela ideální, nic-

méně jeho úplné znemožnění přineslo 
výrazné komplikace pro řidiče z Kyjí či 
Černého Mostu, jejichž cesta se rázem 
výrazně prodloužila. Dopravní zátěž se 
navíc přesunula do  obydlené oblasti 
v Jiráskově čtvrti vzhledem k tomu, že 
napojení na  Průmyslovou bylo možné 
pouze přes mimoúrovňovou křižovatku 
Českobrodská x Průmyslová. 

„Po  několika letech přesvědčování ze 
strany MČ Praha 14 byla na konci září 
zřízena provizorní světelná signalizace,“ 
pochvaluje si radní Petr Hukal, před-
seda dopravní komise. Dobrá zpráva 
pro všechny řidiče. Křižovatka na Prů-
myslové je tak opět průjezdná směrem 
do Hostivaře.  

 red

Z městské části

ŘIDIČI SE DÍKY PROVIZORNÍ SVĚTELNÉ SIGNALIZACI DOSTANOU PO NĚKOLIKA LETECH Z OBJÍZDNÉ 
NA PRŮMYSLOVOU. 
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Jste výtvarník? 
Baví vás tvořit díla 

do veřejného prostoru? 
Ukažte, co ve vás je 

a oživte Hutě svým nápadem. 

MČ Praha 14 hledá autora
NOVÉHO UMĚLECKÉHO DÍLA

do parčíku v ulici Splavná

Do výtvarně-architektonické soutěže  
se můžete hlásit  

již od 10. září 2018.

Více o podmínkách naleznete na www.praha14.cz.
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Názory a politické komentáře

1414

Vážení a milí sousedé,
hlavní programové priority a předsta-
vení naší lídryně najdete v tomto časo-
pise v rámci samostatného celostrán-
kového rozhovoru. Tento sloupek bych 
rád věnoval poděkování a úvaze, které 
se na konci volebního období nemohu 
ubránit.
Před čtyřmi lety jsme dostali důvěru há-
jit vaše zájmy v zastupitelstvu. Chci vám 
za  to jménem celého zastupitelského 
klubu ANO ještě jednou poděkovat. Být 
součástí Zastupitelstva MČ Praha 14 byl 
pro nás nejen velký závazek, ale zejmé-
na obrovská zkušenost, díky níž jsme 
získali mnoho cenných znalostí, které 
nás posunuly vpřed a  díky nimž jsme 
ještě lépe než dříve připraveni ujmout 
se vedení Prahy 14. 

Jsme si vědomi, že nevděčná role opozi-
ce nás mnohdy stavěla do světla věčné-
ho stěžovatele, což se leckomu nemusí 
líbit. Zvláště pak když platí pravidlo, že 
z opozice se nedá prakticky ničeho vý-
znamného dosáhnout. Rolí opozice je 
kontrolovat a průběžně kritizovat vše, co 
není zcela v souladu se zájmy našich ob-
čanů. Nastavuje zrcadlo a nabízí pohled 
na dění z jiného úhlu. Po celé čtyři roky 
jsme vám v názorových sloupcích a an-
ketách takovéto pohledy i návrhy řeše-
ní nabízeli. Často jste s námi souhlasili, 
vyjadřovali nám podporu, a dokonce se 
na nás obraceli s žádostmi o radu, po-
moc nebo s žádostí o prosazení petice. 
Toho všeho si nesmírně vážíme. Jste 
pro nás hnacím motorem, proč do toho 

jdeme znovu. Tentokrát ale nehodláme 
skončit pouze u kritiky, tentokrát chce-
me s vaší podporou mít možnost měnit 
Prahu 14 k lepšímu. Potřebujeme novou 
školu v  Kyjích-Hutích a  na  Jahodnici, 
uleví nám více parkovacích míst, bez-
pečí zvýší větší počet městských stráž-
níků, vnímání Černého Mostu pomůže 
oprava autobusového nádraží a tak dále.
U obecních voleb je důležitý každý hlas 
a o tom, kdo bude mít křeslo zastupitele, 
rozhodne méně lidí, než bydlí v jednom 
panelákovém vchodě. Proto opravdu jen 
vy rozhodnete, jak silný mandát ke změ-
nám dostaneme a  jak se bude rozvíjet 
vaše čtvrť. Děkujeme za váš hlas!

Bc. Tomáš Novotný,
za zastupitelský klub ANO

Chceme pro vás pracovat i v dalších letech
Rádi bychom tímto chtěli poděkovat 
všem voličům, kteří nám v roce 2014 
dali svůj hlas a  tím umožnili prá-
ci našich zástupců v  Zastupitelstvu 
Prahy 14. 
Naši zástupci se aktivně účastnili jed-
nání zastupitelstva, odborných komi-
sí i kontrolního výboru.
Při všech těchto jednáních naši zá-
stupci podporovali smysluplné aktivi-
ty a projekty, které slouží ke zlepšení 
života občanů v  naší městské části, 
např. participační rozpočet, výstavbu 
mateřské školky na Jahodnici.
Aktivně jsme se zapojili do  přípravy 
pilotního projektu Revitalizace vnit-

robloku Vybíralka, dále ve spolupráci 
s několika  SVJ na Černém Mostě se 
podařilo zredukovat výstavbu spo-
lečnosti Canaba na  ČM a  dohodnout 
s  developerem, ÚMČ a  MHMP vybu-
dování parkovacího domu, chodníku 
v  ulici Bryksova a  protáhnout linku 
autobusu č. 224 včetně vybudování 
nové točny pro autobusy.
V novém volebním období bychom se 
chtěli zaměřit zejména na vybudová-
ní nového Domova pro seniory, který 
by splňoval moderní nároky pro život 
seniorů.
Jsme pro obnovení služby První po-
moci na  poliklinice Parník, vybudo-

vání parkovacích domů u stanic me-
tra pro mimopražské řidiče a hlavně 
jsme pro výstavbu startovacích bytů 
pro mladé. 
Budeme se i nadále proaktivně podí-
let na dokončení přípravy a realizaci 
Revitalizace vnitrobloku Vybíralka 
a následně dalších sídlišť na Praze 14, 
budeme podporovat úplné dokončení 
parku V  Čeňku včetně zřízení psích 
louček.
Věříme, že Vás náš program osloví 
a opět podpoříte naše kandidáty. 

Viktor Šíma a Jitka Krátká,  
zastupitelé za KSČM

Očekávaná změna k lepšímu
Vážení spoluobčané,
po celé čtyři roky jsme se za klub nezá-
vislých zastupitelů snažili z  opozičních 
lavic zasadit se na  Praze 14 alespoň 
o  některé změny k  lepšímu. Několika 
menších úspěchů se nám podařilo do-
sáhnout, ale protože opoziční zastupi-
telé mají velmi omezené možnosti jak 
ovlivnit celkové dění, nebyly pro nás tyto 
čtyři roky příliš naplňující. 
Svitla však jiskřička naděje. Možná 
k  tomu přispěla skutečnost, že roky 
končící číslicí 8 představují v české his-
torii roky změn. A  v  letošním roce se 
změna dotkla i naší Prahy 14. Vždyť se 
nám ve  spolupráci s  vámi, především 
s občany Prahy 14, podařilo založit his-
toricky první nezávislé hnutí Prahy 14, 

hnutí „Nezávislí – Naše Čtrnáctka“. Už 
jen tento fakt sám o  sobě považujeme 
za  obrovský úspěch, který, jak věřím, 
těší nás stejně jako vás.
V uplynulých dvou měsících jsme vyvi-
nuli maximální snahu, abychom o sobě 
dali vědět. Vytvořili jsme webové strán-
ky www.nasectrnactka.cz , které během 
prvního měsíce zhlédlo více než 11.000 
občanů. Založili jsme facebookový pro-
fil, kde jsme vám postupně představo-
vali naše kandidáty, naše programové 
priority, a kde jsme i vyhlásili soutěže. 
Vydali jsme celkem dvoje noviny, které 
byly Českou poštou rozneseny do všech 
schránek,  další výtisky jsme rozdávali 
u  našich stánků. Stánky doprovázené 
jazzovou kapelou jste mohli navštěvovat 

celé září 3x v týdnu, naši kandidáti vám 
zde byli osobně k  dispozici, připraveni 
nejen zodpovědět vaše dotazy, ale také 
obdarovat vás některým z našich dárko-
vých předmětů. Těší mě, že jsme, ales-
poň podle vašich slov, byli vidět zkrátka 
všude. Za  naše nezávislé hnutí mohu 
s  čistým svědomím říct, že jsme pro 
naše představení udělali maximum. Teď 
už je řada na vás. 5. a 6. října se usku-
teční komunální volby, které ukážou, 
nakolik veliké je vaše odhodlání měnit 
společně Prahu 14 k lepšímu. Já věřím, 
že veliké je.

Soňa Tománková, 
klub nezávislých zastupitelů,

předsedkyně hnutí  
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“
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Názory a politické komentáře

Pořádek proti nekompetentnosti
Vážení spoluobčané,
těsně před komunálními volbami se 
na Vás znovu obracíme se žádostí o pod-
poru našeho programu ODS, který jsme 
Vám v  uplynulých dnech předkládali. 
Mohli jste se s  ním seznámit a  disku-
tovat o  něm při našich předvolebních 
setkáních, na  webových stránkách 
nebo jste ho nalezli ve svých poštovních 
schránkách. Děkujeme Vám všem, kteří 
jste ocenili jeho věcnost, reálnost a za-
měření na konkrétní komunální témata. 
Jako členové radniční koalice se hlásí-
me ke všem splněným bodům progra-
mového prohlášení Rady městské části 
Praha 14, stejně jako k těm, kde se nám 
i  kvůli zbytečným obstrukcím opozice 
nepodařilo naše záměry naplnit.
V  posledních týdnech jste byli rovněž 
oslovováni kampaní našich politických 
konkurentů. Některé výkřiky o tunelech 
a neuskutečněných skvělých projektech 
z  naštěstí dávné minulosti není třeba 
komentovat. Vždy mě znovu a znovu pře-
kvapí, že členové stran, které byly v koali-
ci na Magistrátu, a někteří i na naší měst-
ské části, bez skrupulí volají po změnách. 

Možná že si nestačili uvědomit, že měli 
celé čtyři roky na jejich uskutečnění. ODS 
vedla celou volební kampaň korektně, 
na nikoho neútočila a soustředila se jen 
na prezentaci vlastního programu a vel-
mi kvalitní sestavu kandidátů. Naším cí-
lem je dosáhnout co nejlepšího volebního 
výsledku a podílet se na vedení Prahy 14 
s důrazem na splnění našich programo-
vých priorit. V dnešní době marketingo-
vých mágů, kteří disponují neomezenými 
rozpočty, se to může zdát málo atraktivní 
nebo dokonce nudné. My však víme jak 
městskou část dobře řídit a  pozitivně 
ovlivňovat Váš příjemný pocit ze života 
na  Čtrnáctce. V  tom nikomu žádná vy-
pointovaná hesla nepomohou. Prosíme, 
přijďte volit.  Váš hlas má v  současné 
politické situaci u nás, charakterizované 
nástupem populistů, extrémistů a  oli-
garchů, mimořádný význam. ODS Vám 
nabízí velmi kvalitní program a kandidáty 
nejen pro Prahu 14, ale rovněž do voleb 
na  pražský magistrát. Nabízíme Vám 
práci a pořádek proti anarchii a nekom-
petentnosti. Josef Kutmon, radní za ODS

www.odspraha14.cz

Hledejme 
společná řešení
Končí volební období, které uteklo až 
neuvěřitelně rychle. S  ním i  mandát 
nás, stávajících zastupitelů. Od plánů 
a přání k jejich realizaci vede dlouhá 
a  složitá cesta a  ne vše se daří tak, 
jak bych si přál. Příkladem může být 
naše hloubětínské náměstí. Když 
jsem poprvé úspěšně kandidoval jako 
nezávislý kandidát na kandidátce TOP 
09 před osmi lety, nikdy bych si nemy-
slel, že za  tak dlouhou dobu nebude 
náměstí zrekonstruováno. Dost mě 
překvapilo, jak omezené možnosti má 
v tomto úřad městské části a zastupi-
telstvo, neboť vlastníkem pozemku je 
Magistrát hlavního města Prahy. Vím, 
kolik práce a úsilí mnoha lidí se skrý-
vá za neutuchající snahou o  jeho re-
vitalizaci. A tak si myslím, že by byla 
škoda, kdybychom v  započaté práci 
nepokračovali a  i  po  drobných změ-
nách plánů, ke kterým došlo i na zá-
kladě podnětných připomínek občanů 
(např. zachování stávající zeleně), celý 
projekt revitalizace náměstí nedotáh-
li k úspěšnému konci. 
Naopak radost mám ze skutečně 
povedených projektů, na  které mů-
žeme být hrdí. Jistě jste některý z le-
tošních krásných letních dnů využili 
třeba k návštěvě rozhledny Doubrav-
ka. Nebo letos se začátkem školního 
roku bude Vaše dítě navštěvovat ně-
kterou z  krásně opravených školek 
či škol. Při procházce naší městkou 
částí si jistě spousta z  Vás povšimla 
zrekonstruovaných a  udržovaných 
hřišť, a to nejen pro děti, ale i pro do-
spělé. Vedle hloubětínského kostela 
se již zcela jasně rýsuje nové kulturní 
centrum – Hloubětínská 55. Těší mě 
také, že Praha 14 kulturně nestrá-
dá, a možností jak využít volný čas je  
měsíc od měsíce stále více. 
Nejen tyto, ale i další povedené projek-
ty jsou jasným důkazem toho, že naše 
práce v minulých 4 letech měla smysl. 
Pouze kritizovat a slibovat nesplnitelné 
je snadné. Hledání společných řešení, 
jak zlepšit život v naší městské části, by 
mělo být cílem nás všech. Žádný z Va-
šich podnětů nezapadne, musí jen být 
vyřčen. A to třeba už jen tím, že se v říj-
nu zúčastníte voleb a svěříte svůj hlas 
lidem, kterým věříte a  znáte je. Budu 
rád, pokud Vaši důvěru a  hlas získají 
Spojené síly pro Prahu 14. 

Jan Kaufman, klub TOP 09

Svátek demokracie
Za několik málo dní čeká Českou repub-
liku významná událost. Událost, která 
dá každému občanovi příležitost ukázat, 
co pro něj znamená být občanem České 
republiky. Událost, která ukáže, nakolik 
jsme jako občané k příštímu dění lho-
stejní, či naopak nakolik nám další osu-
dy naší země leží na srdci.
Tou událostí je pochopitelně sté výročí 
vzniku republiky. Přesně před sto lety 
dotáhli Tomáš Garrigue Masaryk, Milan 
Rastislav Štefánik a Edvard Beneš svůj 
bláhový sen zřídit na troskách rakous-
ko-uherské monarchie samostatný stát 
Čechů a Slováků do úspěšného konce.
Díky minulému režimu, který všechny 
oslavy zprofanoval, už asi nikdy vlajky 
do  oken vylepovat nebudeme. Jednu 
věc však udělat můžeme. Připomí-
nat význam svátečních dnů republiky, 
včetně toho nejsvátečnějšího, mlad-
ším generacím.
Viděla jsem nedávno televizní anke-
tu mezi mladými lidmi ve  věku okolo 
dvaceti let. A ti na otázku, co se stalo 
v  roce 1918, 1938 a  1968, buď odpo-
vídali zmateným mixem skutečných 
událostí, či v  lepším případě jen be-
zradně krčili rameny.

Nemyslím si, že lpění na národních tra-
dicích je dnes už jen nepatřičným senti-
mentem. Jaká škoda, že původní motto 
Evropské Unie „jednota v rozmanitosti“ 
zaniklo pod stohy nových a nových na-
řízení o výkonu vysavačů či zákazu no-
šení šperků pro kadeřnice. Právě dnes, 
kdy Evropa čelí velkým výzvám, je podle 
mne zachování národní identity a národ-
ní hrdosti důležitější, než kdy před tím. 
Ulice Prahy 14 nesou jména hrdinných 
letců, již neváhali za naši zem nasadit 
dokonce své životy. Kdo z nás by to ještě 
dnes dokázal?
PS:
No a taky budou komunální volby. Odo-
lala jsem návrhům vyměnit povadlou 
růži za  nějakou novotou vonící značku 
a opět vedu kandidátku ČSSD. Chápu, že 
jsme jako strana spoustu lidí naštvali. 
A za spoustu věcí dobře nám tak. Věřím 
však, že na místní úrovni jsme odvedli 
kus práce. To však nestačí. Je třeba se 
dívat do budoucnosti, jak jsme ji obča-
nům Čtrnáctky představili v  projektu 
jakabude.cz. Pokud se vám naše vize 
líbí, podpořte prosím 5. a 6. října kandi-
dátku ČSSD. Lucie Svobodová,  
 zastupitelka za ČSSD
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VRÁTÍME POHOTOVOST NA PARNÍK 
A ZLEPŠÍME DOPRAVU NA PRAZE 14

SIMONO, CO HODLÁTE ZMĚNIT, 
KDYŽ DOSTANETE ŠANCI VÉST 
PRAHU 14?
Hlavní příčinou problémů Prahy 14 je nekon-
cepční výstavba, kdy se masivně staví bez 
řešení odpovídající infrastruktury a občanské 
vybavenosti. Hostavicím a Jahodnici chybí zá-
kladní škola, Kyje-Hutě potřebují nejen školu, 
ale i školku. Do obou těchto částí se přistě-
hovávají mladé rodiny s dětmi, které by měly 
mít možnost chodit do školy v blízkosti svého 
bydliště bez nutnosti dojíždění. Nyní jsou nu-
ceni s dětmi do školy dojíždět a ať už jedou 
autem nebo autobusem, tak stojí v zácpách 
a u školy nemají kde na tu chvilku zaparkovat. 
Zácpy jsou přitom způsobené především mi-
mopražskými řidiči, kteří si zkracují svoji cestu 

přes naše obytná území místo toho, aby pou-
žili Městský okruh a jiné kapacitní cesty. Dále 
nás trápí nedostatek parkovacích míst, a to 
zejména na sídlištích a u stanic metra či vlaků. 
Současné vedení radnice se ve své dopravní 
politice zaměřovalo především na budování 
cyklostezek a jednosměrek i v místech, kde 
pozbývají jakýkoli smysl. Tím dopravu na Praze 
14 ještě ztížili. Bez vybudování nových parko-
višť a rozumného rozšíření těch stávajících se 
neobejdeme. To jsou všechno úkoly, na které je 
potřeba se zaměřit, a hlavně řešit je projektově 
a koncepčně. Obzvlášť negativní vizitkou Prahy 
14 je pak podoba našeho autobusového nádra-
ží Černý Most. O nutnosti jeho opravy se hovo-
ří již dlouho, proto mě nepříjemně překvapilo, 
že tento terminál vypadl z plánu oprav do roku 
2025. Vnímám to jako selhání současného ve-
dení městské části, že neapelovalo na příslušné 
úřady, aby se opravy minimálně začaly připra-
vovat. Pro nás to bude určitě jedna z hlavních 
priorit, kterou musíme dotáhnout do konce. Se 
stejným úsilím budeme chtít prodloužit Ocelko-
vu ulici až k Vysočanské radiále, aby Hutě zís-
kaly obchvat a odvedli jsme tranzitní dopravu 
bokem. Nemalým cílem pro nás bude i snižo-
vání hlukové zátěže z Pražského okruhu, Jižní 
spojky nebo Českobrodské ulice. Mohla bych 
ještě dlouze pokračovat, ale neodpustím si ješ-
tě zmínit oblast zdravotnictví, kde se chceme 
aktivně zasadit o rozšíření nabídky praktických 
a odborných lékařů a také znovu otevřít lékař-
skou pohotovost na Černém Mostě.

MYSLÍTE SI, ŽE NAVRÁCENÍ 
POHOTOVOSTI NA ČERNÝ MOST 
JE REÁLNÉ?
Kdyby to nebylo reálné, neslibovala bych to. 
Reálné už je to jenom proto, že v Poliklinice 
Parník už lékařská pohotovost kdysi byla. Můj 
kolega a dvojka naší kandidátky Mirek Šubrt 
pracuje na Černém Mostě jako zdravotnický 
záchranář. Na potřebu pohotovosti ho upozor-
ňují sami pacienti. Došli jsme proto k závěru, 

že i když to nebude jednoduché a bude to vy-
žadovat spoustu práce a vyjednávání, tak má 
obnovení pohotovosti smysl. Naše spádová 
pohotovost na Bulovce je pro místní občany 
příliš daleko a lidé bez auta mají problém se 
tam dostat. Bývalé pohotovosti na Parníku si 
cenili pro svou snadnou a bezbariérovou do-
stupnost především maminky s malými dětmi, 
starší lidé a tělesně hendikepovaní občané, 
kterých je na Černém Mostě a okolí nezane-
dbatelný počet. Avšak o tom, jestli se poho-
tovost podaří vrátit, rozhodnou především 
voliči ve volbách, protože čím silnější mandát 
budeme mít na Praze 14 a pražském Magist-
rátě, tím snadnější bude cesta nejen ke znovu 
otevření pohotovosti.

PROČ JSTE SE VŮBEC VY, JAKO 
ÚSPĚŠNÁ PODNIKATELKA, 
ROZHODLA VSTOUPIT DO 
POLITIKY?
Nevnímám sebe samu jako političku, chtěla 
jsem jednoduše udělat něco pro městskou 
část, kde již desátým rokem bydlím a vycho-
váváme zde s manželem naše tři malé děti. 
A právě jako maminka malých dětí jsem často 
mířila na dětská hřiště. Přemýšlela jsem, jak 
je udělat hezčí a bezpečnější. Zjistila jsem, že 
podobná trápení a názory mají i ostatní rodiče. 
Tím ve mně uzrála touha udělat něco pro lepší 
život na Praze 14. Proto bylo pro mne zcela 
přirozené rozhodnutí kandidovat do Zastupi-
telstva. Jsem totiž zvyklá prostřednictvím své-
ho podnikání pomáhat lidem a pokud se má 
realizovat nějaký projekt, vrhnu se na to, i za 
předpokladu, že mi často lidé říkají, že něco 
nejde, nebo že je něco nemožné. V rámci své-
ho podnikání jsem vybudovala z obývacího 
pokoje prosperující firmu, která dnes zaměst-
nává 500 lidí. Přeji si, aby podobně prosperují-
cí byla i Praha 14. Aby nebyla vnímána jen jako 
noclehárna, ale jako krásné místo k žití. Velmi 
mi záleží na tom, v jakém prostředí budeme žít 
a tím pádem i vyrůstat naše děti.

SIMONA KIJONKOVÁ
Jedenačtyřicetiletá podnikatelka a majitelka 
společnosti Zásilkovna. Vystudovala Podni-
kohospodářskou fakultu na VŠE v Praze. Je 
vdaná, má tři děti Adrianu (10), Jaromíra (7) 
a Nikol (5). Vloni se stala držitelkou titulu EY 
Podnikatel roku 2017 hlavního města Prahy. 
Poslední čtyři roky byla opoziční zastupitel-
kou v MČ Praha 14.

SPOLEČNĚ ZLEPŠÍME ŽIVOT NA PRAZE 14

Simona 
Kijonková

Miroslav Šubrt

Mária 
Ševčíková
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HLAVNÍ PRIORITY ANO NA PRAZE 14:
• Vrátíme pohotovost na Černý Most
• Vybudujeme více parkovacích míst
• Zvýšíme počet městských strážníků
• Opravíme autobusové nádraží Černý Most
•  Postavíme školu pro Hostavice  

a Jahodnici
•  Hutím postavíme školu, školku a lávku  

na Rajskou Zahradu
•  Urychlíme vznik nových železničních 

zastávek Rajská Zahrada a Hostavice
•  Zrevitalizujeme sídliště Černý Most, 

Lehovec a Hloubětín
•  Důležitá rozhodnutí budeme diskutovat  

s občany
• Konečně dobudujeme park U Čeňku
• Postavíme nový domov pro seniory
•  Zrevitalizujeme náměstí v Hloubětíně
•  Opravíme rozbité chodníky a ulice
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Názory a politické komentáře / Z městské části

Visíme na každém rohu
My, kandidáti do příštího zastupitelstva, 
vás už celé září sledujeme ze sloupů, zdí 
i laviček, někteří dokonce shlížejí z bil-
boardů. Už aby to skončilo, pomyslíte si 
(a věřte, že se na konec kampaně těší-
me i my). Tolik papírových úsměvů, tolik 
slibů, jak vylepšit Čtrnáctku. Podle čeho 
se rozhodnout? Volit podle toho, kdo se-
hnal víc financí na reklamní plochy, nebo 
kdo se podle obličeje zdá důvěryhodněj-

ší? Přiklonit se k tomu, kdo slibuje ře-
šit všechny vaše problémy (bez ohledu 
na  reálné možnosti místní samosprá-
vy)? 
Není jednoduché vybrat do vedení rad-
nice lidi, kteří jen neslibují, ale také 
konají. Proto je důležité, pokud ještě 
nemáte jasno, komu hlas dáte, věnovat 
trochu času tomu, abyste si o kandidá-
tech zjistili dost informací (na internetu, 

Praha 14 je Dobrý zadavatel veřejných zakázek

„Posuzováno bylo 36 městských částí 
statutárních měst z  celé České re-
publiky a  Praha 14 v  tomto žebříčku 
obsadila páté místo. Hodnotitelé u nás 
ocenili například to, že informace 
o zakázkách uveřejněných na Profilu 
zadavatele jsou kvalitní a že se u nás 
nevyskytují nadměrné vícepráce či 
nesoutěžené smluvní dodatky. Jasně, 
že chceme být ještě lepší, ale mám 
radost, že už teď je za námi vidět kus 
poctivé práce,“ říká místostarostka 

Prahy 14 Lucie Svobodová, do  jejíž 
gesce spadají mimo jiné i ekonomika 
a rozpočet městské části.
Hodnocení vychází z  tvrdých dat 
o  všech zakázkách v  režimu záko-
na za  roky 2015–2017. Zakázky jsou 
zkoumány pomocí devíti indikátorů 
hodnotících například konkurenci, po-
užitá kritéria či počty změn a dodatků. 
Úplné hodnocení lze nalézt na  webu 
zindex.cz. Metodika hodnocení je de-
tailně popsaná na wiki.zindex.cz. red

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ZÍSKALA TITUL DOBRÝ ZADAVATEL. 
UMÍSTILA SE V HORNÍ PĚTINĚ ŽEBŘÍČKU ZINDEX.CZ, KTERÝ 
MAPUJE, JAK HOSPODÁRNĚ A FÉROVĚ UDĚLUJÍ MĚSTA VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY. VYSVĚDČENÍ ODRÁŽEJÍCÍ SITUACI ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY 
VYSTAVOVALI EKONOMOVÉ Z UNIVERZITY KARLOVY.

Koncert 
komorní hudby

Galerii 14 (nám. Plk.  Vlčka, Černý 
Most) rozezní ve středu 24. října tóny 
komorní hudby. Koncert Bohemia 
Saxophone Quartet, který zahraje 
skladby A. Dvořáka, L. Bernsterina, 
M. Nymana a dalších, začíná v 18.30. 
Vstup je volný. red

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

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

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

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

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, o. p. s. – POBOČKA Praha 14
Bratří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út, čt: 8.00–16.00 hod., tel.: +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail:  
praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, https://www.facebook.com/ICPraha

Vážení a milí sousedé ze Čtrnáctky,
děkuji vám za přízeň i podněty, které jste 
za uplynulé čtyři roky zasílali či předá-
vali při společných setkáních. Řada věcí 
se podařila zrealizovat, některé na své 
dokončení ještě čekají.
Pro další období jsme opět sestavili tým 
zkušených odborníků, kteří se zaměřují 
zejména na následující témata: fungující 
a  bezpečná síť pro všechny druhy do-
pravy, územní plánování je základ a ne-
smí vést k likvidaci zeleně, dostupné by-
dlení a transparentní finance jsou hlavní 

pilíře hospodaření, otevřená a solidární 
společnost, do  které se může zapojit 
každý, kvalitní vzdělávací instituce pro 
všechny věkové kategorie.
Nezapomínáme ovšem na to, že kvalita 
života se skrývá i v drobných věcech.
Naše tváře neuvidíte na  žádných  
„monstr plakátech“. Přesto k vám při-
cházíme  s  programem, v  němž na-
leznete celou řadu konkrétních bodů, 
na  které se budeme v  příštím období 
soustředit. Představujeme ho přímo 
v ulicích, osobní setkání jsou pro nás ne-
smírně důležitá.

Veškeré informace o  Zelených kan-
didátech, naší práci v  uplynulém ob-
dobí, plánech na  roky příští a  infor-
mace, kdy a  kde se s  námi můžete 
potkat, naleznete i na našich stránkách  
www.praha14.zeleni.cz
Neváhejte a  seznamte se s  nimi, jsme 
připraveni odpovídat na  vaše případné 
dotazy.
Pokud vás trápí stejné věci jako nás, 
přijďte nás ve volbách podpořit, abychom 
mohli lépe hájit náš společný zájem.
VÍME JAK NA TO! NEJSME ZELENÁČI!

Ilona Picková, Zelení

Nebudeme křoví

od  známých apod.). Vždyť místní volby 
nejsou soutěží celostátních značek, ale 
místních osobností. Těch, kteří za  vás 
budou příští čtyři roky rozhodovat. 
Samozřejmě je také možné nejít k vol-
bám a nechat rozhodnout jiné o tom, co 
a jak se v okolí vašeho domova bude dít. 
Věřím, že volbu nevolit nezvolíte a že vy-
berete správný lístek pro Prahu 14 a tím 
i pro vás! Zuzana Jelenová,  
 zastupitelka za KDU-ČSL
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Komunální volby 2018

HLASOVACÍ LÍSTEK 1
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
Do zastupitelstva městské části se volí 31 členů.

Kandidátka X

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

Kandidátka Y

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

Kandidátka Z

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

1

1 – volič hlasuje pro jednu kandidátku s plným počtem zastupitelů
2 –  volič hlasuje kombinovaně – vybral kandidátku (26 hlasů) + 5 jednotlivců 
3 – volič hlasuje pro jednotlivce, využil všech 31 hlasů

X

HLASOVACÍ LÍSTEK 3
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
Do zastupitelstva městské části se volí 31 členů.

Kandidátka X

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

...

Kandidát 15

Kandidát 16

Kandidátka Y

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

...

Kandidát 15

Kandidát 16

Kandidátka X

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

...

Kandidát 15

Kandidát 16

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

3

Počet hlasů 0 Počet hlasů 15 Počet hlasů 16

Počet hlasů 0 Počet hlasů 0Počet hlasů 31

HLASOVACÍ LÍSTEK 2
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
Do zastupitelstva městské části se volí 31 členů.

Kandidátka X

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

Kandidátka Y

Kandidát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

Kandidátka Z

Kan didát 1

Kandidát 2

Kandidát 3

X
X

X
X
X
X

2

Počet hlasů 26Počet hlasů 2 Počet hlasů 3

JAK SE HLASUJE? 
Každý volič musí hlasovat osobně, není 
možné, aby ho někdo zastoupil. Ve vo-
lební místnosti se prokáže platným 
dokladem totožnosti, bez kterého by 
mu jinak nebylo umožněno hlasovat. 
Úpravu hlasovacího lístku provede volič 
na místě k tomu určeném a poté jej vloží 
do  hlasovací schránky. Oba lístky (pro 
Zastupitelstvo MČ Praha 14 i  pro Za-
stupitelstvo hl. m. Prahy) je nutné vložit 
do jedné stejné obálky, kterou volič ob-
drží od okrskové volební komise. 

CO (NE)DĚLAT ZA PLENTOU?
Každý volič v Praze 14 má k dispozici 31 
hlasů. Pro volby do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy jich je 65. Se svými hlasy může 
naložit různými způsoby, podstatné však 
je, aby nepřekročil daný počet hlasů. Je 
možné zaškrtnout pouze jednu volební 
stranu, případně k  ní přidat jednotli-
vé kandidáty z dalších stran. Dvě a více 
označených stran či překročení hranice 
počtu hlasů dělají z  lístku jen neplatný 
kus papíru. Totéž platí pro lístky, na kte-
rých nebude označena žádná strana 
ani kandidát. Je třeba si dát pozor také 
na vložení lístku do obálky, pouze v ní je 

totiž platný. Stejně tak není třeba pokou-
šet štěstí s  vložením více hlasovacích 
lístků do jedné obálky – všechny hlasy by 
byly také neplatné. Možnosti pro správ-
né hlasování naleznete v grafice. 

O CO SE VE VOLBÁCH „HRAJE“?
Vybraní zastupitelé budou „úřadovat“ 
do příštích voleb, tedy minimálně čtyři 
roky. Rozhodovat budou o  dalším roz-
voji městské části, resp. hlavního měs-
ta Prahy, i o nakládání s financemi. Pro 
ilustraci: například v letošním roce činí 
rozpočet Prahy 14 zhruba 450 milionů 
korun, což znamená, že na jednoho oby-
vatele připadá přibližně 9,5 tisíce korun. 
Hlavní město Praha má pro rok 2018 
schválené výdaje ve  výši 70,3 miliardy. 
Vzhledem k  tomu, že v  metropoli žije 
přibližně 1,3 milionu lidí, připadá na jed-
noho Pražana přibližně 54 tisíc korun.

ZA CO ZODPOVÍDÁ MĚSTSKÁ ČÁST 
A ZA CO MAGISTRÁT?
Městská část ze zákona zodpovídá např. 
za zřizování a provoz mateřských a zá-
kladních škol, provoz komunitních a kul-
turních center, správu svěřených bytů 
a  nebytových prostor, údržbu komuni-

kací, zeleně a  dětských hřišť zejména 
v  Kyjích, Hostavicích a  na  Jahodnici či 
za provoz úřadu MČ na Rajské zahradě. 
Magistrát hl. m. Prahy nese jako nadří-
zený úřad odpovědnost za  údržbu ko-
munikací a zeleně zejména v Hloubětíně 
a  na  Černém Mostě, správu převáž-
né většiny obecních bytů a  vnitroblo-
ků na  Černém Mostě, provoz MHD, 
dále spravuje park U  Čeňku, dopravní 
terminál na  Černém Mostě a  náměs-
tí v  Hloubětíně. Investičně a  provozně 
magistrát zajišťuje také střední školy či 
výstavbu parkovacího domu na Černém 
Mostě.

VYÚSTĚNÍ VOLEB
Zvolení zastupitelé se na základě voleb-
ních výsledků sejdou na ustavujícím jed-
nání zastupitelstva (ať už ZMČ či ZHMP) 
a zvolí starostu (v případě hl. m. Prahy 
primátora), místostarosty (v případě hl. 
m. Prahy náměstky) a radní (tzv. uvol-
něné, kteří se práci pro městskou část, 
respektive pro hl. město, věnují na plný 
pracovní úvazek a nesou plnou zodpo-
vědnost za  svou gesci, i  neuvolněné, 
kteří nejsou zaměstnanci úřadu a mají 
občanské povolání).  red

Říjnové volby – jak a proč jít volit
VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018 SE USKUTEČNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 A ZÁROVEŇ 
TAKÉ DO ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY. NA NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH PŘINÁŠÍME „RYCHLOPRŮVODCE“ PRO 
VŠECHNY VOLIČE. 
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Připravované projekty

Budoucí rozvoj městské části
PŘÍRODNÍ REKREAČNÍ PARK NA ČIHADLECH, REVITALIZACE SÍDLIŠTNÍCH VNITROBLOKŮ, NOVÉ ZAHRADY 
MATEŘINEK, KOUPALIŠTĚ, NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY ZÁKLADNÍCH ŠKOL. TO JE JEN KRÁTKÝ VÝČET PROJEKTŮ, 
KTERÝMI CHCE PRAHA 14 V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ ZKVALITNIT ŽIVOT MÍSTNÍCH OBYVATEL. VÍCE SE O NICH 
DOČTETE NA NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.

DOPRAVA, VEŘEJNÉ A HERNÍ PLOCHY, ZELEŇ

Cyklistická dálnice povede i přes Prahu 14

Cílem hlavního města i  zaintere-
sovaných městských částí, včetně 
Prahy 14, je vybudovat cyklomagis-
trálu (výhradně pro cyklisty a chod-
ce), díky níž se lidé například z Hutí, 
Bažantnice nebo Horních Počernic 
dostanou na  Balabenku, aniž by 
potkali jediný automobil. Realizace 
této cyklistické stavby, která zatím 
nemá v metropoli obdoby, se před-
pokládá zhruba za dva roky.
„Než začaly vznikat první náměty 
na vedení cyklomagistrály na území 
Prahy 14, bylo potřeba se dohodnout 
s okolními městskými částmi. To se 
stalo. Bylo podepsáno společné me-
morandum a  začala se připravovat 
6. etapa rozdělená na severní a  již-
ní větev,“ popisuje místostarostka 

Prahy 14 Ing. Ilona Picková, do jejíž 
gesce spadá doprava a  životní pro-
středí.
Severní úsek na  území Prahy 14 
směřuje z nádraží Vysočany do klí-
čovského kopce, využívá opuště-
nou ulici Nad Klíčovem a  přes láv-
ku nadjíždí Kbelskou ulici. Hlavní 
směr pokračuje po  jižním okraji 
kbelského letiště a využívá stávající 
šotolinovou cestu podél Novopacké 
ulice. Od benzínové pumpy trasa od-
bočí na  Kbely po  stávající vojenské 
asfalt ce do  ulice Hornopočernic-
ké nebo do  připravovaného parku  
Arborka na  jižní straně Satalic. 
Hlavní trasa se stáčí podél nové 
bytové zástavby na Hutích a pokra-
čuje dále k  obchodní zóně na  Čer-

ném Mostě. Zde podjíždí železniční 
trať z  Vysočan a  dále podél ní po-
kračuje do Horních Počernic a poté 
přes Zeleneč až na Labskou stezku. 
Přestože se Prahy 14 nejvíce dotýká 
výše popsaná 6. etapa cyklomagis-
trály, částečně jí budou procházet 
také etapy číslo 3, 4 a  9. Kudy jed-
notlivé trasy povedou, naleznete na   
www.praha14.cz a  na  přiložené 
mapě. Hlavním účelem cyklomagis-
trály je oddělení cyklistické od auto-
mobilové dopravy, zvýšení bezpeč-
nosti a  také nárůst většího počtů 
aktivních každodenních cyklistů. 
„Dálnice“ má plánovanou šířku tři 
metry a  asfaltobetonový povrch 
– vhodný jak pro cyklisty, tak pro 
bruslaře a chodce.  red

Rekonstrukce komunikací v Hloubětíně a na Lehovci 
Hlavní město Praha letos pláno-
valo odstartovat opravy povrchů 
komunikací severně od ulice Podě-
bradská. Bohužel se tak dosud, na-
vzdory slibům směrem k  městské 
části a  jejím obyvatelům, nestalo. 
„V létě pražský magistrát začal te-
prve s  hledáním dodavatele, podle 
aktuálních předpokladů samotné 

práce odstartují na jaře 2019,“ říká 
místostarostka Ing.  Ilona Picko-
vá. Aktuálně jsou naplánovány tři 
etapy, další navážou v  pozdějším 
období. Nejbližší opravy se týkají 
ulic Nehvizdská, Zelenečská a  Zá-
lužská. Rekonstrukce ulic Konzum-
ní, Malé Kbelské a části Mochovské 
je již dokončena. Vedle Hloubětína 

se hlavní město chystá pokračovat 
i  v opravách na Lehovci. Po ulicích 
Jaroslavická a  Cidlinská, které 
prošly rekonstrukcí loni, budou ná-
sledovat ulice Žehuňská a Maršov-
ská. Vedle povrchů komunikací zde 
dělníky čeká také oprava plynového 
potrubí.

red

Kudy v budoucnu povede cyklomagistrála? Podívejte se na mapu nebo na www.praha14.cz.  Zpracovatel: Ing. Květoslav Syrový
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Výstavba vlakových zastávek  
a lávky Rajská zahrada

Praha 14 se rozhodla reagovat 
na  záměr hlavního města rozvíjet 
síť městské železnice a už začátkem 
loňského roku zadala ke zpracování 
studii, která by prověřila možnos-
ti vzniku nových zastávek na  trase 
mezi Běchovicemi a Malešicemi. Ze 
studie vyplynul návrh na  umístě-
ní nových stanic v  Jiráskově čtvrti, 
na Jahodnici a v Hostavicích. „Želez-
niční doprava je ekologická, v Praze 
její rozvoj navíc zvýší konkurence-
schopnost městské hromadné do-
pravy vůči té individuální. Součástí 
návrhu, s  nímž bude pracovat i  sa-
motný projekt, je samozřejmě i  za-
jištění vhodných přístupových tras 
a  parkovacích ploch,“ vysvětluje 
místostarostka Ing.  Picková. Měst-

ská část podle ní momentálně jedná 
s  pražským magistrátem o  poskyt-
nutí financí na zpracování projektu. 
I  ten bude totiž, vzhledem k  vel-
kému rozsahu budoucích staveb-
ních a dalších prací, finančně velmi 
náročný – předpokládaná cena je  
13 milionů korun. Se železniční do-
pravou souvisí i projekt na výstavbu 
lávky mezi Rajskou zahradou a Hu-
těmi, na kterou má navazovat vybu-
dování železniční zastávky. Jedná 
se o  jednu z  nejdéle řešených akcí 
hlavního města v katastru Prahy 14. 
Ani nyní není zcela jasné, kdy se věci 
konečně pohnou kupředu. Se stav-
bou lávky se však určitě nezačne 
dříve než v příštím roce.

red

Revitalizace vnitrobloků na Černém 
Mostě a hloubětínského vnitrobloku 
Co se veřejného prostoru týká, jed-
ním z  nejčastěji skloňovaných té-
mat je stav sídlištních vnitrobloků. 
Většina těchto ploch patří hlavnímu 
městu Praze, některé má ve správě 
městská část. 
Jako „zkušební“ oblast pro jejich 
budoucí proměnu si Praha 14 vy-
brala některé vnitrobloky v severní 
části Černého Mostu. V  tuto chvíli 
plánuje (celá akce je ve fázi záměru) 
vertikální ozelenění fasády jednoho 
z  domů ve  vnitrobloku mezi ulice-
mi Bryksova, Bobkova,   Mansfel-
dova a  Kučerova. Cílem je snížit 
energetickou náročnost budovy – 
v horkých dnech bude zeleň budovu 
ochlazovat – a celkově zlepšit pro-

středí vnitrobloku. Městská část 
počítá se zachycováním a  efektiv-
ním využíváním dešťové vody i  se 
sadovými úpravami. 
Zmiňovaná plocha je ve správě Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, s  nímž bude 
radnice své plány projednávat. To 
revitalizace vnitrobloku Mochovská 
v Hloubětíně má už zcela konkrétní 
obrysy. Praha 14 zde chystá zpev-
nění cest pro pěší, doplnění mo-
biliáře pro děti, dopravní hřiště či 
pobytovou relaxační plochu. V sou-
časnosti je projekt ve  fázi výběru 
dodavatele prací, s  nimiž se začne 
pravděpodobně už letos. 

red

Přírodní  
koupaliště  
v Kyjích 

Nev yužívanému 
prostoru v  okolí 
Kyjského rybní-
ka chce městská 
část vdechnout 
život vybudová-
ním koupaliště 
p r o p o j e n é h o 
s  přírodní čisti- 

cí nádrží – tzv. 
biotopem. Pro-
jekt vychází ze 

studie, jež v  roce 
2016 schválili zastu-

pitelé městské části. 
Cílem je vybudovat 
volnočasový areál 
při ulici Broumar-
ská, který kromě 
možnosti koupání 

nabídne i  doplňko-
vé služby. „Při zpracovávání ná-
vrhu byl kladen mimořádný důraz 
na  přístup i  pro handicapované, 
zejména pro vozíčkáře. Mimo se-
zónu bude areál přístupný veřej-
nosti volně, celoročně zde bude 
fungovat bistro s  příjemným po-
sezením,“ říká starosta Prahy 14  
Mgr. Radek Vondra, který má ve své 
gesci územní rozvoj. 
Podle něj se v projektu počítá nejen 
s kompletním provozním zázemím, 
ale i  se saunou, hřištěm na  bea-
chvolejbal, biobarem nebo s  tzv. 
mlhovištěm. Koupaliště momen-
tálně „čeká“ na  stavební povolení 
a územní rozhodnutí. V případě, že 
vše půjde podle plánu a  nikdo se 
v rámci tohoto procesu již neodvo-
lá, do  konce letošního roku bude 
mít městská část vybraného do-
davatele prací. Samotná realizace 
bude podle současných předpokla-
dů trvat zhruba půl roku. red

Takto by měla vypadat lávka a budoucí vlaková zastávka Rajská zahrada.  Zdroj: Archiv MČ Praha 14

Připravované projekty
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Mochovská 535/38, Praha 9 - Hloubětín, 198 00
www.veterinahloubetin.cz

Tel.: 281 863 796

Oslavte s námi naše výročí!
Máme pro vás nachystané tyto slevy a akce: 

a 10% na očkování + odčervovací tableta zdarma
a 500 Kč na čištění zubů ultrazvukem

a 250 Kč na preventivní vyšetření krve + klinické vyšetření zdarma
a Fotosoutěž o nejhezčí narozeninovou fotku.
a Pro nově registrované pacienty dárek. 

Více infomací na našich webových stránkách. 

SLAVÍME 

10 LET!  

(akce platí  

do konce  

listopadu)

Připravované projekty

Revitalizace  
Centrálního  
parku u Rajské 
zahrady
Plochu mezi ulicemi Pospíchalova, 
Anderleho a  Šromova poblíž stanice 
metra Rajská zahrada (tzv. Centrál-
ní park) chce městská část promě-
nit v příjemnou sportovní a relaxační 
zónu. „V současnosti připravujeme vy-
hlášení architektonicko-krajinářské 
soutěže. Jejím cílem je najít vhodný 
a  pro obyvatele prospěšný způsob, 
jak lokalitu revitalizovat,“ vysvětluje 
starosta Mgr. Radek Vondra. 
K tomu, aby radnice měla v ruce veš-
kerou dokumentaci, která je pro vy-
hlášení soutěže potřeba, už zbývá jen 
dendrologický posudek. Ten se nyní 
zpracovává. Návrh proměny parku 
bude řešit veřejný prostor jako takový, 
včetně úpravy či zpevnění ploch, dále 
mobiliář, osvětlení, zeleň, ale i rozmís-
tění případných výtvarných děl.  
 red

Rekonstrukce náměstí 
v Hloubětíně

Tento projekt před sebou hlavní měs-
to, respektive Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy (TSK), která jej má 
na starosti, tlačí již několik let. Na ná-
městí se počítá například s  úpravou 
povrchu, s  novým osvětlením, rozvr-
žením zelených ploch a doplněním mo-
biliáře. Na základě požadavků občanů 
byl projekt upraven tak, aby se výrazně 

omezilo dříve plánované kácení stro-
mů. Začátek revitalizace byl již něko-
likrát odsouván, naposledy se mluvilo 
o druhém čtvrtletí letošního roku, ale 
ani tento termín se správcům nepoda-
řilo dodržet. Vzhledem k tomu, že TSK 
už má vybraného zhotovitele, s  pra-
cemi by se mělo začít buď ještě letos, 
nebo příští rok na jaře.  red

Budoucí podoba hloubětínského náměstí očima architektů. Zdroj: PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI, s.r.o.
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Park pro bikery na Jahodnici 

Na  začátku příštího roku se začne 
s výstavbou parku pro bikery na Ja-
hodnici. „V současnosti máme v ruce 
všechna povolení včetně stavební-
ho, vzhledem k nákladům však bude 
nutné práce rozdělit do  více etap,“ 
říká radní Mgr.  Irena Kolmanová, 

do jejíž gesce výstavba parku spadá. 
Park s hliněnými a  jílovými překáž-
kami vznikne za areálem TJ Kyje. Po-
čítá se se dvěma úrovněmi složitosti. 
Na  místě bude také vysázena nová 
zeleň, vznikne tu cyklostezka, dětské 
hřiště či zázemí pro občerstvení. red

Přírodní  
rekreační park 
Čihadla 

Rozhledna Doubravka, která nově 
zdobí kopec Horka a které se věnu-
jeme na  předních stránkách tohoto 
vydání, je prvním krokem k  celko-
vé revitalizaci Čihadel na  Černém 
Mostě. Městská část chce lokalitu 
proměnit v  přírodní park nabízející 
široké možnosti pro sportování, re-
laxování i zábavu. 
„Čihadla mají díky své velikosti, 
členitému terénu i  poloze na  okra-
ji města šanci stát se rekreačním 
zázemím nejen pro Černý Most. Bu-
doucí projekt bude respektovat spe-
cifika jednotlivých oblastí této lo-
kality a pracovat s nimi,“ vysvětluje 
starosta Mgr. Radek Vondra. 
Městská část podle něj počítá mimo 
jiné s  umístěním odpovídajícího 
sportovního vybavení, s  doplněním 
zeleně, pěších cest, cyklistických 
a  naučných stezek či s  vybudová-
ním přírodního hřiště. Součástí 
zamýšleného projektu je také vý-
stavba multifunkční sportovní haly 
na  okraji sídliště Černý Most, jejíž 
aktivity a  zázemí budou přiroze-
ným způsobem propojeny s  přírod-
ním parkem. Revitalizaci Čihadel 
městská část chystá ve  spolupráci 
s  Vysokou školou tělesné výchovy 
a  sportu PALESTRA. S  přípravou 
samotného projektu by se podle 
současných předpokladů mělo začít 
v příštím roce.  red

Pískovna Bílý kůň 

Fejkova pískovna na  Hutích, známá 
spíše pod názvem „Bílý kůň“ dlouho 
zůstávala nepovšimnuta. Až v  po-
sledních letech se o  tuto báňsko-
-technickou památku začala zajímat 
městská část. Z  popudu dobrovol-
níků, mimo jiné i  ze Svazu ochránců 
přírody, vzklíčila myšlenka tyto pod-
zemní prostory zpřístupnit. Proces to 

není úplně jednoduchý, protože nará-
ží na různé překážky včetně technic-
kých a  finančních. Část obrovského 
nepořádku, který se za léta v pískov-
ně nashromáždil, uklidili dobrovolní-
ci, zbytek zajistila Praha 14. Nyní je 
třeba ještě zrealizovat vyztužení stro-
pu, aby bylo možné začít projektovat 
plánovaný povrchový park.  red

Budoucí podoba jahodnického „bikeparku“.  Zdroj: prostora architekti

Jaká bude budoucnost Bílého koně? Starosta Mgr. Radek Vondra, radní Mgr. Irena Kolmanová a autor 
legendárního Tančícího domu architekt Vlado Milunić na prohlídce tajuplného podzemí.  Zdroj: Tomáš Tecl

Připravované projekty

Nově otevřená rozhledna Doubravka je prvním 
krokem k proměně Čihadel v přírodní park.
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Vybíralka 25
Projekt Vybíralka 25, který má slou-
žit jako základ pro velkou studii ce-
loměstské sídlištní revitalizace, po-
kračuje a  pokračovat bude. Institut 
plánování a  rozvoje hl. města Prahy 
zpracoval koncepční studii, jež je vý-
sledkem více než dvouleté spolupráce 
mezi ním, Prahou 14 a obyvateli vni-
trobloku ve Vybíralově ulici. Zastupi-
telé hl. m. Prahy i radní MČ Praha 14 
schválili koncepci tvořící základ  
pro projektovou dokumentaci. Přímo 
za městskou částí „jde“ v tomto ohle-
du revitalizace prostoru před ZŠ Vy-
bíralova a revitalizace atria. Městská 
část připravila dílčí projekt, v  jehož 
rámci řeší například efektivní naklá-
dání s dešťovou vodou, novou výsad-
bu, mobiliář či cestní síť. V  nejbližší 
době bude podávat žádost o  dotaci 
od  Státního fondu životního prostře-
dí, která by měla minimálně z  části 
pokrýt realizaci projektu. Obnova vni-
trobloku jako taková bude postupná, 
rozdělená do série dílčích, dlouhodo-
bějších akcí, které však „půjdou“ pře-
devším za hl. m. Prahou.  red

I takto by mohla vypadat část prostoru pro hry v přírodě v Jamské.  Zdroj: trevisan atelier +

Prostor pro hry v přírodě na Hutích 

Travnatá plocha v ulici Jamská přímo 
volá po smysluplném využití. Radnice 
zde plánuje vytvořit prostor pro hry 
v  přírodě s  množstvím zajímavých, 
do  krajiny citlivě zasazených prvků. 
Aby měla městská část představu, 
co si o  tomto záměru myslí místní, 
zorganizovala hned dvě diskuse s ob-
čany nad připravenou krajinářsko-ar-
chitektonickou koncepcí. Územní plán 
oblast chápe jako tzv. zeleň měst-

skou krajinnou, hrací plocha bude 
tudíž vybudována z  přírodních ma-
teriálů. V  letošním roce byla podána 
žádost o  vydání územního souhlasu. 
„Samotná realizace se předpokládá 
v roce 2019. V plánu je vystavět tema-
ticky laděnou cestní síť „mraveniště“, 
které bude částečně sloužit i  jako 
prolézačka nebo třeba domeček v ko-
runách stromů,“ říká místostarostka 
Ing. Picková.  red
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Zaměstnání  
pro maminky  

a tatínky

Děti nehlídáme, ale rodičům na plný úvazek 
nabízíme směny, které se přizpůsobí. 

Nebojte se nás oslovit ohledně zkrácené 
pracovní doby. U nás budete připravovat 

jídlo v kuchyni, obsluhovat naše zákazníky 
za pultem a starat se o příjemné  

a čisté prostředí. Naše restaurace jsou 
v pohodlném dosahu veřejné dopravy.

Rádi Vás přivítáme na osobním pohovoru.

Pokud Vás naše nabídka oslovila,
kontaktujte nás na telefonu 776 825 947,
nebo e-mail: roman.pesout@cz.mcd.com,
případně navštivte naše webové stránky

www.mcdonalds.cz
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ŠKOLSTVÍ, KOMUNITY, SENIOŘI, INVESTICE DO MAJETKU PRAHY 14

Nové zahrady v mateřských školách 

Počítadla, pexesa, kastlík na třídění odpa- 
du, prolézačky, dopravní hřiště a spousta 
dalších edukativních prvků od letošního 
léta zdobí zahrady mateřských škol Štol-
mířská, Zelenečská, Generála Janouška, 
Šebelova, Jahodnici a Vybíralova. V příš-
tím roce se městská část chystá podob-
né venkovní učebny vybudovat i v dalších 
místních mateřinkách.
„Na druhou fázi zahrad máme aktuálně 
zažádáno o  dotaci z  evropského Ope-

račního programu Praha – pól růstu. 
Věřím, že vše dobře dopadne a budeme 
moci rozdělanou práci dokončit, proto-
že to určitě stojí za to. Ty zahrady jsou 
krásné a jsem si jistá, že je ocení nejen 
děti, ale i  pedagogové a  rodiče,“ říká 
místostarostka Prahy 14 Lucie Svobo-
dová, do  jejíž gesce spadá vedle škol-
ství a rozpočtu také zajišťování financí 
z evropských fondů.
Plánovaná druhá fáze projektu počítá 

s  realizací polytechnických venkovních 
učeben v  MŠ Chvaletická, MŠ Sadská, 
MŠ Vybíralova a  v  MŠ Bobkova. „Sou-
časně jsme do  ní zahrnuli vybudování 
výtahové plošiny v  MŠ Jahoda (pozn. 
red.: Vybíralova 969/2), která je sice 
soukromým zařízením, ale sídlí v  bu-
dově ve vlastnictví městské části. Bez-
bariérový přístup zde citelně chybí, tak 
to chceme dát do  pořádku,“ vysvětluje 
místostarostka Svobodová.  red

První část místních mateřinek má již venkovní učebny hotové. Děti si na nich mohou třeba i zahrát na xylofon.

Modernizace odborných učeben
Vedle mateřinek městská část mo-
dernizuje i  základní školy. V  jejich 
budovách se tentokrát chystá rekon-
strukce celé řady odborných učeben, 
dílen a dalších prostor. Během příš-
tího roku by si nový kabát měly „ob-
léct“ například jazykové třídy, několik 
chemických či biologických laborato-
ří nebo třeba cvičná kuchyňka. 
„V některých učebnách zároveň chystá-
me další práce, zejména výměnu elekt-
roinstalace, která už nevyhovuje. Zkrát-
ka – snažíme se naše školy postupně 
vylepšovat a  vylepšovat. Mám radost, 
že úsilí, které tomu věnujeme, je vidět,“ 
upozorňuje místostarostka Lucie Svo-
bodová. I v tomto případě žádá městská 
část o  finanční podporu z  evropského 
Operačního programu Praha – pól růs-
tu, přičemž výsledek dotačního řízení by 

měl být znám do konce letošního roku. 
Žáci všech místních základních škol se 
mohou těšit například na  nový náby-
tek, pomůcky, na ZŠ Bratří Venclíků se 
počítá i  s  nově vybaveným zahradním 
domkem. A postupně se rozšiřují i ka-
pacity škol. Například ZŠ Chvaletická 
má od  letošního léta novou třídu pro  
18 prvňáčků, která vznikla přestavbou 
nevyužívaného školnického bytu.  red

I takto by mohl vypadat nábytek v některé 
z nových jazykových učeben.

Nízkoprahové 
centrum Jahoda 

Mezi plánované 
projekty Prahy 
14 patří i  mo-

dernizace budovy ve Vybíralově ulici, 
kde působí nízkoprahové kluby Ja-
hoda a „Džagoda“. Organizace, která 
je zastřešuje, už několik let pečuje 
o  děti a  mládež z  rodin v  nepřízni-
vé životní situaci a radnice by ji ráda 
podpořila nejen nejen finančně, ale 
i materiálně, tedy rekonstrukcí jejího 
zázemí. Projekt, na který se sice za-
tím evropské prostředky nenašly, ale 
stále zůstává v  „zásobníku“ do  bu-
doucna realizovatelných, počítá třeba 
s dílčími úpravami toalet a umýváren, 
výměnou elektroinstalace či s  mo-
dernizací podlahových krytin. red

Připravované projekty
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Rekonstrukce Domova pro seniory Bojčenkova
Další významnou stavební investicí, 
do které se chce radnice pustit, je re-
konstrukce stávajícího Domova pro 
seniory v Bojčenkově ulici na Černém 
Mostě. Původní záměr „zvednout“ bu-
dovu o dvě patra městská část na zá-
kladě požadavků obyvatel žijících 
v  okolí zrušila. Nižší části objektu se 
pouze dorovnají tak, aby měla celá bu-
dova stejnou výšku. Vedle těchto prací 
se dále počítá s opravou fasády, vybu-
dováním výtahu, úpravami interiéru 
a s obnovou vybavení. 
„Stavební povolení máme a připravuje-
me dokumentaci pro výběr dodavatele 
prací. Zároveň řešíme náhradní umístě-
ní pro seniory, kteří v domě bydlí. A ne-
jen pro ně, ale pro celý personál. Cílem 
je provoz zařízení dočasně přesunout. 
Jsem si vědoma toho, že zejména pro 
seniory to bude náročné a chtěla bych 
je poprosit o pochopení a trpělivost. Je 
nutný velký zásah do  budovy a  ten je 
za provozu nerealizovatelný,“ říká mís-
tostarostka Lucie Svobodová. Podle 
současných předpokladů by se s prace-
mi mělo začít příští rok. red

Budoucí podoba Domu pro seniory Bojčenkova. Počítá se s jeho modernizací i s navýšením kapacit.
Zdroj: Dvořák architekti 

Komunitní centrum Hloubětínská 55

Na  volné ploše u  památkově chrá-
něného kostela sv. Jiří, zahrad 
Hloubětínského zámečku a  Křižov-
nického dvora momentálně roste 
nové komunitní centrum Hloubětín-
ská 55 (H55), jehož podoba je výsled-
kem mezinárodní architektonické 
soutěže. „Veškeré práce směřujeme 
k  tomu, aby stavba byla dokončena 

ještě letos. Úpravy přilehlé zahrady 
pravděpodobně proběhnou až v příš-
tím roce,“ vysvětluje radní Mgr.  Ire-
na Kolmanová, do  jejíž gesce spadá 
mimo jiné i  péče o  komunitní život 
v  Praze 14. H55 po  svém dokončení 
nabídne multifunkční sál, klubovny, 
kavárnu, svou pobočku tu bude mít 
městská knihovna. red

Takto bude vypadat nové komunitní centrum v Hloubětíně. Nabídne kavárnu i multifunkční sál. 
Zdroj: architekti Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka

Komunitní  
centrum  
Baštýřská  
a nová ZUŠ 
Počínaje letošním zářím otevřela 
Praha 14 novou pobočku hornopo-
černické „zušky“. Možnost rozvíjet 
své talenty mají děti teď i v kompletně 
zrekonstruované vile v  ulici Baštýř-
ská. „Zcela nové je i  vybavení, včet-
ně hudebních nástrojů. Škola tu má 
kvalitní zázemí pro hudební a literár-
ně-dramatický obor,“ říká místosta-
rostka Lucie Svobodová. Upozorňuje, 
že co se týká areálu v Baštýřské, jde 
teprve o první krok. „Ve druhé fázi má 
být postaven koncertní sál a prostory 
pro výtvarný obor. Součástí přístavby 
bude i komunitní centrum, které na-
bídne další všestranné využití. „Pro-
jekt je připravený, nyní záleží na tom, 
zda jej nové vedení bude realizovat 
a zda všestranné vzdělání našich dětí 
zůstane prioritou i pro nové zastupi-
telstvo,“ uzavírá místostarostka Svo-
bodová.  

red



26

Výstavba tělocvičny při ZŠ Šimanovská
Kyjská ZŠ Šimanovská se potýká 
s  tím, že její žáci nemají kde spor-
tovat. To se již brzy změní. Městská 
část momentálně pracuje na  vybu-
dování vnitřního sportoviště, které 
však nezahrnuje jen tělocvičnu jako 
takovou, ale i  zázemí, dílny, šat-
ny a  další užitné plochy. Tělocvična 
bude v místě dvora, tedy venkovního 
hřiště a  dvoupodlažní kotelny. Díky 
tomu, že se kotelna přesune do nové 
přístavby a  stávající objekt zmizí, 
vznikne nový bezbariérový přístup 
do školního areálu. Navíc se tak ote-
vře bezpečný předprostor s  návaz-
ností na uliční chodník. 
„Děti i učitelé ze ZŠ Šimanovská si za-
slouží kvalitní zázemí a i když je to pro 
ně teď určitě organizačně náročnější, 
výsledek bude stát za to. Všem děku-
ji za  trpělivost,“ říká místostarostka 
Lucie Svobodová. Na místě v součas-
nosti probíhají přípravné zemní práce 
tak, aby se co nejdříve mohlo začít se 
samotnou výstavbou. red Budoucí bezpečný prostor přes ZŠ Šimanovská, který naváže na uliční chodník.

Zdroj: BRAK architects

Připravované projekty

Rekonstrukce radničních budov

Budova úřadu městské části zdale-
ka neslouží jen radním a úředníkům. 
Především je to místo, které využívají 
občané při vyřizování svých záleži-
tostí. Zastaralá budova bez chlazení 
však všem, zejména v  letních měsí-
cích, ztrpčuje život. Proto se radnice 
rozhodla připravit projekt moderni-
zace budovy radnice. 
Počítá se především se zavedením 

klimatizace, se zateplením fasá-
dy, výměnou oken, rekuperací tepla 
a  inteligentním systémem regulace 
vytápění či chlazení, který je nejen 
příjemný pro uživatele budovy, ale 
i ekonomický. Projekt počítá i s využi-
tím dešťové vody odtékající ze střech. 
„Ta by se používala zejména k zavla-
žování nově vzniklé ozeleněné stěny, 
tedy vertikální zahrady,  která bude 

nejen pěkná, ale opět pomůže ochla-
zování budovy,“ říká místostarostka 
Lucie Svobodová. 
I tento projekt nyní posuzují „evropští 
hodnotitelé“, kteří rozhodují o  roz-
dělení prostředků z Operačního pro-
gramu Praha – pól růstu. O tom zda 
a za jakých podmínek se bude projekt 
realizovat, by mělo být jasno do konce 
letošního roku. red

Projekt na „ekologickou radnici“ počítá i s ozeleněním jedné stěny. Pomůže to zlepšit klima v budově. Zdroj: SILVAPLANA SE
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„Zelená“ MŠ Osická 
Na podobném principu jako pláno-
vaná revitalizace radniční budovy 
funguje i  projekt, který městská 
část ušila na míru budově MŠ Osic-
ká. I  u  ní chce snížit energetickou 
náročnost. A nejen to. Také ji dispo-
zičně a architektonicky upravit tak, 
aby vhodně navazovala na  okolní 
přiléhající zahradu a  zahradní do-
mek. 
„Radniční budova by měla mít po-
rostlou zelení jen jednu zeď, ovšem 
tato mateřinka bude zelená celá. 
Je to krásný projekt, který budovu 
zútulní, výrazně zlepší její tepelné 
vlastnosti a celkově jí promění v ja-
kousi oázu,“ vysvětluje s úsměvem 
místostarostka Lucie Svobodová. 
I  v  tomto případě se čeká, jak do-
padne žádost o evropskou podporu 
z Operačního programu Praha – pól 
růstu. „Nápadů na  nové projekty 
máme hodně, a  pokud je chceme 
realizovat, nezbývá, než je prosadit 
v  dotačních programech. Rozpočet 
Čtrnáctky větší investiční akce ne-
umožňuje, z něho dokážeme pokrýt 
pouze nezbytné výdaje,“ dodává 
místostarostka Svobodová.
 red Z Mateřské školy Osická se stane zelená oáza. Zdroj: Ing. arch. Pavel Šulc

Jak se Čtrnáctka měnila
V UPLYNULÝCH ČTYŘECH LETECH SE MĚSTSKÁ ČÁST DOČKALA MNOHA ZMĚN A NOVINEK. REVITALIZOVANÝ PARK 
V ULICI PILSKÁ V HOSTAVICÍCH ZDOBÍ MODERNÍ KOMUNITNÍ KAVÁRNA, NA TŘICET PŘECHODŮ PRO CHODCE SE 
PROMĚNILO V BEZBARIÉROVÉ, JAHODNICE MÁ NOVOU ŠKOLKU A DOSTALO SE I NA PROJEKTY V „REŽII“ OBYVATEL.

DOPRAVA, VEŘEJNÉ A HERNÍ PLOCHY, ZELEŇ

Rekonstrukce ulic Českobrodská a Ocelkova 
Ulice Českobrodská ještě relativ-
ně nedávno patřila mezi komunika-
ce známé svými výmoly. Začalo se 
to měnit předloni, kdy hlavní město, 
respektive Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy (TSK) opravilo 
úsek od  křížení s  ulicí Rožmberská 
po Broumarskou, loni práce pokračo-
valy v úseku od Broumarské po kříže-
ní s Lomnickou. 
„O  to, aby město dalo Českobrod-
skou do  kupy, jsme usilovali hodně 
dlouho. Zejména druhá fáze prací se 
sice neobešla bez potíží, hlavně kvůli 
tomu, že realizátor o  průběhu prací 
nedostatečně informoval jak měst-

skou část, tak občany, ale nakonec 
naštěstí všechno dopadlo dobře. Ko-
munikace má teď nový, tišší povrch, 
což jistě oceňují nejen řidiči, ale i lidé 
žijící v  okolí,“ říká místostarostka 
Prahy 14 Ing. Ilona Picková. 
Později TSK podél části Českobrod-
ská zajistila ještě i výsadbu izolační 
zeleně, která v  místě rovněž tlumí 
hluk z  provozu. Další významnou 
dopravní tepnou ve správě hlavního 
města, kde rekonstrukce probíhá 
nyní, je část ulice Ocelkova. Součás-
tí oprav je nejen výměna povrchu, 
ale například i  obnova odvodnění 
vozovky, oprava přípojek uličních 

vpustí a úprava dopravního značení. 
Podle informací TSK by práce měly 
skončit na  konci letošního, nebo 
na začátku příštího roku.   red

Opravená ulice Českobrodská.
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Revitalizace parku a nová kavárna  
v ulici Pilská v Hostavicích

Místem pro četné volnočasové akti-
vity se stal park v  ulici Pilská v  Ho-
stavicích. Radnice jej na podzim 2015 
nechala kompletně revitalizovat 
a zhruba rok a půl na to zde otevřela 
moderní komunitní kavárnu. 
Dříve zchátralá plocha pod rukama 
zkušených architektů „rozkvetla“ 
do podoby zelené oázy s citlivě vytvo-
řenými přírodními cestami, dětským 
hřištěm, víceúčelovým sportoviš-
těm a  unikátně pojatými lavičkami. 
„Revitalizaci parku v  Pilské považu-
ji za  jednu z  nejzdařilejších proměn 
veřejného prostoru v  posledních 
čtyřech letech,“ říká starosta Prahy 
14 Mgr. Radek Vondra. Jak proměnu 
parku, tak i novostavbu navrhl archi-

tekt Ing. Arch. David Damaška, jehož 
návrh ocenila i  odborná obec – zís-
kal cenu hl. m. Prahy v soutěži Čes-
ký energetický a  ekologický projekt, 
stavba, inovace roku 2015. Hlavní my-
šlenka, s  níž nechala městská část 
budovu postavit, byla snaha vytvořit 
místo, kde se budou lidé rádi potká-
vat, místo s komunitním potenciálem. 
„Chtěli jsme v  Hostavicích vytvořit 
zázemí pro setkávání lidí. Součas-
né provozovatelky kavárny navíc za-
městnávají tak zvané pečující osoby, 
které jsou znevýhodněné na  trhu 
práce,“ dodává radní Mgr.  Irena Kol-
manová, jež má v Praze 14 mimo jiné 
na starosti i sport, kulturu, volný čas 
či práci s komunitami. red

Součástí revitalizovaného parku v ulici Pilská v Hostavicích je i nová komunitní kavárna.
Zdroj: Lenka Bártová

Trvalo to dlouho, ale nakonec se 
městské části přeci jen podařilo „do-
tlačit“ hlavní město k tomu, aby ales-
poň v omezené míře dokončilo první 
fázi revitalizace parku U Čeňku. 
Společnost Lesy hl. m. Prahy, kte-
rá od  magistrátu dostala projekt 
na starosti, letos v  létě a na podzim 
vybudovala v severní části parku (ve-
dle Plechárny) dětské hřiště a spor-

toviště pro dospělé v  podobě ven-
kovní posilovny. Dále v parku přibyla 
také nová cestní síť, přičemž již dříve 
zde město doplnilo i  stromy a  další 
dřeviny. „Nyní je v přípravě tzv. tře-
tí etapa revitalizace parku, která se 
však odehraje především na  území 
Dolních Počernic. Na místě dnešního 
pole má vzniknout lesopark s  cest-
ní sítí a  třeba i  s  koňskou stezkou,“ 
dodává místostarostka Prahy 14 
Ing. Ilona Picková. red

Rekonstrukce  
komunikací, 
úpravy přechodů 
pro chodce
Opravy ulic a silnic na Praze 14 jsou 
velkým tématem pro nejednoho oby-
vatele. Přestože nadále v  městské 
části zůstává řada těch, které zatím 
rekonstrukcí neprošly, byť by ji po-
třebovaly, některé komunikace se již 
dočkaly. Příkladem mohou být Staré 
Kyje, kde bylo letos rekonstruováno 
Krčínovo náměstí a  ulice Stupská, 
chystá se oprava ulic Hlinská a Za Ro-
kytkou, kde zároveň proběhne úprava 
říčního koryta. 
„Rekonstruujeme, jak nám to finan-
ce a majetkové vztahy dovolí. Faktem 
je, že jako městská část velmi často 
narážíme na  to, že nám mnoho ko-
munikací nepatří a  nezbývá než věc 
řešit s vlastníkem, v případě ulic pře-
devším s  hlavním městem Prahou,“ 
vysvětluje místostarostka Ing.  Ilona 
Picková. V uplynulých čtyřech letech 
se radnici podařilo docílit například 
i  zúžení přechodu na  Lehovci u  ko-
nečné tramvaje a  úpravy asi třiceti 
přechodů na  bezbariérové (včetně 
bezbariérového přechodu u  stanice 
metra v Hloubětíně). Část ulice Hodě-
jovská má pak od  konce léta nový 
koridor pro pěší, „zbytek“ od  hráze 
směrem k ulici Broumarská se začí-
ná budovat. Na  akci poskytl finance 
Magistrát hl. m. Prahy.
 red

Rekonstrukce autobusové točny v Hostavicích
Bezpečnější pro řidiče i cestující MHD 
je díky stavebním úpravám autobuso-
vá točna u parku Vidlák v Hostavicích. 

Na  dlouho očekáváné rekonstrukci 
městská část pracovala od  listopa-
du 2016 do loňského dubna. Součás-

tí prací bylo i  zřízení bezbariérových 
přestupů na tamějších autobusových 
zastávkách.  red

Pražský magistrát sliboval výstavbu hřišť v parku 
U Čeňku dlouho. Teď už je lidé mohou využívat.

Park U Čeňku
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Mateřská škola na Jahodnici 

Posledních několik let pracuje Pra-
ha 14 na  obnově a  rozšiřování kapa-
cit místních základních a  mateřských 
škol. Nejvýznamnější akcí v  tomto 
smyslu byla bezpochyby výstavba úpl-
ně nové budovy mateřinky na Jahodnici 
– MŠ Hostavice, kterou městská část 
otevřela loni v  září. Školka „pojme“  
112 dětí, přičemž využívat ji mohou 
nejen děti z okolí, ale z celé Prahy 14. 
„Jahodnice je rychle se rozvíjející ob-
last a jako taková školku už nutně po-
třebovala. Nyní je na stole další otázka, 

a to způsob, jak zde uspokojit rostoucí 
poptávku po základní škole,“ říká mís-
tostarostka Lucie Svobodová. 
MŠ Hostavice má čtyři, vkusným nábyt-
kem, hračkami a učebními pomůckami 
vybavené, třídy, k  dispozici je dětem 
i velká zahrada s řadou herních prvků. 
Náklady na  výstavbu mateřinky činily 
zhruba 57 milionů korun a  prakticky 
celé byly pokryty dotacemi získanými 
od Magistrátu hl. m. Prahy, a zejména 
pak od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. red

Od září 2017 má Jahodnice zbrusu novou mateřskou školu pro 112 dětí.

Nová hřiště a sportoviště 
Míčové sporty, venkovní posilovna v po-
době workoutu, parkour či skateboar-
ding v novém kabátě. To a mnoho dal-
šího si nyní v  ještě dostupnější formě 
mohou užívat obyvatelé městské části. 
Od  loňského dubna má Praha 14 dvě 
multifunkční sportovní plochy na Hu-
tích (Splavná), kde je možné si zahrát 
fotbal, basketbal a  jiné míčové spor-
ty. „O vybudování hřišť právě v těchto 
místech jsme usilovali dlouho, o to víc 
jsme rádi, že se to podařilo,“ říká mís-
tostarostka Ing. Ilona Picková.
Radost mohou mít i  návštěvníci  
Plechárny, kde městská část zre-
konstruo vala skatepark. Původní dře-
votřískovovou konstrukci nahradil  
beton. „Nevyhovující překážky a  ram-
py nahradily nové, díky kterým park 
nejen více vydrží, ale je i méně nároč-
ný na údržbu,“ vysvětluje Ing. Markéta 

Adámková, vedoucí Odboru dopravy 
a  ochrany prostředí ÚMČ Praha 14. 
Na rekonstrukci získala městská část 
dotaci zhruba 5,7 milionu korun z praž-
ského magistrátu.
Netradiční sportovní plocha před 
dvěma lety „vyrostla“ i  na  Jahodnici. 
Venkovní hřiště s  různými posilova-
cími konstrukcemi, podobnými jako 
v areálu v Bojčenkově ulici na Černém 
Mostě, vzniklo po projednání s místní-
mi obyvateli. „Ohlasy byly pozitivní, tak 
jsme se do  toho pustili. Mám radost, 
že plocha funguje a je využívaná,“ kvi-
tuje místostarostka Ing. Ilona Picková. 
Jahodnický workout zájemcům umož-
ňuje protáhnout si na čerstvém vzdu-
chu celé tělo. K  dispozici jsou různé 
hrazdy, bradla či lavice.
Hřiště typu, který zatím nemá v Praze 
obdoby, tak zvaný parkour, vzniklo loni 

v ulici Kapitána Stránského na Černém 
mostě. „Je skvělé, že můžeme lidem 
nabídout plochu pro volnočasové akti-
vity, které u  nás dosud neměly žádné 
zázemí,“ pochvaluje si místostarost-
ka Picková. Na  parkourovém hřišti je 
k dispozici deset speciálních překážek 
určených k překonávání při běhu, ská-
kání nebo lezení. Za  uplynulých osm 
let městská část do výstavby či rekon-
strukce hřišť a  sportovišť investovala 
více než 48,4 milionu korun.  red

V Praze 14 v posledních letech „vyrostlo“ hned 
několik hřišť a sportovišť. Třeba ve Splavné 
na Hutích.

ŠKOLSTVÍ, KOMUNITY, SENIOŘI, INVESTICE DO MAJETKU PRAHY 14

KC Kardašovská
Cílem městské části je, aby každá 
čtvrť měla komunitní centrum. Zatím 
poslední centrum, které se takto po-
dařilo zpřístupnit, je KC Kardašovská 
na Lehovci. Praha 14 ho otevřela loni 
v září v kompletně zrekonstruovaném 
nebytovém prostoru jednoho z  míst-
ních panelových domů. „Centrum žije 
a  je stále populárnější. Mám z  toho 
obrovskou radost, protože tento pro-
jekt je mou tak trochu srdeční záleži-
tostí, sama jsem centrum několikrát 
navštívila s  dětmi,“ uvádí místosta-
rostka Lucie Svobodová. 
Centrum zájemcům nabízí pravidel-
né i  příležitostné aktivity. „Konají se 
tu divadelní představení, přednášky 
na  různá témata, tematické výtvarné 
dílny či cestopisné besedy. Stačí sledo-
vat program. Všechny aktivity jsou díky 
dotační podpoře zdarma,“ dodává mís-
tostarostka Svobodová. Centrum se 
daří financovat díky finanční podpoře 
z evropských fondů – konkrétně z Ope-
račního programu Praha – pól růs-
tu. Protože chce v tomto modelu, tedy 
v nabídce bezplatných služeb, městská 
část pokračovat, zažádala o  evropské 
finanční zajištění i  pro další období  
– a  byla úspěšná. Finanční podpora 
projektu na  další dva roky bude činit 
cca 5 milionů korun. red
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Rekonstrukce 
Plechárny 

Dnes je černomostecká Plechárna 
známým volnočasovým centrem, ale 
dříve to tak rozhodně nebylo. Budova 
původně sloužila jako kotelna, pozdě-
ji jako autoservis. Měnit se začala až 
v roce 2013, kdy tehdejší vedení rad-
nice v čele se starostou Mgr. Radkem 
Vondrou rozhodlo, že se stane mís-
tem s širokou nabídkou aktivit, kavár-
nou a volnočasovou halou. 
„Tehdy byla budova po  hrubé rekon-
strukci, té opravdu generální, včetně 
vnitřních prostor, se jí dostalo v roce 
2015. Změnily se interiéry, přibyl 
ateliér, vnitřní sketová hala, malý 
sál a sdílená kancelář. Od té doby se 
Plechárna stále více rozvíjí a  spo-
lu s  venkovním skateparkem táh-
ne lidi zblízka i zdaleka. Na své si tu 
přijdou opravdu všechny generace, 
včetně seniorů,“ říká radní Prahy 14 
Mgr. Irena Kolmanová.  red

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská 
a MŠ Vybíralova
Konkrétní pomoc rodinám není pro 
Prahu 14 jen prázdnou frází. Už 
od  loňského února nabízí městská 
část v MŠ Zelenečská a v MŠ Vybíra-
lova tzv. dětské skupiny jako alter-
nativu v péči o naše nejmenší. 
„Jde o  určité odnože klasického 
mateřinkového provozu zaměřené 
přímo na  děti, které by se pro svůj 
útlý věk jinak do  školky nedosta-
ly. Vycházíme tak vstříc zejména 
maminkám, které se po  mateřské 
dovolené chtějí co nejdříve vrátit 
do  zaměstnání, nebo hledají úlevu 
při péči o  další děti v  rodině,“ vy-
světluje místostarostka Prahy 14 
Lucie Svobodová. 
V  souvislosti se zavedením dět-
ských skupin prošly interiéry školek 
modernizací, rekonstruovat necha-
la městská část i  gastroprovozy. 
Na  projekt se radnici podařilo zís-

kat prostředky z evropských fondů, 
konkrétně z  Operačního programu 
Praha – pól růstu. Díky této podpo-
ře si radnice mohla dovolit vyrovnat 
finanční nerovnost mezi dětskou 
skupinou a  mateřskou školou, kte-
rá vychází z  toho, že dětské skupi-
ny ze zákona nedosáhnou na  státní 
příspěvek na mzdy a jejich provoz je 
tudíž nákladnější. „Výsledek je, že 
rodiče ve svých peněženkách rozdíl 
mezi klasickou školkou a  dětskou 
skupinou nepocítí,“ uzavírá mís-
tostarostka Lucie Svobodová.  red

Projekt Čtrnáctka podle vás

Na Praze 14 aktuálně běží první roč-
ník tzv. participativního rozpočtování 
– Čtrnáctka podle vás, v  jehož rámci 
mohli lidé na  radnici posílat vlastní 
projekty zaměřené na zlepšení života 
v  městské části. Z  celkem osmnácti 
realizovatelných projektů dostala 
většina v  internetovém hlasování 
„zelenou“. „Lidé hlasovali v průběhu 
března a  my, jen co jsme znali vý-
sledky, jsme se mohli pustit do prá-
ce, respektive do realizace vítězných 
projektů. Participativní rozpočet totiž 
funguje tak, že obyvatelé něco vymy-

slí, přesněji předloží alespoň rámco-
vý projekt s  rozpočtovým odhadem 
a  radnice jej, pokud se tento projekt 
ukáže jako realizovatelný a  zároveň 
uspěje v  očích veřejnosti, uskuteční. 
Pro první ročník jsme na  občanské 
projekty vyčlenili 5 milionů korun,“ 
vysvětluje radní Mgr. Irena Kolmano-
vá, do  jejíž gesce participativní roz-
počtování spadá. Zatím se podařilo 
realizovat například osvětlení pře-
chodu v  Cíglerově ulici na  Lehovci, 
pěší cestu podél Kyjského rybníka 
nebo gril zónu na Jahodnici.  red

Oprava sídla 
městské policie

V  letošním roce nechala městská 
část zrekonstruovat i  svou budovu 
ve  Vlčkově ulici na  Černém Mostě – 
sídlo místní Městské policie hl. m. 
Prahy, Komunitního centra Motýlek 
a Mateřského centra Klubíčko - YMCA 
PRAHA. Práce ještě čekají přilehlou 
zahradu, která spolu s  tamním dět-
ským hřištěm rovněž „absolvuje“ 
kompletní revitalizaci.   red

Mezi občanskými projekty podanými v rámci prvního ročního participativního rozpočtu bylo 
i vybudování pěší cesty podél Kyjského rybníka.

Interiér třídy pro dětskou skupinu v MŠ Vybíralova.



32

Odškrtnuto

Lidé už nemoknou 
na zastávkách, ani se 
nebrodí blátem
S RŮZNÝMI POŽADAVKY A PODNĚTY SE LIDÉ NA MÍSTNÍ RADNICI 
OBRACEJÍ NEJEN NA LOKÁLNÍCH VEŘEJNÝCH FÓRECH, ALE V PRŮBĚHU 
CELÉHO ROKU. MĚSTSKÁ ČÁST SE JIM SNAŽÍ VYCHÁZET VSTŘÍC, I KDYŽ 
NE VŽDY JDE O ÚKOLY, KTERÉ MAJÍ JEDNODUCHÁ, NATOŽ RYCHLÁ 
ŘEŠENÍ. BYLO TO TAK NAPŘÍKLAD I PŘI BUDOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ 
NA DVOU AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH ČI SCHODŮ, KTERÉ NAHRADILY 
BLÁTIVOU CESTU MEZI DVĚMA ČÁSTMI ULICE BRYKSOVA.

Přístřešky na  autobusových zastáv-
kách Rajská zahrada a Obchodní cen-
trum Černý Most, které zde ještě do-
nedávna chyběly, městská část řešila 
déle než rok. „Může se to zdát dlouhá 
doba, ale není to tak. Chtěli jsme vyjít 
vstříc občanům, kteří si logicky stě-
žovali na to, že při čekání na autobus 
moknou, jenže jsme naráželi na  jed-
nu překážku za  druhou. Kromě chy-
bějících financí to byl zejména fakt, že 
zastávky radnice nemá ve své správě, 
a tudíž s nimi nemůže jen tak naklá-
dat,“ popisuje místostarosta Prahy 
14 Jiří Zajac, který si vybudování pří-
střešků vzal na starost.
Nakonec se podařilo sehnat všechna 
nutná povolení, dohodnout se s vlast-

níky a zajistit financování projektu, sta-
vebního materiálu i prací. „Super je, že 
to všechno městskou část ve výsledku 
nestálo ani korunu, protože se nám 
peníze podařilo získat od soukromých 
investorů, respektive z podnikatelské-
ho sektoru. Chtěl bych při této příleži-
tosti poděkovat společnostem outdoor 
akzent, JCDecaux a  Unibail-Rodam-
co-Westfield,“ dodává místostarosta, 
do jehož gesce spadá především byto-
vá politika a správa majetku.

DO ZŠ A MŠ VYBÍRALOVA 
PO NOVÝCH SCHODECH
Ostatně přístřešky nebyly jediným, 
obdobně nákladným počinem radnice, 
který se takto podařilo zafinancovat. 
„Stejně jsme postupovali i  v  případě 
výstavby úplně nových schodů na Čer-
ném Mostě, které nahradily blátivou 
cestu spojující dvě části ulice Brykso-
va. Propojku k tamní ZŠ a MŠ Vybíra-
lova lidé často ani nemohli využívat, 
protože byla neschůdná,“ vysvětluje 
místostarosta Zajac. Protože ani ten-
tokrát nebyl pozemek ve správě měst-
ské části, čekal radnici dlouhý mara-
ton jednání. „Ve spolupráci s majitelem 
pozemku a také s lidmi z místních SVJ 

se nakonec podařilo schody vybudo-
vat. Všem zúčastněným děkuji za jejich 
konstruktivní přístup a  finanční spo-
luúčast,“ dodává místostarosta.
Vedle vybudování schodů pak obyva-
tele Černého Mostu, zejména ty, kteří 
žijí v okolí ulic Maňákova a Bobkova, 
pravděpodobně potěšila i  revitaliza-
ce a  oplocení tamních vnitrobloků. 
Na  radnici pravidelně chodily stíž-
nosti, že se v  místě scházejí nepři-
způsobivé osoby a že zde do pozdních 
nočních hodin dělají hluk a  nepořá-
dek. „I  tato místa se nám podařilo 
zvelebit. Oplotili jsme je a  umožnili 
jsme zde výsadbu květin a další zele-
ně,“ uzavírá místostarosta Zajac.
Spolu se svým týmem z  organizace 
Správa majetku Prahy 14 v uplynulém 
období navíc úspěšně „rozjel“ priva-
tizaci místních bytů nebo se postaral 
o rekonstrukci a kompletní obsazenost 
Polikliniky Parník na Černém Mostě.

red

Dvě části ulice Bryksova propojují nové schody. 
Nahradily blátivou cestu.

Cestující už nemusejí moknout. Autobusové 
zastávky na Rajské zahradě a u Centra Černý 
Most mají nové přístřešky.Vnitrobloky u ulic Maňákova a Bobkova nechala radnice na žádost obyvatel oplotit.
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ČTRNÁCTKA
Zajímá vás, jakabude.cz?

Teď je to na vás!
Volte č. 2, kandidátku
ČSSD.

Česká strana sociálně demokratická

Vylosované číslo: 2

1. Mgr. Ing. Lucie Svobodová, 36 let, ekonomka,  

	 právnička,	
Praha	14,	p

ol.	příslušno
st	ČSSD,	 

	 navrhující	s
trana	ČSSD

2. Mgr. David Beňák,	39	let,	ved
oucí	úřední

k			

	 a	pedagog
,	Praha	14,	

pol.	přísluš
nost	ČSSD,

		

	 	navrhující	s
trana	ČSSD

3. Ing. Viktor Novák,	57	let,	zam
ěstnanec	s

tátního		

	 fondu,	Prah
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	 navrhující	s
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5. doc. PhDr. Martin Holý, Ph. D.,	40	let,	his
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	 koškolský	p
edagog,	Pr

aha	14,	pol
.	příslušnos

t	ČSSD,		

	 navrhující	s
trana	ČSSD
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VOLTE č.1

JSME PRO:
• vybudování nového DOMOVA pro SENIORY
• obnovení služby PRVNÍ POMOCI na PARNÍKU
• vybudování ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Hostavicích
• vybudování PARKOVACÍCH DOMŮ
• vybudování STARTOVACÍCH BYTŮ pro mladé
• více linek NÍZKOPODLAŽNÍCH ELEKTROBUSŮ
• zajištění oprav chodníků a ulic na Praze 14
• projednávání důležitých rozhodnutí s občany

JSME PROTI:
• neúměrným DEVELOPERSKÝM PROJEKTŮM
• STAVEBNÍ ČINNOSTI v parcích a zeleni
• nákladným studiím, projektům a auditům bez
• následného smysluplného uplatnění

Viktor Šíma            Josef Nový             Petr Zubec

Naši kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha 14

„Vstupenky do bazénu si senioři mo-
hou vyzvednout v  úřední dny na  se-
kretariátu našeho odboru. Stejně tak 
se na nás takto mohou obrátit zájem-
ci o proplacení příspěvku na mamo-
grafické či sonografické vyšetření 
rakoviny prsu. Nejen těmito aktivita-
mi městská část přispívá k  ochraně 
zdraví svých občanů,“ říká František 
Bradáč, vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14.
V  rámci Programu zdraví se le-
tos uskutečnilo hned několik akcí. 
Na  jaře městská část zorganizovala 
dotazníkové šetření zacílené na  kli-
ma školních jídelen, v  červnu si lidé 
oživili základy první pomoci na  akci 
pořádané ve  spolupráci s  Oblastním 
spolkem ČČK Praha 9 a  září patřilo 
oblíbenému Dni zdraví. Ten se, stej-
ně jako v  uplynulých letech, usku-

tečnil na  Poliklinice Parník a  nabídl 
již tradiční bezplatné měření tlaku, 
cukru a  hladiny cholesterolu v  krvi, 
kontrolu znamének či aktivity zamě-

řené na  prevenci kouření a  nádoro-
vých onemocnění. Liga proti rakovině 
Praha v tomto roce navíc v naší měst-
ské části uspořádala putovní výstavu 
Každý svého zdraví strůjcem, kterou 
bylo možné zhlédnout na  prostran-
ství před stanicí metra Rajská zahra-
da. Záštitu nad touto výstavou převzal 
starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra. 
Zdravé výživě a  zdravému životnímu 
stylu jsou věnovány také aktivity v Ko-
munitním centru Kardašovská.
A co se letos ještě chystá? V pátek 19. 
října 2018 se můžete těšit na veřejnou 
přednášku v Kavárně Maňána, na níž 
bude Stanislav Drda hovořit o dušev-
ním zdraví, životním stylu a o hledání 
inspirace v Indii. Přednášku připravi-
lo Centrum Slunečnice o. p. s., začíná 
v půl sedmé večer a připraveno bude 
i drobné občerstvení. red

Program zdraví Prahy 14
TAKÉ V LETOŠNÍM ROČNÍKU PROGRAMU ZDRAVÍ POSKYTUJE PRAHA 14 PŘÍSPĚVEK NA PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ 
RAKOVINY PRSU A VOLNÉ SENIORSKÉ VSTUPENKY DO KRYTÉHO BAZÉNU V HLOUBĚTÍNĚ, DÁLE PODPORUJE 
PREVENCI VÝSKYTU ZUBNÍHO KAZU U ŠESTNÁCTI SET DĚTÍ Z MÍSTNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL A POŘÁDÁ ČI 
SPOLUPOŘÁDÁ KAMPANĚ ZAMĚŘENÉ NA OSVĚTU V OBLASTI ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.
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ANKETA

Prostředky z  evrop-
ských fondů čerpalo ve-
dení Prahy 14 promyšle-
ně a uvážlivě. Uvážlivost, 
spolu s  připraveností 
projektů, považuji za klí-
čovou. Dodnes můžeme 

sledovat, jak dopadly obce, které si po-
stavily aquaparky a  nyní čelí konkur-
zům. Koalici na  Praze 14 se podařilo 
najít shodu na  užitečných projektech 
pro budoucnost jako je Komunitní cen-
trum Hloubětín, Základní umělecká 
škola Baštýřská, Domov pro seniory 
Bojčenkova, dostavba Základní školy 
Šimanovská a dalších.

Josef Kutmon, ODS

Je velmi dobré, že Pra-
ha 14 čerpá finance 
z  evropských fondů, 
přestože to znamená 
velký kus práce v  pří-
pravě i  realizaci. Mys-
lím si, že získávání pro-

středků je dostatečné.
Viktor Šíma, BEZPP

Je smutné a alarmující, 
že dotace nejsou čerpá-
ny na  řadu věcí, které 
Prahu 14 opravdu pálí 
nebo jí chybí. Namísto 
toho se vymýšlejí pro-
jekty, které mnohdy ne-

mají smysl. Proč se nečerpají dotace 
především na opravy chodníků, úpra-
vu zeleně a  veřejného prostranství, 
na  zřízení domova pro seniory nebo 

třeba na  zbudování nové školy v  Ho-
stavicích? Problém a  rezervu vidím 
především v tom, že vedení MČ, nejen 
v oblasti dotací, pracuje zcela nekon-
cepčně.

Soňa Tománková, BEZPP 

Většina dotací jde nyní 
do školství, kde je to jis-
tě vítané, a také do roz-
voje komunitního života. 
Oproti jiným městským 
částem vidí me rezer-
vu zejména v získávání 

prostředků na  rekonstrukce veřej-
ných prostranství. Zároveň je nutné 
vyvarovat se chyb v administraci do-
tace, kvůli čemuž v minulosti musela 
být vrácena. Škodní komise vyčíslila 
škodu na 8,5 milionu Kč. Nevyvození 
důsledků z  této události bylo důvo-
dem k  protestní rezignaci jednoho 
z radních.

Ing. Jan Adámek, ANO

Praha 14 nepatří k těm 
bohatším městským 
částem, ale s ohledem 
na  rozložení osídlení 
a  rostoucí výstavbu 
má zvýšené náklady 
na  vybudování občan-

ské vybavenosti. Jedním z řešení jak 
profinancovat dobudování občan-
ské vybavenosti je čerpání financí 
z  evropských fondů.  Každoročně 
dochází k  růstu čerpání dotací, ale 
vždy je co zlepšovat. Doporučuji ka-
pacitně posílit především investiční 

odbor a zintenzivnit přípravu a rea-
lizaci smysluplných projektů.

Ing. Jiří Klíma, MBA, TOP 09

Problematika spadá 
do mé gesce, tudíž hod-
nocení přísluší jiným. Já 
mohu jen zopakovat, že 
z ekonomického pohle-
du z dotací nijak nadše-
ná nejsem. Ale z našeho 

rozpočtu by tak objemné investice, jaké 
děláme, nebyly myslitelné. Prostřed-
ky z  dotací neprojídáme, investujeme, 
zejména do  nemovitostí. Je třeba si 
uvědomit, že o tom, zda dotace budou, 
či nebudou, my nerozhodujeme. Pokud 
jsou, buď je vyčerpáme my, nebo někdo 
jiný. Jsem nadále pro to první.

Mgr. Ing. Lucie Svobodová

Každým rokem se daří 
zvyšovat částku, kterou 
na  investiční akce zís-
ká městská část mimo 
svůj rozpočet. Díky tomu 
jsou např. zrekonstruo-
vané a  zateplené školy, 

školky i další naše budovy. Obnovy se 
dočkaly i jejich zahrady. Věřím, že ten-
to trend bude pokračovat a že se dále 
bude dařit získávat finance na  rozvoj 
městské části třeba v oblasti využívání 
alternativních zdrojů energie či zadržo-
vání vody v krajině, díky čemuž bychom 
mohli lépe čelit suchu a horku.

Ing. Ilona Picková, Zelení
Účast v anketě byla nabídnuta  

všem stranám zastoupeným v ZMČ Praha 14.

NA ŘADU SVÝCH PROJEKTŮ ČERPÁ PRAHA 14 FINANCE Z EVROPSKÝCH FONDŮ. VYUŽÍVÁ TYTO MOŽNOSTI 
ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ DOSTATEČNĚ, NEBO NĚKDE VIDÍTE REZERVY? CO DOPORUČUJETE?

Turnaj ve stolním 
tenisu
V sobotu 3. listopadu se ve spor-
tovní hale plaveckého areálu 
Hloubětín uskuteční turnaj 
ve stolním tenisu o pohár sta-
rosty MČ Praha 14 pro neregis-
trované hráče od 15 let, pro hráče 
organizace PRST od 50. místa 
žebříčku mužů, ženy bez omezení. 
Prezence v 8.30–8.50, začátek 
turnaje v 9 hodin. Startovné 50 
korun. Vstup pouze v sálové obuvi.

Výstava v Galerii 14
Přijďte do Galerie 14 (nám. Plk. Vlčka, Černý Most) 

a užijte si příjemný kulturní zážitek. 

Výstava obrazů Jarmily 
Čerevkové bude otevřena 

OD 9. DO 31. ŘÍJNA 2018 VŽDY 
V ÚTERÝ, STŘEDU A ČTVRTEK 

14.00–18.00 HODIN. 

             Vstup volný.



Naše školy

35

V  úterý 28. srpna vyjely od  úřadu 
městské části dva autobusy směr 
Kutná Hora. Každou školu repre-
zentovali vybraní pedagogové – 
za mateřskou školu to byla učitelka 
a  ředitelka školy, za základní školu 
pak učitelé českého jazyka, mate-
matiky z prvního a druhého stupně, 
učitel zodpovědný za  brannou vý-
chovu a ředitel školy. 
Program byl opravdu nabitý, zamě-
řený hned na  několik oblastí peda-
gogické činnosti. Kromě různých 
oblastí se střídaly i různé druhy ak-
tivit a způsoby prezentace. 
Úvodní slovo pronesla paní místosta-
rostka MČ Praha 14 Mgr. Ing. Lucie 
Svobodová. Je to zejména její zá-
sluha, že MČ Praha 14 je tak aktivní 
v  získávání dotací na  podporu čin-
nosti mateřských a základních škol. 
Společnou aktivitou všech základ-
ních a mateřských škol byla prezen-
tace výsledků dotazníkového šetření 
„Mapa školy“, kterého se účastnily 
školy obou městských částí na  jaře 
letošního roku.
Pracovníci společnosti www.scio.cz, 
s.r.o., představili celkové výsled-
ky Mapy školy všech zúčastněných 
škol a  pak anonymizované výsled-
ky šetření našich mateřských a zá-

kladních škol. Jak naše mateřské, 
tak základní školy si v  šetření ved-
ly dobře, v  některých ukazatelích 
až velmi dobře, což ukazuje dobrou 
kvalitu školství v naší městské čás-
ti a  obecně spokojenost zákonných 
zástupců.  
Společnost SCIO prezentovala také 
výsledky Národního testování žáků 
5. a  7. tříd, které se uskutečni-
lo  na jaře. Opět jsme měli možnost 
vidět celkové výsledky všech zú-
častněných škol a  pak anonymizo-
vané srovnání škol v  naší městské 
části.

ŠKOLY VYPRACOVALY  
POPISY POTŘEB
Další aktivity již byly naplánovány 
zvlášť pro mateřské školy a  zvlášť 
pro základní školy. Základní školy 
pracovaly ve  skupinách na  zpra-
cování SWOT analýzy několika ob-
lastí – spolupráce se zřizovatelem, 
PC ve  výuce, kroužky a  volitelné 
předměty, spolupráce s  mateřský-
mi školami, spolupráce s OSPODem. 
Vedoucí jednotlivých skupin pre-
zentovali výsledky práce, každá 
prezentace byla oceněna potles-
kem a  doplněna podnětnou disku-
sí. Zjistili jsme, že i když školy mají 

jiné podmínky – odlišují se velikostí 
a materiálním zázemím –, problémy 
zaznamenávají téměř identické.
Mezi témata mateřských škol patři-
la např. nabídka kroužků, spoluprá-
ce a propojení se ZŠ a vztah se zři-
zovatelem. Workshopy pro ZŠ byly 
zaměřeny na čtenářskou a matema-
tickou gramotnost, workshopy MŠ 
na téma Mindfulness, tedy na to, jak 
se při práci ve škole cítit v pohodě.
Každá škola a  školka vypracovala 
popis potřeb školy – ve  vybraných 
oblastech pedagogové nejprve udě-
lali SWOT analýzu a  pak na  zákla-
dě příležitostí, které sami popsali, 
vybrali jednu hlavní aktivitu, která 
bude stěžejní pro odstranění sla-
bých stránek školy.
Co bylo pro školy nejpřínosnější? 
Výměna zkušeností, diskuse s  ko-
legy z  jiných škol, práce na  plá-
nech pro vlastní školu, konzultace 
s pracovníky oddělení školství nebo 
dalšími pracovníky městské části 
a uvolněná atmosféra. 

Mgr. Alena Gabaľová,  
 ředitelka ZŠ Šimanovská

Výjezdní zasedání je podpořeno v rámci pro-
jektu „Místní akční plán Praha 14 II.“, reg. 
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524. 

Ať to frčí!
O tom, že velkým kladem naší škol-
ky je rozlehlá zahrada, kterou by 
možná uprostřed sídliště mnohý 
nečekal, dobře vědí rodiče dětí, kte-
ré školku navštěvují. Vždyť mno-
zí přiznávají, že si právě proto naši 
školku vybrali. Byli jsme rádi, když 
MČ Prahy 14 oznámila záměr inves-
tovat do  rozvoje zahrady. Jak bude 
plánovaná úprava vypadat, jsme si 
mohli prohlédnout v  architektonic-
kých nákresech projektu. Byli jsme 
však poněkud skeptičtí, zda se práce 
během dvou prázdninových měsíců 
stihnou zrealizovat. Stihly a my jsme 
pochvalně hodnotili hotové dílo. Po-
zitivní ohlasy přicházejí jak od  dětí, 

tak i  od  jejich rodičů. Díky barev-
nému pryžovému povrchu na  části 
hlavních cest zahrada „prokoukla“ 
a  získala několik výrazných nových 
prvků. Jedním z  nich je velryba – 
herní prvek s pítkem a soustava vzá-
jemně propojených korýtek na  hry 
s vodou. Takřka splývající s vegeta-
cí je dřevěná stavba v  podobě lodi 
v  dolní části zahrady. Ta nabízí dě-
tem jak hry s pískem (kladku s kbe-
líkem, sypací otvory, velká síta), tak 
dřevěnou stěnu s lezeckými úchyty. 
Oblíbené u dětí jsou v tartanu vyzna-
čené nejrůznější grafické tvary: sto-
py zvířat, písmena abecedy, skákací 
panák, metr. Děti teď mohou na za-

hradě naplno rozvíjet a prověřit svou 
pohybovou zdatnost. Zbývá už jen 
dokoupit koloběžky a  helmy, aby to 
i pořádně „frčelo“. 
Do  Mateřské školy Vybíralova 968 
pořád přijímáme děti do  naplnění 
kapacity. Děti a paní učitelky  
 z MŠ Vybíralova

Zdroj: MŠ Vybíralova

Mapování v Kutné Hoře
POSLEDNÍ SRPNOVÝ TÝDEN SE NESL NEJENOM VE ZNAMENÍ PŘÍPRAV NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU. VÝZNAMNÝ 
BOD V NĚM PŘEDSTAVOVALO TAKÉ SETKÁNÍ UČITELŮ Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MČ PRAHY 14  
A MČ DOLNÍ POČERNICE. 
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Sport v Praze 14

Zajímavá trasa nedaleko vaše-
ho bydliště! Takový závod byste 
v  Praze nečekali! Startujeme už 
v pátek 19. 10. 2018 nočním závo-
dem! V rámci závodu bude nabíd-
nut bohatý sportovní doprovodný 
program, který je připraven hlav-
ně pro děti a  jejich rodiče nejen 
z Prahy 14. 

PROGRAM NEJEN U PLECHÁRNY
Těšit se na  něj můžete v  sobotu 
od  13 do  17 hodin a  v  neděli od  9 
do  13 hodin. Přestože se odehraje 
především v okolí Plechárny, účast-
níky čekají zajímavá místa i na trati. 
Je připraveno sedm stanovišť, které 
z  části kopírují tratě hlavního zá-
vodu, účastníci doprovodného pro-
gramu tedy budou moci podpořit 

závodníky hlavního závodu v sobotu 
a dětského závodu v neděli.

STŘELBA Z PUŠKY  
A BĚH NA 400 METRŮ 
Velmi zajímavým stanovištěm bude 
představení nové sportovní disci-
plíny Target sprint, která spojuje 
střelbu z pušky a běh na 400 metrů. 
Každý návštěvník si bude moci no-
vou disciplínu vyzkoušet. Vzhledem 
k  tomu, že děti střílejí na 10 metrů 
vleže a dospělí ve stoje, dají se čekat 
zajímavé rodinné souboje. V  pátek 
pozveme k  účasti na  Target sprin-
tu i děti ze základních škol na Čer- 
ném Mostě. Pokud chcete zjistit,  
jak nová disciplína s  olympijskou 
ambicí vypadá, podívejte se na   
www.targetsprint.cz

I  další stanoviště slibují zajíma-
vé sportovní disciplíny a  zážitky 
– VŠTVS PALESTRA je připravuje 
ve  spolupráci s  Českou olympij-
skou nadací, rehabilitační klini-
kou Redpoint Clinic CZ, která sídlí 
na  Černém mostě, hlavním měs-
tem Prahou, nově otevřeným spor-
tovním centrem zdravého pohybu 
VT GYM v  Praze-Kbelích  a  další-
mi partnery závodu. Na  každého, 
kdo zvládne všechny stanoviště, 
bude čekat malá památka na  zá-
vod. Každý, i ten, kdo si ještě letos 
na  hlavní závod netroufne, může 
na  Čihadlech zažít dva dny plné 
sportu. Všechny informace nalez-
nete na www.gladiatorrace.cz.

Organizátoři 
 závodu

Gladiator Race 2018
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA 2. ROČNÍK ZÁVODU INOV-8 GLADIATOR RACE PRAHA, KTERÝ SE USKUTEČNÍ  
OD 19. DO 21. 10. 2018! ZÁVODU SE MOHOU ZÚČASTNIT I DĚTI V DĚTSKÝCH KATEGORIÍCH, STEJNĚ TAK  
I CELÉ RODINY V KATEGORIÍCH FUN A FAMILY.

Pozvánka
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Komunity

MIXÉR – mezigenerační klub v KC Kardašovská
LETNÍ PRÁZDNINY SKONČILY PŘED MĚSÍCEM A I SAMOTNÉ LÉTO SE NÁM UŽ POMALU PŘEKLÁPÍ DO PODZIMU. 
V NĚKTERÝCH RODINÁCH TRÁVÍ DĚTI PRÁZDNINY NEBO JINÝ VOLNÝ ČAS S RODIČI NEBO S PRARODIČI. NĚKDE 
VŠICHNI DOHROMADY. JINDE BY ZASE DĚTI RÁDY NĚJAKOU TU BABIČKU „ADOPTOVALY“, NEBO NAOPAK BABIČKA 
S DĚDEČKEM MARNĚ TOUŽÍ PO VNOUČATECH. VŠECHNY TYTO SKUPINY SI TEĎ PŘIJDOU NA SVÉ V „MIXÉRU“.

Každá generace má svůj pohled na svět, 
své plusy i mínusy. Děti jsou hravé, nad-
šené, plné energie, mají chuť do všeho 
nového a neznámého, ale spoustu věcí 
se musí teprve učit. Starší generace 
bývá naopak klidnější, zkušenější, ale 
také konzervativnější. Budování vztahů 
mezi generacemi by mělo být součástí 
každodenního života, určitě si mají na-
vzájem co dát. V tomto duchu jsme pojali 
i náš nový mezigenerační klub s příhod-
ným názvem „Mixér“, kde bychom rádi 
namíchali všechny generace.
Mixovat budeme každou středou 
od  devíti do  jedenácti hodin, a  to ne-
jen mladé s dříve narozenými. Budou 

se pravidelně střídat středy zaměřené 
na  předčítání z  oblíbených knížek se 
středami rukodělnými, kde se bude-
me seznamovat s  vašimi zajímavými 

výtvarnými technikami a  společně 
tvořit. Další Mixéry pak budou věnová-
ny společnému zpívání, muzicírování 
nebo poslechu hudby. A  v  neposlední 
řadě to budou středy „povídací“, kde 
se můžete s  ostatními podělit o  vaše 
cestovatelské zážitky, koníčky, oblíbe-
né recepty nebo jiné zajímavosti. 
Je vám něco mezi 0–100 lety? Rádi 
byste trávili čas společně napříč ge-
neracemi, ať už se svými dětmi, vnou-
čaty, rodiči či prarodiči nebo z  jiných 
rodin? Pak je „Mixér“ určen právě pro 
vás! Těšíme se na vás v KC Kardašov-
ská na Lehovci!

Tým KC Kardašovská

ilustrační obrázek

KC KARDAŠOVSKÁ JE OTEVŘENÉ UŽ 
ROK, JAK ZA SEBE HODNOTÍŠ TOHLE 
OBDOBÍ?
Jako všechny začátky i ten náš byl ná-
ročný. Nicméně bylo jen otázkou času, 
kdy se naše aktivity plně rozjedou. Naše 
centrum za ten rok navštívilo minimálně 
600 lidí a většina z nich se k nám pravi-
delně vrací, takže si myslím, že se nám 
ten rozjezd docela povedl. 

CO TĚ NA PRÁCI  
V KARDAŠOVSKÝ NEJVÍCE BAVÍ?
Líbí se mi ta rozmanitost. V centru po-
řádáme programy nejen pro děti, ale 
i seniory nebo cizince. Člověk se tu ni-
kdy nenudí, stále je co dělat. V tom je to 
kouzlo.
DÁ SE O NĚJAKÝCH AKTIVITÁCH ŘÍCI, 
ŽE JSOU VYLOŽENĚ ÚSPĚŠNÉ?
Rozhodně ano. Nejvíce kurzy a  jed-
norázové akce pro seniory. Napří-
klad pravidelné výlety, další chystáme 
na  středu 17. října, kdy pojedeme vla-

kem do  Klánovic. Z  důvodu naplně-
né kapacity na  počítačových kurzech, 
pořádáme nově také jednorázové 
IT semináře pro seniory. Ve  čtvrtek  
25. října nás čeká už třetí IT seminář: 
práce s fotografií.

PŘED PRÁZDNINAMI  
JSTE UVEDLI V CENTRU NĚKOLIK 
DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ, 
BUDETE S DIVADLY POKRAČOVAT 
I V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE?
Jak v dětských představeních, tak v di-
vadlech pro dospělé budeme nadále po-
kračovat.
V říjnu se mohou návštěvníci těšit na 2 
představení. Konkrétně ve  středu 17. 
října od 20 hodin na představení Auto-
mat na filmy od souboru Buchty a loutky 

a v úterý 30. října od 9 a 10 hodin na po-
hádku Oskárek na cestách od souboru 
Gábina a Katka. 

CHYSTÁTE NA PODZIM  
NĚCO SPECIÁLNÍHO?
V rámci našeho mini festivalu “Podzim 
v Kardašovské” budeme pořádat v so-
botu 27. října kreativní dílny na  téma 
halloween. Návštěvníci si budou moci 
vydlabat dýni, poslechnout živou hud-
bu a  děti si mohou od  15.00 zatančit 
na halloweenském bále. Z našich akcí to 
samozřejmě není všechno, proto dopo-
ručuji sledovat náš program na našich 
webových stránkách www.praha14.cz/ 
sekce život na Praze 14.

Tým KC Kardašovská
KC Kardašovská je financováno z projektu Ko-
munitní centrum Praha 14, reg. č. CZ.07.3.63
/0.0/0.0/16_031/0000225,spolufinancovaného 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Podzim v „Kardašovce“
ALŽBĚTA KŘEMENOVÁ JE KOORDINÁTORKOU AKTIVIT V KOMUNITNÍM 
CENTRU KARDAŠOVSKÁ, STUDOVALA PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKU, UČÍ 
V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE HRU NA PIANO, JEZDÍ NA TÁBORY, CVIČÍ KICK 
BOX, RÁDA JEZDÍ NA KONI A SKVĚLE VAŘÍ. V CENTRU MÁ NA STAROSTI 
ŠIROKÉ SPEKTRUM AKTIVIT OD PŘEDNÁŠEK O ZDRAVÍ PŘES DIVADLA AŽ 
PO RUKODĚLNÝ KROUŽEK PRO SENIORY. A MNOHÉ DALŠÍ.

10. 10. od 17.00 proběhne vernisáž výstavy obrazů Martina Perlíka s názvem Co se našlo v kůlně. Obrázky rodáka 
z Prahy 14 si můžete v KC prohlédnout do konce října. 
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NABÍZÍME pro všechny pozice:
• náborový příspěvek ve výši 5 tis. Kč (popelář, metař) a 15 tis. Kč (řidič sk. C), 
• 5 týdnů dovolené, 
• stravenky, volnočasové poukázky Flexipassy, 
• příspěvek na penzijní připojištění,
• a další zaměstnanecké benefity.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou. 
Pracovní doba: dle provozovny (většinou 6,00 – 14,00 hod.)
Pracoviště: Praha
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
E-mail: personalni@psas.cz
V případě zájmu kontaktujte přímo jednotlivé vedoucí středisek na tel. uvedených u příslušné pozice.

Pražské služby 
jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi  
v nakládání s komunálním odpadem a jeho 
odstraněním

ŘIDIČ SK. C / DĚLNÍK NA ÚDRŽBU  
ULIČNÍCH VPUSTÍ A KOMUNIKACÍ
Pracovní náplň:
• řízení speciálního vozidla, čištění kanalizačních vpustí, obsluha 

pomocné mechanizace;
• zajišťování schůdnosti a sjízdnosti komunikací v průběhu zimního 

období; (odstraňování sněhu, posyp, náhradní činnost).
Požadujeme:
• řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz řidičzee;
• fyzickou zdatnost, spolehlivost, pravidelnou docházku;
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích 

v silničním provozu.
Mzdové ohodnocení: 
až 35 tis. Kč včetně příplatků za práci přesčas, pohotovost,  
v so, ne a o svátcích
Kontakt: Josef Fišer - tel.: 603 268 751 (6.00–14.00 hod.)

ŘIDIČ SK. C / ZNAČKAŘ 
Pracovní náplň: 
• realizace prací spojených s dopravním značením a zařízením 

v rámci hl.m. Prahy a Středočeského kraje;
• manuální práce na komunikacích v silničním provozu;
• v zimním období úklid sněhu.
Požadujeme:
• řidičský průkaz sk C, profesní průkaz; 
• průkaz motorových vozíků a profesní průkaz výhodou (po zkušební 

době v rámci prac. poměru je možno doplnění);
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích 

v silničním provozu;
• fyzická zdatnost, soběstačnost, spolehlivost, flexibilita;
• práce v dvousměnném provozu (ranní, odpolední).
Mzdové ohodnocení: 
až 38 tis. Kč včetně příplatků za práci přesčas, pohotovost, v noci, so, ne 
a o svátcích
Kontakt:
Ivana Michalová, tel.: 284 098 667, 605 202 409 (8.00–14.00 hod.)
Jaroslav Vaněk, tel.: 737 216 699 (8.00–14.00 hod.)
František Voldřich, tel.: 737 226 260 (8.00–14.00 hod.)

POPELÁŘ 
Pracovní náplň: 
• vynášení, nakládání a odnášení nádob s odpadem;
• odstraňování nečistot způsobených při vynášení  

a vyprazdňování nádob; 
• evidence závad a jejich hlášení;
• odemykání a zamykání objektů patřících majiteli popelnic;
• bezkonfliktní jednání s klientem.
Požadujeme:
• chuť pracovat, pravidelná docházka;
• dobrá fyzická kondice;
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí; 
• slušné chování, týmová spolupráce, zodpovědnost, flexibilita.
Mzdové ohodnocení: 
19 000–26 000 Kč/měs.  
(+ příplatky dle směnnosti a za práci přesčas, v so, ne a o svátcích) 
Kontakt:
Praha 1 – Nové Mlýny – Ivan Dvořák, tel.: 605 209 313 (6.00–14.00 hod.)
Praha 6 – Proboštská – Miroslav Havlíček, tel.: 603 271 501 (6.00–14.00 hod.)
Praha 10 –  Průmyslová – Petr Novosád, tel.: 734 693 323 (6.00–14.00 hod.)

METAŘ 
Pracovní náplň: 
• ruční čištění chodníků, pěších zón a úseků motoristických komunikací
Požadujeme:
• chuť pracovat,
• pravidelnou docházku (pracovní doba převážně 6.00–14.00 

hodin)
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích 

v silničním provozu,
• dobrý zdravotní stav.
Mzdové ohodnocení: 
15 000–19 000 Kč/měs. (+ příplatky dle směnnosti a za práci přesčas, 
v so, ne a o svátcích)
Kontakt:
Praha 1 – U Bulhara – Petr Marek, tel.: 603 870 198 (6.00–14.00 hod.)
Praha 6 – Drnovská – V. Kubrychtová, tel.: 605 939 460 (6.00–14.00 hod.)

V současné době hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice:
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Kandidátka 
na starostku 

Prahy 14  
Mgr. Marcela 

Vydrová

Hnutí PRO Zdraví a Sport – Hnutí pro lidi, 
kteří chtějí změnu

Vážení spoluobčané, jsme tým 
zkušených pedagogů, trenérů 
a fajn lidí. Nejsme tady pro poli-
tiky, jsme tu pro Vás. V Praze kan-
didujeme poprvé, ale naše hnutí 
pracuje už od roku 2012. 

Naše hlavní priority: 

1.  Postavíme MULTIFUNKČNÍ HALU pro všechny občany, 
děti, seniory a handicapované.

2.  Podpoříme privatizaci obecních bytů.
3.  Zrekonstruujeme a rozšíříme pobočku České pošty 

na Rajské zahradě, zajistíme bezbariérový přístup. 
4.  Rozšíříme počet parkovacích míst, nejlépe stavbou 

PARKOVACÍHO DOMU.
5.  Uklidíme v ulicích Prahy 14 a zajistíme bezpečnost  

a jistotu pro občany.
6.  Máme připravenou koncepci pro seniory,  

chceme kvalitní péči a zajistit jejich důstojné stáří.

Naše heslo: 
ZDRAVÁ PRAHA 14 aneb 
SPORTEM ke ZDRAVÍ na ČERNÉM MOSTĚ 

volební číslo 3

INZERCE

Poděkování za  večer plný krásných 
a  slavných melodií patří zpěvákům 
Elin Špidlové a  Vladimíru Jelenovi 
a  klavírist ce Veronice Ptáčkové. Za-
zněly skladby např. z muzikálů Jesus 
Christ Superstar a  My Fair Lady či 
z filmu Forrest Gump. V sále panova-
la velmi přátelská atmosféra a v zá-
věru si diváci společně s  interprety 
zazpívali skladby legendárního Jaro-
slava Ježka. Mluveným slovem kon-
cert doprovodila patronka Motýlku 
Ester Janečková.
Výtěžek koncertu je určen na  finan-
cování služeb pro děti s  handicapy, 
které již 17 let nacházejí otevřenou 
náruč a  pochopení v  Komunitním 
centru Motýlek. Je potěšující, že se 
pracovníci stávají svědky mnoha vý-
znamných pozitivních změn v životech 
dětí a rodin, které se musejí vyrovná-
vat s nejrůznějšími překážkami zdra-

votními nebo sociálními. V  Motýlku 
děti s  mentálním postižením, které 
se nedorozumí běžnou mluvenou řečí 
a neumějí číst, např. dokážou připra-
vit jednoduchý pokrm podle obrázko-
vého receptu. 

Zakladatelka a  předsedkyně správní 
rady, PhDr.  Zuzana Jelenová, dopl-
ňuje: „Rodiče nám říkají, že děláme 
malé zázraky. Za to děkuji především 
zaměstnancům a  dobrovolníkům. 
Koncerty jsou pro nás příležitostí, jak 
veřejně poděkovat jim i podporovate-
lům, kteří s námi sdílejí naše poslá-
ní mnohdy už dlouhá léta. A zároveň 
jsme vděčni kaž dému novému dárci 
a všem, kdo s dobrým srdcem proje-
ví ochotu pomáhat. Poděkování patří 
i panu starostovi Mgr. Radku Vondrovi 
za přijetí záštity nad koncertem.“
KC Motýlek bylo oceněno Kontem 
Bariéry za  přínos k  integraci dětí se 
zdravotním postižením a  ročně po-
máhá ve  třech projektech bezmála 
400 klientům.
www.motylek.org
Sbírkový účet: 262 427 178/0300

KC Motýlek

Benefiční koncert pro Motýlek měl úspěch
VE ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ 2018 SE ODEHRÁL V KULTURNÍM DOMĚ KYJE KAŽDOROČNĚ POŘÁDANÝ BENEFIČNÍ 
KONCERT PRO MOTÝLEK. 

Pochod kolem Prahy 14
TRADIČNÍ TURISTICKÝ POCHOD „14 KM KOLEM 
PRAHY 14“ SE KONÁ V SOBOTU 13. ŘÍJNA. 
START NA MALÝ OKRUH JE OD 8.30–14.00 
HODIN A NA VELKÝ OD 8.30–12.00 HODIN PŘED 
RESTAURACÍ CLUB SLAVOJ V HLOUBĚTÍNSKÉ 
ULICI Č. 88.
Při pochodu budete mít příležitost zastavit se na ně-
kolika zajímavých místech naší městské části: v kos-
tele sv. Bartoloměje v  Kyjích můžete absolvovat 
prohlídku této starobylé kulturní památky a farní za-
hrady v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Dále bude na  tra-
se připravena návštěva společnosti Coca-Cola, kde 
bude v kinosále probíhat prezentace této světoznámé 
firmy od  10.30 a  11.30 hodin. V  Hostavicích se mů-
žete občerstvit v kavárně v parku v ulici Pilská, kde 
je otevřeno od 10.00 hodin. Děti i dospělí se mohou 
svézt na huculských koních v jezdeckém klubu Počin 
v Ráji v Dolních Počernicích. Tuto možnost budou mít 
od 9.30 do 15.30 hodin. Dalšími zastaveními na trati 
jsou rozhledna Doubravka a v poslední části trasy ná-
vštěva komunitního centra v  Kardašovské ulici, kde 
bude otevřeno od 12.00 do 16.30 hodin. Při návštěvě 
výše uvedených míst se prokažte platnou vstupenkou 
zakoupenou na startu pochodu. Startovné je 10 korun 
pro děti a důchodce a 20 korun pro dospělé, v cíli čeká 
na každého dárek. Pochod bude ukončen v 17 hodin.
Sponzoři: Coca-Cola a restaurace  
Club Slavoj Hloubětín.                     red

Poděkování patronce Motýlku Ester Janečkové, 
ředitelce Haně Urbanové, předsedkyni správní 
rady Zuzaně Jelenové a starostovi Radku 
Vondrovi. 
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Den seniorů se vrací 
na Plechárnu

Latinskoamerické rytmy rozpohybují Plechárnu na Černém 
Mostě. Kulturní centrum připravilo již třetí ročník Dne se-
niorů. Na  dříve narozené obyvatele Prahy 14 i  jejich rodiny 
čeká 7. října od 14 hodin odpoledne plné aktivit a dobré mu-
ziky. Po loňském swingu přichází na řadu latinskoamerická 
hudba. Zahraje kapela Dos Cubanas, v níž zpívají dvě rodi-
lé Kubánky. Ty znají jak jižanské šlágry, tak popové hitovky. 
Na místě bude i taneční mistr, který zájemcům ukáže základy 
latinskoamerických tanců. V programu nechybí ani tematické 
výtvarné dílny. 
„V KD Kyje i na Plechárně fungují kluby seniorů. Den seniorů 
je rozšířením našich aktivit pro lidi v důchodovém věku,“ vy-
světluje Kateřina Plevová z Prahy 14 kulturní. „Chceme při-
pravit odpoledne, které bude bavit místní seniory i jejich ro-
diny, kde se budou moct lidé potkat a najít nové známé třeba 
pro venčení pejsků nebo odpoledne při kávě,“ dodává.  P14K

říjen 2018KD KYJE

   6. 10.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
   7. 10.  PODZIMNÍ ŽABÁCI (Divadlo DamDam) 
 14. 10.  PES A DRAK (Divadlo 100 opic)
 15. 10.  VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI – Aquacentrum Šutka
 17. 10.  BIOGRAF KYJE – NEZLOMENÉ
 20. 10.  TANEČNÍ ODPOLEDNE
 21. 10.  DUHOVÁ POHÁDKA (Kamil Koula)
 22. 10.  VOLNOČASOVÝ KLUB PRO DĚTI – Trampolínový park Kolbenka
 31. 10.  KONCERT – NEŘEŽ

DĚTI – pravidelné akce

DOSPĚLÍ – pravidelné akce

EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

JUDO pondělí (již od 5 let)
VOLNOČASOVÝ KLUB pondělí–čtvrtek (10–16 let)
TANEC PRO DĚTI  standardní a latinské tance v úterý a čtvrtek (0.–4. třída)
IRSKÉ TANCE úterý a středa (6–14 let)

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

WWW.KDKYJE.CZ 

NEŘEŽ
   6. 10.  TANEČNÍ ODPOLEDNE   6. 10.  TANEČNÍ ODPOLEDNE   6. 10.  TANEČNÍ ODPOLEDNE   6. 10.  TANEČNÍ ODPOLEDNE

NEŘEŽ
STŘEDA 31. 10. 19:00

říjen

Program akcí a kurzů na měsíc říjen v Plechárně.  Akce u nás mají různé pořadatele. 
Pokud chcete být jedním z nich a vytvářet s námi program Plechárny, mrkněte na plecharna.com.
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PRAHA - společenský 
život a rozvoj místa

Gladiator Race Praha

Výstava nejlepších prací 
jubilejního ročníku soutěže 
Young Architect Award 2018.
Zdarma.

Běžecký překážkový závod. 
Bude bahno, voda a spousta 
zajímavých překážek. 
Diváci zdarma, zápisné dle 
cen na www.gladiatorrace.cz

14:00 - 20:00 7 910 10ne út

Den seniorů Holky, naučte se 
na skejtu!Party pro seniory a seniorky 

v latinskoamerickém stylu. 
Tančírna, výtvarné dílny                 
a volnočasové kurzy.  
Zdarma.

Naučte se základy jízdy na 
skateboardu se dvěma 
instruktorkami. Workshop 
je určen výhradně ženám. 
Vstupné 150 Kč.

14:00 - 17:30 19:00-21:00

9 1010 10út st

Výlet NePlecha:                 
Štěchovická elektrárna 

Workshop:                             
Základy vitráže 

Podíváme se do útrob přes            
22 m vysoké a 120 m dlouhé 
hráze Štěchovické přehra-
dy. Pro děti od 8 do 15 let.       
Zdarma. 

Jak si vybrat a rozkreslit  
motiv, řezat sklo i pájet. 
Vhodné pro začátečníky, 
nutná rezervace. 
Zdarma.

14:00–18:00 16:00–20:00

24 3123 10 1010 st stút

Na stojáka Workshop:                          
Dřevěná lucerna 

Výlet NePlecha:          
Hvězdárna Ďáblice Slavná stand-up 

comedy show již podruhé 
na Plechárně.
Vstupné 220 Kč.

Lucernu na zahradu, balkon, 
nebo pro zbloudilé dušičky. 
Počet míst omezen na 15,
nutná rezervace.
Zdarma.

Výlet za hvězdami pro děti 
od 8 do 15 let. Přihlášky           
na e-mailu: ondra.turek@
praha14kulturni.cz.
Zdarma.

19:00 16:00 - 20:0014:00 - 18:00

akce

Akce letak A5 neon.indd   1 18.09.2018   16:05:13

říjen

Program akcí a kurzů na měsíc říjen v Plechárně.  Akce u nás mají různé pořadatele. 
Pokud chcete být jedním z nich a vytvářet s námi program Plechárny, mrkněte na plecharna.com.
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EVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIEEVROPSKÁ UNIE

Pozvánka Pozvánka

Černý Most

www.nastojaka.cz

24. října 2018
od 19,00 hodin

Plechárna, Bryksova 20
Karel Hynek, Arny, 
Vojtěch Záveský

Vstupné v předprodeji za 220 Kč 
Předprodej goout.cz 



Nabídka volnočasových aktivit na Praze 14
49. přední hlídka Royal RangeRs
Stoliňská 41B, Praha 9 – Chvaly, 49ph.royalrangers.cz

Křesťanský skautÚterý 16:00-18:00
Mansfeldova 4, Černý Most

Konverzační angličtina s AmeričanyStředa 16:00-17:00

dětská skupina pastelka
Nehvizdská 20, Praha 9, www.mcpastelka.cz

Dopolední program v Montessori školcePoNdělí, Úterý, Středa 8:00-12:15

dům dětí a  mládeže pRaha 9
Generála Janouška 1060, Černý Most, www.ddmpraha9.cz

Dráčci – sportovní přípravka 2PoNdělí 16:00-17:00

Fotografie – kreslení světlemPoNdělí 17:00-18:00

ALPHA AlfíčataPoNdělí a Středa 15:30-17:00

AE Team staršíPoNdělí a Středa 18:00-19:30

Otevřený klub Most PoNdělí–Pátek 14:00-17:00

Mladý detektivÚterý 15:00-16:30

Tanečky pro předškoláky 1Úterý 15:00-16:00

Francouzština pro mírně pokročiléÚterý 16:30-17:30

Malá modní návrhářkaÚterý 16:30-18:00

Lego robotiÚterý 17:30-19:00

Mladá modní návrhářkaÚterý 18:00-19:30

Orientální tance pro ženy a dívkyÚterý 18:30-20:00

Angličtina pro 2.–3. tříduStředa 15:00-15:45

Hokus PokusStředa 16:30-18:00

Pohybové hryStředa 17:00-18:00

Anglická konverzace, literatura a filmStředa 17:30-19:00

Angličtina pro prvňáčkyČtvrtek 15:00-15:45

Stolní tenis Čtvrtek 15:00-16:00

Individuální klávesyČtvrtek 15:15-16:00

Grafický designČtvrtek 15:30-17:00

Hravé pokusy – začátečníciČtvrtek 16:00-17:00

Kreslení Čtvrtek 16:30-18:00

Tenis Čtvrtek 16:45-17:45

DL company street dance – přípravka 2Čtvrtek 17:00-18:00

Němčina – skupina/individuálníČtvrtek 17:00-18:00

Kubánská Salza Čtvrtek 18:45-19:45

Fotokroužek pro začátečníkyPátek 17:00-18:30

dům dětí a mládeže pRaha 9
ZŠ Stoliňská 823, Horní Počernice, www.ddmpraha9.cz

SebeobranaPoNdělí 16:30-18:00

Malý šikulaÚterý 16:15-17:45

Volejbal 2Úterý 18:00-20:00

Cesta za zvířátkyStředa 15:30-16:30

Lovci bobříkůStředa 16:30-17:30

Fit studio d
tělocvična ZŠ vybíralova 964/8, Černý Most, www.fitstudiod.cz

Přípravka aerobikuÚterý a Čtvrtek 16:00-17:00

Děti na startu Středa 16:00-17:00

Jezdecký klub FidoRka, z. s.
Bodláková 241, Hutě, www.jezdecka-staj-fidorka.webnode.cz

Jízda na koni a péče o něÚterý–Neděle 10:00-19:00

Judo academy 
ZŠ Hloubětínská, Hloubětín, www.judoprodeti.cz 

Judo pro děti Středa 13:00-15:10

kk kyJe, 268.zko Čks
spojka dolní Měcholupy – Štěrboholy, www.kkkyje.estranky.cz

Základní poslušnost všech plemen psůvždy v Neděli 10:00-12:00, v týdNu  
dle doHody ÚČaStNíků S lektorkou

komunitní centRum kaRdašovská
kardašovská 626/5, Hloubětín,  
www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska

Cvičení rodičů s dětmi, 0–2 rokyPoNdělí 9:00-10:00

Cvičení rodičů s dětmi, 2–3 rokyPoNdělí 10:00-11:00

Klub společenských herPoNdělí 12:00-15:00

Klub pro rodičePoNdělí 16:00-18:00

Hoop dancePoNdělí 17:00-18:00

Street dancePoNdělí a Středa 15:30-17:00

Trénování paměti – pokročilíÚterý 9:00-11:00

Trénování paměti – začátečníciÚterý 11:00-13:00

Kurz ČJ pro dospělé – slovansky mluvícíÚterý a Čtvrtek 18:00-20:15

MIXÉR – mezigenerační klubStředa 9:00-11:00

Cvičení pro ženy – Core tréninkStředa 17:00-18:00

Výlety po Praze 14Sudé Středy 9:00-12:00

Cvičení rodičů s dětmi, 0–2 rokyČtvrtek 9:00-10:00

PC kurzy – začátečníciČtvrtek 9:00-10:30

Cvičení rodičů s dětmi, 2–3 rokyČtvrtek 10:00-11:00

Hravá hodinkaČtvrtek 15:30-17:30

Kondiční cvičeníPátek 8:30-10:30

Kondiční cvičeníPátek 10:30-12:30

Rukodělný kroužekPátek 11:00-13:00

mateřské centRum klubíČko ymca pRaha
vlčkova 1067, Černý Most, www.mcklubicko.cz

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – mladšíPoNdělí 12:50-13:30

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – staršíPoNdělí 13:40-14:20

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – mladšíPoNdělí 14:30-15:10

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – staršíPoNdělí 15:20-16:00

Meditativní jógaPoNdělí 17:30-19:00

Cvičení pro zdraví a dobrou náladuPoNdělí 19:30-21:00

Herna s programemPoNdělí a Středa 9:00-12:00

Školička ŠikulkaÚterý 8:15-12:15

Cvičení pro zdravější záda – pokročilíÚterý 17:45-18:45

Cvičení pro zdravější záda – začátečníciÚterý 19:00-20:00

Minitanečky pro děti 3–6 letStředa 16:00-16:45

Street dance pro děti 5–8 letStředa 17:00-17:55

BodystylingStředa 18:00-19:00

Volná hernaČtvrtek 15:30-17:30

Jóga proti bolestem zadČtvrtek 18:00-19:30

Tchaj-ťi II (pokročilí)Čtvrtek 19:45-20:45

Hlídací herničkaČtvrtek a Pátek 8:30-12:00

montessoRi centRum pastelka
Nehvizdská 20, Hloubětín, www.mcpastelka.cz

Montessori dílničkaPoNdělí 16:15-16:55

Angličtina s rodilým mluvčímÚterý 16:10-17:00

Kouzelná flétničkaÚterý 16:10-16:45

Sportovní hry pro dětiČtvrtek 16:10-17:00

Montessori volná herna Pátek 9:30-11:30

neposeda
Bobkova 755/34, Černý Most, www.neposeda.cz

Hlídací herničkyStředa a Čtvrtek 9:00-12:00

Workshopy a seminářeStředa a Čtvrtek 9:00-16:00

Dance4MomČtvrtek 10:00-11:00

nzdm paciFic
vlčkova 1067, Černý Most, www.facebook.com/pacific.klub

Klub pro staršíPoNdělí 15:00-19:00

Klub pro mladšíÚterý, Středa, Pátek 14:00-18:00

Klub pro staršíStředa a Pátek 14:00-18:00

Konzultace a doučování pro děti a mládežČtvrtek 14:00-18:00

pRaha 14 kultuRní
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, www.plecharna.com

Sebeobrana pro senioryPoNdělí 14:00-15:15

Street dance pro děti a mládežPoNdělí 15:30-17:00

Jóga flow pro vnitřní posíleníPoNdělí 18:00-19:00

Box na PlechárněPoNdělí, Středa a Pátek 18:15-19:45

Zdravotní cvičení pro seniory a seniorkyÚterý 9:00-10:00

Volnočasový klub NePlechaÚterý 14:00-18:00

Cirkusová školkaÚterý 15:00-17:00

Skate klubÚterý 17:00-20:00

Kurz in-line bruslení pro dospělé – začátečníciÚterý 17:15-18:15

Relaxační jógaÚterý 18:00-19:00

Angličtina s rodilým mluvčím – pokročilí B2/C1Úterý 18:30-19:30

Bězecký kurz pro ženyÚterý 18:30-19:45

StorytellingÚterý 19:15-21:00

Skate školaÚterý a Čtvrtek 16:00-17:00

Čeština pro VietnamceÚterý a Čtvrtek 17:30-19:00

Meditační večery s KarolínouliCHé Středy 18:00-19:30

Kondiční tréninky (outdoor)Středa 6:45-7:45

Otevřená dílnaStředa 16:00-20:00

Výběhy pro veřejnostStředa 18:00-19:00

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím – mírně  
až středně pokročilí A2/B1Středa 18:30-19:30

Cvičení na židlích pro senioryČtvrtek 9:00-10:00

Klub seniorůČtvrtek 14:00-16:00

Muzikálová přípravkaČtvrtek 17:00-18:30

JogalatesČtvrtek 18:00-19:00

Ping pong pro všechnyČtvrtek 19:15-20:45

Herna pro rodiče s dětmiSoBota 16:00-18:00

pRaha 14 kultuRní
kd kyje, Šimanovská 47, kyje, www.kdkyje.cz

Judo pro dětiPoNdělí 15:00-18:00

Volnočasový klub pro dětiPoNdělí - Čtvtek 13:00-17:00

Taneční kurzy pro dospělé PoNdělí, Úterý a Čtvrtek 18:00-22:00

Taneční kurz pro děti ze ZŠ ŠimanovskáÚterý a Čtvrtek 13:30-14:55

Irské tance pro dětiÚterý S Středa

Angličtina pro všechnyÚterý, Čtvrtek

Kurzy šitíStředa

Klub seniorůStředa 13:00-16:00

sdRužení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.
kC Motýlek, vlčkova 1067/12, Černý Most, www.motylek.org

Job klub pro dospívajícíPoNdělí  16:30-18:00

Klub pro rozvoj sociálních dovednostíStředa 14:30-16:00

KeramikaČtvtek 14:00-15:00

sk kamiwaza kaRate
tělocvična ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most,  
www.kaMiWaZa.cz

Karate pro dětiÚterý a Čtvrtek 16:30-20:30

Karate pro dospěléČtvrtek 19:30-20:30

spoRt club spiRit
tělocvična ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most,  
www.SPirit-SPort.cz

Street Dance KidsStředa 17:00-18:00

Volejbal/minivolejbalČtvrtek 17:30-19:30

PřeHled volNoČaSovýCH aktivit  

NaJdete Na WeBovýCH StráNkáCH orGaNiZaCí.
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Nabídka volnočasových aktivit na Praze 14
49. přední hlídka Royal RangeRs
Stoliňská 41B, Praha 9 – Chvaly, 49ph.royalrangers.cz

Křesťanský skautÚterý 16:00-18:00
Mansfeldova 4, Černý Most

Konverzační angličtina s AmeričanyStředa 16:00-17:00

dětská skupina pastelka
Nehvizdská 20, Praha 9, www.mcpastelka.cz

Dopolední program v Montessori školcePoNdělí, Úterý, Středa 8:00-12:15

dům dětí a  mládeže pRaha 9
Generála Janouška 1060, Černý Most, www.ddmpraha9.cz

Dráčci – sportovní přípravka 2PoNdělí 16:00-17:00

Fotografie – kreslení světlemPoNdělí 17:00-18:00

ALPHA AlfíčataPoNdělí a Středa 15:30-17:00

AE Team staršíPoNdělí a Středa 18:00-19:30

Otevřený klub Most PoNdělí–Pátek 14:00-17:00

Mladý detektivÚterý 15:00-16:30

Tanečky pro předškoláky 1Úterý 15:00-16:00

Francouzština pro mírně pokročiléÚterý 16:30-17:30

Malá modní návrhářkaÚterý 16:30-18:00

Lego robotiÚterý 17:30-19:00

Mladá modní návrhářkaÚterý 18:00-19:30

Orientální tance pro ženy a dívkyÚterý 18:30-20:00

Angličtina pro 2.–3. tříduStředa 15:00-15:45

Hokus PokusStředa 16:30-18:00

Pohybové hryStředa 17:00-18:00

Anglická konverzace, literatura a filmStředa 17:30-19:00

Angličtina pro prvňáčkyČtvrtek 15:00-15:45

Stolní tenis Čtvrtek 15:00-16:00

Individuální klávesyČtvrtek 15:15-16:00

Grafický designČtvrtek 15:30-17:00

Hravé pokusy – začátečníciČtvrtek 16:00-17:00

Kreslení Čtvrtek 16:30-18:00

Tenis Čtvrtek 16:45-17:45

DL company street dance – přípravka 2Čtvrtek 17:00-18:00

Němčina – skupina/individuálníČtvrtek 17:00-18:00

Kubánská Salza Čtvrtek 18:45-19:45

Fotokroužek pro začátečníkyPátek 17:00-18:30

dům dětí a mládeže pRaha 9
ZŠ Stoliňská 823, Horní Počernice, www.ddmpraha9.cz

SebeobranaPoNdělí 16:30-18:00

Malý šikulaÚterý 16:15-17:45

Volejbal 2Úterý 18:00-20:00

Cesta za zvířátkyStředa 15:30-16:30

Lovci bobříkůStředa 16:30-17:30

Fit studio d
tělocvična ZŠ vybíralova 964/8, Černý Most, www.fitstudiod.cz

Přípravka aerobikuÚterý a Čtvrtek 16:00-17:00

Děti na startu Středa 16:00-17:00

Jezdecký klub FidoRka, z. s.
Bodláková 241, Hutě, www.jezdecka-staj-fidorka.webnode.cz

Jízda na koni a péče o něÚterý–Neděle 10:00-19:00

Judo academy 
ZŠ Hloubětínská, Hloubětín, www.judoprodeti.cz 

Judo pro děti Středa 13:00-15:10

kk kyJe, 268.zko Čks
spojka dolní Měcholupy – Štěrboholy, www.kkkyje.estranky.cz

Základní poslušnost všech plemen psůvždy v Neděli 10:00-12:00, v týdNu  
dle doHody ÚČaStNíků S lektorkou

komunitní centRum kaRdašovská
kardašovská 626/5, Hloubětín,  
www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska

Cvičení rodičů s dětmi, 0–2 rokyPoNdělí 9:00-10:00

Cvičení rodičů s dětmi, 2–3 rokyPoNdělí 10:00-11:00

Klub společenských herPoNdělí 12:00-15:00

Klub pro rodičePoNdělí 16:00-18:00

Hoop dancePoNdělí 17:00-18:00

Street dancePoNdělí a Středa 15:30-17:00

Trénování paměti – pokročilíÚterý 9:00-11:00

Trénování paměti – začátečníciÚterý 11:00-13:00

Kurz ČJ pro dospělé – slovansky mluvícíÚterý a Čtvrtek 18:00-20:15

MIXÉR – mezigenerační klubStředa 9:00-11:00

Cvičení pro ženy – Core tréninkStředa 17:00-18:00

Výlety po Praze 14Sudé Středy 9:00-12:00

Cvičení rodičů s dětmi, 0–2 rokyČtvrtek 9:00-10:00

PC kurzy – začátečníciČtvrtek 9:00-10:30

Cvičení rodičů s dětmi, 2–3 rokyČtvrtek 10:00-11:00

Hravá hodinkaČtvrtek 15:30-17:30

Kondiční cvičeníPátek 8:30-10:30

Kondiční cvičeníPátek 10:30-12:30

Rukodělný kroužekPátek 11:00-13:00

mateřské centRum klubíČko ymca pRaha
vlčkova 1067, Černý Most, www.mcklubicko.cz

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – mladšíPoNdělí 12:50-13:30

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – staršíPoNdělí 13:40-14:20

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – mladšíPoNdělí 14:30-15:10

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – staršíPoNdělí 15:20-16:00

Meditativní jógaPoNdělí 17:30-19:00

Cvičení pro zdraví a dobrou náladuPoNdělí 19:30-21:00

Herna s programemPoNdělí a Středa 9:00-12:00

Školička ŠikulkaÚterý 8:15-12:15

Cvičení pro zdravější záda – pokročilíÚterý 17:45-18:45

Cvičení pro zdravější záda – začátečníciÚterý 19:00-20:00

Minitanečky pro děti 3–6 letStředa 16:00-16:45

Street dance pro děti 5–8 letStředa 17:00-17:55

BodystylingStředa 18:00-19:00

Volná hernaČtvrtek 15:30-17:30

Jóga proti bolestem zadČtvrtek 18:00-19:30

Tchaj-ťi II (pokročilí)Čtvrtek 19:45-20:45

Hlídací herničkaČtvrtek a Pátek 8:30-12:00

montessoRi centRum pastelka
Nehvizdská 20, Hloubětín, www.mcpastelka.cz

Montessori dílničkaPoNdělí 16:15-16:55

Angličtina s rodilým mluvčímÚterý 16:10-17:00

Kouzelná flétničkaÚterý 16:10-16:45

Sportovní hry pro dětiČtvrtek 16:10-17:00

Montessori volná herna Pátek 9:30-11:30

neposeda
Bobkova 755/34, Černý Most, www.neposeda.cz

Hlídací herničkyStředa a Čtvrtek 9:00-12:00

Workshopy a seminářeStředa a Čtvrtek 9:00-16:00

Dance4MomČtvrtek 10:00-11:00

nzdm paciFic
vlčkova 1067, Černý Most, www.facebook.com/pacific.klub

Klub pro staršíPoNdělí 15:00-19:00

Klub pro mladšíÚterý, Středa, Pátek 14:00-18:00

Klub pro staršíStředa a Pátek 14:00-18:00

Konzultace a doučování pro děti a mládežČtvrtek 14:00-18:00

pRaha 14 kultuRní
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, www.plecharna.com

Sebeobrana pro senioryPoNdělí 14:00-15:15

Street dance pro děti a mládežPoNdělí 15:30-17:00

Jóga flow pro vnitřní posíleníPoNdělí 18:00-19:00

Box na PlechárněPoNdělí, Středa a Pátek 18:15-19:45

Zdravotní cvičení pro seniory a seniorkyÚterý 9:00-10:00

Volnočasový klub NePlechaÚterý 14:00-18:00

Cirkusová školkaÚterý 15:00-17:00

Skate klubÚterý 17:00-20:00

Kurz in-line bruslení pro dospělé – začátečníciÚterý 17:15-18:15

Relaxační jógaÚterý 18:00-19:00

Angličtina s rodilým mluvčím – pokročilí B2/C1Úterý 18:30-19:30

Bězecký kurz pro ženyÚterý 18:30-19:45

StorytellingÚterý 19:15-21:00

Skate školaÚterý a Čtvrtek 16:00-17:00

Čeština pro VietnamceÚterý a Čtvrtek 17:30-19:00

Meditační večery s KarolínouliCHé Středy 18:00-19:30

Kondiční tréninky (outdoor)Středa 6:45-7:45

Otevřená dílnaStředa 16:00-20:00

Výběhy pro veřejnostStředa 18:00-19:00

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím – mírně  
až středně pokročilí A2/B1Středa 18:30-19:30

Cvičení na židlích pro senioryČtvrtek 9:00-10:00

Klub seniorůČtvrtek 14:00-16:00

Muzikálová přípravkaČtvrtek 17:00-18:30

JogalatesČtvrtek 18:00-19:00

Ping pong pro všechnyČtvrtek 19:15-20:45

Herna pro rodiče s dětmiSoBota 16:00-18:00

pRaha 14 kultuRní
kd kyje, Šimanovská 47, kyje, www.kdkyje.cz

Judo pro dětiPoNdělí 15:00-18:00

Volnočasový klub pro dětiPoNdělí - Čtvtek 13:00-17:00

Taneční kurzy pro dospělé PoNdělí, Úterý a Čtvrtek 18:00-22:00

Taneční kurz pro děti ze ZŠ ŠimanovskáÚterý a Čtvrtek 13:30-14:55

Irské tance pro dětiÚterý S Středa

Angličtina pro všechnyÚterý, Čtvrtek

Kurzy šitíStředa

Klub seniorůStředa 13:00-16:00

sdRužení na pomoc dětem s handicapy, z. ú.
kC Motýlek, vlčkova 1067/12, Černý Most, www.motylek.org

Job klub pro dospívajícíPoNdělí  16:30-18:00

Klub pro rozvoj sociálních dovednostíStředa 14:30-16:00

KeramikaČtvtek 14:00-15:00

sk kamiwaza kaRate
tělocvična ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most,  
www.kaMiWaZa.cz

Karate pro dětiÚterý a Čtvrtek 16:30-20:30

Karate pro dospěléČtvrtek 19:30-20:30

spoRt club spiRit
tělocvična ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most,  
www.SPirit-SPort.cz

Street Dance KidsStředa 17:00-18:00

Volejbal/minivolejbalČtvrtek 17:30-19:30

PřeHled volNoČaSovýCH aktivit  

NaJdete Na WeBovýCH StráNkáCH orGaNiZaCí.
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Kalendář akcíŘíjen 
2018 PRAHA 14

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 
Mezinárodní den seniorů věnovaný všem našim rodičům a prarodičům. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, Zdarma 
http://bit.ly/KCKardasovska

HÁEL PINGPONG CUP 
Umíš hrát pinčes a chceš si zahrát o cenu? Umíš nějaké tríčky a chceš 
se s nimi předvést? Tak doraž! Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín
http://bit.ly/KCKardasovska

VÝLET PO PRAZE 14: 
CESTOU NECESTOU NA DOUBRAVKU 
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY: ZPÍVÁNÍ PRO RADOST 
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

PŘEDNÁŠKA: EXEKUCE 
Každý z nás se může dostat do problému. Přijďte si poslechnout, 
jak se takovým problémům vyhnout. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Vezměte své nejlepší taneční botky a střevíčky, oblečte 
se do svátečního, už se na vás těšíme! 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

14. NAROZENINOVÁ ZAHRADNÍ PÁRTY 
Vyplouváme na moře zábavy – přidej se k nám. Zdarma 
Dům dětí a mládeže Praha 9, Gen. Janouška 1060/2, 
Černý Most , www.ddmpraha9.cz

DEN SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Party v latinskoamerickém stylu. Tančírna, workshopy a ukázky 
volnočasových kurzů. Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÁ NEDĚLE: PODZIMNÍ ŽABÁCI  
Co je pravé přátelství, to vám ukážou žabáci Kvak a Žbluňk. 
Přijďte na podzimní hudební pohádku. 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

VÝLET NEPLECHA: ŠTĚCHOVICKÁ ELEKTRÁRNA 
Podíváme se do útrob přes 22 m vysoké a 120 m dlouhé hráze 
Štěchovické přehrady. Pro děti od 8 do 15 let. Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

ÚKLID OKOLÍ KLUBÍČKA 
Úklid okolí MC Klubíčko s motivačním příběhem na téma Zvířátka ve 
městě a s cestou za pokladem. Zdarma 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

HOLKY, NAUČTE SE NA SKEJTU! 
Naučte se základy jízdy na skateboardu s dvěma instruktorkami. 
Workshop je určen výhradně ženám. 150 Kč 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

VÝSTAVA V GALERII 14 (9.—31.10.) 
Výstava bude otevřena od 9. do 31. 10. vždy v úterý, středu a čtvrtek 
od 14 do 18 hodin. Zdarma 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

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

WORKSHOP: ZÁKLADY VITRÁŽE 
„Naučíme se, jak si vybrat a rozkreslit motiv, řezat sklo i pájet.  
Vhodné pro začátečníky, nutná rezervace.“ Zdarma
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

IT SEMINÁŘ: BEZPEČNÝ INTERNET  
Naučme se rozpoznat nebezpečí. Seminář probíhá formou komentované 
prezentace s ukázkami. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín
http://bit.ly/KCKardasovska

CESTOPISNÝ VEČER: QUÉBEC 
Další z cestopisných večerů v kavárně Maňána, tentokrát o toulkách 
kanadskou provincií Québec. Zdarma 
Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most 
www.facebook.com/kavarnaManana

KLUBÍČKOVSKÁ DRAKIÁDA 
Zábavné pouštění draků pro celou rodinu v parku U Čeňku. Zdarma 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

TURISTICKÝ POCHOD 14 KM KOLEM PRAHY 14 
Pochod za krásami Prahy 14 se zábavnými zastaveními. 
10–20 Kč 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

POHÁDKOVÁ NEDĚLE: PES A DRAK  
Pejsek z naší pohádky je kouzelný a zvládne nejeden těžký úkol. Přijďte 
se podívat, jak mu to půjde. 50 Kč
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

NENUŤTE DĚTI JÍST ZDRAVĚ – NAUČTE JE TO! 
Jak psychologicky zapůsobit na děti, které zdravou stravu téměř 
bojkotují. 50 Kč 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

VÝLET VOLNOČAS. KLUBU: AQUACENTRUM ŠUTKA 
Nezapomeňte plavky, vydáme se za dvěma tobogány a do divoké řeky. 
Pro děti od 10 do 16 let. Zdarma 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

ZAHRADNICKÝ WORKSHOP:
ZAZIMOVÁNÍ ZAHRADY 
Pojďme společně uložit naši komunitní zahrádku k zimnímu spánku. 
Zdarma 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

VÝLET PO PRAZE 14: 
CESTOU NECESTOU DO KLÁNOVIC 
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska
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BIOGRAF KYJE: NEZLOMENÉ 
Silné příběhy tří žen vzdorujících osudu i tyranským tradicím. 
Dokument o síle nenechat se zlomit. 40 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

BUCHTY A LOUTKY: AUTOMAT NA FILMY 
Vy zadáte do Automatu název filmu, který byste rádi viděli, a Automat 
vám jej vzápětí přehraje. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY: ZPÍVÁNÍ PRO RADOST 
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

PŘEDNÁŠKA: FINANČNÍ GRAMOTNOST
Zdravé osobní finance – to je, oč tu běží. Poradíme vám jak na to. 
Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

GLADIATOR RACE (19.—21.10.)
„Běžecký překážkový závod. Bude bahno, voda a spousta zajímavých 
překážek.“ Pro diváky zdarma, ceny registrací na 
www.gladiatorrace.cz 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL: 
MŮŽEME SE INSPIROVAT V INDII? 
Inspirativní pouť Tamilnádem se Standou Drdou, zaměřená na komplex 
duševního zdraví tamních lidí. Zdarma 
Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most 
www.facebook.com/kavarnaManana

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí každou 
druhou sobotu. 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ, KTERÉ NÁS NEVYSTRAŠÍ
Rodinná tvůrčí dílna – podzimní výzdoba. Prosíme o přihlášení 
do 15. 10. 120 Kč 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

POHÁDKOVÁ NEDĚLE: DUHOVÁ POHÁDKA 
Netradiční představení kombinující činohru a loutky dětem ukáže, 
jak udělat svět hezčí. 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

VÝLET VOLNOČASOVÉHO KLUBU: 
TRAMPOLÍNOVÝ PARK KOLBENKA 
Skočte si s námi zaskákat. Pro děti od 10 do 16 let. Zdarma 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

VÝLET NEPLECHA: HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE 
Výlet za hvězdami pro děti od 8 do 15 let. Nutné přihlášení předem. 
Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

PŘEDNÁŠKA: JAK SI UDRŽET ZDRAVÉ ZAŽÍVÁNÍ 
I VE ZRALÉM VĚKU 
Na další přednášce v KC Kardašovská probereme pár triků, jak 
si zlepšit trávení. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

VYCHOVÁVÁME, KDYŽ NEVYCHOVÁVÁME 
Interaktivní seminář pro rodiče s Ing. Mgr. Marií Novákovou. 50 Kč 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

KOMUNITNÍ VAŘENÍ: OCHUTNEJTE SLOVENSKO 
Přijďte si pochutnat na tradičních slovenských haluškách.
Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

CESTOPISNÁ BESEDA: POZNEJTE SLOVENSKO 
O přírodě a kultuře našich nejbližších sousedů. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

KONCERT KOMORNÍ HUDBY 
Na programu jsou skladby A. Dvořáka, L. Bernsterina, M. Nymana 
a dalších. Zdarma 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

NA STOJÁKA 
Slavná stand-up comedy show již podruhé na Plechárně. 220 Kč 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

OSLAVA VZNIKU ČR 
Pietní akt u pomníku padlých v Hloubětíně. Zdarma 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

IT SEMINÁŘ: PRÁCE S FOTOGRAFIÍ 
Základní přehled grafických formátů a práce s nimi. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

ENKAUSTIKA: MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM 
Enkaustika pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC. 
Kapacita omezena. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

KREATIVNÍ DÍLNY: HALLOWEEN 
Strašidelný rej pro děti nebo živá hudba Malé české muziky 
– to vše a ještě mnohem víc. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

GÁBINA A KATKA: OSKÁREK NA CESTÁCH 
Divadelní představení pro děti. Putování za pěknou písničkou. 
Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

WORKSHOP: DŘEVĚNÁ LUCERNA
Lucernu na zahradu, balkon nebo pro zbloudilé dušičky. Počet míst 
omezen na 15, nutná rezervace. Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

KONCERT: NEŘEŽ 
Vracejí se do KD Kyje po několika letech. Zazní jejich nejznámější  
písně a kapela slibuje nové CD. 200 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 
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Kalendář akcíŘíjen 
2018 PRAHA 14

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 
Mezinárodní den seniorů věnovaný všem našim rodičům a prarodičům. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, Zdarma 
http://bit.ly/KCKardasovska

HÁEL PINGPONG CUP 
Umíš hrát pinčes a chceš si zahrát o cenu? Umíš nějaké tríčky a chceš 
se s nimi předvést? Tak doraž! Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín
http://bit.ly/KCKardasovska

VÝLET PO PRAZE 14: 
CESTOU NECESTOU NA DOUBRAVKU 
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY: ZPÍVÁNÍ PRO RADOST 
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

PŘEDNÁŠKA: EXEKUCE 
Každý z nás se může dostat do problému. Přijďte si poslechnout, 
jak se takovým problémům vyhnout. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Vezměte své nejlepší taneční botky a střevíčky, oblečte 
se do svátečního, už se na vás těšíme! 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

14. NAROZENINOVÁ ZAHRADNÍ PÁRTY 
Vyplouváme na moře zábavy – přidej se k nám. Zdarma 
Dům dětí a mládeže Praha 9, Gen. Janouška 1060/2, 
Černý Most , www.ddmpraha9.cz

DEN SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Party v latinskoamerickém stylu. Tančírna, workshopy a ukázky 
volnočasových kurzů. Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÁ NEDĚLE: PODZIMNÍ ŽABÁCI  
Co je pravé přátelství, to vám ukážou žabáci Kvak a Žbluňk. 
Přijďte na podzimní hudební pohádku. 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

VÝLET NEPLECHA: ŠTĚCHOVICKÁ ELEKTRÁRNA 
Podíváme se do útrob přes 22 m vysoké a 120 m dlouhé hráze 
Štěchovické přehrady. Pro děti od 8 do 15 let. Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

ÚKLID OKOLÍ KLUBÍČKA 
Úklid okolí MC Klubíčko s motivačním příběhem na téma Zvířátka ve 
městě a s cestou za pokladem. Zdarma 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

HOLKY, NAUČTE SE NA SKEJTU! 
Naučte se základy jízdy na skateboardu s dvěma instruktorkami. 
Workshop je určen výhradně ženám. 150 Kč 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

VÝSTAVA V GALERII 14 (9.—31.10.) 
Výstava bude otevřena od 9. do 31. 10. vždy v úterý, středu a čtvrtek 
od 14 do 18 hodin. Zdarma 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

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

WORKSHOP: ZÁKLADY VITRÁŽE 
„Naučíme se, jak si vybrat a rozkreslit motiv, řezat sklo i pájet.  
Vhodné pro začátečníky, nutná rezervace.“ Zdarma
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

IT SEMINÁŘ: BEZPEČNÝ INTERNET  
Naučme se rozpoznat nebezpečí. Seminář probíhá formou komentované 
prezentace s ukázkami. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín
http://bit.ly/KCKardasovska

CESTOPISNÝ VEČER: QUÉBEC 
Další z cestopisných večerů v kavárně Maňána, tentokrát o toulkách 
kanadskou provincií Québec. Zdarma 
Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most 
www.facebook.com/kavarnaManana

KLUBÍČKOVSKÁ DRAKIÁDA 
Zábavné pouštění draků pro celou rodinu v parku U Čeňku. Zdarma 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

TURISTICKÝ POCHOD 14 KM KOLEM PRAHY 14 
Pochod za krásami Prahy 14 se zábavnými zastaveními. 
10–20 Kč 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

POHÁDKOVÁ NEDĚLE: PES A DRAK  
Pejsek z naší pohádky je kouzelný a zvládne nejeden těžký úkol. Přijďte 
se podívat, jak mu to půjde. 50 Kč
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

NENUŤTE DĚTI JÍST ZDRAVĚ – NAUČTE JE TO! 
Jak psychologicky zapůsobit na děti, které zdravou stravu téměř 
bojkotují. 50 Kč 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

VÝLET VOLNOČAS. KLUBU: AQUACENTRUM ŠUTKA 
Nezapomeňte plavky, vydáme se za dvěma tobogány a do divoké řeky. 
Pro děti od 10 do 16 let. Zdarma 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

ZAHRADNICKÝ WORKSHOP:
ZAZIMOVÁNÍ ZAHRADY 
Pojďme společně uložit naši komunitní zahrádku k zimnímu spánku. 
Zdarma 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

VÝLET PO PRAZE 14: 
CESTOU NECESTOU DO KLÁNOVIC 
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska
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BIOGRAF KYJE: NEZLOMENÉ 
Silné příběhy tří žen vzdorujících osudu i tyranským tradicím. 
Dokument o síle nenechat se zlomit. 40 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

BUCHTY A LOUTKY: AUTOMAT NA FILMY 
Vy zadáte do Automatu název filmu, který byste rádi viděli, a Automat 
vám jej vzápětí přehraje. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY: ZPÍVÁNÍ PRO RADOST 
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

PŘEDNÁŠKA: FINANČNÍ GRAMOTNOST
Zdravé osobní finance – to je, oč tu běží. Poradíme vám jak na to. 
Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

GLADIATOR RACE (19.—21.10.)
„Běžecký překážkový závod. Bude bahno, voda a spousta zajímavých 
překážek.“ Pro diváky zdarma, ceny registrací na 
www.gladiatorrace.cz 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL: 
MŮŽEME SE INSPIROVAT V INDII? 
Inspirativní pouť Tamilnádem se Standou Drdou, zaměřená na komplex 
duševního zdraví tamních lidí. Zdarma 
Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most 
www.facebook.com/kavarnaManana

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí každou 
druhou sobotu. 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ, KTERÉ NÁS NEVYSTRAŠÍ
Rodinná tvůrčí dílna – podzimní výzdoba. Prosíme o přihlášení 
do 15. 10. 120 Kč 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

POHÁDKOVÁ NEDĚLE: DUHOVÁ POHÁDKA 
Netradiční představení kombinující činohru a loutky dětem ukáže, 
jak udělat svět hezčí. 50 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

VÝLET VOLNOČASOVÉHO KLUBU: 
TRAMPOLÍNOVÝ PARK KOLBENKA 
Skočte si s námi zaskákat. Pro děti od 10 do 16 let. Zdarma 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 

VÝLET NEPLECHA: HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE 
Výlet za hvězdami pro děti od 8 do 15 let. Nutné přihlášení předem. 
Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

PŘEDNÁŠKA: JAK SI UDRŽET ZDRAVÉ ZAŽÍVÁNÍ 
I VE ZRALÉM VĚKU 
Na další přednášce v KC Kardašovská probereme pár triků, jak 
si zlepšit trávení. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

VYCHOVÁVÁME, KDYŽ NEVYCHOVÁVÁME 
Interaktivní seminář pro rodiče s Ing. Mgr. Marií Novákovou. 50 Kč 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

KOMUNITNÍ VAŘENÍ: OCHUTNEJTE SLOVENSKO 
Přijďte si pochutnat na tradičních slovenských haluškách.
Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

CESTOPISNÁ BESEDA: POZNEJTE SLOVENSKO 
O přírodě a kultuře našich nejbližších sousedů. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

KONCERT KOMORNÍ HUDBY 
Na programu jsou skladby A. Dvořáka, L. Bernsterina, M. Nymana 
a dalších. Zdarma 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

NA STOJÁKA 
Slavná stand-up comedy show již podruhé na Plechárně. 220 Kč 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

OSLAVA VZNIKU ČR 
Pietní akt u pomníku padlých v Hloubětíně. Zdarma 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Praha 14, www.praha14.cz

IT SEMINÁŘ: PRÁCE S FOTOGRAFIÍ 
Základní přehled grafických formátů a práce s nimi. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

ENKAUSTIKA: MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM 
Enkaustika pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC. 
Kapacita omezena. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

KREATIVNÍ DÍLNY: HALLOWEEN 
Strašidelný rej pro děti nebo živá hudba Malé české muziky 
– to vše a ještě mnohem víc. Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

GÁBINA A KATKA: OSKÁREK NA CESTÁCH 
Divadelní představení pro děti. Putování za pěknou písničkou. 
Zdarma 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín 
http://bit.ly/KCKardasovska

WORKSHOP: DŘEVĚNÁ LUCERNA
Lucernu na zahradu, balkon nebo pro zbloudilé dušičky. Počet míst 
omezen na 15, nutná rezervace. Zdarma 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most 
www.plecharna.com

KONCERT: NEŘEŽ 
Vracejí se do KD Kyje po několika letech. Zazní jejich nejznámější  
písně a kapela slibuje nové CD. 200 Kč 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, www.kdkyje.cz 
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Z akcí v městské části
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Více na billa.jobs.cz

NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ 
PRODEJNU

PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
Zastav se v prodejně 
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,  
e-mail: jobs@billa.cz.

5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč

Billa_1/8_inzerce_92x63.indd   1 21.08.18   10:07

Stop Zevling bavil Černý Most

Odpolední část programu přinesla velmi pestrý a bohatý 
program pro veřejnost. BMX Contest oslovil mnoho lidí 
svou show a výkony jezdců. Zájemci si mohli u jednotlivých 
stánků vyzkoušet také balanční aktivity, slackline, tetování 
na banány nebo udělat hezkou vzpomínku s přáteli ve foto-
koutku. Přehlídka pro chuťové buňky od vegetariánských 
pochutin až po šťavnaté hamburgery byla v Gastro Zóně.
V rámci festivalu se také v letošním roce uskutečnila i ob-
líbená přehlídka nabídky neziskových organizací – Měs-
tečko volnočasových aktivit. Přilákala mnoho rodin s dět-
mi, a to i díky bohatému doprovodnému programu. Dalo se 
tu dovádět ve skákacím hradu, případně sledovat ukázky 
bojových sportů či divadlo pro děti.
Koncertní program Stop Zevlingu vol. 12 otevřel folkový 
písničkář Xavier Baumaxa, jehož vystoupení bylo před-
zvěstí pohodového a  energického večera. Dále se mohli 
posluchači těšit z koncertů Le Pneumatiq, Dirty Airlines, 
Piqi Miqi, B2B dj’s set Dj Kaya a Selector Boldrik. Vrchol 
programu představoval live set složený z interpretů zastu-
pujících různé žánry - Mr. Cocoman a Dr. Kary, Pain a Batrs, 

Bulhar (Dvojlitrboyzz) Hugo Toxxx a James Cole.
Děkujeme všem za podporu a vaši účast. Za rok se na Čer-
ném Mostě znovu uvidíme. Organizátoři akce

INZERCE

I LETOŠNÍ ZÁŘÍ PATŘILO TRADIČNÍMU KULTURNĚ-SPORTOVNÍMU FESTIVALU STOP ZEVLING VOL.12, KTERÝM 
NA CELÝ JEDEN DEN OŽILO SÍDLIŠTĚ ČERNÝ MOST. AKCE ODSTARTOVALA SÉRIÍ SPORTOVNÍCH TURNAJŮ 
V NOHEJBALE, FOTBALE, PÉTANQUE, STOLNÍM TENISU, STREETBALLU. V PLECHÁRNĚ SE PAK LETOS POPRVÉ 
V RÁMCI FESTIVALU POŘÁDAL WORKSHOP PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, NA NĚMŽ FIRMY PREZENTOVALY AKTUÁLNÍ 
NABÍDKU PRÁCE. NÁVŠTĚVNÍCI SE NA NĚM MOHLI DOZVĚDĚT VÍCE NEJEN O FIREMNÍ KULTUŘE, ALE I PROCESU 
NÁBORU.

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  dožití. Na  velikosti a  stavu bytu nezáleží. Na  vystěho-
vání nespěchám. 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 Malířské práce, štukování stěn i stropů, stěrkování, lakýrnic-
ké práce. Tel.: 606 227 390, E-mail: jsaifrt@seznam.cz

n PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s  rodinami 
hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh 
nájmu. BEZ PROVIZE! T. 734 319 304

n Hledám 1+kk do 13 tis nebo 2+kk do 16 tisíc jen pro 2 osoby – 
bezdětný pár bez zvířat. Nejlépe dlouhodobě, udržovaný stav, 
centrum do 30 minut. RK nevolat. Děkuji. 777 615 730

n 3 osoby – rodina s  větším dítětem hledáme pronájem bytu 
od 2+1–3+1. Lodžie výhodou, hezký stav, dobrá mhd. Nastěhování 
na dohodě. RK nevolat. 605 845 088

n Sídlo pro OSVČ, SRO, neziskovky v Praze od 149 Kč/měsíc. Tel.: 
728 991 247, unimoservis@seznam.cz, www.sidloprofirmupraha.cz

n Vykoupím staré knižní pozůstalosti, staré tiskoviny apod. 
731 489 630

ŘÁDKOVÁ INZERCE  
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

Pozvánka
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Křížovka o ceny

Věta s tajenkou zní:
Citát od Senecy: „Nezáleží na tom, ….. ….. ….. ....., ale jaké jsou.“

Výhry jsou předávány v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte pověře-
né pracovnice na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz. 

Vylosovaní tři luštitelé křížovky získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou 
adresou a svým telefonním číslem posílejte do 15. října 2018 e-mailem na: krizovka@casopis14.cz, nebo v označené 
obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze 
také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu. 

Tajenka křížovky zářijového vydání časopisu Čtrnáctka (2018/9) zní: POSVÍCENÍ U DOUBRAVKY. Vylosovaní výherci 
jsou: Milan Kopřiva, Praha 14; Martina Juppová, Praha 9; Jaroslava Herinková, Praha 9. Výherci získávají dárkové 
balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

INZERCE
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PŘIJEDE K NÁM
CIRKUS!

12.–21. 10.

ARTISTICKÝ HELIOVÝ BALÓN 
AERIAL HOOP SHOW

AKROBATICKÉ WORKSHOPY 
A DALŠÍ 

SLEVOVÁ
KNÍŽKA 

20–30 %
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