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Obsah Vážení přátelé, 
červen je tady a s ním i vrcholící přípravy na konec 
školního roku a čas dovolených. Přestože je to 
hektické období, patří k těm příjemnějším. Slunce 
hřeje, dospělí se těší na zasloužený odpočinek 
a děti na prázdninová dobrodružství. Vydechnout 
potřebujeme všichni. Už proto, že i v uplynulých 
měsících jsme měli dost napilno. Mimo jiné kvůli 
volbám do Evropského parlamentu. Rád bych 
poděkoval všem, kteří si našli chvilku a přišli 
podpořit své kandidáty. I když se může zdát, že 
tyto volby nejsou až tak důležité, opak je pravdou. 
Je dobře, že v této instituci máme své zástupce, 
můžeme v ní vyjadřovat své názory a v rámci EU 
hájit zájmy České republiky.

Faktem je, že k řešení je toho hodně, a to nejen na půdě Evropského parlamentu, 
ale i u nás v Praze 14. Znepokojení v poslední době vyvolala politika prezentovaná 
zástupci Pirátské strany v oblasti bytové politiky hlavního města Prahy. První 
vlnu nevole Piráti vyvolali svým záměrem zrušit schválenou a několik let se 
táhnoucí bytovou privatizaci. Další kritiku sklízí kvůli uvažovanému pronajímání 
bytů sociálně slabým, zejména lidem bez přístřeší. Nedivím se, že řadu místních 
lidí, včetně mě, tento plán znepokojuje. Většina městských bytů se nachází u nás 
na Černém Mostě, což znamená, že jejich obsazování nájemníky přímo ovlivňuje 
život obyvatel Prahy 14.
Přestože jsem zastupitelem hlavního města, mohu Vás ujistit, že jako starosta 
budu jednoznačně hájit zájmy naší městské části. Stejně jako řada mých kolegů 
vidím nastartovaný proces přidělování bytů jako zcela nedotažený, bez respektu 
k současné sociální situaci na Černém Mostě a bez zajištění nezbytných 
návazných služeb. V tomto duchu přijala usnesení Rada MČ, tématu se budeme 
věnovat i na nejbližším jednání zastupitelstva městské části. 
Těší mě, že bude opět pokračovat rekonstrukce komunikací v Hloubětíně, kde 
chce hlavní město ještě letos začít s opravami ulice Zelenečská. Běží také 
příprava rekonstrukce Mochovské, o které jsme s Vámi v květnu diskutovali 
na veřejném projednání. Co se týká dopravní infrastruktury a staveb, je 
pozitivní také to, že se po několika letech intervencí a jednání začne připravovat 
dokumentace k rekonstrukci autobusového terminálu Černý Most. Právní 
důvody, které tuto skutečně zásadní investici dlouhodobě brzdily, pominuly 
–  areál má konečně jasně stanoveného správce, a tím je Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy.
Doufám, že si i během hektického června najdete čas na odpočinek, případně 
na návštěvu některé z kulturních, společenských či sportovních akcí. Tipy 
najdete na stránkách tohoto vydání.

 
Příjemný předprázdninový čas a dětem to nejlepší vysvědčení.

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra
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Stávající síť ulic v  severní části 
Hloubětína mezi Kbelskou, Podě-
bradskou a Kolbenovou vznikla v še-
desátých letech 20. století při stavbě 
sídliště. Od  té doby nebyla nijak zá-
sadně upravována či opravována. Po-
stupná rekonstrukce hloubětínských 
ulic po více než padesáti letech užívá-
ní probíhá pod taktovkou pražského 
magistrátu už mnoho let.
Letos by se mělo minimálně začít 
s opravami páteřní ulice Zelenečská, 
následovat bude na ni kolmá ulice Ne-
hvizdská, část ulice Mochovská (mezi 
ulicemi Pod Turnovskou tratí a  Ne-
hvizdská),  východní část ulice Kon-
zumní a část ulice Zálužské v úseku 
mezi Kolbenovou a Zelenečskou. Re-
konstrukce by měla probíhat ve třech 
etapách a celkově trvat devět měsíců. 
„Stavební práce na všech etapách se 
skládají z rekonstrukce povrchů, roz-
šíření možnosti parkovacích stání, 
chodníků, úpravy kabelového vede-
ní a  jejich výměny, úpravy veřejného 
osvětlení a  také inženýrských sítí. 
Zhotovitelem stavby bude společnost 
STRABAG a.s. a celkově by měly prá-

ce stát necelých 54 milionů korun bez 
DPH,“ upřesnil náměstek primátora 
Petr Hlubuček. 

 AUTA VERSUS STROMY 
„Předpokládám, že stavba začne 
někdy v  průběhu prázdnin. Staveb-
ní povolení je schválené, v  současné 
době čekáme na uzavření smlouvy se 
zhotovitelem a na dopravně inženýr-
ské rozhodnutí a  opatření. To vyřeší 
přechodnou dopravní situaci na  po-
zemních komunikacích během rekon-
strukce a  navrhne postup uzavírek, 
který co nejméně omezí dopravu,“ vy-
světlil Bc. Jakub Tošner, referent po-
zemních staveb z oddělení technické 
vybavenosti pražského magistrátu. 
Rekonstrukce si vyžádá nejen uzavírky, 
ale i omezení parkování. Vedení Prahy 
14 věří, že to bude stát za to – až prá-
ce skončí, míst pro parkovaní oproti 
současnému stavu přibude. A to je je-
den z hlavních cílů. „Parkování na Čtr-
náctce je rok od  roku komplikovaněj-
ší a  tato lokalita není výjimkou,“ řekl 
místostarosta Prahy 14 Ing.  Petr Hu-
kal, do jehož gesce doprava v městské 

části spadá „Snažíme se vytvářet nová 
parkovací místa, ale samozřejmě je to 
velmi obtížné. V  některých případech 
to navíc nelze bez likvidace zeleně, což 
vede k rozepřím i mezi místními lidmi. 
Pro někoho jsou přednější stromy a ze-
lené pásy, pro jiného prostor pro parko-
vání,“ doplnil místostarosta Hukal.  

PLÁNY PRO JIH HLOUBĚTÍNA
„Další fáze rekonstrukcí bude zahrno-
vat, kromě rekonstrukce zbytku ulic 

Ulice v Hloubětíně se dočkají rekonstrukce 
– první na řadě je Zelenečská
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA KONCI DUBNA VYBRALA FIRMU, KTERÁ LETOS ZAČNE S REKONSTRUKCÍ 
NĚKTERÝCH DALŠÍCH HLOUBĚTÍNSKÝCH ULIC.  SOUČÁSTÍ PRACÍ BUDE OBNOVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ, 
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ČI ÚPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

ING. PETR HUKAL, 
MÍSTOSTAROSTA

 Máte dotazy či pod-
něty týkající se do-
pravy v  Praze 14? 
Napište nám přes 
kontaktní formu-
lář na  hlavní straně 
webu městské části 

www.praha14.cz nebo se obraťte 
přímo na místostarostu Ing. Petra 
Hukala, do  jehož gesce tato ob-
last spadá. Psát můžete na e-mail: 
Petr.Hukal@praha14.cz.

Povrch Zelenečské rekonstrukci skutečně potřebuje.  Foto: Kristýna Bílková
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ve  zmíněné části Hloubětína, jak uli-
ci Na  Obrátce a  část ulice Konzumní 
na západ od Kbelské, tak i oblast jižně 
od  Poděbradské. Požádali jsme ma-
gistrát o  zpracování projektové doku-
mentace, aktuálně běží výběrové říze-
ní na jejího zhotovitele. Víme o tom, že 
v  této lokalitě plánuje společnost PVS 
(Pražská vodohospodářská společ-
nost) rekonstrukci vodovodů a kanali-
zace, postup s nimi chceme koordino-
vat,“ říká místostarosta Hukal. 
Městská část podle místostarosty dělá 
všechno pro to, aby na sebe práce na-
vazovaly, ne vždy se to však daří sto-
procentně.  „Samozřejmě usilujeme 
o to, aby všechny práce probíhaly podle 
logického harmonogramu a  ve  spolu-
práci všech zainteresovaných subjek-
tů – pražského magistrátu, MČ Pra-

ha 14,  Technické správy komunikací 
a  správců inženýrských sítí. Na  koor-
dinačních schůzkách konzultujeme, 
jaké opravy a zásahy se v dané lokalitě 
plánují. Bohužel i  tak se občas stane, 
že se některá ze stran rozhodne k re-
konstrukci připojit až dodatečně, což 
může vést i k opětovnému rozkopání již 
opraveného povrchu. Samozřejmě, že 
náklady jdou za tím, kdo komplikaci za-
vinil, ale pro lidi, kteří v lokalitě žijí, je to 
minimálně nepříjemné,“ vysvětlil mís-
tostarosta Hukal. 

DEBATA O BUDOUCÍ  
PODOBĚ MOCHOVSKÉ
Jak už bylo zmíněno v  úvodu, dal-
ší hloubětínskou ulicí, která se bude 
opravovat, je Mochovská. Na  květno-
vém veřejném projednání představili 

zástupci MČ Praha 14 dva možné plány 
rekonstrukce ulice. Obyvatelé dotčené 
části Hloubětína se sešli v ZŠ Tolerance 
v  Mochovské, celkem se projednávání 
zúčastnilo zhruba 50 lidí. Za MČ Praha 
14 byl přítomen starosta Mgr.  Radek 
Vondra, místostarostka Mgr. Irena Kol-
manová, místostarosta pro dopravu 
Ing. Petr Hukal a vedoucí odboru dopra-
vy Ing.  Dušan Suchý. Přišel i  zástupce 
pražského magistrátu z oddělení tech-
nické vybavenosti Jakub Tošner. Živá 
debata se rozproudila nad oběma návr-
hy. „Cílem není vyvolat hlasování a vy-
brat jeden z návrhů, ale posbírat názory, 
připomínky a podněty občanů k budou-
címu řešení lokality,“ vysvětlil místosta-
rosta Hukal. 
Hlavní rozdíl mezi oběma návrhy spo-
číval v počtu parkovacích míst na úkor 
zeleně. Většina přítomných se vyjadřo-
vala pro „zelenější“ variantu s  tím, že 
problematické parkovaní by mělo být 
řešeno zavedením parkovacích zón pro 
rezidenty. „Před třemi lety jsme prová-
děli průzkum mezi obyvateli Hloubětí-
na,“ reagoval starosta Vondra, „bohužel 
občané tehdy byli proti. Je nám ovšem 
jasné, že se od té doby situace i nálada 
změnila. V  současné době necháváme 
zpracovat studii, která vytipuje konkrét-
ní místa, kde by parkovací zóny měly 
smysl a následně se znovu pokusíme je 
lidem navrhnout,“ dodal starosta.  
Další častou připomínkou občanů 
bylo problematické umístění popelnic 
a  řešení jejich uzamykatelnosti tak, 
aby kolem nich nevznikal nepořádek 
a  odpadu se zde nezbavovali i  lidé, 
kteří v lokalitě nebydlí.   pet

880 parkovacích míst na Černém Mostě
Několikapodlažní parkovací dům 
s 880 místy by se měl v brzké době 
začít budovat na Černém Mostě, se-
verně podél ulice Chlumecká – v blíz-
kosti obchodů Makro, Skonto a Horn-
bach. Projekt, za kterým stojí hlavní 
město Praha, v  loňském roce získal 
podporu z evropských fondů, celková 
investice dosáhne téměř 324 milionů 
korun. 
Parkovací dům nahradí stávající zá-
chytné parkoviště, které již kapacitně 
nevyhovuje. Se stanicí metra Černý 
Most bude objekt propojen bezbari-
érovou lávkou přes Chlumeckou uli-
ci. Vzhled garáží by měl respektovat 

charakter okolní zástavby, počítá se 
i s využitím popínavých rostlin. Veřej-
nosti by měl dům začít sloužit v roce 
2021, cena parkování bude stanovena 
stejně jako u dalších P+R parkovišť, 
tedy na 20 Kč za den. 
O stavbě parkovacího domu v této ob-
lasti se uvažuje od roku 2011, kompli-
kovaly ji však složité majetkoprávní 
vztahy k pozemkům. V loňském roce 
se magistrátu podařilo odkoupit po-
zemek od společnosti Metro Proper-
ties, vlastníka hypermarketu Makro. 
Parkovací dům má ulevit jak řidičům 
přijíždějícím do Prahy, kteří by v této 
oblasti rádi nechali auto a pokračo-

vali do centra veřejnou dopravou, tak 
i Pražanům, kteří budou méně zatě-
žování hlukem, exhalacemi, doprav-
ními zácpami i nehodami.
„V průběhu stavby bude stávající P+R 
parkoviště Černý Most 1  vyřazeno 
z provozu, což zde bohužel může po-
ptávku po parkování zvýšit. MČ Praha 
14 se společně s  Magistrátem sna-
ží vyjednávat s  vlastníky prakovišť 
v lokalitě Černého Mostu o možnosti 
využití jejich kapacit pro dojíždějící, 
aby byl negativní dopad na parkování 
místních obyvatel co možná nejmen-
ší,“ uvedl místostarosta pro dopravu 
Ing. Petr Hukal.   pet

Veřejného projednání o rekonstrukci ulice Mochovská se zúčastnili i starosta  Mgr. Radek Vondra 
a místostarosta Ing. Petr Hukal.  Kristýna Bílková
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Více informací na www.tydenpestounstvi.praha.eu
VSTUP ZDARMA

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Akce se koná pod záštitou Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

13. 6.  ČTVRTEK

Den pěstounství - děti ze srdce
10:00 - 17:00 1. patro RC Z. Matějčka 

Informace o náhradní rodinné péči - podávání žádostí a přípravné kurzy, 
promítání filmů z cyklu Rodiče napořád, výstava Jsem pěstoun.

14:00 - 17:00 zahrada DC Paprsek 

Kreativní aktivity pro celou rodinu, setkání odborníků a pěstounů, 
poděkování pěstounským rodinám, občerstvení.

/V případě nepříznivého počasí bude program probíhat v 1. patře RC./

Areál DC Paprsek, Rodinné centrum Zdeňka Matějčka 
Svépravická 701, Praha 14, Hloubětín - zahrada a 1. patro

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás!

10:00 - 17:00

DNY OTEVŘENÝCH ŠKOL
 

 

 

ZŠ Dolní Počernice
1. června od 13:00 do 17:00

ZŠ Šimanovská
15. června od 14:00 do 18:00

ZŠ Bratří Venclíků
15. června od 9:00 do 12:00

ZŠ Hloubětínská
22. června od 13:00 do 18:00

ZŠ Orangery
22. června od 13:00 do 17:00

 
Dny otevřených škol proběhnou v rámci projektu Místní akční plán Praha 14 II., reg. číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524 podpořeného z OPVVV.

červen

V Hloubětíně se změní název 
autobusové zastávky
Pražský magistrát vyhověl žádosti 
Prahy 14 a  rozhodl o  přejmenování 
autobusové zastávky „Hloubětín-
ská“ na  „Bazén Hloubětín“. Nový 
název zastávka ponese od  zahájení 
prázdninového provozu 29. června 
2019. „Důvodů, proč jsme o  změ-
nu zažádali, je několik. Autobuso-
vá zastávka se nalézá přímo před 
objektem hloubětínského bazénu, 

název Hloubětín v  názvu více pou-
kazuje na  předchozí významnou za-
stávku s  přestupní vazbou na  me-
tro ‚Hloubětín‘ a  v  neposlední řadě 
nový název pomáhá zvýšit povědomí 
o existenci tohoto zařízení na území 
naší městské části.“ vysvětluje mís-
tostarosta Ing. Petr Hukal, který má 
na starosti dopravu v městské části.
 red

Praha 14 nově odstraňuje  
nelegální reklamu
Máte podezření, že někde visí nele-
gální reklama, a chcete ji nechat od-
stranit? Obraťte se přímo na  radnici 
Prahy 14, která tuto službu nyní nově 
„rozjíždí“. Stačí, když napíšete podnět 
na  Odbor dopravy (kontakty na  pra-
covníky jsou uvedené na webu www.
praha14.cz), v němž uvedete umístění 
reklamy a  její popis. Ideální je přilo-
žit i  fotografii. „Zaměstnanci odboru 

následně podnět prověří, respektive 
zjistí, zda jde skutečně o  nelegální 
reklamu. Pokud se ukáže, že ano, za-
jistí její odstranění,“ vysvětluje mís-
tostarosta Prahy 14 Ing.  Petr Hukal. 
Typicky se podle něj jedná například 
o tabule, plachty či plakáty umístěné 
buď na  vlastních konstrukcích, nebo 
na  sloupech veřejného osvětlení, 
zdech, či zábradlích. red

VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ 
BUDOUCÍ PODOBY 
LEHOVECKÉHO  
LESNÍHO HŘIŠTĚ

Máte nápady, jak 
vylepšit dětské hřiště 
v lese na Lehovci? 

Přijďte na veřejné projednání a po-
dělte se s námi o své podněty.

KDE:  hřiště v lese na Lehovci 
(nejsnadnější přístup z ul. 
Nedvědická a dále po lesní 
cestě vedoucí po hřebeni 
kopce – cca 5 až 10 min 
chůze)

KDY:  středa 19. června  
od 17 hodin

Na setkání budou přítomni zá-
stupci MČ Praha 14, Magistrátu 
hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy.

Váš názor nás zajímá.
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Školka JAHODA 
na ČERNÉM MOSTĚ            

VOLNÁ MÍSTA

Vyzkoušejte týden ZDARMA 
v adaptační třídě a ujistěte se, 

že vaše dítě je v naší školce šťastné.

jen 5 min od metra Černý Most

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Mateřská škola Jahoda
Vybíralova 969/2, Praha - Černý Most

T: 735 751 043 E: petr.seda@jahoda.cz 
www.skolka-jahoda.cz

92x 130 skolka.indd   1 22.5.2019   17:33:58

RV
19

01
12

5/
01

RV
19

01
10

9/
01

RV
19

01
12

8/
01

RV
19

01
15

3/
01

RV
19

0
0

98
0/

02DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (V RÁMCI PROJEKTU  
„PŘÍRODNÍ ZAHRADY“) ZÍSKALA NAŠE ŠKOLA – ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ OPATOV – PROSTŘEDKY  
NA REKONSTRUKCI ŠKOLNÍHO SKLENÍKU.

Když opravdu potřebujete
kvalitní péči pro vašeho pejska

Studio stříhání psů malých a středních plemen

Alfasalón
www.alfasalon.cz

Těšíme se na Vás na adrese

Pod Turnovskou tratí 131/5
19800 Praha 9 – Hloubětín

objednávky telefonicky na 608 640 008

 ZŠ Spojenců 1408  
v Horních Počernicích  

hledá 
UČITELKU  

1. STUPNĚ. 
Nástup v září.  

AJ a HV nebude učit.
 

Info na tel. čísle 723 418 961.

INZERCE

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
 

Volby do Evropského parlamentu jsou 
za námi.  Na konci května (24. a 25. 5.) si 
obyvatelé České republiky zvolili svých 
21 poslanců, kteří budou v  následují-
cím období hájit jejich zájmy na evrop-
ské půdě. Vítězem voleb v  rámci celé 
ČR je hnutí ANO, jehož poslanci obsa-
dili 6 mandátů (21,18 % hlasů), druhá 
byla ODS se 4 mandáty (14,54 % hlasů) 
a třetí Piráti se 3 mandáty (13,95 % hla-
sů). Na  další evropská křesla „used-

li“ zástupci Koalice STAN a TOP 09 (3 
mandáty, 11,65 % hlasů), SPD (2 man-
dáty, 9,14 % hlasů), KDU-ČSL (2 man-
dáty, 7,24 % hlasů) a KSČM (1 mandát, 
6,94 % hlasů).

PRAHA 14 VOLILA STAROSTY A TOP 09
V rámci hlavního města byli v eurovol-
bách nejúspěšnější kandidáti Koalice 
STAN a  TOP 09 (20,74 % hlasů). Druhé 
místo v rámci Prahy obsadili Piráti, třetí 
ODS a čtvrté hnutí ANO. Podobně jako 
v  celé metropoli se hlasovalo i  v  naší 
městské části. Nejvíce voličů z Prahy 14 
dalo hlas Koalici STAN a TOP 09, v těs-
ném závěsu za ní byli Piráti a ODS. Hnutí 
ANO v místním hlasování obsadilo čtvr-
tou příčku. Podrobné informace jsou 
uvedené na webu Českého statistického 
úřadu – www.volby.cz. red

EVROPSKÝ PARLAMENT
Evropský parlament je zákonodár-
ným orgánem Evropské unie. Sklá-
dá se ze 751 poslanců zvolených 
ve  28 členských státech Evropské 
unie (platí do odchodu Velké Británie 
z EU). Tito jsou voleni jednou za 5 let. 
Evropský parlament sídlí ve  fran-
couzském Štrasburku, kde se konají 
plenární zasedání, pracuje ale také 
na  půdě Bruselu (Belgie) a  v  Lu-
cemburku (Lucembursko), kde sídlí 
sekretariát Evropského parlamen-
tu. Za  Českou republiku je voleno  
21 zástupců (počet poslanců se od-
víjí od  počtu obyvatel dané země). 
Volby do Evropského parlamentu se 
konají jednou za pět let.

vs
ep

ro
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Baví vás hudba? Studujte ji
Chcete, aby se vaše dítě začalo věno-
vat muzice? Využijte nabídku ZUŠ Ra-
tibořická 30, Praha 9, která aktuálně 
pořádá přijímací talentové zkoušky 
ke studiu různých uměleckých oborů 
ve  školním roce 2019/2020. V  rámci 
hudebního oboru zkouška obsahuje 
základní přezkoušení hudebního slu-
chu a smyslu pro rytmus. Každý ucha-
zeč zpívá jednu lidovou píseň, žádná 
speciální předchozí průprava se ne-
vyžaduje. Ve  škole se zájemce může 
věnovat hře na  klavír, housle, violu, 
violoncello, kontrabas, flétnu, hoboj, 
klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, 
trombon, akordeon, kytaru a  na  bicí 
nástroje. Studovat zde může rovněž 
i  sólový či sborový zpěv. Zkoušky 
se budou konat ve  čtvrtek 13. červ-
na a  v  pátek 14. června, vždy od  14 
do 18 hodin v budově ZUŠ na Černém 
Mostě, Gen.  Janouška 1060 v  učeb-
ně č. 9 a v budově ZUŠ v Hostavicích, 

Baštýřská 67 v  učebně č. 1. Do  pří-
pravného a  základního studia jsou 
přijímáni uchazeči ve  věku od  5 do 
8 let, kte-
ří prokáží 
předpoklady 
ke  vzdělává-
ní na základě 
úspěšně vy-
konané při-
jímací talen-
tové zkoušky 
a na doporu-
čení přijímací komise. Starší uchazeči 
mohou být přijati ke studiu jen do na-
plnění volných kapacit. Bližší infor-
mace obdržíte během zkoušek přímo 
u  zkušebních komisí, u  zástupkyně 
ředitele Iriny Likiny nebo na  www.
zus-hp.cz. Seznam přijatých žáků 
bude zveřejněn 21. června odpoledne 
na nástěnkách a na webových strán-
kách školy. red

Černý Mošt na Plechárně

Poznat své sousedy, popovídat si 
s  těmi, s nimiž se už potkáváte, a  to 
vše u dobrého jídla a živé muziky. Ne-
jen o tom je dnes již tradiční soused-
ská slavnost Černý Mošt, kterou po-
řádá volnočasové centrum Plechárna 
a  která se tentokrát uskutečnila 

o slunné sobotě 18. května. Program 
byl opravdu nabitý. Lidé se mohli 
účastnit různých soutěží, únikové hry 
nebo třeba zhlédnout divadelní před-
stavení. Černý Mošt za poslední roky 
ve čtvrti zdomácněl, oblíbené setkání 
navštívily zhruba tři stovky lidí.  red

Zdroj: Kristýna Bílková

Nominace na Mistrovství 
Evropy pro Fit Studio D

Byly to velké ner-
vy, ale nakonec 
se na  Mistrovství 
Evropy, které se 
letos koná v  Kra-
kově, úspěšně 
kvalifikovaly hned 
3 týmy. V  katego-
rii  Performance 
Aerobik uspěl tým 
kadetek ve  slože-
ní Bára Brošová, 

Bára Luhanová, Viktorie Voříšková, 
Dáda Soukupová, Nikola Smutná, Lu-
cie Masopustová. Družstvo si se se-
stavou Divošky odvezlo 2. místo.
Další dva týmy o  nominaci bojova-
ly v kategorii 17 a více let. První místo 
a  nominaci v  kategorii Performan-
ce Aerobik získali Karolína Landová, 
Kateřina Martínková, Michal Toman, 
Marek Šotola, Lucie Veličková, Klá-
ra Gregorová a  Kateřina Kučerová se 
skladbou Fotball. Na Mistrovství Evropy 
do Krakova pojede i duo Lucie Veličková 
a Marek Šotola se sestavou Mr. & Mrs. 
Smith, které si z Otrokovic přivezlo zlaté 
kovy. Všem nominovaným gratulujeme 
a držíme palce! Fit Studio D

Sekání trávy „řídí“  
klimatické podmínky
O zeleň na území Prahy 14 se stará nejen 
MČ Praha 14, ale také Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) – záleží 
na tom, kdo má co ve správě. TSK spra-
vuje např. území Černého Mostu II a část 
Hloubětína. K  péči o  veřejný prostor 
včetně péče o zeleň městská část při-
stupuje zodpovědně a v souladu s dopo-
ručeními odborníků.  Trávu MČ nechává 
sekat dle aktuálních klimatických pod-
mínek – když je sucho, seká se méně, 
a naopak, je-li vláhy dostatek, seká se 
častěji (dle stanového plánu a  finanč-
ních možností). Například v  roce 2018, 
kdy bylo velmi horké a  suché léto, se 
v Praze 14 uskutečnilo ne osm sečí, jak 
bylo plánováno, ale pouze pět. Ušetře-
né finanční prostředky MČ investovala 
do zálivky zeleně. K údržbě travnatých 
ploch jsou užívány dva druhy sekaček 
– klasické a strunové. Většinou se seká 
klasickými, strunové MČ používá pouze 
v místech, kde užití klasické sekačky ne-
umožňuje terén a šířkové poměry trav-
natých ploch. red
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Ministerstvo vnitra  
ocenilo Prahu 14

Praha 14 získala další ocenění sou-
visející s  rozvojem služeb pro ve-
řejnost. Ze slavnostního předávání 
v  Olomouci si její zástupci odnesli 
Cenu za  kvalitu ve  veřejné správě 
za  rok 2018 udělovanou Minister-
stvem vnitra ČR. „Tentokrát se jedna-
lo o tzv. stříbrný stupeň, a to ve dvou 
oblastech – za uplatňování systému 
managementu kvality dle certifikace 
ISO a  za, zjednodušeně řečeno, po-
stup do  kategorie B v  rámci místní 

Agendy 21, který se městské části 
podařil v  loňském roce,“ říká mís-
tostarostka Mgr.  Irena Kolmanová. 
Program místní Agenda 21 se za-
měřuje na zdravý a udržitelný rozvoj 
obce, jeho součástí je také podpora 
participace veřejnosti na proměnách 
městské časti. Praha 14 se mu inten-
zivně věnuje již několik let. Je vůbec 
první městskou částí v  celé České 
republice, které se podařilo do „béč-
ka“ postoupit. red

Prostor pro hry  
v Jamské jen tak nebude
Praha 14 dlouhodobě usiluje o  revita-
lizaci travnaté plochy v  ulici Jamská 
na Hutích. Plánuje zde vytvořit prostor 
pro hry v přírodě s množstvím zajíma-
vých, do krajiny citlivě zasazených prvků. 
Za  tímto účelem zorganizovala několik 
veřejných projednání s občany, která se 
mimo jiné týkala i zpracované krajinář-
sko-architektonické koncepce. Původně 
se předpokládalo, že tematicky laděná 
cestní síť, prolézačky v  podobě „mra-
veniště“ nebo třeba domek v korunách 
stromů budou hotové nejpozději letos. 
Realizace se však stále posouvá. „Proti 
vydanému stavebnímu povolení a územ-
ního rozhodnutí se odvolal majitel jedno-
ho ze sousedních pozemků. Nyní se věcí 
zabývá Magistrát hl. m. Prahy, čekáme 
na vyjádření. Vzhledem k situaci bohužel 
nepředpokládám, že bychom letos vů-
bec stavbu zahájili. Lidi, kteří se na pro-
stor pro hry těší, prosíme o  trpělivost 
a pochopení. O dalších krocích budeme 
informovat,“ řekla místostarostka Pra-
hy 14 Mgr.  Irena Kolmanová, která má 
péči o životní prostředí v městské části 
na starosti. red
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Program setkání bude opravdu na-
bitý. Tanec múa quat, tedy lidový 
tanec s vějíři vyjadřujícími řeč těla 
a niterné pocity od smutku a radosti 
po lásku, ve své choreografii před-
vede tanečnice May D., která se 
věnuje modernímu tanci a  přede-
vším street dance. Dále se mohou 
lidé těšit na talentovanou zpěvačku 
Viah, kterou možná někteří znají 
z  jejích začátků v  pěvecké soutěži 
Superstar. Její projekt vznikl poz-
ději ve  spolupráci s  hudebníkem 
Jiřím Burianem a  v  současnosti je 
na trhu její deska Tears of A Giant. 
Velkým návštěvnickým lákadlem 
budou bezesporu i  gastronomic-
ké speciality. Z  tradiční kuchyně 
zájemci ochutnají třeba grilované 
vepřové Bún cha, svěží závitky Nem 
cuốn s mangovým salátem, či salát 
z  exotického ovoce od  mladé na-
dané kuchařky Thuy Anh Van. Pro 
kulinářské nadšence organizátoři 

připravili workshop chutí, kde kro-
mě bylinek a  exotického ovoce od-
vážlivci vyzkoušejí třeba i pověstný 
durian. Nebude chybět ani pojízdný 
stánek s  kávou Cà phê. Součástí 
akce bude i projekce studentského 
filmu Bo Hai. „Snímek je o  vztahu 
starší generace Vietnamců s  jejich 
dětmi. Jejich rodiče se přestěho-
vali do České republiky, začali zde 
podnikat a rozhodli se obětovat celý 
svůj život, aby mohli finančně zajis-
tit svoji rodinu. Vietnamci, kteří se 
tady narodili nebo se sem přestě-
hovali ve velmi útlém věku, se zce-
la integrovali – vychovaly je české 
chůvy, vystudovali české školy, po-
užívají česká jména, ale zato přišli 
o  své kulturní kořeny. Rodiče ho-
voří velmi špatně česky, jejich děti 
zase špatně vietnamsky a často ne-
umí ani psát nebo číst v řeči svých 
rodičů,“ stojí v oficiálním textu dis-
tributora. red

Kavárna Plechárna 
hledá posilu

Kavárna Plechárna hledá šikov-
nou, spolehlivou a komunikativní 
obsluhu. Praxe v  oboru vítána, 
ale není nezbytná - pokud si lid-
sky sedneme, rádi vás vše nau-
číme. Nástup dohodou. Vhodné 
jako studentská brigáda nebo 
přivýdělek k  mateřské dovolené. 
Ideál ní pro obyvatele Černého 
Mostu a blízkého okolí. V případě 
zájmu nás kontaktujte na e-mailu: 
kavarna@praha14kulturni.cz.
 P14K

Z dění v Praze 14 / Fotosoutěž

Máte doma 15 a  více let staré fot-
ky, na  kterých jsou zachycena místa 
v  Praze 14, a  chtěli byste se s  nimi 
pochlubit? Soutěžte s námi o nejhezčí 
„srovnávačky“. Jak?

PRAVIDLA

• Vyfoťte to samé místo i  v  jeho 
dnešní podobě a oba snímky nám 
v elektronické podobě (u starých 
fotek je možný scan, u  nových 
prosíme zachovat původní veli-
kost snímku pořízenou fotoapa-
rátem – tisková kvalita) pošle-
te na  adresu Veronika.Berna@
praha14.cz. Důležité: zasláním 
snímků do soutěže autor souhlasí 
s  jejich zveřejněním v  rámci in-
formačních kanálů městské části 
(web www.praha14.cz, Facebook 
a  časopis Čtrnáctka) viz níže, 
zároveň dává souhlas s  tím, že 

u jeho fotografie bude zveřejněno 
jeho jméno a příjmení.

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

• Sběr srovnávacích snímků potrvá 
do  konce letních prázdnin, tedy 
do 31. srpna 2019. Soutěžní sním-
ky mohou zájemci zasílat už nyní.

• Během září a  října 2019 redakce 
časopisu Čtrnáctka vybere TOP 10 
„srovnávaček“, které budou v lis-
topadu 2019 (na  tento měsíc při-
padá výročí 25 let od  vzniku MČ) 
zveřejněny na webu MČ, na FB MČ 
a v časopise Čtrnáctka. Redakce si 
vyhrazuje právo s ohledem na vý-
voj soutěže stejným způsobem 
zveřejnit i  další soutěžní snímky 

mimo vybranou TOP 10, případně 
dodatečně vyhlásit ještě diváckou 
(hlasování na Facebooku) katego-
rii. Toto bude rozhodnuto po ukon-
čení sběru fotografií. 

• Fotografie s  vulgárním nebo ji-
nak škodlivým obsahem nebu-
dou zveřejněny ani žádným jiným 
způsobem zařazeny do  soutěže. 
Právo na  posouzení vhodnosti 
snímku si vyhrazuje redakce ča-
sopisu Čtrnáctka.

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

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

• Těšíme se na vaše fotky!

Redakce časopisu Čtrnáctka

Soutěžte o nejlepší „srovnávačku“

Zažijte Vietnam na Plechárně
O ZÁVĚR JUBILEJNÍHO DESÁTÉHO ROČNÍKU KAMPANĚ SETKÁNÍ KULTUR 
SE „POSTARÁ“ AKCE, KTERÁ NÁVŠTĚVNÍKY ZAVEDE DALEKO DO ASIE. 
NESE NÁZEV „ZAŽIJ VIETNAM“ A USKUTEČNÍ SE 19. ČERVNA OD 17 DO 20 
HODIN VE VOLNOČASOVÉM CENTRU PLECHÁRNA NA ČERNÉM MOSTĚ 
(BRYKSOVA 1002/20).
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Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2019

550 kilometrů naší sítě dodává teplo 230 tisícům domácností, desítkám 
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a průmyslových objektů 
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v letních 
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v zimním období, které 
si bez vyhřátého domova a teplé koupele neumíme představit. Je to jako 
s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a vůbec všemu, na čem vám 
záleží. Jedině díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 14 
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O přesných termínech včas 
informujeme konkrétní smluvní odběratele (SVJ, BD atp.). 

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

lokality termíny od – do

Černý Most I 16. 7. – 22. 7.

Černý Most II 16. 7. – 22. 7.

Hloubětín 16. 7. – 22. 7. 

Lehovec 16. 7. – 22. 7.

Už teď se chystáme 
na další sezónu

dstavka_PT_92x130_PH14.indd   1 15.05.19   11:02

 28. června od 9 do 12 hodin
před ZŠ Bratří Venclíků

Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny.

MALOVÁNÍ 

NA CHODNÍKU

 

J AHODNICKÝ
ART PARK 

NEDĚLE 16.  6 .  2019 OD 15:00  -  19 :00  
PARK ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ UMĚLCE OD 1 DO 99 LET

SPOJENÍ :  BUS 109 ,  110 ,  208 ,  224 ,  ZASTÁVKA JAHODNICE
ZÁZEMÍ :  T J  SOKOL JAHODNICE ,  BEZDREVSKÁ 26 ,  PRAHA 9

Po
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Názory a politické komentáře

Budete mít důvod 
se odstěhovat?
Vážení sousedé, v naší městské části 
se zase chystá několik projektů, a jak 
už to bývá na Praze 14 poslední dobou 
zvykem, některé vzbuzují rozpaky. 
V tomto omezeném prostoru upozor-
níme aspoň na ty nejkontroverznější.
Pozor, náměstí u metra Hloubětín se 
dočká výstavby osmipatrového domu, 
areál Coca-coly na Jahodnici se bude 
rozšiřovat a stávající radnici se znovu 
chystají rekonstruovat a rozšiřovat! 
Říkáte si, že nemáte čas ani chuť ne-
ustále hlídat, co se kolem vás chystá? 
Chápu vás. Přesto na řešení, když přije-
dou bagry, už bývá pozdě. Případný od-
por a petice, které v tu chvíli vzniknou, 
mají jen velmi malou naději na úspěch. 
Své o tom ví i 61 petentů, kteří si přáli 
přesunutí parkourového hřiště od své-
ho domu, ke kterému radnice neusku-
tečnila ani veřejné projednání a  které 
narušilo jejich dosavadní klidné bydle-
ní. V rámci svého boje se setkali s re-
akcí radnice ve stylu „Buď si zvykneš, 
nebo se odstěhuj.“ To bohužel opravdu 
vyústilo v rozhodnutí některých z nich 
raději svůj byt prodat.
Ani veřejné projednání ale nemusí 
znamenat výhru. Minulý měsíc napří-
klad málem prošel projekt komunit-
ního centra na Hutích, který byl v roz-
poru s přáním většiny participujících 
občanů. A  dokonce i  schválený pro-
jekt, který je v souladu s místními, se 
může během výstavby změnit – proto 
se teď v Hloubětíně lidé diví, že nová 
budova H55 nevypadá jako na vizua-
lizacích, které jim byly prezentovány.
Zajímat se o  připravované projek-
ty, dokud je čas, může být únavné, 
ale nezajímat se, může mít mnohem 
horší dopad. Jak vás třeba ovliv-
ní připravované rozšíření modrých 
zón placeného parkování na  Černý 
Most a  do  Hloubětína, rozsah vý-
stavby na  Hutích či podoba zástavby 
Starých Kyjí, která jen mediálně za-
padla ve  stínu debaty o  předraže-
ném biotopu? Nyní je dobrá doba se 
zajímat. V  příštích měsících se bude 
aktualizovat strategický plán, který 
rozhodne o směru rozvoje vaší čtvr-
ti na příštích několik let. Snad v něm 
nebudou důvody, které by vás nutily 
se odstěhovat. Bez vaší podpory to 
jen z opozice nezvládneme.

Bc. Tomáš Novotný
za zastupitelský klub ANO

Černý Most pod palbou Pirátů 
V  minulém volebním období začal 
magistrát hl. m. Prahy postupně 
realizovat mnoho let slibovanou 
privatizaci bytového fondu na  Čer-
ném Mostě. Dlouholetí nájemníci 
tuto možnost vítali a  s  příslibem 
privatizace začali připravovat hy-
potéky a smlouvy za účelem odku-
pu. Po  volbách se však do  koalice 
dostali Piráti a  s  nimi i  striktně 
odmítavý názor na  prodej bytů. 
Privatizace byla pozastavena, osu-
dy nájemníků nezprivatizovaných 
bytů zůstaly s  otazníkem a  k  tomu 
na  Černém Mostě zůstalo více než 
200 volných, neobsazených magis-
trátních bytů, rovněž s  nejasným 
osudem. Řadu lidí to opravdu na-
štvalo, ale nikdo netušil, že toto byl 
teprve první výstřel z děla pirátské 
lodi, která měla zasáhnout Černý 
Most. 
Druhá rána na  sebe nenechala 
dlouho čekat, když v  březnu toho-
to roku schválila Rada hl. m. Prahy 
usnesením č. 442 (z iniciativy Pirá-
tů) „Pravidla pronájmu a prodlužo-
vání doby nájmu bytů a ubytovacích 
místností v  objektech HMP nesvě-

řených MČ“. Tato pravidla řeší m.j. 
i přidělování volných bytů a  to tak, 
že nejvíce zvýhodňuje osoby v  so-
ciální tísni. Nejvíce bodů v  hodno-
cení žádosti o  byt získá žadatel, 
který je v době podání žádosti o byt 
„bez střechy nad hlavou“ déle než  
97 měsíců, tedy více než 8 let! 
S  nadsázkou tak můžeme říct, že 
Rada hl. m. Prahy se (z  iniciativy 
Pirátů) rozhodla rozmístit pražské 
bezdomovce do  svého volného by-
tového fondu, který se nachází prá-
vě na Černém Mostě a v Řepích. 
Naštěstí někteří zastupitelé na 
magistrátu pochopili vážnost situ-
ace a hlasy zastupitelů hl. m. Pra-
hy (Spojené síly pro Prahu, ODS 
a  ANO) byl na  konci května schvá-
len dříve zastavený prodej magist-
rátních bytů na Černém Mostě. Zdá 
se, že katastrofický scénář, který 
byl připraven pro osud Černého 
Mostu, se pro tentokrát podařilo 
zvrátit. Dokud však v  magistrátní 
koalici budou i nadále setrvávat Pi-
ráti, měli bychom zůstat ve střehu!

Soňa Tománková,
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

Hrozí vytvoření sociálního 
ghetta na Černém Mostě?
Praha 14 je jednou z  mála měst-
ských čtvrtí, ve  kterých disponuje 
Magistrát hlavního města Prahy 
neobsazenými byty. Momentálně 
se rozhoduje o  možnosti obsaze-
ní části těchto zatím volných bytů 
bezdomovci. Magistrátní koalice 
v  Radě hlavního města Prahy od-
hlasovala usnesení o  nových pra-
vidlech pronájmu a nájmu, prodlu-
žování nájmů a  přidělování bytů. 
Toto usnesení číslo 442 má vyřešit 
problém lidí bez střechy nad hla-
vou. Podmínky přidělování těch-
to bytů můžete nalézt na  našich 
stránkách www.odspraha14.cz. 
Nejvíc tento model prosazují Piráti. 
Stručně fungují tato kritéria tak, že 
čím déle jste na ulici, tím více vaše 
šance na získání bytu rostou. Černý 
Most má již nyní nemálo problémů 
s  chováním nepřizpůsobivých ob-
čanů. Přidělování bytů bezdomov-
cům bez jakékoli předchozí sociální 

práce a  výchovné pomoci k  jejich 
zpětnému začlenění do společnosti 
je krajně nebezpečným sociálním 
experimentem. Nemám nic proti 
pomoci lidem v tíživé sociální situ-
aci. Praha 14 má za  tímto účelem 
dlouhodobý projekt prostupného 
bydlení, který dává možnost lidem 
plnícím daná kritéria získat ná-
jemní smlouvu na  byt. ODS není 
součástí magistrátní koalice (Pirá-
ti, Spojené síly pro Prahu a  Praha 
sobě), a tak nemá přímý vliv na roz-
hodování o bytech v majetku Magis-
trátu hl. m. Prahy. Budeme však 
usilovat o  to, aby radnice Prahy 14 
byla do  tohoto procesu zapojena. 
Musíme bojovat za úpravu pravidel 
přidělování bytů tak, aby nedochá-
zelo k  vytváření sociálních ghett 
na úkor občanů Černého Mostu ani 
kdekoli jinde na území Prahy.

Josef Kutmon, radní za ODS
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Spolu s Coca-Cola To dáš!
Přinášíme vám tréninky a workshopy, které podporují sebevědomí a sebehodnotu 
mladých lidí. Zvyšujeme jejich znalosti potřebné v oblasti dalšího sebe(vzdělávání), 
hledání si pracovních příležitostí a startu do samotného života. 

Více informací a kontakt najdete na:

cocacolatodas.com
#cocacolatodas

Pomáháme mladým lidem uspět a růst

inzerce_188x86.indd   1 23/05/19   17:29

SOUTĚŽ O CENY V HODNOTĚ 10 000 KČ NA www.NOVINYKRAJE.cz  
O SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ VYBAVENÍ od 10. do 28.6. 2019

INZERCE

ČTRNÁCTKA PODLE VÁS
„PODRUHÉ“

Využijte šanci proměnit je ve skutečnost.

Startujeme další kolo participativního rozpočtu
a opět rozdělujeme 5 MILIONŮ KORUN. 

Další podrobnosti najdete 
na www.praha14.cz.

Máte nápady jak vylepšit Prahu 14? 

Projekty podávejte od 1. 5. do 30. 7. 2019. 

JAHODA POŘÁDÁ FESTIVAL VOLN
ÉH

O
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A
S

U

www.strawberryfields.cz    www.jahoda.cz

19
divadlo Squadra Sua  

dětská zóna

skate závody

turnaj ve fotbálku

netradiční sporty

tetování na banány

trampolíny

parkour

kreativní art workshopy

taneční workshop

graffiti exhibice

vizážistkaPSH / DJ Madam Lily    

The CELLO Boys  /  Zero Club 

Yellow Sisters a jejich Zvěřinec

22. 6. 
PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
VSTUP ZDARMA

10:00
21:00

Supported by
  
Supported by
  

92x 130 SF 19.indd   1 23.5.2019   10:40:36
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Podpora  
pregramotnosti 
v předškolním  
vzdělávání

V rámci akčního výzkumu studentů 
PF UK v Praze, zaměřeného na pod-
poru přírodovědné pregramotnos-
ti v  mateřské škole, jsme měli již 
dvakrát možnost přivítat v naší MŠ 
profesora RNDr. Pavla Beneše CSc. 
Ten společně se svou asistentkou, 
studentkou Zuzanou a dětmi z naší 
školky prováděl velmi zajímavé pří-
rodovědné pokusy se vzduchem, 
vodou, elektrickým nábojem, oxi-
dem uhličitým i s vlastními smysly. 
Úkoly byly realizovány samotný-
mi dětmi tak, aby byla podporová-
na jejich vrozená snaha objevovat 
a experimentovat. Děti s nadšením 
a obrovským zájmem zcela přiroze-
ným způsobem získávaly a prohlu-
bovaly kompetence přírodovědného 
poznávání. Takto připravené učení, 
založené na  přímých zážitcích dí-
těte, dokáže neizolovaně propojit 
poznatky přírodních věd a konkrét-
ních oblastí vzdělávání - chemie, 
fyziky, ekologie a biologie. To vede 
předškoláky ke kontinuálnímu vní-
mání získaných vědomostí a doved-
ností. 

MŠ Štolmířská

Dozvíme se více o profesích 
našich rodičů
V rámci evropského Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a  vzdělávání, 
s využitím šablony s názvem „Zapoje-
ní odborníka z praxe do předškolního 
vzdělávání“ jsme v MŠ Korálek našli 
další inspiraci, jak dětem přiblížit 
profese jejich rodičů.  Spolupracovali 
jsme s jedním z tatínků s profesí na-
nejvýš zajímavou – „ potápěč“. 
Do výukových bloků s tématem „vodní 
svět“, ve kterých děti získávají infor-
mace o  životodárné vodě a  jejím ko-
loběhu na planetě Zemi, o živočiších 
ve vodách sladkých i v moři a dýchání 
pod vodou, přibyly díky velmi akčnímu 
poučení o profesi potápěče další zna-
losti. Děti si vyzkoušely dýchací pří-

stroj, zhlédly autentická videa z  po-
tápění v  moři a  pozorování žraloků. 
Součástí plánu bylo i poučení o vyu-
žití profese potápěče v záchranářství, 
policejním vyšetřování, hledání poto-
pených aut a  věcí, čistotě a  ochraně 
čistoty vody a  také o  pomoci tonou-
címu. Jak paní učitelky, tak děti tuto 
akci hodnotily velmi vysoko. 
Velký dík za  přípravu patří panu 
Ing.  Štěpánu Boudovi, tatínko-
vi Čendy - ten byl na  svého tátu 
právem hrdý. Věříme, že v  podob-
ných projektech budeme ve  spo-
lupráci s  rodiči pokračovat. 
 Bc. Olga Štěpánková,  
 ředitelka MŠ Korálek

Sportovní hry  
v Mateřské škole Korálek

21. května dopoledne prožívaly děti 
v  Mateřské škole Korálek finále zá-
bavných sportovních her. Jako každý 
rok se soutěžilo v  šesti sportovních 
disciplínách – běhu na 30 metrů, hodu 
míčkem do  dálky, žabím pětiskoku, 
skákání v  pytli, chůzi po  překážkové 
dráze a  jízdě na  koloběžce. Výkony 
dětí byly změřeny, pečlivě zazname-
nány a sečteny. Nevítězili totiž jednot-

livci, ale celé týmy – akce je dotována 
z  projektu „Setkávání kultur“, proto 
byly týmy mezinárodní. Kdo právě 
nezávodil, fandil ze všech sil. Spor-
tovní a  zábavné klání dětí je založe-
no na  spolupráci, pomoci, vzájemné 
motivaci a v neposlední řadě fair play. 
Na fotce vidíte šťastné vítěze. 

Bc. Olga Štěpánková,  
ředitelka MŠ Korálek

Naše školy



Naše školy

Příroda na dosah

Kontrola bot a batůžků a  třída před-
školáků vyrazila. Kam? Na  dobro-
družnou dopolední výpravu v  rám-
ci projektu Oslavy Dne Země. 
První zážitek nás čekal hned u rybní-
ku Martiňák. Rozkvetlá krajina laho-
dila oku i duši. Pozorovali jsme lysky, 
kachny a jedna labuť si nás přišla do-
konce obhlédnout zblízka, až k  nám 
na břeh. Svižným krokem jsme prošli 
kolem zahrádkářské kolonie i cestou 
pod kopcem Horka. Zastavili jsme se 
u  informačních tabulí s  příběhy víly 
Mimi. Přeskákali jsme dřevěný chod-
níček vedoucí poldry. Kuňkání žab 
z  místních tůní připomínalo skřeho-
tání vodníka. 
Na  okraji Hostavic jsme načerpali 
sílu z památného dubu a zadní branou 
z  Dřínovské ulice vstoupili do  parku 
Pilská. Cestou už nám vyhládlo, našli 
jsme tedy místo pro piknikovou deku 
a hody mohly začít. Sluníčko příjem-
ně hřálo, dřevěné průlezky lákaly 
ke hrám a nám se z parku odcházelo 
jen těžko. Cestou zpět jsme po lávce 
překonali řeku Rokytku, minuli ryb-
ník zatopené pískovny a  už známou 
cestou se přes park U Čeňku vraceli 
do školky. 
Některé děti už na místa našeho pu-
tování zavedly své rodiče. Zjistily, 
že na  dosah mají místa pro relaxaci 
i poznání. Jejich nadšené ohlasy nás 
potěšily, vždyť mnozí ani netušili, 
jak rychle se lze přes suché poldry 
do  Hostavic dostat. Díky těmto spo-
lečným zážitkům si děti budují vztah 
k přírodě, zodpovědnému chování k ní 
a k místům, kde žijí. Pro mnohé to byl 
i osobní rekord v počtu zdolaných ki-
lometrů. I když se to nezdálo, kroko-
měr nám hlásil, že jsme jich celkem 
ušli 6,5. 

Děvčátka, kluci a paní učitelky  
z mateřské školy Vybíralova

Známe Prahu 14
Dnes už se všichni můžeme pochlubit 
znalostmi o místě, kde žijeme a cho-
díme do školky. V květnu totiž probí-
hal v naší Školičce na Lehovci projekt: 
Známe Prahu 14. Poznávání našeho 
okolí bylo vyvrcholením celoročního 
tématu: Máme rádi naši zemi.
Během vycházek jsme toho našlapa-
li více než obvykle a zjistili jsme, jak 
je u nás na Praze 14 krásně. Povída-
li jsme si o našich domovech, zpíva-
li, kreslili, hráli a do poznávání okolí 
jsme zapojili i  rodiče. Lehováček (to 
je duch naší Školičky) nám totiž při-
pravil jarní rodinnou soutěž. Dosta-
li jsme za  úkol navštívit 14 různých 
míst a zjistit tam odpověď na soutěžní 
otázku. Vybraná místa byla opravdu 
zajímavá – měli jsme například zjis-
tit, jaký vzkaz je vyrytý do 93. schodu 
rozhledny Doubravka. Další zajímavé 
úkoly nás čekaly v Hloubětíně, Hosta-
vicích, Hutích, na Jahodnici i Černém 
Mostě. Už se těšíme na vyhodnocení, 
Lehováček má pro nás totiž odměnu. 
Tím však náš projekt zdaleka nekon-
čí! Každá třída si vybrala nějaké hezké 
místo v  okolí, které nejen navštívila, 
ale společnými silami také výtvarně 

zpracovala. A tak máme ve školce vý-
stavu nádherných výkresů a  modelů 
rozhledny Doubravka, metra Rajská 
zahrada, kostela sv. Bartoloměje, 
železniční zastávky Kyje i  Kyjského 
rybníka. Pokud se chcete přijít podí-
vat i vy, jste srdečně zváni. Výstava se 
koná v atriu školky do 21. června. 

Kluci a holčičky  
z lehovecké Školičky

Pyžamková noc 
Noc v pyžamech je pro nás zaběhlou 
a oblíbenou akcí. Děti ze tříd Soviček 
a  Lištiček měly sraz v  pátek v  šest 
večer. Samozřejmě, kdo chtěl spát 
ve  své postýlce doma, toho nikdo 
nepřemlouval. Mnoho dětí se ovšem 
na  dobrodružství pyžamkové a  po-
hádkové noci velmi těšilo. Jaké byly 
podmínky? Děti i paní učitelky se mu-
sely dostavit po  lehké večeři, „dress 
code“ byl povinný – pyžamo či noční 
košilka. Štěstí, že nezasedala porota, 
nevím, nevím, kdo by zvítězil. K vidě-
ní bylo množství nejrůznějších pyžam 
s obrázky i bez, mnoho růžové barvy 
a kanýrků u nočních košilek. 
Při příchodu byly děti seznámeny 
s  programem. Od  šesti probíhala 
spontánní hra, od sedmi pak kolektiv-
ní hra s  padákem „Kdo chybí “, dále 
tanec s balónem ve dvojicích. Při hře 
„Otec Abrahám“si děti protáhly celé 
tělo. Venku už začala být pořádná tma 
a  všichni s  netrpělivostí očekávali, 
kdy přijde na řadu „karaoke“. Při zpě-
vu nejrůznějších dětských a  pohád-
kových písniček se dobře bavily nejen 

děti, ale i paní učitelky. Zklidnění na-
stalo u  stolečků, podávala se druhá 
večeře, toust a  jablíčko. Poté začalo 
promítání pohádky, no a  jaké by bylo 
promítání bez popcornu? A tak se po-
dával i čerstvý popcorn. 
Některým z dětí se už zavírala víčka, 
byl nejvyšší čas zalézt do  postýlek. 
Pohádka „Kosprd a  Telecí“, kterou 
přečetla paní učitelka, byla posled-
ní  tečkou za  příjemným večerem. 
Teď už jen dobrou noc a krásné sny. 
A kdy se vstávalo? V půl sedmé se děti 
umyly a  nasnídaly. S  plným bříškem 
a  s  množstvím zážitků si je rodiče 
v osm hodin vyzvedávali u paní učite-
lek, které se rozešly domů, trochu se 
dospí a budou se opět těšit na příští 
pyžamkovou noc. 
 MŠ Paculova
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ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU
JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO 

TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků 
- Sleva 20% Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
- Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMAZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)(Český výrobce)
- Výroba na míru, montáž do 7 dnů

- KONTAKT KONTAKT tel.č.: 739 939 734739 939 734

           Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9 
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU
JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO 

TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků 
- Sleva 20% Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
- Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMAZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)(Český výrobce)
- Výroba na míru, montáž do 7 dnů

- KONTAKT KONTAKT tel.č.: 739 939 734739 939 734

           Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9 
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

kultovní MUZIKÁL

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

V  H L AV N Í  R O L I 

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

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

NP_92x63_Holmes.indd   1 15.04.19   15:03
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Květnový výlet do Polska

Ve  čtvrtek 2. května v  sedm ráno 
vyrazily tercie A  a  B autobusem 
na  dvoudenní výlet do  Polska. První 
zastávkou bylo město Klodzko – na-
vštívili jsme Klodzkou pevnost a  její 
podzemí. Celá třída lezla po čtyřech 
tou nejmenší chodbou, a  když píši 
celá, myslím tím i naši paní třídní pro-
fesorku. Mile nás to překvapilo… 

Následoval rozchod a  možnost 
ochutnat místní speciality. Naše tří-
da ovšem vsadila na  klasiku - ke-
bab a  pizzu. Po  dobrém obědě jsme 
se přemístili do  města Ząbkowice 
Śląskie. Zde jsme viděli křivou věž 
– opravdu vypadala, že každou chví-
li spadne, a  zříceninu starobylého 
zámku Jiřího z  Poděbrad. Naší cílo-

vou stanicí byla Wroclaw, kde jsme se 
ubytovali v hostelu. Po večeři jsme vy-
razili na večerní procházku po městě. 
I když byl den náročný, ta procházka 
za  to stála. Všechny budovy a  kašny 
byly krásně nasvícené a  náměstí se 
lidmi jen hemžilo.
Druhý den jsme se hned po  snída-
ni vydali na  prohlídku historického 
centra, které za  světla vypadalo 
úplně jinak než večer. Podívali jsme 
se na  Tumský ostrov a  prohlédli si 
Rynek – nádherné náměstí. Posled-
ní zastávkou výletu byl Mini Euro-
land Klodzko - park, ve  kterém je 
více než 40 miniatur slavných staveb 
z celého světa. Nachází se zde socha 
Svobody, šikmá věž v Pise, Pražský 
orloj, Eiffelova věž, pařížský Vítěz-
ný oblouk a mnoho dalších. Po pro-
hlídce parku jsme sedli do  autobu-
su a  v  19 hodin jsme už byli zpátky 
na Černém Mostě. I když bylo chlad-
něji, počasí nám celou dobu přálo 
a výlet se podařil.

Alena Kyselová, 
tercie B, Gymnázium Chodovická
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Městská policie v Praze 14

Okrsky městské policie v Kyjích, 
Hostavicích, Jahodnici a na Černém Mostě I.

OKRSEK 11 – KYJE
Hranice – V Chaloupkách, Hostavická, Oborská, Tálínská, Va-
jgarská, Sklenská, Broumarská, Nedokončená, hranice k. ú. 
Štěrboholy, hranice k. ú. Praha 10, hranice k. ú. Praha 9 (Prů-
myslová)

OKRSEK 12 – HOSTAVICE, JAHODNICE
Hranice – Nedokončená, Broumarská, Za Rokytkou, potok Ro-
kytka, hranice k. ú. Dolní Počernice, hranice k. ú. Štěrboholy

OKRSEK 13 – ČIHADLA
Hranice – Broumarská, Za Rokytkou, potok Rokytka, k. ú. 
Dolní Počernice, cyklostezka směr Čihadla, návrší na Či-
hadlech, podle zalesnění směr Ocelkova, Ocelkova

OKRSEK 14 – ČERNÝ MOST I. 
Hranice – Broumarská, Ocelkova, Gen. Janouška, Breicetlo-
va, Chlumecká, Cíglerova

ADRESA PRO VYZNAČENÉ OKRSKY:
Okrsek 11 a 12: Šimanovská 47, Kyje, Praha 14

Okrsek 13 a 14: Vlčkova 1067, Černý Most, Praha 14
Úřední hodiny – pouze po předchozí telefonické domluvě 

11
12

13

14
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Městská policie v Praze 14 / Informace

Kdo pomáhá ve vašich ulicích
JIŘÍ SEDLISKÝ – OKRSEK 11 – KYJE, 
OKRSEK 12 – HOSTAVICE, OKRSEK 
13 – ČIHADLA

Telefon: 770 159 017 
Na starosti mám několik okrsků, ale 
všechno jsou to klidné části Prahy 14. 
Takový život na  vesnici, mimo hlavní 
dění. V  Kyjích žijí hlavně staroused-
líci, tam žádné zásadnější problémy 
nejsou. Na Čihadlech řeším například 
volně pobíhající psy. Samozřejmě 
trable jsou hlavně s dopravou a par-
kováním, což platí pro celou městskou 
část. Lidé využívají různá místa, sto-
jí v  křižovatkách, na  žlutých čárách. 
Kontroluji také Českobrodskou, kde 
je celkem nově povolená doprava jen 
pro vozy pod 3,5 tuny. U extrémně vy-
tížených komunikací je důležitá častá 
kontrola. Musím být vidět. Vzhledem 
k  tomu, že okrsky jsou velké, tak 
často využívám i auto, motorku nebo 
kolo. V Praze 14 působím rok, některé 

okrsky mám teprve krátce, takže se 
stále seznamuji s místními problémy. 
Důležitá je proto komunikace se zdej-
šími lidmi. Okrskáři jsou vidět, jsme 
takovou tváří městské policie, takže 
samozřejmostí musí být příjemné vy-
stupování. 

KVĚTOSLAVA HRABALOVÁ – 
OKRSEK 14 – ČERNÝ MOST I.
Telefon: 770 159 021
Pohybuji se převážně kolem Rajské 
zahrady. Stejně jako v  případě ter-
minálu Černý Most, bývají i zde potí-
že s bezdomovci. Občas je potřeba je 
vykázat, neboť popíjejí alkohol tam, 
kde je to zakázané. Hojně pobývají 
i u místního supermarketu. Přes den 
se v  těchto místech vyloženě váž-
né situace většinou neřeší. Horší to 
bývá večer a v noci, kdy se nejen ko-
lem stanice metra, ale i na lavičkách 
ve  vnitrobloku čas od  času shlukují 
problematičtější skupinky. Jejich pří-
padné prohřešky pak řeší kolegové 
z  hlídkové služby. Stejně jako v  dal-
ších částech Prahy 14, i v této oblasti 
bývají problémy s dopravou a parko-
váním. Tak třeba – do ZŠ Bratří Venc-
líků, ale i do gymnázia, poměrně dost 
rodičů vozí své děti autem, do  toho 
sem přijede nákladní či užitkové vo-
zidlo zásobující supermarket, občas 
i  popelářské vozidlo pro skelný od-
pad   a  hned vzniká dopravní kolaps. 
Místní občané si mi stěžují i  na  mi-
mopražská vozidla, jejichž řidiči zde 

zaparkují a  pak jdou na  metro. Je 
otázka, zda by tento problém vyře-
šily zóny. U  městské policie pracuji 
od roku 1995, z toho v Praze 14 jsem 
sedmým rokem. Dříve jsem tu i žila, 
ale vzhledem k charakteru své profe-
se jsem začala pociťovat ztrátu sou-
kromí. Odstěhovala jsem se a  nyní 
na  Čtrnáctku dojíždím. Na  své práci 
mám ráda, že mohu pomáhat lidem. 
Obrací se na  mne mnoho lidí, nejen 
s  prosbou o  pomoc či radu, ale tře-
ba i proto, že nemají nikoho, s kým si 
mohou popovídat. Samozřejmě mě 
těší i  to, když tuto snahu lidé ocení. 
Někteří občané i kolegové mi to občas 
vyčítají, ale kdyby se vžili do  situace 
těchto osamocených lidí, pochopili 
by to. Od samého začátku, co jsem se  
stala strážníkem městské policie, se 
řídím mottem: nikdy nikoho neod-
suzuj, nevíš, čím vším si ten člověk  
prošel.  red

Kurzy českého jazyka pro cizince
Přijímáme přihlášky na kurzy českého jazyka pro cizince. První kurz již běží a potrvá do 26. 6. 2019, druhý kurz se 
uskuteční od 11. 9. do 31. 12. 2019. Výuka dospělých probíhá dvakrát týdně, výuka dětí jednou týdně, jedna lekce trvá 90 
minut. Kurzy českého jazyka pro cizince organizuje Farní charita Praha 14 v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ 
Praha 14 v roce 2017“, za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a městské části Praha 14. Účast na výuce je finančně 
výhodná. Máte-li zájem nabídky využít, volejte: 739 203 254. 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



20

Veřejný prostor a zeleň

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ
PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

NEBO BYTOVÁ DRUŽSTVA

Účetní a evidenční správa včetně administrativy,
kvalifikovaná údržba společných prostor domu,

technická správa domu, úklidové a zahradnické práce.

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Nahrazuje nefunkční výbor společenství vlastníků,
vykonává veškeré činnosti dané stanovami společenství,

využívá odborné a právní zázemí naší společnosti.

Více informací naleznete na www.smp14.cz

Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 190 00 Praha 9
telefon: 281 021 460 | e-mail: sprava@spravamaj14.cz

Zajistíme
havarijní servis,
montážní práce a služby,
opravy a rekonstrukce.

Poskytujeme
osobní přístup,

dlouholeté zkušenosti
ze správy nemovitostí,

využití vlastního softwaru.

Skončila architektonická 
soutěž o návrh proměny 
Centrálního parku
Centrální park na Černém Mostě se 
má proměnit v  zelenou oázu nabí-
zející dostatek příležitostí pro sport, 
relaxaci i pro pořádání kulturních či 
společenských akcí. Městská část 
za  tímto účelem v  lednu vyhlásila 
architektonicko – krajinářskou sou-
těž, která momentálně spěje do fi-
nále. „V termínu byly podány tři sou-
těžní návrhy, jejichž kvalitu a  další 
kritéria uvedená v soutěžních pod-
mínkách v polovině května hodnoti-
la odborná porota. V nadcházejícím 
období se jimi bude zabývat i Rada 
městské části,“ nastínil další po-
stup starosta Prahy 14 Mgr. Radek 
Vondra, do jehož gesce spadá území 
rozvoj. Pokud radní doporučení po-
roty schválí a proti výsledku během 
zákonem stanovené lhůty nikdo ne-
podá námitky, městská část návrhy 
vystaví tak, aby se s nimi mohla se-
známit veřejnost. Následně radnice 
začne s další projektovou přípravou. 
V tom samém období se počítá také 
s diskuzí s odborníky i místními oby-
vateli. „Rádi bychom, aby revitaliza-
ce začala v  příštím roce, realizaci 
v tuto chvíli předpokládáme do kon-
ce roku 2021,“ uvedl už dříve staros-
ta Vondra. Podrobně se výsledkům 
architektonické soutěže budeme 
věnovat v jednom z nejbližších vydá-
ní Čtrnáctky. red

Revitalizace Centrálního 
parku byla jednou z priorit 
volebního programu ODS. 
Park by měl být využitelný 
pro všechny věkové ka-
tegorie občanů a  nabízet 

moderní, bezpečný a prosvětlený pro-
stor se zónami pro aktivní i klidný od-
počinek. Měl by obsahovat květinové 
výsadby a  moderní mobiliář doplněný 
o přístřešky v případě nepříznivého po-
časí. Vzhledem k blízkosti mateřských 
a  základních škol očekávám zajímavě 
řešená dětská hřiště i street workouto-
vé prvky. Důležitá bude dobrá přístup-
nost pro důchodce a  handicapované 
spoluobčany. Josef Kutmon, ODS

Je smutné, že otázka 
je předložena až po  ar-
chitektonické soutěži 
a  podněty nemohly být 
součástí zadání. Cent-
rální park, přestože jím 

denně projdou tisíce lidí, byl dlou-
hodobě opomíjen a  přitom je jeho 
obnova tak potřebná. Přeji si, aby 
se zlepšilo osvětlení, zmizela ne-
přehledná křoví podél cest, byla vy-
sazena okrasná zeleň, vzniklo zde 
centrální dětské hřiště, vylepšil se 
přítok do  rybníku, aby nevyschnul, 
a vyřešilo se napojení parku na Či-
hadla a Hutě. Soňa Tománková,  
 Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Lidé se s  tímto parkem 
neidentifkovali. Takřka 
nikdo nepoužívá jeho 
název. Není to místo pro 
setkávání. Díky této ne-
funkčnosti veřejného 

prostoru tak víc než park připomí-
ná zbytkovou zeleň mezi paneláky. 
Prošlapané trávníky svědčí, že chy-
bí cesty. Tam, kde cesty jsou, zase 
většinou končí bez přechodu přes 
ulici. Díky absenci osvětlení větši-
ny chodníků působí park v noci jako 
neprostupná bariéra, do  které se 
lidé bojí vkročit. Doufám, že se vše 
zmíněné podaří napravit. 

Bc. Tomáš Novotný, ANO 
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4. Anketa
PŘIPRAVUJE SE REVITALIZACE CENTRÁLNÍHO PARKU NA ČERNÉM MOSTĚ. JAK BY PODLE VAŠEHO NÁZORU MĚLO 
BÝT ÚZEMÍ NEJLÉPE VYUŽITO A CO BY MĚLO NÁVŠTĚVNÍKŮM PARKU NABÍZET?
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INZERCE

Nová letní scéna 
nabízí nejvíce  
hereckých hvězd

RV
19

01
05

8/
03

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu –  
červen a červenec 2019

Sobota 8. 6.

Sicherova x Federova 8:00–8:20

Koclířova x Kačínská 8:40–9:00

Vírská x Branská 9:10–9:30

Splavná x Okrouhlíkova 9:40–10:00

Světská x Jordánská 10:10–10:30 

Jezdovická x Froncova 10:40–11:00

Vidlák x Novozámecká 11:10–11:30

Lipenské nám. 11:40–12:00

Čtvrtek 25. 7.

Panenská x 9. května 15:00–15:20

Baštýřská x Bezdrevská 15:30–15:50

Horusická x Osická 16:00–16:20

Dářská x Zvíkovská 16:30–16:50

Zacharská x Velkoborská 17:00–17:20

Dvořišťská x Vlkovická 17:30–17:50

Za Školou x Šimanovská 18:10–18:30

Oborská x Tálinská x U Rybníka 18:40–19:00

Harmonogram svozu odpadů v  červenci

Svozy odpadu

Kontaktní tel. na řidiče v případě nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 
731 451 582

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
• olej a tuk
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádo-
bách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení 
apod. 

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Travná/Kostlivého PO 8. 7. 2019

Trytova/Paculova UT 9. 7. 2019

Vašátkova/Doležalova ST 10. 7. 2019

Kpt.Stránského/Vybíralova ČT 11. 7. 2019

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a odváže-
ny následující den.
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Komunity

KC Kardašovská je financováno z  projektu  
Komunitní centrum Kardašovská II, reg. č.  
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_031/0000699, spolufi-
nancovaného z  Operačního programu Praha 
– pól růstu ČR. 

Podle nás je nejlepší vše zažít a vi-
dět na  vlastní oči, a  proto bychom 
vás rádi pozvali na náš aktivní letní 
program, který se již nezadržitelně 
blíží. Ten obsahuje společné sní-
daně, výtvarné aktivity, pěší túry 
po  Praze 14 a  komentované výlety 
na  další zajímavá místa v  Praze. 
Procházky jsou určeny pro všech-
ny věkové skupiny, které zvlád-
nou  lehkou chůzí trasu cca 5 km, 
pokud není uvedeno jinak. Sraz 
máme vždy v  9.00 u  Komunitního 
centra Kardašovská 626/5 na  Le-
hovci.

ZAJÍMAVOSTI  
PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ
A  co nás čeká a  nemine? V  úterý  
9. července se projdeme po  zají-
mavých místech v  Přírodní rezer-
vaci Prokopské údolí a blíže se se-
známíme s  místní faunou a  flórou. 
Krásné vyhlídky do  krajiny, skalní 
útvary a  železnice v  takzvaném 
Pražském Semmeringu, to vše nás 
bude zajímat. Údolí se vyznaču-
je specifickým prostředím daným 
výraznou přeměnou hornin, které 
láká nejen vzácné hmyzí obyvatele, 
ale i množství rostlin a obratlovců, 
jež zde našli své útočiště. Od  KC 
Kardašovská vyrazíme metrem 
směr Nové Butovice. Tam naváže-
me na prostřední část Prokopského 
údolí, kterým budeme pokračovat 

po  proudu Prokopského a  Dalej-
ského potoka. Cílem bude tramva-
jová zastávka Hlubočepy ve  vzdá-
lenosti cca 7 km od  metra. Pevné 
boty, svačinu na cestu a dobrou ná-
ladu s sebou.

LÉČIVÉ POKLADY  
Z BOTANICKÉ ZAHRADY
Na  úterý 20. srpna jsme naplá-
novali oddechový poučný výlet 
do centra Prahy u Karlova náměstí, 
kde se dostaneme do krásné Bota-
nické zahrady Na  Slupi. Tato oáza 
zeleně patří k  Přírodovědecké fa-
kultě Univerzity Karlovy a  má co 
nabídnout v  každém ročním obdo-

bí. Při této návštěvě se zaměříme 
na  užitkové a  léčivé rostliny, které 
jsou původem nejen z naší krajiny. 
Jak například vypadá ostropestřec 
mariánský nebo lékořice, k  čemu 
slouží puškvorec, co se dá použít 
jako barvivo a  co dříve používali 
naši předci? O  tom všem se něco 
dozvíme. V případě, že by nám po-
časí nepřálo, navštívíme místní ne-
méně zajímavý skleník s  tropický-
mi a subtropickými rostlinami. Pro 
ostatní zájemce zde bude na  konci 
procházky možnost navštívit výsta-
vu exotického ptactva, která zde 
v tuto dobu bude též probíhat.
Výlety vás provede Nikola Šindler, 
poradce Komunitního centra Kar-
dašovská, zapálený zájemce o bio-
logii a  absolvent přírodovědných 
oborů.
Více informací o  letním provozu 
a  aktivitách se dozvíte na  face-
booku a  webu Komunitního centra 
Kardašovská nebo přímo v KC.
Těšíme se na Vás.

Tým KC Kardašovská

S KC Kardašovská  
na skály i za exotikou
V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ SE MJ. SNAŽÍME O OSVĚTU K OCHRANĚ PŘÍRODY. JIŽ DRUHÝM ROKEM 
POŘÁDÁME RŮZNÉ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. PŘEDNÁŠKY O OCHRANĚ PŘÍRODY, KOMENTOVANÉ VÝLETY, 
PRÁCI NA KOMUNITNÍ ZAHRÁDCE, CESTOVATELSKÉ BESEDY, VÝSTAVY NEBO FAIR TRADE SNÍDANĚ. 

Ostropestřec mariánský.   Zdroj: Pixabay

4. 6.
8. 6. 

23. 6. ČERVEN

Jdeme do finále
Black Cup 2019
Divadelní akademie 
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Sport / Pozvánky

Sejdeme se na
Jahodnici

KONTAKTY: KLUBU AUTOBUS Českobrodská 367 - Hostavice
TELEFON: 778 538 275, autobus@neposeda.org, 
FB: NZDM AUTOBUS A INSTAGRAM: KLUB.AUTOBUS

27. června 2019
od 14:00

u workoutu

...poznejte své sousedy,
poznejte místo, kde žijete...

pro všechny věkové skupiny

vezměte si deku,občerstvení a
dobrou náladu

Městská hra

Malování na obličej

Swap bazárek

Sousedský piknik

deskové hry

Do akce se zapojí
Neposeda, z.ú.
Vingl vinný bar
ADC Blackfire Entertainment -
deskové hry 
Barbora Maxová a Kristina Marková
- nezávislé kosmetické poradkyně
Mary Kay
Adisek Obchůdek Jahodnice

vyměňte či darujte oblečení, knížky, hračky

A mnoho dalšího

¤ NA KLUBU O KLUBU
¤ N�NÍ KLUB �AKO KLUB
¤ KLUBÁCI PRO KLUBÁKY

Klubáci pro klubáky 

Fotbalové tréninky

12. června

čtvrtky

Program v klubu Autobus

Více info na               klub.autobus               NZDM Autobus 

a na klubu (Českobrodská 367, P14) či v terénu P14, P21

26. června

22. června

2�. června Sejdeme se na

Jahodnici 

Akční den �i�y

férového fotbalu 

Sportovní den v 

Újezdě nad �esy 

KAMIWAZA CUP 2019 
Největší klubový turnaj pro malé karatisty z celé republiky je úspěšně za námi. 
Tradičně jako každý rok, tak i letos 
v  dubnu proběhl náš největší klu-
bový turnaj KAMIWAZA CUP 2019, 
a  to ve  sportovní hale Jedenáctka 
VS na Chodově.  Akci finančně pod-
pořil Magistrát hlavního města 
Prahy, Česká unie sportu, Pražský 
svaz karate, Hayashi, časopis Juni-
or a  také rodiče, kteří přispěli jak 
finančně, tak i  dárky do  tomboly. 
Byly zde nejen děti z domácího klu-
bu SK KAMIWAZA KARATE, které 
si mohly porovnat svoje dovednos-
ti z  předešlých kol dětské ligy, ale 
také nováčci, kteří nabrali odvahu 
během tréninků a  přišli bojovat 
o první příčky. A to nejen z našeho 
klubu, ale také z  klubů z  celé re-
publiky.
Máme radost, že o  naše turnaje 
projevuje zájem stále více a  více 
malých karatistů. To nás velmi 
motivuje turnaje zlepšovat a  vždy 
máme velkou radost z  vysokého 
počtu soutěžících.  Turnaj je velmi 
oblíbený jak u  dětí, tak i  u  rodičů 

pro skvělou atmosféru, kde si děti 
můžou prožít společný nástup, za-
soutěžit si v  několika disciplínách 
a  vyhrát krásné dárky v  tombole. 
Novinkou letošního ročníku byly 
další disciplíny a  také foto stánek. 
Gratulujeme nejen oceněným, ale 
i  ostatním dětem, které si i  leckdy 
poprvé v  životě vyzkoušely turnaj 
karate.
Všechny děti, které se KAMIWAZA 
CUPU zúčastnily, si od nás zaslou-
ží velkou pochvalu. Velké díky pa-
tří i  našim organizátorům i  našim 
trenérům, kteří děti na  tuto akci 
připravují již od  začátku školního 
roku, a také všem sponzorům, kteří 
nám poskytli jak finanční, tak věc-
né dárky pro děti. Pro tento školní 
rok máme všechny turnaje zdárně 
za sebou a nyní se můžeme připra-
vovat na zkoušky na pásky a těšit se 
na  jarní a  letní soustředění. V  na-
šem klubu není nikdy čas na nudu.

 SK KAMIWAZA KARATE, 
Denisa Šťásková
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Jedním z nich se stane farní zahrada 
v Kyjích, kde se 12. června bude pro-
mítat snímek Hastrman o  vodníkovi 
a  mladé dívce provádějící pohanské 
rituály. Večer doplní i  tematické ob-
čerstvení v  podobě utopenců nebo 
zeleného piva. Před promítáním si 
navíc diváci budou moct zkusit pře-
plavat Kyjský rybník s pomocí zkuše-
né plavkyně, vedoucí KD Kyje Simony 
Vlašimské, která rybník překonává 
v  zimě i  v  létě. „Nechceme jen pro-
mítat filmy, chceme připravit zají-
mavé večery, které lidi budou bavit,“ 
říká Veronika Dočkalová z  Prahy 14 
kulturní a  dodává, že ani v  přípa-
dě projekce Bohemian Rhapsody  
26. června na Plechárně nepůjde jen 
o zhlédnutí filmu. 
„Nejprve návštěvníkům naservíru-
jeme jídla podle Královské kuchařky 
Freddieho Mercuryho,“ říká Dočka-
lová a dodává, že se v nabídce objeví 
tradiční anglická i  indická kuchyně, 
jež obě patřily k Freddieho oblíbeným. 
Po  tematické večeři bude následo-

vat projekce filmu vyprávějící příběh 
skupiny Queen a  jejího frontmana. 
Snímek se stal vůbec nejúspěšnějším 
v historii českých kin. 
Doprovodný program vždy začne  
v  19 hodin a  projekce ve  21 hodin. 
Červnem ale filmové večery ne-
končí, během léta se bude promítat 
i na Jahodnici, Hutích nebo v novém 
komunitním centru H55 v Hloubětí-
ně, které se veřejnosti otevře nej-
později v září. 

P14K

Letní kina v Praze 14 začínají
PODÍVEJTE SE NA TRHÁK BOHEMIAN RHAPSODY NEBO NA ROMANTICKÝ 
THRILLER HASTRMAN PODLE KNIŽNÍ PŘEDLOHY OBLÍBENÉHO 
SPISOVATELE MILOŠE URBANA. LETNÍ KINO NA PRAZE 14 NABÍDNE 
NEJEN FILMOVÉ ZÁŽITKY, ALE TAKÉ DOPROVODNÝ PROGRAM, DOBRÉ 
JÍDLO A NETRADIČNÍ MÍSTA PROJEKCÍ.

Naučte se dát 
šachmat 

Přijďte ve čtvrtek 13. června v 16 ho-
din na  Plechárnu, certifikovaný ša-
chový trenér Filip Nový vám ukáže, 
jak hrát tu nejklasičtější deskovku. 
Šachové odpoledne potrvá tři hodiny 
a  je pro všechny hráče, začátečníky 
i  zkušené bojovníky. Díky odborné-
mu dohledu proniknete do  tajů hry, 
a  pokud vše dobře půjde, den završí 
miniturnaj. V něm si budete moct vy-
zkoušet schopnosti získané předcho-
zím tréninkem. 
„Sport je pro nás na  Plechárně dů-
ležitý a  snažíme se ho podporovat 
v  jakékoli jeho formě,“ říká Monika 
Hillebrandová z  Plechárny a  upo-
zorňuje, že se šachy staly sportov-
ní disciplínou. „Pokud bude o  šachy 
na Plechárně zájem, od září začneme 
s pravidelnými kurzy,“ doplňuje. 
Lekce šachové hry bude zdarma, a kdo 
chce, může si přinést vlastní šachy 
a šachovnice. Hra, jak ji známe dnes, 
vznikla ve středověku na  jihu Evropy, 
ale původ má v perských a  indických 
deskových hrách. Dnes jsou šachy 
sportovní disciplínou a  pořádají se 
v nich důležité světové turnaje. Jeden 
menší tak proběhne i  na  Plechárně. 
 P14K

Zažít město jinak na Praze 14!
Volnočasové centrum H55 a Komunitní centrum Kardašovská se chystají 
zapojit do celoměstské akce Zažít město jinak 21. 9. Bez vás to nepůjde! 
Rádi pečete, hrajete, něco doma vyrábíte či umíte něco, co rádi jiné naučíte? 
Kontaktujte jedno z míst, které je vám blíž, a zapojte se! info@h55.cz a ro-
mana.vesela@praha14.cz

Pohádky, koncerty, čtení, dílny, hry, blešák, stánky s  vašimi výrobky, 
občerstvení... a další vyžití na sousedské slavnosti.

Zapojte se, těšíme se na vás!

Červnové koncerty a výstavy
I  v  nadcházejícím měsíci městská část připravila pravidelný „příděl“ kultury. V  pondě-
lí 24. června kostel  sv. Bar toloměje v  Kyjích rozezní tóny duchovní hudby. Na  koncertě vystoupí Jana Kubico-
vá (mezzosoprán), Roman Patočka (housle) a Tomáš Pindór (varhany). Těšit se můžete na skladby J. S. Bacha,  
G. F. Händela, A. Schnittkeho a  dalších. Koncert začíná v  18.30 hodin, vstupné dobrovolné. Galerie 14 (nám. 
Plk.  Vlčka 686) zve v  červnu na  výstavu prací zaslaných do  tradiční soutěže „Já a  můj obvod“. Její letoš-
ní 25. ročník měl téma „Slavná výročí v  roce 2019“ a  zúčastnily se ho děti z  místních základních škol, výtvar-
ného ateliéru ARS-PUERIS a  gymnázia ARCUS. Výstava těchto prací bude otevřena v  úterý 18. 6. od  14 do 
18 hodin, ve středu 19. 6. od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek 20. 6. od 9 do 11 hodin.  red
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cerven 2019
KD
KYJe

ST / 12 / 6 / 19:00
leTní Kino: haSTrman

ˇ

JUDo TaneČní KUrZY

anGliČTina  
Pro vŠechnY

KUrZY ŠiTí

KlUB SeniorŮ

pondělí ( již od 5 let)

standardní a latinské tance
v úterý a čtvrtek  
(0.–4. třída)

úterý a středa  
(6-14 let)

pondělí, úterý, čtvrtek

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

středa

středa

DĚTi – PraviDelné aKce DoSPĚlí – PraviDelné aKce

KD KYJe
www.kdkyje.cz
fb.com/kdkyje

Změna programu vyhrazena.

 12. 6.  leTní Kino: haSTrman

 13.–15. 6.  9. KYJSKý Pivní feSTival

Tanec  
Pro DĚTi

irSKé Tance

H55

info@h .cz
www.h .cz

f /HloubetinskaVolnočasové
centrum H

Otevřeme 
v září 2019. 

Podílejte se 
na přípravě 
aktivit pro nové 
volnočasové 
centrum H55 
v Hloubětíně.

Najdete tu kavárnu, 
pobočku knihovny,
víceúčelový sál 
a zahradu.

Máte nápad? 
Ozvěte se nám
na info h55.cz@

Hloubětínská
Praha 

EVROPSKÁ UNIE

červen akce

st 
16:00–20:00

Toulavé boty:  
barefoot sandály 
Vyrobte si vlastní sandály 
a připravte se na horké léto. 
Registrace na zuzana.vernero-
va@praha14kulturni.cz.
Cena 250 Kč.

26 6st
19:00 

Letní kino:  
Bohemian Rhapsody
Ochutnejte oblíbená jídla 
Freddieho Mercuryho a zkouk-
něte pod širým nebem trhák 
Bohemian Rhapsody.
Film začne ve 21:00.
Vstup zdarma.

26 6

so
10:00–21:00 

Strawberry fields 
Fesťák pořádaný neziskovou 
organizací JAHODA. Kapely, 
workshopy, Strawberry Skate 
Contest a mnoho dalšího. 
Vstup zdarma.

22 6

ne
od 15:00 9 6
Streetballový turnaj
Tento sport vychází z basket-
ballu, ale je akčnější. Regis-
trujte tříčlenné týmy na lukas.
fokt@praha14kulturni.cz.
Vstup zdarma.

st 
17:00–20:00 19 6
Zažij Vietnam 
Ochutnejte vietnamské speci-
ality, ovoce a kávu. Mrkněte na 
tanec s vějíři a užijte si pohodu 
a klid.
Vstup zdarma.

čt
16:00–19:00 13 6
Šachové odpoledne
Certifikovaný šachový trenér 
vás naučí jak hrát klasickou 
deskovku. Můžete přinést 
vlastní šachy.
Vstup zdarma.

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



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

V Kardašovské si zasportujete  
a naučíte se něčemu novému

Krásy Prahy 14 
objevuje  
Petr Zeman

Již druhým rokem úspěšně funguje na Lehovci ko-
munitní centrum pro místní obyvatele. KC Karda-
šovská vzniklo přímo na základě mapování jejich 
potřeb. Místním chyběl prostor pro setkávání a také 
možnost účastnit se kulturních, sportovních nebo 
vzdělávacích akcí. To je teď díky Městské části Pra-
ha 14, která centrum založila, možné. Na jeho provoz 
MČ využívá prostředky z fontů Evropské unie a díky 
tomu jsou veškeré aktivity centra zdarma. Mohou je 
tedy využít účastníci bez rozdílu své sociální nebo 
finanční situace.

Centrum je k dispozici hlavně seniorům, maminkám 
s malými dětmi, ale i dětem ze základních škol. Ro-
dičům s  dětmi nabízí cvičení, tvořivý kroužek nebo 
skupinovou logopedii. Děti školního věku rády na-
vštěvují pěvecký sbor, kroužky výtvarné výchovy, za-
hrají si ping pong, zatancují street nebo hoop dance. 
Hojně je využíváno také doučování. Centrum nabízí 
i několik aktivit vhodných pro dospělé a pro seniory 
–  například zpívání pro radost s  kytarou, kondiční 
cvičení, kurz práce na PC, trénování paměti nebo ru-
kodělný kroužek. Nezapomíná ani na cizince, pro ně 
jsou v  nabídce kurzy českého jazyka. Pro všechny 
bez rozdílu jsou připravovány nejrůznější přednášky, 
besedy, komunitní vaření. Také se mohou zapojit do 
péče o komunitní zahrádku a  rozhodně nelze opo-
minout možnost využít právní poradenství.

„Myslím, že pro všechny zaměstnance kácéčka je 
tato práce srdeční záležitostí“, uvádí koordinátorka 
centra Romana Veselá. „Máme radost, že se aktivi-
ty líbí a že se naši návštěvníci rádi a často vracejí,“ 
dodává a poukazuje na to, že za dobu jejího půso-
bení je centrum místem, kde místní obyvatelé nejen 
získávají nové dovednosti, ale především navazují 
nová přátelství.

Na Černý Most se přestěhoval před více než dvaceti lety. 
Nejdříve sídliště rád neměl, ale teď by ho za nic nemě-
nil. Petr Zeman mapuje veřejný prostor, vzdělává lidi ve 
svém okolí a dokumentuje sochy na Praze 14. Do měst-
ské části ho přivedla práce. Bývalý zámečnický mistr při-
jal místo školníka na ZŠ Vybíralova a postupem času se 
mu Černý Most stal domovem. 

Vždycky se zajímal o architekturu a poprvé do veřejného 
prostoru zasáhl, když čistil skleněnou plastiku na Vltav-
ské. Kdokoli mohl přijít a pomoct se škrábáním nánosů. 
Akce trvala tři měsíce a Zeman se setkal i s členy místní 
skejťácké komunity a lidmi bez domova. 

Odtud byl jen krok k dalšímu objevování veřejného pro-
storu. Petr Zeman se zaměřil na své okolí a  společně 
s Martinem Perlíkem, který je jedním z průvodců portálu 
poznejprahu14.cz, začal pořádat vlastivědné a  přírodo-
vědné vycházky po městské části. Během procházek 
pro veřejnost, které trvaly tři roky, se Zemanovi podařilo 
zmapovat celou Prahu 14. 

S velkým zájmem se pustil do dokumentování soch. Bu-
dovy, které na Praze 14 vyrostly během druhé poloviny 
dvacátého století, stavitelé doplnili sochami od různých 

českých umělců. Za minulého režimu totiž platil zákon, 
který ukládal doplnit veřejné stavby výtvarnými díly. 
„Věc, kterou jsem udělal na Praze 14 a která mě nejvíc 
těší, je stěhování sochy ženy s hrozny do parku v Pilské,“ 
říká Petr Zeman a  upozorňuje na plastiku ženy, která 
získala nové místo v příjemném prostředí parku. Vyniká 
tam a z připomínky minulosti se stala okrasa parku. 
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Kalendář akcíČerven 
2019 PRAHA 14

Dětský Den
Skákací atrakce včetně hradu a spousta soutěží pro 
všechny dětské návštěvníky.
Centrální Park Rajská zahrada, Pospíchalova ulice,  
Praha 14 kulturní, zdarma

klub seniorů na Plechárně –  
stříPky z Maroka
Vydáme se na 2000 km dlouhý okruh Marokem. 
Servírovat k tomu budeme čaj z marocké máty nana. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

staňte se naší hvězDou a Dorazte na 
náš hvězDný bazar
Bazar oblečení! Máme pro vás připraveny skutečně 
krásné, hvězdné kousky za 49 Kč za kus. 
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Dygrýnova 8, 
Černý Most, 49 Kč za kus, www.czepa.cz

DivaDlo exPekus: Fraška o Psu 
baskervillskéM
Tak trochu jiné pojetí Psa baskervillského. Detektivní 
představení plné překvapení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

streetballový turnaj
Tento sport vychází z basketballu, ale je akčnější.
Registrujte tříčlenné týmy a zabavte se s námi. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

klub seniorů na Plechárně –  
vyrábíMe Dešťové hole
Výrobu exotického hudebního nástroje zvládne s naší 
pomocí každý!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

PřeDnáška: Pracovně Právní otázky
Základy orientace v pracovních podmínkách, právech 
a povinnostech zaměstnanců.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

Pěšky Do Dolních Počernic
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

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

letní kino: hastrMan
Podívejte se na oceňovaný film, předtím přeplavte Kyjský 
rybník. V 19 hod. plaveme, ve 21 promítáme.
KD Kyje, Prelátská 12/10, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

zPívání Pro raDost
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

šachové oDPoleDne
Certifikovaný šachový trenér vás naučí jak hrát klasickou 
deskovku. Můžete si přinést vlastní šachy.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

9. kyjský Pivní Festival
Dejte si netradiční piva a dobré jídlo z grilu. Čekají vás 
i kapely a projekce Postřižin.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

Pobyt v PříroDě s roDinnýM centreM 
jahoDa
Škola v přírodě v krásném prostředí Jizerských hor. Příroda 
a bohaté aktivity pro děti.
JAHODA, o.p.s., Bedřichov, 3 800 Kč, www.jahoda.cz

klub seniorů na Plechárně – Ghana 
zblízka
Barbora Kyereko nám představí svobodomyslnou Ghanu, 
kde žila a pracovala.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

výstava Prací z výtvarné soutěže:  
já a Můj obvoD
Výtvarné prace dětí ze základních škol na téma „Slavná 
výročí v roce 2019“. 
MČ Praha 14, nám. Plukovníka Vlčka 685/10, Černý Most, 
zdarma, 

letní swaPový bazárek
Provětrejte šatník a ulovte nové kousky od ostatních. 
Bazárek je pouze výměnný, nikoliv prodejní.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

hrajeMe si u MaMinky. co se tíM učíMe?
Interaktivní seminář pro rodiče o významu hry v dětském 
světě s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

zažij vietnaM
Ochutnejte vietnamské speciality, ovoce a kávu. Mrkněte 
na tanec s vějíři a užijte si pohodu a klid.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, vstup zdarma, 
www.plecharna.com
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strawberry FielDs
Fesťák pořádaný neziskovou organizací JAHODA.  
Kapely, workshopy, Strawberry Skate Contest a mnoho 
dalšího.   
JAHODA, o.p.s., Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
www.jahoda.cz

DoG racinG v hloubětíně
Zveme na trénink dog racingu pro nováčky a štěňata.
Český dog racing klub, Čelákovická 214, Hloubětín, 200 Kč, 
www.ceskydogracingklub.cz

klub seniorů na Plechárně – 
bubnujeMe
Africké bubnování je pro každou věkovou kategorii!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

koncert v kostele sv. bartoloMěje
Koncert duchovní hudby. Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. 
Händela, A. Schnittkeho a dalších.
MČ Praha 14, Prelátská 12/10, Kyje, zdarma, 

Mixér: Písně raDúzy
Písně známé české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, 
harmonikářky a hudební skladatelky.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

krtečkova kouzelná zahraDa
Tradiční zakončení školního roku na zahradě u MC Klubíčko. 
S sebou něco k opečení.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

workshoP: bareFoot sanDály
Vyrobte si vlastní sandály. Není to nic složitého a budou  
vám slušet. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 250 Kč,  
www.plecharna.com

letní kino: boheMian rhaPsoDy
Ochutnejte oblíbená jídla Freddieho Mercuryho a zkoukněte 
pod širým nebem trhák Bohemian Rhapsody. Film začne ve 
21 hod.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, Vstup zdarma, 
www.plecharna.com

zPívání Pro raDost
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Malování na choDníku
Tradiční malování na chodníku před Základní školou Bří 
Venclíků na Černém Mostě.
MČ Praha 14, Bří. Venclíků 1140, Černý Most, zdarma, 

06

14:00

10:00

16:00

14:00

9:00

17:00

10:00

10:00

9:00

15:00

9:00

14:00

18:30

10:00

16:00

19:00

10:30

19:30

15:00

14:00

18:00

9:00

15:00

10:00

19:00

KOMPlEtní PŘEHlED AKCí nAJDEtE nA StránKáCH
www.PrAHA14.CZ/KAlEnDAr-AKCi

KAlEnDáŘ AKCí PŘiPrAVuJE PrAHA 14 Kulturní
PrO MĚStSKOu ČáSt PrAHA 14.

13 15–

16 20–

18 20–

3 28–

HASTRMAN
STřeDA 12. 6.

BOHeMIAN RHAPSODy
STřeDA 26. 6.

letní kina začínají



Praha 14 kulturní / červen 2019 Praha 14 kulturní / červen 2019

Kalendář akcíČerven 
2019 PRAHA 14

Dětský Den
Skákací atrakce včetně hradu a spousta soutěží pro 
všechny dětské návštěvníky.
Centrální Park Rajská zahrada, Pospíchalova ulice,  
Praha 14 kulturní, zdarma

klub seniorů na Plechárně –  
stříPky z Maroka
Vydáme se na 2000 km dlouhý okruh Marokem. 
Servírovat k tomu budeme čaj z marocké máty nana. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

staňte se naší hvězDou a Dorazte na 
náš hvězDný bazar
Bazar oblečení! Máme pro vás připraveny skutečně 
krásné, hvězdné kousky za 49 Kč za kus. 
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Dygrýnova 8, 
Černý Most, 49 Kč za kus, www.czepa.cz

DivaDlo exPekus: Fraška o Psu 
baskervillskéM
Tak trochu jiné pojetí Psa baskervillského. Detektivní 
představení plné překvapení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

streetballový turnaj
Tento sport vychází z basketballu, ale je akčnější.
Registrujte tříčlenné týmy a zabavte se s námi. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

klub seniorů na Plechárně –  
vyrábíMe Dešťové hole
Výrobu exotického hudebního nástroje zvládne s naší 
pomocí každý!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

PřeDnáška: Pracovně Právní otázky
Základy orientace v pracovních podmínkách, právech 
a povinnostech zaměstnanců.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

Pěšky Do Dolních Počernic
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

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

letní kino: hastrMan
Podívejte se na oceňovaný film, předtím přeplavte Kyjský 
rybník. V 19 hod. plaveme, ve 21 promítáme.
KD Kyje, Prelátská 12/10, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

zPívání Pro raDost
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

šachové oDPoleDne
Certifikovaný šachový trenér vás naučí jak hrát klasickou 
deskovku. Můžete si přinést vlastní šachy.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

9. kyjský Pivní Festival
Dejte si netradiční piva a dobré jídlo z grilu. Čekají vás 
i kapely a projekce Postřižin.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

Pobyt v PříroDě s roDinnýM centreM 
jahoDa
Škola v přírodě v krásném prostředí Jizerských hor. Příroda 
a bohaté aktivity pro děti.
JAHODA, o.p.s., Bedřichov, 3 800 Kč, www.jahoda.cz

klub seniorů na Plechárně – Ghana 
zblízka
Barbora Kyereko nám představí svobodomyslnou Ghanu, 
kde žila a pracovala.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

výstava Prací z výtvarné soutěže:  
já a Můj obvoD
Výtvarné prace dětí ze základních škol na téma „Slavná 
výročí v roce 2019“. 
MČ Praha 14, nám. Plukovníka Vlčka 685/10, Černý Most, 
zdarma, 

letní swaPový bazárek
Provětrejte šatník a ulovte nové kousky od ostatních. 
Bazárek je pouze výměnný, nikoliv prodejní.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

hrajeMe si u MaMinky. co se tíM učíMe?
Interaktivní seminář pro rodiče o významu hry v dětském 
světě s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

zažij vietnaM
Ochutnejte vietnamské speciality, ovoce a kávu. Mrkněte 
na tanec s vějíři a užijte si pohodu a klid.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, vstup zdarma, 
www.plecharna.com
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strawberry FielDs
Fesťák pořádaný neziskovou organizací JAHODA.  
Kapely, workshopy, Strawberry Skate Contest a mnoho 
dalšího.   
JAHODA, o.p.s., Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
www.jahoda.cz

DoG racinG v hloubětíně
Zveme na trénink dog racingu pro nováčky a štěňata.
Český dog racing klub, Čelákovická 214, Hloubětín, 200 Kč, 
www.ceskydogracingklub.cz

klub seniorů na Plechárně – 
bubnujeMe
Africké bubnování je pro každou věkovou kategorii!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

koncert v kostele sv. bartoloMěje
Koncert duchovní hudby. Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. 
Händela, A. Schnittkeho a dalších.
MČ Praha 14, Prelátská 12/10, Kyje, zdarma, 

Mixér: Písně raDúzy
Písně známé české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, 
harmonikářky a hudební skladatelky.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

krtečkova kouzelná zahraDa
Tradiční zakončení školního roku na zahradě u MC Klubíčko. 
S sebou něco k opečení.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

workshoP: bareFoot sanDály
Vyrobte si vlastní sandály. Není to nic složitého a budou  
vám slušet. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 250 Kč,  
www.plecharna.com

letní kino: boheMian rhaPsoDy
Ochutnejte oblíbená jídla Freddieho Mercuryho a zkoukněte 
pod širým nebem trhák Bohemian Rhapsody. Film začne ve 
21 hod.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, Vstup zdarma, 
www.plecharna.com

zPívání Pro raDost
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Malování na choDníku
Tradiční malování na chodníku před Základní školou Bří 
Venclíků na Černém Mostě.
MČ Praha 14, Bří. Venclíků 1140, Černý Most, zdarma, 
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KOMPlEtní PŘEHlED AKCí nAJDEtE nA StránKáCH
www.PrAHA14.CZ/KAlEnDAr-AKCi

KAlEnDáŘ AKCí PŘiPrAVuJE PrAHA 14 Kulturní
PrO MĚStSKOu ČáSt PrAHA 14.
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HASTRMAN
STřeDA 12. 6.

BOHeMIAN RHAPSODy
STřeDA 26. 6.

letní kina začínají
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Inzerce

BYDLENÍ

n  Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nejbliž-
ším okolí jako budoucí investici pro moje děti. 
Nevadí i právně komplikované případy. Výkup 
bytu i s věcným břemenem na dožití možný. 
Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509

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

n  Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu 
nechat v bytě na dožití. Na velikosti a stavu 
bytu nezáleží. Na vystěhování nespěchám. 
Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. 
Tel. 608 661 664

n  Koupím chalupu, domek nebo chatu 
s  dobrým dojezdem do  Prahy. Může být 
i před rekonstrukcí. Děkuji za nabídku, tel: 
720 031 400

n  Koupím byt v Praze. Financování zajištěno, 
koupě možná i s věcným břemenem na do-
žití. Děkuji za nabídku tel: 725 753 743

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

n  PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro mana-
žery firem s rodinami hledáme pěkné byty 
v Praze. Garantujeme bezproblémový prů-
běh nájmu. BEZ PROVIZE! Tel. 734 319 304

n  Koupím byt v Praze s věcným břemenem. 
Majitele nechám bydlet, notář. právní zá-
ruky zajištěny. Tel. 736 744 687

n  Vyměním obecní byt 2+kk 46 m² Praha 
9 - Lehovec za  3(4)+1. 5.patro. Oddělený 
uzamyk. chodbou s  balkonem od  spol. 
prostor s  výtahem. Nová kuchyň se spo-
třebiči. Vysoký doplatek. Tel. 602 854 905

SLUŽBY

n  !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalos-
tí atd. Naložíme a  odvezeme cokoliv. Vše 
za  rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. 
Tel. 773 484 056

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

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

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

n  Sídlo pro firmu SRO, OSVČ atd. v  Pra-
ze od  149 Kč/měsíc. Tel. 728  991  247,  
www.sidloprofirmupraha.cz

n  Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již 
8 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a  kvalitní vozový park. Svátky a  víken-
dy bez příplatků. Km po  Praze zdarma.  
Tel. 727 943 277, www.stehovanikrbec.cz

n  Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-
pletní rekonstrukce bytů, domů a nebytových 
prostor. Tel. 732 359 883, www.rek-bachr.cz

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

n  Instalatérské, topenářské, svářečské práce, 
odborně, spolehlivě, rychle, kvalitně. Insta-
latérství Trnka. Tel. 775 961 432

n  Nabízím vedení účetnictví jako PÚ, DAE, 
MZDY, veškeré zpracování dokladů, zastou-
pení na  úřadech, rekonstrukce účetnictví, 
daňová přiznání. Dvořáčková, tel. 605 106 872

n  MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovu-
je péřové deky a polštáře z naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 
Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 
Tel. 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

OSTATNÍ

n  Koupím ZNÁMKY, MINCE, VYZNAMENÁ-
NÍ, BANKOVKY, ODZNAKY a  LP desky! 
Nejlépe celé sbírky, nebo pozůstalosti. 
Přijedu ocením, zaplatím v hotovosti, od-
vezu. Solidní jednání. Tel. 603 938 271

n  Vykoupím staré knižní pozůstalosti, 
sbírky známek, fotografií, pohlednic, 
dokumentů apod. Tel. 731 489 630

n  Koupím staré rybářské náčiní do muzea. 
Pruty bambusové, laminátové, navijáky, 
splávky, třpytky, knihy, krabičky a veške-
rý rybářský cajk do  roku 1992. Kontakt: 
777 206 746, hofman@dexempo.cz

n  KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRA-
FIKU, POHLEDNICE I  CELÉ KNIŽNÍ POZŮ-
STALOSTI, NABÍDNĚTE. TEL. 603  247  819 
EMAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ

PRÁCE

n  Na každý druhý víkend pro Pepíka – 19 let, 
asistenci, od 8-16 hod, cvičení na motome-
du, rehabilitace na masážním lehátku, pro-
cházky el.inv.vozík, osobní hygiena, dopo-
moc – vše umím – jen potřebuji doprovod.... 
více na webových stránkách www.pepaholy.
cz, odměna 140,-Kč/hod, samostatnou spo-
lehlivou asistentku prosím. Tel. 724 842 214

n  Přijmeme servírku na zkr. úvazek nebo bri-
gádu do pivnice. Informace na tel.724 592 064

n  Základní škola, P 9 – Černý Most, Bří Venclí-
ků 1140, přijme vrátného na odpolední provoz 
sportovišť. Prac. doba 15.00–21.00 hod. Ná-
stup 1. 9. 2019, pavla.boturova@seznam.cz, 
281 000 037

Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, štěrků, 

betonů, zeminy 
– objednávky po telefonu, odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14 tel. 602 371 605, 602 207 116
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Křížovka o ceny

V tajence najdete konec citátu Dalajlámy: Že nedostanete vždy, co chcete, (tajenka). 

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

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

Tajenka květnového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/5) zní: Pouze dvě věci jsou nekonečné „VESMÍR A LIDSKÁ 
HLOUPOST“. U té první si tím však nejsem tak jist. Vylosovaní výherci jsou: Vlastimil Vácha, Praha 14; Iva Podružní-
ková, Praha 9; Antonín Martínek, Praha 9. Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!



22. 6.
FESTIVAL JÓGY 

LÉČIVÁ MEDITACE / JOGÍNCI / CIRK JÓGA PRO DĚTI 

JÓGA PRO SENIORY / VÝTVARNÝ WORKSHOP

9.30–10.45 HOD.

VINYÁSA JÓGA S TOBIASEM LORENZEM 
 

8.30–12.00 HOD. 
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