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Obsah Vážení přátelé, 
je tady podzim. Dny se postupně zkracují, 
ochlazuje se… Na druhou stranu je to jedno 
z nejkrásnějších období roku – slunce sice 
pomalu bledne, ale to přírodě nevadí. Nabízí 
pestrou škálu vždy originálních barevných 
odstínů a je radost se v ní procházet. Pro nás 
na radnici je poslední čtvrtina roku časem 
plánování. Důvod je jednoduchý – podzim 
co podzim se dokončují návrhy rozpočtů 
na následující období, což se samozřejmě týká 
i Prahy 14.
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat 
finance z evropských fondů, začneme s dlou-
ho očekávánou rekonstrukcí a modernizací 

radniční budovy. Tento projekt by nám měl zajistit velkou úsporu provozních 
nákladů, tudíž zvýšit objem investic do nových, pro veřejnost prospěšných 
aktivit. Po rekonstrukci bude mít radnice novou zateplenou fasádu, nová 
okna a počítá se i s řadou dalších úprav snižujících její energetickou nároč-
nost. V rámci modernizace připravujeme také - jako druhou etapu - pro-
pojení obou místních vchodů. Návštěvníci tak již nebudou muset přecházet 
venkem, což je zejména za nepříznivého počasí nepříjemné. Výhledově by 
měl na radnici vzniknout rovněž nový multifunkční sál využitelný i pro pořa-
datele nejrůznějších akcí a příjemné zázemí s nabídkou občerstvení. Věřím, 
že větší komfort přispěje i k větší spokojenosti všech návštěvníků úřadu.
Opakovaně mě potěšilo zjištění, jak velký zájem máte o to, aby se naše 
městská část smysluplně rozvíjela. A nejen to – neváháte sami přiložit ruku 
k dílu, což se teď ukazuje i v rámci dalšího ročníku participativního rozpočto-
vání. Řada z Vás opět podala mnoho zajímavých projektů. S jejich návrhy 
se budete moci seznámit mimo jiné i na připravovaném říjnovém setkání 
(více informací na dalších stránkách vydání) v Galerii 14, následně nás čeká 
veřejné hlasování. Celkem jsme na participativní rozpočet opět vyčlenili  
5 milionů korun.
Systematicky pracujeme i na rozvoji komunitního života v Praze 14. 
Tomuto tématu, zejména pak aktuální situaci kolem budoucí revitalizace 
Centrálního parku na Černém Mostě, se věnujeme v rámci hlavního tématu 
říjnového čísla. Našim cílem je, aby se park proměnil v příjemnou oázu 
vhodnou pro setkávání, relaxaci i sport. Neváhejte přicházet i s vlastními 
podněty, těšíme se na ně. 
Jsem rád, že Praha 14 jako jedna z mála pražských městských částí nejen 
přichází s novými projekty, ale dokáže je i realizovat – třeba jako v případě 
modernizace školských zařízení. Jak se můžete dočíst na dalších stránkách, 
podařilo se dokončit dlouho očekávanou tělocvičnu ZŠ Šimanovská. Věřím, 
že nejen rodiče, ale hlavně žáci a pedagogové nové sportoviště ocení.
Pravidelně informujeme o širokém spektru volnočasových aktivit. S nabíd-
kou přicházíme i nyní, samozřejmě obohacenou o akce konané v rámci oslav 
25 let Prahy 14.
Přeji krásný začátek podzimu!

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra

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

Šéfredaktor:
Petra Trnková
e–mail: Petra.Trnkova@praha14.cz.
 Plošná inzerce:
 Zuzana Tomaschková, 605 405 799, tomaschkova@regvyd.cz, 
Vít Vrbický, 603 786 170, vrbicky@regvyd.cz 
Řádková inzerce: 
Růžena Hrdá, 733 720 744, radkova.inzerce@regvyd.cz

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi–tisk group s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, 
s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • 
Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Josef Kutmon, Bc. Michal Prager, MBA, Bc. Tomáš Novotný,  
Soňa Tománková, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených 
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí 
• Neoznačené fotografie jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) 
• Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr). Foto na titulní straně: Kristýna Bílková
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Sousedy si můžeme vybírat jen do ur-
čité míry. Je jasné, že nás s nimi řada 
věcí spojuje, řešíme podobné radosti 
i problémy. „Setkávání sousedů, lidí 
s podobnými zájmy, vytváření komu-
nity, která je navzájem provázaná 
a dokáže přicházet s nápady a pomá-
hat s jejich realizací, tak si představuji 
fungující komunitní život,“ říká mís-
tostarostka Mgr. Irena Kolmanová, 
do jejíž gesce patří investice, údržba 
zelených ploch a strategické pláno-
vání. „Praha 14 je specifická v tom, že 
nemá jedno centrum. Je velmi různo-
rodá – máme tu velké sídliště, průmy-
slové oblasti a bývalé vesnice, které si 
dodnes zachovaly svůj charakter. Pro 
nás je důležité, aby každá čtvrť Prahy 
14 měla své pomyslné centrum, pro-
stor, kde se místní lidé budou každý 
den přirozeně potkávat a bude jim 
tam dobře,“ doplňuje místostarostka 
Kolmanová. 
V posledních letech MČ opravila KD 
Kyje, vybudovala centrum Plechárna, 
které svým jedinečným charakterem 
láká skejťáky z celé Prahy, na podzim 
se v Hloubětíně otevře volnočasové 
centrum H55. Komunitní život však 
nepatří jen do kamenných budov, 
ale také do parků, na sportoviště 
a na společenské či kulturní akce. 

CENTRÁLNÍ PARK ŽIVĚJŠÍ
Centrální park nemá jen New York, 
ale také sídliště Černý Most. Je to 
největší zelená plocha, která spojuje 
Černý Most I a II, denně tudy prochá-
zí tisíce lidí.

Současná podoba parku rozhodně není 
pro ostudu, ale je tuctová a nenabízí 
příliš atraktivních prvků, lákajících 
k zastavení. Chybí jednotná koncepce, 
kavárna, dětská hřiště a další prvky, 
které by veřejný prostor oživily. „Park 
vznikl zhruba před třiceti lety a od té 
doby jeho struktura a cestní síť v pod-
statě nedoznala žádných zásadních 
změn. Revitalizace tohoto prostoru 
a jeho uzpůsobení současným potře-
bám přispěje k tomu, aby byl zákoutím 
přírody v panelovém sídlišti, ve kterém 
mohou občané Prahy 14 odpočívat 
a setkávat se,“ vysvětluje starosta 
městské části Mgr. Radek Vondra. 
Jak by měl „nový“ park ideálně vypa-
dat? Městská část na jeho revitaliza-
ci vypsala veřejnou architektonickou 
soutěž, jejíž výsledky představila 
na veřejném projednávání, které pro-
běhlo 12. 9. právě v Centrálním parku 
za hojné účasti občanů. 

Tři architektonické ateliéry (viz 
rámeček) představily své soutěžní 
návrhy, nad nimiž se volně diskutova-
lo. Jedním z opakujících se požadavků 
občanů bylo zachování vzrostlých 
stromů v maximální možné míře. 
Vášnivá debata se rozpoutala ohledně 
živočichů, kteří do parku (ne)patří. 
Někteří preferují labutě či kachny, jiní 
nutrie, další rybniční škeble. Řešilo 
se také hospodaření s vodou, které 
je v posledních suchých a horkých 
letech stále aktuálnějším tématem. 

RAJSKÁ KRAJINA, PROUD NEBO 
ČERVENÁ STUHA? 
Jeden z návrhů, pracovně nazvaný 
„Proud“ počítá s využitím dešťové vody. 
„Rádi bychom vybudovali mokřad, kam 
bychom svedli dešťovou vodu, kterou 
bychom pomocí vhodně vybraných 
rostlin čistili. Na mokřad by pak nava-
zoval potůček, který by ústil do rybníku 
Aloisov,“ popsal RNDr. Milan Svoboda.
Návrh „Rajská krajina“ koncepčně 
vychází z krajinných prvků, které jsou 
už v parku přítomné – rybník, údolní 
niva, kopeček, a akcentuje jejich růz-
norodost. „Chtěli bychom přidat další 
dřeviny a rostliny tak, aby jednotlivé 
části parku evokovaly čtvero roč-
ních dob – jaro stromy s jehnědami, 
vrbami, topoly, podzim pak ovocný 
sad s jabloněmi a hrušněmi,“ po-
psala krajinná architektka Ing. Petra 
Novotná. 
„Červená stuha“ pracuje s cestou 
z probarveného asfaltu ve tvaru  
osmičky, na které se bude dobře 

Praha 14 komunitní – projekty plánujeme,  
dokončujeme i podporujeme
SOUSEDSKÝ ŽIVOT, BUDOVÁNÍ FUNKČNÍ KOMUNITY. SLOVA, KTERÁ SLÝCHÁME ČASTO. CO SI VŠAK POD NIMI PŘEDSTAVIT? 

Máte dotazy či podněty tý-
kající se investic, životní-
ho prostředí, komunikace 
s veřejností nebo třeba ve-

řejných projednání a  lokálních fór? 
Napište nám přes kontaktní formulář 
na hlavní straně webu městské čás-
ti www.praha14.cz nebo se obraťte 
přímo na  místostarostku Mgr.  Irenu 
Kolmanovou, která má výše uvedené 
oblasti v gesci. 
Psát můžete na e-mail:  
Irena.Kolmanova@praha14.cz.

MGR. IRENA KOLMANOVÁ, 
MÍSTOSTAROSTKA

JEDNOTLIVÉ NÁVRHY A JEJICH 
AUTOŘI
1. místo - Vodní proud – 
RNDr. Milan Svoboda; Ing. arch. 
Monika Boháčová; Ing. arch. Petr 
Rejnuš; Ing. Daniela Kortusová; 
Ing. Linda Köstelová 
2. místo - Červená stuha – 
Ing. arch. Ivan Vavřík; Ing. arch. Ri-
chard Ott; Ing. arch. Tereza Šimeč-
ková; Ing. Arch. Eliška Stoulilová 
Nehodnoceno pro nesplnění zadá-
ní - Rajská krajina – Ing. arch. Ivan 
Gogolák; Ing. arch. Lukáš Grasse

Veřejné projednávání budoucí podoby Centrálního parku
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běhat, jezdit na kole či kolečkových 
bruslích a která propojí OC Černý 
Most s Kyjským rybníkem,“ představil 
svou vizi Ing. arch. Richard Ott. Spo-
lečným rysem všech návrhů byla sna-
ha o vhodné napojení parku na ulice, 
které na něj navazují ze severu i jihu, 
aby lidé mohli jednoduše procházet, 
a nikoli si zacházet. Návrhy vzešlé 
z architektonické soutěže představují 
východiska a koncepční řešení, ne-
jsou však ve stávající podobě závazné 
a lze s nimi dále pracovat na základě 
připomínek. Na revitalizaci Centrál-
ního parku vyčlenila městská část 
25 milionů korun. Konkrétní projekt 
by se měl začít připravovat v příštím 
roce, a když vše půjde ideálně, kon-
cem roku 2021 se začne pracovat. 
Máte k budoucí podobě Centrálního 
parku návrhy či připomínky? Bude-
me za ně rádi. Své náměty směřujte 
k rukám vedoucí úseku územního 
rozvoje Ing. Janě Lebedové,  
Jana.Lebedova@praha14.cz

DĚTI ZE ZŠ ŠIMANOVSKÁ  
UŽ CVIČÍ VE SVÉM

Základní škola v Kyjích je nejstar-
ší školou městské části Praha 14, 
v roce 2016 slavila výročí 200 let 
od první písemné zmínky . Úcty-
hodný věk byste instituci rozhodně 
nehádali, vypadá naprosto současně. 
K proměně zásadně přispěla nová 
tělocvična s dalšími prostory, které 
k ní přiléhají. Stavělo se z moderních 
materiálů, návrh od studia BRAK 
Architects pracuje s betonem, od-
haleným zdivem, dřevěnými latěmi, 
sklem a živou zelení. Prostory působí 
čistě a vzdušně, ale nikoli chladně.
Škola získala nový vstup s prosto-
rem pro šatní skříňky a velkorysým 
atriem. Kulatým střešním oknem sem 
proudí denní světlo – nepřipadáte si 
jako v úzké temné školní chodbě, kde 
na vás tíha vzdělávání okamžitě dolé-
há. S atriem sousedí nová tělocvična 
s lezeckou stěnou, zázemím v podobě 

šaten, toalet, sprch, dvou nářaďoven 
a kabinetu tělocviku. V nové části 
budovy jsou také dvě polytechnické 
učebny – cvičná kuchyňka pro vaření 
a dílny. Nová jsou i venkovní hřiště – to 

u budovy s dřevěnými herními prvky 
je určené mladším dětem ze školní 
družiny, v prostoru bývalého sadu pak 
vzniklo hřiště sportovní s běžeckou 
a skokanskou dráhou.

„ZÍSKALI JSME MNOHEM VÍC NEŽ 
JEN TĚLOCVIČNU,“ ŘÍKÁ ALENA 
GABAĽOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ 
ŠIMANOVSKÁ.

Alena Gabaľová učí 
angličtinu od roku 
1985 a stále ji to 
baví. Bydlí na Čer-
ném Mostě, na ZŠ 
Šimanovská nastou-
pila do funkce ředi-
telky v roce 2014.

Občané Prahy 14 se opakovaně 
ptají, kdy bude tělocvična hotová, 
jak to aktuálně vypadá?
Sami vidíte, že tělocvična už fungu-
je, příští hodinu tam čtvrťáci mají 
tělocvik. Samozřejmě se ještě ladí 
některé detaily, například rolety, 
u vstupu do školy se bude sázet 
strom a na část střechy sukulenty. 
Také musíme dokoupit sportovní 
a pracovní náčiní, které jsme dopo-
sud nepotřebovali.

Měla jste možnost projekt  
připomínkovat?
Spolupráce s městkou částí, která 
je hlavním investorem, byla funkční 
a tvůrčí. Viděla jsem asi pět návrhů 
a o dílčích úpravách jsme disku-
tovali. Řada věcí je dána zákonem 
a normami a měnit je nelze, někte-
rá řešení jsou zase příliš náklad-
ná, třeba živý strom ve vnitřním 
prostoru. Stavba trvala rok a půl, 
samozřejmě to znamená starosti. 
Těším se, až bude hotové úplně 

všechno a budeme si nové prostory 
už jen užívat.

Jak jste řešili výuku  
TV bez tělocvičny?
Žáci chodili cvičit do sokolovny, někdy 
pěšky, někdy jezdili MHD. Zvlášť při 
nepříznivém počasí to nebylo příjem-
né, cesta pěšky trvá tak čtvrt hodiny. 
Pořádáváme také plavání v Aquacen-
tru Šutka a v zimě bruslíme na Kyj-
ském rybníku. Samozřejmě jen tehdy, 
když je síla ledu dostatečná.

Bude tělocvičnu možné využívat 
i po skončení vyučování?
Ano, stále se hlásí zájemci o pro-
nájem. Odpoledne budeme tě-
locvičnu využívat pro sportovní 
kroužky našich žáků. Večer tu bude 
jóga, capoeira, cvičení pro dospě-
lé. Dáváme přednost zájemcům 
z okolí, přece jen jsme malá škola 
rodinného typu, rádi bychom fun-
gující propojení s místní komunitou 
udrželi a dále rozvíjeli.

Platí stále, že děti mají ze všech 
předmětů nejraději tělocvik? 
A jaké vlastně dnešní děti jsou? 
Platí. Řekla bych, že tělesná vý-
chova je neoblíbenější předmět tak 
pro 90 procent dětí. A dnešní děti? 
Nemyslím, že by se měnily k hor-
šímu. Děti jsou obecně hodné, pro-
blémové chování a agresivita mají 
obvykle příčinu ve složité rodinné 
situaci, nezájmu či špatném vedení 
ze strany rodičů.

Nová tělocvična má i lezeckou stěnu

Do atria proudí denní světlo  Foto: Pavel Mašek



Téma
Ú

ča
st

 v
 a

nk
et

ě 
by

la
 n

ab
íd

nu
ta

 v
še

m
 s

tr
an

ám
 / 

hn
ut

ím
 z

as
to

up
en

ým
 v

 Z
M

Č 
P

ra
ha

 1
4.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
NA ČTRNÁCTCE
Celorepubliková sousedská slavnost 
Zažít město jinak patří už ke tradič-
ním akcím, které přispívají k pro-
pojení i zapojení místních komunit. 
V Praze 14 se v sobotu 21. září konala 
hned na několika místech. V KC 
Kardašovská na Lehovci proběhl 
workshop žonglování, děti pobavila 
pohádka a dospělé kapela Žlutý pes 
revival. 
V Hloubětínské ulici a okolí se měnily 
pokojové květiny a oblečení, ná-
vštěvníci si poslechli autorské čtení 
a koncert skupiny Leamon. „Máme 
radost, kolik lidí přišlo, účast roz-

hodně předčila naše očekávání,“ říká 
Soňa Skřípská, produkční volnočaso-
vého centra H55. Její kolegyně Klára 
Mišunová doplňuje: „Také nás velmi 
potěšilo, že celý program, kromě 
divadla pro děti, vytvořili místní oby-
vatelé bez nároku na honorář, za což 
jim samozřejmě děkujeme.“  pet

Foto: Kristýna Bílková

Anketa 
 KTERÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY POSLEDNÍCH PĚTADVACETI LET POVAŽUJETE ZA KLÍČOVÉ V ROZVOJI KOMUNITNÍ-
HO ŽIVOTA V PRAZE 14?

Když se řekne 
komunitní život, 
tak mne jako první 
napadne kultura 
ve svém širším 
slova smyslu. Když 
se řekne komu-
nitní život na Pra-
ze 14, pak je to 

jednoznačně Praha 14 kulturní, která 
od svého vzniku v roce 2013 udělala 
obrovské množství práce a průběžně 
se jí daří propojovat další a další oby-
vatele Čtrnáctky, a utvářet tak skvělé 
prostředí, které na naší městské části 
máme. Jaroslav Verner, Piráti

Nejprve formu-
jeme města, poté 
města formují nás. 
Např. pocit bezpe-
čí, množství pohy-
bu či kolik známe 
sousedů je dáno 
podobou našeho 

bydliště. Zatímco na vesnicích se 
běžně zná „každý s každým“, ve měs-
tech to vypadá, že se stále učíme 
žít vedle sebe. Jelikož zanedbaný 
veřejný prostor na Praze 14 málokde 
vybízí k setkávání, oceňuji výstavbu 
komunitních center v jednotlivých 
čtvrtích a jejich aktivity.

Ing. Tomáš Novotný, ANO 

Komunitní život se 
vytváří kolem ur-
čitého místa nebo 
aktivity – ideálně 
jejich propoje-
ním. Každý ví, že 
v tomto směru 
se již podařilo 
mnohé, ale pouze 

pro menší komunity a citelně chybí 
jednotící prvek. Chybí nám spole-
čenské centrum pro nejrůznější 
akce celé městské části, jakým je 
například počernická Chvalská tvrz. 
Teprve vznik obdobného místa se 

stane klíčovým pro komunitní život 
na Praze 14.

Soňa Tománková,  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka 

Pro mě jako sta-
rousedlíka, který 
sleduje vývoj Prahy 
14 ve všech smě-
rech, se začaly tyto 
aktivity podporovat 
až s nástupem no-
vého vedení radnice 
v roce 2010. Do té 

doby komunitní život skomíral či spíše 
neexistoval vůbec. Vyzdvihl bych pří-
nos vzniku komunitních center - Ple-
chárna, Kardašovská i H55 v Hloubětí-
ně. Pro obyvatele je důležité, že se 
mají kde scházet a povídat si. Velmi 
dobrá je spolupráce s neziskovým sek-
torem a s místními spolky. Tímto se 
podařilo zapojit mnoho našich obyvatel 
do dění v městské části.

Pavel Mašek, TOP 09

Akce Zažít město jinak v Hloubětíně se aktivně 
účastnila místostarostka Mgr. Irena Kolmanová
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Soutěž skončila, teď se bude létat!
OSLAVY 25. VÝROČÍ PRAHY 14 SPĚJÍ DO FINÁLE, ALE JEŠTĚ POŘÁD JE NA CO SE TĚŠIT. TŘEBA 
NA ZBÝVAJÍCÍ KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY, VÝSTAVU USPOŘÁDANOU U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 
V GALERII 14 NEBO NA ADVENTNÍ FINÁLE V PODOBĚ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PRAHY 14. 

Procházky zbývají ještě tři. Dvě 
se uskuteční v sobotu 5. října, a to 
po Starém Hloubětíně a po Černém 
Mostě, na třetí, díky které budete moci 
probádat architektonické zajímavosti 
Lehovce a Nového Hloubětína, může-
te vyrazit v neděli 13. října. „Všechny 
procházky mají zkušené průvodce, 
neváhejte, obujte pohodlnou obuv a vy-
razte se dozvědět něco nového o mís-
tě, kde žijete. Podrobnosti najdete 
na webu www.poznejprahu14.cz,“ láká 
místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuza-
na Jelenová, která má v gesci sport, 
kulturu a volný čas.
Na těch samých webových strán-
kách naleznete i přehled akcí, kde 
se nejen můžete skvěle pobavit, ale 
také tu ještě na poslední chvíli získat 
nějaký ten výroční suvenýr – placky, 
společenskou hru Člověče, poznej 
Prahu 14! nebo podklad pro posklá-
dání letadélka s logem oslav (návod, 
jak na to, naleznete rovněž na výše 
uvedeném webu). Čekají nás napří-
klad pochod 14  km kolem Prahy 14, 
Den seniorů na Plechárně, letošní 
ročník extrémního závodu Gladiator 
Race či Svatomartinské slavnosti. 
„Akcí věnovanou přímo výročí je 
vernisáž výstavy 25 let Prahy 14, 
která se uskuteční 9. října od 17 
hodin v Galerii 14 na Černém Mostě. 
K vidění budou historické fotogra-

fie významných událostí, které se 
v Praze 14 udály. Výstava bude pro 
veřejnost otevřena do konce listopa-
du – vždy v úterý, středu a ve čtvrtek 
od 14 do 18 hodin,“ doplňuje mís-
tostarostka Jelenová. S oslavami 
„narozenin“ městské části se roz-
loučíme slavnostním rozsvěcením 
vánočního stromu Prahy 14, které je 
naplánováno na 2. prosince. Akce se 
uskuteční na prostranství u stanice 
metra Rajská zahrada.
Kampaň k oslavám v plné parádě 
odstartovala v září soutěží o 25 vyhlíd-
kových letů nad Prahou 14. Na základě 
indicií zveřejňovaných na facebooko-
vém profilu městské části a na webu 

www.poznejprahu14.cz lidé hledali 
poukazy, které je k absolvování letů 
opravňují. „Všem, kdo uspěli a nyní je 
čeká vyhlídkový let, gratuluji. Maxi-
málně si tento zážitek užijte,“ přeje 
nálezcům místostarostka Jelenová. 
Za námi už je i druhá klíčová akce 
oslav – Posvícení u Doubravky, které 
vedle dobrého jídla a pití nabídlo i mi-
mořádné hudební a vizuální zážitky. 
Oslavám i výročí městské části jako 
takovému se budeme podrobně vě-
novat ve speciálním vydání Čtrnáctky, 
které do poštovních schránek místních 
obyvatel poputuje ve druhé polovině 
listopadu.

red

Další útok vandalů 
v Hloubětíně

Boj s vandaly je nikdy ne-
končící proces. Ve čtvrtek 
19. září někdo opět úmysl-
ně vymontoval závěs hou-
pačky a rozřezal lavičky 
na hřišti v Hloubětíně. „Je 
to něco, nad čím normální-
mu člověku zůstává rozum 
stát. Takový vandalismus 
nejenže hyzdí okolí našich 
domovů a znehodnocuje 

investované veřejné finance, ale také přímo ohrožuje zdraví a bezpečnost 
lidí. Prosíme, pokud uvidíte někoho, jak ničí veřejný majetek, neváhejte 
volat policii,“ žádá místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do je-
jíž gesce údržba veřejných ploch spadá. red

Kurzy českého  
jazyka pro  
cizince
Aktuálně organizujeme kurz české-
ho jazyka pro cizince, který skončí 
31. 12. 2019. Výuka dospělých probí-
há dvakrát týdně, výuka dětí jednou 
týdně (dětí z MŠ 2 x), jedna lekce trvá 
90 minut. Kurzy českého jazyka pro 
cizince organizuje Farní charita Pra-
ha 14 v rámci projektu „Integrace ci-
zinců na  MŠ 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 nabídku využít, volejte: 
739 203 254. red

Na Posvícení u Doubravky vystoupil i sbor Elpida společně s Václavem Havelkou z Please The Trees.
 Foto: Martina Šťastná.
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Soutěž úřednické zdatnosti

Věděli jste, že i úředníci mají své tra-
diční klání? Koná se jednou za rok, 
pokaždé v jiné městské části a není 
jen o zábavě, ale také o prokázání 
vědomostí. Letošní Soutěž úřednické 
zdatnosti dostala na starosti Praha 
14. Konala se v druhé polovině září 
v areálu TJ Sokol Jahodnice a zú-
častnilo se jí celkem jedenáct týmů 
z celé Prahy. Disciplíny se dělily 
do dvou základních okruhů – spor-
tovní a úřednické. Pod hlavičkou prv-
ní ze zmíněných kategorií účastníci 
skákali přes švihadlo, hráli pétanque 

a basketball a běhali štafetu zaměře-
nou na prověření vědomostí i zruč-
nosti. V úřednické „sekci“ soutěžící 
soupeřili ve slalomu na kancelářské 
židli, přenášení občanského zákoní-
ku – ne v ruce, ale na hlavě, a v hraní 
pexesa. Závěrečnou disciplínou byl 
kvíz, který prověřil odborné znalosti 
všech zúčastněných. Skokanem roku 
se stala Praha 14, která skončila 
na 7. místě. První příčku obsadila 
Praha 16, druhou Praha 13. Třetí 
místo patřilo zaměstnancům praž-
ského magistrátu. red

Staré stromy 
nahradí nová  
výsadba
Hlavní město Praha aktuálně 
rekonstruuje ulici Zelenečská 
v Hloubětíně. Jak již bylo avi-
zováno, v souvislosti s těmito 
pracemi bude nutné pokácet 
několik desítek stromů a keřů. 
Za stávajícího stavu nelze v ulici 
zrekonstruovat chodníky a vy-
budovat nová parkovací stání, 
kterých je zde dlouhodobý nedo-
statek, místní dřeviny jsou navíc 
přestárlé a na hranici životnosti. 
Úřad městské části Praha 14 
s kácením souhlasil za podmínky, 
že po skončení rekonstrukce bude 
v místě vysázeno více než 80 no-
vých dřevin (tedy jednou tolik, než 
se pokácí). Vznikne zde například 
alej muchovníků. Dle současných 
předpokladů by mělo hlavní měs-
to Praha stávající stromy pokácet 
během měsíce října. red

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K PROJEKTU
ČTRNÁCTKA 
PODLE VÁS „PODRUHÉ“
24. října 2019 od 17.30 hodin

Nové psí hřiště, vyhlídka, ptačí stezka, dřevěné molo
u kyjského rybníka. Nejen s těmito nápady přišli vaši sousedé,
kteří se zapojili do projektu Čtrnáctka podle vás.  

Přijďte se dozvědět víc a rozhodnout se, 
komu dáte svůj hlas. Stojí to za to!

Na občanské projekty radnice 
opět uvolní 5 milionů korun.

Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686/11, Černý Most

6862 14 podle vas A2 vyska.qxp_6862 14 podle vas A2 vyska  24.09.19  13:04  Stránka 1
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9  -  13  HODIN  PRO  VELKÝ  OKRUH  �14  KM )
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P O C H O D U

14  KM  KOLEM  PRAH�  14

Startovné: děti a důchodci 10 Kč, dospělí 20 Kč. 
 

Městská část Praha 14 pořádá v sobotu 5. října 

jubilejní 25. ročník tradičního turistiského

Prezence před restaurací TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská 88:

• Návštěva kostela sv. Bartoloměje - v 10, 11 a 12 hodin
• Návštěva společnosti Coca-Cola Hellenic - v 11.30 a 12.30 hodin

• Jezdecký klub POČIN V Ráji - od 10 do 16 hodin
• Rozhledna Doubravka

• Komunitní centrum Kardašovská - od 13 do 17 hodin
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Na Černém Mostě se vynořila Ponorka
Originální dřevěná skulptura, u které 
se můžete potkat s přáteli, nově oži-
vuje veřejný prostor v ulici Dygrýnova 
na sídlišti Černý Most. Architekta 
Martina Beránka inspirovaly výdechy 
– kovové roury, které slouží k odvě-
trávání krytů civilní obrany a připo-
mínají periskopy ponorky. Mezi nimi 
vyrostla dřevěná „paluba“ evokující 
svým tvarem ponorku. Na realizaci 
se podíleli místní občané pod vede-
ním Petra Šourka, který s nápadem 
přišel. Stavbu Ponorky podpořily 
také neziskové organizace ScArt 
a Uličník a společnost Hornbach, 
kterou oslovila její kutilská podstata. 
„Městská část Praha 14 nápady ob-
čanů na zvelebení okolí dlouhodobě 

podporuje, třeba v rámci participa-
tivního rozpočtu,“ uvedla PhDr. Zu-
zana Jelenová, místostarostka pro 
školství, kulturu a volný čas. „Doufá-
me, že vynoření Ponorky na Černém 

Mostě přispěje k vynoření mnoha 
podobných projektů na dalších mís-
tech,“ doplnil David Kolář, marketin-
gový ředitel Hornbachu.  pet

Foto: Médea PR

11. PUZZLEMÁNIE
Soutěž ve skládání puzzle na čas pro celou rodinu, včetně osob s handicapy  
Kategorie jednotlivců a tříčlenných týmů, doprovodný program

Sobota 9. 11. 2019 od 12 hodin v Europarku, Štěrboholy
www.puzzlemanie.com



Doprava

Blokové čištění ulic
Podzimní čištění komunikací se blíží. Do komplexního úklidu se i tentokrát 
pustí jak městská část, tak Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). 
Uklízet se bude během října 2019. 
Úklidy zajišťované MČ Praha 14:
Hutě – 14. 10. (1. část), 23. 10. (2. část)
Hostavice – 15. 10. (2. část), 17. 10. (1. část)
Jiráskova čtvrť – 16. 10. (2. část), 21. 10. (1. část)
Jahodnice – 18. 10. (1. část), 24. 10. (2. část)
Staré Kyje – 22. 10.
Oblast Nad Rybníkem – 25. 10.
Úklidy zajišťované TSK:
Černý Most – 9. 10., 10. 10., 18. 10., 21. – 25. 10.
Hloubětín – 11. 10., 14. – 16. 10.
Lehovec – 17. 10. 
Podrobný přehled i s výpisem jednotlivých ulic zájemci naleznu na webu 
městské části – www.praha14.cz (hlavní strana, rubrika Rychlé odkazy). red

Vznikne 431 
parkovacích 
míst
Rekonstrukce jedné z páteřních ko-
munikací protínající Prahu 14 – ulice 
Ocelkova, která odstartovala před ne-
celými dvěma lety, je téměř u konce. 
Zbývá poslední – doplnit dopravní zna-
čení. „Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, která celou rekonstrukci 
realizovala, bude značení umisťovat 
podle projektu připomínkovaného naší 
městskou částí,“ říká místostarosta 
Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož 
gesce místní doprava spadá. 
Hlavní změnou oproti předešlému 
stavu je vedení dopravy jedním jízdním 
pruhem, a to v obou směrech a v té-
měř celé délce komunikace. „V ob-
lasti je velký problém s parkováním. 
Ve zbývajícím prostoru tedy vznikne 
431 nových parkovacích míst a dále 
jízdní pruh pro cyklisty,“ říká mís-
tostarosta Hukal. Nastavená opatření 
podle něj vycházejí z výsledků zku-
šebního provozu. „Jsem přesvědčený, 
že provoz na Ocelkově teď bude tišší 
a bezpečnější, což pro nás byla při 
přípravě projektu priorita. Zúžením 
do jednoho pruhu se sníží průměrná 
rychlost, která zde byla dříve díky 
možnosti předjíždění opakovaně 
překračována, k omezení hlučnosti 
navíc přispěje i nový povrch vozovky,“ 
dodává místostarosta Hukal. V rámci 
rekonstrukce dále vznikly dva nové 
přisvětlené přechody pro chodce 
s tím, že dalšími úpravami se význam-
ně zlepší rozhledové poměry na těch 
stávajících. red

Začala rekonstrukce Hůrské,  
pokračovat bude i příští rok

Společnost Pražská energetika, a. s. 
(PRE) začala s výměnou svých sítí 
(přípojek, kabelů) v ulici Hůrská v Ky-
jích. Součástí jí prováděných oprav je 
i vybudování nového chodníku, respek-
tive umístění zámkové dlažby  – jedna 
strana bude dokončena letos, druhá 
příští rok. „Pokud se podaří zajistit 
dostatek finančních prostředků, o což 
momentálně usilujeme i v rámci jed-

nání s pražským magistrátem, na prá-
ce PRE příští rok navážeme my jako 
městská část. Zrekonstruujeme obruby 
chodníků a povrch samotné komunika-
ce tak, aby stav Hůrské byl stejně dobrý 
jako stav okolních ulic, kde byly opravy 
realizovány již v uplynulých letech,“ 
vysvětluje místostarosta Prahy 14 
Ing. Petr Hukal, do jehož gesce doprava 
v městské části spadá. red

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.pra-
ha14.cz nebo se obraťte přímo 
na  místostarostu Ing.  Petra Hu-
kala, do  jehož gesce tato oblast 
spadá. Psát můžete na  e-mail 
Petr.Hukal@praha14.cz.

Integrační centrum Praha (ICP) posky-
tuje bezplatné služby občanům zemí 
mimo EU: právní a  sociální poraden-
ství, kurzy českého jazyka, vzdělávací 
semináře a  také komunitní a  kultur-
ní akce, na  které jsou srdečně zváni 
všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) offers 
free of charge services for third country 
nationals: legal and social counselling, 
Czech language courses, educational 
seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung 
cấp những dịch vụ miễn phí cho công 
dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và 
tư vấn xã hội, khóa học tiếng Séc, buổi 
giảng dạy và sự kiện hội nhập.
Інтеграційний центр Прага (ІЦП) 
пропонує безкоштовні послуги 
громадянам третіх країн: юридичні 
та соціальні консультації, курси 
чеської мови, освітні семінари та 
інтеграційні заходи.

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

              Náboženství pro děti a mládež 
    bude probíhat vždy ve čtvrtek,  

od 17:30–18:15 hod.
Začínáme 12. 9. 2019. 

Přihlášky a bližší informace najdete vždy na na 
webu farnosti: https://farnosthloubetin.cz/

Farní katecheze pro dospělé: 
Každé úterý od 18:45–19:45 po mši sv.,  

od 10. 9. 2019

Modlitby žen: 
každou druhou středu. – bližší informace na webu 

farnosti: https://farnosthloubetin.cz/

Kurz Byzantského ikonopisectví
Pod vedením ikonopisky Eleonory Vlkové

Od prkénka po závěrečný lak.
10 lekcí po 8 hodinách. Podrobnosti obdrží  
každý uchazeč na mailu: elenvlk@seznam.cz
Kde: kurz bude probíhat v prostorách farní 
klubovny při Hloubětínském kostele sv. Jiří 

(za Hloubětínským bazénem na statku).
Přihlášky posílejte na uvedený mail  

do 5. 10. 2019.  
Začátek kurzu bude uchazečům včas oznámen.

Rozšíření ordinačních hodin

     ORTOPEDICKÁ             
         ORDINACE
                 Poliklinika Parník I. patro

Od 1. 10. 2019 ordinace denně
Objednání na tel.: 703 199 199

denně 9–16 h
         www.ortopedieparnik.cz

Akce MČ Praha 14
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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.

AFsevraci_92x63.indd   1 18.09.19   9:32

Koncert 
komorní hudby
Ve středu 16. října se v Galerii 14 
(nám. Plk. Vlčka 686) uskuteční 
koncert komorní hudby. Vystoupí 
Dvořák Piano Quartet. Na progra-
mu jsou skladby L. van Beetho-
vena, J. Brahmse a A. Dvořáka. 
Začátek v 18.30 hodin. Vstup volný. 

Oslava vzniku republiky

Slavnostní shromáždění občanů 
u příležitosti 101. výročí ukončení  
1. světové války a vzniku Česko-
slovenské republiky se uskuteční 

ve čtvrtek 24. října ve 14 hodin u pa-
mátníku padlých, který je umístěn 
vedle plaveckého areálu Hloubětín 
v ulici Hloubětínská č. 80.

Turnaj ve  
stolním tenisu
V sobotu 2. listopadu se ve spor-
tovní hale plaveckého areálu 
Hloubětín uskuteční turnaj 
ve stolním tenisu o pohár starosty 
MČ Praha 14 pro neregistrované 
hráče od 15 let, pro hráče organi-
zace PRST od 50. místa žebříčku 
mužů, ženy bez omezení. Prezen-
ce v 8.30–8.50 hodin, začátek tur-
naje v 9 hodin. Startovné 50 korun. 
Vstup pouze v sálové obuvi.
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Obě akce se odehrály 14. září v okolí 
centra Plechárna a obě nabídly bohatý 
program pro různé věkové kategorie. 
Organizátoři Stop Zevlingu uspořádali 
turnaje ve fotbale, nohejbale, ping-
-pongu či streetballu, vůbec poprvé 
se festival mohl pyšnit také dětskou 
olympiádou. Kdo chtěl, mohl si svou 
sílu a vytrvalost vyzkoušet na soutěži 
Iron Man nebo si zasportovat v rámci 
zóny připravené společností Decathlon. 
Součástí akce byl mimo jiné i charitativ-
ní běh po Černém Mostě, jehož výtěžek 
putoval na podporu pacientů s cystic-
kou fibrózou. Na hlavním pódiu odpole-
dne a večer vystoupili například Emma 
Smetana, Nano či performer  
DJ Mr. Funky Machine.
I Městečko volnočasových aktivit (MVA), 
které letos opět „vyrostlo“ v parku 
U Čeňku, přilákalo stovky návštěvníků. 
Zatímco Stop Zevling organizuje tým 
kolem Vojtěcha Havlovce, spoluautora 

knihy Linka č. 141 a známého místního 
„tvůrce“ volného času, MVA je ryze v re-
žii městské části Praha 14. „Pořádáme 
ho mimo jiné proto, abychom místním 
rodinám na začátku školního roku 
usnadnili výběr sportovních či zájmo-
vých aktivit pro děti. Samozřejmě je to 
také pomoc ve zviditelňování nezisko-
vek. Každá organizace, která o to proje-
ví zájem, má na Městečku svůj stánek, 
u něhož si zájemci mohou přímo 
vyzkoušet daný sport či aktivitu,“ řekla 

místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, 
která na akci návštěvníky za městskou 
část přivítala. Cílem MVA je záro-
veň podpořit spolupráci mezi aktéry 
neformálního, respektive zájmového 
vzdělávání a zástupci škol, rodiči, dětmi 
a žáky. Vedle testování nabídky u stán-
ků mohli příchozí například vyzkoušet 
jízdu na koni, využít služeb poradenské-
ho stanu pro školáky i předškoláky či se 
pobavit při práci ve výtvarných dílnách.
 red
 Foto: Martina Babická.

„Městečko“ a Stop Zevling přilákaly stovky lidí
PRAHA 14 MÁ ZA SEBOU DVĚ TRADIČNÍ ZÁŘIJOVÉ AKCE – VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
MĚSTEČKO VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A KULTURNĚ SPORTOVNÍ FESTIVAL STOP ZEVLING, KTERÝ 
UŽ TŘINÁCTÝM ROKEM ROZHÝBÁVÁ ČERNÝ MOST.

MVA je realizováno v rámci projek-
tu Místní akční plán vzdělávání II., 
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0008524 spolufinancovaného 
v rámci OP VVV. 
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Z městské části

INZERCE

Čestné občanství městské 
části Praha 14 zastupitelé 
rozhodli udělit Jiřímu Hu-
bačovi za jeho dramatickou 
a scénáristickou činnost, 
dále schválili udělení Cen 
městské části Praha 14 
Libuši Kaisrlíkové za její 
dlouholetou pedagogickou práci 
a Davidu Drahonínskému, těles-
ně handicapovanému lukostřelci, 
který se svými výkony zařadil mezi 
světovou špičku a získal pro Českou 
republiku mnoho medailí.
Zastupitelé schválili také návrh 
na rekonstrukci radnice. Třicet pět 
let starý panelový dům (jako úřad 
slouží od června roku 1996) se pro-
mění v moderní budovu s poloviční 
spotřebou energií než v současnosti. 
„Na projekt městská část získala do-

taci z evropských fondů, která 
pokryje celých 90 procent 
nákladů, finanční účast měst-
ské části tak bude v zásadě 
minimální,“ řekl starosta 
Prahy 14 Mgr. Radek Vondra. 
Vedle samotné rekonstrukce 
dali zastupitelé „zelenou“ 

i přípravě přístavby radnice. Ta by 
měla propojit obě budovy tak, aby se 
nemuselo chodit venkem, což je ze-
jména za nepříznivého počasí nepří-
jemné nejen pro zaměstnance úřadu, 
ale i pro jeho návštěvníky. Vzniknout 
má také prostor pro chybějící ves-
tibul a multifunkční sál určený jak 
pro jednání zastupitelstva, tak pro 
pořádání kulturních akcí. Podrob-
ně se tomuto tématu bude věnovat 
některé z nejbližších vydání časopisu 
Čtrnáctka.

Zastupitelstvo městské části rov-
něž souhlasilo s návrhem vyhlášky 
ve znění, tak jak bylo předloženo 
hlavním městem Prahou, kte-
rá na celém území zvyšuje daň 
z nemovitosti pro komerční objekty 
a pozemky, ale pro bytové prostory 
na území Prahy 14 zachovává daň 
v nezměněné výši. Daň z nemo-
vitosti je v Praze jedna nejnižších 
v České republice, představuje 
výhradní příjem městských částí 
a zůstává dlouhodobě stejná, přes-
tože v posledních letech prudce 
rostou nejen náklady na mzdy, ale 
také náklady na veškeré služby. 
Získané prostředky pomohou nejen 
zachovat, ale zejména zlepšit péči 
o veřejný prostor – zeleň, chodní-
ky, silnice.  

red

Zastupitelé řešili i rekonstrukci radnice
ZÁŘÍ V PRAZE 14 NEPATŘÍ JEN ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU A MNOHA TRADIČNÍM VOLNOČASOVÝM AKCÍM, ALE 
KAŽDOROČNĚ I JEDNÁNÍ MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA. TENTOKRÁT SE V ČERNOMOSTECKÉ GALERII 14 ŘEŠILO 
NAPŘÍKLAD UDÍLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ, PROJEKT NA REKONSTRUKCI RADNICE ČI VYHLÁŠKA UPRAVUJÍCÍ 
VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTI.



Pozvánka

Vernisáž  
výstavy  
25 let  
Prahy 14

KDY: 9. října 2019 od 17 hodin
KDE: Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9

Dovoluji si Vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy pořádané u příležitosti  
25. výročí městské části Praha 14.

Při této příležitosti budou předána následující ocenění:
panu Jiřímu Hubačovi, Čestné občanství městské části Praha 14, in memoriam•	
paní Libuši Kaisrlíkové, Cena městské části Praha 14•	
panu Davidu Drahonínskému, Cena městské části Praha 14•	

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14



Naše školy

Jak jsme si pomohli pomocí aplikace ‚Pomáhej pohybem‘ 
aneb nákup pomůcek do fyziky za podpory Nadace ČEZ
Studentům a všem ostatním přízniv-
cům našeho gymnázia se podařilo 
nasbírat plný počet bodů pro získá-
ní finančních prostředků na nákup 
pomůcek do fyziky. Konkrétně jsme 
zakoupili osciloskopy a frekvenční ge-
nerátory, které využijeme především 
pro laboratorní měření v septimách, 
ale nejen v nich. A jak se nám podařilo 
podporu od Nadace ČEZ získat? Chů-
zí, během, jízdou na kole a spoustou 
dalších pohybových aktivit prostřed-
nictvím mobilní aplikace Pomáhej 
pohybem. Kromě na první pohled 

zjevného benefitu – nových pomůcek, 
měla tato akce ještě další, neméně 
významné prospěšné stránky. Naši 
studenti si totiž vyzkoušeli, že místo 
stížností na nedostatek toho či onoho 

je mnohem lepší pro zlepšení situace 
něco udělat. Toto poučení má samo-
zřejmě obecnou platnost daleko pře-
sahující sféru vyučovacího předmětu 
fyzika. A to pořád ještě není všechno. 
Studenti, kteří si aplikaci ‚Pomáhej 
pohybem‘ do svých mobilních telefonů 
stáhli, mohou dál dle svého vlastního 
uvážení podporovat další projekty 
zařazené do aplikace, a tak nezištně 
pomáhat jiným. 

RNDr. Lubomír Staněk,  
učitel fyziky a matematiky

(Gymnázium Chodovická) 

Školka může být hrou. Opravdu!

Příjemné poprázdninové překva-
pení čekalo na děti hned ve čtyřech 
školkách na území Prahy 14. Nové 
polytechnické zázemí, které slouží 
nejen odpočinku, ale také zábavnému 
a přirozenému vzdělávání, „vyrostlo“ 

v MŠ Chvaletická, Bobkova, Vybíra-
lova a Sadská. Ve Chvaletické přijaly 
děti novou polytechnickou zahra-
du s nadšením a ihned se s vervou 
pustily do prozkoumávání. Dominantu 
tvoří barevné polyuretanové hřiště 
s trampolínami, hadem, mraveništěm 
a dráhou pro koloběžky. Mezi stromy 
a tújemi najdete krásné přírodní prv-
ky z akátového dřeva - altán s lavička-
mi a pexesem, letadlo se skluzavka-
mi, pískoviště s pracovními stroji, 
výukové i malovací tabule – zkrátka, 
radost pohledět a ještě větší vyzkou-
šet. V MŠ Korálek v Bobkově ulici 
vznikl na střeše vodní svět, ve kte-
rém se děti hravou formou dovídají, 
jak funguje koloběh vody v přírodě 
a jaké má voda fyzikální vlastnosti. 
V MŠ Vybíralova mají novou venkovní 
polytechnickou učebnu a altán s poči-
tadly a puzzle, v Sadské pak cestní síť 
s edukativními herními prvky. Druhá 

a zároveň finální fáze projektu, spo-
lufinancovaného operačním progra-
mem EU Praha - pól růstu, byla letos 
v létě úspěšně dokončena. Jan Amos 
Komenský by měl radost.   pet

MŠ Chvaletická, MŠ Bobkova

Podzimní úsměvy ze Sluníčka
Je říjen a i nové děti si už našly kama-
rády, zvykly si na nový režim a slzička 
ukápne jen výjimečně. Těšíme se, co 
se společně všichni naučíme, a věřte, 
že někdy je to docela zábava. Dnes jen 
pár perliček pro zasmání:
Paní učitelka se ptá: „Jak se jmenu-
je jménem tvoje maminka?“  „Moje 
maminka se jmenuje princezna.“ 
„Moje maminka se jmenuje tatí-
nek. “ „Moje maminka se jmenuje 
Jenda.“

„Paní učitelko, vezmeš si mě?“ Paní 
učitelka: „Ne.“ – „A proč ne?“ – „Pro-
tože už jsem svatbu měla a mám 
doma manžela.“ – „Hm, a až umře, tak 
si mě vezmeš?“
Při povídání o povolání dospělých: 
„Paní učitelko, a kam vy chodíte 
do práce?“
Paní učitelka se ptá: „Děti, kdo ví, co 
jsou to křížaly?“ „Sušené žížaly…“
Povídání o lidském těle, o jazyku 
a chutích:  Paní učitelka: „Děti, jakou 

chuť má třeba bonbon, čokoláda?“ - 
„Sladkou!“; „Jakou chuť má citron?“ 
- „Kyselou!“; „Teď to bude těžší. Jakou 
chuť má třeba šunka, párky, chipsy?“ 
- „Výbornou!“; „A jakou chuť má grep 
nebo káva?“ - „Hnusnou!“ 
Povídání o Praze s předškoláky: 
Učitelka se ptá: „Jak se, děti, jmenuje 
jeden z nejstarších a nejznámějších 
mostů v Praze?“ „Černý Most!“    
Tak takhle veselo je u nás ve školce.

MŠ Sluníčko



Letos a v minulém roce na jaře mohli 
žáci 2. stupně základních škol z Prahy 
14 prožít na výstavách ve Veletrž-
ním a Salmovském paláci Národní 
galerie Praha hned několik tvůrčích 
workshopů. Díky spolupráci s odděle-
ním školství MČ Prahy 14, jmenovitě 
s Mgr. Marií Poesovou, měli workshopy 
žáci zdarma.
Myšlenka tvůrčích projektových dnů 
vzešla mimo jiné z potřeby ukázat ga-
lerii jako otevřené místo, kde je možné 
reagovat na umění tvořivě. Žáci měli 
možnost si vybrat ze 4–6 workshopů 

dle jejich preferencí a být zde s lekto-
ry v menších maximálně 15členných 
skupinkách. Kde jinde by mělo platit to, 
že žáci mají různé potřeby a schopnosti, 
než v galeriích umění?
Minulý rok žáci objevili tvorbu součas-
né mezinárodně etablované autorky 
Kathariny Grosse a vyzkoušeli si vnímat 
méně tradiční přístup k malbě. V rámci 
workshopů si vytvářeli velkolepé svě-
telné instalace, velkoformátové akční 
malby, sprejované objekty či pohybové 
a zvukové intervence. Díky majestátní 
instalaci K. Grosse si žáci ověřili, jak je 

možné vnímat médium malby v součas-
nosti a jak je možné o barvách a naná-
šení barvy na plátno uvažovat.(obr. 1,2)
Na jaře tohoto roku se workshopy ode-
hrály pro změnu v Salmovském paláci 
na výstavě Možnosti dialogu. Zde po-
znávali světové a české umělce jako je 
Andy Warhol, Kateřina Šedá či Kryštof 
Kintera. Žáci si mohli vybrat, zda budou 
zkoušet techniku sítotisku, animova-
ná videa, fotografovat polaroidem či 
improvizovat s tělem a slovy. Důležitým 
motivem výstavy byl vztah mezi vysta-
venými díly. Právě to, co jednotlivá díla 
znamenají, co si žáci o nich sami myslí, 
bylo důležité pro otevření se vzájemné-
mu dialogu a diskuzi.(obr. 3,4)
Pro žáky z Prahy 14 tyto workshopy byly 
často úplně prvním setkáním s galerií 
a současným uměním vůbec. Většina 
žáků odcházela do školy po progra-
mech velmi zaujatá, zejména tvorbou 
a různorodostí uměleckých přístupů. 
Domníváme se, že současné výtvarné 
umění je pro žáky často velkým zdro-
jem inspirace a novým podnětem pro 
reflexi aktuální společenských témat, 
které je ve škole možné naplnit jen stě-
ží. Pokud vše dobře dopadne, obdobné 
workshopy budou moci žáci navštívit 
i v příštím roce. 

Barbora Škaloudová
Ida Muráňová

Tvůrčí projektové dny pro školy  
v Národní galerii Praha
UMÍTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE V GALERII JE MOŽNÉ SPREJOVAT, TANČIT, MALOVAT PŘÍMO U OBRAZŮ ČI SPÁT NA ZEMI 
VE SPACÁKU? V GALERII TOHO LZE ZAŽÍT JEŠTĚ MNOHEM VÍCE A PŘI TOM AKTIVNĚ POZNÁVAT SOUČASNÉ UMĚNÍ. 

Naše školy

Foto: Archiv NGP

Když se potkají generace, dějí se zázraky
V naší školce seznamujeme děti 
s okolním světem tak, aby dítě vidělo, 
slyšelo, cítilo a prožívalo. Proto, když 
jsme dostali od paní ředitelky nabídku, 
abychom šli do Domova pro seniory 
v Bojčenkově ulici, a zapojili se tak 
do mezigeneračních aktivit společnosti 
Mezi námi, ani na chvíli jsme nezaváhali 
a s radostí ji přijali. Důležité je, aby si 
děti „zažily“ i stáří jiných osob než jen 
z vlastní rodiny, přijaly to a respektova-
ly. A tak jsme jedno úterý vyrazili za ba-
bičkami a dědečky, jak jim říkáme. Děti 
byly zpočátku trochu rozpačité, přece 
jen to nebyli jejich vitální prarodiče. 
Koneckonců i babičky a dědečkové byli 

poněkud neklidní v očekávání, jak bude 
setkání probíhat. Naštěstí bezprostřed-
nost a zvídavost dětí zvítězila. Když 
jim koordinátorka projektu nabídla 
výtvarnou činnost, děti se s chutí vrhly 
do společného tvoření. Bylo úžasné se 
na ně dívat! Někdo si padl do noty hned, 
a tak probíhala živá a zvídavá konver-
zace. Někdo byl naopak opatrnější 
a vyčkával. Nicméně zapojil se každý. 
A fungovalo to. Potkali se ti nejmenší 
s těmi nejstaršími a nenudili se. To byl 
začátek našeho setkávání, vždy posled-
ní úterý v měsíci. V přípravě aktivit jsme 
se střídali s koordinátorkou projektu 
a koordinátorkou aktivit Domova pro 

seniory. Na závěr školního roku děti do-
konce předvedly svým novým přátelům 
hudebně-dramatické a taneční vystou-
pení. Už teď víme, že budeme v tomto 
projektu pokračovat, protože i od rodičů 
našich dětí máme pozitivní reakce. Děti 
doma o návštěvách v Domově pro se-
niory vyprávěly, což znamená, že to, co 
zažily, na ně velmi zapůsobilo. I v tomto 
školním roce se tedy budeme opět 
setkávat. A již se těšíme na společné 
chvíle s těmi nejstaršími, kterým naše 
děti dokáží vykouzlit úsměv na tváři 
a probudit v nich zájem o dění kolem 
sebe.

MŠ Obláček
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      JESLE 
pro děti od 1 roku  /  kapacita 10 dětí

       ŠKOLKA
pro děti od 2 do 7 let  /  kapacita 34 dětí

Vyzkoušejte týden ZDARMA v adaptační třídě a ujistěte se, 
že vaše dítě je v naší školce šťastné.

Školka a jesle Jahoda
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Senioři

Klient má u sebe mobilní monitoro-
vací zařízení s SOS tlačítkem, které 
je napojeno na nonstop dispečink 
tísňové péče Anděla Strážného. Při 
nouzové situaci – pádu, zhoršení 
zdravotního stavu nebo napadení 
– klient zmáčkne SOS tlačítko, jež 
ho pomocí GPS lokalizuje a spojí 
s dispečerem. Dispečer následně vy-
hodnotí situaci a vyšle ke klientovi 
potřebnou pomoc – kontaktní osobu, 
výjezdovou službu nebo přímo zá-
chrannou službu, policii či hasiče. 
Jednou z nejobávanějších situací 
bývá pád, následná bezmoc, někdy 
i bolest. Jednou ročně upadne 30 % 
seniorů ve věku 65 let a s věkem 
riziko pádu stoupá. Pokud senior 
upadne s tísňovým zařízením Anděla 
Strážného, signál se na dispečink 
odešle automaticky. Riziko podchla-
zení, bolesti a pocit bezmoci zmizí. 
Se signálem tísně se na dispečink 
vyšlou i GPS souřadnice místa, kde 

se senior nachází. Pomoc proto vždy 
dorazí rychle a na správné místo.
Anděl Strážný dohlíží na své klien-
ty nepřetržitě, 365 dní v roce. Jako 
jediná organizace v České republice 
zapůjčuje mobilní monitorovací zaří-
zení s detekcí pádu bezplatně. Klient 
hradí měsíční poplatek za službu 

ve výši 350 korun. Navíc si klienti 
mohou službu vyzkoušet na jeden 
měsíc zdarma. Chcete vyzkoušet 
službu tísňové péče na jeden měsíc 
bezplatně? Volejte 773 744 950 nebo 
pište na poptavka@andelstrazny.eu. 
Více informací najdete na  
http://www.andelstrazny.eu/. dm

Nechte si pomoci od Anděla Strážného
PEČUJETE O PŘÍBUZNÉHO V SENIORSKÉM VĚKU A CHTĚLI BYSTE PRO NĚJ ZAJISTIT VĚTŠÍ BEZPEČÍ? POMOCI MŮŽE 
I MOBILNÍ TÍSŇOVÁ SOCIÁLNÍ PÉČE ANDĚLA STRÁŽNÉHO. JAK FUNGUJE? 

Foto: Anděl Strážný



Názory a politické komentáře 

Rok s Piráty na Praze 14
Vážení přátelé, tento měsíc je tomu rok 
od komunálních voleb. Piráti poprvé 
sestavili na Praze 14 samostatnou 
kandidátku a především díky Vám, na-
šim spoluobčanům, dosáhla značného 
úspěchu a získala 5 mandátů, následně 
v rámci koalice i jednoho místostarostu 
a radního. Věřím, že náš první rok 
ve vedení Prahy 14 byl úspěšný a Vaši 
cennou důvěru jsme nezklamali a ani 
v následujících letech nezklameme.
Za tu dobu se nám podařilo prosadit 
opravdu hodně z našeho programu. 
Mám velkou radost především ze Smart 
projektů, díky kterým nabídneme obča-
nům spoustu nových služeb. Například 
již na dalším zastupitelstvu nás čeká 
novinka, kterou bude přímý přenos 
z jednání. Dále pracujeme i na otevírání 
dat a zvýšení transparentnosti, takže se 
brzy můžete těšit na rozklikávací roz-
počet. Ve spolupráci s magistrátem při-
pravujeme projekt a aplikaci s názvem 
Sousedská výpomoc, který má poten-
ciál změnit život všem handicapovaným 
nejen v Praze, ale i v celé republice.
Povedlo se nám také zapojit MČ do při-
dělování magistrátních bytů na Čer-

ném Mostě s možností ovlivnit sociální 
skladbu obyvatel, byť opozice se na lži-
vé interpretaci toho tématu celkem 
marně snaží stavět kampaň “anti-Pirá-
ti”. S radostí však musím konstatovat, 
že volební preference Pirátů v Praze, 
ale i celorepublikově, neustále rostou.
Velké úspěchy jsme zaznamenali také 
na poli bezbariérovosti. Byť i přes naše 
důrazné protesty byla zrušena speciál-
ní autobusová linka H1, povedlo se nám 
zajistit kompenzaci ve formě nájez-
dových ramp do metra pro vozíčkáře 
(tím však náš boj za obnovu linky H1 
nekončí!). Mimo jiné se nám povedlo 
zlepšit přístupnost pobočky Úřadu 
práce na Praze 14 a zasadili jsme se 
také o bezbariérový přístup seniorů 
do bytových domů.
Je toho však mnohem více, co jsme 
pro Prahu 14 udělali a stále děláme, 
jenže to by mi jeden sloupek nestačil. 
Na místě je také poděkování našim koa-
ličním partnerům, díky kterým se daří 
náš program plnit. Těším se na další 
rok volebního období a věřím, že bude 
stejně úspěšný jako tento!

Bc. Adam Palát, Piráti

Křišťálově 
transparentní 
přístavba radnice
Připomínáme si 25 let naší městské 
části. Od jejího schválení do jejího 
vzniku to netrvalo ani půl roku. V tomto 
období se nejen v budoucí Praze 14 
zoufale hledaly prostory pro desítky 
nově vznikajících pražských radnic. 
Často se sahalo po obecních panelo-
vých domech, ze kterých byli narychlo 
vystěhováni nájemníci, a z původních 
bytů vznikaly kanceláře pro politiky 
a úředníky.
Věřím, že znáte podobu naší „paneláko-
vé“ radnice a víte i jaké to je přecházet 
venkem mezi jejími dvěma vchody. Šlo 
totiž také o provizorní řešení s tím, že 
vhodnější budova bude časem posta-
vena, jako se to již povedlo například 
na Praze 13 na opačném konci metra 
B. Nejen v Čechách však bývá zvykem, 
že dočasná řešení se stávají trvalými. 
Nová budova je v nedohlednu a ta stá-
vající potřebuje zmodernizovat. Proto 
vedení naší městské části přišlo s ná-
padem doplnit rozsáhlou rekonstrukci 
o přístavbu na místě dnešního uprave-
ného prostranství před vchody. Nová 
vstupní hala má esteticky pozvednout 
a propojit náš „panelák“. A tak dlouho 
nelenili a přes hlavního architekta Pra-
hy 14 poptali u jeho studia Loxia návrh, 
jak by se to dalo udělat. V obcích naší 
velikosti, tedy s počtem obyvatel jako 
malé krajské město, byste čekali, že 
se na to udělá architektonická soutěž. 
Ale my jsme asi periferie, kde nemu-
sí docházet k souboji nápadů a kvalit 
různých projektů. Finančně si tím 
navíc Loxia přišla na cca 200 tisíc Kč, 
což u projektu za více než 100 milionů 
Kč možná nehraje velkou roli. Navíc 
další stupně zpracování dokumenta-
ce za přibližně 2,5 milionu Kč mají již 
proběhnout na základě transparentního 
výběrového řízení. No jo, jenže každý 
projektant se bude muset domluvit 
na autorském dozoru s jejím tvůrcem, 
tedy společností Loxia. Mohl bych se 
klidně vsadit, že tím pádem z (i laicky) 
pochopitelných důvodů vyhraje tuto 
větší zakázku právě Loxia.
Jelikož koaliční zastupitelé tuto re-
konstrukci s přístavbou na zářijovém 
zastupitelstvu schválili, působí jejich 
zaklínání se transparentní politikou 
naprosto směšně.

Ing. Jan Adámek
za zastupitelský klub ANO

Nefalšovaní piráti 
Již delší dobu se znepokojením sledu-
jeme prapodivné počínání zastupitelů 
České pirátské strany. S jejich ama-
térismem již došla trpělivost koalicím 
v několika městských částech, kde 
buď byli jejich představitelé odvoláni, 
nebo zapříčinili jejich kompletní rozpad. 
I magistrátní uskupení v čele s primáto-
rem „pirátem Hřibem“ se stále častěji 
otřásá v základech.
Společným jmenovatelem pirátského 
řádění bývá prosazování šokujících 
změn, která vyvolávají zmatky a Praža-
nům přinášejí víc škod než užitku. Naše 
městská část bohužel není výjimkou. 
Své o tom ví lidé, kterým Piráti za-
blokovali již schválenou, a tudíž při-
pravovanou privatizaci. Další sociální 
experimenty v bytové politice vyvolávají 
podobná zděšení, např. z toho, že nový-
mi sousedy se vám stanou bezdomovci. 
Přitom na potřebnou rekonstrukci 
domova pro seniory v Bojčenkově 
ulici se peníze nenajdou. V souvislosti 
s nedávným zrušením autobusové linky 
pro tělesně postižené na Černý Most 
přemýšlím, co je vlastně jejich cílem, 
ale v chaosu se hold těžko hledá řád.

Zatím poslední ranou nízkopříjmovým 
skupinám obyvatel v již tak předražené 
Praze byl návrh na zvýšení daní z ne-
movitostí, který se řešil na zářijovém 
jednání zastupitelstva naší městské 
části. Dodatečné miliony do rozpočtu 
Prahy 14 zlákaly naší koalici tuto změnu 
předložit, avšak ODS se svým partne-
rům tvrdě postavila proti jakémukoli 
růstu daní, za což má náš respekt. 
Avšak i bez ODS měli koaliční Piráti 
a Spojené síly o jeden hlas většinu 
nutnou pro schválení. V den jednání 
zastupitelstva proto nastala panika, 
když jeden z Pirátů nečekaně nemohl 
dorazit. Začátek jednání byl odložen 
o 15 minut, aby byl čas „přemluvit“ 
někoho z opozice. Návrhy, které v této 
časové tísni padaly, by si někdo mohl 
vyložit jako kupčením s hlasy za peníze 
daňových poplatníků. Jsem ráda, že 
nejen my, ale ani opoziční ANO na tyto 
jednorázové nabídky neslyšelo. Vaše 
peněženky tak byly alespoň na Praze 
14 pro tentokrát ušetřeny, ale už teď 
se obáváme, jaký šílený nápad to bude 
příště. Soňa Tománková,  
 Nezávislí – Naše Čtrnáctka



Projekty

Výuku manažerských dovedností pro 
ředitele zajistil Tomáš Hruda ze spo-
lečnosti Education Republic. V rámci 
šestihodinového semináře se soustředil 
na strategické řízení školy, práci s tý-
mem a osvědčené nástroje pro efek-
tivní operativu a procesy. „Seminář byl 
vedený velmi profesionálně. Workshop 
nám osvěžil a rozšířil naše dovednosti. 
Přinutil nás znovu se zamýšlet nad 
strategickým řízením školy, vedením 
týmu a zároveň nastartoval chuť se 
v této oblasti dále rozvíjet,“ okomento-
vala manažersky zacílenou část školení 
jednatelka soukromé ZŠ Orangery 
Ing. Romana Falge Vondalová. Para-
lelně se uskutečnil i celodenní kurz 
první pomoci se záchranáři z BALIC, 
do kterého se zapojili členové pracovní 
skupiny pro brannou výchovu i další 
přítomní zájemci z řad pedagogů. 
Pro ostatní učitele MŠ a ZŠ byl při-
praven půldenní seminář s  lektorem 
Vítkem Hrbáčkem zaměřený na téma 
šikany a na práci se skupinou. „Vyzkou-
šeli jsme si různé metody s kostkami, 
v rámci diskuze získali zajímavé tipy 
do hodin a příklady, jak na některé situ-
ace ve školách reagovat. V rámci sou-
běžného školení zaměřeného na ko-
munikaci a emoční inteligenci jsme si 
povídali o rodičích, jejich spolupráci 
se školou a popsali jsme si principy 

partnerské komunikace, konstruktivní 
zpětné vazby a naslouchání. V druhé 
části jsme se věnovali emoční inteli-
genci, jak emoce fungují a jak s nimi 
u dětí pracovat,“ popsala Linda Bártů, 
která má ve společnosti Scio na starosti 
projekty pro školy a zřizovatele.

SPOLUPRÁCE MEZI ZŠ A MŠ
Středeční program byl z většiny 
vyhrazen diskusi týkající se spoluprá-
ce mezi mateřinkami a základními 
školami. Jejími hlavními tématy byly 
hladký přechod mezi předškolním 
a základním vzděláváním, čtenář-
ská a matematická pregramostnost 
a inkluze. „V pracovních skupinách 
došlo k propojení spádových základních 
a příslušných mateřských škol a k na-
stavení zcela konkrétních prioritních 
oblastí, cílů a odpovídajícího plánu 
pro vzájemnou spolupráci a podporu. 
Cenné bylo i zjištění, nakolik podobné 
máme problémy a kde můžeme žádat 
podporu městské části,“ řekla ředitelka 
MŠ Korálek Bc. Olga Štěpánková. Ta 
zároveň vyzdvihla výhody obdobných 
setkání – srpnové totiž nebylo zdale-
ka první. „Díky výjezdním zasedáním 
a stabilním pracovním skupinám, 
v nichž se lidé za celou historii obměnili 
jen minimálně, můžeme konstatovat, 
že jsou zástupci všech zúčastněných 

stran propojeni do fungujících týmů. 
Pro efektivní a kvalitní spolupráci je to 
samozřejmě přínosem,“ doplnila ředi-
telka Štěpánková.
Závěr programu s názvem Rovné 
příležitosti si pro ředitele připravili zá-
stupci zřizovatele. Pod vedením lektora 
Andreje Novikova si učitelé vyzkoušeli 
práci s Ozoboty, malými programova-
telnými roboty. Pro učitele mateřinek 
si pak Martin Drnek ze společnosti Scio 
připravil představení Emušáka Ferdy, 
díky kterému se děti učí rozpoznávat 
emoce a pracovat s nimi. 
„Podobná setkání organizována zřizo-
vatelem jsou unikátní a přitom velmi 
přínosná. Učitelé ze škol Prahy 14 mají 
příležitost probrat svá témata a sdílet 
své zkušenosti nejen v rámci svého 
pedagogického sboru, ale mohou se 
i blíže poznat s lidmi, kteří sedí na rad-
nici. Právě rozhovor a dialog mezi 
školou a zřizovatelem je pro její rozvoj 
velmi důležitý,“ uzavřela Linda Bártů.
Projekt Místní akční plán Praha 14 II. 
je podpořen z evropského Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Reg. č.:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524

dm, red

Vzdělávání v Kutné Hoře
JAK ŘÍDIT ŠKOLU TAK, ABY SE V NÍ DOBŘE CÍTILI ŽÁCI I UČITELÉ, JAK PRACOVAT S EMOCEMI NEBO JAK 
USNADNIT PŘEDŠKOLÁKŮM PŘECHOD K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. NEJEN TATO TÉMATA ZAZNĚLA 
NA DVOUDENNÍM SEMINÁŘI PRO ŘEDITELE I PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘINEK PRAHY 14, KTERÝ SE 
KONCEM SRPNA KONAL V KUTNÉ HOŘE. MĚSTSKÁ ČÁST JEJ PŘIPRAVILA VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ SCIO 
JAKO JEDNU Z KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO NA ROZVOJ KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – MÍSTNÍHO 
AKČNÍHO PLÁNU PRAHA 14 II.



MČ Praha 14 zve / Parkování

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 

Středa  
20. 11. 

Trytova x Paculova 15:00–15:20
Vašátkova x Dygrýnova 15:30–15:50
Smikova x Generála Janouška 16:00–16:20
Himrova x Generála Janouška 16:30–16:50
Vybíralova x Kapitána Stránského 17:00–17:20
Fejfarova x Bryksova 17:30–17:50
Kučerova x Mansfeldova 18:00–18:20
Šedova x Arnošta Valenty 18:30–18:50

Harmonogram svozu odpadů –  listopad

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, pry-
skyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), 
léčiva, baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených ná-
dobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. 

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Bří.Venclíků/Vlčkova PO 4. 11. 2019
Smikova/gen.Janouška UT 5. 11. 2019
Bryksova/Fejfarova ST 6. 11. 2019
Bryksova/kpt.Stránského (trafostanice) ČT 7. 11. 2019
9.května/Písčitá PO 11. 11. 2019
Vašátkova/Doležalova UT 12. 11. 2019
Bobkova/Maňákova ST 13. 11. 2019
Kpt.Stránského/Vybíralova ČT 14. 11. 2019
Trytova/Paculova PO 18. 11. 2019
Šromova/gen.Janouška UT 19. 11. 2019
Mansfeldova/Kučerova ST 20. 11. 2019
Vašátkova/Dygrýnova ČT 21. 11. 2019
Travná/Kostlivého PO 25. 11. 2019
A.Valenty/Šedova UT 26. 11. 2019

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a od-
váženy následující den.

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14 
Sadská x V Humenci 23. 11. 8:00–8:30
Svatojánská x Vodňanská 23. 11. 8:45–9:15
Borská x U Járku 23. 11. 9:30–10:00
Světská x Lipnická 23. 11. 10:15–10:45
Žehuňská u separace 23. 11. 11:15–11:45
Hůrská u č.p. 528 23. 11. 12:00–12:30
V Chaloupkách x Poříčanská 23. 11. 12:45–13:15
V Chaloupkách x Kyjská 23. 11. 13:45–14:15
V Chaloupkách x Hloubětínská 23. 11. 14:30–15:00
Svépravická x Šestajovická 23. 11. 15:15–15:45
Tálinská u č.p. 1038 24. 11. 8:00–8:30
Hodějovská u separace 24. 11. 8:45–9:15
Vlkovická x Dvořišťská 24. 11. 9:30–10:00
Podedvorská x Podlišovská 24. 11. 10:15–10:45
Rožmberská x Medlovská 24. 11. 11:15–11:45
Sýkovecká x Pávovské nám. 24. 11. 12:00–12:30
Lomnická x Panenská 24. 11. 12:45–13:15
9. května x Písčitá 24. 11. 13:45–14:15
Doubecká x Baštýřská 24. 11. 14:30–15:00
Staňkovská x Pasecká 24. 11. 15:15–15:45

MEZI BIOODPAD PATŘÍ:
posekaná tráva, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), 
řezanka a větvičky z ořezu keřů, zemina z květin bez květináčů, pleve-
le, pokojové rostliny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleni-
ny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.), skořápky z vajec, 
slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), 
čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny
MEZI BIOODPAD NEPATŘÍ:
podestýlka od  drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z  vysavače, 
oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky jídel (gastrood-
pad), oleje, kosti

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je dočasné stanoviště velkoobjemových 
kontejnerů (VOK) určené pro krátkodobý sběr vybraných druhů odpa-
du od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. MSD je ozna-
čen a je s obsluhou. V MSD je možné odložit následující druhy odpadu: 
objemný odpad, bioodpad, dřevo, stavební suť. Při odložení odpadu  
obsluha MSD zaznamená jméno, příjmení a adresu občana.

Přistavení VOK ze systému hl.m. Prahy
Vírská/Branská ST 6. 11. 2019 14:00–18:00
Šimanovská/Za Školou ST 6. 11. 2019 15:00–19:00
Cvrčkova/Burdova ČT 7. 11. 2019 13:00–17:00
Splavná/Svárovská ČT 7. 11. 2019 14:00–18:00
Cidlinská/Maršovská PÁ 8. 11. 2019 13:00–17:00
Jezdovická/Froncova PÁ 8. 11. 2019 14:00–18:00
Mochovská/Zelenečská PÁ 8. 11. 2019 15:00–19:00
Svépravická/Šestajovická ST 13. 11. 2019 14:00–18:00
Konzumní/Na Obrátce ST 13. 11. 2019 15:00–19:00
Liblická/Klánovická ČT 14. 11. 2019 13:00–17:00
Kukelská/Chvaletická ČT 14. 11. 2019 14:00–18:00
Hloubětínská/V Chaloupkách PÁ 15. 11. 2019 13:00–17:00
Zámečnická/Mochovská PÁ 15. 11. 2019 14:00–18:00
Hejtmanská/Vranovská PÁ 15. 11. 2019 15:00–19:00
Tálínská/Oborská ST 20. 11. 2019 14:00–18:00
Kardašovská u obch. střediska ST 20. 11. 2019 15:00–19:00
Lásenická/Lipnická ČT 21. 11. 2019 13:00–17:00
Světská/Lipnická ČT 21. 11. 2019 14:00–18:00
Horusická/Osická ST 27. 11. 2019 14:00–18:00
Vlkovická/Dvořišťská ST 27. 11. 2019 15:00–19:00
Hodějovská/Za Rokytkou ČT 28. 11. 2019 13:00–17:00
Koclířova/Vodňanská ČT 28. 11. 2019 14:00–18:00
Spolská/Mílovská PÁ 29. 11. 2019 13:00–17:00
Zvíkovská/Dářská PÁ 29. 11. 2019 14:00–18:00
Sicherova 1601/14 PÁ 29. 11. 2019 15:00–19:00

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
V Humenci x Mochovská 9. 11. 9:00–12:00
Vírská x Branská 9. 11. 9:00–12:00
Jordánská x Svárovská 9. 11. 9:00–12:00
Vodňanská x Skorkovská 9. 11. 9:00–12:00
Hejtmanská x Vranovská 9. 11. 13:00–16:00
V Chaloupkách x Vaňkova 9. 11. 13:00–16:00
Žehuňská u separace 9. 11. 13:00–16:00
Tálinská x U Rybníka 9. 11. 13:00–16:00
Spolská x Mílovská 10. 11. 9:00–12:00
Zvíkovská x Dářská 10. 11. 9:00–12:00
Vlkovická x Herdovská 10. 11. 9:00–12:00
Lomnická x Panenská 10. 11. 9:00–12:00
Baštýřská x Bezdrevská 10. 11. 13:00–16:00
Lipenské náměstí 10. 11. 13:00–16:00
Nám. Zdenky Braunerové 10. 11. 13:00–16:00
Jezdovická x Froncova 10. 11. 13:00–16:00
Dobrovolného u separace 16. 11. 9:00–12:00
Borská x Těrlická 16. 11. 9:00–12:00
Travná naproti č. p. 472 16. 11. 9:00–12:00
V Chaloupkách x Hostavická 16. 11. 9:00–12:00
Šestajovická x Svépravická 16. 11. 13:00–16:00
Nad Hutěmi x Za Černým mostem 16. 11. 13:00–16:00

Mobilní sběrné dvory ze systému HMP říjen 
Šestajovická x Hloubětínská 5. 10. 9:00–15:00
Jordánská x Babylonská 13. 10. 9:00–15:00
Podlišovská x Rožmberská 19. 10. 9:00–15:00
Travná u MŠ 27. 10. 9:00–15:00

Svozy odpadu



Zahraniční spolupráce

INZERCE

NOVÉ ROZŠÍŘENÉ 
ORDINAČNÍ HODINY: 

po–pá 8:00–19:00 
so 8:00–12:00

ne 18:00–20:00 

Mochovská 535/38 
(pavilon Havana), 
198 00, Praha 9

Ordinace tel.: 281 863 796 

ORDINAČNÍ HODINY: 

Ordinace tel.: 281 863 796 

SLEVA NA ČIPOVÁNÍ VAŠEHO MAZLÍKA 200 Kč DO KONCE LISTOPADU ČIPUJEME JEN ZA 550Kč

www.veterinahloubetin.cz 
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Právě to byl případ zaměstnanců 
úřadů měst či městských částí z jiho-
korejské provincie Gangwon-do, kteří 
v rámci své aktuální „tour“ navštívili 
a navštěvují různá města a zjišťují, 
jak v Evropě funguje veřejná správa. 
Jedna z jejich zastávek byla v Praze 
14. Pro více než tři desítky korejských 
úředníků zástupci městské části 
na konci září připravili prezentaci 
v černomostecké Galerii 14. Věnovala 
se životu v Praze 14 jako takovému, 
zejména pak deseti oblastem udrži-
telného rozvoje. Návštěvníci se dozvě-
děli řadu informací například o tom, 
jak Praha 14 postupuje v podpoře 
komunit, společenského a kulturního 
života, rozvoji služeb pro občany nebo 
ve strategickém plánování. Praha 
14 je zatím vůbec první městskou 
částí v celé České republice, které 

se podařilo postoupit do kategorie B 
v naplňování mezinárodního progra-
mu místní Agenda 21. Tento program 

je zaměřený právě na zdravý rozvoj 
obce a zlepšování veřejné správy. 

red 

Prahu 14 navštívili úředníci z Jižní Koreje. 
Přijeli čerpat inspiraci
HISTORICKÉ PAMÁTKY ČI KRÁSY PŘÍRODY. TOUHA VIDĚT JE NA VLASTNÍ OČI PATŘÍ MEZI NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY 
K CESTOVÁNÍ. NEPLATÍ TO VŠAK VŽDY - NĚKTERÉ CESTY JSOU MOTIVOVANÉ JINAK, TŘEBA SNAHOU PRACOVNĚ 
SE ROZVÍJET A SBÍRAT NOVÉ ZKUŠENOSTI.



Komunity

U sebeobrany pro seniory jsou účast-
níci vedeni zkušenými lektory Krav 
Maga, kteří zábavnou a  praktickou 
formou naučí seniory, jak se chovat 
a bránit v krizových situacích. Lekce 
jsou uzpůsobeny tak, aby je zvládl ka-
ždý, kdo je mobilní. Nezapomeňte se 
také podívat na program nepravidel-
ných akcí.
V půlce října opět startují oblíbené IT 
semináře pro seniory. Prvním téma-
tem, kterým se budeme zabývat, je 
práce s textem na počítači. Občas to-
tiž potřebujeme něco napsat a na se-
mináři se dozvíte, jak na  ilustrovaný 
text, nadpisy, kapitoly a  obsah. Jaký 
editor k psaní použít a další užitečné 
rady. Pokud dosud tápete při práci 
s  klávesnicí, zde se jí naučíte použí-
vat opravdu dobře a přesně. Seminá-

ře povede váš oblíbený Ing. Miroslav 
Rada.
Neochudíme vás rozhodně ani o  ve-
černí divadlo pro dospělé. Opět vám 
zahraje divadlo Expekus, tentokrát 
máme pro vás připravené představe-
ní Haló, taxi!, na které se můžete těšit 
ve středu 16. 10. v 19:30. Haló, taxi! je 
černobílá gangsterka z  třicátých let. 
V podání tohoto souboru jste již v KC 
mohli vidět představení Že by Ha-
mlet a Fraška o psu Baskervillském. 
Obě představení se dočkala skvělého 
ohlasu, proto si rozhodně nenechte 
ujít ani to následující!
Dále jsme pro vás připravili páteč-
ní speciál rukodělného kroužku pro 
seniory, v  pátek 18. 10. od  11 hodin. 
Tentokrát budeme společně drátovat. 
Pokud se chystáte s  touto technikou 

začít, je pro vás tento kurz to pravé. 
Naučíte se základní techniky dráto-
vání, jak se pracuje s  různou tloušť-
kou drátu nebo jak odrátovat napří-
klad sklenici. Kurz je maximálně pro  
10 osob, aby byl dostatečně individu-
ální, proto je nutné se na kurz přihlá-
sit předem. Odměnou vám bude sa-
mostatně odrátovaný výrobek.
Ve  spolupráci s  Charitativním ob-
chodem na  Lehovci, který provozu-
je zájmový spolek Řemesla pro vás 
chystáme výstavu netradičních pod-
zimních dýní. K  vidění budou dýně 
všeho druhu, vytvořené různými 
technikami, tak jak je znáte i neznáte. 
Výstavou chceme představit klasic-
ká staročeská řemesla a díky spolku 
budeme prezentovat výrobky i handi-
capovaných či jinak znevýhodněných 
lidí. Spolek Řemesla se snaží přede-
vším zachovávat lidové tradice a díky 
svému obchodu prezentovat práce 
potřebných. V  rámci výstavy pro vás 
připravujeme akci, na které si společ-
ně uvaříme a také sníme  dýňovou po-
lévku a představíme si jednotlivé vý-
robky, které budete moci na  výstavě 
zhlédnout. To vše vás čeká v pondělí 
7. 10. od 16 hodin.
Pozor, i  naše listopadové tvoření se 
blíží a  bude plné dýní všemožných 
tvarů a velikostí.
V rámci těchto kreativních dílen, kte-
ré se konají v sobotu 2. 11., si společ-
ně vydlabeme halloweenská straši-
dla a vytvoříme podzimní panáčky ze 
dřeva. Masky se u nás rozhodně ne-
ztratí. Za odměnu si budete moci od-
nést vlastnoručně vydlabanou dýni. 
Doražte a strašte s námi!

Tým KC Kardašovská

Podzimní novinky  
v Komunitním centru Kardašovská
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK UŽ JE OPĚT V PLNÉM PROUDU A S NÍM I AKTIVITY V KC KARDAŠOVSKÁ. MEZI JIŽ TRADIČNÍMI 
AKTIVITAMI PRO DĚTI A DOSPĚLÉ NAJDETE I NOVINKY JAKO TŘEBA LOGOPEDII PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
A SEBEOBRANU PRO SENIORY. NA OBA KURZY JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT. V LOGOPEDII SE ZAMĚŘÍME 
NA PREVENCI A PROCVIČOVÁNÍ MLUVIDEL U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ. KURZ MÁ 12 LEKCÍ, KTERÉ NA SEBE PLYNULE 
NAVAZUJÍ. SOUČÁSTÍ VÝUKY JSOU I DOBROVOLNÉ KONZULTACE S RODIČI.

Aktivity KC Kardašovská jsou financovány 
z  projektu Komunitní centrum Kardašovská 
II, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/000069, 
spolufinancovaného z  Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR.



Za sportem i kulturou

CVIČÍME JIŽ OD ZÁŘÍ, PŘIDEJTE SE!

LET’S THE PARTY BEGIN… 

Cena: 
podzimní permanentka (do Vánoc) 1.300 Kč

permanentka ZÁŘÍ - ČERVEN - 3.333 Kč
10 lekcí - 1000 Kč

jednotlivé vstupné 110 Kč za lekci

S sebou: sportovní oblečení, pevnou obuv, pití 
a dobrou náladu

KDE: MALÁ TĚLOCVIČNA V ZŠ GENERÁLA
JANOUŠKA (GEN. JANOUŠKA 1006, PRAHA 9)

KDY: KAŽDOU STŘEDU OD 19 DO 20 HODIN

CERTIFIKÁTY: ZUMBA BASIC 1+2, ZUMBA KIDS, ZUMBA KIDS JR.,
ZUMBA TONING, ZUMBA GOLD

WEB: HTTP://MICHAELAS13.ZUMBA.COM/

Nábor nových 
členů do 
sportovního 
a �tness 
aerobiku

www.�tstudiod.cz
�tstudiod@seznam.cz

ZŠ Vybíralova, Černy Most ll,
tělocvična-zadní vchod od hřiště

Michaela Mádrová
tel.: +420 723 655 758

Nevšední večer s originální kapelou

The Brownies
Reggae a latin music

31. 10. 2019 v 17.30
Vstup: 290 Kč (sezení) / 190 Kč (stání)

Vstupenky v síti Ticketportal.cz

Moderuje Ester Janečková
Výtěžek koncertu je určen na � nancování  
ojedinělých služeb pro děti s handicapy. 

Záštitu převzali 
Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy 

Mgr. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14 

www.motylek.org

www.kcmt.cz



Praha 14 kulturní

Den seniorů na Plechárně

Den seniorů bude letos v afric-
kém rytmu! Přijďte v neděli 6. října 
na Plechárnu (Bryksova 1002/20), 
kde ve 14 hodin začne společenské 
odpoledne pro dříve narozené i pro 
jejich rodiny. Nejprve si společně 
vyrobíme chřestidla a pak si s nimi 

zatančíme! Těšte se na koncert kape-
ly Aneboafro, bubenický a tanečnický 
workshop a na bohatý doprovodný 
program. Nutno dodat, že plechá-
renský Den seniorů se pomalu 
mění v tradiční záležitost. Letos se 
uskuteční už počtvrté. Loni centrum 

rozpohybovaly latinskoamerické 
rytmy, předloni swing. Akce, která 
je tentokrát součástí oslav 25. výročí 
městské části Praha 14, končí v 18 
hodin. Neváhejte, vytáhněte babičku, 
dědečka i celou rodinu a zažijte neza-
pomenutelnou neděli. P14K, red

EVROPSKÁ UNIE

říjen
akce

st
19:00

Koncert Laco Déczi & 
Celula New York
Koncert světoznámého jazzo-
vého uskupení s uznávaným 
frontmanem Lacem Déczim 
v čele. 
Vstupné 290/230 Kč

23 10 

st 
13:00–20:00

st 
18:00

po 
12:00–18:00

Turnaj ve stolním fotbál-
ku s Jahodou 
Velký fotbálkový turnaj na 
Plechárně.
Vstup zdarma

Seminář: Občanství ČR/
Nghiên cứu chuyên đề 
quôc tịch CH Séc 
Seminář Integračního Centra 
Praha o českém občanství ve 
vietnamštině. Nghiên cứu 
chuyên đề quôc tịch CH Séc 
bằng tiếng Việt vào tháng 10. 
Vstup zdarma

Plechová huba 
Ultimátní degustační chilli 
happening pro všechny s ple-
chovou hubou. Poprvé  
na Plechárně. 
Vstupné 100 Kč pro návštěvní-
ky, 350 Kč pro soutěžící 

30 10 30 10 28 10

pá–ne

Gladiator Race 
Oblíbené závody drsňáků 
a drsňaček v parku Čihadla. 
Bahno, voda a spousta zajíma-
vých překážek. 
Vstup zdarma pro diváky, pro 
účastníky dle kategorie 

18–20 10

so 
14:00 a 16:00

st 
18:00 

5 10

2 10

Den architektury 
Komentovaná vycházka 
sídlištěm a přednáška. Ve 
14:00 sraz u fontány u metra 
Černý Most, procházka končí 
na Plechárně, kde v 16:00 
navazuje přednáška na téma 
humanizace sídlišť.
Vstup zdarma

Seminář: Těhotenství 
a porod v ČR / Семинар: 
Беременность и роды 
в Чехии 
Seminář Integračního centra 
Praha o těhotenství a porodu 
v ČR vedený v ruském jazyce. 
Vstup zdarma

st 
16:00–20:00 16 10 
Workshop: Design 
z trubek 
Vytvořte si měděnou lampičku, 
svícen nebo jednoduchý 
kávovar z vodoinstalačních 
trubek. Rezervace na zuzana@
praha14kulturni.cz. 
Vstupné 450 Kč

ne 
14:00–18:00 6 10  
Den seniorů 
Den seniorů na Plechárně, 
tentokrát v africkém rytmu!
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. 

KD
KYJE

ST / 23 / 10 / 19.00
KoncErT – Klíč

ˇ

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

Změna programu vyhrazena

 5. 10.   TanEční oDpolEDnE

 6. 10. o BuDulínKovi (DivaDlo KaPSa anDělSKá Hora)
 13. 10.  anDErSEnovY poháDKY (DivaDlo Dam Dam) 
 16. 10.   Biograf KYJE – DiEgo MaraDona

 19. 10. TanEční oDpolEDnE

 20. 10.  loupEžníK a princEZna anKa (DivaDlo anDromeDa) 
 23. 10.  KoncErT – Klíč

JuDo TanEční KurZY

angličTina  
pro vŠEchnY

KluB SEniorŮ

pondělí ( již od 5 let)

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

úterý a středa  
(6–14 let)

úterý, čtvrtek, neděle

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

středa

DĚTi – praviDElné aKcE DoSpĚlí – praviDElné aKcE

TanEc  
pro DĚTi

irSKé TancE

riJEn 2019ˇ `
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Přijímáme přihlášky
na Kondiční fyziotrénink pro děti, zaměřený
• Nápravu vadného držení těla
• Zlepšení kondice
• Zlepšení koordinace pohybu
• Snížení rizika skoliózy
• Snížení rizika dětské obezity
• Motivaci k pohybu bez bolesti pohybového aparátu

Termíny cvičení jsou vždy v pondělí
16:00 hod. menší děti (cca 6–10 let)
17:00 hod. větší děti (cca 11–15 let)

Cena
Školní pololetí 1 900 Kč (1 500 Kč od října) 
Školní rok 3 500 Kč (3 000 Kč od října)

Navštivte nás:

Redpoint Clinic CZ, Bryksova 1061/40, 
198 00 Praha - Černý Most
www.redpoint-clinic.cz
praha@redpoint-clinic.cz
730 517 398

Redpoint Clinic CZ na Černém Mostě nabízí 
léčbu pohybového aparátu a unikátní 
diagnostiku příčin obtíží metodou Neurac.

Léčíme chronické bolesti zad, krku a ramen, horních i dolních 
končetin. Provádíme trénink svalových zřetězení, prevenci 
zranění pohybového aparátu. Léčíme bez rozdílu věku, 
od dětí po seniory, hobby sportovce i špičkové atlety.

Redpoint Clinic CZ je nestátní zdravotnické zařízení 
a akreditované vzdělávací zařízení v Praze na Černém 
Mostě a Hradci Králové, vedené Mgr. Alicí Hamáčkovou, 
certifikovanou poskytovatelkou a instruktorkou norské 
metody Neurac pro ČR a SR. Fyzioterapii se věnujeme
již více než 20 let.
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Každý měsíc vám představíme jednu organizaci, která v Praze 14 působí.
Dozvíte se tak, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli.

Praha 14 kulturní

Osmdesát sedm 
let v Hloubětíně

„Fungujeme od roku 2012 a za těch sedm let se nám 
podařilo rozhýbat stojaté vody zdejšího kulturního 
života,“ vzpomíná Tereza Němečková z Prahy 14 kul-
turní. „Zprvu na naše akce chodilo málo lidí, ale teď 
míváme plno. Na Plechárně vystoupili komici z  po-
pulárního pořadu Na stojáka, v KD Kyje hrály české 
folkové hvězdy. Obě kulturní centra nabízejí vzdělá-
vací i sportovní kurzy a uvádějí víkendové pohádky 
pro děti,“ vyjmenovává úspěchy organizace Tereza 
Němečková a  dodává, že je potřeba neustále hle-
dat, co lidi baví a  co by v  blízkosti svého domova 
chtěli. 

Dřív to býval autoservis, dnes tu stojí kulturní cen-
trum Plechárna. V kavárně se servírují cappuccina 
a zákusky, vedle jezdí děti na skateboardu a v klu-
bovně se schází senioři. Plechárna se otevřela 
v roce 2013 a od té doby se proměnila v místo, které 
je známé i za hranicemi Prahy 14. Založili ji lidé z pří-
spěvkové organizace Praha 14 kulturní, kteří také 
obnovili tradici kyjského kulturáku a už brzy spustí 
provoz nového kulturního centra H55 v Hloubětíně. 

Biograf a oslavy

„Chybělo tu kino, poctivé staré kino, kde by se promí-
taly i jiné filmy než velkorozpočtové trháky,“ říká Tere-
za Němečková. „Tak jsme navázali na tradici dávno 
zavřeného kyjského biografu a  jednou do měsíce 
ve velkém sále KD Kyje promítáme dokument nebo 
český film,“ doplňuje. Většinou se také podaří přivézt 
i někoho z tvůrců na besedu po promítání. 

Praha 14 kulturní má také na starost kalendář akcí 
s  kompletním přehledem toho, co se na čtrnáctce 
děje. Letos navíc organizuje oslavy pětadvaceti let 
městské části. „Více informací o  oslavách lidé na-
jdou na webu poznejprahu14.cz, který běžně slouží 
jako průvodce po městské části,“ vysvětluje Tereza 
Němečková. Jen, co oslavy skončí, na adresu se 
opět vrátí doporučení a tipy na výlety po Praze 14. 
Příspěvková organizace také vede půjčovnu, kde si 
obyvatelé Prahy 14 mohou půjčit stany a  stoly na 
menší venkovní, třeba sousedské, slavnosti. 

Nové kulturní centrum

Protože Praha 14 kulturní neustále rozšiřuje své ak-
tivity, bylo potřeba vybudovat už třetí kulturní cen-
trum. Tentokrát se nerekonstruovalo jako v  přípa-
dě KD Kyje nebo Plechárny, ale vznikl úplně nový 
objekt, jehož podoba vzešla z architektonické sou-
těže. Hloubětínská H55 by se měla už brzy otevřít 
a  nabídne kromě volnočasových aktivit, kulturního 
programu a kavárny, také velkou zahradu s altánem 
a pobočku Městské knihovny v Praze. „Bude tu co 
dělat,“ říká Tereza Němečková. „Už se těšíme, až 
k nám pozveme první hosty. Zatím kolegové z H55 
organizovali třeba festival Zažít město jinak, který 
se konal na Hloubětínské ulici,“ doplňuje. 

„Na Hloubětíně je nejlepší, že je to pořád taková vesni-
ce,“ říká Jan Břinka, místní pamětník a  člověk, který ví 
z dějin Hloubětína snad všechno. Před sedmaosmdesá-
ti lety se tu narodil a dodnes bydlí v nejstarší části obce 
nedaleko hostince V Chaloupkách, kde nám vypráví ne-
jen příběh Hloubětína, ale také svůj vlastní.

Ačkoli se vyučil a  pracoval ve vysočanském Aeru, kde 
se montovaly stíhačky Mig 15, vždycky ho zajímala his-
torie. Na setkání přinesl dva šanony plné novinových 
výstřižků, výpisů z katastru a záznamů z kronik, které už 
od padesátých let sbírá. Doma má dokumentů ještě víc 
a v jeho archivu se nachází i sbírka dobových fotografií. 
Vyrážel totiž s fotoaparátem dokumentovat své rodiště, 
aby bylo vidět, jak se během času Hloubětín mění. 

Základem jeho archivu jsou historické dokumenty, které 
dostal od Křižovníků s  červenou hvězdou. Právě s  tím-
to řádem je historie Hloubětína už od počátku spojená. 
První zmínky o obci máme z roku 1207, koncem 18. stole-
tí se tu očíslovaly první domy a  je tomu jen něco málo 
přes sto let, co se Hloupětín oficiálně přejmenoval na 
Hloubětín. 

Díky tomu, že pan Břinka prožil v  Hloubětíně velkou 
část dvacátého století, může také vyprávět o  tom, co 
na vlastní kůži zažil. Nejzajímavější mu přijde období ně-
mecké okupace za druhé světové války, která zasáhla 
i Hloubětín. Když se kvůli náletům povinně zatemňovala 
okna, nebylo prý vidět na krok. „To si dneska nikdo nedo-
vede představit. Okna musela být zalepená a nad námi 
bylo slyšel letadla. Spojenci v Kbelích ostřelovali letiště 
a  já jsem stál na kopci a  všechno jsem to pozoroval,“ 
vzpomíná Jan Břinka na jeden z náletů, při kterém s ka-

marády hrál karty. Ani je nestačili sbalit a najednou uvi-
děli, jak k obloze stoupá kouř. 

Zájem pana Břinky o dějiny Hloubětína ovšem nekončí 
významnými historickými okamžiky, důležitá je pro něj 
i minulost každodenního života. Do archivu mu přispěli 
Hloubětínští zdánlivě nedůležitými dokumenty nebo fo-
tografiemi, které ale dohromady mohou vyprávět příběh 
jedné z částí hlavního města.

Pan Břinka už žije v Hloubětíně sám. S ženou dřív chodili 
každý den na procházky a  tuhle tradici aktivní senior 
dodržuje. Neodbývá se a  všechno zvládá sám. Vaří si. 
Jeho dalším koníčkem jsou betlémy. Začal je stavět až 
v devadesátých letech, kdy našel vyhozené figurky kra-
viček a ovcí. Přidal k nim zbylé postavy a betlém doplnil 
kulisami Hloubětína. Pan Břinka je plný energie a o his-
torii Hloubětína, na kterou by se nemělo zapomenout, si 
s námi popovídal rád. 

Praha 14 kulturní / ří jen 2019Praha 14 kulturní / ří jen 2019
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Kalendář akcíŘíjen 
2019 PRAHA 14

Mezinárodní den seniorů  
v KC KARdAšovsKá
Akce věnovaná všem našim rodičům a prarodičům. Společné 
posezení, také tombola. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Pěšky až na doubravku
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

seMinář: TěhoTensTví a Porod v Čr / 
Семинар: БеременноСть и роды  
в Чехии
Seminář Integračního centra Praha o těhotenství a porodu 
v ČR vedený v ruském jazyce. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

výsTava o živoTě zuš
Výstava o životě školy je věnována 65. výročí založení hudební 
školy v Horních Počernicích.
ZUŠ Generála Janouška, Na Chvalské tvrzi 857/4, Horní Počernice, 
zdarma, www.zus-hp.cz

Pochod 14 kM koleM Prahy 14
Tradiční turistický pochod s řadou zajímavých zastavení. 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Hloubětín, zdarma 

TaneČní odPoledne v kd kyje
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí 
každou druhou sobotu. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

den archiTekTury:  
Praha – Černý MosT
Komentovaná vycházka sídlištěm a přednáška o humanizaci 
sídlišť. Sraz na vycházku ve 14 hodin u fontány u metra ČM.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

den seniorů 2019
Tradiční akce pro všechny seniory a seniorky, tentokrát 
v africkém rytmu!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

Pohádková neděle: o budulínkovi
Přijďte na klasickou pohádku v novém kabátě. Příběh 
o neposlušném Budulínkovi doplní písničky. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

dýňobraní
Výstava dýní se společným vařením dýňové polévky.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Přednáška: sociální PodPora
Beseda na téma sociální podpory, která nám může pomoct, 
když jsme v nouzi.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

zvířáTka z Malých korálků
Tvoření zvířátek z korálků, které je vhodné pro celou rodinu.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

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

Pohádková neděle:  
andersenovy Pohádky
Tři Andersenovy pohádky v jednom představení. Přijďte  
na loutkohru s živou hudbou. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

sMysly – brána do svěTa
Workshop pro rodiče s dětmi vedený speciální pedagožkou – 
poradkyní rané péče.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

Písně vlasTy redla
Zpívání písní Vlasty Redla za doprovodu piána.
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, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

WorkshoP: design z Trubek
Vytvořte si měděnou lampičku, svícen nebo jednoduchý kávovar 
z vodoinstalačních trubek.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 450 Kč,  
www.plecharna.com

koncerT koMorní hudby
Vystoupí Dvořák Piano Quartet. Na programu jsou  
skladby L. van Beethovena, J. Brahmse a A. Dvořáka.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma 

biograf kyje - diego Maradona
Strhující portrét fotbalisty Maradony spolu s exkluzivním 
hostem Ladislavem Vízkem v Biografu Kyje. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

divadlo exPekus: haló, Taxi!
Gangsterka z 30. let v podání oblíbeného souboru Divadla 
Expekus.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

iT seMinář: Práce s TexTeM na PoČíTaČi
Textujeme nejen na mobilu. Seminář probíhá formou 
komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

PáTeČní rukodělný sPeciál:  
kurz dráTování
Základy drátování pro každého. V případě zájmu se hlaste v KC, 
kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

klubíČkovská drakiáda
Společné zábavné pouštění draků pro celou rodinu v parku 
U Čeňku.
MC Klubíčko YMCA Praha, Park u Čeňku, Černý Most, zdarma, 
www.mcklubicko.cz
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PyžáMková noc v klubíČku
Zábavný program s přespáním. Na děti čeká dobrodružná 
výprava. Přihlášení nutné.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 300 Kč/dítě, 
sourozenci 500 Kč, www.mcklubicko.cz

gladiaTor race
Oblíbené závody drsňáků a drsňaček v parku Čihadla. Bahno, 
voda a spousta zajímavých překážek. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, diváci zdarma, 
účastníci dle kategorie, www.plecharna.com

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

PodziMní úklid huTí
Oblečte se tak, aby vám nevadilo trochu špíny, k dispozici budou 
latexové rukavice a pytle.
Krásná Praha 14, Splavná 652, Hutě, zdarma,  
www.krasnapraha14.cz

Pohádková neděle: louPežník 
A PRinCeznA AnKA
Veselá pohádka plná písniček vám ukáže, že zlobivé princezny 
dokáží zařídit i svou vlastní záchranu.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

šeTříM energie, Přírodu i Peněženku
Beseda na téma energie a úspory v domácnostech.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

jan nejedlý: nová Pražská sTrašidla
Kniha Jana Nejedlého pro všechny dospělé. Strašidla z dob 
protektorátu, socialismu i současnosti.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

nový školní rok a naše děTi
Interaktivní seminář pro rodiče o sourozeneckých vztazích 
vedený lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

jak se vaří boršČ
Pravý ukrajinský boršč z masového vývaru a zeleniny a jak  
na něj.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

koncerT laco déczi & celula neW york
Koncert světoznámého jazzového uskupení s uznávaným 
frontmanem Lacem Déczim v čele.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 290/230 Kč,  
www.plecharna.com

koncerT skuPiny klíČ v kd kyje
Koncert oblíbené folkové kapely, která je uznávanou hvězdou  
na poli historizující hudby. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 300 Kč, www.kdkyje.cz

oslava vzniku Čr
Slavnostní shromáždění u příležitosti 101. výročí  
ukončení 1. světové války a vzniku Československa. 
MČ Praha 14, Hloubětínská 80, Hloubětín, zdarma 

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

Plechová huba 2019
Úžasný degustační chilli happening pro všechny plechové huby. 
Poprvé na Plechárně.  
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 100 Kč,  
www.plecharna.com

jak se zachovaT Při úToku akTivního 
sTřelce
Víte, co dělat v případě veřejného ohrožení? Přijďte  
na besedu se specialistou.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

svícínek na Čajovou svíČku
Přijďte si vyrobit svícínek ze sádry jako dekoraci do bytu nebo 
dárek pro někoho blízkého.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Turnaj ve sTolníM foTbálku s jahodou
Velký fotbálkový turnaj s Jahodou na Plechárně.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

seMinář: obČansTví Čr/NghiêN cứu 
chuyêN đề quôc tịch ch Séc
Nghiên cứu chuyên đề quôc tịch CH Séc bằng tiếng 
Việt vào tháng 10.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

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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Kalendář akcíŘíjen 
2019 PRAHA 14

Mezinárodní den seniorů  
v KC KARdAšovsKá
Akce věnovaná všem našim rodičům a prarodičům. Společné 
posezení, také tombola. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Pěšky až na doubravku
Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

seMinář: TěhoTensTví a Porod v Čr / 
Семинар: БеременноСть и роды  
в Чехии
Seminář Integračního centra Praha o těhotenství a porodu 
v ČR vedený v ruském jazyce. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

výsTava o živoTě zuš
Výstava o životě školy je věnována 65. výročí založení hudební 
školy v Horních Počernicích.
ZUŠ Generála Janouška, Na Chvalské tvrzi 857/4, Horní Počernice, 
zdarma, www.zus-hp.cz

Pochod 14 kM koleM Prahy 14
Tradiční turistický pochod s řadou zajímavých zastavení. 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Hloubětín, zdarma 

TaneČní odPoledne v kd kyje
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí 
každou druhou sobotu. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

den archiTekTury:  
Praha – Černý MosT
Komentovaná vycházka sídlištěm a přednáška o humanizaci 
sídlišť. Sraz na vycházku ve 14 hodin u fontány u metra ČM.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

den seniorů 2019
Tradiční akce pro všechny seniory a seniorky, tentokrát 
v africkém rytmu!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

Pohádková neděle: o budulínkovi
Přijďte na klasickou pohádku v novém kabátě. Příběh 
o neposlušném Budulínkovi doplní písničky. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

dýňobraní
Výstava dýní se společným vařením dýňové polévky.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Přednáška: sociální PodPora
Beseda na téma sociální podpory, která nám může pomoct, 
když jsme v nouzi.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

zvířáTka z Malých korálků
Tvoření zvířátek z korálků, které je vhodné pro celou rodinu.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

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

Pohádková neděle:  
andersenovy Pohádky
Tři Andersenovy pohádky v jednom představení. Přijďte  
na loutkohru s živou hudbou. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

sMysly – brána do svěTa
Workshop pro rodiče s dětmi vedený speciální pedagožkou – 
poradkyní rané péče.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

Písně vlasTy redla
Zpívání písní Vlasty Redla za doprovodu piána.
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, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

WorkshoP: design z Trubek
Vytvořte si měděnou lampičku, svícen nebo jednoduchý kávovar 
z vodoinstalačních trubek.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 450 Kč,  
www.plecharna.com

koncerT koMorní hudby
Vystoupí Dvořák Piano Quartet. Na programu jsou  
skladby L. van Beethovena, J. Brahmse a A. Dvořáka.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma 

biograf kyje - diego Maradona
Strhující portrét fotbalisty Maradony spolu s exkluzivním 
hostem Ladislavem Vízkem v Biografu Kyje. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

divadlo exPekus: haló, Taxi!
Gangsterka z 30. let v podání oblíbeného souboru Divadla 
Expekus.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

iT seMinář: Práce s TexTeM na PoČíTaČi
Textujeme nejen na mobilu. Seminář probíhá formou 
komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

PáTeČní rukodělný sPeciál:  
kurz dráTování
Základy drátování pro každého. V případě zájmu se hlaste v KC, 
kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

klubíČkovská drakiáda
Společné zábavné pouštění draků pro celou rodinu v parku 
U Čeňku.
MC Klubíčko YMCA Praha, Park u Čeňku, Černý Most, zdarma, 
www.mcklubicko.cz
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PyžáMková noc v klubíČku
Zábavný program s přespáním. Na děti čeká dobrodružná 
výprava. Přihlášení nutné.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 300 Kč/dítě, 
sourozenci 500 Kč, www.mcklubicko.cz

gladiaTor race
Oblíbené závody drsňáků a drsňaček v parku Čihadla. Bahno, 
voda a spousta zajímavých překážek. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, diváci zdarma, 
účastníci dle kategorie, www.plecharna.com

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

PodziMní úklid huTí
Oblečte se tak, aby vám nevadilo trochu špíny, k dispozici budou 
latexové rukavice a pytle.
Krásná Praha 14, Splavná 652, Hutě, zdarma,  
www.krasnapraha14.cz

Pohádková neděle: louPežník 
A PRinCeznA AnKA
Veselá pohádka plná písniček vám ukáže, že zlobivé princezny 
dokáží zařídit i svou vlastní záchranu.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

šeTříM energie, Přírodu i Peněženku
Beseda na téma energie a úspory v domácnostech.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

jan nejedlý: nová Pražská sTrašidla
Kniha Jana Nejedlého pro všechny dospělé. Strašidla z dob 
protektorátu, socialismu i současnosti.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

nový školní rok a naše děTi
Interaktivní seminář pro rodiče o sourozeneckých vztazích 
vedený lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most,  
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

jak se vaří boršČ
Pravý ukrajinský boršč z masového vývaru a zeleniny a jak  
na něj.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

koncerT laco déczi & celula neW york
Koncert světoznámého jazzového uskupení s uznávaným 
frontmanem Lacem Déczim v čele.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 290/230 Kč,  
www.plecharna.com

koncerT skuPiny klíČ v kd kyje
Koncert oblíbené folkové kapely, která je uznávanou hvězdou  
na poli historizující hudby. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 300 Kč, www.kdkyje.cz

oslava vzniku Čr
Slavnostní shromáždění u příležitosti 101. výročí  
ukončení 1. světové války a vzniku Československa. 
MČ Praha 14, Hloubětínská 80, Hloubětín, zdarma 

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

Plechová huba 2019
Úžasný degustační chilli happening pro všechny plechové huby. 
Poprvé na Plechárně.  
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 100 Kč,  
www.plecharna.com

jak se zachovaT Při úToku akTivního 
sTřelce
Víte, co dělat v případě veřejného ohrožení? Přijďte  
na besedu se specialistou.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

svícínek na Čajovou svíČku
Přijďte si vyrobit svícínek ze sádry jako dekoraci do bytu nebo 
dárek pro někoho blízkého.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

Turnaj ve sTolníM foTbálku s jahodou
Velký fotbálkový turnaj s Jahodou na Plechárně.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

seMinář: obČansTví Čr/NghiêN cứu 
chuyêN đề quôc tịch ch Séc
Nghiên cứu chuyên đề quôc tịch CH Séc bằng tiếng 
Việt vào tháng 10.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

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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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

BYDLENÍ
n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nej-

bližším okolí jako budoucí investici pro 
moje děti. Nevadí i  právně komplikované 
případy. Výkup bytu i  s  věcným břeme-
nem na  dožití možný. Děkuji za  nabídku,  
tel.: 728 384 509

n Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, 
v  dobrém i  špatném stavu. Děkuji za  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 PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro mana-
žery firem s rodinami hledáme pěkné byty 
v Praze. Garantujeme bezproblémový prů-
běh nájmu. BEZ PROVIZE! T. 734 319 304

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. 605 845 088

SLUŽBY

n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
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 Rekonstrukce bytových jader, provádí-
me kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a  nebytových prostor. Tel.: 732  359  883, 
www:rek–bachr.cz

n SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A  BAL. 
DVEŘÍ – OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VO-
DÍCÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE. Tel.: 
733 720 950, zdenek.janci@email.cz

n Akce – předvánoční sleva 10 % – na čistění 
koberců, sedaček a mytí oken – česká fir-
ma „Dámy s  luxem“ nabízí kvalitní služby 
za  rozumnou cenu. Praxe více než 8 let. 
Tel.: 732 212 022.

n Žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, 
stahovací garnýže, oprava a  servis 
žaluzií a  rolet. Tel.: 603  715  285.  
www.interierservisgroup.cz

n Stěhovací a  vyklízecí práce provádí-
me již 8 let. Máme zkušenosti, sva-
ly, vybavení a  kvalitní vozový park. 
Svátky a  víkendy bez příplatků. Km 
po  Praze zdarma. Tel.: 775  631  233.  
Www.stehovanivrana.cz 

OSTATNÍ

n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. Tel.: 603 247 819. 
E-mail: CENTRUMS.T@POST.CZ

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, sbír-
ky známek, fotografií, pohlednic, doku-
mentů apod. Tel.: 731 489 630

n Nájem nebyt prostor 22 m2 Zdiměřická. 
Polosuterén, výklopná OKNA se  šejdy, 
umyvadlo T+S VODA, ÚT, zem KOBEREC, 
WIFI, WC na chodbě. CENA dohodou uží-
vání ihned. Tel.:720 871 498 a 720 364 674

PRÁCE

n POZICE: MONTÁŽNÍK/ÚDRŽBÁŘ. Hledá-
me schopného a manuálně zručného pra-
covníka do týmu. Podmínkou řidičský prů-
kaz skupiny B. Nástup možný ihned. Dobré 
platové ohodnocení. Kontakt: 602 716 745

n Chlumecká 1539 Asistentka/ Telemarke-
ting: akvizice zákazníků, 4x6 hod/ týden, 
zákl. AJ nebo NJ, 18.000 Kč/ měsíc, Tel.: 
776 662 355, prace@coscom.cz

n Hledá se Pomocný skladník. Firma v Hor-
ních Počernicích (Xaverov) hledá střed-
ně zdatného muže na  pomocné práce 
do  skladu. Vhodné i  pro vysokoškoláky. 
Kontakt: volnamista@sauveterre.cz
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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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REÁLNÁ SEBEOBRANA

 
15% slevy na vybavení na www.fightstuff.cz

www.kravmaga-idf.cz

PRO ŘÁDKOVOU  
INZERCI  

KONTAKTUJTE:

Růžena Hrdá:
+420 733 720 744

hrda@regvyd.cz



Křížovka o ceny

V tajence najdete konec citátu 35. prezidenta Spojených států amerických Johna Fitzgeralda Kennedyho: „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, (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 telefonním číslem posílejte do 15. října 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 letního vydání časopisu Čtrnáctka (2019/9) zní: „Donuťte svou mysl, ABYSTE BYLI KAŽDÝ DEN POZITIVNÍ.“ 
Vylosovaní výherci jsou: Marie Šedivá, Praha 9; Květa Makovcová, Praha 14; Pavel Večeřa, Praha 9. Výherci získávají 
dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
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