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Kurzy/Leden 2020

9. 1./16:00–17:00
Výtvarné dílny pro děti
Každý druhý čtvrtek v měsíci na děti čekají výtvarné 
dílny, které povede zkušená lektorka Kateřina Švejdová.  
Bude se vyrábět z běžně dostupných materiálů  
a děti se seznámí s různými výtvarnými technikami. 
Rezervujte si místa co nejdříve, dílny jsou vhodné  
pro žáky a žačky 1. stupně.

Vstupné 70 Kč

12. 1. /15:00
Karlova a Jaromírova 
pohádka
Zahajte s námi pohádkovou sezónu v H55 netradičním 
zpracováním Erbenova příběhu Jabloňová panna. 
Interaktivní pohádka vtáhne děti do děje.  
Na představení pro nejmenší návštěvníky  
se můžete těšit každou druhou neděli v měsíci.

Vstupné 50 Kč

Od 13. 1./10:00–11:00
Zdravotní cvičení  
pro seniory s prvky 
jógy a pilates  
Protáhněte si tělo a posilte svaly. Speciální kurz cvičení 
pro seniory povede zkušená lektorka Julia Formanová,  
profesionální instruktorka pilates, jógy i zdravotního 
cvičení. Během kurzů budete trénovat tělo i mysl, získáte 
energii a udržíte se v kondici, což je s přibývajícím věkem 
velice důležité.

Vstupné 80 Kč/lekce

18. 1./13:00–20:00
Povánoční bazar
Nabídněte nevhodné vánoční dárky, ale také oblečení, 
porcelán, povlečení, hračky, rostliny v květináčích nebo 
vlastní výrobky včetně těch jedlých, jako jsou zavařeniny nebo 
koláče. Přihlaste se zdarma na náš bazar. Připraven je i koutek, 
ve kterém své věci vyměníte s těmi, co přinesou ostatní.

Vstup zdarma

23. 1./17:00–18:30
Workshop a křest knihy 
Jak si zařídit domov
Naučte se zařizovat byt jako profesionál. Na workshopu, který 
povede interiérová designérka Jana Pěkná, získáte spoustu 
užitečných poznatků –  od plánování přes výběr barev po 
samotné zařizování. Zároveň tu v 19 hod. pokřtíme knihu Jak 
si zařídit domov, v níž se Jana Pěkná dělí o své zkušenosti 
i nápady. 

vstupné 150 Kč

Od 14. 1./19:30–21:00
Cvičení pro ženy
Kurz vytvořený na míru ženám, které v dnešní uspěchané 
době chtějí dbát o svou kondici. Lektorka Eva Mičincová vám 
pomůže protáhnout tělo a odreagovat se. Volí techniku body 
and mind, během níž se naučíte jemné, pomalé, zklidňující 
a napravující cviky. Zároveň natrénujete správné držení 
těla. V kurzu se propojují posilovací, protahovací i uvolňující 
cviky. Dochází k rovnováze mezi svalovými skupinami tak, 
aby pohybový systém fungoval správně, bez obtíží a bolesti. 
Kurz nabídne různé techniky cvičení, jako jsou jóga, pilates 
nebo stretch, které skvěle uvolní stres a pomohou vám lépe 
vnímat každý okamžik. Cvičení je pestré, může být i rytmické 
s důrazem na kardio, formování svalů či zpevnění středu těla.

Vstupné 100 Kč/lekce

Naše kurzy si můžete v lednu vyzkoušet zdarma. Další kurzy budou začínat v únoru. Sledujte www.h55.cz. 
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Obsah Vážení přátelé, 
dovolte mi, abych Vás přivítal v novém roce 
2020. Doufám, že jste si vánoční svátky i silve-
strovské oslavy užili co nejpříjemněji spolu se 
svými blízkými a že se vám i vašim dětem splni-
la všemožná tajná přání. Přestože se i v uply-
nulém období podařilo mnoho dobrého, věřím, 
že letošek bude ještě úspěšnější. Už proto, že 
do něj vstupujeme se schválenými rozpočty jak 
na úrovni hlavního města Prahy, tak městské 
části. Oba rozpočty jsou vyrovnané a umožňují 
nám vrhnout se do plnění plánů, které jsme si 
pro rok 2020 vytyčili.
V Praze 14 se bude následujících dvanáct mě-
síců točit hlavně kolem projektů zaměřených 

na zlepšování stavu veřejných prostranství nebo komunikací. Mezi klíčové 
počiny, na nichž se pracuje, patří rovněž příprava na další fázi instalace 
moderní vzduchotechniky ve školách a školkách, modernizace radnice, 
výstavba parku pro bikery na Jahodnici nebo začátek rekonstrukce Domova 
pro seniory v Bojčenkově ulici. Intenzivně budeme řešit i koncepční rozvoj 
celých Hutí včetně přípravy projektu na výstavbu nové mateřské školy.
Společně s pražským magistrátem, Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) a dalšími organizacemi letos pokročíme i v přípravách projektů 
na zlepšení prostředí autobusového terminálu na Černém Mostě. A co se 
hlavního města týká, to se chystá navázat také na dosavadní rekonstrukce 
komunikací v severní části Hloubětína či prostřednictvím TSK konečně začít 
s několikrát odkládanou rekonstrukcí hloubětínského náměstí. Čeká nás 
rovněž další plánování s veřejností, a to mimo jiné v souvislosti s budoucí 
proměnou sídliště Lehovec.
Plánů a rozpracovaných projektů máme skutečně mnoho, zdaleka jsem je 
nevyjmenoval všechny. A navíc – máme na co navazovat. Když se ohlédnu 
za minulým rokem, vidím několik výrazných úspěchů – otevření nového 
komunitního centra v Hloubětíně, dokončení krásné nové tělocvičny v ZŠ 
Šimanovská či třeba programově nabité oslavy výročí 25 let Prahy 14, které 
jsme si loni připomínali.
Přestože uplynulé období jako celek hodnotím pozitivně, mělo i své stinné 
- nebo v tomto případně spíše smutné - stránky. Na mysli mám především 
listopadový požár bytového domu v ulici Kpt. Stránského. Přestože jsme se 
snažili zasaženým lidem zajistit veškeré potřebné služby, dodávku elektřiny 
a lidem s postižením potřebný servis, nepříjemné zážitky si v sobě ještě prav-
děpodobně nějakou dobu ponesou. A aby toho nebylo málo, pár dní po tomto 
požáru vypukl další – na Čihadlech. Shořela část výztuží jedné ze tří noh 
rozhledny Doubravka. Přestože poškození nebylo zanedbatelné, stavbu se 
podařilo rychle opravit a ještě před Vánoci znovu otevřít veřejnosti.
Do nového roku vám přeji jen to dobré. Mnoho zdraví, lásky, štěstí a osob-
ních i pracovních úspěchů.

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: Adobe Stock 
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si zařídit domov, v níž se Jana Pěkná dělí o své zkušenosti 
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a napravující cviky. Zároveň natrénujete správné držení 
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ROZVOJ PRAHY 14
PROMĚNA RADNIČNÍCH  
BUDOV V MODERNÍ  
A ENERGETICKY ÚSPORNÉ
Velkým tématem roku 2020 bude re-
konstrukce radnice, tedy pětatřicet let 
starého panelového domu nedaleko 
stanice metra Rajská zahrada. Objekt 
se promění v  moderní budovu, kte-
rá nabídne příjemnější prostředí ne-
jen místním zaměstnancům, ale také 
návštěvníkům. „Velkým benefitem je 
také fakt, že budova spotřebuje té-
měř o 50 % méně energie, než je tomu 
v současnosti. Aktuálně pokračuje vý-
běrové řízení na  zhotovitele. Po  jeho 
dokončení budeme obyvatele podrobně 
informovat o tom, jak bude rekonstruk-
ce probíhat a  jak se prakticky dotkne 
jednotlivých agend. Vše bude zajiště-
no tak, aby k nim měli občané bezpro-
blémový přístup,“ vysvětluje starosta 
Prahy 14 Mgr. Radek Vondra. Projekt si 
může radnice dovolit díky dotaci z ev-
ropských fondů, konkrétně z Operační-
ho programu Praha – pól růstu, která 
pokryje většinu nákladů. Rekonstrukce 
radnice dle současných předpokladů 
skončí nejpozději v září 2021.

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA 
DOMOVA SENIORŮ BOJČENKOVA
Dlouhodobě připravovanou investič-
ní akcí je rekonstrukce Domova pro 
seniory v Bojčenkově ulici na Černém 
Mostě. „Jsme si vědomi toho, že stav 
objektu je nevyhovující a  kapacita ne-
dostatečná. Projekt na  celkovou re-
konstrukci a přístavbu jednoho podlaží 
máme připravený,“ říká radní Bc.  Mi-
chal Prager, MBA, do  jehož gesce so-
ciální oblast spadá. Městská část však 
na financování rekonstrukce musí se-
hnat prostředky, které ve  svém roz-
počtu nemá. „V současné době máme 
podanou žádost o dotaci od Magistrátu 
hlavního města Prahy, další žádost bu-
deme odevzdávat na Ministerstvo prá-
ce a  sociálních věcí začátkem ledna. 
Během jara by mělo být rozhodnuto. 
Pokud bychom dotace dostali, musí-

Praha 14 v roce 2020
STALO SE UŽ TRADICÍ, ŽE V LEDNU V ČASOPISE ČTRNÁCTKA INFORMUJEME O JIŽ PROBÍHAJÍCÍCH NEBO 
PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTECH MĚSTSKÉ ČÁSTI. NEJINAK JE TOMU I LETOS. ZAČÍT SE MÁ NAPŘÍKLAD 
S VÝSTAVBOU PARKU PRO BIKERY NA JAHODNICI ČI S REKONSTRUKCÍ RADNIČNÍCH BUDOV. POČÍTÁ SE TAKÉ 
S PŘÍPRAVOU PROJEKTU NA PROMĚNU CENTRÁLNÍHO PARKU NEBO S OPRAVAMI ULIC.

Podoba radnice v případě, že zastupitelé Prahy 14 v budoucnu schválí její přístavbu.
 Zdroj: LOXIA Architectes Ingenierie s. r. o.

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

Téma
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Téma

me ještě vyřešit stěhování stávajících 
klientů Domova seniorů do náhradních 
prostor, které poskytne Český červený 
kříž. K celé věci je navíc třeba přistu-
povat velmi citlivě. Cílem je, aby klienti 
stěhování a vše, co s ním souvisí, pocí-
tili co nejméně. Jakmile bude budova 
prázdná, můžeme začít se stavebními 
pracemi,“ doplnil radní Prager. 

VYBÍRALKA 25 –  
PLÁNY SE ZMĚNÍ VE SKUTEČNOST
Jako první vlaštovku v cestě za postup-
nou proměnou pražských sídlišť hlavní 
město Praha v roce 2015 zvolilo obnovu 
vnitrobloku ve  Vybíralově ulici na  Čer-
ném Mostě. Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 
14 zde následně organizoval dvouletou 
sérii veřejných projednávání, výstav, ha-
ppeningů a dalších setkávání s obyvateli 
vnitrobloku, jejímž cílem bylo posbírat 
data pro plán revitalizace a  navazující 
Studii proveditelnosti a  účelnosti. Oba 
tyto materiály slouží jako podklad pro, 
zjednodušeně řečeno, dva dílčí projekty 
na revitalizaci řešeného prostoru. Prv-
ní – „velký“, zpracovává Magistrát hl. 
m. Prahy, druhý „menší“ má na starosti 
MČ Praha 14. Magistrátní projekt vedle 
úpravy zeleně řeší především rekon-
strukce komunikací (včetně chodníků) 
– konkrétně ul. Vybíralova, Kpt. Strán-
ského a Bryksova. Začátek realizace se 
předpokládá nejdříve v  roce 2021. „To, 
co by mělo odstartovat letos, je projekt 
Prahy 14 – revitalizace areálu ZŠ Vybíra-
lova včetně rekonstrukce předprosto-
ru školy a rozšíření areálu MŠ Jahoda. 
Počítá se s úpravou stávajících a s bu-
dováním nových cest, výsadbou vysoké 
zeleně či se stavbou pavilonu sloužícího 
jako zázemí pro přilehlé dětské hřiště. 
Řešit budeme také hospodaření s deš-
ťovou vodou,“ vysvětluje místostarostka 
Prahy 14 Mgr.  Irena Kolmanová, která 
má ve  své gesci investice. Předpoklá-
dané náklady na projekt činí 25 milionů 
korun. Většinu z  nich pokryje dotace 
i z evropských fondů – konkrétně z Ope-
račního programu Životní prostředí.

VEŘEJNÝ PROSTOR, 
PARKY, ZELEŇ
PARK PRO BIKERY NA JAHODNICI
O tom, že za areálem TJ Kyje na Ja-
hodnici má vzniknout areál s hliněný-
mi překážkami, kde by si přišli na své 
bikeři, se mluví už dlouho. Se stav-
bou se původně mělo začít loni, ale 
během dalších příprav se zjistilo, že 

bude nutné projekt drobně upravit, 
respektive v něm dořešit vjezd a vý-
jezd stavební techniky. „Toto už je ho-
tovo, takže se na  začátku letošního 
roku pustíme do  výběrového řízení 
na  dodavatele a  následně začneme 
s realizací,“ říká místostarostka Kol-
manová. Park kromě překážek se 
dvěma úrovněmi složitosti nabídne 
také novou cyklostezku, dětské hři-
ště či zázemí pro občerstvení. Počítá 
se také s  výsadbou nové zeleně. Dle 
současných odhadů potrvají stavební 
práce rok.

LETOS BY SE DO BÍLÉHO KONĚ 
MOHLI PODÍVAT PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Většina obyvatel Prahy 14 již prav-
děpodobně zaznamenala, že Hutě 
skrývají jedinečnou baňsko-technic-
kou památku – Fejtkovu pískovku, 

známou spíše pod názvem „Bílý kůň“. 
Velký podzemní prostor se i díky Sva-
zu ochránců přírody podařilo vyčis-
tit od  hromady odpadků, které lidé 
do útrob „koně“ naházeli, a následně 
se začalo vymýšlet, co s  památkou 
dělat dál. „Několik posledních let 
řešíme, jak prostor zpřístupnit ve-
řejnosti. Vzhledem k  tomu, že je to 
otázka nejen peněz, ale také bezpeč-
nosti, nejde to tak rychle, jak bychom 
si přáli. Teď už to konečně vypadá 
nadějně. Věříme, že první návštěvní-
ky budeme moci dolů pustit už letos. 
Máme už také všechny podklady pro 
to, abychom zadali studii na  úpravu 
plochy na  povrchu. Předpokládáme 
zde nejen úpravu zeleně a  umístění 
laviček, ale také domek nabízející po-
třebné zázemí pro návštěvníky,“ popi-
suje místostarostka Kolmanová.

Budoucí podoba jahodnického „bikeparku“ Zdroj: prostora architekti

Pískovna Bílý kůň
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CENTRÁLNÍ PARK – NOVÁ ZELENÁ 
OÁZA V SRDCI PRAHY 14
Rozsáhlá zelená plocha mezi ulicemi 
Pospíchalova, Anderleho a Šromova, 
tzv. Centrální park nedaleko stanice 
metra Rajská zahrada přímo vybízí 
k relaxaci i aktivnímu trávení volného 
času. V uplynulém roce městská část 
zorganizovala architektonickou sou-
těž o  návrh revitalizace této plochy. 
Návrh společnosti gogolák + grasse, 
s. r. o. podle poroty „citlivě řeší park 
v  krajinářském pojetí“. „Autoři člení 
park na  čtyři pomyslné charaktery. 
Vytvořena je tak silná a  propojující 
myšlenka parku,“ stojí v jejím hodno-
cení. V  letošním roce radnice počítá 
s  přípravou projektové dokumenta-
ce, se samotnou úpravou parku pak 
v roce 2021. 

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ  
U KYJSKÉHO RYBNÍKA 
Pokračuje se také v práci na projektu 
koupaliště propojeného s přírodní ná-
drží – tzv. biotopem, které chce měst-
ská část vybudovat na  nevyužívané 
ploše u  Kyjského rybníka. Záměr už 
delší dobru prochází procesem sta-
vebního řízení, které zbrzdilo podané 
odvolání. V  současnosti projektant 
žádost o  stavební povolení přepra-
covává – bude podána znovu. Začá-
tek prací je v  tuto chvíli odhadován 
na konec letošního roku, případně až 
na rok 2021.

REKONSTRUKCE  
NÁMĚSTÍ V HLOUBĚTÍNĚ
Proměna nevzhledného náměstí 
u stanice metra Hloubětín patří mezi 
projekty hlavního města, respektive 
Technické správy hl. m. Prahy, kte-
ré už by se daly zařadit do  kolonky 
„evergreen“. Začátek prací se sli-
buje řadu let, dosud bez viditelného 
výsledku. „Podle posledních zpráv, 
co máme, by měla Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy na  začátku 
roku vyhlásit výběrové řízení na  do-
davatele. Je to v  tomto smyslu už 
několikátý pokus. Snad tentokrát již 
bude úspěšný,“ doufá místostarost-

ka Kolmanová. Na náměstí se počítá 
například s  úpravou povrchu, s  no-
vým osvětlením, rozvržením zelených 
ploch či s doplněním mobiliáře.

ŠKOLY, ŠKOLKY
VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE 
NA ZŠ VYBÍRALOVA  
A ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ
Radnice postupně opravuje rozvody 
ve všech základních a mateřských ško-
lách městské části. V  letošním roce 
čeká tento proces, respektive už druhá 
etapa prací ZŠ Hloubětínská. Hotový je 
již i projekt na výměnu elektroinstalace 
v ZŠ Vybíralova. „Vzhledem k velikosti 
školy, a  tudíž i  vzhledem k nákladům, 
které v tomto případě stoupají k desít-
kám milionů korun, však pro realizaci 
musíme nejprve zajistit financování. 
Do projektu se pustíme hned, jak nám 
to finanční situace dovolí. Nejpozději 
snad v roce 2021,“ vysvětluje místosta-
rostka Kolmanová.

TŘÍDY, VE KTERÝCH  
SE DOBŘE DÝCHÁ
Výraznou loňskou investici předsta-
vovaly tzv. rekuperace v ZŠ Generála 
Janouška, ZŠ Vybíralova a v obou bu-
dovách ZŠ Chvaletická. O  co přesně 
šlo? Zjednodušeně: o zavedení systé-
mu výměny a cirkulace vzduchu tak, 
aby se ve  třídách snížilo množství 
oxidu uhličitého. „Protože chceme, 
aby se dobře dýchalo ve  všech ško-
lách, plánujeme v  rekuperacích po-
kračovat. Jak už bylo řečeno, jsou fi-
nančně velmi náročné, proto – stejně 
jako v prvním případě, budeme žádat 
o  dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí. Začátkem letošního roku 
budeme podávat žádost. Pokud do-
taci získáme, předpoklad realizace je 
v roce 2021,“ upřesňuje místostarost-
ka Kolmanová. Tato druhá vlna reku-
perací by se dotkla mateřských škol 
Paculova, Kostlivého, Zelenečská, 
Bobkova, Generála Janouška, Vybí-
ralova a  Chvaletická (ve  všech pří-
padech bez detašovaných pracovišť) 
a Polikliniky Černý Most.

ZELENÉ STŘECHY –  
ÚSPORA ENERGIÍ I VODY
Dalším projektem, na který bude Praha 
14 letos žádat o dotaci ze Státního fon-
du životního prostředí, jsou tzv. zelené 
střechy na ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ Ge-
nerála Janouška. Vedle rekonstrukce 
střech, které sebou tyto práce logicky 
ponesou, půjde především o nastavení 
nového systému nakládání s dešťovou 
vodou, jenž bude zároveň spořit ener-
gie, čistit vzduch či tlumit hluk z okolí. 
„Žádost o  dotaci budeme podávat za-
čátkem roku, pokud uspějeme, do prá-
ce se pustíme v  roce 2021,“ doplňuje 
místostarostka Kolmanová.

ODBORNÉ UČEBNY
Ani ne tak stavební úpravy jako spíš ná-
kup vhodného vybavení v sobě skrývá 
projekt na vybudování odborných uče-
ben v  trojici místních základních škol. 
Radnici se podařilo získat dotaci z ev-
ropských fondů (konkrétně z Operační-
ho programu Praha – pól růstu), z nichž 
se bude spolufinancovat kuchyňka, díl-
ny, zahradní domek, jazyková učebna 
a učebna chemie v ZŠ Bratří Venclíků, 
dále polytechnická laboratoř, jazyková 
učebna a  přírodovědná učebna v  ZŠ 
Šimanovská a  dvě dílny a  tři jazykové 
učebny v ZŠ Generála Janouška. Výbě-
rové řízení na dodavatele plánuje Pra-
ha 14 na začátek letošního roku. 

DOPRAVA
REKONSTRUKCE ULIC ZA ŠKOLOU, 
NOVÝ MOST V ULICI ZA ROKYTKOU
„Ulice Za Školou se v roce 2020 dočká 
nového povrchu, s rekonstrukcí čekáme 
na dokončení výstavby bytového domu, 
aby těžká stavební technika nový povrch 
nenarušila,“ vysvětluje místostarosta 
Ing.  Petr Hukal, do  jehož gesce spadá 
doprava v Praze 14. V ulici Za Rokytkou 
vznikne nový mostek, nahradí starý ne-
vyhovující. Magistrát v  této lokalitě bu-
duje protipovodňová opatření, stavba je 
proto s touto akcí koordinována. 

STEZKA BROUMARSKÁ – 
DOBROVOLNÉHO 
Stezka určená chodcům a  cyklistům 
už se v  tuto chvíli buduje, dokončena 
by měla být v první polovině roku. „Pri-
mární funkcí stezky přes Rajský vrch je 
rekreace, ale představuje také zajíma-
vou pěší vazbu třeba při cestě ze síd-
liště Černý Most ke Kyjskému rybníku 
a  plánovanému  biotopu,“ doplnil mís-
tostarosta Hukal. red, petNávrh proměny Centrálního parku na Černém Mostě  Zdroj: gogolák + grasse s. r. o.
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  „Stejně jako na  první ročník i  ten-
tokrát na  participativní rozpočet 
radnice vyčlenila pět milionů korun 
– z  toho milion na  tak zvané malé 
projekty do 200 tisíc korun a čtyři mi-
liony na projekty velké do dvou milio-
nů korun. Realizace se dočká celkem 
dvanáct projektů. Všem, kteří se za-
pojili, mnohokrát děkuji,“ říká mís-

tostarostka Mgr.  Irena Kolmanová, 
do jejíž gesce projekt spadá.
Hlasování probíhalo prostřednictvím 
speciálně zřízené hlasovací aplika-
ce, která byla, stejně jako další in-
formace k  participativnímu rozpoč-
tu a výsledkům hlasování, dostupná 
z  webových stránek (www.praha14.
cz). Tak jako v  prvním ročníku bylo 

hlasování zabezpečeno také autori-
začními SMS zprávami. S  realizací 
vítězných projektů se začne v  roce 
2020, hotovo má být do  konce roku 
2021. U projektů, které obdržely ne-
jen mnoho pozitivních, ale také vy-
soký počet záporných hlasů, radnice 
před realizací plánuje veřejné pro-
jednání s obyvateli.  red

Čtrnáctka podle vás:  
Obyvatelé dali „zelenou“ dvanácti projektům
DRUHÝ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU – ČTRNÁCTKA PODLE VÁS - DOSPĚL DO DALŠÍ FÁZE. BĚHEM 
LISTOPADU, KONKRÉTNĚ OD 15. DO 29. 11., MOHLA VEŘEJNOST VYBÍRAT Z CELKEM 14 REALIZOVATELNÝCH 
OBČANSKÝCH PROJEKTŮ. V ON-LINE HLASOVÁNÍ VĚTŠINA Z NICH USPĚLA.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY – „MALÉ“ (DO 200 TISÍC KORUN):
Dřevěné molo u Kyjského rybníka (Mgr. Tomáš Mika, 200 000 Kč)
Hry na chodník aneb oživení starého betonu (Veronika Smrčková, 88 650 Kč)
STOP ZEVLING WINTER EDITION VOL. 1 (Vojtěch Havlovec, 198 000 Kč)
Veřejná bylinkovna (Božena Reisová, 46 000 Kč)
Zažít alej jinak (Petra Junková, 14 250 Kč)
Nový chodníček na metro Hloubětín (Zuzana Kňazeová, 200 000 Kč)
Ptačí stezka (Mgr. Irena Bátrlová, 200 000 Kč)
VÍTĚZNÉ PROJEKTY  – „VELKÉ“ (DO DVOU MILIONŮ KORUN):
Vyhlídka Vlkovická (Alice Rezková, 650 000 Kč)
Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici (Marie Mlynářová, 525 154 Kč)
Parkour Jahodnice (Jan Rambousek, 1 549 847 Kč)
Psí hřiště na Rajském vrchu (Veronika Smrčková, 747 050 Kč)
Polepy zastávkových přístřešků (Alice Rezková, 415 000 Kč)
Podrobné informace o jednotlivých projektech jsou uvedeny na webu městské části. Jejich bližší představení připra-
vujeme i do některého z nejbližších vydání Čtrnáctky.                                                                                                            red

Práce na projektu Odpočinek v Divočině, který uspěl v prvním ročníku participativního rozpočtování.
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Vánoce jsou za námi a načínáme 
nový rok. S číslovkou, která 
vyvolává pocit, že jsme se ocitli 
ve sci-fi filmu o budoucnosti – rok 
2020. Máte toto období rád?
Myslíte začátky roků? Vlastně ano. Sa-
mozřejmě, že je to jen věcí kalendáře, 
protože ve  skutečnosti pokračujeme 
tam, kde jsme skončili, ale i tak je ten 
zvláštní pocit novoty příjemný. Leden je 
pro mě symbolem nových příležitostí.

Jaký byl pro Prahu 14 uplynulý rok?
Já myslím, že úspěšný. A  to i  s  při-
hlédnutím k  tomu, že ne všechny 
plány jdou dopředu tak rychle, jak 
bychom si přáli. Spolupráce s Magis-
trátem hl. m. Prahy, od  které jsem 
zejména od  posledních komunálních 
voleb v roce 2018 hodně očekával, je 
však naštěstí nastavena dobře. Ne-
říkám, že nemá své mouchy, ale roz-
hodně funguje lépe než v letech před-
chozích, za což jsem moc rád.

Můžete být konkrétnější?
Ohromně se například posunula spo-
lupráce na  proměně zanedbaného 
autobusového terminálu na  Černém 
Mostě. Dlouhá léta v  jeho případě 
nebyly dořešeny majetkové vztahy, 
takže se zde nic pořádně nedělo, jen 
nezbytná údržba, aby stavba cestu-
jícím, jak se říká, nespadla na  hla-
vu. Od  loňska má terminál konečně 
právoplatného správce – Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy (TSK) 
a může se začít pracovat na nápravě.

Jaká je, co se terminálu týká,  
aktuální situace?
V  současnosti se připravují dva pro-
jekty. První, který by se měl začít re-
alizovat ještě letos, počítá se základ-
ními opravami, s  nákupem nového 
mobiliáře, vytvořením odpovídajícího 
informačního systému a  s  dalšími 
úpravami, které povedou k tomu, aby 
se vzhled terminálu pozvedl. Druhý 
projekt, na němž rovněž spolupracu-
jí TSK, Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
magistrát i městská část představuje 
úplnou proměnu, zásadní moderni-

zaci celého terminálu – obdobnou, 
jakou prošlo třeba nádraží na Floren-
ci. V tomto případě to bude chtít ještě 
trochu trpělivosti. Jedna věc je kvalit-
ní návrh, který snad již brzy vznikne, 
druhá zajištění dostatku financí, třetí 
úspěšně zvládnuté stavební řízení 
a  další administrativními procesy. 

Ale věřím, že se vše nakonec povede 
a my už se za  tuto, paradoxně jednu 
z nejfrekventovanějších bran do met-
ropole, nebudeme muset stydět. 

A další městské projekty na našem 
území? Co třeba parkovací dům 
na Černém Mostě nebo už léta 

Leden je pro mě symbolem nových příležitostí
„JEDNÍM Z KLÍČOVÝCH PROJEKTŮ NEJEN PRO ČERNÝ MOST, ALE PRO CELOU PRAHU 14, JE OPRAVA TERMINÁLU 
ČERNÝ MOST A DOSTAVBA NÁVAZNÉHO PARKOVIŠTĚ P+R. DŮLEŽITÁ JE TAKÉ REKONSTRUKCE RADNIČNÍCH 
BUDOV, KTERÁ ZAJISTÍ PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY I PRO PRACOVNÍKY RADNICE. ZÁROVEŇ 
ZHRUBA O 50 % SNÍŽÍ SPOTŘEBU ENERGIÍ,“ ŘÍKÁ V NOVOROČNÍM ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA 
STAROSTA PRAHY 14 MGR. RADEK VONDRA. 
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diskutovaná lávka z Hutí na Rajskou 
zahradu?
S výstavbou parkovacího domu hlav-
ní město nadále počítá. Začít se má 
letos, přesné datum zahájení prací 
však zatím nebylo stanoveno. Ob-
jekt nabídne 880 parkovacích míst 
a  vznikne v  prostoru současného P 
+ R parkoviště severně podél ulice 
Chlumecká. Lávka má územní roz-
hodnutí, letos město zpracuje doku-
mentaci pro výběr zhotovitele. Začá-
tek prací se předpokládá v roce 2021. 
Uvědomuji si, že spousta kroků, ze-
jména v  rámci velkých projektů, je 
pro veřejnost neviditelná. Neode-
hrává se ani tolik v terénu, jako spíš 
v  kancelářích, na  papírech, počíta-
čích, případně na  schůzkách s  ad-
vokáty, když se řeší různá odvolání. 
Práce je to skoro stejně zdlouhavá 
a  bohužel mnohdy i  stejně úmorná 
jako samotná realizace.

Vraťme se k loňskému roku. 
Úspěšný, jak říkáte, byl i z jiných 
důvodů než kvůli nastavení lepší 
spolupráce s hlavním městem?
Ano. Dost se toho povedlo. Podařilo 
se otevřít slibované komunitní cent-
rum Hloubětínská 55, kde v prvních 
měsících letošního roku zprovozní 
pobočku i  Městská knihovna v  Pra-
ze. Máme také novou krásnou tě-
locvičnu u  kyjské ZŠ Šimanovská, 
která ji dlouhodobě potřebovala, 
TSK ve  spolupráci s  městskou čás-
tí opravila ulici Ocelkova, kde navíc 
přibylo více než 430 nových parko-
vacích míst a vznikl i jízdní pruh pro 
cyklisty, úspěšně jsme pokračovali 
v  participativním rozpočtu – Čtr-
náctka podle vás, v  jehož rámci se 
realizují projekty podávané přímo 
občany, díky další spolupráci s  TSK 
máme nový bezpečný přechod pro 
chodce přes Českobrodskou u areá-
lu Coca-Coly, opravenou křižovatku 
Broumarská x Cíglerova, vybudovali 
jsme nový kruhový objezd na  křižo-
vatce ulice Za Černý mostem a Cígle-
rova, revitalizovali jsme vnitroblok 
při hloubětínské ulici Mochovská… 
Rád jsem i za rozhlednu Doubravka, 
která loni oslavila rok od  otevření 
veřejnosti a  v  jejímž okolí připravu-
jeme úpravu cestní sítě a vybudování 
dalšího zázemí. Sice, jak asi většině 
obyvatel neuniklo,  v  listopadu byla 
poškozena požárem, ale oprava se 
podařila velmi rychle a  nyní už je 
Doubravka opět přístupná návštěv-

níkům.
Loňský rok byl také ve znamení 
oslav 25 let Prahy 14…
To byl a  myslím, že oslavy dopadly 
skvěle. Koncipovali jsme je tak, aby-
chom dali lidem možnost maximálně 
svou městskou část poznat. Nejen ze 
země, ale díky soutěži o  vyhlídkové 
lety, také ze vzduchu. Vydařily se i dal-
ší, tentokrát již tradiční akce městské 
části jako například Den Země či ve-
letrh neziskových organizací – Měs-
tečko volnočasových aktivit. V měst-
ské části se toho děje opravdu hodně, 
a  to i  kvůli aktivnímu přístupu jak 
zaměstnanců úřadu, naší příspěvko-
vé organizace Praha 14 kulturní, tak 
mnoha místních obyvatel. Jsem rád, 
že tu žije hodně srdcařů, takových lidí 
si moc vážím.

I na ten načatý „kosmický“ 
rok 2020 má městská část velké 
plány. Co nás čeká?
Pracuje se skutečně na  mnoha vě-
cech, a  to napříč celou Prahou 14. 
Začnu Hutěmi, které představují 
území nejintenzivněji řešené v rámci 
vznikajícího nového územního plá-
nu, tzv. Metropolitního plánu. Už loni 
hlavní město představilo koncepční 
studii centra této čtvrti, letos vznik-
ne dokument postihující celé toto 
území. Je třeba dát jeho rozvoji řád, 
směr, koncept, dořešit občanskou 
a  dopravní vybavenost. Studie bude 
následně projednána s obyvateli a vý-
sledná koncepce nakonec zapraco-
vána do zmíněného územního plánu. 
Jinak na Hutích toho samozřejmě ře-
šíme víc.

Co ještě?
Například dlouhodobě slibované 
přírodní hřiště v Jamské. Už by bylo 
zřejmě dávno hotovo, ale projekt se 
zdržuje kvůli odvoláním. Věřím, že 
letos také začneme s přípravou nové 
mateřské školy, která má vzniknout 
na území pod ulicí Sicherova, nastar-
tujeme rovněž přípravu nového ko-
munitního centra ve Splavné.

Co se letos odehraje  
v dalších čtvrtích?
Hlavní město Praha bude pokračovat 
v rekonstrukcích komunikací v severní 
části Hloubětína. Samozřejmě počí-
táme s tím, že stejně jako v minulých 
případech budeme obyvatele průběž-
ně informovat. Zároveň má letos měs-
to připravovat projekt na rekonstruk-

ci komunikací na  jihu čtvrti, v  tomto 
případě se s  realizací počítá zhruba 
za  dva roky. Město konečně začne 
i s proměnou hloubětínského náměs-
tí. Rádi bychom spustili také přípravu 
revitalizace veřejného prostoru na Le-
hovci. Půjde o  podobný model jako 
v  případě projektu Vybíralka 25. Pod 
taktovkou Institutu plánování a rozvo-
je hl. m. Prahy budeme spolu s obyva-
teli sídliště mapovat, pořádat veřejná 
projednání, zkrátka plánovat budoucí 
změny tak, aby s nimi místní byli maxi-
málně spokojeni.

Kyjemi bude asi nejvíce hýbat 
vybudování přírodního koupaliště, 
tzv. biotopu. Je to tak?
Myslím, že letos vlastně až tolik ne. 
Projekt nabral zpoždění kvůli od-
voláním proti stavebnímu povolení 
a  v  současné době je dokumentace 
upravována. Reálně se tak nezačne 
stavět dříve než letos na podzim. Spíš 
si ale myslím, že až v  roce 2021. Ji-
nak málokdo asi ví, že aktuálně zpra-
cováváme projekt na  úpravu plochy 
vedle koupaliště, respektive úpravu 
okolí břehu Kyjského rybníka. Ve spo-
lupráci s  panem architektem Marti-
nem Rajnišem, autorem rozhledny 
Doubravka, tu chceme vytvořit mís-
to pro hry, vše s  přírodní temati-
kou, samozřejmě plně s  respektem 
k charakteru území. Co se Kyjí týká, 
začne se letos také s  rekonstrukcí 
ulice Za Rokytkou a opravou tamního 
mostku. 

Lidi z Jahodnice pravděpodobně 
hodně zajímá, jak pokročí 
projekt společnosti Coca-Cola 
na rozšiřování jejího areálu 
u Českobrodské…
Coca-Cola má po  změně vedení na-
štěstí respektující přístup k  pláno-
vané dostavbě skladové haly a  svůj 
záměr s  městskou částí konzultuje. 
Výsledkem má být taková stavební 
úprava, díky které bude dopad areálu 
na okolí ještě menší než v současnos-
ti. Takový je příslib a tak to budeme vy-
žadovat. Co se Jahodnice týká, máme 
tu rest v podobě nového komunitního 
centra v  Baštýřské, které chceme 
vybudovat vedle nedávno otevřené 
pobočky Základní umělecké školy. 
Naším úkolem pro tento rok je zajistit 
financování projektu. Jinak v  oblasti 
pokračuje ozelenění protihlukového 
valu oddělujícího sídliště od  Štěrbo-
holské radiály. První etapa je již hoto-
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vá. Další budou probíhat letos. Jediné 
opravdu stabilizované území Prahy 14 
představují Hostavice, tam je třeba 
dořešit pouze zklidnění ulice Novozá-
mecká, na čemž pracujeme v návaz-
nosti na již existující studii a na veřej-
ná projednání s tamními obyvateli.

Pojďme tu novoroční „pouť“ 
po městské části uzavřít Černým 
Mostem…
Jedním z  důležitých projektů nejen 
pro Černý Most, ale pro celou Pra-
hu 14 je rekonstrukce radniční bu-
dovy, respektive budov, která zajistí 

příjemné prostředí pro návštěvníky 
i  pro pracovníky radnice. Zároveň 
zhruba o  50 % sníží spotřebu ener-
gií. Mimo to s  Českým olympijským 
výborem jednáme o možnostech vý-
stavby Olympijského centra – jedi-
ného v  republice, jehož součástí by 
byla i  multifunkční hala podél ulice 
Ocelkova, kterou by mohly využí-
vat i  místní sportovní kluby. Velmi 
dobře postupují jednání i  s  vedením 
České pošty, jež mají vyústit v  zá-
sadní rekonstrukci pobočky na  Raj-
ské zahradě. Pokud všechno půjde 
dobře, se samotnými pracemi by 
se mohlo začít už na  konci letošní-
ho roku. A  pracovat letos budeme 
i  na  dalším zabezpečování provozu 
v  ulici Cíglerova, kde už loni přiby-
lo osvětlení u  přechodu pro chodce 
u metra Rajská zahrada, na přípravě 
rekonstrukcí černomosteckých vnit-
robloků, realizaci projektu Vybíralka 
25 nebo na vybudování cesty pro pěší 
a cyklisty propojující ulice Broumar-
ská a Dobrovolného, tedy Kyje s Čer-
ným Mostem. Ta už je momentálně 
ve výstavbě. red

foto: Kristýna Bílková
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ZÁBAVNÁ

MUZIKÁLOVÁ SHOW
Scénář a režie Antonín Procházka

MUZIKÁL
     S  P O H Á D K O V Ý M  PŘ Í B ĚHEM

Hudba Tomáš BeranScénář Jan a Alena Pixovi   

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.

KK_JSDM_95X135.indd   1 29.10.19   16:05

HLEDÁME PRACOVNÍKA PŘÍMÉ 
PÉČE DO DOMOVA PRO OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NABÍZÍME:
• práci na hlavní pracovní poměr

• stabilní pracovní zázemí  
v renomované neziskové organizaci

• výborné finanční ohodnocení,  
mzda ve zkušební době 25 000 Kč

• samostatnou a různorodou práci  
v rodinném kolektivu

POŽADUJEME:
• vzdělání dle zákona o sociálních službách

• dobré komunikační dovednosti

• kladný a respektující vztah k cílové skupině služby

• řidičský průkaz skupiny B

Pracoviště: Praha – Dolní Počernice

KONTAKT
korbelova@diakonie-praha.cz
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STUDIUM NA GYMNÁZIU?
4leté a 6leté studium

zaměření - cizí jazyky a informatika

GYMNÁZIUM ČAKOVICE
PRAHA 9, NÁM. 25. BŘEZNA 100

Den otevřených dveří: 
15. 1. 2020 

www.gymcak.cz

RV
19

02
37

4/
01

Z městské části

RV
19

01
42

1/
05

O vaši domácnost
             se postaráme!

Hledáme pracovníky
pro úklidové práce!
informace na tel. č.: 601 368 944
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OTEVŘENO DENNĚ !

info@skis.c
z

HORNÍ POČERNICE Božanovská 2085 Tel. 773 185 188
ČERNÝ MOST Mansfeldova 783 Tel. 222 944 557

  PŮJČOVNA ▪ PRODEJNA  ▪ SERVIS

Největší půjčovna lyží 
na Černém Mostě

Ochotný personál 
Vám rád poradí

Rezervace  
bez záloh a 
storno poplatků 

za bezkonkurenční ceny 
Kvalitní vybavení

Jsme 
specialisté na 

použité lyžařské 
vybavení té 

nejvyšší 
kvality. 

„Protože městská část v  roce 2019 
oslavila 25 let od svého vzniku, rozhodli 
jsme se místo jednoho velkého stromu 
nazdobit rovnou pětadvacet stromeč-
ků,“ vysvětluje Tereza z Prahy 14 kul-
turní a dodává, že městská část získala 
stromky jako dar. „Navíc se nejedná 
o  jedle k prodeji, ale o stromky, které 
lesníci získali během prořezu lesa,“ do-
plňuje Němečková.
Na rozsvěcení stromků přišlo kolem 
400 lidí, kteří si tu dali kromě bílého 
svařáku i vánoční punč s ovocem na-
loženým v  rumu. Na  zahřátí nechy-
běla ani polévka a  o  sladkou tečku 
se postaraly kandované pomeranče 
v čokoládě a tradiční cukroví. Aby se 
někdo náhodou nenudil, organizá-
toři připravili i  dílničky pro děti, kde 
se tvořilo. Celý podvečer se zpívaly 
koledy v podání žáků a žaček mateř-
ských i základních škol a  těsně před 

rozsvěcením stromečků přišla řada 
i  na  představení nové knihy Čtrnáct 
pohádek o  Praze 14 od  spisovatelů 
Marka a Jitky Hladkých.
V  půl sedmé přišlo to nejdůležitější. 
Už byla pořádná tma, takže nastal ten 
magický moment, kdy starosta Prahy 
14 Mgr.  Radek Vondra rozsvítil všech 

pětadvacet stromků. „Bylo to krásné 
zakončení oslav,“ libuje si Tereza Ně-
mečková a dodává, že v listopadu vyšlo 
speciální vydání Čtrnáctky věnované 
výročí městské části. „Kdo ho nemá 
doma, může se podívat na  web www.
praha14.cz, kde jsou všechna čísla Čtr-
náctky online,“ dodává.  P14K

Oslavy Prahy 14 zakončilo rozsvěcení stromků
A BYLO JICH ROVNOU PĚTADVACET. ZA KAŽDÝ ROK MĚSTSKÉ ČÁSTI A TAKÉ ZA KAŽDOU ŠKOLKU, ŠKOLU NEBO 
NEZISKOVOU ORGANIZACI, KTERÉ NA PRAZE 14 PŮSOBÍ. VÝZDOBY SE TAK UJALY ZEJMÉNA DĚTI. PROSTOR PŘED 
STANICÍ METRA RAJSKÁ ZAHRADA SE V PONDĚLÍ VEČER 2. PROSINCE ROZZÁŘIL DESÍTKAMI SVĚTÉLEK, KTERÉ 
SPOLEČNĚ SE ZPĚVEM KOLED A HORKÝM SVAŘÁKEM NAVODILY VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. 

Foto: Kristýna Svobodová
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Z městské části

Zastupitelé se sešli 17. prosince, jako 
obvykle v  černomostecké Galerii 14. 
Nejdůležitějším bodem jednání byl 
rozpočet městské části pro rok 2020. 
V  příštím roce bude radnice hospo-
dařit s  příjmy 320,12 milionu korun 
a  výdaji 518,7 milionu korun. Rozdíl 
mezi příjmy a  výdaji činí schodek, 
který je však plně pokryt finančními 

prostředky z minulých let a smluvně 
zabezpečenou návratnou finanční vý-
pomocí od  Magistrátu hl. m. Prahy. 
Oproti loňskému roku stoupnou kapi-
tálové výdaje, a to o více než o 85 mi-
lionů korun. „Důvodem je řada inves-
tičních akcí, s  nimiž počítáme. Vedle 
rekonstrukce radničních budov, je to 
například rekonstrukce mostu v ulici 
Za Rokytkou či park pro bikery na Ja-
hodnici,“ vysvětluje starosta Prahy 14 
Mgr. Radek Vondra.  
Vedle rozpočtu zastupitelé v prosinci 
schválili například i zprávu o naplňo-
vání mezinárodního programu míst-
ní Agenda 21, jehož cílem je mimo 
jiné i  podpora participace veřejnosti 
na rozvoji městské části. red

Zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2020
JE ČÍM DÁL OBVYKLEJŠÍ, ŽE JSOU ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
POŘIZOVÁNY PŘÍMÉ ONLINE PŘENOSY. OD POSLEDNÍHO, PŘEDVÁNOČNÍHO 
JEDNÁNÍ SE MEZI MĚSTSKÉ ČÁSTI, KTERÉ TUTO SLUŽBU POSKYTUJÍ, ŘADÍ 
I PRAHA 14. KDOKOLIV MÁ ZÁJEM, MŮŽE DEBATU NAD JEDNOTLIVÝMI 
BODY I HLASOVÁNÍ O NICH SLEDOVAT PROSTŘEDNICTVÍM WEBU MĚSTSKÉ 
ČÁSTI – WWW.PRAHA14.CZ, V SEKCI SAMOSPRÁVA.Integrační centrum Praha (ICP) po-

skytuje bezplatné služby občanům 
zemí mimo EU: právní a  sociální 
poradenství, kurzy českého jazyka, 
vzdělávací semináře a také komunitní 
a kulturní akce, na které jsou srdečně 
zváni všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) of-
fers 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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Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz
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Dokonalé lyžování - Francie 
Týdenní pobyty  
se skipasem 

Tel.: 224 214 403
www.betatour.cz

Testování lyží  
Sporten zdarma 
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Chcete prodat svůj byt? 
Láká Vás výměna bytu? 
Máte exekuce a nevíte si rady?

Nebojím se hledat nové cesty a být jiný, 
než ostatní
Jsem pro své klienty užitečný, protože 
základem úspěchu je mít správně 
nastavené vnitřní hodnoty
Věnuji se každé nemovitosti 
profesionálně a pečlivě
Vytvářím takový marketing, že se nabídka 
stane tou nejlepší v celém okolí
Prodávám přes 85% nemovitostí do 
2 měsíců za co nejvyšší možnou cenu

tel. 601 188 888 | www.odrealitky.cz

Farnost u kostela sv. Jiří v Hloubětíně
 vyprošuje Vám a Vašim blízkým 

do nového roku 2020 hojnost Božích darů
 a také srdečně zve na následující akce v první polovině roku:

Pravidelné bohoslužby 
– neděle 8:30, pondělí a pátek 18:00 hod.

Pravidelné hodiny náboženství pro děti a mládež 
– každý čtvrtek od 17:30–18:15

Popeleční středa 26. 2. – mše svatá v kostele 
v 18:00 hod.

Postní duchovní obnova 

Farní pouť – květen

Noc kostelů – 5. 6. 

Termíny a další informace budou upřesněny 
na webových stránkách farnosti 

www.farnosthloubetin.cz
a ve Farních listech, které si můžete zdarma vyzvednout 

v kostele nebo je také naleznete na webu.
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Nová preferenční opatření pro MHD 

Na řadě míst Prahy 14 dochází ke zpo-
žďování MHD kvůli tomu, že autobu-
sy stojí v  dopravních zácpách. Tam, 
kde to jde, hlavní město pro autobu-
sy vyznačuje vyhrazené pruhy. Nový 
pruh je od konce listopadu vyznačen 
na ulici Kbelská před křížením s No-
vopackou. Dříve nevyužívaný prostor 
vozovky se otevřel autobusům, které 
nyní mají možnost předjet část kolo-

ny ve směru do Letňan. Pruh provoz 
automobilů nijak neomezuje, čás-
tečně však pomáhá MHD, konkrétně 
lince 110. Další preferenční opatření 
je nově i na křižovatce Průmyslová x 
Teplárenská, kdy autobus linky 171 
může nyní objet stojící kolonu a  od-
bočit do Průmyslové ulice vlevo také 
z  pruhu vedoucího přímo do  ulice 
U Technoplynu.  red

Rekonstrukce  
silnic na Černém 
Mostě
Během listopadu se dočkaly opra-
vy hned dva frekventované silniční 
úseky – křižovatka ulic Broumar-
ská a  Cíglerova na  Rajské zahra-
dě a  úsek mezi ulici Skorkovskou 
a  podjezdem pod Chlumeckou. 
„Práce provedla Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy na základě 
požadavku městské části. V  obou 
případech bylo třeba zejména 
opravit poničený povrch, který již 
přestal odpovídat bezpečnostním 
standardům,“ vysvětluje místosta-
rosta Prahy 14 Ing.  Petr Hukal, 
do  jehož gesce doprava v  městské 
části spadá. Práce se podařilo do-
končit ve velmi krátké době. „Za to 
jsem moc rád. Přeci jen se jedná 
o  frekventované komunikace, je-
jichž – byť částečný – výpadek, způ-
soboval dopravní komplikace,“ do-
plňuje místostarosta Hukal.

red

Nový pruh pro autobusy v ulici Kbelská  Foto: Petr Vilgus

PRO INZERCI KONTAKTUJTE:
Zuzana Tomaschková

+420 605 405 799, tomaschkova@regionalnivydavatelstvi.cz
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Aktuality

Rozhledna Doubravka 
opět přístupná veřejnosti

Většině obyvatel zřejmě neuniklo, že 
v listopadu hořela rozhledna Doubrav-
ka zdobící už více než rok černomos-
tecká Čihadla. Přestože to původně 
vypadalo, že oprava potrvá déle a  ve-
řejnost si vyhlídku jen tak neužije, 
opak je pravdou. Tým z Huti architek-
tury, studia architekta Martina Rajniše, 
který rozhlednu navrhl, zvládl škody 
po požáru napravit za pár týdnů. „Sa-
mozřejmě z  toho mám velkou radost. 
Skutečně jsme se obávali, že poško-
zení bude větší nebo že dokonce bu-

deme muset jednu ze tří noh, tedy tu, 
která hořela, úplně strhnout. To se při 
dalším zkoumání naštěstí nepotvrdilo 
a Doubravku se podařilo opět zpřístup-
nit ještě před Vánoci,“ říká starosta 
Prahy 14 Mgr.  Radek Vondra. Kromě 
části výztuže nohy shořela také kůlna 
na nářadí, která zde byla ukryta. Práce 
na nápravě neprobíhaly dlouho, ale ne-
obešly se bez těžké techniky. Na místě 
byl i jeřáb, s jehož pomocí se z rozhled-
ny postupně odebíraly poškozené části 
a nahrazovaly se novými.  red

Výstava 
v Galerii 14 

Výstava obrazů 
Věry Angerové 
Krajiny a  abstrak-
ce bude otevřena 
od  8. ledna 2020 
v  Galerii 14, nám. 
Plk.  Vlčka 686, 
Černý Most a  po-

trvá do 30. ledna 2020. Otevřeno 
vždy v  úterý, středu a  ve  čtvrtek 
od 14 do 18 hodin.

Koncert 
komorní hudby 

Ve středu 29. ledna 2020 se v Ga-
lerii 14 uskuteční koncert ko-
morní hudby. Vystoupí soubor 
SEDLÁK VIRTUOSI. Na  housle 
zahraje Lucie Sedláková Hůlo-
vá, na  violoncello Martin Sedlák 
a  na  další dva nástroje – opět 
na housle a violoncello jejich děti 
Magdalena a  Lukáš. Na  progra-
mu jsou skladby J. Pachelbela, G. 
F. Händela, A. Dvořáka, J. Suka 
a dalších. Koncert začíná v 18.30 
hodin, vstup volný.

Omluva čtenářům Čtrnáctky
Redakce se omlouvá za chybu v čísle telefonní linky určené k hlášení podně-
tů týkajících se zimní údržby, které bylo uvedeno na str. 10 ve vydání 12/2019 
(v části určené k vystřižení, v samotném textu bylo číslo uvedeno správně). 
Níže zveřejňujeme výstřižek znovu, tentokrát již se správným kontaktem. 
Za chybu se čtenářům omlouváme.  Redakce časopisu Čtrnáctka

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY – WWW.PRAHA14.CZ/ZIMNI-UDRZBA
MÁTE PODNĚT KE ZLEPŠENÍ ZIMNÍHO ÚKLIDU V PRAZE 14? 

PIŠTE NA ZIMNIUDRZBA@PRAHA14.CZ  
NEBO VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 225 295 800. 
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Setkání na Plechárně

Sál zaplněný vozíčkáři, statečnými muži 
ve  slavnostních uniformách, policej-
ní výstroji či záchranářských vestách 
a celá škála emocí. Tak vypadalo podě-
kování záchranářům, kteří se podíleli 
na likvidaci požáru, jenž propukl v pane-
lovém domě z části obývaném vozíčkáři 
v polovině listopadu.
„Každý požár vyvolá šok, a pokud pro-
pukne uprostřed noci, je chaos o  to 
větší. Musím ocenit všechny obyvatele 
domu, kteří během zásahu skvěle spo-
lupracovali a  respektovali pokyny po-
licistů, nebývá to zdaleka pravidlem,“ 
uvedl David Vávra,  vedoucí inspektor 
provozu Zdravotnické záchranné služ-
by hl. m. Prahy. „Požár bytové jednotky 
není až tak neobvyklý. Situaci v  tomto 
panelovém domě však komplikoval fakt, 
že je část jeho obyvatel imobilní - odká-
zaná na vozík, náročné také bylo značné 
zakouření únikových cest,“ doplnil poru-
čík Ing. Michal Kratochvíl, velitel zása-
hu z Hasičského sboru hl. m. Prahy.  
Na místě zasahovalo kolem 90 lidí – ha-
sičů, policistů státní i  městské policie, 
příslušníků pořádkové jednotky, zdra-
votnických záchranářů a  veterinářů. 
Na místě působili také pracovníci z kri-
zového štábu MČ Praha 14 a  zástupci 
správce objektu. „Naším úkolem bylo 
koordinovat podporu po  požáru. Zřídili 

jsme krizovou linku MČ, den po požáru 
byla v domě zprovozněna elektřina, ná-
sledně internet a televize, občany obe-
šli sociální pracovníci,“ uvedl starosta 
městské části Mgr. Radek Vondra. 

DŮM ČEKÁ REKONSTRUKCE
Příčina požáru se nadále vyšetřuje, oby-
vatelku bytu, ve kterém požár propukl, 
se bohužel zachránit nepodařilo. I proto 
bylo setkání emotivní. Většina sousedů 
mladou ženu znala a  ptala se, zda se 
tragédii nedalo zabránit a co udělat pro 
to, aby se podobný scénář už neopako-
val. Dům je ve vlastnictví pražského ma-
gistrátu a ve správě společnosti Centra, 

a. s., projekt celkové rekonstrukce, kte-
rý povede k jeho vyšší protipožární bez-
pečnosti je připraven. Práce na výměně 
zastaralé elektroinstalace a  evakuač-
ních výtahů by měly započít v  příštím 
roce, v současné době probíhá instalace 
požárních hlásičů do jednotlivých bytů.
Radnice MČ vyhlásila veřejnou sbír-
ku pro lidi s postižením, kteří přišli při 
požáru o kompenzační pomůcky. V ter-
mínu uzávěrky tohoto vydání Čtrnáctky 
bylo na účtu 187 tisíc korun, pokud byste 
chtěli přispět, můžete tak učinit do kon-
ce března 2020. Informace naleznete 
v rámečku. Za veškeré příspěvky děku-
jeme, o  využití výtěžku sbírky budeme 
informovat.  pet

foto: Kristýna Bílková

Poděkování záchranářům 
a sbírka pro zasažené požárem
EMOTIVNÍ SETKÁNÍ OBYVATEL PANELOVÉHO DOMU V ULICI KPT. STRÁNSKÉHO S PŘEDSTAVITELI 
JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, ALE I DALŠÍCH 
ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK, KTERÉ SE PODÍLELY NA LIKVIDACI POŽÁRU, SE ZÁSTUPCI MČ PRAHA 14 
A SPRÁVCOVSKÉ FIRMY PROBĚHLO 4. PROSINCE NA PLECHÁRNĚ.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Během požáru v  ulici Kpt.  Strán-
ského přišlo mnoho lidí o pomůcky 
a přístroje, které potřebují k plno-
hodnotnému životu. Pokud těmto 
lidem chcete pomoci, prosím, po-
skytněte finanční příspěvek. Vděč-
ní budeme za jakoukoliv, i drobnou 
částku. Všem dárcům děkujeme!
Jak přispět: 
hotově – na pokladně ÚMČ Praha 
14, Bratří Venclíků 1073, 1. patro
převodem na účet číslo:  
26016-9800050998/6000,  
PPF banka, Evropská 2690/17, 
160 41 Praha 6
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Sociální oblast

Co má terénní tým na starosti? 
Naším cílem je podpora lidí s dušev-
ním onemocněním v  jejich přiroze-
ném prostředí, tedy doma. Vzhledem 
k  tomu, že pražský magistrát nabízí 
sociální a tréninkové byty také v Praze 
14, je logické, abychom v této lokalitě 
působili. V  současné době hledáme 
vhodné prostory, chceme vybudovat 
dostatečné zázemí komunitních slu-
žeb pro péči v terénu. 

Jakým způsobem k  vám klienti při-
chází a s jakou diagnózou?
Většina klientů přichází z psychiatrické 
nemocnice v  Bohnicích, ale také přes 
své opatrovníky v  jednotlivých měst-
ských částech, může nás oslovit rodi-
na, která potřebuje, aby s jejím členem 
někdo pracoval, část klientů přestupu-
je z jiných sociálních služeb.
Naše služby jsou určeny klientům 
s  psychotickým onemocněním, často 
jsou to však diagnózy kombinované, 
poruchy nálad či poruchy osobnos-
ti způsobné například ranným trau-
matem z dětství, věnujeme se i  lidem 
s  kombinací duševního onemocnění 
a závislosti. 

Kdo tvoří terénní tým? 
Naším cílem je multidisciplinarita – 
v každém týmu by měl být zdravotník, 
psycholog, sociální pracovník a takzva-
ný peer, tedy člověk, který má sám 
zkušenost s  duševním onemocněním 
a  prostřednictvím svého příběhu do-
káže klienty provázet při začlenění 
do běžného života. Tým by měl být stálý, 
aby navázal s klienty vztah a vybudoval 
důvěru. Nabízíme komplexní péči tak, 
aby klient nemusel navštěvovat různé 
odborníky. 

Jaké služby klientům poskytujete? 
Primárně podporu v  oblasti bydlení, 
chodu domácnosti, úklidu – vše for-
mou nácviku. Nechceme činit klienta 
závislým na našich službách, ale naučit 

ho samostatnosti. Často také posky-
tujeme podporu v komunikaci s úřady, 
doprovod, iniciujeme zájmovou činnost, 
pomůžeme najít psychiatra, praktické-
ho lékaře či práci – pomůžeme s vyhle-
dáváním vhodných inzerátů či přípra-
vou na pohovor. Součástí naší práce je 
i pomoc rodinám a pečujícím. 

Jak konkrétně vypadá práce s  kli-
entem? 
Pracujeme individuálně metodou tzv. 
case managementu, zaměřujeme se 
na jednotlivé role člověka. Není to tak, 
že člověk trpící duševním onemoc-
něním je jednou provždy odkázaný 
na léky. Duševní onemocnění je pouze 
jeden z  mnoha aspektů v  jeho životě, 
nemocný může být skvělý táta, pracov-
ník. Někteří naši klienti dokáží snížit 

medikaci na minimum, někteří mohou 
léčbu po  čase ukončit úplně, když se 
jim v  životě daří. Důležitou roli hraje 
psychoterapie a podpora okolí. Zamě-
řujeme se tedy také na práci s komu-
nitou, která pomáhá v  prevenci nega-
tivních jevů. 

Existuje typický příběh vašeho 
klienta?
Toto nelze zobecnit, někteří naši klienti 
stráví v psychiatrické nemocnici tři mě-
síce, jiní jsou hospitalizováni léta ze so-
ciálních důvodů, někteří se tam opako-
vaně vrací. Rozvoj komunitních služeb 
by měl klienty podpořit v  přirozeném 
prostředí, vybudovat sociální síť, která 
pomůže v  tom, aby se do  nemocnice 
nemuseli vracet.

pet

V Praze 14 vzniká nový terénní tým  
pro lidi s duševním onemocněním 
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PŮSOBÍ ŘADA NEZISKOVEK, ZAMĚŘUJÍCÍCH SE NA PRÁCI S OBČANY S FYZICKÝM NEBO 
MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ČI KULTURNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM. OD LEDNA 2020 PŘIBUDE NA ČTRNÁCTCE TERÉNNÍ 
TÝM ORGANIZACE BONA, O.P.S. TATO ORGANIZACE PŮSOBÍ V PRAZE UŽ 20 LET A SVOU POMOC ZAMĚŘUJE 
NA LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTERÝM POMÁHÁ SE ZAČLENĚNÍM DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA. O TOM, JAK 
SLUŽBA FUNGUJE A CO VŠECHNO NABÍZÍ, JSME SI POVÍDALI S MANAŽERKOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LUDMILOU 
HORYNOVOU A ČLENEM VZNIKAJÍCÍHO TERÉNNÍHO TÝMU PETREM HORYNOU. 

Ludmila Horynová a Petr Horyna z BONA, o.p.s.  Foto: Kristýna Bílková
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kultovní MUZIKÁL

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

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK/ Lukáš  JANOTA

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

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

Klic_92x63_Holmes.indd   1 13.11.19   10:53

Veřejné projednání / Informace z knihovny

STOP

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ 

NA ÚZEMÍ JAHODNICE

KDE: TJ Sokol Jahodni�e,

Bezdrevská ��

KD�: středa ��. ledna

  od ��.�� hodin

Zveme vás na veřejné projednání návrhu dopravních

opatření na Jahodnici. Setkání, jehož hlavními 

tématy budou parkování a bezpečnost chodců, 

pořádáme na základě opakovaných podnětů občanů.

 

Na projednání budou přítomni zástupci 

městské části Praha �� včetně místostarosty

Ing. Petra Hukala, který má dopravu v gesci.

PŘIJ�TE SE S NÁVRHEM B�Í�E SEZNÁMIT, T��ÍME SE NA VÁS.

KNIHOVNA  
SE STĚHUJE

Pobočka Hloubětín bude  
od 17. 1. 2020 uzavřena.

Důvodem je stěhování do nových prostor  
v komunitním centru H55.

Těšíme se na vás nejpozději v březnu v H55.

www.mlp.cz 
knihovna@mlp.cz 

222 113 555

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

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

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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spole n  za 
lep í d tství

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

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.
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Názory a politické komentáře

Parkovací Armagedon se blíží
Nejprve mi dovolte popřát vám do no-
vého roku hodně úspěchů, zdraví 
a  pevné nervy. Budou se vám hodit 
zvláště při parkování. 6.  ledna totiž 
sousední Praha 9 zavádí zóny place-
ného stání, lidově známé jako modré 
zóny. Pokračuje tak postupné zpo-
platňování parkování podél linek me-
tra. Parkující auta v našem směru se 
postupně „vytlačila“ z centra do Kar-
lína a  oblasti Palmovky, a  když se 
zpoplatnilo parkování i tam, problém 
se přelil do Vysočan. Nyní parkovací 
Armagedon zasáhne dalšího v pořa-
dí, tedy Hloubětín, ale ušetřen jistě 
nebude ani Černý Most.
Když se dříve navrhovala města, ne-
počítalo se, že od 90. let bude prud-
ce stoupat počet aut a zároveň si čím 
dál tím více lidí splní sen o rodinném 
domě na venkově, což je způsob živo-
ta, který ze své podstaty nutí většinu 
lidí dojíždět. Sen se mění v noční můru 
ve chvíli, kdy každý den trávíte desítky 
minut svého života v  kolonách. Buď-
me spravedliví, velký podíl na špatné 
dopravní situaci máme i my Pražané, 

takže svalovat vinu jen na zlé Středo-
čechy zvlášť v dnešní době, kdy byd-
let v Praze si zdaleka nemůže dovolit 
každý, by nebylo fér. Řešení v podobě 
podzemních garáží je příliš nákladné, 
vybudování povrchového parkování je 
možné většinou realizovat jen na úkor 
zeleně, což bývá v Praze logicky od-
mítnuto nemalou částí obyvatel.
Celá situace má vždy stejný prů-
běh a  začíná odporem, proč platit 
za  něco, co bylo dosud zadarmo? 
Jenže postupné zhoršování situace 
nakonec změní veřejné mínění, že 
zavedení placeného stání v  Praze je 
jedinou možnou volbou. Nejinak tomu 
je i na Praze 14, kde v roce 2016 pro-
běhl průzkum, kdy ještě dvě třetiny 
respondentů parkovací zóny odmítly. 
Možná se mnou nebudete souhlasit, 
ale ať chceme nebo ne, je velmi prav-
děpodobné, že otázka nezní zda, nýbrž 
kdy se namalují modré zóny i podél na-
šich stanic metra. Do té doby bychom 
se však měli obrnit trpělivostí.

Ing. Tomáš Novotný
za zastupitelský klub ANO

Přání opravdu od srdce
Začátek roku je dobou plánů, předse-
vzetí a přání, a proto si dovolím připo-
menout jedno z největších politických 
přání. Přání, aby zastupitelé začali ma-
ximálně jednat a vystupovat jako voliči 
zvolení zástupci, kteří hájí jejich potře-
by a zájmy. Aby zastupitelé (na jakékoli 
úrovni) byli lidé, kteří si svým jedná-
ním a činy zaslouží respekt a vážnost, 
neboť z  funkcí nepotřebují těžit, ma-
teriálně ani egoisticky, ale politickou 
funkci chápou jako službu spoluobča-
nům. Nakolik se toto přání bude plnit 
na Praze 14, poznáte, když se rozhléd-
nete, jak to vypadá ve vašem okolí, pro-
čtete si radniční noviny, jak tomu bylo 
dosud, anebo můžete zastupitele a je-
jich vystupování sledovat. Od  posled-
ního jednání zastupitelstva v  prosinci 
loňského roku je vám totiž umožněno 
sledovat tzv. on-line přenosy z jednání 
zastupitelstva. Přestože jednání za-
stupitelstva je a vždy bylo veřejné, ne-
znám mnoho těch, kteří by se ve svém 
volnu přišli jen tak podívat. I  když si 
nemyslím, že tato aktivita je prioritním 
zájmem našich občanů, i v těchto pře-
nosech vidím jistá pozitiva. Možná tyto 

přenosy zvýší informovanost a  zájem 
o dění na Praze 14, možná tyto přenosy 
povedou k důstojnějším debatám mezi 
zastupiteli, možná že tyto přenosy při-
spějí k větší férovosti a zodpovědnosti 
u  rozhodování o  věcech podstatných 
pro naši Prahu 14.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych 
vám co nejsrdečněji popřál, jménem 
všech členů a sympatizantů nezávis-
lého hnutí Naše Čtrnáctka, úspěšný 
vstup do nového roku 2020. Rádi by-
chom vám popřáli především hodně 
zdraví, klidu a osobních úspěchů. Naší 
městské části a  jejím zastupitelům 
přejeme méně politických turbulencí, 
větší rozvahu a nadstranický přístup, 
jehož základem je dobrá komunikace, 
aby naše politické působení bylo ma-
ximálně přínosné občanům. Optimis-
ticky věřím, že se vedení naší měst-
ské části podaří zrealizovat projekty 
s  opravdovým přínosem pro občany 
a  že přehodnotí realizaci některých 
drahých ego projektů, na které mož-
ná jenom nenastal ten správný čas.

Vladimír Diviš,
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

PF 2020
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem členů, zastupitelů 
a radních za ODS, aby pro Vás všechny 
byl právě začínající rok 2020 plný úspě-
chů, radosti, zdraví a štěstí. Dosáhnout 
toho je však na  každém z  nás. Cestou 
ke spokojenosti jsou pro mě selský ro-
zum, osobnostní pevnost a  statečnost 
a  také přiměřená očekávání, která po-
mohou vyhnout se zklamáním.
Letos nás čeká na Praze 14 řada důle-
žitých úkolů při plnění koaličního voleb-
ního programu. V minulém úspěšném, 
pro Prahu 14 jubilejním, roce 2019 byla 
otevřena nová školní tělocvična v Šima-
novské ulici v Kyjích, komunitní centrum 
H55 v Hloubětíně a byly realizovány další 
důležité projekty. Letos se nám, doufej-
me, podaří odstranit všechny admini-
strativní překážky pro stavbu biotopu 
s  odpočinkovým areálem u  Kyjského 
rybníka a  budeme moci začít stavět. 
Připravuje se revitalizace Centrálního 
parku na Černém Mostě a samostatnou 
kapitolou bude zásadní modernizace 
a  rekonstrukce budovy radnice. Tato 
rekonstrukce bude vyžadovat mnoho 
tolerance a pochopení ze strany obča-
nů a mimořádné úsilí od zaměstnanců 
úřadu. Zastupitelé za ODS budou samo-
zřejmě prosazovat a podporovat všech-
ny smysluplné a pro naši městskou část 
prospěšné koaliční návrhy vycházející 
z našeho volebního programu.
U některých projektů spojených přede-
vším s aktivitou magistrátu však musí-
me být velmi ostražití s důrazem na již 
zmíněný zdravý rozum. Kompostárna 
na  Jahodnici není podle nás dobrým 
nápadem a  ODS její stavbu nepodpoří. 
Občané Jahodnice mohou počítat s naší 
maximální pomocí.
Na zablokování výstavby kontejnerového 
překladiště v Malešicích máme stejný ná-
zor a Rada MČ Praha 14 zaslala na ma-
gistrát jednoznačně negativní stanovisko.
Za  velmi znepokojující považujeme 
snahu magistrátu obsadit volné byty 
na  Černém Mostě nepřizpůsobivými 
občany. ODS je proti vytváření jakých-
koli sociálních ghett. Opakovaně navr-
hujeme, aby tyto magistrátní byty byly 
přidělovány například matkám samoži-
vitelkám nebo běžným rodinám, kterým 
jejich nezaviněná situace neumožňuje 
dosáhnout na dobré bydlení. 
Přeji Vám všem úspěšný rok 2020.

Josef Kutmon, 
předseda klubu zastupitelů za ODS
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Inzerce

.cz

On-line noviny do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
N í á jd i

PORADNA | ŠIKANA V PRÁCI

Dobrý den, před nedávnem jsem nastoupila po mateřské do nové práce, moc se 
mi tam líbí, s kolegy většinou vycházím. Bohužel je tam jedna starší kolegyně, děláme 
v podstatě stejnou práci, snažila jsem se s ní vyjít po dobrém, jenže jsem zjistila, že všu-
de rozhlašuje, jak jsem neschopná, že práci za mě dělá ona, že si odskakuju v pracov-
ní době domů atd. Dokonce už jsem kvůli tomu byla na koberečku u vedoucí. Nevím, 
co dělat, když na kolegyni uhodím, vše zapře. Na koho se obrátit? Jak to řešit? Nechci, 
aby ji kvůli mně vyhodili, ale nevím, jak dlouho to vydržím. Děkuji. Dana K.

Situace, kterou popisujete není vůbec ojedině-
lá. Na rozdíl od našeho soukromí, kde si můžeme své 
přátele vybírat, vstupujeme v práci mezi lidi, na jejichž 
výběr máme pramalý vliv, neboť trochu odlehčeně ře-
čeno: „…nám byli přiděleni…“ Je na nás a naší sociální 
a emoční inteligenci, jak moc nám na navázání přátel-
ských vztahů na pracovišti bude záležet. Jednání Vaší 
kolegyně je pravděpodobně hnáno pocitem ohrožení 
její dosud vydobyté pozice uvnitř týmu. Ne každý je 
schopný jednat konstruktivně a smysluplně. Na Vás 
je, abyste nastavila hranice toho, co jste schopná tole-
rovat a co nikoliv. Pokud je kolegyně překročí, nejdřív 

byste měla pohovořit mezi čtyřma očima s ní. V klidu a s dávkou přátelskosti jas-
ně sdělit, že jí nijak neohrožujete a že byste s ní ráda vycházela v dobrém, zdůraz-
nit můžete, za co si ji vážíte, v čem jí potřebujete, zeptejte se ji, co ji na Vás vadí. 
Pokud své jednání nezmění, je třeba informovat nadřízeného, a to na zcela věcné 
rovině, bez emocí, s konkrétními důkazy.

 PhDr. Lenka Kolajová, www.mojra.cz

Při objednávce na www.mojra.cz použijte slevový kód 
„NOVINYKRAJE“ a získáte slevu 5 % z ceny objednávky.

| WWW.NOVINYKRAJE.CZ/PORADNADALŠÍ ZAJÍMAVÉ RADY 
A TIPY NAJDETE NA 

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_95x135.indd   1 23.10.19   9:34
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Komunity

Aktivity KC Kardašovská jsou financovány 
z  projektu Komunitní centrum Kardašov-
ská II, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0
000699, spolufinancovaného z  Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR.

Nový rok v KC Kardašovská
VĚŘÍME, ŽE VŠICHNI JSTE SI UŽILI POHODOVÉ VÁNOCE A VESELÉHO SILVESTRA A DO NOVÉHO ROKU 2020 
VYKROČILI TOU SPRÁVNOU NOHOU. MY PRO VÁS MÁME NACHYSTÁNO NĚKOLIK NOVINEK.

V  prvé řadě bychom vás rádi pozva-
li na  výstavu, kterou jsme připravili 
ve  spolupráci s  organizací Duhový 
tandem. V Duhovém tandemu v sou-
časné době probíhá realizace pro-
jektu „Babi, dědo, máme si co říci“. 
V  rámci tohoto projektu odstartova-
la fotografická a  literární soutěž pro 
seniory s  názvem „Svět okolo nás“. 
Senioři píší krátké poezie nebo pró-
zy a pořizují fotografie, z nichž se pak 
vybrané nejlepší snímky budou vy-
stavovat. Výstava začala v  listopadu, 
putuje po 5 místech Prahy v průběhu 
let 2019 a 2020. Fotografie, které jsou 
součástí výstavy a  na  kterých jsou 
právě senioři, byly pořízeny buď pří-
mo seniory, nebo případně lidmi z je-
jich blízkého okolí.
V  rámci fotografické části se soutě-
žící mohli zaměřit na dvě témata, „To 
jsem já“ (vlastní autoportrét s  popi-
sem životního příběhu) a  „Současný 
svět očima seniorů“ (fotografie sou-
časného světa objektivem seniorů). 
V literární části byla na výběr také dvě 
témata. Jednalo se o možnost psaní 
poezie a prózy. Prostřednictvím lite-
rárního textu se účastníci zaměřovali 
na  tyto otázky: Jak vnímáte dnešní 
svět mladých? Jak vlastně vidíte sou-
časný svět kolem sebe? Na  výsta-
vě bude k  dispozici také interaktivní 
obrazovka, na  které si budete moci 
pročíst ukázky literární části soutěže 
a prohlédnout si také rubriku Spolu-

pracujeme aneb zajímavé odkazy (ne-
jen) pro seniory.
U nás v Komunitním centru Kardašov-
ská si můžete výstavu prohlédnout již 
od  druhého lednového týdne. Výstava 
bude k nahlédnutí kdykoli během oteví-
racích hodin centra a zůstane u nás celé 
dva měsíce. Tedy v lednu a únoru 2020.

MIXÉR – MEZIGENERAČNÍ KLUB
V  rámci našeho mezigeneračního 
klubu Mixér, který probíhá každou 
středu od 9 do 11 hodin, jsme si pro 
vás od nového roku připravili spous-
tu novinek. Těšit se můžete na hodiny 
háčkování, šití a anglickou konverzaci 
pro začátečníky.
Vždy Vás lákalo háčkování? Chtěli jste 
se ho naučit správně od úplného zá-
kladu? Pak máte právě teď skvělou 
příležitost. Naučíme se, jak se drží 
háček, jak si vybrat vhodnou přízi, ale 
také jak háčkovat základní řetízkové 
oko, krátký i dlouhý sloupek. Dále se 
zaměříme na  pochopení návodového 
schématu, ukážeme si dekorativní 
čtverce a konečným výsledkem bude 
háčkovaná deka. Na  první lekci se 
můžete těšit již 29. 1. 2020.
Žhavou novinkou v  rámci Mixéru je 
anglická konverzace pro všechny za-
čátečníky. Na  hodinách se seznámí-
me s  různými tématy, připravíme si   
potřebná slovíčka a hravou formu je 
společně procvičíme.
 V první hodině si popovídáme o tom, 

jak probíhají oslavy Nového roku 
po  celém světě. Těšíme se na  vás 
ve středu 8. 1. 2020. 
Pro nadšence šití a práci s látkou jsme 
připravili základy šití na stroji pro za-
čátečníky. Nejprve se naučíme, jak se 
s takovým šicím strojem pracuje. Jak 
se nastavuje, jaké má funkce, jaké 
typy stehů můžeme vytvořit, jak naví-
jet špulku, jak vyměnit jehlu a spoustu 
dalšího. Jakmile pochopíme princip 
a  fungování našeho stroje, veškeré 
věci si prakticky vyzkoušíme. Každá 
další lekce bude vždy o kousek nároč-
nější a  naším cílem bude kompletně 
ušitý výrobek. Lekce probíhají jednou 
měsíčně, jsou maximálně pro 6 osob 
a je nutné se na ně předem přihlásit. 
Začínáme ve středu 22. 1. 2020. 
Také můžeme nabídnou ještě několik 
volných míst v kurzech práce na počítači 
pro seniory, které začínají od 8. 1. 2020.
Pro více informací sledujte aktuál-
ní měsíční program nebo se přímo 
obraťte na  pracovníky Komunitního 
centra Kardašovská.
Těšíme se na vás! 

Tým KC Kardašovská
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Nabídka zaměstnání / Pozvánka

KDY: po–pá 8.00–12.30 + út, čt 15.00–18.00
CENA: 63–100 Kč/hod. včetně hlídání dětí
K DISPOZICI: sdílená kancelář, rukodělná 
dílna či studio (masážní lehátko, kosmetika), 
zasedačka, notebook, šicí stroj, overlock
KDE: Mezilesí 2058/6, P9 – Horní Počernice
VÍCE INFO: Zuzana Dubová, 775 720 587, 
zuzana.dubova@domumraje.cz

Coworkingové 
centrum
v Mumraji

www.domumraje.cz

Vy pracujete a my 
pečujeme o vaše děti

svěží magazín 
o � lmovém životním stylu

Nově i na www.inkino.cz
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Návštěva 
na letišti

Které dítě by nelákalo podívat se 
na letiště? Na to ve Kbelích nás z Čer-
ného Mostu zavezl autobus. Hned 
po příchodu se nás ujal pan průvodce 
a děti se zájmem poslouchaly vyprá-
vění o  letectví. Prohlédly si mnoho 
historických i současných letadel, he-
likoptér i různou vojenskou techniku, 
mnohé exponáty jsou světovými uni-
káty. Děti si odnesly spoustu zážitků 
a dojmů. Jeden z největších byl, že si 
mohly osahat křídlo historického le-
tadla.  MŠ Obláček

Zkrátka nepřišly ani děti z předškolních 
tříd. Pro ně byl určen program „ Zahra-
da jde spát“, ve  kterém se seznámily 
s  různými druhy živočichů od  hmyzu 
přes myši, ježky, veverky až po zástup-
ce ptačí říše. Získaly poznatky o  tom, 
která zvířata zůstávají přes zimu aktiv-
ní, která se ukládají k zimnímu spánku 
a jak se na zimu připravují. Věděli jste 
například, jak přezimuje hlemýžď? 
Děti společně přichystaly postýlku pro 
ježka, aby měl kde přezimovat, pokud 
by se zatoulal na  naší zahradu. Do-
zvěděly se mimo jiné i to, čím se ježek 
živí, že vůbec nemá rád jablíčka a ani 
je nenosí na zádech v bodlinách. Také 
si připomněly, jak se na zimu chysta-
jí stromy a  jaké druhy stromů rostou 
na  naší zahradě. Na  památku si děti 
vyrobily suvenýr - pomocí kamene ob-
tiskovaly lístky na  plátěný ubrousek. 
Program se dětem líbil, dozvěděly se 

mnoho zajímavých informací o  pod-
zimní přírodě, zahrály si několik her 
a také si uvědomily, jak krásnou mají 

zahradu a že ve velkém městě to není 
samozřejmostí.  Děti a paní učitelky 

z MŠ Vybíralova 968

Tím nápadem bylo uspořádání turnaje 
ve vybíjené pro blízký okruh základních 
škol Prahy 9. Pořadatelství se tedy ujala 
ZŠ Bratří Venclíků v čele s hlavní inici-
átorkou, učitelkou tělesné výchovy, paní 
Mgr. Marcelou Vydrovou.
Turnaj se konal 10. 12. 2019 a  byl vy-
hlášen pro chlapce a děvčata z šestých 
tříd. Osloveny byly ZŠ Hloubětín, ZŠ 
Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ 
Chvaletická, ZŠ Satalice, Gymnázium 
Chodovická a  samozřejmě i  pořádající 
ZŠ Bratří Venclíků. Na palubovce míst-
ní tělocvičny probíhaly urputné souboje, 
všichni bojovali s velikou vervou a každý 
získaný bod byl oceněn těmi správnými 
emocemi, které ke sportu patří.
Vítěz však mohl být jen jeden. Nad vše-

mi týmy čněl nejvýše ten favorizovný 
– Gymnázium Chodovická. Po  zásluze 
si odnesl pohár pro vítěze, který ob-
držel z  rukou paní ředitelky naší školy 
Mgr. Kláry Machové. V podstatě ale zví-
tězili všichni, kdo se zúčastnili. Na závěr 
se dá říci jediné: „Za  rok se sejdeme 
zas, aby v lítém boji zvítězil ten nejlepší 
z nás.“ ZŠ Bratří Venclíků

Mikulášský turnaj základních 
škol ve vybíjené
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ PŘIŠLA SE ZAJÍMAVÝM NÁPADEM, JAK PODPOŘIT 
HESLO „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“. ZÁROVEŇ CHTĚLA 
ŠKOLA VYTVOŘIT KAŽDOROČNÍ TRADICI, KTERÁ ŽÁKŮM ZPESTŘÍ 
PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ. 

Už jste někdy byli mravencem? 
Děti z MŠ Vybíralova ano!
EKOLOGICKÝ SPOLEK KONIKLEC PŘIPRAVIL PRO MLADŠÍ DĚTI EKOLOGICKÝ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
S NÁZVEM „MRAVENČÍ STEZKOU“. V PRŮBĚHU AKCE SI DĚTI ZAHRÁLY NA MRAVENCE V MRAVENIŠTI, UČILY 
SE SPOLUPRACOVAT A DĚLIT SE O ÚKOLY. STARALY SE O MRAVENČÍ KRÁLOVNU A MRAVENČÍ KUKLY. FORMOU 
ZAJÍMAVÝCH HER A ČINNOSTÍ DĚTI POZNALY, JAK MRAVENCI ŽIJÍ, ČÍM JSOU UŽITEČNÍ, A POCHOPILY NUTNOST 
OCHRAŇOVAT I TY NEJMENŠÍ OBYVATELE PŘÍRODY.
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Stejně tak tomu je i  tento školní rok 
v rámci zvoleného tématu “Životní pro-
středí“. Kromě zkoumání, pozorování 
a sběru odpadků v okolí MŠ přišly děti 
s vynikajícím nápadem na zasazení no-
vých stromů. Jejich paní učitelky vzaly 
iniciativu svých svěřenců vážně a  dě-
lají vše, co jen mohou, aby se záměr 
podařilo naplnit. Oslovily odborníky, 
požádaly o  pomoc rodiče, zapojily MŠ 
do projektu Pomáháme Zemi.
Od  vysázení nových stromů si děti 
a  jejich paní učitelky slibují, že ukáží 
ostatním, že i malými kroky se dá do-
cílit významné změny, v tomto případě 
s dlouhodobým následkem. Děti i po le-

tech uvidí výsledky své práce – listnaté 
či jehličnaté stromy na veřejném pro-
stranství, ovocné na zahradě MŠ.
Díky spolupráci s rodiči již školka zís-
kala prostor k  výsadbě stromů, část 
finančních příspěvků z  třídních kasi-
ček a příslib spolupráce s Lesy hl. m. 
Prahy. Zároveň pořádá sbírku, do které 
mohou přispět všichni, kteří chtějí dět-
ský nápad podpořit. 
Na  koupi vzrostlých stromů můžete 
poukázat jakoukoli částku na  speci-
álně zřízený účet: 291510659/0300. 
Zapojením se do  této bohulibé akce 
ukážete dětem, že nejsou samy, ať už 
se snaží o cokoli.

Sbírka bude uzavřená na  konci února 
2020. Na  jaře tohoto roku pak můžete 
spolu s dětmi i dospělými z MŠ Jahodni-
ce zasadit stromy v našem okolí. 

MŠ Jahodnice

Po  šesti letech, kdy jsme se těchto 
akcí pouze účastnili, přišel v  septi-
mě čas na  to, abychom se stali i or-
ganizátory. Chtěli jsme ukončit sérii 
velmi podobných akcí a přijít s něčím 
novým. Nakonec jsme se drželi ná-
padu s  názvem Dobyvatel. Skupinky 
studentů jednotlivých ročníků dosta-

ly přidělené území, které v  průběhu 
dne prostřednictvím plnění logických 
a kreativních úkolů musely bránit, zá-
roveň se také snažily útočit na území 
jiných skupin. Ne nadarmo jsme říka-
li, že lepší taktika vítězí. Den se setkal 
s  řadou kladných hodnocení a  také 
prohloubil vztahy mezi studenty.

Pokud uvažujete o studiu na gymná-
ziu a zajímá vás, jak to na naší ško-
le vypadá, přijďte se podívat na Den 
otevřených dveří. Koná ve středu 5. 
2. 2020 od 15.00 do 18.00 hod. Bližší 
informace najdete na  www.gymn-
chod.cz.

Eduard Schubert, septima B

Sbírka „DĚTI SÁZÍ STROMY“
MŠ JAHODNICE SE MŮŽE PYŠNIT NĚKOLIKA DLOUHODOBÝMI PROJEKTY, 
JEDNÍM Z NICH JE I MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA. DĚTI Z EKOTÝMU SE 
PRAVIDELNĚ SCHÁZÍ, VYTVÁŘÍ EKOLOGICKÉ PLÁNY A NÁSLEDNĚ JE REALIZUJÍ. 

Studentský den Gymnázia Chodovická
JAKO KAŽDÝ ROK USPOŘÁDALO NAŠE GYMNÁZIUM V LISTOPADU STUDENTSKÝ DEN, KTERÝ MÁ PŘIPOMÍNAT 
DĚNÍ A TRAGICKÉ UDÁLOSTI KOLEM 17. LISTOPADU 1939/1989. 
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EVROPSKÁ UNIE

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. 

so
15:00

Plaváček
3+ (50 min) 
Dramatizace klasické pohádky 
Karla Jaromíra Erbena  
Tři zlaté vlasy děda Vševěda. 
Kombinace činohry, loutek, 
zpěvu a tance.
Vstupné 50 Kč

25 1 pá
19:00

Na Stojáka  
Vystoupí František Polášek, 
Arnošt Frauenberg a Petr 
Vydra. Kupujte lístky, dokud je 
ještě máme!
Vstupné 250 Kč

31 1

út
20:30

Skate kino –  
Devadesátky  
Prožijte vtipný i dramatický 
příběh malého Stevieho, který 
jezdí na skejtu a začíná dospívat 
v prosluněné Kalifornii poloviny 
devadesátých let. 
Vstupné 50 Kč

21 1ne
13:30–19:00

Ping pongový turnaj 
o plecháček 
Přijďte si zahrát i zasoutěžit. 
Utkáme se v kategoriích muži, 
ženy, dorost a vozíčkáři. Pro 
všechny hráče od 9 let, registrace 
na zuzana@praha14kulturni.cz.
Startovné 50 Kč

19 1

so
15:00 4 1
O Sněhurce a sedmi 
trpaslících 
3+ (45 min) 
Klasická činoherní pohádka 
o princezně Sněhurce, sedmi 
trpaslících, zlé královně a krás-
ném princi.
Vstupné 50 Kč

so
15:00 18 1
Pohádka o Písničce 
3+ (45 min)
Veselé pohádkové putování 
s princem Jaromírem za 
princeznou Písničkou přes tři 
muzikantská království.
Vstupné 50 Kč

so
15:00 11 1
Malostranská zimní 
pohádka
3+ (50 min)
Co se stane se sněhuláky, když 
začne hřát sluníčko a sníh se 
rozpouští? To se dozvíte ve 
výpravné pohádce. 
Vstupné 50 Kč

leden akce

KD
KYJE

st / 29 / 1 / 19.00
JEžKovY stopY

ˇ

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

Změna programu vyhrazena

 4. 1.  tanEční oDpolEDnE
 12. 1.  poháDKové nEDělE – o chaloupcE Z pErníKu
 15. 1. Biograf KYJE: Jiří suchý – lEhcE s životEm sE prát
 18. 1. tanEční oDpolEDnE
 19. 1. poháDKové nEDělE – pinnocchio
 26. 1. poháDKové nEDělE – poháDKa o Zlatém KuřEti
 29. 1.  KoncErt – JEžKovY stopY

lEDEn 2020

JuDo pondělí ( již od 5 let)

Děti – praviDElné aKcE

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

tanEc  
pro Děti

úterý a středa  
(6–14 let)

irsKé tancE

neděle inlinE KurZ

pondělí 
KluB  
DEsKových 
hEr

tanEční  
KurZY

úterý, čtvrtek, neděle

KluB sEniorŮ středa

Dospělí – praviDElné aKcE

pondělí 
KluB  
DEsKových 
hEr

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

angličtina  
pro  
vŠEchnY

„Ne všemi dárky se člověk trefí 
do vkusu svých blízkých, to ale nezna-
mená, že by se věci musely vyhodit,“ 
říká Klára Mišunová z H55. „Náš ba-
zar tak dá dárkům druhou šanci po-
těšit,“ vysvětluje a dodává, že taková 
setkání mohou podpořit i  místní ko-
munitu. Navíc když je v H55 otevřená 
i kavárna. 
Na  bazar můžete přinést oblečení, 
hračky, povlečení, porcelán, rostli-
ny v květináčích, ale také své vlastní 
výrobky. „Uvítáme kreativní prodejce 
a  také ty, kteří nabídnou třeba zava-
řeniny nebo něco napečou,“ říká Klá-
ra Mišunová. Pronájem místa je zdar-
ma, pracovníci centra připraví stoly 
a věšáky, na kterých se budou přine-
sené věci nabízet. „Prosíme zájemce, 
aby se registrovali na mailu info@h55.cz,“ 
upozorňuje Klára Mišunová. 
Pokud nebudete chtít prodávat, může-
te směňovat. V H55 bude totiž připra-

vený i koutek „putovních dárků“. Stačí 
přinést jednu věc a vzít si za ni jinou. 
Pokud si nic nevyberete, pomůžete 
charitě, protože nerozebrané dárky 
H55 věnuje na dobročinné účely. 
Není to poprvé, co se v  kulturním 
centru koná podobná událost. V  září 

byl v ulici před H55 úspěšný bleší trh 
při akci Zažít město jinak. „Lidem 
se na  něm líbilo, bylo tu občerstve-
ní a  také swapování neboli výměna 
rostlin v květináčích,“ přibližuje Klára 
Mišunová. 

P14K

Nehodící se vánoční dárky dostanou druhou šanci
POKUD JSTE POD STROMEČKEM NAŠLI DÁREK, KTERÝ SE VÁM NEHODÍ, PŘINESTE HO DO NOVĚ OTEVŘENÉHO 
VOLNOČASOVÉHO CENTRA H55 V HLOUBĚTÍNĚ. V SOBOTU 18. LEDNA OD 13 DO 20 HODIN SE TU POŘÁDÁ 
POVÁNOČNÍ BAZAR, KDE MŮŽETE VĚCI NABÍDNOUT K PRODEJI, NEBO VYMĚNIT. A MŮŽETE ZDE NABÍDNOUT 
NEJEN DÁRKY, ALE I TŘEBA VAŠE VÝROBKY. 

Bazar, i když trošku jiného ražení, se konal i v rámci loňské akce Zažít město jinak. Zdroj: P14K
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Novoročenka

Úspěšný vstup do nového 
roku 2020, mnoho štěstí, 
zdraví, radosti a pevných 
přátelství přeje městská 

část Praha 14

2020



Nabídka volnočasových aktivit
v Praze 14

49. přední hlídka Royal RangeRs
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most
49ph.royalrangers.cz

Anglický konverzační kurz pro teenagerystředa 16:30–17:45 
PtH, stoliňská 41b
49ph.royalrangers.cz

Schůzky skautského oddíluúterý 16:00–18:00 

CíRkev bRatRská
Galeri 14, nám. Plk. Vlčka 10, Černý Most
cb.cz/rajska.zahrada

nedělní bohoslužbyneděle 10:00–11:30 

CowoRking MUMRaJ
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice
www.ccmumraj.cz

CoworkingPo–Pá 8:00–12:00 

Člověk a pes – psí spoRty
Centrum přírodního zdraví, Bobkova 738, Černý Most
www.clovekapes.cz

Krmíte zodpovědně?úterý 18:00–19:30 

dětské stUdio pohádka
Bobkova 777, Černý Most
www.pohadka-praha14.cz

Taneční studio  9–11 letPondělí 16:30–17:45

Power jóga pro dospěléPondělí 18:00–19:00

Dopolední školička Pohádka 2–6 letúterý 8:00–12:00

Sportík pro kluky a holky 3–6 letúterý 17:30–18:15

Pilates pro dospěléúterý 18:30–19:30

Dopolední školička Pohádka 2–6 letstředa 8:00–12:00

Taneční studio 5–8 letstředa 16:00–17:00

Výtvarný ateliér 3–4 rokystředa 16:00–17:00

Taneční studio 3–4 rokystředa 17:15–18:00

Výtvarný ateliér 5–8 letstředa 17:15–18:00

Zdravotní cvičení pro dospěléstředa 18:30–19:30

Cvičení pro rodiče s dětmi 1–3 rokyČtVrtek 9:30–10:30

Pilates po porodu s dětmi do 1 rokuČtVrtek 11:00–12:00

Taneční studio 9–11 letČtVrtek 16:30–17:45

Pilates pro dospěléČtVrtek 18:00–19:00

Pilates pro dospěléPátek 8:30–9:30

Pilates po porodu s dětmi od jednoho rokuPátek 10:00–11:00

FaRní ChaRita
Bobkova 34, Černý Most
telefon: 739 203 254

Český jazyk pro cizincePondělí až ČtVrtek 18:00–19:30 

CheeR aCadeMy, z.s.
ZŠ Bratří Venclíků 1140/1, Černý Most
www.cheeracademy.cz

Roztleskávačkydle kateGorií: Pondělí, úterý, 
středa, ČtVrtek 16:00–19:00 

koMUnitní CentRUM kaRdašovská
kardašovská 626/5, Hloubětín
bit.ly/kCkardasovska

Cvičení rodičů s dětmiPondělí a ČtVrtek 9:00–10:00 

Cvičení rodičů s dětmiPondělí a ČtVrtek 10:00–11:00 

Street dance I.Pondělí 15:30–17:00 

Hoop dancePondělí 17:00–18:00 

Trénování paměti I.úterý 9:00–10:30 

Kroužek stolního tenisuúterý 14:00–16:00 

Tvořivá hodinkaúterý a ČtVrtek 15:00–17:00 

Pěvecký sborúterý 16:00–17:30 

Kurzy ČJ pro cizinceúterý a ČtVrtek 18:00–20:15 

Mixér – mezigenerační klubstředa 9:00–11:00 

Kurzy práce na PC – začátečnícistředa 13:00–14:30 

Výtvarný kroužekstředa 14:00–16:00 

Street dance II.středa 15:30–17:00 

Cvičení pro ženystředa 17:00–18:00 

Kondiční cvičeníPátek 9:00–10:00 

Kondiční cvičeníPátek 10:00–11:00 

Rukodělný kroužekPátek 11:00–13:00 

Mateřské CentRUM klUbíČko yMCa pRaha
Vlčkova 1067, Černý Most 
www.mcklubicko.cz  

Herna s programemPondělí 9:00–12:00

Herna s programemstředa 9:00–12:00

Pohybové hry pro rodiče s kojenci I.Pondělí 12:00–12:40

Pohybové hry pro rodiče s kojenci II.Pondělí 12:50–13:30

Pohybové hry pro rodiče s batolaty I.Pondělí 13:40–14:20

Pohybové hry pro rodiče s batolaty II.Pondělí 14:30–15:10

Pohybové hry pro rodiče s batolaty III.Pondělí 15:20–16:00

Pohybové hry pro rodiče s batolaty IV.Pondělí 16:10–16:50

Meditativní jógaPondělí 17:30–19:00

Cvičení pro zdraví a dobrou náladuPondělí 19:30–21:00

Školička Šikulkaúterý 8:15–12:15

Cvičení pro zdravější záda s fyzioterapeutkou – 
pokročilí úterý 17:45–18:45

Cvičení pro zdravější záda s fyzioterapeutkou – 
začátečníci a mírně pokročilíúterý 19:00–20:00

Z pohádky do pohádkystředa 16:00–16:45

Kruhový tréninkstředa 18:30–19:45

Hlídací herničkaČtVrtek 8:30–12:00

Úspěšný školákČtVrtek 15:00–16:30

Volná herna ČtVrtek 15:30–17:30

Jóga proti bolestem zadČtVrtek 18:00–19:30

Taiči II. (pokročilí)ČtVrtek 19:45–20:45 

Hlídací hernička Pátek 8:30–12:00

Angličtina pro děti Pátek 16:00–16:45

Městská knihovna v pRaze
Pobočka Černý Most, Generála Janouška 1060/2
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/cerny-most/

PLETENÍ A HÁČKOVÁNÍPoslední středa V MěsíCi 16:00–18:00

MOST DO POHÁDKYPoslední ČtVrtek V MěsíCi 16:00–18:00

MUMRaJ z.s.
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice
www.domumraje.cz

Výtvarka pro dospěléPondělí 9:00–12:00 

okinawské kaRate shUbUkan
sokolovna Jahodnice, Bezdrevská ulice
www.rbka.cz

Sebeobrana pro životPondělí a středy 17:30–19:00 

pRaha 14 kUltURní
H55, Hloubětínská 55, Hloubětín 
www.h55.cz  

Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy  
a pilatesPondělí 10:00–11:00

Pohybové hrátky pro předškolní děti  Pondělí 16:00–17:00

Cvičení pro ženyúterý 19:30–21:00

Výuka cizího jazykastředa 18:00–19:30

Zdravotní cvičení maminek se zaměřením  
na diastázu  ČtVrtek 10:30–12:00

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

Judo pro dětiPondělí 15:00–18:00

Klub deskových her Plší doupě  Pondělí 17:00–19:00 

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci Aúterý 8:30–10:00

Angličtina pro všechny: začátečníciúterý 10:00–11:30

Irské tance pro děti (6–12 let)úterý 15:45–16:45

Irské tance pro děti (9–15 let)úterý 16:45–17:45

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Aúterý 17:30–19:00

Taneční kurzy pro dospělé: pokročilíúterý 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Búterý 19:00–20:30

Taneční kurzy pro dospělé: více pokročilíúterý 20:15–21:45

Klub seniorůstředa 13:00–16:00

Irské tance pro děti (6–15 let)středa 16:00–17:15

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci BČtVrtek 16:00–17:30

Taneční kurzy pro dospělé: začátečníciČtVrtek 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: středně pokročilí ČtVrtek 19:00–20:30

Taneční kurzy pro dospělé: velmi mírně pokročilíČtVrtek 20:15–21:45

Taneční kurzy pro dospělé: začátečnícineděle 19:45–21:15

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

Klub seniorůPondělí 14:00–16:00 

Taiči (nejen) pro senioryPondělí 16:30–17:30 

Box na PlechárněPondělí, středa, Pátek 18:00–19:30 

Jóga flow pro vnitřní posílení – mírně pokročilí/
pokročilíPondělí 18:00–19:00 

Jóga flow pro vnitřní posílení – začátečníciPondělí 19:15–20:15 

Zdravotní cvičení pro senioryúterý 9:00–10:00 

Cvičení na židlích pro senioryúterý 10:00–11:00 

Cirkusová školaúterý 15:30–17:00 

Skate školaúterý, ČtVrtek 16:00–17:00 

Šachy pro každého úterý 17:00–18:30 

Relax jógaúterý 18:00–19:00 

Získej formu na překážkový běhúterý 18:30–19:45 

Skate klub pro ženy a dívkyúterý 18:30–20:00 

Znakování se zpěvem a hroustředa 10:00–10:45 

Otevřená dílnastředa 16:00–20:00 

Anglický klub pro náctiletéstředa 16:30–17:45 

Zašijte sesudé středy 19:00–23:00 

Terapeutická skupinaČtVrtek 17:30–19:00 

JógalatesČtVrtek 18:00–19:00 

Ping-pong pro všechnyČtVrtek 19:15–20:45 

kC Motýlek – soCiálně aktivizaČní slUžba  
pRo Rodiny s dětMi
Vlčkova 1067/12, Černý Most
www.motylek.org

Tvořivá dílnastředa 14:30–16:00

Dívčí klubČtVrtek 15:00–16:30 

sdRUžení na poMoC děteM s handiCapy, z.ú. – CentRUM 
denníCh slUžeb 
Vlčkova 1067, Černý Most 
www.motylek.org

Job klub pro dospívajícíPondělí 16:30–18:00 

Keramická dílnaČtVrtek 14:00–15:00 

Klub pro nácvik sociálních dovednostístředa 14:30–16:00 

Dívčí klubČtVrtek 15:00–17:00 

CvičeníPondělí 14:00–14:30 

Canisterapieúterý 14:00–16:30 

Klub pro nácvik praktických dovednostíúterý 14:00–17:00 

Sportovní klubPondělí 14:00–16:30 

PlaváníČtVrtek 15:00–16:00 

Tvořivá dílnastředa 14:30–16:00 

Společensko-kulturní odpolednestředa 16:00–19:00 

sk kaMiwaza kaRate
adresa tělocvičny: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.kaMiWaZa.cz / www.karate1.cz

KARATE PRO DĚTI – Rodiče a děti si mohou 
vybrat z několika termínů. Více informací na webu.

16:30–20:30

spoRt ClUb spiRit
adresa tělocvičny: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.sPirit-sPort.cz

VOLEJBAL / MINIVOLEJBALČtVrtek 17:30–19:30

STREET DANCE – KIDSstředa 17:00–18:00

zUMba s MišUlí
ZŠ Generála Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
michaelas13.zumba.com

Zumba s MiŠulístředa 19:00–20:00 

PřeHled VolnoČasoVýCH aktiVit  
naJdete na WeBoVýCH stránkáCH orGaniZaCí.

Praha 14 kulturní / leden 2020 Praha 14 kulturní / leden 2020
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Dopolední školička Pohádka 2–6 letúterý 8:00–12:00

Sportík pro kluky a holky 3–6 letúterý 17:30–18:15

Pilates pro dospěléúterý 18:30–19:30

Dopolední školička Pohádka 2–6 letstředa 8:00–12:00

Taneční studio 5–8 letstředa 16:00–17:00

Výtvarný ateliér 3–4 rokystředa 16:00–17:00

Taneční studio 3–4 rokystředa 17:15–18:00

Výtvarný ateliér 5–8 letstředa 17:15–18:00

Zdravotní cvičení pro dospěléstředa 18:30–19:30

Cvičení pro rodiče s dětmi 1–3 rokyČtVrtek 9:30–10:30

Pilates po porodu s dětmi do 1 rokuČtVrtek 11:00–12:00

Taneční studio 9–11 letČtVrtek 16:30–17:45

Pilates pro dospěléČtVrtek 18:00–19:00

Pilates pro dospěléPátek 8:30–9:30

Pilates po porodu s dětmi od jednoho rokuPátek 10:00–11:00

FaRní ChaRita
Bobkova 34, Černý Most
telefon: 739 203 254

Český jazyk pro cizincePondělí až ČtVrtek 18:00–19:30 

CheeR aCadeMy, z.s.
ZŠ Bratří Venclíků 1140/1, Černý Most
www.cheeracademy.cz

Roztleskávačkydle kateGorií: Pondělí, úterý, 
středa, ČtVrtek 16:00–19:00 

koMUnitní CentRUM kaRdašovská
kardašovská 626/5, Hloubětín
bit.ly/kCkardasovska

Cvičení rodičů s dětmiPondělí a ČtVrtek 9:00–10:00 

Cvičení rodičů s dětmiPondělí a ČtVrtek 10:00–11:00 

Street dance I.Pondělí 15:30–17:00 

Hoop dancePondělí 17:00–18:00 

Trénování paměti I.úterý 9:00–10:30 

Kroužek stolního tenisuúterý 14:00–16:00 

Tvořivá hodinkaúterý a ČtVrtek 15:00–17:00 

Pěvecký sborúterý 16:00–17:30 

Kurzy ČJ pro cizinceúterý a ČtVrtek 18:00–20:15 

Mixér – mezigenerační klubstředa 9:00–11:00 

Kurzy práce na PC – začátečnícistředa 13:00–14:30 

Výtvarný kroužekstředa 14:00–16:00 

Street dance II.středa 15:30–17:00 

Cvičení pro ženystředa 17:00–18:00 

Kondiční cvičeníPátek 9:00–10:00 

Kondiční cvičeníPátek 10:00–11:00 

Rukodělný kroužekPátek 11:00–13:00 

Mateřské CentRUM klUbíČko yMCa pRaha
Vlčkova 1067, Černý Most 
www.mcklubicko.cz  

Herna s programemPondělí 9:00–12:00

Herna s programemstředa 9:00–12:00

Pohybové hry pro rodiče s kojenci I.Pondělí 12:00–12:40

Pohybové hry pro rodiče s kojenci II.Pondělí 12:50–13:30

Pohybové hry pro rodiče s batolaty I.Pondělí 13:40–14:20

Pohybové hry pro rodiče s batolaty II.Pondělí 14:30–15:10

Pohybové hry pro rodiče s batolaty III.Pondělí 15:20–16:00

Pohybové hry pro rodiče s batolaty IV.Pondělí 16:10–16:50

Meditativní jógaPondělí 17:30–19:00

Cvičení pro zdraví a dobrou náladuPondělí 19:30–21:00

Školička Šikulkaúterý 8:15–12:15

Cvičení pro zdravější záda s fyzioterapeutkou – 
pokročilí úterý 17:45–18:45

Cvičení pro zdravější záda s fyzioterapeutkou – 
začátečníci a mírně pokročilíúterý 19:00–20:00

Z pohádky do pohádkystředa 16:00–16:45

Kruhový tréninkstředa 18:30–19:45

Hlídací herničkaČtVrtek 8:30–12:00

Úspěšný školákČtVrtek 15:00–16:30

Volná herna ČtVrtek 15:30–17:30

Jóga proti bolestem zadČtVrtek 18:00–19:30

Taiči II. (pokročilí)ČtVrtek 19:45–20:45 

Hlídací hernička Pátek 8:30–12:00

Angličtina pro děti Pátek 16:00–16:45

Městská knihovna v pRaze
Pobočka Černý Most, Generála Janouška 1060/2
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/cerny-most/

PLETENÍ A HÁČKOVÁNÍPoslední středa V MěsíCi 16:00–18:00

MOST DO POHÁDKYPoslední ČtVrtek V MěsíCi 16:00–18:00

MUMRaJ z.s.
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice
www.domumraje.cz

Výtvarka pro dospěléPondělí 9:00–12:00 

okinawské kaRate shUbUkan
sokolovna Jahodnice, Bezdrevská ulice
www.rbka.cz

Sebeobrana pro životPondělí a středy 17:30–19:00 

pRaha 14 kUltURní
H55, Hloubětínská 55, Hloubětín 
www.h55.cz  

Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy  
a pilatesPondělí 10:00–11:00

Pohybové hrátky pro předškolní děti  Pondělí 16:00–17:00

Cvičení pro ženyúterý 19:30–21:00

Výuka cizího jazykastředa 18:00–19:30

Zdravotní cvičení maminek se zaměřením  
na diastázu  ČtVrtek 10:30–12:00

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

Judo pro dětiPondělí 15:00–18:00

Klub deskových her Plší doupě  Pondělí 17:00–19:00 

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci Aúterý 8:30–10:00

Angličtina pro všechny: začátečníciúterý 10:00–11:30

Irské tance pro děti (6–12 let)úterý 15:45–16:45

Irské tance pro děti (9–15 let)úterý 16:45–17:45

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Aúterý 17:30–19:00

Taneční kurzy pro dospělé: pokročilíúterý 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Búterý 19:00–20:30

Taneční kurzy pro dospělé: více pokročilíúterý 20:15–21:45

Klub seniorůstředa 13:00–16:00

Irské tance pro děti (6–15 let)středa 16:00–17:15

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci BČtVrtek 16:00–17:30

Taneční kurzy pro dospělé: začátečníciČtVrtek 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: středně pokročilí ČtVrtek 19:00–20:30

Taneční kurzy pro dospělé: velmi mírně pokročilíČtVrtek 20:15–21:45

Taneční kurzy pro dospělé: začátečnícineděle 19:45–21:15

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

Klub seniorůPondělí 14:00–16:00 

Taiči (nejen) pro senioryPondělí 16:30–17:30 

Box na PlechárněPondělí, středa, Pátek 18:00–19:30 

Jóga flow pro vnitřní posílení – mírně pokročilí/
pokročilíPondělí 18:00–19:00 

Jóga flow pro vnitřní posílení – začátečníciPondělí 19:15–20:15 

Zdravotní cvičení pro senioryúterý 9:00–10:00 

Cvičení na židlích pro senioryúterý 10:00–11:00 

Cirkusová školaúterý 15:30–17:00 

Skate školaúterý, ČtVrtek 16:00–17:00 

Šachy pro každého úterý 17:00–18:30 

Relax jógaúterý 18:00–19:00 

Získej formu na překážkový běhúterý 18:30–19:45 

Skate klub pro ženy a dívkyúterý 18:30–20:00 

Znakování se zpěvem a hroustředa 10:00–10:45 

Otevřená dílnastředa 16:00–20:00 

Anglický klub pro náctiletéstředa 16:30–17:45 

Zašijte sesudé středy 19:00–23:00 

Terapeutická skupinaČtVrtek 17:30–19:00 

JógalatesČtVrtek 18:00–19:00 

Ping-pong pro všechnyČtVrtek 19:15–20:45 

kC Motýlek – soCiálně aktivizaČní slUžba  
pRo Rodiny s dětMi
Vlčkova 1067/12, Černý Most
www.motylek.org

Tvořivá dílnastředa 14:30–16:00

Dívčí klubČtVrtek 15:00–16:30 

sdRUžení na poMoC děteM s handiCapy, z.ú. – CentRUM 
denníCh slUžeb 
Vlčkova 1067, Černý Most 
www.motylek.org

Job klub pro dospívajícíPondělí 16:30–18:00 

Keramická dílnaČtVrtek 14:00–15:00 

Klub pro nácvik sociálních dovednostístředa 14:30–16:00 

Dívčí klubČtVrtek 15:00–17:00 

CvičeníPondělí 14:00–14:30 

Canisterapieúterý 14:00–16:30 

Klub pro nácvik praktických dovednostíúterý 14:00–17:00 

Sportovní klubPondělí 14:00–16:30 

PlaváníČtVrtek 15:00–16:00 

Tvořivá dílnastředa 14:30–16:00 

Společensko-kulturní odpolednestředa 16:00–19:00 

sk kaMiwaza kaRate
adresa tělocvičny: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.kaMiWaZa.cz / www.karate1.cz

KARATE PRO DĚTI – Rodiče a děti si mohou 
vybrat z několika termínů. Více informací na webu.

16:30–20:30

spoRt ClUb spiRit
adresa tělocvičny: ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.sPirit-sPort.cz

VOLEJBAL / MINIVOLEJBALČtVrtek 17:30–19:30

STREET DANCE – KIDSstředa 17:00–18:00

zUMba s MišUlí
ZŠ Generála Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
michaelas13.zumba.com

Zumba s MiŠulístředa 19:00–20:00 

PřeHled VolnoČasoVýCH aktiVit  
naJdete na WeBoVýCH stránkáCH orGaniZaCí.
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Kalendář akcíLeden 
2020 PRAHA 14

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne tancem při živé 
hudbě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

O SNĚHURCE A SEDMI TRPASLÍCÍCH
Divadelní pohádka pro děti s rodiči v podání 
Agentury KK. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
VZHŮRU DO EVROPY!
Vyrážíme na novou cestu! Letos poznáme lépe Evropu.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

ANGLICKÁ KONVERZACE – OSLAVY 
NOVÉHO ROKU
Anglická konverzace pro začátečníky všech věkových 
kategorií, tentokrát na téma oslav příchodu nového roku.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

VÝSTAVA V GALERII 14
Výstava obrazů Věry Angerové Krajiny a abstrakce. 
Otevřeno vždy út, st, čt od l4 do 18 hodin
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma, 
www.h55.cz

IT SEMINÁŘ – CHYTRÝ TELEFON/ZÁKLADY
Umíte se svým telefonem dobře pracovat? Seminář 
probíhá formou komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Dílny povede zkušená lektorka Kateřina Švejdová. 
Vhodné pro žáky 1. stupně, rezervujte si místo.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, 70 Kč, www.h55.cz

DEN ZDRAVÍ STUDIA MODELACE
Přijďte se změřit a vyzkoušejte diagnostiku složení těla 
InBody.
Maňákova 752, Černý Most, zdarma, www.modelace.cz

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Divadelní pohádka pro rodiče s dětmi v podání Divadla 
Matěje Kopeckého. 
Pestrá, o. p. s., Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.pestra.cz

POHÁDKOVÉ NEDĚLE – O CHALOUPCE 
Z PERNÍKU
Pohádková klasika ve verších a s písničkami zaujme 
i dnešní mlsouny, kteří rádi jahody a perníčky.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

KARLOVA A JAROMÍROVA POHÁDKA
Erbenova pohádka Jabloňová panna v interaktivním 
podání. Přijďte na první ze série pohádek v H55.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, 50 Kč, www.h55.cz

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
TVOŘÍME VE ŠVÉDSKÉM DUCHU
Naučíme se drhat a vytvoříme si něco krásného do bytu 
nebo na sebe.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE Z FIMO HMOTY
Fimo hmota je speciální modelína, která se zapéká 
v troubě, díky čemuž drží požadovaný tvar.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

CHYSTÁME SE DO ŠKOLKY
Program pro děti ve věku 2,5–4 roky s doprovodem 
rodičů rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Praha 9, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

BIOGRAF KYJE: JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE 
S ŽIVOTEM SE PRÁT
Portrét známého umělce, hudebníka, divadelníka 
a výtvarníka, natočila Olga Sommerová.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Zazpívejme si spolu známé písně za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

POVÁNOČNÍ BAZAR
Nabídněte nevhodné dárky, starší věci i své výrobky. 
Můžete prodávat i vyměňovat.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, zdarma, www.h55.cz

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne tancem při živé 
hudbě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

POHÁDKA O PÍSNIČCE
Divadelní pohádka pro rodiče s dětmi v podání Divadla 
Harmonika. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

PING PONGOVÝ TURNAJ O PLECHÁČEK
Pro kategorie muži, ženy, dorost a vozíčkáři. Účast možná 
od 9 let, jednotlivci i dvojice.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE – PINNOCCHIO
Vydejte se s Pinocchiem na dobrodružnou cestu 
a počkejte si na šťastný konec!
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
LITERÁRNÍ TOULKY ŠVÉDSKEM
Seznámíme vás se švédskými autory dávnějšími 
i současnými, s knihami pro dospělé i děti. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com
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SKATE KINO – DEVADESÁTKY
Prožijte vtipný i dramatický příběh malého Stevieho, 
který jezdí na skejtu a začíná dospívat.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

JAK PRACOVAT SE ŠICÍM STROJEM 
SINGER
Základy šití na stroji pro začátečníky. Pouze pro předem 
přihlášené, kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

AGRESE, ZLOST, NEGATIVITA V DĚTSKÉM 
SVĚTĚ
Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou 
Ing. Mgr. Marií Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Praha 9, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

IT SEMINÁŘ – UŽITEČNÝ INTERNET
Víte, co vše můžete dělat na světové síti? Seminář 
probíhá formou komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

WORKSHOP A KŘEST KNIHY JAK SI 
ZAŘÍDIT DOMOV
O své zkušenosti se podělí designérka Jana Pěkná, 
která představí svou knihu Jak si zařídit domov.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, 150 Kč, bit.ly/
KCKardasovska

PLAVÁČEK
Divadelní pohádka pro děti s rodiči v podání Divadla Elf. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE – POHÁDKA 
O ZLATÉM KUŘETI
Co když se vlk a liška stanou rodiči zlatého kuřátka? 
To zjistíte u nás na divadle! 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
PEČEME A MLSÁME
Upečeme si kardamomový koláč a společně si na něm 
i dobré kávě pochutnáme! 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

HÁČKUJEME OD ZÁKLADU
Od řetízkového oka k dlouhému sloupku. Otevřené lekce 
háčkování pro všechny věkové kategorie.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Koncert souboru SEDLÁK VIRTUOSI. Na programu jsou 
skladby J. Pachelbela, G. F. Händela, A. Dvořáka.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma, 

KONCERT – ORCHESTR JEŽKOVY STOPY
Mladý energický orchestr, který hraje výhradně českou 
swingovou hudbu 30. a 40. let.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 290 Kč, www.kdkyje.cz

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Zazpívejme si spolu známé písně za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

NA STOJÁKA
Vystoupí František Polášek, Arnošt Frauenberg a Petr 
Vydra. Kupujte lístky, dokud je ještě máme!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com
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TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne tancem při živé 
hudbě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

O SNĚHURCE A SEDMI TRPASLÍCÍCH
Divadelní pohádka pro děti s rodiči v podání 
Agentury KK. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
VZHŮRU DO EVROPY!
Vyrážíme na novou cestu! Letos poznáme lépe Evropu.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

ANGLICKÁ KONVERZACE – OSLAVY 
NOVÉHO ROKU
Anglická konverzace pro začátečníky všech věkových 
kategorií, tentokrát na téma oslav příchodu nového roku.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

VÝSTAVA V GALERII 14
Výstava obrazů Věry Angerové Krajiny a abstrakce. 
Otevřeno vždy út, st, čt od l4 do 18 hodin
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma, 
www.h55.cz

IT SEMINÁŘ – CHYTRÝ TELEFON/ZÁKLADY
Umíte se svým telefonem dobře pracovat? Seminář 
probíhá formou komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Dílny povede zkušená lektorka Kateřina Švejdová. 
Vhodné pro žáky 1. stupně, rezervujte si místo.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, 70 Kč, www.h55.cz

DEN ZDRAVÍ STUDIA MODELACE
Přijďte se změřit a vyzkoušejte diagnostiku složení těla 
InBody.
Maňákova 752, Černý Most, zdarma, www.modelace.cz

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Divadelní pohádka pro rodiče s dětmi v podání Divadla 
Matěje Kopeckého. 
Pestrá, o. p. s., Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.pestra.cz

POHÁDKOVÉ NEDĚLE – O CHALOUPCE 
Z PERNÍKU
Pohádková klasika ve verších a s písničkami zaujme 
i dnešní mlsouny, kteří rádi jahody a perníčky.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

KARLOVA A JAROMÍROVA POHÁDKA
Erbenova pohádka Jabloňová panna v interaktivním 
podání. Přijďte na první ze série pohádek v H55.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, 50 Kč, www.h55.cz

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
TVOŘÍME VE ŠVÉDSKÉM DUCHU
Naučíme se drhat a vytvoříme si něco krásného do bytu 
nebo na sebe.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE Z FIMO HMOTY
Fimo hmota je speciální modelína, která se zapéká 
v troubě, díky čemuž drží požadovaný tvar.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

CHYSTÁME SE DO ŠKOLKY
Program pro děti ve věku 2,5–4 roky s doprovodem 
rodičů rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Praha 9, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

BIOGRAF KYJE: JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE 
S ŽIVOTEM SE PRÁT
Portrét známého umělce, hudebníka, divadelníka 
a výtvarníka, natočila Olga Sommerová.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Zazpívejme si spolu známé písně za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

POVÁNOČNÍ BAZAR
Nabídněte nevhodné dárky, starší věci i své výrobky. 
Můžete prodávat i vyměňovat.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, zdarma, www.h55.cz

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne tancem při živé 
hudbě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

POHÁDKA O PÍSNIČCE
Divadelní pohádka pro rodiče s dětmi v podání Divadla 
Harmonika. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

PING PONGOVÝ TURNAJ O PLECHÁČEK
Pro kategorie muži, ženy, dorost a vozíčkáři. Účast možná 
od 9 let, jednotlivci i dvojice.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE – PINNOCCHIO
Vydejte se s Pinocchiem na dobrodružnou cestu 
a počkejte si na šťastný konec!
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
LITERÁRNÍ TOULKY ŠVÉDSKEM
Seznámíme vás se švédskými autory dávnějšími 
i současnými, s knihami pro dospělé i děti. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com
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SKATE KINO – DEVADESÁTKY
Prožijte vtipný i dramatický příběh malého Stevieho, 
který jezdí na skejtu a začíná dospívat.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

JAK PRACOVAT SE ŠICÍM STROJEM 
SINGER
Základy šití na stroji pro začátečníky. Pouze pro předem 
přihlášené, kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

AGRESE, ZLOST, NEGATIVITA V DĚTSKÉM 
SVĚTĚ
Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou 
Ing. Mgr. Marií Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Praha 9, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

IT SEMINÁŘ – UŽITEČNÝ INTERNET
Víte, co vše můžete dělat na světové síti? Seminář 
probíhá formou komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

WORKSHOP A KŘEST KNIHY JAK SI 
ZAŘÍDIT DOMOV
O své zkušenosti se podělí designérka Jana Pěkná, 
která představí svou knihu Jak si zařídit domov.
H55, Hloubětínská 5, Hloubětín, 150 Kč, bit.ly/
KCKardasovska

PLAVÁČEK
Divadelní pohádka pro děti s rodiči v podání Divadla Elf. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE – POHÁDKA 
O ZLATÉM KUŘETI
Co když se vlk a liška stanou rodiči zlatého kuřátka? 
To zjistíte u nás na divadle! 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
PEČEME A MLSÁME
Upečeme si kardamomový koláč a společně si na něm 
i dobré kávě pochutnáme! 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

HÁČKUJEME OD ZÁKLADU
Od řetízkového oka k dlouhému sloupku. Otevřené lekce 
háčkování pro všechny věkové kategorie.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Koncert souboru SEDLÁK VIRTUOSI. Na programu jsou 
skladby J. Pachelbela, G. F. Händela, A. Dvořáka.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma, 

KONCERT – ORCHESTR JEŽKOVY STOPY
Mladý energický orchestr, který hraje výhradně českou 
swingovou hudbu 30. a 40. let.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 290 Kč, www.kdkyje.cz

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Zazpívejme si spolu známé písně za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

NA STOJÁKA
Vystoupí František Polášek, Arnošt Frauenberg a Petr 
Vydra. Kupujte lístky, dokud je ještě máme!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com
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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 břemenem na dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel.: 728 384 509
n Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, 

v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabíd-
ku, tel.: 725 911 070
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
n Koupím chalupu, domek nebo chatu s dobrým 

dojezdem do Prahy. Může být i před rekon-
strukcí. Děkuji za nabídku tel.: 720 031 400 
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

SLUŽBY
n Nabízíme kvalitní čistění koberců a seda-

ček extrakčním strojem Kärcher – mokrou 
cestou - firma „Dámy s luxem“, praxe více 
než 8 let. Tel.: 732 212 022.
n OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODICÍCH 

LANEK – NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ 
PLASTOVÝCH OKEN A  BAL. DVEŘÍ. Tel.: 
733 720 950, zdenek.janci@email.cz
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 Nová mobilní pedikúra a manikúra. Ráda 

za  Vámi přijedu až domů, vždy úterky 
a  pátky. Praha Kyje, Jahodnice, Černý 
Most, Běchovice, Dolní Počernice. Volejte 
722 968 811
n Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 

štukování stěn i  stropů. Tel.: 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz

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 Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 

Výměna kuch. desek a  dřezů. Volek-Jižní 
Město. Tel.: 602 649 359
n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již 6 let. 

Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový 
park. Svátky a víkendy bez příplatků. Km po Praze 
zdarma. 775 631 233, www.stehovanivrana.cz 
n Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-

pletní rekonstrukce bytů, domů a nebytových 
prostor. Tel.: 732 359 883, www:rek-bachr.cz

OSTATNÍ
n Včelař hledá místo pro svá včelstva - dlou-

hodobá spolupráce. Tel.: 604 800 128
n Odborný odhad jakékoliv nemovitosti pro 

účely dědického řízení. Tel.: 720 031 400 

Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, štěrků, betonů, zeminy – objednávky po te-

lefonu, odvozy odpadů, sutí atd. Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116
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PRO ŘÁDKOVOU  
INZERCI KONTAKTUJTE:

Růžena Hrdá:
+420 733 720 744

hrda@regvyd.cz

 Máte prořízlou pusu?

 Umíte zabrat?

 Zajímáte se o média?

 Chcete řídit svůj 
pracovní čas?

 Chcete vydělávat 30, 
ale i přes 50 tisíc?

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 60 000
PRO NOVÉ OBCHODNÍKY

Dělejte s námi úspěšné obchodní 

zástupce, inzertní poradce, 

manažery inzerce!

Pošlete nám váš životopis na adresu: 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz

KADEŘNICTVÍ,  
PÁNSKÉ A DĚTSKÉ 

bez objednání. 

Plavecký areál Hloubětín 
Hloubětínská 80 
198 00 Praha 9. 

Jana Trnavská  
Tel.: 777 052 216

www.jt-vlasy.webnode. cz 

n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRAFIKU, PO-
HLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI NABÍDNĚ-
TE. TEL.: 603 247 819 E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ 
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V tajence najdete konec citátu Alberta Eisteina: „Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk. Proto někteří lidé...“

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 te-
lefonním číslem posílejte do 15. února 2020 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 prosincového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/12) zní: NEJTĚŽŠÍ VĚC K POCHOPENÍ JE DAŇ Z PŘÍJMU. 
Vylosovaní výherci jsou: Zdeňka Navrátilová, Praha 9; Jaroslav Šperka, Praha 10; Zdeněk Štěpánek, Praha 9. 
Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Křížovka o ceny
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