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Váš starosta 
Jiří Zajac

Šéfredaktorka:
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

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

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, 
Ing. Tomáš Novotný, Soňa Tománková, 
Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční 
radě bylo nabídnuto zástupcům 
všech politických stran zastoupených 
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce 
si vyhrazuje právo zkracovat došlé 
příspěvky • Nevyžádané příspěvky 
se nevracejí • Neoznačené fotografie 
jsou dílem redakce. Dodané písemné 
materiály označujeme jménem autora, 
nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení 
označujeme zkratkou (pr). 
Foto na titulní straně: Kristýna Bílková
(na snímku Cihelna – Bažantnice)

na  posledním jednání zastupitelstva byla 
zvolena nová Rada naší MČ. Jistě se k vám 
dostane několik různých verzí a  názor si 
utvoříte sami, nicméně důležité je, že se ne-
bude nic měnit ve směřování, které nastavilo 
minulé vedení. Priority zůstávají, budeme se 
i nadále pokoušet o neustálé zlepšování kva-
lity života obyvatel Prahy 14. Nešlo o žádnou 
revoluci, ale spíše o drobnou změnu, vyvo-
lanou krizí v jedné z koaličních stran. Děkuji 
za odvedenou práci těm, kteří vedení opus-

tili, a věřím v dobrou spolupráci se zvolenými kolegy.  První rozhodnu-
tí, které nově jmenovaná rada učinila, bylo poskytnutí finanční pomoci 
obcím postiženým tornádem na jižní Moravě.

Jsou před námi prázdniny, které tentokrát budou odpočinkem více pro 
rodiče než žáky. I když se školy na posledních pár týdnů otevřely, tak 
většinu školního roku jsme si jako rodiče dostatečně vyzkoušeli, jak těž-
ké to mají učitelé, asistenti a vychovatelé. O to více si jistě budeme vážit 
jejich práce.  Jelikož se zdá, že nás pandemie začala opouštět, můžeme 
se začít vracet k  „normálnímu“ životu. Testování ve  školách nepotrvá 
věčně, takže jsme se rozhodli spustit zkušební provoz měření teplo-
ty žáků bezkontaktní metodou. Snažíme se ochránit právě zmiňované 
učitelské sbory a děti před možnou nákazou. I jeden zachycený případ 
teploty může ochránit desítky dalších dětí a učitelů před onemocněním. 
Zlepšit ovzduší ve školách a školkách má za cíl také pokračování insta-
lace rekuperací do dalších budov před začátkem příštího školního roku.

Nejen školy je třeba chránit, a proto ve veřejných budovách Prahy 14 
instalujeme bezkontaktní ovládání výtahů. Pilotní projekt na středisku 
Kpt.  Stránského se osvědčil a  byl přijat s  nadšením. Proto ještě před 
prázdninami bude zprovozněn stejný systém v budově radnice a během 
prázdnin na poliklinice Parník. Tlačítek výtahu se tak už nebude muset 
nikdo dotknout, stačí přiblížit ruku k čidlu a výtah se rozjede.

Čeká nás stále hodně práce a noví (i  ti staronoví) radní se do ní jistě 
vrhnou s patřičným nadšením. Do konce volebního období ještě nějaký 
čas zbývá, takže projekty polyfunkčního domu u stanice metra Černý 
Most, biotop či rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova budeme in-
tenzivně posouvat do dalších fází. Naopak magistrátní projekt kompo-
stárny na našem území dokážeme určitě společnými silami zablokovat. 
Ve zveřejněné koaliční smlouvě jsme se snažili myslet na všechno, proto 
věřím, že jako obyvatelé Prahy 14 budete i nadále spokojeni s  tím, co 
reprezentace vaší městské části dělá. Všem vám přeji co nejpohodovější 
prožití prázdnin.

MILÍ  
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Toulky Prahou 14  
a jejím okolím

PETRA TRNKOVÁ

PRAHA 14 PATŘÍ K NEJZELENĚJŠÍM MĚSTSKÝM ČÁSTEM. NABÍZÍ ŘADU 
ZAJÍMAVÝCH MÍST V PŘÍRODĚ, KTERÁ BYSTE VE VELKOMĚSTĚ NEČEKALI. POKUD 
NĚKTERÁ Z NICH JEŠTĚ NEZNÁTE A MÁTE ZÁJEM JE OBJEVIT, STAČÍ VÁM KOLO ČI 

VLASTNÍ NOHY. MAPKU JEDNOTLIVÝCH LOKALIT NAJDETE NA STRANĚ ŠEST. 

POČERNICKÝ RYBNÍK  
Je součástí přírodního parku Klánovice – 
Čihadla. Pod hrází najdete úpravný park 
s anglickým trávníkem, moderními sochami/
objekty a řadou staletých stromů. Rybník 
vznikl už v polovině 19. století a v roce 
1888 se zapsal do světových dějin – vznikla 
zde vůbec první hydrobiologická stanice. 

SUCHÝ POLDR ČIHADLA 
Poldr zachycuje přívalové srážky z po-
vodí Rokytky, Svépravického a Ho-
stavického potoka, chrání město před 
povodněmi a zadržuje vodu v krajině. Je 
největší v Praze a je nejen funkční, ale 
také krásný. Široká říční niva s mean-
drujícími toky, tůněmi, mokřady a roz-
troušenou vegetací nabízí útočiště řadě 
vlhkomilných rostlin a živočichů. Můžete 
tu potkat i ledňáčka a vážek prý napočí-
tali 12 druhů.

MEANDRY 
HOSTAVICKÉHO 
POTOKA
V roce 2015 byla část 
potoka mezi Českobrod-
skou ulicí a soutokem se 
Štěrboholským potokem 
revitalizována tak, aby se 
zvýšila ekologická, este-
tická a rekreační hodnota 
území. V okolí potoka 
vzniklo několik menších 
tůní pro obojživelníky. 

CIHELNA – 
BAŽANTNICE  
(foto na titulní straně)
Není úplně snadné 
se k bývalé Cihelně 
v Bažantnici dostat. 
Tuhle malou stolovou 
horu uprostřed lesů 
a strání svírá z jedné 
strany Vysočanská 
radiála, z druhé pak 
železnice na Nym-
burk. Když ovšem 
tyto dopravní tepny 
překonáte (nejlépe 
asi podchodem pod 
železnicí u Hloubětín-
ského hřbitova), 
odmění vás nečekaná 
krajina, otisky trilobi-
tů a pravěkých rostlin 
v břidlicové skále 
a podmanivý výhled. 
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PÍSKOVNA 
Kdysi se tu těžil písek, později se v opuš-
těné Pískovně začala shromažďovat voda. 
Vlivem úprav Rokytky se v 80. letech 
hladina zvýšila natolik, že zatopila řadu 
stromů. Většina z nich postupně odum-
řela a padla do vody, často zůstaly pouze 
pařezy, které vyčnívají dodnes. Když kolem 
procházíte/běžíte v mlžném ranním oparu, 
Pískovna připomíná přízračnou krajinu Psa 
baskervillského. Toho tu zřejmě nepotká-
te, ale řadu vzácných živočichů – ptáků, 
brouků či motýlů, určitě ano. 

KYJSKÝ RYBNÍK 
Nejstarší rybník v Praze 14 
byl založen zřejmě ve  
14. století z podnětu 
prvního pražského arcibis-
kupa Arnošta z Pardubic. 
Při posledním odbahnění 
v roce 2008 bylo z Kyjáku 
odstraněno celkem 69 tisíc 
kubíků sedimentu, v roce 
2010 byl vybudován ptačí 
ostrov. Kolem Kyjského 
rybníka vede stezka pro 
pěší/běžce (okruh cca  
2,5 km), rybáři zde chytají 
kapry, štiky, candáty, sum-
ce a bílé ryby a v zimě se tu 
báječně bruslí.

ČIHADLA – ROZHLEDNA 
DOUBRAVKA 

Nejmladší pražská rozhledna od architekta 
Martina Rajniše získala jednu z hlavních cen 

v soutěži Grand Prix architektů. Otevřena 
byla v roce 2018, většinu konstrukce tvoří 

proplétané akátové dřevo z celkem 7 km 
akátových kmínků. Na vrchol vede 98 scho - 
dů a shora přehlédnete přírodní park Čiha-

dla, Prahu 14 i mrakodrapy na Pankráci. 

PRAŽSKÝ ZLOM 
Geologickou anomálii, která je viditelná na jednom 
jediném místě v Praze, najdete pod Hloubětínským 
zámečkem. Vypadá jako obyčejná skála, nicméně se 

jedná o významnou poruchu zemské kůry, kterou 
lze sledovat v délce zhruba 60 km od Berouna. 

Potkávají se tu různě staré vrstvy hornin, které se 
za normálních okolností potkat neměly, konkrétně 
skalecké křemence zahořanského souvrství a jílo-

vité břidlice dobrotivského souvrství. Pokud nejste 
zrovna geologičtí nadšenci, můžete od Pražského 

zlomu pokračovat k Doubravce, Kyjskému rybníku 
či Cihelně v Bažantnici, není to daleko. A kavárna 
v komunitním centru H55 je vyloženě za rohem. 

RYBNÍK MARTIŇÁK/ČENĚK 
V loňském roce byla dokončena 
proměna rybníka – byl odstra-
něn historický val, vybudovány 
pozvolnější břehy, vznikl ostrov 
o rozloze 13 000 m2 a rozsáhlá 
soustava tůní. Při jejich hloube-
ní byly objeveny archeologické 
nálezy germánského osídlení či 
neolitické hroby. Současné děti 
ale víc potěší pět metrů vysoká 
duna, vymodelovaná z vytěže-
ného písku. 
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Soňa Tománková, Nezávislí – Naše Čtrnáctka
Praha 14 má naštěstí dostatek míst k pohodovým procházkám. Mezi moje nejoblíbenější určitě patří park 
U Čeňku a okolí Martiňáku, Čihadla s rozhlednou Doubravka, okolí Kyjského rybníka i centrální park na Černém 
Mostě. Oproti jiným městským částem máme velkou výhodu, že ačkoliv bydlíme v hlavním městě se všemi jeho 
vymoženostmi, klid přírody máme na dosah ruky. O to víc mě mrzí, že se dlouhodobě nedbá na reprezentativní 
údržbu těchto ploch. Je to obrovská škoda.

KTERÁ PŘÍRODNÍ ZÁKOUTÍ V PRAZE 14 A JEJÍM OKOLÍ JSOU  
NEJČASTĚJŠÍM CÍLEM VAŠICH PROCHÁZEK A PROČ?

1)   POČERNICKÝ RYBNÍK
2)   RYBNÍK MARTIŇÁK 

(ČENĚK)
3)   PÍSKOVNA
4)   SUCHÝ POLDR
5)  ČIHADLA - ROZHLEDNA 

DOUBRAVKA 
6)   MEANDRY 

HOSTAVICKÉHO 
POTOKA

7)   KYJSKÝ RYBNÍK
8)   PRAŽSKÝ ZLOM
9)   CIHELNA - 

BAŽANTNICE
10)   XAVEROVSKÝ  

RYBNÍK I. A II. 
(BIOLOGICKÝ)

PRAHOU 14 PROCHÁZÍ TAKÉ ŘADA ZNAČENÝCH TURISTICKÝCH TRAS - NAJDETE JE V TURISTICKÝCH MAPÁCH, 
APLIKACI MAPY.CZ ČI PŘÍMO V TERÉNU. 

XAVEROVSKÝ RYBNÍK I. A II. (BIOLOGICKÝ) 
Dva rybníky v Horních Počernicích leží za hranicí 
Prahy 14, kousek od Centra Černý Most u dálnice 
D11. Od dálnice jsou však oddělené valem, částečně 
vybudovaným z vytěženého sedimentu. Mezi dálnicí 
a rybníky vzniká krajinářský lesopark. Oba rybníky 
propojuje meandrující Svépravický potok a drob-
nější vodní plochy. Když se tudy procházíte po ránu 
v době žabích námluv koncem jara, kvákající kakofo-
nii se nejspíš nevyhnete. 

Foto: Kristýna Bílková, archiv OCP MHMP
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Radnice opět vítá občánky

Po dlouhé „covidové“ pauze městská část Praha 14 na konci května obnovila oblíbené 
Vítání občánků v Galerii 14 na Černém Mostě. „Logicky máme velký skluz, navíc i teď je 
třeba dodržovat epidemiologická opatření včetně snížené kapacity v sále. Během června 
jsme občánky vítali hned třikrát,“ řekl místostarosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra*. Ro-
diče mají o akci velký zájem. Od obnovení tradice v roce 2012 radnice přivítala více než 
2300 miminek. „Myslím, že obliba této akce souvisí s touhou po sebeurčení, ukotvení. 
A věřím, že i s láskou k místu, kde žijeme. S láskou k domovu,“ dodal místostarosta. red

Praha 14 připravuje výstavbu nového komunitního centra
Praha 14 bude mít nové volnočasové 
a  komunitní centrum. „Vyroste“ v  ulici 
Baštýřská na Jahodnici, hned vedle re-
konstruované vily, která slouží jako po-
bočka hornopočernické základní umě-
lecké školy.
„Rada městské části rozhodla o zahájení 
výběrového řízení na dodavatele prací. 
Stejně jako v případě komunitního cent-
ra Hloubětínská 55 půjde o novostavbu. 
Tentokrát podle návrhu architekta Da-
vida Damašky,“ uvedla místostarostka 

Prahy 14 Mgr.  Irena Kolmanová, která 
má na starosti investice městské části. 
V novém centru budou nejen prostory 
pro volnočasové aktivity a  setkávání, 
ale také kavárna a další učebny základ-
ní umělecké školy. Vzhledem k finanční 
náročnosti městská část projekt realizu-
je ve  dvou etapách. První by měla být 
dokončena na  podzim příštího roku, 
městská část na ni získala dotaci z  ev-
ropského Operačního programu Praha 
– pól růstu. red
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Lidé diskutovali o budoucnosti Hutí
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR) zorganizoval ve  spolupráci s  MČ 
Praha 14 informační kampaň k připravo-
vané urbanistické studii pro území Kyje 
– Hutě. S návrhem toho, jak by mohlo 
v  budoucnu vypadat centrum lokality, 
se lidé mohli seznámit hned na několi-
ka místech – v informačním kontejneru, 
infostanu a během komentovaných pro-
cházek.
Všechny aktivity se odehrály ve  druhé 
polovině června. Jejich cílem bylo nejen 
představit studii místním obyvatelům, 
ale také od nich získat zpětnou vazbu. 
V  infostanu mohli zájemci diskutovat 

i o plánované mateřské škole na Hutích, 
na  jejíž výstavbu nechala městská část 
zpracovat samostatnou studii.
O jednotlivé informační aktivity, zejmé-
na pak o  komentované procházky, byl 

mezi lidmi velký zájem. První procház-
ky se zúčastnilo asi 60 lidí, druhé 40. 
Podněty k  návrhu urbanistické studie 
bude IPR sbírat až do 18. července 2021. 
Do  tohoto data mohou občané vypl-
ňovat k tomu určený dotazník na webu  
www.iprpraha.cz/kyje-hute. O  dalším 
postupu IPR, včetně vyhodnocení ob-
čanských připomínek, budeme informo-
vat. red

Praha 14 hledá  
pracovníka oddělení 
přestupků
Městská část Praha 14 přijme referen-
ta/tku oddělení přestupků Odboru 
právních a kontrolních činností v pla-
tové třídě 10. Nabízí zaměstnanecké 
benefity (stravenky, karta Flexi Pass, 
příspěvek na penzijní připojištění nebo 
životní pojištění, 25 dní do vo- 
 lené, 3 dny placeného volna a další). 
Bližší informace na webu městské 
části www.praha14.cz – volná místa. 
Podrobnosti sdělí také Ing. Irena Holí-
ková (tel. 225 295 540). red

Letní odstávka  
teplé vody
Tak jako každý rok, i letos naplánovala 
společnost Pražská teplárenská a. s. 
letní odstávky teplé vody. Během nich 
jsou pravidelně prováděny plánova-
né opravy a údržba s cílem připravit 
jednotlivá zařízení na topnou sezónu. 
Podrobnosti i případné změny jsou 
uvedeny na webových stránkách 
společnosti – www.ptas.cz, v provozu 
je i zákaznická linka. Pro lokality Černý 
Most I a II, Hloubětín a Lehovec je 
letní odstávka naplánována na období 
od 8. do 18. 7. 2021.

Zdroj: IPR PRAHA

*   Do posledního jednání ZMČ Praha 14 (23. 6. 2021, tzn. do období těsně před uzávěrkou vydání) byl  
Mgr. Radek Vondra starosta MČ Praha 14, nyní je 1. místostarostou MČ Praha 14.

Zdroj vizualizace: a3atelier s. r. o.
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Aktuality

Nový bikepark  se otevře v létě
Městská část Praha 14 dokončila výstav-
bu nového, na  pražské poměry unikátní-
ho sportoviště – bikeparku na  Jahodnici. 
„Areál bude zpřístupněn veřejnosti na za-
čátku července. Přesný termín upřesníme 
na  webu městské části www.praha14.cz. 
Slavnostní otevření s doprovodnou zábav-

nou akcí plánujeme na začátek září (pozn. 
red.: více info na  str. 12),“ řekla místosta-
rostka Prahy 14 Mgr.  Irena Kolmanová. 
Nový park nabídne hliněné a jílové překáž-
ky různé úrovně složitosti, dětské hřiště, 
zázemí pro občerstvení a sociální zařízení či 
dvě platformy s vyhlídkami na dráhu. red

Knihovna v Hloubětíně je přes léto uzavřena
Pobočka knihovny v hloubětínském centru H55 je od 22. června 2021 uzavřena. Kdo má zájem, může o prázdninách využít 
například pobočky na Černém Mostě a ve Vysočanech. Aktuální otevírací dobu najdete na webových stránkách www.mlp.cz/
pobocky. Dle současných předpokladů by měl být provoz knihovny v H55 obnoven v září.  red

Setkání kultur ve farní zahradě

Také letos v létě se můžete těšit na tradiční Setkání kultur (na snímku foto z loňské-
ho ročníku). Čeká vás odpoledne a večer plný živé muziky z různých koutů světa. 
Akce se uskuteční 14. srpna 2021 od  16 do  21 hodin ve  farní zahradě u  kostela  
sv. Bartoloměje v Kyjích (Prelátská 12/10), stejně jako v minulých letech za podpory 
Magistrátu hl. m. Prahy. Vstup zdarma. Těšíme se na vás. red

  Foto: Kristýna Bílková

ZŠ Vybíralova bude 
mít nové třídy, 
kuchyň i jídelnu

Demografické studie předpovídají, že 
za dva roky výrazně naroste počet 
žáků v základních školách. A místní 
radnice se na to začíná připravovat. 
„Podařilo se nám získat dotaci od Ma-
gistrátu hl. m. Prahy na vybudování 
čtyř nových kmenových tříd v ZŠ Vy-
bíralova. Později na tuto část projektu 
naváže rekonstrukce gastroprovozu. 
Se stavebními pracemi se začne letos 
v létě,“ uvedla zastupitelka Prahy 14 
PhDr. Zuzana Jelenová*.
Předpokládané náklady na první 
etapu, tedy na vybudování tříd, 
činí 38 milionů korun. Nové učebny 
vzniknou v prostorách jídelny a skladu 
u jižní části fasády. „Dle předpokladů 
práce potrvají čtyři měsíce. Důvodem 
dlouhé doby realizace je jejich velký 
objem. Musí se například provést 
odhlučňovací opatření – nové třídy 
se budou nacházet pod tělocvičnou,“ 
vysvětlila zastupitelka Jelenová. 
Druhá etapa, během níž školu čeká 
kompletní rekonstrukce gastropro-
vozu, je naplánována na rok 2022. 
„Současné prostory i vybavení kuchy-
ně je zastaralé, nesplňuje standardy. 
Nová školní jídelna vznikne rozšířením 
stávající jídelny v severní části budovy. 
S kapacitou 1000 strávníků bude 
odpovídat stavebně-technickým 
a hygienickým požadavkům – jak 
z hlediska počtu připravovaných jídel, 
tak z hlediska zásad racionální výživy. 
Rekonstruovány budou pochopitelně 
i varny, přípravny jídel, umývárny ná-
dobí, sklady, zázemí kuchyně a prostor 
pro zaměstnance,“ doplnila zastupi-
telka Jelenová. red

*  Do posledního jednání ZMČ Praha 14  
(23. 6. 2021, tzn. do období těsně před 
uzávěrkou vydání) byla PhDr. Zuzana Jele-
nová místostarostkou MČ Prahy 14 (mj. i pro 
oblast školství). Nyní je zastupitelkou  
MČ Praha 14 bez funkcí v Radě MČ Praha 14.

Zastávky na Jahodnici  
dostanou nový kabát
Městská část postupně zvelebuje zastáv-
kové přístřešky, které má ve správě. Snaha 
udělat zastávky hezčí a vtisknout jim jed-
notný vizuální koncept vychází z občanské-
ho projektu podaného v rámci participativ-
ního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. Před 
prázdninami na dosavadní činnost radnice 
navázala také společnost Coca-Cola HBC 
CZ/SK – připravuje rekonstrukci autobu-
sových zastávek sídliště Jahodnice souse-
dících přímo s jejím areálem v Kyjích. Nový 
kabát přístřešky dostanou na podzim.
„Pro všechny komunity sdílející tato 
zařízení chceme vytvořit důstojné, čis-
té a moderní prostředí, splňující nároky  

21. století,“ uvedla Patricie Šedivá, ma-
nažerka veřejných vztahů a komunikace 
Coca-Cola HBC CZ/SK. Městská část 
aktivitu společnosti kvituje.  „Cílem no-
vých přístřešků je i to, aby se z nich lidé 
něco dozvěděli o místě, kde žijí či pracují. 
A  třeba se jimi i  inspirovali při procház-
kách. Všechny mají stejný vzhled. Díky 
společnosti Coca-Cola, která respek-
tovala naše přání a  při přípravě vizuálů 
vycházela z  nastavené koncepce, se to 
bude týkat i  přístřešků na  Jahodnici,“ 
uvedl místostarosta Prahy 14 Ing.  Petr 
Hukal, který má v městské části na sta-
rosti oblast dopravy. red
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Nové vedení Prahy 14

Starostou zastupitelé zvolili Jiřího Zajace
Červnové jednání místního zastu-
pitelstva přineslo změny ve ve-
dení městské části. Po rezignaci 
Mgr. Radka Vondry na post starosty 
a následném odvolání ostatních 
členů Rady MČ zastupitelé do čela 
Prahy 14 zvolili dosavadního 1. mís-
tostarostu Jiřího Zajace.

„Co se gescí týká, budu se věnovat 
stejné oblasti jako dosud – tedy by-
tové politice a  správě majetku Pra-
hy 14. Mezi mé hlavní cíle spadající 
do  této oblasti patří pokračování 
v privatizaci bytů a výstavba nových 
bytů v  rámci dvou připravovaných 
projektů – družstevní výstavby v Ky-
jích a polyfunkčního domu na Černém 
Mostě,“ uvedl posléze starosta Prahy 
14 Jiří Zajac.
Zároveň zastupitelé zvolili další členy 
Rady městské části – místostarosty 
a  uvolněné i  neuvolněné radní. Prv-
ním místostarostou se stal dosavad-
ní starosta městské části Mgr. Radek 
Vondra. „K  rezignaci jsem se rozho-

dl po zralé úvaze. S částí zastupitelů 
máme natolik rozdílný pohled na ně-
které klíčové oblasti, že v  původním 
modelu již nebylo možné spolupra-
covat. Epidemiologická opatření se 
rozvolnila a  je potřeba se plně sou-
středit i na ty oblasti, které patří mezi 
pandemií nejpostiženější – kulturu 
a  školství. A  to se v  minulém slože-
ní koalice nedařilo,“ vysvětlil 1. mís-
tostarosta Mgr. Radek Vondra, do je-
hož gesce vedle územního rozvoje, 
ekonomiky a  rozpočtu městské části 
nyní nově spadá i získávání finančních 
prostředků z dotačních zdrojů.
Dalšími nově či staronově zvolený-
mi členy Rady městské části Praha 
14 jsou: Mgr.  Irena Kolmanová – mís-
tostarostka (gesce: investice vyjma 
agendy Správy majetku Praha 14 a do-
pravy, životní prostředí a  údržba ve-
řejných ploch, místní Agenda 21, ko-
munikace a  strategické plánování), 
Ing.  Petr Hukal – místostarosta (ges-
ce: doprava vč. dopravních investic, 
ochrana veřejného prostoru proti van-

dalství a  vizuálnímu smogu), Jaromír 
Krátký – místostarosta (gesce: bez-
pečnost, prevence kriminality a riziko-
vé chování, informatika, Smart Cities), 
Bc.  Michal Prager, MBA – uvolněný 
radní (gesce: sociální péče a  zdravot-
nictví, komunitní plánování sociálních 
služeb), Pavel Mašek – uvolněný radní 
(gesce: školství a  vzdělávání, kultura, 
sport a volný čas), Ing. Jiří Klíma, MBA, 
(neuvolněný radní) a  Josef Kutmon 
(neuvolněný radní).

ŘEŠILA SE I KOMPOSTÁRNA 
NA JAHODNICI
Vedle obměny ve  vedení městské části 
zastupitelé projednávali také řadu dal-
ších bodů. Mimo jiné schválili nesouhlasné 
stanovisko s výstavbou areálu zpracování 
dřeva a kompostárny, který Magistrát hl. 
m. Prahy plánuje poblíž obytné zástavby 
na  Jahodnici. Odmítavý postoj k zámě-
ru je zakotven i v nově vzniklé koaliční 
smlouvě. Další informace k tématu nalez-
nete na str. 13. Veškerá usnesení ZMČ jsou 
k dispozici na webu www.praha14.cz. red
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Informace k voličským 
průkazům pro volby 
do Poslanecké sněmovny
Ve  dnech 8. a  9. října 2021 se budou 
konat volby do  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Každý volič, 
který nebude moci volit 
ve  volebním okrsku v  mís-
tě svého trvalého pobytu, 
v  jehož stálém seznamu 
voličů je  zapsán, může po-
žádat místní obecní úřad, 
v Praze úřad příslušné měst-
ské části, o vydání voličského průkazu. 
S  voličským průkazem (VP) může volič 
hlasovat v  jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České  republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahrani-
čí na zastupitelském úřadu ČR.
O VP lze požádat již nyní, a to osobně, 
písemně nebo prostřednictvím datové 
schránky (DS). Formulář žádosti je k dis-
pozici na webu www.praha14.cz.
Na písemné žádosti je vyžadován úřed-

ně ověřený podpis žadatele. Osobně 
lze podat žádost v Informační kanceláři 

Úřadu městské části Praha 14 
(každý den v úřední hodiny).
Žádost písemnou nebo za-
sílanou prostřednictvím DS 
je nutné úřadu doručit 
nejpozději dne 1. 10. 2021 
včetně. Osobně lze o  VP 
požádat nejpozději dne  

6. 10. 2021 do 16 hodin.
Vyzvedávat VP osobně lze na  úřadě 
nejdříve od 23. 9. 2021. Od tohoto data 
budou také zasílány průkazy vyžádané 
písemně nebo datovou schránkou.
Další informace budou poskytovány 
na tel. č. úřadu 225 295/561 nebo 233.
Více informací k  voličským průkazům 
naleznete na webových stránkách Mini-
sterstva vnitra ČR www.mvcr.cz. 

red

Půjčovna sportovního 
vybavení na Plechárně
Váš pobyt venku nemusí končit 
procházkou. Zahrajte si nějakou 
hru. Že vám chybí vybavení? Ne-
vadí, můžete si ho zdarma zapůjčit 
v kavárně volnočasového centra 
Plechárna na Černém Mostě.

V NABÍDCE JE:
• basketbalový, volejbalový  

a fotbalový míč,
• líný tenis,
• kroket,
• pétanque,
• florbalové hokejky,
• badminton,
• plážový tenis,
• létající talíř,
• vytyčovací překážky (kužely).
Vybavení standardně půjčujeme 
na jednu hodinu, po domluvě je 
možné čas výpůjčky prodloužit. Vše 
dezinfikujeme po každém použití. 
Podrobnosti na  
www.plecharnacernymost.cz.  P14K

ČTRNÁCTKA PODLE VÁS
POTŘETÍ

Využijte šanci proměnit je ve skutečnost.

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

Další podrobnosti najdete 
na www.praha14.cz

Máte nápady jak vylepšit Prahu 14? 

Projekty podávejte od 1. 6. do 15. 9. 2021 

1695 MC Praha 14 podle vas potreti A2.qxp_1695 MC Praha 14 podle vas podruhe A2  04.05.21  12:45  Stránka 1



11

Z městské části

INZERCE

RV
21

0
07

3
0/

0
6

Budoucnost sídliště Lehovec
Letos v červnu zorganizovala MČ Praha 
14 několik procházek po sídlišti Lehovec. 
Nebyly to procházky pro radost či zlep-
šení kondice, ale procházky komentova-
né, s cílem obejít lokalitu s místními zá-
stupci organizací, podnikatelů, vlastníků 
a SVJ (společenství vlastníků jednotek) 
a  probrat s  nimi buducnost lokality 
a problémy, které je nejvíce trápí. 
Procházky navázaly na dotazníkové šetře-
ní, které proběhlo během února a března. 
„Jsme rádi, že pro revitalizaci sídliště Le-
hovec a rozvoj lokality můžeme něco udě-
lat. Aktuálně připravujeme plán na  roky  
2022–2027, který by měl zahrnovat jak 
řešení, která jsou zvládnutelná relativně 
v krátkém čase, tak systémovější kroky, jež 
povedou k rozvoji lokality v dlouhodobém 
horizontu,“ vysvětlil Nikola Šindler, koordi-
nátor participativního plánování Prahy 14. 
Obyvatele Lehovce obecně nejvíc trápí 
komplikované parkování a dopravní situace 
na  konkrétních místech, nedostatek ob-
chodů a služeb, chybějící městský mobiliář 
(lavičky, odpadkové koše), problematické 
chování některých spoluobčanů, nevhod-

ně řešené odtoky dešťové vody a údržba 
i nedostatek zeleně. 
Na sídlišti parkuje řada aut na místech, 
kde zhoršují průjezdnost i  bezpečnost 
dopravy. V některých ulicích stojí auta 
podélně ve  dvou řadách a  z  té vnitřní 
vyjíždí přes chodník, automobily lidé 
nechávají v  zatáčkách i  na  chodnících. 
Nedostatek parkovacích míst je zde 
všudypřítomný. Dvě dobíjecí stanice 
pro elektromobily jsou permanentně 
blokovány zaparkovanými nehybridní-
mi automobily. Komplikovaný je také 

příjezd do  supermarketu Iceland a  od-
jezd z  něj zpátky domů, pokud bydlíte 
na Lehovci. Poněkud retro dojmem pak 
působí zanedbané nebytové prostory 
v ulici Kardašovská nebo kovové sušáky 
v Rochovské ulici, na které nikdo nevěší 
prádlo už třicet let – na jejich místě by 
mohly stát třeba nedostatkové lavičky.  
Pokud na Lehovci bydlíte a máte indivi-
duální dotaz či námět, můžete se obrátit 
na  koordinátora participace Nikolu Šin-
dlera, který vám bude do  konce srpna 
k dispozici v KC Kardašovská, a to každé 
úterý od 16.00 do 19.00 (kromě termínu 
6. 7.). S  výstupy z  červnových komen-
tovaných procházek, „jarního“ dotazní-
kového šetření i  z  dalšího doplňkového 
sběru podnětů se zájemci budou moci 
seznámit po  prázdninách. Vizi toho, jak 
si budoucí podobu lehoveckého sídliště 
představují místní obyvatelé, městská 
část nastíní na veřejném setkání, které se 
uskuteční ve druhé polovině září. Termín 
konání akce bude upřesněn v zářijovém 
vydání časopisu a na webu městské čás-
ti www.praha14.cz.  Petra Trnková

U NÁS JSOU VŠECHNY 
ZADARMO!

SLUNEČNÍ POLARIZAČNÍ 
BRÝLE OD 690 Kč

Běluňská 2913/11, Praha 9, Horní Počernice, tel.: 777 700 278
E-mail.: hpocernice@doctoroptic.cz

www.doctoroptic.cz

ZDAJÍ SE VÁM OBRUBY DRAHÉ?

Obruby zdarma při zhotovení kompletních brýlí.

  OutletOpticCZ     outlet.optic 

• MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA A BEZ ČEKÁNÍ
• DROBNÉ OPRAVY ZDARMA 

• ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ ZDARMA



12

INZERCE

RV
20

02
0

01
/1

3

VELKÁ STÍRACÍ LOTERIE
Pokud máte rádi stírací losy, co si takhle setřít jeden z poukazů 
na nákupy v Centru Černý Most v hodnotě 1 000 Kč? Při nákupu 
nad 500 Kč automaticky obdržíte jeden ze stíracích losů a můžete 
rovnou zkusit štěstí! Stačí setřít 4 libovolná políčka a pokud pod 
nimi najdete 4 usměvavé smajlíky, tisícovka je vaše. A co je na tom 
nejlepší? Slevu nebo malý dárek vyhrává úplně každý!
LEKCE JÓGY
Vyrazit ale můžete nejen za nákupy – každou středu od 18.30 
do 19.30 na vás před západním vstupem do Centra Černý Most 
čekají pravidelné lekce jógy pod taktovkou Petry Špindlerové 
a dalších lektorů z nadace YogaHelp. Lekce jsou zcela zdarma 
a nemusíte nic rezervovat předem. Stačí si přinést vlastní 
podložku, negativní test na covid, a hlavně dobrou náladu!
Léto s Maxíkem aneb sportovně-edukační hra pro celou rodinu
Přes celé léto v Centru Černý Most probíhá venkovní hra pro 
celou rodinu pod názvem Léto s Maxíkem. Před západním 
vstupem do Centra najdete celkem 4 tematická stanoviště a každý 
týden tu na vás bude čekat nová sportovní nebo intelektuální 
výzva! Její zadání se dozvíte pomocí naskenovaného QR kódu. 
Ti nejšikovnější, co se plněním výzvy pochlubí na sociálních 

sítích pod hashtagem #letosmaxikem mohou navíc ve slosování 
na konci každého měsíce vyhrát drobný dárek.
ZA PIKNIKEM NEMUSÍTE CHODIT DALEKO
A pokud počasí dovolí, můžete se svou drahou polovičkou nebo 
klidně celou rodinkou vyrazit do Centra Černý Most na piknik! 
Ve Food Courtu si každý pohodlně vyberete, na co máte chuť, 
necháte si jídlo zabalit s sebou a pak si můžete zdarma zapůjčit 
deku na stánku Click & Services. A takový oběd v trávě přímo před 
Centrem si rychle zamilujete!

Za sportem i zábavou do Centra Černý Most
Letní sezóna je tady a Centrum Černý Most si při té příležitosti připravilo celou řadu zajímavých aktivit. 
Na své si přijdou vášniví sportovci, akční rodiny s dětmi, ale třeba i ti, co rádi zkusí své štěstí ve hře! 
V Centru Černý Most si po celé léto můžete pravidelně zacvičit jógu, vyrazit na piknik, zahrát si s dětmi 
zábavnou interaktivní hru nebo a zasoutěžit si o 1 000 Kč na nákupy.

slavnostní 
otevření

Pozvánka
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Životní prostředí
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NA DVEŘE PŘI KOUPI SETU 
+ KLIKA ZDARMA.*

SLEVA
-50 %

Po - Pá 8 - 18h, So 9 - 13 h

3D návrh
ZDARMA

Technické
poradenství

Doprava
zboží

100 % 
servis

*Platí na vybrané sety do 30. 6. 2021.

dpk.woodcote.czKolbenova 29, 198 00 Praha 9 Hloubětín
+420 720 982 485 hloubetin.dpk@woodcote.cz

„Chápeme, že jde o zajištění služby, kterou 
město potřebuje. Nemůžeme však dopus-
tit, aby areál tohoto typu vznikl v relativní 
blízkosti obytné, v  tomto případě jahod-
nické zástavby. Nelze vyloučit riziko, že 
provoz bude obtěžovat okolí, a to zejména 
zápachem. Tuto možnost ve svém stano-
visku potvrdila i Česká inspekce životního 
prostředí,“ uvedl místostarosta Prahy 14 
Mgr. Radek Vondra, který má v gesci územ-
ní rozvoj v městské části*.
Radnici mimo jiné vadí, že příslušné orgá-
ny prakticky vyignorovaly všechny její do-
savadní připomínky – nejen upozornění 
na hrozící zápach, ale například i výhrady 
spojené s aktuálně poddimenzovanou do-
pravní infrastrukturou v oblasti. Dle stano-
viska Odboru ochrany prostředí Magistrátu 

hl. m. Prahy, který prováděl tzv. zjišťovací 
řízení potenciálních vlivů na  životní pro-
středí, „záměr nepodléhá projednání dle 
zákona“ (zákon č. 100/2001 Sb.). Znamená 
to, že společnost Lesy hl. m. Prahy, která 
má coby příspěvková organizace Magist-
rátu hl. m. Prahy budoucí areál spravovat, 
nyní může pokračovat v  dalších krocích 
směřujících k jeho výstavbě – v tuto chvíli 

ve zpracování kompletní dokumentace pro 
umístění stavby.
„Navzdory aktuálnímu vývoji situace bude-
me na základě rozhodnutí Rady a následně 
i Zastupitelstva městské části nadále ape-
lovat na hl. m. Prahu, aby pro kompostár-
nu hledalo jiné, vhodnější řešení. I v dalších 
fázích procesu, jako je pořizování územního 
rozhodnutí a  stavebního povolení využije-
me všechny zákonné možnosti pro to, aby-
chom realizaci záměru v jeho stávající podo-
bě zastavili,“ dodal místostarosta Vondra.
Podrobnosti k  záměru jsou dostupné 
na www.praha14.cz.

*  Do posledního jednání ZMČ Praha 14 (23. 6. 
2021, tzn. do období těsně před uzávěrkou vy-
dání) byl Mgr. Radek Vondra starosta MČ Praha 
14, nyní je 1. místostarostou MČ Praha 14.

Praha 14 kompostárnu u Jahodnice nechce,  
usiluje o přesun záměru

REDAKCE

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY PLÁNUJE NA SVÉM ÚZEMÍ NEDALEKO JAHODNICE, V KATASTRU 
KYJÍ A ŠTĚRBOHOL, POSTAVIT AREÁL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A KOMPOSTÁRNU. MĚSTSKÁ ČÁST 

PRAHA 14 SE ZÁMĚREM NESOUHLASÍ A POŽADUJE JEHO PŘESUN DO JINÉ LOKALITY.

„Nemůžeme dopustit, aby areál 
tohoto typu vznikl v relativní 

blízkosti obytné, v tomto 
případě jahodnické zástavby,“ 
uvedl místostarosta Prahy 14 

Mgr. Radek Vondra*.
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MLÉKÁRNA PRAGOLAKTOS, a.s., Praha 9 – Kyje,  
přijme pracovníky na pozice:

LABORANT/KA v provozní laboratoři
OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY (UHT mléko)

Pracovní poměr: 
• práce na plný úvazek v nepřetržitém směnném provozu (8 a 12-ti h směny) 

Požadujeme: 
• výuční list nebo ukončené střední vzdělání (maturita)

• praxe v oboru vítána
Nabízíme:

• stabilitu velkého zaměstnavatele se zahraniční účastí • pracovní smlouvu na dobu neurčitou • 5 týdnů 
dovolené • příspěvek na dovolenou • příspěvek na životní pojištění • příspěvek na stravné – vlastní 

kantýna • nápoje na pracovišti zdarma • zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance a rodinné 
příslušníky • jazykové kurzy, profesní vzdělávání • výhodný nákup vlastních výrobků

V případě, že máte o nabízené pozice zájem, zašlete svůj životopis na adresu:
info@pragolaktos.cz nebo volejte na tel.: 734 689 789
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Na výlet, dovolenou i na sport nakoupíte 
na Výstavě stanů a vybavení do přírody
Od 28. 5. do 22. 8. 2021 proběhne na Výstavišti v Praze–Letňa- 
nech už 24. ročník Výstavy stanů a vybavení do přírody. Jedinou 
akci svého druhu ve střední Evropě s největší nabídkou sorti- 
mentu pro outdoorové aktivity, kempování, turistiku, sport 
a volný čas pořádá e-shop s outdoorovým zbožím 4camping.cz.
Na již tradiční akci v pražských 
Letňanech se letos představí 310 
outdoorových značek toho nejlep-
šího, co se v současné době na trhu 
outdoorového zboží nachází. Nabídka 
zahrnuje kromě více než 320 postave-
ných stanů stovky modelů turistických 
bot, sandálů a obuvi pro volnočasové 
aktivity, kompletní sortiment sportov-
ního oblečení významných českých 
i světových výrobců, více než 380 mo-
delů spacáků dekových, mumiových, 
péřových i dětských a obdobný počet 
karimatek, kempingový nábytek na-
příč všemi kategoriemi i vybavení pro 
lezce, vodáky, cyklisty, běžce a výbavu 
do těch nejnáročnějších podmínek.

Hlavní výhodou akce však není 
jen šíře sortimentu, ale také unikátní 
možnost si drtivou většinu všech 
stanů, spacáků, karimatek, bot, nábyt-
ku i dalšího vybavení prohlédnout, 
vyzkoušet, osahat, porovnat a rovnou 
zakoupit. Pečlivě vyškolený odborný 

personál bude po celou dobu akce 
připraven se vším poradit a zod-
povědět jakékoliv dotazy A také letos 
na návštěvníky čekají velké výstavní 
slevy, dárky k nákupu a soutěž  
o 1 milion Kč, kdy budou každý den 
losováni zákazníci, kteří získají celý 
nákup zdarma. Bezplatné je i par-
kování a vstup.

A jak reagují pořadatelé na 
současnou situaci? „Řídíme se všemi 
předpisy a nařízeními a v mnoha 
případech jdeme nad rámec toho, 
co je vyžadováno. Chceme, aby se 
návštěvníci cítili bezpečně. Naší 
výhodou je velikost haly, kde se i větší 
počet lidí rozptýlí. Prodejní výstava 
probíhá na ploše 10 000 m² a stropy 
jsou vysoké 10 metrů. Abychom ještě 
více snížili počet lidí, kteří se v hale 
mohou v jednu chvíli potkat, rozšířili 
jsme otevírací dobu v pracovní dny 
i o víkendech,“ informuje Jaroslav 
Skalka, pořadatel akce.

VÝSTAVA STANŮ  
A VYBAVENÍ DO PŘÍRODY

28. 5. do 22. 8. 2021
Místo: Výstaviště  
PVA EXPO Praha–Letňany
Parkování i vstup jsou zdarma. 
Více na www.vystavastanu.cz
Identický sortiment najdete na  
www.4camping.cz



16

Ekologie

Základním principem je hospodaření 
za podmínek daných zákonem o eko-
logickém zemědělství   ̶   využívání 
postupů, které zlepšují funkci půdy 
a  krajiny a  podporují druhovou pes-
trost živočichů a  rostlin. Konkrétně 
budování mezí, výsadba stromořadí 
nebo osévání plodin tak, aby se zvý-
šila pestrost a  nedocházelo k  půdní 
erozi. Nezanedbatelným přínosem 
je i  výrazné omezení používání pes-
ticidů, herbicidů, minerálních hnojiv 
a dalších chemických látek. 
V Praze 14 aktuálně působí dva certifiko-
vaní ekologičtí zemědělci – ekofarma Dol-
ní Počernice a jezdecký oddíl Fidorka. Pro-
pagace ekologického zemědělství probíhá 
v  rámci akcí realizovaných radnicí a  pří-

spěvkovými organizacemi.  Městská část 
pořádá oblíbené Farmářské trhy u metra 
Rajská zahrada a Černý Most. Trhy kromě 

nabídky čerstvého ovoce a zeleniny a pře-
vážně českých regionálních potravin oži-
vují daná místa a zlepšují jejich atmosféru. 
Radnice také podporuje komunitní za-
hradničení. Jedna zahrada je u volnoča-
sového centra Plechárna, druhá funguje 
při KC Kardašovská. V  rámci druhého 
ročníku participativního rozpočtu Čtr-
náctka podle vás městská část podpoři-
la projekt Bylinkovna, dalším bohulibým 
počinem financovaným prostřednic-
tvím crowdfundingu je komunitní kurník 
u Plechárny, který nabídl domov slepicím 
z velkochovů. Od června 2018 pak Praha 
14 pravidelně organizuje seminář na téma 
„Jídlo nás spojuje“, zaměřený na dopady 
klimatické změny na zemědělství a pro-
dukci potravin a férové snídaně. 

Praha 14 podporuje 
ekologické zemědělství 

PETRA TRNKOVÁ

EKOLOGIČTÍ ZEMĚDĚLCI HOSPODAŘÍ V PRAZE 14 PŘIBLIŽNĚ NA 46 HEKTARECH PŮDY, 
A TO V SOULADU S DOKUMENTEM „ZÁSADY EKOLOGICKY ŠETRNÉHO HOSPODAŘENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ VE VLASTNICTVÍ HL. M. PRAHY“, KTERÝ BYL PŘIJAT V ROCE 2020. 

PROČ PODPOROVAT EKOLOGICKÉ

                ZEMĚDĚLSTVÍ ? 

SEDM DŮVODŮ PROČ KUPOVAT BIOPOTRAVINY

• Je šetrné k půdě – její úrodnosti se nedosahuje používáním 
pesticidů či umělých hnojiv, ale střídáním různých druhů plodin.

• Díky ekologickému přístupu k zemědělství jsou pole bezpečná 
pro zvířata, včetně těch volně žijících. Mimo to představují ráj 
hmyzu (opylovačů, brouků i motýlů) a ptactva. Půda obsahuje 
dostatek humusu i přirozených mikroorganismů.

• Šetrný přístup k hospodaření vede k uchování půdní 
úrodnosti a hodnoty pro budoucí generace.

• Ekologické zemědělství pracuje v souladu s přírodou, využívá 
obnovitelné zdroje a souzní s přirozeným koloběhem živin.

1. Jsou zdravé a výborně chutnají.
2. Neobsahují přidané látky a tzv. „éčka“.
3. Neobsahují pesticidy.
4. Neobsahují geneticky modifikované organismy.
5. Neobsahují zbytky antibiotik.
6. Jejich pěstování negeneruje žádné vedlejší náklady.
7. Ekozemědělci a biovýrobci udržují vysoké standardy kvality vypěstovaných plodin / výrobků.

Leták zemědělství_2

středa 16. června 2021 13:37:12

Slepice v komunitním kurníku na Plechárně
Zdroj: Praha 14 kulturní 
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Svoz odpadu

Harmonogram svozu odpadů –  srpen a září*
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Lomnická/Zalinská PO 9. 8.

Dygrýnova/Breicetlova ÚT 10. 8.

Mansfeldova/Kučerova ST 11. 8.

Bryksova proti č.p. 949 ČT 12. 8. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu
Trytova x Paculova 12. 8. 15:00–15:20

Vašátkova x Dygrýnova 12. 8. 15:30–15:50

Smikova x Generála Janouška 12. 8. 16:00–16:20

Himrova x Generála Janouška 12. 8. 16:30–16:50

Vybíralova x Kapitána Stránského 12. 8. 17:00–17:20

Fejfarova x Bryksova 12. 8. 17:30–17:50

Kučerova x Mansfeldova 12. 8. 18:00–18:20

Šedova x Arnošta Valenty 12. 8. 18:30–18:50

Zámečnická x Mochovská 9. 9. 15:00–15:20

Sadská x V Novém Hloubětíně 9. 9. 15:30–15:50

Klánovická x Liblická 9. 9. 16:00–16:20

Šestajovická x Svépravická 9. 9. 16:30–16:50

Cidlinská x Maršovská 9. 9. 17:00–17:20

Kukelská x Chvaletická x Žárská 9. 9. 17:30–17:50

Rochovská x Kardašovská (u nákupní-
ho střediska)

9. 9. 18:00–18:20

Hejtmanská x Vranovská 9. 9. 18:30–18:50

Sicherova x Federova 22. 9. 15:00–15:20

Koclířova x Kačínská 22. 9. 15:40–16:00

Vírská x Branská 22. 9. 16:10–16:30

Splavná x Okrouhlíkova 22. 9. 16:40–17:00

Světská x Jordánská 22. 9. 17:10–17:30

Jezdovická x Froncova 22. 9. 17:40–18:00

Vidlák x Novozámecká 22. 9. 18:10–18:30

Lipenské nám. 22. 9. 18:40–19:00

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14:00 hodin uvede-
ného dne dle rozpisu a odváženy následující den.

*harmonogramy přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy a MČ Praha 
14 na září nebyly v době uzávěrky letního vydání Čtrnáctky k dispo-
zici, sledujte prosím webové stránky MČ Praha 14: Zelená záložka, 
sekce životní prostředí, složka odpady: https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/hledam-informaci/zivotni-prostredi/odpady/

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
739 412 393, 731 686 777, 602 485 324
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené 
odpady:
NEBEZPEČNÉ:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky 
a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí 
prostředky), léčiva, baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených 
nádobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozaří-
zení apod. 
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Moderně vybavená zubní 
ordinace v Poliklinice Vysočanská 

přijímá nové pacienty.

Kompletní vyšetření: 
tomografie, RTG, dentální hygiena, estetická 

stomatologie, ošetření pod 
mikroskopem, stomatochirurgie a implantologie, 

protetické ošetření keramickými korunkami 
a fazetami. Bezbolestné ošetření. Individuální přístup. 

Smlouvy se všemi ZP.

Adresa: 
Poliklinika Vysočanská, 6. patro, levé křídlo.

Doktor TKALYCH group, 
Sokolovská 810/304

Tel. 608 492 227, 608 045 335
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Prodáváte 
nemovitost?
Získejte NEJVYŠŠÍ CENU na trhu s prověřeným 

makléřem. Porovnáváme a vybíráme z 11 737 realitních 
makléřů z celé ČR. Doporučujeme jen opravdové 
specialisty v oboru.

Využijte NEZÁVAZNĚ a ZDARMA našich služeb 
na www.fermakleri.cz.

Jsme nezávislý srovnávač makléřů.

246 034 500         reality@fermakleri.cz



18

Názory a politické komentáře

Kompostárna na pokračování... 
Vážení spoluobčané, 
Klub zastupitelů za  ODS dlouhodobě 
upozorňuje na  nebezpečnou snahu ma-
gistrátních progresivistů umístit centrální 
pražskou kompostárnu na pozemky blízko 
ulice Nedokončená, přibližně 400 met-
rů od sídliště Jahodnice. Můj první článek 
na téma kompostárna je ze 30. října 2019. 
Bohužel v uplynulých dnech bylo na  ma-
gistrátu rozhodnuto, že tento projekt, 
který by v případě realizace fatálně zhoršil 
podmínky pro život občanů Kyjí, Štěrbo-
hol, Dolních Počernic, ale především lidem 
na Jahodnici, nebude posuzován ve velkém 
řízení EIA. Co to pro nás znamená? Přede-
vším se nevzdávat a nepodléhat panice, že 
je o  všem rozhodnuto. V současné době 
proběhla na  území Jahodnice, Kyjí a  Ho-
stavic rozsáhlá podpisová akce. V krátké 
době bylo shromážděno okolo 1 500 pod-
pisů protestujících proti tomuto záměru. 
Možná že tato iniciativa z čistě procesního 
hlediska nebude úspěšná, ale rozhodně 
dáme najevo, že občané s tímto záměrem 
nesouhlasí. Jak budeme pokračovat? Nově 
vzniklá koalice (ODS, TOP 09 a Piráti) zvo-
lená na  jednání zastupitelstva 24. 6. 2021 
má jako jeden z  prioritních bodů koaliční 

smlouvy nesouhlas s  umístěním kompo-
stárny v této lokalitě! To je velmi podstatný 
politický bod pro jednání na  Magistrátu.  
Na stejném jednání bylo přijato usnesení, 
které je opřeno o konkrétní námitky proti 
umístění kompostárny na Jahodnici v sou-
ladu se zjištěními, které ve své zprávě kon-
statuje Česká inspekce životního prostředí. 
Zastupitelé za ODS se obrátili na zastupi-
tele Dolních Počernic a Štěrbohol s žádos-
tí o podporu usnesení MČ Praha 14. Naši 
sousedé nám s mírnými úpravami vyhověli, 
je to nakonec i v jejich zájmu. V nejbližší bu-
doucnosti musíme soustředit naši pozor-
nost na  případnou žádost předkladatele 
návrhu o zahájení územního a stavebního 
řízení a včas podávat kvalifikované námit-
ky proti získání těchto dokumentů. Čeká 
nás mnoho práce. V každém případě však 
musíme tomuto záměru zabránit. Pokud 
na  Jahodnici jednou kompostárna bude, 
už se jí nikdy nezbavíme! O tom, že kom-
postárna opravdu páchne a bude všechny 
obyvatele obtěžovat nejen smradem, ale 
i velkým nárůstem dopravy, není pochyb.  

Josef Kutmon,  
předseda klubu zastupitelů za ODS

Nová koalice 
na Praze 14
Velkým tématem posledních dnů byla 
změna koalice na  Praze 14, takže je 
vhodné, aby se k  tomuto tématu vy-
jádřili i  Piráti. Nemá příliš velký smysl 
podrobně rozepisovat celý vývoj jed-
notlivých událostí, ostatně by se to 
do  tohoto sloupku ani nevešlo. Spíše 
je vhodné zdůraznit několik důleži-
tých faktů. Vzhledem k rozpadu jedné 
ze smluvních stran koaliční smlouvy 
(Spojených sil pro Prahu 14), a  v  jeho 
důsledku i ztrátě většiny hlasů tehdejší 
koalice v  zastupitelstvu, došlo k  záni-
ku koaliční smlouvy. Všechny ostatní 
strany tak byly postaveny před hoto-
vou věc. Piráti v návaznosti na  to byli 
připraveni jak na pokračování své koa-
liční práce, tak i na odchod do opozice, 
a to především s ohledem na možnost 
plnění programových priorit a stability 
fungování a rozvoje městské části.
V  rámci následných jednání vyšly na-
jevo nemožnosti vzájemné spolupráce 
některých stran a víceméně zbyly pou-
ze tři varianty, jak bude nová koalice 
vypadat. Dvě z těchto variant zahrno-
valy Piráty jako koaliční stranu a jedna 
jako opoziční. Po  zvážení všech pro 
a  proti se Piráti rozhodli pokračovat 
v koalici s TOP 09 a ODS, a to i za cenu 
obětování osobních ambicí, neboť Pirá-
ti měli nabídku například i na zisk postu 
starosty. Nicméně pro Piráty je důleži-
tější naplňování programových priorit 
a stabilita fungování městské části, což 
se na  následující rok a  čtvrt jeví jako 
nejlépe možné na půdorysu spolupráce 
s výše zmíněnými stranami.
V  rámci nového koaličního programu 
bude ještě větší důraz kladen na digita-
lizaci fungování městské části a různých 
funkcionalit pro obyvatele Čtrnáctky, 
jako je například zavedení elektro-
nických přihlášek do  MŠ a  ZŠ, zvýše-
ní transparentnosti v  rámci fungování 
úřadu a  jeho větší otevření veřejnosti 
a  taktéž zlepšení stavu sociální péče 
na  území Prahy 14, a  to ať už formou 
rekonstrukce a rozšíření domova seni-
orů, výstavby denního stacionáře pro 
seniory, či zvýšení finanční podpory 
poskytovatelům terénních a ambulant-
ních sociálních služeb pro obyvatele 
Prahy 14.

Jaroslav Verner, předseda Pirátského 
zastupitelského klubu

Nebudeme mlčet
Vážení občané, milí sousedé, přátelé,
v reakci na události, kdy na Praze 14 došlo 
k politické turbulenci, zbyl v časopise Čtr-
náctka pro 15člennou opozici „pro jisto-
tu“ pouze tento jediný, omezený prostor. 
Zatímco zastoupení 16členné koalice má 
možnost vyjadřovat se v rámci celého vy-
dání, my můžeme využít těchto maximál-
ně povolených 2000 znaků včetně mezer, 
abychom sdělili to nejdůležitější. Rozhodli 
jsme se proto pro sdělení, na  kterém se 
všichni tři předsedové opozičních klubů 
společně shodujeme: 
Z reakcí a podpory, která se nám dostává, 
je sice patrné, že většina z vás nepotřebuje 
vysvětlení, a  slova „komedie“, „šaškárna“ 
a „podvod“ od vás zaznívají dříve, než vů-
bec stihneme něco říct. Zdá se, že i běžným 
občanům, kteří na  sledování politických 
přestřelek normálně nemají čas, je jasné, že 
šaráda, kterou staronové vedení sehrálo, 
kromě škatulat nemění nic. Prahu 14 řídí ti 
stejní lidé se stejnými záměry a jediný rozdíl 
je v tom, že byli „odklizeni“ nepohodlní.
Kdyby šlo o  pouhé politikaření a  držení 
se moci, potom bychom jen pokračovali 
v opoziční práci. Jde ale o víc, o skutečně 

vážné problémy, které se podepisují na ka-
ždém jednom z nás - a my o nich společně 
nehodláme mlčet. Způsob, jakým se pirát-
ská bytová politika, koncentrující sociálně 
slabé rodiny do jednoho místa, začíná pro-
jevovat, má dopad už nejen na vzhled a re-
putaci, ale také na bezpečnost i hodnotu 
našich nemovitostí. Stejně negativní dopad 
má i nekoncepční realizace dětských hřišť 
a  může mít i  realizace velkých pražských 
infrastrukturálních staveb v bezprostřední 
blízkosti našich obydlí. Různí koaliční zastu-
pitelé sice ohnivě píší o tom, jak bojují proti 
jedné či druhé hrozbě, ale sami si porovnej-
te jejich slibovanou snahu s realitou. „Rein-
karnace Prahy 14 v ghetto“ je zahájena. 
Není čas čekat na  další volby, je potřeba 
jednat. Je potřeba se semknout a  je po-
třeba bojovat. Nenechme se manipulovat 
a nebuďme nečinní, jinak jsme Prahu 14 už 
prohráli. PhDr. Zuzana Jelenová,  
 předsedkyně klubu Spojených sil  
 pro Prahu 14 (STAN + KDU-ČSL)

Ing. Tomáš Novotný,  
předseda klubu hnutí ANO

Soňa Tománková, předsedkyně klubu 
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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Inzerce

NABÍDKA PRÁCE 
Tiskař – sítotisk

Výrobní společnost Plastisoltransfer s.r.o. je sítotisková tiskárna na Praze 9, která hledá 
vhodné spolupracovníky na pozici Tiskař – sítotisk.

Jelikož se naše společnost za téměř 10 let existence hodně rozrostla, rozhodli jsme se přesunout do 
větších prostor v Úvalech kousek od Prahy, kde zahájíme provoz na začátku roku 2022. Těšíme se na nové 

spolupracovníky, kteří budou chtít být součástí našeho dalšího rozvoje.

NÁPLŇ PRÁCE
Tisk na sítotiskovém stroji a kontrola tiskové produkce

Rádi uvítáme i absolventy technických škol bez praxe. V případě zájmu nám 
zašlete strukturované CV na fi nance@plastisoltransfer24.com nebo nás 
kontaktujte na +420 778 773 888. Těšíme se na spolupráci

NABÍZÍME
- zázemí stabilní společnosti
- technický rozvoj
- práci na HPP s možností práce ihned
- fi xní mzda a stravenky
- dobré pracovní podmínky a přátelský kolektiv
Plat 22 000 Kč – 27 500 Kč/měsíčně

POŽADUJEME
- samostatnost
- smysl pro detail
- ochotu pracovat ve směnném provozu
-  praxe v tiskárně výhodou, ale také rádi nového 

pracovníka zaučíme.
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On-line noviny 
do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz .cz
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Komunity

Letní prázdniny 
v Komunitním centru Kardašovská

KC KARDAŠOVSKÁ

CHVÍLE, NA KTEROU JSME SE TOLIK TĚŠILI, JE KONEČNĚ TADY. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ 
SE ROZVOLNILA A KC KARDAŠOVSKÁ OPĚT VÍTÁ NÁVŠTĚVNÍKY. PŘES LÉTO NÁS ČEKÁ MNOHO 

ZAJÍMAVÉHO – NAPŘÍKLAD OBLÍBENÉ VOLNOČASOVÉ KLUBY PRO DĚTI. 

Informace o projektu
Název: Komunitní centrum Kardašovská III.
Reg. číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001803
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Ty budou rozděleny do  dvou turnusů. 
První, určený dětem ve  věku od  5 do   
7 let, se uskuteční od 12. do 16. 7. 2021. Dru-
hý turnus, tentokrát pro děti ve věku od  
8 do  12 let, jsme připravili v  termínu od   
2. do 6. 8. 2021. Možnost přihlašovat děti 
do klubů je stále otevřena – prosíme, za-
stavte se osobně v  komunitním centru, 
abychom vyřídili vše potřebné. 

KURZY ŠITÍ  
I LATINSKOAMERICKÉ TANCE
Také další letní dny jsme naplnili zajíma-
vým programem, ze kterého si vyberou 
děti i dospělí. Rádi vás přivítáme na kurzu 
šití rodičů s dětmi, na  latinskoamerických 
tancích nebo třeba jako účastníka výletu 
do zoologické zahrady. Pro malé návštěv-
níky chystáme cirkusový workshop rodičů 

s dětmi, pro ty zvídavější zase procházku 
do botanické zahrady. 
Protože jsme měli dlouho zavřeno, roz-
hodli jsme se pokračovat přes léto i v těch 
aktivitách, které by za běžných okolností 
o prázdninách nefungovaly. Těšit se může-
te na všechny pravidelné aktivity pro seni-
ory – zpívání pro radost, kurzy na počítači, 
trénování paměti i na oblíbené lekce anglič-

tiny a němčiny.
Radost ze znovuotevření cen-
tra má i zastupitelka Prahy 14 
PhDr.  Zuzana Jelenová*. „KC 
Kardašovská se za  dobu své 
existence stalo místem, kam 
se lidé rádi vracejí, kde je jim 

dobře. Je nejen součástí života na Lehovci, 
pomáhá ho spoluvytvářet. O to větší mám 
radost, že opět naplno funguje. Přestože 
dosavadní online aktivity byly perfektní 
a věřím, že si našly mnoho příznivců, kon-
taktu tváří v tvář se nic nevyrovná. Týmu 
KC Kardašovská i jeho návštěvníkům přeji 
krásné a pohodové léto plné smíchu a slu-
níčka. Všichni si ho zasloužíme,“ uvedla za-
stupitelka Jelenová.

STÁLE ŽIJEME I ONLINE
Přestože si všechny pravidelné lekce od za-
čátku června užíváme pěkně naživo, upo-
zorňujeme, že YouTube kanál, který jsme 
po celou dobu pandemie poctivě plnili, je 
tu stále pro vás. Stačí do vyhledávače za-
dat „KC Kardašovská“. K dispozici jsou vi-
dea zaměřená na cvičení, počítačové lekce, 
online lekce zpívání i  mnoho užitečných 
návodů, jak si vyrobit něco pěkného.

*  Do posledního jednání ZMČ Praha 14 
(23. 6. 2021, tzn. do období těsně před uzávěrk-
ou vydání) byla PhDr. Zuzana Jelenová místos-
tarostkou MČ Prahy 14 (mj. i pro oblast kultury, 
sportu a volného času). Nyní je zastupitelkou 
MČ Praha 14 bez funkcí v Radě MČ Praha 14. 

Do znovuotevřeného centra přišla na návštěvu i zastupitelka Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová*

„KC Kardašovská se stalo 
místem, kam se lidé rádi vracejí. 
Spoluvytváří život na Lehovci. 

O to větší mám radost, že 
opět naplno funguje,“ uvedla 

zastupitelka Prahy 14 PhDr. Zuzana 
Jelenová*.
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Volný čas

Dva kultovní festivaly z Černého Mostu 
Stop Zevling a  Strawberry Fields letos 
spojí své síly na  cestě k  lepšímu životu 
na sídlišti plnému energie, radosti, spor-
tu, hudby, kultury a sousedské sounáleži-
tosti, která boří kulturní hranice.
Černý Most není místo, kde se zastavil čas. 
Sídliště dýchá, žije a my v něm tvoříme spo-
lečně kreativní nápady a žijeme vedle sebe. 
Pojďme dát sbohem anonymitě sídliště, 
lépe se poznat a společně zase rozpumpo-
vat srdce Čerňáku!
Festivaly Stop Zevling a Strawberry Fields 
se doplňují stejně jako pravá a levá komo-
ra sousedských srdcí. Multižánrový festival 
Stop Zevling znamená sport, hudbu, umění, 
gastrofestival nebo soutěže.  Festival chce 
kolem sebe vidět lidi aktivní jak ve sportu, 
kultuře, tak činech, které pomáhají lokali-
tě a komunitě, ve které žijeme. Už 15 let si 
staví Černý Most svůj vlastní festival mezi 
paneláky.
„Jsem velice rád, že můžeme letos pro-
pojit festival právě s  neziskovkou JA-

HODA a  festivalem Strawberry Fields. 
JAHODA má v terénní a komunitní práci 
na Černém Mostě nejblíže právě k lidem 
z ulice. Krásnou třešničkou na dortu je, 
že JAHODA byla garantem prvního Stop 
Zevling v roce 2007,“ doplňuje k festivalu 
produkční Vojta Havlovec.
Strawberry Fields (SF), fesťák z produk-
ce JAHODY, která se stará o  lepší život 
ve městě, je od počátku založen na sou-
sedské sounáležitosti a boji proti anony-
mitě sídliště. SF je festival volného času, 

který dětem a mladým lidem představuje 
aktivity, jimiž mohou smysluplně vypl-
ňovat své volné chvíle ve městě. Hudba, 
divadlo, různé sporty a workshopy, malo-
vání, žonglování, tanec a další. Letos fes-
tival doprovodí také program, na kterém 
se podílí adidas.
Tak se hoďte do gala a dorazte 18. 9. 2021 
na festival plný sousedské radosti. Vstup je 
zdarma a startujeme v 10:00.

Srdečně vás zvou  
organizátoři akcí SZ a SF.

Festivaly Stop Zevling a Strawberry Fields
rozpumpují srdce Čerňáku

Stop Zevling 2018
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Naše školy

V roli učitele aneb  
online doučování v ZŠ Jirny
Žáci kvart našeho gymnázia se každo-
ročně účastní mezinárodního Projek-
tu Občan, v jehož rámci se třída zapo-
juje do dobrovolnické činnosti. Stejně 
jako všechny třídy před námi i  my 
jsme přemýšleli, jak můžeme pomoci 
a co můžeme udělat, abychom něko-
mu vylepšili den. 
Na rozdíl minulých 
let byly naše mož-
nosti značně zúže-
ny kvůli pandemii. 
Tím jsme se však 
nenechali zastra-
šit. Celá třída se 
rozdělila do něko-
lika skupin a každá se snažila vymyslet 
nějaký způsob dobrovolnictví, který 
by se dal provozovat i  v  době koro-
naviru. S nejlepším návrhem nakonec 
přišla spolužačka Eva, která se zná 
s paní učitelkou ze Základní školy Jir-
ny. Napadlo nás tedy, že na této škole 
můžeme doučovat online. Spojili  jsme 
se s paní zástupkyní, ta naši nabídku 
projednala s  ředitelkou a  dalšími vy-
učujícími. Všichni jsme měli radost, 
když jsme se dověděli o  souhlase 
s  touto aktivitou. Naše nabídka byla 
přijata velmi kladně nejprve učiteli, 
později i dětmi a jejich rodiči. Do do-
učování se zapojilo 22 studentů, ob-
vykle po dvojicích, nebo samostatně. 
Ti se nejméně jednou týdně alespoň 
jednu vyučovací hodinu věnovali žá-
kům z různých tříd prvního stupně

Domluvili jsme se, že doučování za-
čne po Velikonocích a bude probíhat 
přes MS Teams, jelikož s ním děti už 
umí pracovat. Byli jsme to naopak my, 
kdo si musel osvojit další IT postupy. 
Dle dohody jsme poté napsali dětem 
a  rodičům a dohodli se na  termínech 

doučování. První 
schůzky byly spí-
še seznamovací, 
snažili jsme se je 
vést v  přátelském 
duchu a neodradit 
děti hned v  prv-
ních pěti minu-
tách. Na  hodiny 

jsme si samostatně připravovali ma-
teriály, např. různé prezentace, hravá 
cvičení a  Kahoot. Na  hodinách VDO 
(Výchovy demokratického občana) 
jsme si povídali o  našich zážitcích 
a  navzájem si dávali tipy a  nápady 
na  doučování. Tímto způsobem jsme 
se v  doučování zlepšovali a  zároveň 
jsme ho pro děti různě obměňovali. 
Věřím, že Projekt Občan – online 
doučování pomohl jak dětem, které 
učivo lépe pochopily, tak učitelkám, 
kterým tímto děkujeme za vstřícnost 
a spolupráci, tak nakonec i nám, jeli-
kož jsme získali spoustu nových po-
znatků a zkušeností.

Pavla Ježdíková, kvarta B,  
Gymnázium Chodovická

První místo 
národního kola 
v psaní dopisů

ZŠ Generála Janouška se v letošním 
roce aktivně zapojila do národního kola 
Mezinárodní soutěže v psaní dopisů. 
I v době ovlivněné pandemií přišlo 
do soutěže velké množství zajímavých 
soutěžních dopisů. Vítězné místo zís-
kala Sofie Mazzolini ze 4. B. Její dopis 
byl přeložen do angličtiny a přihlášen 
do mezinárodního kola soutěže, které 
proběhne přímo v sídle Mezinárodního 
úřadu Světové poštovní unie v Bernu. 
Zde bude spolu s dalšími vítěznými 
dopisy z ostatních zemí z celého světa 
předložen k vyhodnocení mezinárodní 
porotě, která pak ocení ten nejlepší.  
Za toto umístění jsme moc rádi a drží-
me Sofii palce.

PaedDr. Štěpánka Vondrášková,  
ZŠ Generála Janouška

Škola Bratří Venclíků chválí a seznamuje
Působí v  naší městské části, pomáhají 
dětem a dospívající mládeži. Jsou to dob-
rovolníci, kteří poskytují služby zdarma. 
Jsou milí, skvělí, profesionální. Vyznávají 
zásady anonymity, mlčenlivosti, individu-
ální přístup a hlavně respekt a důstojnost. 
Jmenují se Bára a Kamil. Pracovníci nízko-
prahového klubu Pacific pro děti a mládež 
k nám přišli s nabídkou spolupráce, která 
začala v dubnu 2019. Od  té doby se jim 
podařilo oslovit více než 127 žáků, většina 
docházela opakovaně, takže se celkový 
počet návštěv vyšplhal k číslu 2 509. 
Nejčastěji probíranými tématy jsou vzta-
hy s vrstevníky, s rodinou, ve třídě, s do-
spělými, trávení volného času, stravování, 

vzdělávání a školní prospěch, domácí ná-
silí, šikana, sebepoškozování, rozvod ro-
dičů, smrt blízké osoby, finanční gramot-
nost, pracovní uplatnění, rasismus, bytové 
podmínky či závislosti. Při spolupráci je 
dodržována mlčenlivost a umožněna ano-
nymita, díky tomu se žáci pracovníkům 
svěřují i  s  velice osobními a  nelehkými 
tématy. Mohou si  popovídat s dospělou 
osobou, která není pedagog ani rodič, 
pracovníci mají prostor žákům naslouchat 
a poskytovat jim podporu, motivaci, zpět-
nou vazbu a sociální poradenství. Služba 
je poskytována bezplatně, pracovníci 
žáky do  komunikace nenutí, je to jejich 
dobrovolné rozhodnutí.  

 Pacific také pro žáky ze sociálně sla-
bých rodin zařídil obědy ve  školní jí-
delně zdarma a sehnal jim počítačovou 
techniku včetně internetového při-
pojení, aby se v době distanční výuky 
mohli vzdělávat. Pomáhá jim s doučo-
váním. Také na  začátku školního roku 
zajistil školní pomůcky pro více než 30 
žáků. Ze skvělé spolupráce profitují 
nejen žáci, ale i  učitelé, kteří se také 
často na  pracovníky Pacificu obracejí, 
za tu dobu se z nich stali parťáci. Jsme 
moc rádi, že se práce daří, a těšíme se 
na další spolupráci.

Klára Machová ZŠ Bratří Venclíků, 
Bára Janurová Pacific

Pandemií jsme se nenechali 
zastrašit   ̶ napadlo nás, že 
můžeme doučovat online. 
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Hledáme
 

ZDRAVÉ MUŽE A ŽENY
VE VĚKU OD 18 LET.

 

QUINTA–ANALYTICA s.r.o., Pražská 1486/18c,  Praha 10-Hostivař, 102 00

242 454 429 klinika@quinta.cz

Finanční kompenzace za čas 
 
 

strávený ve studii až 60 000 Kč

Pozn.: Studie jsou schváleny Etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

VÍCE INFORMACÍ

ODPOVĚDNOST

Účastí ve studii pomáháte
zajistit dostupnost léčivých

přípravků pacientům.

PROFESIONALITA

Přátelský a zkušený
personál zajistí
vaše pohodlí.

KOMFORT

Příjemné prostředí,
kde se můžete věnovat

svým aktivitám nebo studiu.
 

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM

www.quinta.cz/dobrovolnici
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O naše skladníky
a skladnice  
se staráme!

a pracujte v Jirnech u Prahy!

Volejte 800 177 400

Studium 
umění pro 
seniory
Přihlaste se ke studiu hry na hu-
dební nástroj, zpěvu, nebo 
malování. Od září 2021 přijímá-
me na doplnění stavu studenty, 
kteří mají trvalé bydliště v Praze 
a zájem o studium hudebního či 
výtvarného oboru.
Přijímací zkoušky se nekonají, 
vzdělávání probíhá pod vedením 
kvalifikovaných učitelů ZUŠ, stu-
denti nejsou hodnoceni a zkoušky 
skládat nemusí. Celé studium je pro 
seniory zdarma.
Přihlášku ke studiu najdete 
na webu školy www.zus-hp.cz 
v sekci „Dokumenty“  nebo v kan-
celáři ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 
1899/30. Vyplněnou přihlášku mů-
žete doručit na adresu školy, nebo 
na e-mail akademie@zus-hp.cz.

ZUŠ Ratibořická

Senior klub opět žije!
Po  delší odmlce v  důsledku koronaviru 
jsme se opět sešli v  našem Senior klubu 
v KD Kyje. Bylo to radostné setkání, všichni 
měli plno zážitků, nápadů, ale hlavně – byli 
zdraví! Hned jsme najeli na náš připravený 
program, který čekal na uskutečnění celou 
dobu covidovou.  Jedním z prvních bodů 
byl výlet, který se měl uskutečnit již v břez-
nu a na který jsme se moc těšili. Proto jsme 
nezaváhali a  zajistili si autobusový zájezd 
na hrad Pecka a za památkami Jičína. Zpá-
teční cestu jsme spojili s návštěvou Podě-
brad a popíjením léčivé vody. 
Svěžího rána 2. června jsme vyjeli od metra 
Rajská zahrada a už v půl jedenácté jsme 
prošli kamennou branou hradu Pecka. Ces-
ta krásnou krajinou za nádherného počasí 
všem vykouzlila úsměv na rtech a dobrou 
náladu. I  když jsme museli šlapat trošku 
do  kopečka, hrad Pecka nás nezklamal, 
stálo to za  to. Z  gotického hradu s  při-
stavěným renesančním zámkem jsme se 
přesunuli do starobylého města Jičín. Tam 
jsme se rozeběhli po historických památ-
kách, chvilku si odpočinuli v podloubí a vy-
chutnali si jičínskou kávu, zmrzlinu či jinou 
specialitu.

Naše cesta pokračovala do Poděbrad, kde 
jsme si prošli lázeňskou kolonádu a náměs-
tí, pořídili oplatky i léčivou vodu. Do Prahy 
jsme dorazili před klekáním, sice unave-
ni, ale spokojeni a v dobré pohodě. Byl to 
krásný výlet, po dlouhé době jsme byli zase 
spolu, prožili nádherný den a  vzpomínky 
na něj nás budou dlouho těšit. Náš dík pat-
ří všem, kteří se na organizaci a uskutečně-
ní pro nás takto výjimečného dne podílejí. 
Nejen z tohoto výletu, ale hlavně z našich 
pravidelných schůzek je vidět, že se lidé 
do klubu těší, mají ho rádi, přináší jim ra-
dost a přátelství. 

Jarka Makalová, Senior klub KD Kyje

Senioři
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STRAWBERRY STAGE
The CELLO Boys

The New Horizons
Asap noel & Juli G

DJ Dugg
DJ Ill Rick
DJ Scaffer  

10:00–20:00
Plechárna Černý Most

Vstup zdarma

9. ročník
festivalu
volného 
času
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•  Posezení v nově 
zrekonstruovaných 
prostorách i na 
zahrádce

•  Něco na zub 
z chráněné dílny 
Tichý svět

•  BĚHEM ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 
PRALINKY Z CHRÁNĚNÉ DÍLNY 
K OBJEDNÁVCE ZDARMA!

•  ŠABATOVA ZMRZLINA

•  Pivní speciály 
Sibeeria

•  TÁBORSKÝ MOŠT

•  DOMÁCÍ LIMONÁDY 
JUICEE

•  Něco jako cola

•  …A SPOUSTA 
DALŠÍCH DOBROT

•  REGIONÁLNÍ A ŘEMESLNÍ DODAVATELÉ S AKCENTEM NA INTEGRACI 
ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH

•  Výběrová káva pražená 
s citlivým přístupem Nordbeans

•  VŠE VÁM MŮŽEME ZABALIT S SEBOU!

•  Kvalitní víno moravských vinařů

Bludovická 398 (vedle zdravotního střediska), Letňany
m 737 097 626           E Press cafe            Q presscafeletnany

MILÍ SOUSEDÉ,
dovolte, abych Vám představil začínající příběh 
kavárny Press café v blízkých Letňanech!

Řadu let se pohybuji ve vydavatelském prostředí, 
kde zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením 
a to na všech různých pozicích. Je mi proto velkou 
ctí, že koncept integrace zdravotně handicapova-
ných můžeme posunout i do kavárenského prostředí. 
Ať už jde o přímý kontakt s našimi hosty nebo 
o naše dodavatele, které vybíráme primárně z řad 
regionálních a řemeslných producentů a ještě lépe 
právě s akcentem na integraci handicapovaných.

V pokoře vůči handicapovaným ale i všem ostatním 
lidem čelícím zvyšujícímu se společenskému tlaku 
(„press“), z úcty vůči novinářskému prostředí („pre-
ss“), které mi tento sen pomáhá financovat a také 
vůči přípravě dobré kávy, kdy je nutné čerstvě na-
mleté výběrové zrno připravit pod správným tlakem 
(„press“), jsem kavárnu pojmenoval Press café.

Věřím, že Vás výlet do srdce Letňan bude bavit, 
bude Vám chutnat nejen naše výběrová káva Nordbe-
ans, ale i spousta dalších prima dobrot z kvalit-
ních surovin plných výtečných chutí a také Vás 
bude hřát u srdce, že tím zároveň pomáháte handi-
capovaným. Společně tak budeme pokračovat v psaní 
příběhu jedné „nové a snad smysluplné“ kavárny.

S přáním dobré chuti
Honza Ondruš a celý tým Press café

10% SLEVA PO ODEVZDÁNÍ TOHOTO LETÁČKU ZÍSKÁVÁTE 
SLEVU 10% NA CELOU OBJEDNÁVKU
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KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE 

A FARNÍ ZAHRADA V KYJÍCH, 

PRELÁTSKÁ ULICE

@praha14kulturni

@kdkyje

21.–22. 8.
2021

kdkyje.cz
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ípad zájmu pište na info@h55.cz nebo volejte na tel.  734 879 854.

Grilování v zahrad
volno asového centra H55 

 1138/5

snadná rezervace grilu nebo ohniště

komunitní setkání, oslavy, firemní akce

příjemné a přátelské prostředí

V p



Dívejme se na svět dětskýma očima!
dětských očích je zakletý celý 
svět. Svět, ve kterém vždy zvítě-
zí dobro, svět, od kterého jsme 

my dospělí svůj klíč už dávno ztratili, 
nebo uložili v archivu zapomenutých 
vzpomínek. V realitě života dospělých 
už není místo pro bájné bytosti, sta-
tečné rytíře, kejklíře, lesní víly, kouzla,
vodníky, bludičky… Ten pomyslný klíč 
k pohádkám, srdcím a příběhům 
dávno minulým jsme ukovali 22. 5.
pro všechny generace v rámci Staro-
českého jarmarku ve farní zahradě kos-
tela sv. Bartoloměje v Kyjích a 1. 6. pro 
Kouzelnou stezku v Hostavicích. 
Pro nás, kteří jsme akce navrhli, nacvi-
čili a produkčně připravili, bylo největší 
odměnou vystoupení všech umělců, 

řemeslníků a zvířátek, kteří se předsta-
vili v šestihodinovém „jarmarkovém“ 
kulturním maratonu. Stejně tak neu-
věřitelné byly výkony všech mýtických 
pohádkových bytostí, které provázely 
děti na Kouzelné stezce. Potěšilo nás 
celkem přes tři tisíce účastníků, což je 
pro první akce po téměř roční pauze 
nejúžasnější překvapení. Dokumentace 
z těchto akcí mluví za vše, všichni ná-
vštěvníci mají na tvářích úsměv. To je 
pro nás devíza pro další období a také 
motivace, abychom se opět a co nej-
dříve potkali, třeba v kouzelném světě 
pohádek a přání.

Rád bych srdečně poděkoval za 
ochotu a skvělou přípravu Staro-
českého jarmarku 22. 5.. I přes 
všechna omezení a nejistoty kvů-
li covidu-19 letošní jarmark byl 
jedním s nejlepších v posledních 
letech. Zároveň se těším na další 
spolupráci a přeji mnoho úspěchů 
při organizaci jiných kulturních ak-
tivit na Praze 14…“

ThLic. Edward Walczyk ThD – farář

Reference aneb 
jak to vidíte vy?
„Včera jsem se zúčastnila s dcerou 
a vnučkou akce “Kouzelná stezka”. 
Moc ráda bych pochválila všech-
ny, kdo stezku připravovali! Bylo 
to prostě úžasné! Od 17 do téměř
20 hod. na startu stezky muž ne-
známého jména trpělivě vysvětlo-
val účastníkům, co je čeká… Pak 
nás potkal Hejkal v lese, nádherná 
Bludička (krásný kostým i líčení)…                                                                                                                                       
Paní vodnice v překrásném kos-
týmu obětavě vstupovala a vy-
stupovala z rybníčku a chytala do 
klobouku rybky, které jí děti házely! 
Čekaly nás ještě tři divoženky, Kiki-
můra… Vnučka byla nadšená z víly 
Estely, kterou vysvobodila… Moc 
děkuji za krásný zážitek, obětavost, 
trpělivost a nadšení, se kterým jste 
stezku připravili a zrealizovali!“

Ing. Milena Vágnerová

PRAHA 14 KULTURNÍ

Staročeský jarmark
& Kouzelná stezka

mark fotoarchiv: mark

V
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JÓGA
Relax jóga 
Jóga flow pro vnitřní posílení
Mírně pokročilí / pokročilí 
Jóga flow pro vnitřní posílení
Začátečníci
Jógalates

CIRKUSOVÁ ŠKOLA
Cirkusová akrobacie
a žonglování pro děti

SKATE
Skate škola
Individuální lekce skateboardingu 
Skate klub pro ženy a dívky

BOX
Box pro děti a mládež

PING PONG 
Pro všechny

8. 7. od 17.00 do 20.00 hod.
Překvapení v jazzovém stylu

15. 7. od 17.00 do 20.00 hod.
Blues–Jazz–Funk (živá hudba)

22. 7. od 17.00 do 18.30 hod.
Autorské čtení pro děti 7+

29. 7. od 17.00 do 20.00 hod.
Oheň, buřty a živá hudba ve stylu 
country a folk

5. 8. od 17.00 do 20.00 hod.
60.–70. léta (živá hudba)

12. 8. od 17.00 do 20.00 hod.
Open mike Rap jam 

19. 8. od 17.00 do 20.00 hod.
Oheň, buřty, muzika (lidovky
s akordeonem)

26. 8. od 17.00 do 18.30 hod.
Autorské čtení pro děti 7+

ČTVRTEČNÍ PŘEKVAPENÍ NA PLECHÁRNĚ

Prázdninové čtvrtky budou stát za to!

Znakování se zpěvem a hrou 
Poznávám svět 
Anglický klub pro náctileté

OD ZÁŘÍ NA PLECHÁRNĚ 

POHYB ROZŠIŘUJEME SI 
OBZORY

ŠIKOVNÉ RUCE
Otevřená dílna 
Zašijte se! 

PRO SENIORY
Klub seniorů a seniorek
Zdravotní cvičení pro seniory

Pevně věříme, že všechny kurzy na podzim 
otevřeme. Informace ke kurzům včetně 
způsobu přihlášení a ceny naleznete 
na www.plecharnacernymost.cz či na 
sociálních sítích (FB & IG). 
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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 nabídku, 
tel. 725 911 070

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

n Přímý zájemce – investiční společnost koupí 
byt 2kk – 3+1. Ideálně před rekonstrukcí. Plat-
ba v  hotovosti do  týdne. Vyplatíme provizi 
za tip. UNGELT INVEST s.r.o., 776 672 943

n Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 
tisíc pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, může 
být balkon, centrum do  30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088

SLUŽBY

n Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i  stropů. Tel. 606  227  390, 
jsaifrt@seznam.cz

n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádí-
me čištění, zrychlení, instalace, opravy, kon-
zultace, obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

n MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. Pracu-
jeme v RESPIRÁTORECH a používáme vlastní 
přípravky. Tel. 737 139 900

n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již 6 
let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kva-
litní vozový park. Svátky a  víkendy bez pří-
platků. Km po Praze zdarma. Tel. 775 631 233, 
www.stehovanivrana.cz 

n OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ ŽA-
LUZIE NA LODŽIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU. 
Tel. 733 720 950, pavel.janci@email.cz

n MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE si mů-
žete dopřát v Kyjích nebo u Vás doma. Lym-
fatická a  relaxační masáž Vás osvěží. Lávové 
kameny, aroma oleje a jiné. Tel. 725 174 978

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

n Potřebujete vymalovat? Nabízíme profesi-
onální malířské služby. Provádíme všechny 
práce v  nejvyšší kvalitě. Malujeme s  úsmě-
vem, rychle a  kvalitně. Tel. 775  30  30  50,  
www.malovaninatirani.cz. 

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

n Psí-salon Groommistr – kompletní úpravy 
psů a  poradenství v  péči o  srst. Trimování 
psů. Úpravy koček – stříhání a  vyčesávání. 
Expresní línání psů a koček. Tel. 776 155 530, 
www.groommistr.com

n MATRACE NA  MÍRU – prodej – molitany, 
mol. drť, koženky, potahové látky, juta, plát-
na a jiné. Čalounictví Na Veselí 2 – za rohem 
domu, P4, parkování v místě. Tel. 241 402 270, 
www.molitany.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 DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění koberců 

a sedaček extrakčním strojem Kärcher Puzzi. 
Jedná se o nejúčinnější metodu čištění. Dále 
nabízíme mytí oken včetně rámů a parapetů. 
Tel. 732 212 022

OSTATNÍ

n Hledám spolehlivou asistentku/asistenta 
v  dobré kondici k  výpomoci pro ležící dů-
chodkyni. Flexibilní – nepravidelná asisten-
ce. Občasné nákupy, úklid, pomoc na  vozí-
ček, za finanční odměnu. Tel. 725 368 188
n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 

GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI. NABÍDNĚTE. TEL. 603 247 819. 
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ
n Koupím garáž nebo dvojgaráž na  Černém 

Mostě a v blízkém okolí. Tel. 774 831 367

PRÁCE

n Mateřská škola, Spojenců 2170/44, Praha 9 
– Horní Počernice, přijme od září 2021 uči-
telku na  plný úvazek. Podmínky: Ukončené 
vzdělání v  oblasti předškolní pedagogiky. 
Info: 778 726 404
n Gymnázium v  Praze 9 přijme od  září 2021 

knihovnici na  poloviční úvazek. Podmínkou 
je střední vzdělání s  maturitou. Kontakt: 
724 114 854, 724 114 852
n B. A. příjme zam. na pozici recepční a ostraha 

objektu Praha 9. Požadujeme TR, DK strážný, 
68-008E spolehlivost. Tel. 775 677 478 
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Koňský hnůj 
ZDARMA

doprava za symbolickou 
cenu, dovozy písků, 

štěrků, betonů, zeminy – 
objednávky po telefonu, 
odvozy odpadů, sutí atd. 

Pech Karel •  
Praha 14,  

tel. 602 371 605, 
602 207 116

733 720 744 
hrda@regvyd.cz

Růžena
 

HRDÁ

Řádkovou inzerci 
v těchto novinách pro vás zajistí:

Kontakt: 
Ing. Martin Jeřábek
mobil: 603 542 871 
jerabek.inrepo@seznam.cz
Sídlo společnosti: 
Hejtmanská 634/31
Praha 14  - Kyje

  STAVEBNÍ FIRMA

a Novostavby rodinných domů na klíč

a Rekonstrukce bytů a kanceláří

a Technický dozor stavby

a Stavební dozor

 

www.inrepo.cz

605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz

Zuzana TOMASCHKOVÁ

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

tomaschkova@regvyd.cz



31

Křížovka o ceny

V tajence najdete konec jednoho z Murphyho zákonů: Tělo člověka ponořené do horké...

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. srpna 2021 e-mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří 
Venclíků 1070, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka červnového vydání časopisu Čtrnáctka (2021/6) zní: „RADĚJI BYCH ZEMŘEL VÁŠNÍ NEŽ Z NUDY.” Vylosovaní výherci jsou: 
Miroslav Čech, Praha 9; Barbora Petrtýlová, Praha 8; Oleksandr Lopukhin, Praha 14. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

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