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život se začal po  covidových dobách na-
vracet do  normálních kolejí. Děti se vrátily 
do  škol a  testování neprokázalo žádné zá-
sadní problémy. Těší nás, že v Základní škole 
Šimanovská se podařilo, byť s mírným zpož-
děním, dokončit novou výdejnu jídel. Kom-
pletně novou kuchyň má také školka v ulici 
Generála Janouška. Rada Prahy 14 aktuálně 
schválila vybudování 4 nových kmenových 
tříd ve škole Vybíralova. Investice do školství 
jsou jednou z priorit, kterou Praha 14 dlou-
hodobě má.

V minulém editorialu jsem zmínil některé projekty, které chceme do konce 
volebního období posunout. Polyfunkční dům u stanice metra Černý Most 
je jedním z nich. V těchto dnech jsme měli možnost vidět architektonické 
ztvárnění tohoto domu, ve kterém bude pracoviště Městské knihovny, ka-
várna, restaurace, kontaktní místo Úřadu MČ Praha 14 a v neposlední řadě 
nájemní byty různých velikostí.  Samozřejmostí projektu je vstřícnost k potře-
bám našich handicapovaných spoluobčanů. Místo rozestavěného ohyzdného 
prostředí bude mít Čtrnáctka důstojné místo k bydlení i setkávání lidí.
Co se týká výstavby bytů, prosazujeme jako první v Praze konkrétní projekt 
družstevního bydlení. Do tohoto družstva bychom vstoupili s pozemkem 
a ve výsledku bychom měli disponovat dalšími byty, primárně pro potřeb-
né profese.  V říjnu také požádáme o stavební povolení na Odpočinkový 
areál s přírodním koupalištěm u Kyjského rybníka. Tento areál mohl, nebýt 
obstrukcí některých zastupitelských klubů, dávno sloužit občanům Prahy 
14. Je to velká škoda a při současných cenách stavebních prací se areál ne-
pochybně prodraží.
V říjnu na Vás čeká mnoho různých kulturních a společenských akcí. Věřím, 
že jste si užili tradičního Posvícení u Doubravky, zúčastníte se s dětmi Bike 
Festu na Plechárně, turnaje v pétanque nebo že 14. 10. najdete cestu na Po-
likliniku Parník a necháte si změřit tlak a cholesterol. Můžete tam rovněž 
využít poradenství proti virovým a nádorovým onemocněním. Pochodem 
kolem Prahy 14 si můžete 16. 10. vylepšit, nebo upevnit svoji fyzickou kon-
dici. Celou řadu dalších aktivit naleznete na stránkách Prahy 14.
Ne všechno se nám daří řešit rychle a úspěšně ve prospěch našich občanů. 
Jsou to především záležitosti, o kterých nerozhoduje Praha 14, ale Magis-
trát hlavního města Prahy. Velmi často, a bohužel naprosto oprávněně, si 
stěžujete na dopravní situaci především v ulicích Broumarská, Českobrod-
ská a v jejich okolí. Na jedné straně je stále narůstající počet aut v provozu, 
na druhé jsou naprosto nekoordinované uzavírky na mnoha místech. Velmi 
mírně řečeno, nad některými dopravními opatřeními, kdy se zdá, že nejdů-
ležitějším dopravním prostředkem v Praze je kolo, zůstává rozum stát. Aut 
přibývá a průjezdnost silnic se zhoršuje. Bohužel ještě palčivějším problé-
mem je soužití s problémovými nájemníky, kterým magistrát přes protesty 
některých stran z koalice přiděluje stále další byty. V případě jakéhokoli na-
rušování slušného sousedského soužití prosím kontaktujte městskou po-
licii nebo příslušného místostarostu, který má bezpečnost v gesci. Jen tak 
budeme mít o situaci dostatek informací a argumentů, abychom stěhování 
těchto občanů na Prahu 14 zabránili.
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Téma

Čtrnáctka v září zářila. 
A hned třikrát

PETRA TRNKOVÁ

PO DLOUHÉ PAUZE VŠECH VELKÝCH KULTURNÍCH, VOLNOČASOVÝCH 
A SPORTOVNÍCH SETKÁNÍ, ZPŮSOBENÉ KORONAVIROVOU PANDEMIÍ, TO 

PRAHA 14 V ZÁŘÍ POŘÁDNĚ „ROZBALILA“.

Během tří zářijových víkendů mohli 
místní obyvatelé i přespolní návštěvníci 
zažít na  Čtrnáctce hned tři různé vel-
ké akce. Konaly se už tradiční festivaly 
VOLNOFEST, Stop Zevling a Strawber-
ry Fields a také se slavnostně otevřel bi-
kepark na Jahodnici. Přestože bikepark 
může veřejnost využívat už od červen-
ce, oficiální otevření se konalo 4. září.  
„Původně zanedbané území se pro-
měnilo v  reprezentativní bikepark, ale 
i místo pro sportování či pohodové trá-
vení volného času bez kola. Není tu jen 
bikepark, ale i sportoviště pro dospělé či 
větší děti, hřiště pro ty menší, prostor, 
který se dá využívat všestranně. Mám 
radost, že se tu sešlo tolik zájemců, aby 
si všechno prohlédli i  vyzkoušeli a užili 

si po  návratu z  prázdnin zábavné od-
poledne,“ řekla místostarostka Prahy 14 
Mgr. Irena Kolmanová, která má na sta-
rosti investice městské části.

BIKEPARK POPRVÉ
Zájemců z  okolí i  z  daleka se ve  slu-
nečnou sobotu sešlo opravdu hodně 
a všechny prvky, které park nabízí, po-
ctivě vyzkoušeli. Užili si také exhibiční 
vystoupení a jízdy v podání profesioná-
lů. Jedním z nich byl Michal Maroši, zná-
mý český profirider, který se na návrhu 
a  realizaci bikeparkových drah a  prvků 
osobně podílel. „Mám velkou radost, 
že se nám podařilo bikepark dotáh-
nout do konce. Jednotlivé dráhy i prvky 
umožňují rozvoj a  zdokonalování do-

Zájemci si mohli vyzkoušet pumptrack, ti nejodvážnější i závod na čas 

MGR. IRENA KOLMANOVÁ,  
MÍSTOSTAROSTKA 

Máte dotazy či 
podněty týkající se 
investic, životního 
prostředí, komunikace 
s veřejností nebo tře-
ba veřejných projed-
nání a lokálních fór? 

Napište nám přes kontaktní formulář 
na hlavní straně webu městské části 
www.praha14.cz nebo se obraťte 
přímo na místostarostku Mgr. Irenu 
Kolmanovou, která má výše uvedené 
oblasti v gesci. 
Psát můžete na e-mail:  
Irena.Kolmanova@praha14.cz.
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vedností, které jsou pro bikery důležité. 
V podstatě se tady můžete od základů 
propracovat až ke skokům na jumpline,“ 
vysvětlil Michal Maroši. 
Bikepark nabízí různě obtížné dráhy 
pro pumptrack – tedy hliněné a  jílové 
překážky, které jezdcům umožní tréno-
vat rovnováhu a  zvyšovat rychlost. Ti 
nejmenší na  odrážedlech řádili v  malé 
dráze, ti zdatnější si vyzkoušeli tu ná-
ročnější a ti nejodvážnější závod na čas. 
V bikeparku najdete také skill centrum 
tvořené dřevěnými prvky – výzvou je 
například úzká lávka. Nejzkušenějším 
jezdcům je určená tzv. jumpline s  věží 
se dvěma vyhlídkovými plošinami. „Ve-
dle zábavy a občerstvení jsme připravi-
li i poradenský stan pro ty, kdo zvažují 
nákup kola vhodného mimo jiné do bi-

keparku. Profesionálové měli k dispozi-
ci testovací biky, které si zájemci mohli 
zdarma vyzkoušet, poradili s ochranný-
mi pomůckami i  se základním servisem 
kola,“  vyjmenovala místostarostka Kol-
manová.

BIKEPARK NEJEN PRO CYKLISTY
Akce se ovšem líbila i návštěvníkům, kteří 
dorazili pěšky. Kromě exhibice profesio-
nálů si mohli užít vystoupení party siláků 

na  workoutovém hřišti, místy popírající 
přírodní zákony. Malé děti jásaly u  lout-
kového představení Zvířátka a loupežníci 
v podání Divadla Kubko a díky oblíbené-
mu malování na obličej se v parku hemžili 
barevní motýli i superhrdinové. Větší děti 
zdobily graffiti stěnu a často překvapeně 
konstatovaly, že držení spreje není tak 
snadné a  ruka bolí. Připravený byl také 
fotokoutek, kde se Michal Maroši fotil 
s malými i většími adepty tohoto sportu. 
Najít nové využití zanedbaného území 
zasíťovaného technickou infrastruktu-
rou bylo velkou výzvou i  pro kolektiv 
architektů, který připravil návrh podoby 
parku (Ing. arch. Jan Šembera, Ing. arch. 
Kryštof Peřestý, Ing.  Jan Pustějovský, 
Ph.D., Ing.  arch. Jaroslav Vorlíček, ve-
getační úpravy Ing.  Zuzana Bečvářová, 
Ing. Zuzana Čižmárová). „Záměrem bylo 
propojení rekreační části parku s  po-
loprofesionálním sportovním zázemím 
pro trvalý rozvoj dovedností na  kole, 
směřující k  projetí zábavné linie skoků, 
kterou jsme navrhli společně s  Micha-
lem Marošim.  Rádi bychom vyzdvihli 
také roli iniciátora Jiřího Brouma, přístup 
místostarostky Mgr.  Ireny Kolmanové 
a  vedoucí Odboru životního prostředí 
Ing. Markéty Adámkové. Výsledkem spo-
lečného čtyřletého počínání je dnešní 
podoba parku, která je v Praze svým po-
jetím ojedinělá. Věříme, že si zajistí zájem 
široké veřejnosti a  stabilní jádro bikerů, 
kteří přispějí k  dlouhodobému využívá-
ní,“ stojí ve zprávě autorského týmu.

„Bikepark nabízí dvě dráhy 
pro pumptrack, skill centrum, 

jumpline, dětské a workoutové 
hřiště a také občerstvení,“ uvedla 

místostarostka Prahy 14  
Mgr. Irena Kolmanová.

Součástí programu bylo i vystoupení profesionálních workoutistů 

Exihibiční jízdy předvedl Michal Mareši se svými svěřenci
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VOLNOFEST PODRUHÉ
Druhou zářijovou sobotu mohly rodiny 
ze Čtrnáctky vyrazit na tradiční festival 
volnočasových aktivit, konaný v  parku 
U Čeňku, za  centrem Plechárna. Poča-
sí bylo sice poněkud aprílové, ale i když 
párkrát sprchlo, na festival dorazilo přes 
1500 návštěvníků. Letošní novinkou 
byla účast zástupců Policie ČR, Městské 
policie hl. m. Prahy a  českých vojáků, 
kteří předvedli svou výstroj i zásah.  
„Přestože festival pod názvem VOLNO-
FEST pořádáme letos teprve podruhé, 
má dlouholetou tradici. A nejen to – ne-
ustále roste. Z dřívějšího Městečka vol-
nočasových aktivit se postupně vyklu-
bala jedna z  nejvýznamnějších místních 
událostí,“  řekl radní MČ Praha 14 Pavel 
Mašek, do  jehož gesce kromě školství 
patří i místní kultura, sport a volný čas. 
Na VOLNOFESTU představily místní ne-
ziskové organizace, spolky či sportovní 
kluby bohatou nabídku kroužků a dalších 

volnočasových aktivit. A to jak prostřed-
nictvím vystoupení na podiu, tak u stán-
ků, kterých bylo letos zase o něco více. 
„Velkou výhodou je, že si návštěvníci 
mohou jednotlivé aktivity rovnou vy-
zkoušet, takže zjistí, jaké zájmové krouž-
ky či sportovní aktivity by je mohly bavit. 
Festival cílí primárně na děti, na své si ale 
přijdou i dospělí,“ doplnil radní Mašek. 

STOP ZEVLING PO PATNÁCTÉ 
A STRAWBERRY FIELDS PO DEVÁTÉ
Ani třetí zářijovou sobotu nebyla na Čtr-
náctce nuda. Své síly spojily Stop Zevling 
a  Strawberry Fields. Za  oběma festivaly 
stojí myšlenka propojovat sousedy jedno-
ho z největších pražských sídlišť, praskat 
bubliny anonymity, prostřednictvím kul-
tury, sportu, hudby a  workshopů bořit 
kulturní hranice a přinášet pozitivní impul-
zy i motivaci pro aktivnější život na sídlišti. 
Stop Zevling připravil několik turnajů 
i  netradičních sportů na  vyzkoušení, 
hudebním nadšencům pak vystoupení 

DJs, kapel a umělců. Nechyběl ani Gra-
ffiti Jam, závody BMX a spousty skvělé-
ho jídla a pití. Festival Strawberry Fields 
zaměřený na děti a mladé nabídl taneční 
a parkour workshopy, turnaj ve  fotbale 
i  ve  stolním fotbálku, přehlídku netra-
dičních sportů, hudební stage či tvůrčí 
dílny zaměřené na  grafické techniky, 
jako je linoryt nebo sítotisk. „Tato doba 
je pro kulturu náročná, takže jsem moc 
rád, že se nám festival znovu podařilo 
uspořádat. Počasí bylo sice poněkud 
sychravé, ale atmosféra skvělá, organi-
zace bezvadná, partneři i  návštěvníci 
spokojení, nezaznamenali jsme jediný 
konflikt. Chtěl bych ocenit spolupráci 
se Strawberry Fields, i  díky nim to byl 
opravdu komunitní festival,“ zhodnotil 
letošní ročník Vojtěch Havlovec, zakla-
datel Stop Zevlingu. 

Foto z akcí VOLNOFEST a Bikepark 
Jahodnice: Lucie Hlavačková, 

Foto ze Stop Zevling / Strawberry 
Fields: Michael Stegmann

Téma

PAVEL MAŠEK,
RADNÍ 

Máte dotazy či 
podněty týkající se 
školství, kultury, 
sportu a volného 
času na území Prahy 
14? Napište nám přes 
kontaktní formulář 

na hlavní straně webu městské čás-
ti www.praha14.cz nebo se obraťte 
přímo na radního Pavla Maška, kte-
rý má výše uvedené oblasti v gesci. 
Psát můžete na e-mail:  
Pavel.Masek@praha14.cz.

Divadelní představení na VOLNOFESTu děti bavilo       

Děti si mohly vyzkoušet policejní výstroj

Součástí festivalu Stop Zevling byly sportovní turnaje
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Koncert ANASTASIS v KD Kyje
Umělecký tým ANASTASIS vás zve na autorský hudebně-dramatický koncert, 
který se uskuteční 22. 10. 2021 v KD Kyje (Šimanovská 47) od 18 do 19.30 
hodin. Vstupné činí 250 Kč, rezervace vstupenek je možná na e-mailu anastasi-
smusic@seznam.cz. Děti a mladí umělci prostřednictvím projektu předávají po-
selství, kterým chtějí přispět ke změně myšlení ve prospěch naší budoucnosti.
 dm

Novinky ze Sluníčka
Kdo se v létě prošel kolem naší mateřské 
školy, mohl vidět stavební práce, kte-
ré probíhaly téměř nepřetržitě, někdy 
i v noci. Plánovaná rekonstrukce kuchyně 
se trochu protáhla, a tak jsme děti mohli 
přivítat až 6. září. Ještě týden nám vozila 
jídlo externí firma, ale už v druhém týdnu 
paní kuchařky vyzkoušely nejmodernější 
technické novinky.  K hlavním výhodám 
nových technologií patří krátké časy va-
ření a  šetrnější způsob úpravy pokrmů 
s  minimální použitím tuku. To v  porov-
nání s běžnými způsoby tepelné úpravy 
vede k vyšší nutriční hodnotě připravo-
vaných jídel a  zachování vyššího množ-
ství vitamínů. Pečené kuřátko nebo rýže 
z  konvektomatu chutnaly znamenitě, 

děti se jen olizovaly a odměnou po ná-
ročném startu jsou pro paní kuchařky 
vyprázdněné talíře i hrnce. Už se všichni 
těšíme, jaké další dobroty ochutnáme.
 MŠ Sluníčko

Knihovna v H55 
se opět otevřela

Pobočka Městské knihovny v Praze 
v komunitním centru Hloubětínská 55 
(H55) se v září znovu otevřela veřej-
nosti. Místní knižní tituly jsou čtenářům 
k dispozici v úterý (od 9 do 12; od 13 do  
16 hodin) a ve čtvrtek (od 13 do 15; od  
16 do 19 hodin). V době uzavření knihov-
ny je možné pro vracení knih využít 
bibliobox přístupný v kavárně H55. red

Kurzy českého jazyka pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka pro 
cizince. V září začal druhý letošní kurz (do 31. 12. 2021), 
zájemci se stále mohou hlásit (kontakt: 739 203 254). 
Výuka pro dospělé – 2x týdně 90 minut, výuka pro děti –  
1x týdně 90 minut. Kurzy organizace pořádá v rámci 
projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 za finanční 
podpory Ministerstva financí ČR a MČ Praha 14. red

Rekonstrukce mostu 
na Hutích se blíží k závěru
Rekonstrukce mostu v  ulici za  Černým mostem, který zejména 
pro obyvatele Hutí představuje důležitou spojnici s dalšími část-
mi města, bude dokončena v průběhu měsíce října (bude speci-
fikováno na webu MČ). Vyplývá to z aktuálně platného harmo-
nogramu. Investorem akce je správce mostu – Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK). Rekonstrukce byla nezbytná kvůli 
dlouhodobě špatnému technickému stavu mostu. Začala v polo-
vině května a výrazně zasáhla, respektive dosud zasahuje do au-
tomobilové i  hromadné dopravy. „Pevně věřím, že nenastanou 
žádné nepředvídatelné okolnosti a že TSK veškeré práce dokončí 
dle plánu. Zejména obyvatelům Hutí velice děkuji za trpělivost. 
Uvědomuji si, že jim nastavená dopravní omezení způsobují ne-
malé komplikace,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Petr Hukal, do je-
hož gesce spadá doprava v městské části. red
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Aktuality

Pochod  
kolem Prahy 14
V sobotu 16. 10. se uskuteční turi-
stický pochod 14 km kolem Prahy 
14. Start od restaurace Club Slavoj 
v ul. Hloubětínská 1137 (malý okruh 
od 8.30 do 15 hod., velký od 8.30. 
do 12.00 hod.). Během pochodu mů-
žete navštívit: kostel sv. Bartoloměje 
v Kyjích – v 9.00, 10.00 a v 11.00 hod.; 
kavárnu Kafe na dřevo v ul. Pilská – 
od 10.00 hod.; jezdecký klub Počin 
v Ráji v Dolních Počernicích – od 9.30 
do 15.30 hod. s možností jízdy; kultur-
ní a informační centrum OÁZA v Dol-
ních Počernicích – od 9.30 do 15.30 
hod.; rozhlednu Doubravka; centrum 
Hloubětínská 55 – od 13.00 do 17.00 
hod. Při návštěvách prosím dodržujte 
epidemiologická opatření a prokazujte 
se vstupenkou zakoupenou na startu 
(děti a senioři 10 Kč, dospělí 20 Kč). 
V cíli čeká na účastníky dárek. Pochod 
bude ukončen v 17.00 hod. Sponzor: 
Club Slavoj Hloubětín.

red

Dobrovolník Motýlku získal 
prestižní cenu Křesadlo
Vážení občané Prahy 14, těší nás, že se  
s Vámi můžeme podělit o velikou radost, 
kterou máme z ocenění našeho dobrovol-
níka, skvělého mladého muže Jana Škopa. 
Tento kameraman ČT a umělecký fotograf 
se již přes dva roky pravidelně věnuje dě-
tem, které navštěvují náš Nízkoprahový 
klub Pacific, jednu ze sociálních služeb po-
skytovaných v  Motýlku. Jeho workshopy 
focení jsou pro děti z Černého Mostu, kte-
ré by jinak trávily svůj volný čas na ulici, na-
prosto nedocenitelné. Jsou pro ně motiva-
cí do budoucna, možností naučit se vnímat 
svět z té hezčí strany, příležitostí mít koníč-
ka, jakého jiným dětem mohou zaplatit je-
jich rodiče, ale pro ně by byl nedosažitelný.  
Byl oceněn organizací HESTIA, která se již 
přes 25 let věnuje podpoře, rozvoji a pro-
pagaci dobrovolnictví v České republice. 
Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovol-
níkům za jejich dlouhodobou práci ve pro-
spěch druhých cenu s  názvem Křesadlo. 
A právě Jan Škop je jedním z oceněných 
za rok 2020. Hlavním cílem udělování této 

ceny je ocenit práci dobrovolníků, upo-
zornit na přínos dobrovolnických činností 
v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzá-
jemné a nezištné pomoci a především pod-
pořit další lidi k zapojení se do dobrovol-
nických aktivit. V Praze probíhá slavnostní 
předávání již pravidelně za účasti primátora 
hlavní města Prahy a  patrona ceny Kře-
sadlo Tomáše Töpfera. Symbolika udělo-
vané ceny i  jejího názvu je více než zřej-
má: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhají 
vykřesat jiskry lidství. Práce dobrovolníků 
si v Motýlku  velice vážíme, protože nám 
umožňují poskytovat širokou nabídku slu-
žeb. Každý má jiné dovednosti, které může 
dětem předat. A každý člověk, který kolem 
sebe dokáže šířit pozitivní energii a dobrou 
náladu, je u nás vítán. 
Při dobrovolné práci možná sami zjistíte, 
že pomoc druhým pomáhá nejen jim, ale 
obohatí i  vás… Chcete-li se o  tom sami 
přesvědčit, kontaktujte nás na: dobrovol-
nik@motylek.org nebo na tel. 777 964 754  

Komunitní centrum Motýlek
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Z městské části

Program zdraví Prahy 14  
v roce 2021

Městská část každoročně podporuje 
zdraví a  zdravý životní styl svých oby-
vatel sérií preventivních aktivit – tzv. 
Programem zdraví Prahy 14. „Jeho pro-
střednictvím cílíme především na  pre-
venci. Všechny poskytované aktivity 
jsou zdarma,“ řekl radní Prahy 14 Bc. Mi-
chal Prager, MBA, do jehož gesce oblast 
zdravotnictví spadá.
Pravidelnou součástí programu je finanční 
příspěvek na sonografické či mamografic-
ké vyšetření prsou. Je poskytován mužům 
i ženám, a to ve výši až 500 korun. Podle 
Mgr. Dany Havlínové, vedoucí Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14, 
který Program zdraví zajišťuje, se aktivita 
dobře ujala. „S  výjimkou loňského roku, 
kdy zájem o vyšetření negativně ovlivnila 
epidemiologická situace, žadatelů každo-
ročně přibývá. Například v  roce 2019 se 
na nás s žádostí o příspěvek obrátilo více 
než 140 lidí,“ uvedla Dana Havlínová. Aby 
mohl zájemce o  příspěvek zažádat, stačí, 
když splní několik základních podmínek. 
Musí mít trvalé bydliště na  území Prahy 
14 (nikoliv Prahy 9), být ve věku od 20 do 
44 let a musí mít u sebe originál dokladu 
o  zaplacení vyšetření, které bylo prove-
deno na  území České republiky v  obdo-
bí od 1. 1. do 10. 12. 2021. Kdo má o pro-
placení příspěvku zájem, je třeba, aby se 
obrátil na  sekretariát Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví (Bratří Venclíků 1072,  
6. patro, e-mail: hana.hulinkova@praha14.cz, 
tel.: 225 295 370). Žádat lze v termínu od  
1. 2. do 10. 12. 2021.

DEN ZDRAVÍ NA PARNÍKU
Další každoroční aktivitou progra-
mu je Den zdraví na  Poliklinice Parník 

(Gen.  Janouška 902/17). Pravidelně 
se koná v  podzimních měsících (letos  
14. října viz plakát na str. 20) v prosto-
rách polikliniky, a  to vždy v  ranních 
a  dopoledních hodinách. Zájemci zde 
mohou absolvovat řadu vyšetření – mě-
ření krevního tlaku, cukru a hladiny cho-
lesterolu v krvi. Zároveň je na Dni zdra-
ví poskytováno odborné poradenství 
(prevence nádorových a nově i virových 
onemocnění).  
Dále městská část už několik let nabí-
zí místním seniorům volné vstupenky 
do  hloubětínského krytého bazénu. 
„Musí jít o  seniory s  trvalým bydlištěm 
v Praze 14 starší 65 let. Vydáváme ma-
ximálně pět vstupenek na osobu, které 
mohou zájemci uplatnit v časech urče-
ných plavání pro veřejnost,“ řekl rad-
ní Prager. O  plavenky mohou zájemci 
osobně požádat v  úřední dny ÚMČ, 
na  sekretariátu Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. 
Pro děti městská část v rámci Programu 
zdraví zajišťuje prevenci výskytu zub-
ního kazu formou přednášek dentál-
ních hygienistů v  místních mateřských 
školách. V  loňském roce tato aktivita 
vzhledem k  pandemii nebyla realizová-
na. Pouze se uskutečnil každoroční roz-
voz dětských zubních kartáčků a  past 
do školek (pro cca 1600 dětí). Školkám 
a školám byly také poskytnuty návody, 
jak si správně mít ruce od SZÚ s moti-
vačními samolepkami ÚMČ. 
Městská část v letošním roce zpracova-
la koncepční dokument Plán zdraví MČ 
Praha 14, který obsahuje konkrétní kro-
ky a opatření vedoucí k podpoře zdraví 
obyvatel naší městské části. red

Rekonstruované 
radniční budovy 
kompletně obnoví 
svůj provoz
Rekonstrukce radničních budov 
v ulici Bratří Venclíků je u konce. 
Zaměstnanci ÚMČ Praha 14, kteří 
z důvodu oprav pracovali na dočasně 
zřízených pracovištích (ul. Poděbrad-
ská v Hloubětíně a nám. Plk. Vlčka 
na Černém Mostě), se během října 
přestěhují zpět. Přesuny úředníků 
budou probíhat i v rámci samotných 
radničních budov – Bratří Venclíků 
1072 a 1073. Prosíme o trpělivost při 
dočasných nezbytných odstávkách 
některých agend. Vždy na ně včas 
upozorníme na webu www.praha14.
cz, na facebookovém profilu městské 
části i prostřednictvím aplikace Mobil-
ní Rozhlas. Děkujeme za pochopení.
 red

Pohybové lekce  
pro zdraví
Nezisková organizace Centrum 
REHAFIT, o. p. s., (Kpt. Stránského 
999/5) organizuje následující pohy-
bové lekce. Máte-li zájem se na ně 
přihlásit, je třeba se dopředu objed-
nat na telefonním čísle 702 121 281.
• Zdravotní cvičení – každé 

úterý od 18 hodin, cena 200 Kč 
za hodinu

• Cvičení pro ženy (zaměřené na pá-
nevní dno) – každé úterý od 19 
hodin, cena 200 Kč za hodinu

• Jóga – každý čtvrtek od 18 ho-
din, cena 200 Kč za hodinu red

Říjnové výlety  
na kole i „handbiku“
Sportovní klub vozíčkářů Praha zve 
na říjnové cyklovýlety pro handicapo-
vané i nehandicapované sportovní nad-
šence. Start i cíl bude vždy u Polikliniky 
Parník (Generála Janouška 902/17). 
Organizátoři mohou zájemcům zapůjčit 
jak klasická kola, tak speciální kola 
„handbike“. Délky cyklovýletů se při-
způsobí fyzickým možnostem účastní-
kům, trasy povedou v maximální možné 
míře po cyklostezkách. Cyklovýlety se 
uskuteční 15. 10. od 14 hodin a 28. 10. 
od 10 hodin. Podrobnosti na e-mailu: 
kratochvil@skvpraha.org. red
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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

P. Tomáš Gregůrek O.Cr.
(Římskokatolická farnost

kazatel Mgr. Pavel Trefný
(Církev Bratrská, Černý Most);
Mgr. Radek Vondra,
místostarosta MČ Praha 14.

Setkáním přítomné provedou:

u kostela sv. Jiří v Hloubětíně);

.

DUŠIČKY
PRAHY 14

www.praha14.cz
www.facebook.com/mcpraha14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ZVE
NA VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ

2. LISTOPADU 2021
OD 17 HODIN
HŘBITOV V HLOUBĚTÍNĚ
(ZÁLUŽSKÁ 116/10)

Společně vzpomeneme
nejen na blízké, kteří nás
již opustili, ale i na všechny
ostatní zemřelé, zejména ty,
jež odešli v osamění.

V Kyjích to vonělo pečivem. 
Snídalo se přímo na peróně

Štrůdl, káva a příjemné povídání o budoucnosti místní že-
lezniční dopravy. Tak vypadala zářijová Snídaně na peróně, 
kterou se městská část Praha 14 každoročně zapojuje do Ev-
ropského týdne mobility. „Lidem, kteří cestují z Kyjí nebo 
do Kyjí vlakem, se takto snažíme nejen zpříjemnit ráno, ale 
také je informovat o tom, jaké změny je čekají, co se připravu-
je. V případě Prahy 14 jde například o další železniční zastávky 
na našem území. Děkuji všem, kdo se u nás zastavili a posní-
dali s námi,“ řekl místostarosta Prahy 14 Petr Hukal, který má 
dopravu v Praze 14 na starosti. red

foto: P14K
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Přidej se k nám, 
rozvíjej tělo i ducha!

TAEKWON-DO ITF

Staň se součástí nejúspěšnější školy TAEKWONDA v ČR 
s 20letou tradicí! Probojuj se do  české národní reprezentace 

a sbírej medaile na národních i mezinárodních soutěžích!
• Získej kondici, vytrvalost, trpělivost, 

přesnost!
• Protahuj se, zlepšuj obratnost.
• Uč se od těch nejlepších...
• Dělej něco, co dává smysl!
• Zdolávej zkoušky, chtěj víc, bojuj, 

měj cíl...

• Začni kdykoliv, nikdy není pozdě...
• Buď v pohybu, měj radost 

z pohybu!
• Pracuj na sobě.
• Pěstuj v sobě pokoru a úctu.

Neztrácej čas a přihlaš se ještě dnes!

Základní škola Vybíralova 
Vybíralova 8/964, Praha 9 – Černý Most II

úterý a čtvrtek 17–18 hodin – od 6 let výše 
pondělí 17–18 hodin – 4–6 let

www.sonkal.cz    |   Telefon: 777 011 692    |   E-mail: sonkal@taekwondo.cz

Simona Faltinová
6. kup Taekwon-Do ITF

Pavel Zavadil
III. dan Taekwon-Do ITF
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PROMĚNA
CENTRÁLNÍHO
PARKU

DO  PŮVODNÍHO  NÁVRHU  PROMĚN�  CENTRÁLNÍHO  PARKU  ARCHITEKT I  ZAPRACOVAL I

P� IPOMÍNK�  MĚSTSKÉ  ČÁST I  PRAHA  � �  I  VAŠE  PODNĚT� .  

P� I �TE  SE  SEZNÁMIT  S  AKTUÁLNÍ  PODO�OU .  

Veřejné setkání
20. října 

2021
v 17 hodin

u hráze rybníka 
Aloisov

Setkání se zúčastní také zástupci MČ Praha �� včetně místostarosty M�r. Radka Vondry 

(územní rozvoj), M�r. Ireny Kolmanové (investice) a In�. Petra Hukala DiS., Ph.D. (doprava).
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T: 230 233 388 | POHREBPEGAS.CZ

kompletn í pohřební
a kremační s lužby

tradice od roku 1997

P O H R E B N I U S T A V

CHLUMECKÁ 1677, PRAHA 9

RV
21

0
0

96
2/

05

Projekty na Čtrnáctce financované  
z evropských fondů 
Za  dobu působení pražského Operač-
ního programu Praha – pól růstu, tedy 
od  roku 2014, bylo na  území Prahy 14 
připraveno, realizováno či dokončeno  
61 projektů ve čtyřech tematických ob-
lastech. „Ve čtrnácti případech byla re-
alizátorem naše městská část, ve dva-
ceti pak její příspěvkové organizace. 
Oživení naší lokality je pro nás klíčové, 
proto jsme se kromě několika školských 
projektů zaměřili také na podporu čin-
nosti komunitních center,“ říká Jiří Za-
jac, starosta Prahy 14. 
Nejvíce projektů spadá do oblasti vzdě-
lávání, celkem jich bylo 40. Většina byla 
zaměřena na začlenění dětí s jiným ma-
teřským jazykem do kolektivu, některé 
na  navýšení kapacity, popřípadě zvý-
šení dostupnosti zařízení péče o  děti. 
Celkem bylo podpořeno 9 mateřských,  
6 základních škol a  2 střední školy. 
Městská část Praha 14 také zastřešila 
sedm projektů zaměřených převážně 

na modernizaci zařízení a vybavení na-
příč školami v  lokalitě. Podpořeny byly 
také programy dalších tří organizací za-
bývajících se integrací znevýhodněných 
osob do společnosti. 
Dalších 18 projektů bylo realizováno 
v oblasti podpory sociálního začleňování 
a boje proti chudobě. Cílem těchto pro-
jektů bylo posílit aktivity pro integraci, 
komunitní služby a prevenci prostřednic-
tvím investic a podpory sociálních akti-
vit. Díky evropským fondům tak vzniklo 
nové komunitní centrum s cílem přispět 

k  soudržnosti místních komunit, k  roz-
šíření nabídky stávajících komunitních 
center a potažmo oživení lokality Prahy 
14 s důrazem na mezigenerační setkávání 
díky organizaci Praha 14 kulturní.
V  oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a  inovací byl vyvinut komplexní 
systém pro podporu komunitního dění 
v městské části, jehož cílem je usnadnit 
zprostředkování informací a komunikace 
občana s  úřadem. V  oblasti energetic-
kých úspor byla za účelem úspory nákla-
dů na spotřebu elektrické energie a sní-
žení emisí skleníkových plynů pořízena 
a  instalována nová svítidla do  soustavy 
veřejného osvětlení městské silniční do-
pravy. Obyvatelé se také mohou těšit 
na  modernizaci budov úřadu MČ Praha 
14, jež je už prakticky dokončena, a rad-
nice tak brzy nabídne příjemnější pro-
středí pro návštěvníky i zaměstnance.

Odbor evropských fondů  
Magistrátu hl. m. Prahy

KC Kardašovská přispělo k oživení Lehovce 
 Foto: KC Kardašovská
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Doprava

ING. PETR HUKAL, DIS., PH.D., MÍSTOSTAROSTA
 Máte dotazy či podněty týkající se dopravy v Praze 14? Napište nám přes kontaktní formulář na hlavní straně webu městské 
části www.praha14.cz nebo se obraťte přímo na místostarostu Petra Hukala, do jehož gesce tato oblast spadá. Psát můžete 
na e-mail Petr.Hukal@praha14.cz.

BUDOUCNOST
terminálu Černý Most?

M
Chcete se vyjádřit k rozpracovanému návrhu terminálu?

GSEducationalVersion

Zajímá vás

re:architekti

Od pondělí 18. do pátku 22. října budete mít příležitost: 
• prohlédnout si návrh na výstavě přímo před terminálem, 
• denně mezi 15:00 – 18:00 na tomto místě návrh diskutovat se zástupci autorů, 
• připomínkovat či komentovat návrh písemně na místě či on-line. 

Vizualizace s videem představujícím návrh najdete na adrese: www.rearchitekti.cz/TCM

Na setkání vás zvou re:architekti jakožto autoři návrhu ve spolupráci s Institutem 
plánování a rozvoje Prahy a Prahou 14. Více informací na webu Prahy 14, sociálních 
sítích IPRu či re: architektů.

Zanedbaný autobusový terminál 
na  Černém Mostě se během následu-
jících měsíců začne měnit k  lepšímu. 
„Přestože zatím půjde pouze o  díl-
čí úpravy, věřím, že je cestující ocení. 
Kompletní rekonstrukce areálu je mo-
mentálně ve  fázi předběžného archi-
tektonického návrhu,“ uvedl místosta-
rosta Prahy 14  Petr Hukal, do  jehož 
gesce spadá doprava v městské části.

Pokud vše půjde podle plánu, do polovi-
ny příštího roku bude mít terminál opra-
vené lávky a  jiné, například obchodní 
prostory, tak, aby do  nich nezatékalo 
a  nedocházelo k  dalšímu poškození. 
Dále harmonogram prací počítá s opra-
vou poškozené fasády, omítek a obkla-
dů stanice metra, se zřízením druhého 

přechodu pro chodce na autobusovém 
nástupišti či s instalací zastávkových in-
formačních systémů a osvětlení.

NOVÝ MOBILIÁŘ I ZÁBRADLÍ
„Terminál bude mít také nové lavičky, 
koše a další mobiliář, v plánu je rovněž 
odstranění betonových svodidel, tzv. 
citybloků na nástupišti, a umístění no-
vého zábradlí. Na nástupiště přibydou 
i nové vitríny s informacemi pro cestu-
jící, staré držáky na  jízdní řády budou 
buď vyměněny, nebo opraveny – dle 
jejich aktuálního stavu,“ řekl místosta-
rosta Hukal.
Kromě úprav samotného terminálu jsou 
v harmonogramu uvedené i práce, kte-
ré s  jeho „faceliftem“ přímo nesouvisí. 
Po  otevření nového P+R parkovacího 

domu, který na Černém Mostě aktuál-
ně dokončuje hl. m. Praha, bude opra-
ven most vedoucí od  budovy Policie 
ČR k parkovišti na odstavných kolejích. 
Na tyto práce naváže oprava samotné-
ho parkoviště včetně jeho obvodových 
zdí.
S uvedenými dílčími změnami se začne 
ještě letos. Postarají se o ně správci ter-
minálu – Technická správa komunika-
cí hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. 
Prahy a organizátor dopravy společnost 
ROPID. S  předběžným architektonic-
kým návrhem kompletní rekonstruk-
ce areálu se lidé budou moci seznámit 
na venkovní výstavě na Černém Mostě 
(více v  pozvánce Institutu plánování 
a  rozvoje hl. m. Prahy zveřejněné dole 
na stránce).  red

Připravují se první úpravy 
terminálu Černý Most 



15

Doprava

Zastávky jako inspirace? 
Praha 14 má dalších pět

Další přístřešky na  místních autobu-
sových zastávkách mají nový kabát. 
A v tomto případě je to myšleno tak-
řka doslova. V  návaznosti na  projekt 
podaný v  rámci participativního roz-
počtu Čtrnáctka podle vás městská 
část Praha 14 postupně zvelebuje pří-
střešky, které má ve správě. Loni kom-
pletně vybudovala zastávku Sicherova 
na  Hutích, nyní stejný vizuální styl 
promítla i  do  podoby již existujících 
zastávek Bryksova u  volnočasového 
centra Plechárna, zastávek Lomnická 
na jahodnickém sídlišti a zastávky Ho-
stavice u parku Vidlák.
„Poslední jmenovaná zastávka je ho-
tová zatím jen v  jednom směru, dru-
hý zbývá dokončit, stejně jako obě 

zastávky Vajgarská u  Polikliniky Bio-
regena. Mám z  toho radost. Přístřeš-
ky vypadají skvěle. Cílem těchto re-
vitalizací je mimo jiné i  snaha omezit 
vandalismus. Podle našich zkušeností 
vandaly k  ničení inspirují spíš volné, 
specificky neupravované plochy,“ uve-
dl místostarosta Prahy 14 Petr Hukal, 
do jehož gesce spadá doprava v měst-
ské části. Všechny přístřešky mají jed-
notný vizuální styl, zároveň jsou však 
jedinečné a  pojí se s  konkrétní loka-
litou. „Obsahují fotografie a  texty se 
zajímavostmi z  dané oblasti. Chceme, 
aby se z přístřešků lidé něco dozvěděli 
o místě, kde žijí či pracují. Nebo se jimi 
třeba inspirovali při plánování výletů 
do okolí,“ dodal místostarosta Hukal.

foto: Kristýna Bílková

Na Černém Mostě přibyla  
více než stovka nových parkovacích míst
Praha 14 patří mezi městské části, které 
se dlouhodobě potýkají s nedostatkem 
parkovacích míst. I z toho důvodu místní 
radnice požádala Magistrát hl. m. Prahy, 
aby zřídil nová stání v  ulici Chlumecká 
na Černém Mostě. 
„Díky úpravám dopravního značení, které 
na  základě projektu městské části mo-
mentálně realizovala Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK), vzniklo 101 
nových parkovacích míst. Výsledné řešení 
vychází z požadavků všech dotčených or-
gánů, mimo jiné i Policie ČR a příslušných 
magistrátních odborů,“ uvedl místosta-
rosta Prahy 14 Petr Hukal.
Nová stání byla zřízena v nevyužívaném 
odstavném pruhu. „Počítáme s  tím, že 
je budou využívat spíše lidé, kteří v ob-
lasti potřebují zaparkovat, aby mohli dál 
pokračovat metrem,“ řekl místostarosta 
Hukal. Vzhledem k tomu, že ulice Chlu-

mecká je frekventovaná, prioritou při 
přípravě projektu byla bezpečnost par-
kujících. Mezi pravým pruhem pro vozi-
dla a parkovacím pásem vznikl cyklopruh, 
který plní dvě funkce. Jednak chrání oso-
by vystupující z auta na levé straně, jed-
nak slouží silničním jezdcům, kteří kvůli 
méně komfortnímu povrchu a kompliko-
vanému průjezdu přes prostor terminálu 
Černý Most nevyužívají stezku na tubu-
su metra. „Vytvořit u  parkovacích stání 
bezpečnostní odstup pro lidi vystupující 
z aut by bylo nezbytné, i kdyby zde cy-
klopruh nevznikl. Takto má prostor další 
využití,“ uvedl místostarosta Hukal.
Díky novému dopravnímu značení vznikl 
za parkovacím pásem, ve směru k tubusu, 
také koridor pro pěší, kterým se lidé bez-
pečně dostanou až ke stanici Rajská zahra-
da. Koridor později nahradí chodník, jenž 
nově propojí ulice Chlumecká a Cíglerova. 

Povede pod tubusem metra poblíž křižo-
vatky s  ulicí Pospíchalova. „Průjezdnost 
komunikace se změnou dopravního znače-
ní nijak nesnížila, v obou směrech zůstaly 
dva jízdní pruhy. Věřím, že ve spojení s ak-
tuálně dokončovaným parkovacím domem 
na Černém Mostě (hl. m. Praha jej buduje 
v  místě bývalého P+R parkoviště) úprava 
značení uleví řadě okolních ulic, kde potře-
bují parkovat rezidenti. Další parkovací mís-
ta městská část plánuje u otočky tramvají 
na Lehovci,“ řekl místostarosta Hukal.
Vzhledem k  tomu, že výše uvedeným 
opatřením vzniknou na  území Prahy 14 
nová parkovací místa pro Středočechy, 
bude mít městská část usnadněnou pozi-
ci při jednáních o zrušení P+R parkoviště 
na Rajské zahradě. „Budeme po magist-
rátu chtít, aby plochu uvolnil ve prospěch 
místních obyvatel,“ dodal místostarosta 
Hukal. red

Podzimní  
čištění ulic
Do komplexního úklidu se i  tento-
krát pustí jak městská část Praha 14, 
tak Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy (TSK). Uklízet se bude bě-
hem října a listopadu 2021. 

Úklidy zajišťované MČ Praha 14:
Hutě – 11. 10. (1. část), 20. 10.  
(2. část)
Hostavice – 12. 10. (2. část), 14. 10. 
(1. část)
Jiráskova čtvrť – 13. 10. (2. část),  
18. 10. (1. část)
Jahodnice – 15. 10. (1. část), 21. 10. 
(2. část)
Staré Kyje – 19. 10.
Oblast Nad Rybníkem – 22. 10.

Úklidy zajišťované TSK:
Černý Most – 1. až 2. 11., 11. 11., 15. až 
16. 11., 18. 11., 22. až 23. 11. 
Hloubětín – 3. až 4. 11., 8. až 9. 11.
Lehovec – 10. 11. 
Podrobný přehled i s výpisem jednot-
livých ulic zájemci naleznou na webu 
městské části – www.praha14.cz 
(hlavní strana, rubrika Rychlé odkazy).
 

red
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Každý ví, že tříděním odpadu šetříme přírodní zdroje. 
Co ale možná netušíte? 

                        Tříděný odpad musí být čistý. Kelímek od jogurtu stačí vyškrábat, 
                        ale mastné krabice od pizzy nebo třeba obaly od marinovaného
                        masa patří do směsného odpadu. 
                        Jsou-li kontejnery plné, neodkládejte odpad vedle nich. Zakládáte 

tím černou skládku, za což můžete dostat pokutu. 
Obaly z více různých druhů materiálů je třeba rozebrat. 
Například povoskovaný kelímek od kávy patří 
do směsného odpadu, ale plastové víčko lze recyklovat. 
Ruličky od toaletního papíru nebo obaly od vajec se 
už také mohou dávat do kontejneru na papír. 
Menší objem odpadu znamená více prostoru v kontejneru. 
PET lahve sešlápněte, víčka odšroubujte, krabice rozložte. 
Třiďte vše, co třídit jde. Existují i popelnice na biologicky
rozložitelný odpad, kovy nebo na použitý kuchyňský olej.
Čím více odpadu vytřídíte, tím méně zaplatíte za svoz směsného.

Třídím, třídíš, třídíme I.  
– běžné odpady z domácnosti
Češi patří k  evropským premiantům 
v  třídění odpadu, dle údajů společ-
nosti EKO-KOM jsme loni vytřídili 
více než  713  000  tun  využitelných 
odpadů. Z  toho téměř 403  000 tun 
tvořily obalové odpady, tedy papí-
rové krabice, skleněné láhve, ple-
chovky, PET láhve, kartony a  spol. 
Když celkové množství rozpočteme 
na  obyvatele, každý z  nás vytřídil 
za rok 66,8 kilo odpadu. 
 V  současné době patří k  „třídičům“ 
73 %  obyvatel ČR a  jejich počet po-
stupně stále roste, v roce 1997 separo-
valo odpady pouhých 28 % Čechů. Tří-
dění je dnes dostupné - žluté, modré, 
zelené a někdy i jinak barevné popelni-
ce najdete už nejen ve městech. Mapu 
takzvaných třídících hnízd pro Prahu 
najdete na webu městské části. Počet 
kontejnerů v Praze 14 i četnost svozu 
se postupně zvyšuje, dnes tu najdete 
112 stanovišť na tříděný odpad. 
Proč je vlastně třídění odpadů tak dů-

ležité? K dispozici máme jenom jeden 
svět a některé přírodní zdroje nejsou 
obnovitelné. Řadu materiálů však lze 
znovu použít – recyklovat. Ideálním 
příkladem recyklovatelného materiá-
lu je sklo, lze ho používat prakticky 

donekonečna. Z  vytříděných plasto-
vých sáčků vzniká fleecové oblečení, 
z popsaného papíru obaly na vajíčka, 
určité procento recyklovaného pa-
píru obsahuje i  časopis, který právě 
čtete. 
Dalším důvodem pro třídění je snížení 
výdajů za  odstranění směsného komu-
nálního odpadu. Poplatky za  směsný 
komunální odpad platí každý vlastník 
objektu či podnikatel – výše poplatku 
se odvíjí od velikosti kontejneru a čet-
nosti svozu, vlastníci objektů jsou rov-
něž zodpovědní za  udržování pořádku 
v okolí popelnic. 
V budoucnosti (rok 2030) se navíc počí-
tá s ukončením skládkování, cena za od-
voz směsného odpadu dále poroste. 
Svoz tříděného odpadu a  úklid v  okolí 
barevných kontejnerů zajišťuje hl. m. 
Praha, městská část pak může žádat 
o navýšení počtu kontejnerů či častější 
svoz v případě, kdy kapacita dlouhodo-
bě nestačí. Ilustrační foto zdroj: Pixabay
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INZERCE

Mgr. Radek 
Vondra,  
TOP 09
Chceme, 
aby odpadu, 
který vyho-
díme, bylo 
co nejméně. 
Nakupujeme 
v bezobalo-
vých obcho-
dech nebo 
velká balení 

ve velkoobchodě. Pak teprve saháme 
po zboží z běžných obchodů. Zeleninu 
bereme od farmáře. Než něco vyhodí-
me, přemýšlíme, zda není jiné řešení. 
Máme vermikompostér, kde žížaly 
rozloží kromě zbytků ovoce a zeleniny 
i plata od vajec, ruličky od toaleťáku 
nebo sáčky od čaje. Zbytek třídíme, 
takže do směsného odpadu toho putu-
je minimum. Trochu úsilí navíc si příroda 
okolo nás určitě zaslouží.

Martin 
Kouklík, 
KDU-ČSL
V rodině se 
čtyřmi dětmi 
denně vaříme, 
a tak nakupu-
jeme převáž-
ně základní 
potraviny. 
Snažíme se 
přímo od pěs-
titelů, čímž se 

vyhýbáme nerecyklovatelným obalům 
rovnou na vstupu. Třídíme sklo a PET 
láhve. Protože 50 % tříděného plastu 
končí na skládce, považuji kontrolované 
spálení v ZEVO za ekologičtější likvida-
ci. Ekologické snažení nesmí být na úkor 
životní úrovně většiny obyčejných lidí. 
Proto s obavami například sleduji pod-
poru technologicky nedořešené a drahé 
elektromobility.
 

Bc. Michal 
Prager, MBA, 
Piráti
S rodinou 
třídíme odpad 
již řadu let. 
Jsem moc rád, 
že kontejnery 
na nejrůznější 
odpad přibý-
vají. V posled-
ních několika 
letech se 

snažíme produkci odpadu výrazně 
snížit. Na Černém Mostě nám však po-
měrně chybí možnost nakupovat v tzv. 
bezobalových obchodech. Pevně věřím, 
že i tento druh obchodu se na naší 
městské části v blízké budoucnosti ob-
jeví. Zatím jsme pro tyto účely nuceni 
využívat služeb e-shopů.

JAK SE U VÁS DOMA STAVÍTE K TŘÍDĚNÍ ODPADU A K OMEZOVÁNÍ JEHO PRODUKCE?
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Výtahy mohou mít i čtyřpodlažní domy. Se zaplacením pomůže dotace

Podle zákona musejí mít výtahy domy od pěti 
podlaží. Ale šlapat do třetího nebo čtvrtého 
patra není žádný med, a to zejména pro starší 
obyvatele nebo rodiny s malými dětmi. I proto 
existuje dotace pro čtyřpodlažní domy, které 
mohou bytová družstva a společenství vlast-
níků jednotek využít na stavbu výtahů. Firma 
MSV Výtahy a.s. Hradec Králové dokáže pomo-
ci s jejím získáním a stavbu navíc naplánuje 
i provede.

„Výtah není módní doplněk domu, ale výraz-
ně zjednodušuje život jeho obyvatelům. I lidé 
v prvním patře potřebují čas od času něco 
odstěhovat, jezdí na chaty a vozí hodně věcí. 
Naše zkušenost je jasná, výtah opravdu využije 
každý,“ říká ředitel společnosti MSV Výtahy a.s. 
Hradec Králové Pavel Větvička.

V mnoha čtyřpodlažních domech nejsou 
výtahy, i přes to, že by je lidé ocenili. Proč 
tomu tak je?

Právě zkušenosti vlastníků bytů ve čtyřpod-
lažních domech nás přiměly zamyslet se nad 
otázkou, co vlastně brání vybudování výtahů 
v těchto nemovitostech. Dospěli jsme k závěru, 
že pokud to dovoluje dispoziční řešení domu, 
tak nejsou žádné další překážky, které by 
bránily stavbě plnohodnotného výtahu se 
strojovnou umístěnou pod ramenem schodiště. 
V březnu 2016 naše firma k velké spokojenosti 
zdejších obyvatel postavila tyto první tři výtahy 
TOV 350 s rychlostí 0,7 m/s do čtyřpodlažního 
domu. Do dnešního dne jsme vybudovali již 
více než 200 čtyřpodlažních výtahů. 

Na vybudování výtahů ve čtyřpodlažních 
domech jsou vypsané dotace. Pomůže firmy 
MSV Výtahy s jejich získáním?

V současné době jsou dotace vypsané a my 
jsme schopni poskytnout spolupráci s firmou, 
která administraci dotací umí a na základě doda-
ných podkladů od klientů pomůže s jejím získáním. 
Pokud jde všechno, jak má, jsme schopni v průbě-
hu několika měsíců se stavbou začít. Pro získání 
dotace vytváříme technickou část dokumentace. 

Jak potom probíhá celá stavba?
Prvním krokem je návštěva kvalifikovaného 

pracovníka z naší firmy, který zákazníkovi před-
staví možnosti, jak výtah udělat. Stačí metrová 
proluka ve schodišti a už je možné výtah instalo-
vat. Vzhledem k tomu, že jsme výrobcem výtahů, 
dokážeme je domům „ušít na míru“. Projekt 
vytváří nezávislý projektant na základě našich 

podkladů a my potom žádáme o stavební povo-
lení. Máme zkušenost s tím, že i lidé v prvních 
patrech výtahy vítají – zvlášť, pokud mají malé 
děti, nebo problémy s pohybem.

Kde například mohou zájemci vidět vaši práci?
Zabýváme se jak stavbou nových výtahů, tak 

rekonstrukcemi stávajících. Naše výtahy mohou 
lidé vidět nejen po celých Východních Čechách, 
ale také ve středních Čechách a v Praze. Díky 
naší vlastní zámečnické dílně a tomu, že celý 
výtah vzniká u nás, jsme schopní vyhovět i nety-
pickým přáním našich zákazníků a najít pro ně 
nejvhodnější řešení. Zájemcům o naše výtahy 
můžeme vždy ukázat naši práci a vysvětlit jim, jak 
celý proces probíhá.

Program Bytové domy bez bariér
Cílem podpory je zkvalitnění bytového 
fondu odstraněním bariér při vstupu do 
domu a do výtahu a výstavbou osob-
ních výtahů v domech, které jím nejsou 
vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou 
k tomu stavebně technické předpoklady.

Kontakt
Martin Čáp – vedoucí obchodního oddělení
Tel.: 604 645 562, e-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz
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Názory a politické komentáře

Proč už nejsem místostarostka
Vážení občané Prahy 14,
jelikož si Vás, svých voličů, opravdu vážím, 
cítím se povinna ohlédnout se za  svým 
dosavadním působením na  radnici Pra-
hy 14. V tuto chvíli jsem sice opět pouze 
Vaše zastupitelka, ale díky Vašim hlasům 
v předchozích volbách jsem byla dva a půl 
roku Vaší místostarostkou pro oblast kul-
tury, školství a  evropských fondů. Tuto 
funkci jsem vykonávala s velkým respek-
tem a zodpovědností  do 23. 6. 2021. Pak 
došlo na  naší radnici k  rozpadu koalice 
na  popud TOP 09. Hlasy, které jste mi 
dali na  základě mé kandidatury za  Spo-
jené síly pro Prahu, tím pádem de facto 
přešly na TOP 09. Oblasti, za které jsem 
byla zodpovědná, má ve svých rukou také  
TOP 09. Jelikož to vnímám jako nefér jed-
nání nejen vůči sobě, ale i vůči Vám, pova-
žuji za nezbytné se k tomu vyjádřit.
Z  mé iniciativy vzniknul na  radnici Od-
bor evropských fondů. Děkuji tomuto 
týmu za  úspěšné projekty, které MČ 
přinesly téměř 300 milionů korun. Další 
peníze jsme na základě mé žádosti získali 
od Magistrátu HMP na vybudování čtyř 

tříd v ZŠ Vybíralova. Projektů ve školství 
byla celá řada, v pandemii i mimo ni, a já 
děkuji všem ředitelům a  pracovníkům 
škol za výbornou spolupráci.
Jako kulturoložka jsem se také s velkou 
chutí věnovala oblasti kultury. V  době 
covidu jsem se zaměřila na  tvorbu no-
vého Plánu rozvoje kultury, sportu 
a  volného času pro Prahu 14 na  násle-
dující období. Ve výběrovém řízení jsme 
vybrali kvalifikovanou a  nadšenou ře-
ditelku Prahy 14 kulturní, která se oka-
mžitě pustila do  práce. Spolu se svým 
týmem zorganizovala několik velmi 
úspěšných akcí (zúčastnilo se přes 5000 
lidí). Po  dvou měsících výborné práce 
však byla na  žádost TOP 09 odvolána 
a  propuštěna na  hodinu. Je mi líto, že  
Praha 14 přišla o  takto kvalitní fundo-
vanou ředitelku, a  alespoň za  sebe jí 
ze srdce děkuji za její práci. Doufám, že 
jsem Vaši důvěru neztratila a po komu-
nálních volbách v roce 2022 budu moci 
spolu s týmem STAN a KDU-ČSL  ve své 
práci pokračovat.

S úctou Vaše PhDr. Zuzana Jelenová

Kultura za 15
„Račte nasedat, dámy a pánové, čeká 
vás prodloužená jízda! Je libo taneček, 
koncert, závody pro děti nebo „něco 
tvrdšího“? Všechno máme!“. V tomto 
duchu byl odstartován cirkus v podání 
TOP 09. Nedá se upřít, že plán je to 
chytrý. TOP 09 neváhala obětovat 
funkci starosty výměnou za gesci 
kultury, která jim umožňuje vést rok 
trvající předvolební kampaň za 15 
milionů Kč! Zhruba tolik je totiž roční 
rozpočet pro Prahu 14 kulturní, které 
se TOP 09 zmocnila jako rukojmí. Že 
tyto peníze jdou (jak jinak než) z kapes 
nás, daňových poplatníků a budou 
využity především k propagaci zastu-
pitelů TOP 09, je vlastně pochopitelné 
- kde jinde by profláknutí zastupitelé 
umírající značky (pravda, zkouší se 
překabátit do značky SPOLU a možná 
mají ještě jednu další v záloze) získali 
tolik prostředků pro předvolební kam-
paň na komunální volby, které nás už 
za rok čekají? A buďme upřímní – jak 
jinak si vylepšit image než s fotečkami 
šťastných dětí, spokojených rodičů 
a odvázaných mladých… Podle nich 
pak volič lehce zapomene, že právě 
těmto kašpárkům můžeme poděkovat 
za nepřizpůsobivé sousedy, rozbité 
chodníky, dopravní buzeraci včetně 
cyklopruhů či na všudypřítomný nepo-
řádek. Zapomeneme opravdu na to, že 
v rozpočtu chybí peníze kvůli předra-
ženým zakázkám, i na to, že je Černý 
Most magistrátem i zbytkem Prahy 
vnímán jako vyloučená lokalita?
Jako opozice bych si teď neměla 
odepřít upozornění na to, že jsme 
svědky špinavých politických praktik, 
zneužití kultury i velké manipulační 
hry, ale tentokrát to vezmu za jiný 
konec. Chtěla bych svým dosavadním 
kolegům z TOP 09 popřát, aby to 
na Praze 14 pořádně roztočili. A do-
volím si poradit, aby nezapomněli 
na velké společenské akce s koncerty 
populárních umělců, zakončené nej-
lépe velkým ohňostrojem. Lidé se as-
poň pobaví a TOP 09 to třeba vyjde. 
Spíš si ale myslím, že i přes všechnu 
jejich snahu, jak manipulovat občany 
a umlčet opozici, jich „naše Čtr-
náctka“ má už opravdu plné zuby. 
A když už budou končit, ať odejdou, 
jak se říká, s plnou parádou…

Soňa Tománková,  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Netransparentní výběr ředitele 
Prahy 14 kulturní
Transparentnost. Slovo, které se v  pro-
gramovém prohlášení Rady, jež vzniklo 
po  červnové politické rošádě, objevu-
je hned třikrát. Logicky by tedy mělo jít 
o jednu z priorit nové koalice, zvláště když 
jsou jejími členy i Piráti, pro které je trans-
parentnost známou mantrou. Nejen jejich 
voliči, ale všichni občané Prahy 14 by však 
měli zpozornět. O změnách v příspěvkové 
organizaci Praha 14 kulturní se dá říct leda-
cos, ale určitě ne to, že jsou transparentní. 
Jde přitom o organizaci, která má na sta-
rost kulturu Prahy 14 s ročním rozpočtem 
přesahujícím 15 milionů Kč. 
Do výběrového řízení na nového ředitele 
Prahy 14 kulturní jsem byla nominována 
jako zástupkyně opozice. Výběrové komi-
si se představilo celkem sedm kandidátů, 
z nichž komise doporučila novou ředitelku 
kulturní organizace a jednoho náhradníka. 
Říkám doporučila, neboť ředitele Prahy 
14 kulturní jmenuje až Rada městské části 
a výběrová komise mu dává pouze doporu-
čující stanovisko. Komisí doporučená kan-
didátka na ředitelku byla Radou skutečně 
jmenována, avšak vzápětí na  červnovém 
zastupitelstvu došlo ke  zmiňovanému 

politickému převratu a už na konci srpna 
byla tato ředitelka odvolána a byl jmeno-
ván nový ředitel. Nestal se jím však komisí 
doporučený náhradník, ale jiný z kandidá-
tů, který ve výběrovém řízení nedostal ani 
jeden hlas!
Proč byla na  hodinu odvolána paní ře-
ditelka, které se nedostalo ani běžných 
100 dní hájení? Pokud existovaly důvody 
k  jejímu odvolání, proč nebyl jmenován 
doporučený náhradník? Proč případně 
neproběhlo zcela nové výběrové říze-
ní? Proč staronové vedení vybralo právě 
tohoto neúspěšného kandidáta? Stojí 
za  jeho výběrem snad politický kalkul, 
když kulturní akce nyní připomínají spíše 
volební kampaň? Nebo chce nové vedení 
využít zkušenosti nového ředitele, který 
coby ředitel kulturní organizace v Mladé 
Boleslavi, transformoval tuto organizaci 
v akciovou společnost?    
Otázek je mnoho a přibývají další. Už dnes 
je však jisté, že staronová koalice TOP 09, 
ODS a Pirátů jedničku za transparentnost 
rozhodně nedostane.

 Za zastupitelský klub ANO
Mgr. Mária Ševčíková
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Inzerce

On-line noviny 
do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz .cz
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Lze INZERCI zahrnout do režimu 
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

Pro více 
informací nám napište na 
info@regionalnivydavatelstvi.cz

ANO!
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800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

Staň se tím 
   nejlepším!

více informací na 
www.faircredit.cz/prace-u-nas

92x63 nabor 2021.indd   192x63 nabor 2021.indd   1 20.09.2021   12:5720.09.2021   12:57

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 
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INZERCE

Pozvánka / Přání k jubileu

VÝSTAVA OBRAZŮ

Ve  středu 6. 10. 2021 bude v  Gale-
rii 14 (nám. Plk.  Vlčka 686, Černý Most)  

v 17 hodin zahájena výstava obrazů Anny 
Vršecké (ukázka viz obrázek). Bude ote-
vřena do 21. 10. 2021, a to v úterý, ve stře-
du a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.
 
KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Ve středu 13. 10. 2021 se v Galerii 14 usku-
teční koncert komorní hudby – VIR-
TUÓZNÍ HARFA A KOUZLO HOBOJE. 
Vystoupí Jan Adamus (hoboj) a Zbyňka 
Šolcová (harfa). Na  programu jsou díla  
G. Ph. Telemanna, G. F. Händela, J. S. 
Bacha a  dalších. Začátek akce v  18.30 
hodin, vstup volný.

OSLAVA VZNIKU  
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Slavnostní shromáždění občanů u  pří-
ležitosti 103. výročí ukončení 1. světové 

války a  vzniku Československé repub-
liky se uskuteční v  úterý 26. 10. 2021 
ve  14 hodin u památníku padlých, kte-
rý je umístěn vedle plaveckého areálu 
Hloubětín v ulici Hloubětínská č. 80.
 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
V sobotu 6. 11. 2021 se ve sportovní hale 
plaveckého areálu Hloubětín uskuteční 
turnaj ve  stolním tenisu o  pohár sta-
rosty MČ Praha 14 pro neregistrované 
hráče od  15 let, pro hráče organizace 
PRST od 50. místa žebříčku mužů, ženy 
bez omezení. Prezence v 8.30–8.50 ho-
din, začátek turnaje v 9 hodin. Startovné  
50 korun. Vstup pouze v sálové obuvi.

Gratulace panu Radomíru Venclíkovi
Známý český grafik a rodák z Prahy 14 Radomír Venclík dne 24. 9. 2021 oslavil 90. narozeniny. Dlouhá léta spolupracoval s Čes-
kou televizí. Je synovcem bratří Venclíků, kteří byli za odbojovou činnost vězněni v koncentračním táboře Mauthausen. Vedení 
městské části Praha 14 se připojuje mezi gratulanty a přeje panu Venclíkovi k významnému životnímu jubileu vše nejlepší. red

SL
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 NA 2 deci VÍNA SLE
VA NA PIVO
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SLEVA NA
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GA
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 DOMÁCÍ LIMONÁDUSL
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A N

A KOUSEK DORTU
15 Kč 10 Kč

10 Kč

8 Kč5 Kč 10 Kč

Bludovická 398 (vedle zdravotního střediska Šumperská), Letňany
m 737 974 528   E Press cafe   Q presscafeletnany

PLATÍ DO 31. 10. 2021.  
SLEVU NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT  
S DALŠÍMI AKCEMI. LZE VYUŽÍT  
PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI. ZÁKAZ  
PRODEJE A PODÁVÁNÍ ALKOHOLU  
OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.

JSME HRDÁ SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÁ  
ŘEMESLNÁ KAVÁRNA.

Ochutnejte  
naše dobroty

VOLUME 

RÍJENˇ

pro DOSPĚLÉ

(nejen) pro MLÁDEŽ

•  Business room 
(WiFi, projektor, 
flipchart, tiskárna)

•  DĚTSKÉ OSLAVY

•  OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU, VE VŠEDNÍ DNY OD RÁNA

•  Jsme hrdá sociálně 
odpovědná řemeslná 
kavárna!

•  VŠE SI MŮŽETE VZÍT 
I S SEBOU•  Nový provozovatel, 

nově zrekonstruované 
prostory

NOVÁ KAVÁRNA V SRDCI  
LETNAN DELANÁ SRDCEM
MILÍ SOUSEDÉ,
dovolte, abych Vás upozornil na 
novou kavárnu v srdci Letňan – 
Press café. V Bludovické uli-
ci (vedle zdravotního střediska 
Šumperská) jsme převzali pro-
stor po zkrachovalé cukrárně, 
prostory upravili, kompletně 
změnili koncept a nyní bychom 
Vás rádi přivítali v nové soci-
álně odpovědné řemeslné kavárně 
Press café.

Cílem je vytvořit prostředí, kde 
se budete cítit dobře, dáte si 
dobrou výběrovou kávu, spous-

tu dalších dobrot vytvořených 
našimi zdravotně handicapova-
nými zaměstnanci nebo dodava-
teli primárně z řad chráněných 
dílen, regionálních řemeslných  
provozů a farem.

Věříme, že se při posezení v naší 
kavárně budete cítit dobře, bude 
Vám u nás chutnat a zahřeje Vás 
u srdce myšlenka, že každou ob-
jednávkou pomáháte integraci 
zdravotně handicapovaných.

S přáním dobré chuti,
Honza Ondruš a celý tým 

Press Cafe
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Informace

www.uradprace.cz

KDE SE DOZVÍTE VÍCE INFORMACÍ?
● na nejbližším kontaktním pracovišti ÚP ČR
● na webu ÚP ČR www.uradprace.cz
● na Facebooku www.facebook.com/uradprace.cr 
● na Instagramu instagram.com/uradprace.cr
● napište nám na outplacement@uradprace.cz
● zavolejte nám 800 77 99 00 

(bezplatná linka Call centra ÚP ČR) 

Zeptejte se na projekt 
OUTPLACEMENT

Dostali jste v práci výpověď? 
Končí vám smlouva na dobu 
určitou? Nečekejte, až vám 
pracovní poměr skončí. 
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR
zaevidujte se jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ. 

Projekt Outplacement (OUT), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje 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) offers free of charge services for third 
country nationals: legal and social counselling, Czech language courses, 
educational seminars and integration events.

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

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

 Projekt Integrační centrum Praha VII, reg. 
č. AMIF/28/03, je financován v  rámci národ-
ního programu Azylového migračního a  inte-
gračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra 
České republiky.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA O.P.S. –  
POBOČKA PRAHA 14
Kučerova 727/3, tel.: 775 553 188.  
Více informací naleznete na www.icpraha.com 
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INZERCE

SERVISNÍ TECHNIK
Náplň práce:
  opravy a servis pracovních plošin v servisní hale 

společnosti nebo u zákazníků

Co požadujeme:
  odborné vyučení/SŠ vzdělání technického směru 

(např. slaboproud, silnoproud, strojní, hydraulika)
  zkušenosti s opravou strojů, technické znalosti
  ochotu učit se nové věci, pracovat samostatně nebo v týmu

ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
Náplň práce:
  zámečnické nebo svářečské práce při výrobě nástaveb 

pracovních plošin na podvozky automobilů

Co požadujeme:
  vyučení v oboru
  samostatnost, fl exibilitu, ochotu učit se nové věci
  zkušenosti vítány

CO NABÍZÍME:
  práci v Horních Počernicích, 

v silné české společnosti, 
v moderně vybaveném prostředí

  zázemí mezinárodní servisní 
a prodejní organizace

  možnost uplatnění technických 
znalostí a nápadů

  dlouhodobou perspektivu a odborný růst
  nadstandardní platové podmínky
  roční bonusy, prémie 

a zaměstnanecké benefi ty
  jeden týden dovolené navíc

Naše společnost působí již téměř 30 let v oblasti prodeje, servisu 
a výroby pracovních plošin v ČR.

STÁLE HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | Mezi úvozy 2512/2a | 193 00 Praha - Horní Počernice | www.rothlehner.cz

V případě zájmu zasílejte své životopisy na 
e-mail: marek.tomasek@rothlehner.cz 

nebo volejte na telefonní číslo: 602 289 300
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Svoz odpadu 

Harmonogram svozu odpadů – listopad
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Bří. Venclíků/Vlčkova PO 1. 11.
Smikova/Gen. Janouška ÚT 2. 11.
Bryksova/Fejfarova ST 3. 11.
Bryksova/Kpt. Stránského (trafostanice) ČT 4. 11.
9. května/Písčitá PO 8. 11.
Vašátkova/Doležalova ÚT 9. 11.
Bobkova/Maňákova ST 10. 11.
Kpt. Stránského/Vybíralova ČT 11. 11.
Trytova/Paculova PO 15. 11.
Šromova/Gen. Janouška ÚT 16. 11.
Mansfeldova/Kučerova ČT 18. 11.
Vašátkova/Dygrýnova PO 22. 11.
Travná/Kostlivého ÚT 23. 11.
A. Valenty/Šedova ST 24. 11.

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

Mezi bioodpad patří:
posekaná tráva, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), řezanka 
a větvičky z ořezu keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostli-
ny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrk-
ve, okusky jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny 
kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny
Mezi bioodpad nepatří:
podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky 
z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky jídel (gastroodpad), oleje, kosti

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, deter-
genty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a aku-
mulátory. 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, elektrozařízení apod.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Svépravická/Šestajovická ST 3. 11. 14:00–18:00

Hejtmanská/Vranovská ST 3. 11. 15:00–19:00

Koclířova/Kačínská PÁ 5. 11. 14:00–18:00

Lásenická/Lipnická PÁ 5. 11. 15:00–19:00

Rožmberská/Podlišovská ST 10. 11. 14:00–18:00

Šimanovská/Za Školou ST 10. 11. 15:00–19:00

Kukelská/Chvaletická PÁ 12. 11. 14:00–18:00

Jezdovická/Froncova PÁ 12. 11. 15:00–19:00

Lipenské náměstí PÁ 19. 11. 15:00–19:00

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14 
Sadská x V Humenci 20. 11. 8:00–8:30

Svatojánská x Vodňanská 20. 11. 8:45–9:15

Borská x U Járku 20. 11. 9:30–10:00

Světská x Lipnická 20. 11. 10:15–10:45

Žehuňská u separace 20. 11. 11:15–11:45

Hůrská u č.p. 528 20. 11. 12:00–12:30

V Chaloupkách x Poříčanská 20. 11. 12:45–13:15

V Chaloupkách x Kyjská 20. 11. 13:45–14:15

V Chaloupkách x Hloubětínská 20. 11. 14:30–15:00

Svépravická x Šestajovická 20. 11. 15:15–15:45

Tálinská u č.p. 1038 21. 11. 8:00–8:30

Hodějovská u separace 21. 11. 8:45–9:15

Vlkovická x Dvořišťská 21. 11. 9:30–10:00

Podedvorská x Podlišovská 21. 11. 10:15–10:45

Rožmberská x Medlovská 21. 11. 11:15–11:45

Sýkovecká x Pávovské nám. 21. 11. 12:00–12:30

Lomnická x Panenská 21. 11. 12:45–13:15

9. května x Písčitá 21. 11. 13:45–14:15

Doubecká x Baštýřská 21. 11. 14:30–15:00

Staňkovská x Pasecká 21. 11. 15:15–15:45

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
V Humenci x Mochovská 6. 11. 9:00–12:00
Jordánská x Svárovská 6. 11. 9:00–12:00
Hejtmanská x Vranovská 6. 11. 9:00–12:00
Žehuňská u separace 6. 11. 13:00–16:00
Spolská x Mílovská 6. 11. 13:00–16:00
Vlkovická x Herdovská 6. 11. 13:00–16:00
Baštýřská x Bezdrevská 7. 11. 9:00–12:00
Nám. Zdenky Braunerové 7. 11. 9:00–12:00
Borská x Těrlická 7. 11. 9:00–12:00
Travná naproti č. p. 472 7. 11. 13:00–16:00
Šestajovická x Svépravická 7. 11. 13:00–16:00

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 
Trytova x Paculova 27. 11. 8:00–8:20
Vašátkova x Dygrýnova 27. 11. 8:30–8:50
Smikova x Generála Janouška 27. 11. 9:00–9:20
Himrova x Generála Janouška 27. 11. 9:30–9:50
Vybíralova x Kapitána Stránského 27. 11. 10:00–10:20
Fejfarova x Bryksova 27. 11. 10:30–10:50
Kučerova x Mansfeldova 27. 11. 11:10–11:20
Šedova x Arnošta Valenty 27. 11. 11:30–11:50

Zápisy 
do zájmových krouzku 
pro skolní rok 2021/22

v

v
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Samotné nás překvapilo, jak rychle byla ob-
sazená většina kroužků pro seniory. Často 
nám voláte a ptáte se, zda je možné se ještě 
na nějaké přihlásit. Pojďme se tedy podívat 
na ty lekce, na kterých máme stále místo. 
První bohulibou aktivitou je určitě Ranní 
jóga pro seniory probíhající každé úterý 
od 8.30 hodin. Nemějte strach z náročnos-
ti lekcí. Kdo nezkusí, neví – věnujeme se 
dechovým cvičením a hodina je přizpůso-
bená možnostem jednotlivých účastníků. 
Další fyzickou aktivitou, která je snad ješ-
tě snadnější než jóga, jsou Poi pro seniory. 
Točení s „kužely“ zařazené jako prevence 
proti Parkinsonově chorobě se dá cvičit 
i v sedě na židli či po operaci páteře. Ak-
tivita probíhá nepravidelně ve  středu od   

9.00 hodin. Nejbližší termíny jsou 20. 10., 
10. 11. a 24. 11.
Pár posledních volných míst máme 
i na kurzech angličtiny a němčiny pro seni-
ory a na lekcích PC pro začátečníky, které 
probíhají ve čtvrtek.  
Velká část dotazů se také týká aktivit pro 
školní děti. Stále je možné se přihlašovat 
na pondělní Cirkusový kroužek, kde cvičí-
me obratnost, postřeh i pohybové schop-
nosti, nebo na  úterní Taneční přípravku 
pro 1. stupeň, kde se děti naučí, jak zdravě 
zvyšovat flexibilitu, kondici a dynamičnost 
pohybů. V  úterý probíhá Výrazový tanec 
pro 2. stupeň, kde kromě předchozích kva-
lit naťukneme i  téma choreografie a pro-
jevu na podiu. Na čtvrtečním Výtvarném 

kroužku pro 1. stupeň si vyhrajeme s barva-
mi, vyzkoušíme základní výtvarné techniky 
a  zabavíme každého začínajícího malého 
umělce.
Pro děti „školkou povinné“ pořádáme 
Kašpárka – vaše dítě se procvičí v mluvení, 
říkankách a dětských písníčkách.

V KCK SE I ZAPOTÍTE
Náš program je plný zajímavých aktivit 
i  pro dospělé. Tahounem jsou pondělní 
Hoopy a  úterní Latinskoamerické tance 
s Verčou, která je zkušenou, vystudovanou 
lektorkou a dlouholetou tanečnicí. Pokud 
vás zajímají aktivity, na kterých propotíte 
tričko, dorazte na pondělní Kondiční tré-
nink s Jířou. Díky promyšlené sekvenci cvi-
ků si posílíte oblast středu, uvolníte záda 
a stabilizujete svůj postoj.
Rádi bychom také vypíchli zajímavé jed-
norázové akce připravené na  měsíc říjen. 
Na semináři chytrého telefonu vám pomů-
žeme se založením sociální sítě Facebook, 
která vám usnadní komunikaci s  okolním 
světem a s vnoučaty. Budeme sklízet úro-
du rajčat a  bylinek na  naší komunitní za-
hrádce. Půjdeme se projít do  krásného 
okolí Kinského zahrady a klasicky uspořá-
dáme otevřené čtvrteční zpívání pro seni-
ory. V sobotu 16.10. dorazte také na Krea-
tivní dílny, na nichž si vyrobíme nádherné 
podzimní věnce. Podrobný rozpis dalších 
dílen včetně dat a časů naleznete v Kalen-
dáři akcí tohoto vydání Čtrnáctky. 
Pro jakékoliv bližší informace nebo pro 
přihlášení na aktivitu prosím volejte nám 
nebo na  naši pevnou linku 225  295  611. 
Rádi vám zodpovíme veškeré vaše dotazy.
Krásný start do  nového školního roku 
přeje tým KCK.

Jaký bude podzim 
v KC Kardašovská?

TÝM KC KARDAŠOVSKÁ

ZÁŘÍ A ŘÍJEN JSOU MĚSÍCE, KDY POKLIDNOU LETNÍ ATMOSFÉRU STŘÍDÁ OBDOBÍ SHONU. DO KOMUNITNÍHO 
CENTRA NYNÍ MNOZÍ Z VÁS PŘICHÁZÍ S OTÁZKOU: „TAK NA JAKÉ AKTIVITY MŮŽU CHODIT?“ 

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



Půjčovna sportovního vybavení  na Plechárně bude po celou dobu konání  akce v provozu.
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PRAHA 14 KULTURNÍ

21. srpna do Kyjí přijela pouť! 
V Prelátské ulici a na farní 
zahradě kostela sv. Barto-
loměje jste si mohli pochut-
nat na perníkových srdcích, 
vystřelit si růži, povozit se 
na koních, zaskotačit si na 
nafukovacím hradu, pohladit 
si živou krajtu, poslechnout 
si kapelu Jagabab, seznámit 
se s historickými  řemesly 
a spoustu dalšího. Progra-
mem provedl Jaroslav Par-
či, který zazpíval  i písničku 
Přijela pouť. Odpoledne ho 
vystřídal mladý  a  šikovný 
kolega Yasin Svoboda. Celý 
den nám svítilo  i sluníčko 
a k dobré náladě tak vůbec 
nic nechybělo.

Na zahradě H55, Plechárny 
a na farní zahradě u kostela 
sv. Bartoloměje jste mohli 
zkouknout hned několik fil-
mů.  Se  svými  pejsky  jste 
se přišli podívat na snímek 
Gump - pes, který naučil lidi 
žít. Na  tvářích  jsme  viděli 
plno smutku, ale  i  radosti 
a příběh toulavého pejska 
si získal snad každého.

Zasmáli  jste se u české ko-
medie Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel. Zájem byl tak velký, 
že jste zaplnili celou farní za-
hradu. Byli jsme ale připrave-
ni a tak nejen, že jste mohli 
sledovat  film  přímo  pod 
hvězdami, ale pochutnali jste 
si i na výborném občerstvení.

Milovníci klasické hudby si 
přišli  také  na  své.  V  rám-
ci  63.  ročníku  Dvořákova 
festivalu  jste mohli navští-
vit  hned  tři  koncerty  na  
Praze 14. Zahajovací koncert 
celého festivalu se uskuteč-
nil na farní zahradě kostela  
sv. Bartoloměje, kde vystou-
pil orchestr Prague Rhytm 
Kings.  Energickou  dvojici 
Jedlinský & Fischer  Duo 
jste si poslechli na H55 a do 
Plechárny zavítala zpěvač-
ka Monika Načeva, kterou 
doprovázel Michal Pavlíček 
na kytaru.

První  neděle  v  září  patřila 
všem  zvířátkům  a  jejich 
majitelům. V parku U Čeňku 
na vás čekalo několik úkolů, 
které jste mohli plnit vy nebo 
váš mazlíček. Patřilo k nim 
prolézání agility tunelem, jíz-
da na kolečku, napodobová-
ní zvířecích zvuků a další psí 
i nepsí kousky. Když jste byli 
šikovní, mohli  jste dokonce 
vyhrát krásné ceny! Zároveň 
jsme soutěžili o nejkurióz-
nějšího zvířecího účastníka, 
kterým se stali obří šneci.

Ani  na  Plechárně  nebyla 
o zábavu nouze. Zanotova-
li  jste si u koncertu kapely 
Lucy4Music, zaposlouchali 
jste se do čtení z knih Deník 
psa Piráta a Zázrak jménem 
Maggie a při ukázkách tan-
ce se psem jste zjistili, že 
i  pes  dokáže  tančit.  A  to 
možná daleko lépe než vy!

Ohlédnutí za létem
Letošní léto nám přineslo plno skvělých akcí,
alespoň za některými z nich bychom se s vámi rádi ohlédli.

Sranda tour se  
zvířátky pro zvířátkaDvořákův festivalLetní kinaSvatobartolomějská 

pouť

Děkujeme, že jste naše akce navštěvovali
a doufáme, že tomu tak bude i na podzim.

„
Text: mark. Foto: archiv P14K
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ŘÍJEN
202110 Kalendář akcí PRAHA 14

2 ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI
Dozvíte se, jak správně poskytnout první pomoc a získané 
vědomosti si otestujete v praxi.
WorkMed, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 
1990 Kč osoba/kurz

9.00

SO

9.00

PÁ
1 MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Mezinárodní den seniorů věnován všem našim rodičům 
a prarodičům.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

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

14.00

15.00 NEDĚLNÍ POHÁDKA: JAK VÍLA MODROVLÁSKA  
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí 
nejenom zvířátka, ale i křehké bytosti.
CZI divadlo, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč, 
děti do 3 let zdarma

PODVEČER S ANDERSENEM
Registrace předem do 29. 9.  
Přihlášky k dispozici v kavárně H55. 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze,  
H55, Hloubětínská 1138/5, H55.cz, zdarma

17.00

4
PO

14.00 KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ  
– LITERÁRNÍ TOULKY ŘECKEM
Nechte se na stránkách knih přenést do Řecka.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 20 Kč

7
ČT

15.00 IT SEMINÁŘ A CHYTRÝ TELEFON
Sociální sítě hýbou světem. Ukážeme si ty nejpoužívanější 
a pomůžeme vám založit profil na Facebooku.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

18.00 VERNISÁŽ INSTALACE ERIKA VELICKÁ
Slavnostní zahájení další instalace uměleckého objektu 
v exteriéru H55.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, zdarma

9.00

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ  
– AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
Pravidelný kurz nabízející vše od poskytování první pomoci 
až po právní aspekty role zdravotníka.
WorkMed, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz,  
3900 Kč osoba/kurz

9   10
SO   NE

10.0010
NE

HRABÁRNA55
Přijďte si pro svůj bazarový úlovek.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, vstupné zdarma, 
registrace prodejců 50 Kč – předem na emailu info @h55.cz

15.00 NEDĚLNÍ POHÁDKA: O DRAKOVI
Čtyři pohádky, které na sebe částečně navazují 
a tvoří tak ucelenou hru.
Divadýlko z pytlíčku, KD Kyje, Šimanovská 47, 
kdkyje.cz, 50 Kč, děti do 3 let zdarma

14.0011
PO

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – ŘECKÝ SUVENÝR
Víte, co je to komboloi? Jestli ne, přijďte. Dozvíte se to, 
a ještě si ho vyrobíte.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 20 Kč

13
ST

16.00 TURNAJ V PÉTANQUE
Hra pro každého.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 
zdarma

19.00 BIOGRAF KYJE: JAN WERICH:  
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
Dokumentární film o strhujícím životním příběhu Jana Wericha.
KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč

19.00 POSLOUCHEJ PRAHU 14
Talk show Richarda Samka, tentokrát s hosty  
z fotbalového prostředí.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, 80 Kč

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Virtuózní harfa a kouzlo hoboje. Vystoupí Jan Adamus – 
hoboj a Zbyňka Šolcová – harfa. Na programu jsou díla  
G. Ph. Telemanna, G. F. Händela, J. S. Bacha a dalších.
Galerie 14, Zdarma

18.30

9
SO

11.00 PLECHÁRNA BIKE FEST CYKLO FALTÝNEK
První ročník závodu horských kol na Plechárně. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, 
plecharnacernymost.cz, 100 Kč dospělí + 1 dítě; 
dítě 50 Kč

14.003
NE

DEN SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
Společenské odpoledne v řeckém duchu nejen pro seniory.
Plechárna, Bryksova 1002/20,  
plecharnacernymost.cz, zdarma

14.00 POSVÍCENÍ U DOUBRAVKY
Zábavná akce pro celou rodinu.
Rozhledna Doubravka XIV, praha14kulturni.cz, 
zdarma

KALENDÁŘ AKCÍ PŘIPRAVUJE PRAHA 14 KULTURNÍ PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 14

14
ČT

15.00 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

9.00 PODZIMNÍ KREATIVNÍ DÍLNY
Těšit se můžete třeba na výrobu podzimních věnců.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

9.0018
PO

VÝLET PO PRAZE – VYŠEHRAD
Metrem na Pražského povstání a odtud pěšky k Táborské 
bráně, do vnějších prostor Vyšehradu. Odchod z KCK.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

9.00

16   17
SO   NE

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ  
– AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
Pravidelný kurz nabízející vše od poskytování první pomoci  
až po právní aspekty role zdravotníka.
WorkMed, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz,  
3900 Kč osoba/kurz

15.00 NEDĚLNÍ POHÁDKA: CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Pohádka plná humoru a písniček.
Láry fáry, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč,  
děti do 3 let zdarma

17
NE

23
SO

14.00 TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne pohybem při živé hudbě.
Color Club, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč

24
NE

15.00 NEDĚLNÍ POHÁDKA: O TEREZCE A MATĚJOVI
Hudební pohádka.
Hudební pohádky pro děti, KD Kyje, Šimanovská 47, 
kdkyje.cz, 50 Kč, děti do 3 let zdarma

15.00 POHÁDKA: LOUTKY BEZ HRANIC,  
BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ
Po představení dílna pro děti „akční bramborové loutky“.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, 60 Kč

14.00 KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ  
– VZHŮRU DO ŘECKA!
Na skok do země oliv, pláží a antických památek.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz,  
20 Kč

13.0020
ST

KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA
Sklízení rajčátek z komunitní zahrádky a ochutnávka 
domácího kečupu.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

19.00 KONCERT: DEVÍTKA
Folková hudební skupina Devítka vás zve na koncert.
KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 190 Kč,  
ZTP + ZTP/P 50% sleva

15.0021
ČT

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

25
PO

14.00 KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
– PEČEME MUSAKU
Společně se naučíme připravovat typický řecký pokrm.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz,  
20 Kč

18.00 SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ NA TÉMA VZPOMÍNKY  
NA ŠKOLNÍ LÉTA
Na dalším setkání hloubětínských pamětníků tentokrát 
zavzpomínáme na školní docházku.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, zdarma

27
ST

8.30 VÝLET DO KINSKÉHO ZAHRADY
Procházka po rozhlehlých pozemcích Kinského zahrady 
s výhledy na centrum Prahy.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, 
zdarma

28
ČT

12.00 PLECHOVÁ HUBA – SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ CHILLI
Zveme vás na pekelné chilli klání na Plechárně.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 
100 Kč (děti do 15 let a ZTP zdarma)

31
NE

15.00 NEDĚLNÍ POHÁDKA: O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ 
MADLENCE
Klasický pohádkový příběh o Honzovi a Madlence.
Divadelní agentura Praha, KD Kyje, Šimanovská 47, 
kdkyje.cz, 50 Kč, děti do 3 let zdarma

18.0022
PÁ

KONCERT ANASTASIS
Unikátní hudebně–dramatický koncert.
KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 250 Kč,  
Rezervace vstupenek na anastasismusic@seznam.cz

26
ÚT

14.00 OSLAVA VZNIKU ČR
Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 103. výročí 
ukončení 1. sv. války a vzniku Československé republiky.
U památníku padlých – vedle plaveckého areálu 
Hloubětín v ulici Hloubětínská č. 80.

9.00 GLADIATOR RACE
Opravdu drsný závod pro každého, kdo si chce 
sáhnout na dno a poznat své já!
Plechárna, Bryksova 1002/20, gladiatorrace.cz

CELÝ 
DEN16

SO
POCHOD 14 KM KOLEM PRAHY 14
Tradiční turistický pochod.
MČ Praha 14, praha14.cz, 10 Kč děti a důchodci,  
20 Kč dospělí
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Inzerce

BYDLENÍ
n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nejbližším 

okolí jako budoucí investici pro moje děti. Ne-
vadí 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 pro své děti. Seniora 

mohu nechat v bytě na dožití. Na vystěhování 
nespěchám. Vyplatím dluhy nebo uhradím priva-
tizaci. Tel.: 608 661 664 
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
n Přímý zájemce - investiční společnost koupí 

byt 2kk – 3+1. Ideálně před rekonstrukcí. Platba 
v hotovosti do týdne. Vyplatíme provizi za tip. 
UNGELT INVEST s.r.o., 776 672 943 

SLUŽBY

n Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce,  
štukování stěn i  stropů. Tel. 606  227  390,  
jsaifrt@seznam.cz 
n Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-

pletní rekonstrukce bytů, domů a  nebytových 
prostor. Tel: 732 359 883, www:rek-bachr.cz 
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. 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 ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA. Pro-

dáváte nemovitost? Využijte naše zkušenosti. 
www.realitykoci.cz, koci@sterlingreality.cz , tel.: 
777 777 599 
n Instalatérské práce, topení, zedn. práce. Výměna 

kuch. desek a dřezů. Volek Tel. 602 649 359 
n MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE. Manuální 

LYMFODRENÁŽ, rekondiční, medová, lávové 
kameny, těhotenská, uvolňující, relaxační, bez 
čekání, P 9 Kyje, nebo přijedu, 725 174 978 Mi-
lan Kučera
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 Psí-salon Groommistr - kompletní úpravy psů 

a poradenství v péči o srst. Trimování psů. Úpravy 
koček - stříhání a vyčesávání. Expresní línání psů 
a koček. T: 776 155 530, www.groommistr.com 
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 Matematiku perfektně doučí středoškolský pro-

fesor. Ukázková hodina zdarma. 603 909 327 
n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádíme 

čištění, zrychlení, instalace, opravy, konzultace, 
obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 731 732 737. 
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz 

n Nabízíme ekonomickou správu nemovitosti pro 
SVJ a BD (vedení účetnictví, mzd. agendy, evi-
dence předpisu nájemného, vyúčtování služeb  
a. j.). Kontakt na www.ap.real.eu. 

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. 725 368 188 
n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 

GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. TEL. 603  247  819 
EMAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ 
n Koupíme st. šperky, zl. zlomky a zlaté mince. Hle-

dáme st. sečné zbraně, zl. hodinky, obrazy parní 
lokomotivy od  Ronka. Interantik Praha 9, Pod 
Pekárnami 157/3 , tel. 605 829 440 po 10. hod. 
n Vykoupím knižní pozůstalosti, staré tisko-

viny, sbírky starých pohlednic, poštovních 
známek, fotografií, obrazy, staré rybářské 
a myslivecké potřeby apod. 731 489 630 
n PORTRÉTY, kopie star. mistrů a ostatní na přání. 

Olejomalba na plátně. tel. 607 815 568, e-mail: 
cermakova.portrety@seznam.cz

PRÁCE

n Hledám obchodního zástupce, kdo se oprav-
du nebojí práce, je komunikativní, samostat-
ný a zároveň týmový hráč. Na nic nebudete 
sami . Těším se na spolupráci. T: 602 803 918 
n SVJ NA  ČM HLEDÁ PRACOVNÍKA 

NA  ÚKLID BYT. DOMU, 10 PODLAŽÍ,  
2 VCHODY. PRÁCE NA DPP NEBO ŽL. BLIŽ-
ŠÍ INFO NA: kpt.stranskeho@seznam.cz

RV
21

01
59

5/
0

6

RV
21

01
20

4/
0

6

733 720 744
hrda@regvyd.cz

Růžena Hrdá

Řádkovou 
nzerci v těchto 
novinách pro 

vás zajistí:
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Křížovka o ceny

V tajence najdete citát amerického spisovatele Raye Bradburyho. 

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. října 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 zářijového vydání časopisu Čtrnáctka (2021/9) zní:  „Zkušenost je dobrá škola, ale ŠKOLNÉ JE PŘÍLIŠ DRAHÉ“.” Vylosovaní výherci 
jsou: Martina Cigánková, Praha 14; Vilém Novák, Praha 9; Jiří Mazura, Tlustice. 
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 pracovnice 
na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.
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