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poslední měsíc školního roku je tady. Blíží 
se prázdniny, dovolené a alespoň zatím nám 
přeje i  počasí. Je jako stvořené k  výletům 
do přírody či pro zahradní „grilovačky“. Otu-
žilejší typy, kterým nevadí zatím chladnější 
voda, už jistě míří na přírodní koupaliště.
Budu rád, když pěkné dny využijete i k ná-
vštěvám kulturních, sportovních, vzděláva-
cích a  dalších akcí, které pro vás v  červnu 
chystáme. V rámci tradiční kampaně Setkání 
kultur se můžete nechat zlákat pozvánkou 
volnočasového centra H55 na Bulharský ví-

kend (3. až 5. 6.). Ochutnáte výtečné jídlo a pití, nahlédnete do bulharské 
kinematografie, případně si i zatančíte. Z velkých volnočasových akcí určitě 
nezapomeňte na Bikepark 2022 (18. 6.). Jedná se o druhý ročník energií 
a pohybem nabitého odpoledne v areálu loni otevřeného bikeparku na Ja-
hodnici. Těšit se můžete na bubenickou show s workshopem, exhibiční jízdy 
či třeba na pumptruckovou soutěž.
Vedle zábavných akcí městská část pořádá i jiná, neméně důležitá ve-
řejná setkání. V  červnu to bude zejména týdenní kampaň s  názvem 
Klima – a co s tím?, kterou radnice připravila u příležitosti Světového 
dne životního prostředí. 
Zároveň má Praha 14 před sebou aktualizaci akčního plánu rozvoje 
na následující dva roky. Uvnitř tohoto čísla Čtrnáctky naleznete infor-
mace o tom, jakým způsobem se do tvorby dokumentu můžete zapojit. 
Mimo to doporučuji věnovat pozornost aktuálně probíhajícímu připo-
mínkování další verze celopražského územního plánu, tzv. Metropolitní-
ho plánu. O připomínkách, které bude podávat městská část, vás infor-
mujeme v letním vydání. V tom aktuálním se dočtete, jakým způsobem 
a do kdy můžete připomínky podávat vy sami či kde se můžete s aktuální 
podobou plánu seznámit. Jednou z možností bude návštěva informační-
ho kontejneru 8. a 9. 6. na Černém Mostě.
Na následujících stránkách se dočtete také o tom, jakým významným 
osobnostem byla udělena Cena městské části Praha 14. Zároveň vás 
pozveme na první ročník akce Dobrovolník Prahy 14, v jejímž rámci po-
děkujeme místním lidem za jejich obětavou práci pro druhé, a v nepo-
slední řadě i na další jednání místního zastupitelstva. To se uskuteční  
23. 6. od 15 hodin, tradičně v Galerii 14 na Černém Mostě. Hlavní téma 
vydání jsme tentokrát věnovali školství, mimo jiné situaci kolem umisťo-
vání ukrajinských žáků do místních škol.
V souvislosti s pomocí uprchlíkům městská část aktuálně zřídila i no-
vou informační telefonní linku (732 696  130) pro ukrajinské občany 
pobývající na území Prahy 14. Komunikace je na ní možná v češtině, 
angličtině a v ruštině.
Závěrem si dovolím pogratulovat, a sice MŠ Zelenečská, která letos slaví 
60 let od svého založení. Na zahradě školky se v květnu konala opravdu 
vydařená slavnost pro současné i minulé „žáčky“, jejich rodiny i pedago-
gy. Přeji školce, jejímu vedení, učitelskému sboru i místním dětem mno-
ho dalších úspěšných let.
Krásný, prosluněný červen všem

MILÍ  
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Váš starosta 
Jiří Zajac
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Čeští prvňáci a předškoláci se do škol dostanou, 
říká místostarostka Jelenová 

REDAKCE

S výjimkou půlroční „přestávky“ 
vyvolané změnami ve vedení radnice 
máte od podzimu 2018 na starosti 
mimo jiné školství. Jak hodnotíte 
vývoj v této oblasti?
Momentálně finišuje projekt na vybu-
dování tzv. zelených střech na ZŠ Ge-
nerála Janouška a ZŠ Bratří Venclíků. 
Plní nejen funkci estetickou, ale zajiš-
ťuje také zlepšení klimatu ve školách. 
Jsem hrdá nejen na projekt samotný, 
ale i  na  to, že se nám na něj podaři-
lo sehnat peníze z evropských fondů. 
Dále se v tomto volebním období po-
vedlo dokončit úpravu atria před ZŠ 
Vybíralova a související projekt zamě-
řený na  účelné nakládání s  dešťovou 
vodou, instalovat rekuperační jed-
notky, tedy systém na  zlepšení kva-
lity vzduchu na základních školách, či 
třeba vybudovat nové odborné učeb-
ny v  ZŠ Chvaletická, Hloubětínská 
a  Vybíralova. Loni probíhaly staveb-
ní práce, letos jsme do nových dílen, 
případně tříd typu chemie a biologie, 
doplnili nábytek a  další vybavení. 
Investovali jsme také do  revitaliza-
ce hřišť u  mateřských škol. Z  každé-
ho projektu, který se podaří dovést 
do konce, mám radost.

A kromě uvedených projektů? Těší vás 
ve vztahu ke školám a dalším vašim 
pracovním aktivitám i něco dalšího?
Tak zrovna teď, v  květnu, mě potěšilo 
pozvání MŠ Zelenečská na  oslavu 60. 
výročí od založení této školky, kde jsem 
dokonce dostala čestný úkol nakrojit 
dort. A mám radost třeba i z toho, že už 
čtvrtým rokem skvěle funguje městskou 
částí finančně zajišťovaná spolupráce 
mezi školami a  Národní galerií Praha. 
Žáci 2. stupně si prohlubují vzdělání ne-
jen návštěvou výstav, ale i při souvisejí-

cích workshopech. Jinak jak asi řada lidí 
ví, mou dlouhodobou srdeční záležitostí 
je Komunitní centrum Motýlek, jehož 
jsem zakladatelkou a kde dosud půso-
bím jako předsedkyně správní rady. Už 
déle než dvě desetiletí pomáhá nejen 
dětem s handicapy, ale i těm ze sociálně 
slabých rodin.

Na čem momentálně pracujete?
Aktuálně probíhá výběrové řízení na re-
alizátora rekonstrukce kuchyně v  ZŠ 
Vybíralova. Mým velkým současným 
tématem je i demografický vývoj a jeho 
budoucí vliv na  školní kapacity. Povin-
ná školní docházka se brzy bude týkat 
silných ročníků. A  situaci samozřej-
mě ovlivní i  příliv válečných uprchlíků 
z Ukrajiny. 

Jak chcete bojovat s tím, že místa 
v základních i mateřských školách 
brzy nebudou stačit?
Jedním z  prvních kroků byla výstav-
ba čtyř nových kmenových tříd v  ZŠ 
Vybíralova. Peníze na  realizaci nám 
na  mou žádost poskytl Magistrát hl. 
m. Prahy. Zároveň jsem nyní zadala 
zpracování aktualizace demografic-
ké studie, abychom měli dostatečná 
vstupní data pro další práci, tedy i pro 
jednání s nadřízenými úřady týkající se 
zajištění a  financování nových škol-
ních kapacit. Rozpočet městské části 
je velmi omezený – pokud chceme re-
alizovat takové projekty, jako je napří-
klad výstavba nové školy, neobejde-
me se bez dotací z evropských fondů, 
od  ministerstev či od  pražského ma-
gistrátu. Momentálně intenzivně jed-
náme s magistrátem o nových školách 
na Hutích. I proto potřebujeme aktu-
alizovanou demografickou studii této 
oblasti. Díky ní zjistíme, kolik míst, 
a tedy i budov pro základní a mateřské 
školy, budeme v této rozvíjející se čás-
ti Prahy 14 skutečně potřebovat. 

Jak jste zmínila, potřebu navýšení 
školních kapacit ovlivní také příliv 
ukrajinských dětí. Jak je na další vývoj 
této situace Praha 14, tedy spíše celá 
Praha jako celek, připravena?
Na rovinu říkám, že sami jako Praha 14 
situaci finančně ani personálně vyře-
šit nedokážeme. Potřebujeme pokyny 
a podporu od hlavního města. To však 
čeká na  rozhodnutí ministerstva škol-
ství. A  žádné řešení z  vyšších míst za-
tím nepřichází. Určitou variantu, jak 
dopad alespoň trochu zmírnit, předsta-
vuje umístění tzv. kontejnerových tříd, 
nicméně ani k tomu se zatím magistrát 
kladně nevyjádřil. 

CO JSOU TO „ZELENÉ STŘECHY“? PROČ JE NUTNÉ NAVYŠOVAT ŠKOLNÍ KAPACITY? JAK ŠKOLY 
NEJEN V PRAZE 14 OVLIVŇUJE PŘÍLIV UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ? NA TYTO A DALŠÍ OTÁZKY 

ODPOVÍDÁ ROZHOVOR S 1. MÍSTOSTAROSTKOU PRAHY 14 PHDR. ZUZANOU JELENOVOU, KTERÁ 
MÁ VEDLE ŠKOLSTVÍ A ŠKOLSKÝCH INVESTIC NA STAROSTI TAKÉ MÍSTNÍ KULTURU, SPORT, VOLNÝ 

ČAS A KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ.  

Mezi příjemné povinnosti místostarostky Jelenové 
patří i oddávání na svatbách  Foto: Ingrid Burianová



05

Téma

05

Je nějaké řešení, které byste 
preferovala?
Do  prvních až devátých tříd základ-
ních škol Prahy 14 nastoupilo od po-
čátku války 230 ukrajinských dětí. 
Nejvíce je jich v  ZŠ Bratří Venclíků 
a v ZŠ Vybíralova. Další děti již v sou-
časnosti přijímány nejsou. Nejtíživější 
situace začne v  září, kdy už nebude 
platit ministerstvem školství stano-
vený tříměsíční odklad. V  naší měst-
ské části žilo mnoho cizinců i před vál-
kou, v místních školách jich už tehdy 
bylo 20 až 30 procent. Je nezbytné, 
aby ministerstvo stanovilo maximální 
počet zahraničních žáků ve  třídách, 
a to mimo jiné proto, že školy navště-
vují i  děti se zvláštními vzdělávacími 
potřebami. Klíčové je rovněž uměle 
nenavyšovat stávající celkové třídní 
kapacity, například na 34 žáků. To by 
mohlo uškodit všem dětem, které by 
se v  takovém prostředí musely učit. 
Pokud pro vzdělávání ukrajinských 
dětí ministerstvo či magistrát nezajis-
tí jiné, dosud nevyužívané prostory, 
napadá mě jediné řešení.

Jaké?
Umístit ukrajinské děti do škol tam, kde 
je to možné, tedy i  více mimo Prahu, 
a před začleněním do běžné třídy jim, re-
spektive zejména dětem, jejichž rodiny 
nepředpokládají brzký návrat do vlasti, 
zajistit dostatečnou výuku češtiny. Češ-
tinu se ukrajinské děti samozřejmě učí 
už teď, nicméně ne tak intenzivně, jak 
by bylo třeba.

Jak to tedy nyní ve školách Prahy 14 
funguje?
Ukrajinské děti se normálně účastní 
výuky a  zároveň, dle času, možností 
a  individuálních programů jednotli-
vých škol, navštěvují skupiny, v nichž 
se učí česky. Ve většině případů sku-
piny zřizují přímo školy – v  takovém 
počtu, v  jakém to je potřeba. O  pří-
spěvek na  financování těchto aktivit 
žádají v  rámci tří různých státních 
programů. Já sama jsem iniciovala na-
příklad vznik jazykové výuky na sou-
kromé střední škole Arcus. Je skvělé, 
že vedení školy rychle zareagovalo. 
Jazyková bariéra je problém pro obě 
strany. Ukrajinské děti stresuje, české 
zdržuje ve výuce. 

Pro české děti zápisy do základních 
i mateřských škol pro nadcházející 
školní rok už skončily – byly 
v dubnu, respektive v květnu. Zápisy 

pro ukrajinské děti s tak zvanou 
„doložkou strpění“, tedy pro ty, 
které v Česku nemají trvalý pobyt, 
proběhnou od 1. 6. do 15. 7. 2022 
– do základních i mateřských škol 
souhrnně. Jaký očekáváte vývoj?
Finální stav budeme pochopitelně 
znát až v červenci, což je samo o sobě 
velmi pozdě, vzhledem k  tomu, že 
nový školní rok začne zhruba o měsíc 
později. Téměř jistě mohu v tuto chvíli 
říct pouze to, že s umístěním českých 
prvňáků a předškoláků problém nebu-
de. Co se týká ukrajinských dětí s do-
ložkou… současný předpoklad je, že 
zvládneme umístit 70 prvňáků. S mís-
tem v  mateřských školách a  ve  vyš-
ších ročnících základek to bude horší. 
Je opravdu zásadní, aby ministerstvo 
a magistrát co nejdříve rozhodly o dal-
ším postupu.

Ještě zpět k zápisům českých dětí 
do mateřin. Jaké šance mají rodiče 
dvouletých a tříletých?
I  na  takto malé děti myslíme. Třídy pro 
nejmenší mají zřízené MŠ Vybíralova, MŠ 
Zelenečská a MŠ Generála Janouška. Ka-
pacita každé z těchto tříd je 15 míst. A jen 
pro doplnění – místa jsou připravena i pro 
děti, které ještě nemají dosaženou školní 
zralost, takže jsou pro ně spíš než první tří-
dy vhodné třídy přípravné. Ty zřizují ZŠ Vy-
bíralova, ZŠ Chvaletická, ZŠ Bratří Venclíků 
a  ZŠ Generála Janouška. Na  jiných míst-
ních základkách toto není možné z důvodu 
omezených prostorových kapacit. 

Školy v posledních dvou letech 
procházejí těžkou zkouškou.  
Před válkou na Ukrajině to byla 
pandemie covid-19, která dlouhou 
dobu každodenně ovlivňovala 
jejich chod. Jaká je v tomto ohledu 
situace dnes?
Naštěstí dobrá. K  žádnému uzavírá-
ní či karanténám už nedochází. Tyto 
starosti vystřídaly jiné. Děkuji všem 
ředitelkám a  ředitelům místních zá-
kladních i mateřských škol, stejně tak 
i pedagogům, že to zdánlivě nekoneč-
né pandemické období zvládli. Testo-
vání, karantény, uzavírání škol, online 
výuka, pak kombinovaná výuka, ne-
moci na pracovištích… bylo to opravdu 
velmi těžké a  já si moc vážím veškeré 
energie a  odhodlání, které personál 
škol vložil do zvládnutí této krize.

Skončíme trochu jinak než školstvím. 
Vedle něj máte na starosti mimo jiné 
i kulturu. Na jakou zajímavou akci 
byste čtenáře v červnu pozvala?
Připravili jsme například již druhý 
ročník Dvořákova festivalu. Bude se 
konat 16. 6. na farní zahradě v Kyjích. 
Tentokrát se můžete těšit na muziká-
lový večer. Na tom samém místě, jen 
o pár dní později – 22. 6. – se odehra-
je očekáváné vyhlášení ankety Dob-
rovolník Prahy 14. Akci zakončí kon-
cert Jiřího Schmitzera. Poslední den 
školního roku mohou všichni školáci 
oslavit na Plechárně i na H55 při akci 
„Hurá, prázdniny!“.

Tzv. zelená střecha na ZŠ Bratří Venclíků je už skoro dokončena  Foto: Snežana Nikolić
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Začátek roku ovlivnil vrchol omikro-
nové vlny pandemie covid-19. Když 
náročné období pominulo, školy 
začaly normálně fungovat a  sčítat 
škody na vědomostech i  sociálních 
dovednostech dětí. „Ne všechny 
děti na on-line výuce pracovaly tak, 
jak by měly, bylo tedy třeba dohnat 
resty a mezery,“ uvedla ředitelka ZŠ 
Venclíků Mgr. Klára Machová. 
Pandemie také narušila sociální 
vazby, vzájemné chování dětí bylo 
trochu jiné, než když spolu byly 
každodenně. „Děti někdy ztrati-
ly jistotu v přístupu k  těm, jejichž 
chování jim není příjemné. Je to 
dovednost, kterou budou potře-
bovat celý život,“ zhodnotil další 
negativní dopad pandemie ředitel 
Šupka. V tomto ohledu mělo uza-
vření škol velký vliv i na předškolní 
děti. „Aktuálně řešíme množství 
žádostí o  odklad školní docházky, 
je nám vyčítáno, že ho doporuču-
jeme. Ale je důležité si uvědomit, 

že ze tří let, které mají děti strávit 
ve  školce, byly dva roky doma, to 
se nedá hned tak dohnat,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky MŠ Zeleneč-
ská Eva Lilingová. 

UPRCHLICKÁ VLNA
Brzy poté, co si školy i  žáci od-
dechli od  útrap pandemie, přišla 
další výzva. Rusko napadlo Ukraji-
nu a vzedmulo tak další vlnu, ten-
tokrát uprchlickou. V  ČR je aktu-
álně přes 300 000 registrovaných 
uprchlíků, většina z nich jsou ženy 
s  dětmi. Děti sice mají do  června 
prominutou školní docházku, ale 
řada z nich už do škol chodí. Nejví-
ce jich v Praze 14 směřovalo na ZŠ 
Bratří Venclíků. „Měli jsme už před 
začátkem tohoto konfliktu počet-
nou skupinu dětí, které mají ukra-
jinské rodiče a chodí k nám do ško-
ly. Za  nimi přijeli příbuzní a  známí 
a  jejich děti automaticky zamířily 
k nám, aktuálně jich máme 73. Mu-

Druhé pololetí v místních školách očima 
ředitelů, pedagogů a školáků 

DRUHÉ POLOLETÍ POMALU KONČÍ. ROZHODNĚ NEBYLO JEDNODUCHÉ, 
PŘINESLO ŘADU VÝZEV. LAPIDÁRNĚ HO SHRNUL ŘEDITEL ZŠ VYBÍRA-
LOVA MGR. JAROSLAV ŠUPKA: „NENUDILI JSME SE.“

Jaké pro tebe bylo 2. školní pololetí?

ÁJA, 6. ROČNÍK,  
ZŠ CHVALETICKÁ
Jsem ráda, že se pandemická 
situace zlepšila a chodíme 
normálně do školy, nejvíce 
mi chyběli spolužáci. Alespoň 
jsme ale jeli na školu v přírodě. 

Dneska jsem byla pomáhat v družině, kde pro 
prvňáčky a druháky uspořádali Pohádkový les. 
Děti plnily různé úkoly, učitelky se převlékly za po-
hádkové postavy. Já měla za úkol akci nafotit, chci 
být totiž fotografka. A děti mám moc ráda, tak 
se mi to líbilo. Jinak to ve škole funguje podobně 
jako před covidem, nemám pocit, že by se něco 
zásadně změnilo, jen se učitelky zdokonalily v práci 
s počítačem. Máme tři nové spolužáky z Ukrajiny, 
učí se česky i anglicky. Česky už celkem rozumí, 
jsou fajn. Máme ve třídě i spolužačky, které se 
tady narodily, ale jejich rodiče pochází z Ukrajiny 
nebo Ruska, ty se s nimi baví bez problému. 

NATY, SEKUNDA,  
GYMNÁZIUM ARCUS
Konečně jsem měla 
možnost víc poznat své 
spolužáky a uči tele. Přešla 
jsem na gymnázium v době 
před pandemií, do školy 

jsme chodili jen krátce. Pak jsme na dlouho 
přešli na on-line výuku, takže jsme se vlastně 
neznali. Sice se teď asi musíme víc učit, 
učitelé jsou náročnější, než když jsme měli 
distanční výuku, ale zase je to pro mne o dost 
zábavnější. A přijde mi, že i učitelé jsou na nás 
hodnější. Je to jiné, když jsou s námi ve třídě, 
než když jsme s nimi komunikovali jen přes 
počítač. Miluju snowboarding a loni mi to 
chybělo – měla jsem velkou radost, že letos 
už byly skiareály otevřené a byla možnost 
vycestovat i mimo ČR.

MARTIN, PŘEDŠKOLÁK, 
MŠ ZELENEČSKÁ
Ve školce je to dobrý a tady 
(na oslavě 60. výročí MŠ) je 
to taky dobrý. Teď se mi tu 
nejvíc líbí – úplně všechno. 
Jinak jsme se školkou byli 

v ZOO, chodím na keramiku a na golf. V téhle 
školce učila moje babička, ale narodil jsem se, 
až když už byla v důchodu, takže jsme se tu 
nepotkali, a já už sem taky nebudu chodit, 
v září půjdu do školy. Těším se, už se umím 
podepsat, ale jen „Martínek“. 

Ilustrační foto  Zdroj: Pixabay
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JSTE SPOKOJENI S ROZMANITOSTÍ KULTURNÍ NABÍDKY V PRAZE 14?

Jaroslav Verner, Piráti
Musím říct, že jsem 
spokojen, protože se 
v současnosti kontinu-
álně navazuje na rozší-
ření nabídky kulturního 
vyžití, které jsme zahájili 

ještě s minulým ředitelem Prahy 14 
kulturní v době, kdy jsme byli součástí 
vedení městské části. Na druhou stra-
nu stále vidím relativně velký prostor 
pro zlepšení. Nicméně jako mnohem 
důležitější momentálně vnímám to, 
že je nezbytné činit kroky k rozšíření 
možností sportovního vyžití, které je 
v tuto chvíli zcela opomíjeno!

Bc. Žofie Zemanová, 
ODS
Jestli měly měsíce co-
vidového temna nějaké 
pozitivum, tak to, že nás 
vytáhly ven. Připomněly 
nám, jak příjemně lze 

trávit volný čas na čerstvém vzduchu. 
A Praha 14 tuto myšlenku podporuje 
i nadále. Zaznamenávám kouzelné stez-
ky pro děti, akce na zahradách komu-
nitních center a další venkovní aktivity. 
Zároveň odpadává ostych z propojení 
se známými, zavedenými akcemi, jako je 
Febiofest či Dvořákův festival. Pro mě je 
toto krok správným směrem a doufám 
v další růst.

Ing. Jan Adámek, ANO
Osobně velice obdivu-
ji divadlo, a je velkou 
škodou, že Praha 14 nemá 
stálou divadelní společ-
nost. Kultura ovšem není 
jen divadlo a Praha 14 

byla ochromena stejně jako celá Česká 
republika pandemií covid-19. Nyní jsme 
svědky opětovného probuzení kultur-
ního života. V této příležitosti se skýtá 
velký potenciál, zejména pro primární 
účel organizace Praha 14 kulturní, která 
by neměla cizopasit na programech a čin-
nostech místních spolků a neziskových 
organizacích, ale vytvářet kulturní akce, 
po kterých je nyní hlad. 

Pavel Mašek, TOP 09
Zaměstnanci v našich 
kulturních centrech jsou 
úžasní a dávají své práci 
maximum. Nabídka akcí 
je poměrně různorodá 
a myslím, že je z čeho 

vybírat. Uvítal bych však lepší a včasnější 
propagaci, ať už prostřednictvím online 
kalendáře akcí, nebo na stránkách či FB 
Prahy 14 kulturní. Věřím, že nás přes léto 
čeká mnoho kulturních zážitků a spor-
tovních aktivit. K létu také neodmys-
litelně patří letní kina, která jsme před 
několika lety zaváděli a měla skvělý ohlas, 
tak už se těším, že se tam potkáme.

Mgr. Petr Vršecký, STAN
Já jsem rozhodně 
spokojen. Organizace 
Praha 14 kulturní coby 
hlavní organizátor 
nabízí akce rozmanité 

pro velké skupiny lidí, ale nevyhýbá se 
ani úzkoprofilovým žánrům. I v době, 
kdy zaměstnanci pomáhali ukrajinským 
uprchlíkům, stále připravovali další 
a další akce pro radost všech. Například 
Masopust a Febiofest byl příjemným 
neplánovaným překvapením. Díky nim 
je Praha 14 skutečně kulturní a patří jim 
za to velký dík.

Soňa Tománková, Nezá-
vislí – Naše Čtrnáctka 
K rozmanitosti kultur-
ní nabídky v Praze 14 
nemám zásadní námitky, 
ale vždy je co zlepšovat. 

Nemám na mysli ani tak volbu pro-
gramu, byť by snesla zpestření, jako 
spíše pořadatelské zázemí akcí. Tedy 
dostatek občerstvení pro návštěvníky, 
toalety a zvýšení bezpečnosti ve spo-
lupráci s městskou policií nebo i pořa-
datelskou službou. A za úvahu by stála 
i lepší forma propagace akcí směrem 
k veřejnosti, která se o akcích často 
dovídá, až po jejich konání.
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Komentujte nový program pro Prahu 14. 
➡ www.sousede-praha14.cz

seli jsme navýšit maximální počet žáků 
ve třídách na 28. Nechtěli jsme jít přes 
30, protože pak už by úroveň výuky 
klesla,“ popsala situaci v ZŠ Bratří Ven-
clíků Mgr. Machová. Škola se snaží dě-
lat maximum pro to, aby se ukrajinské 
děti úspěšně integrovaly. Nabízí rušti-
nu jako volitelný jazyk, adaptační ko-
ordinátorku, ukrajinskou psycholožku 
i doučovaní češtiny zdarma. 
Na  ZŠ Vybíralova chodí přibližně  
740 dětí, z  toho 250 dětí s odlišným 

mateřským jazykem. Před konflik-
tem sem chodilo 80 Ukrajinců, teď 
jich přišlo 50, další pravděpodobně 
přijdou k  dodatečnému zápisu. „Si-
tuace je hodně náročná, objevuje se 
řada problémů komplikující normál-
ní vyučování, které se snažíme řešit. 
Věřím, že se nám je podaří zvládnout. 
Spolehnout se stále ještě lze na mezi-
lidskou toleranci a obětavost. Většina 
uprchlíků zapadla, vážnější stížnosti 
nejsou slyšet. Zřetelně je však vidět 

únava nejen učitelů, ale i ostatních 
zaměstnanců, kteří zajišťují chod ško-
ly,“ popsal Mgr. Šupka. 
Dvě nové žačky z Ukrajiny chodí i do MŠ 
Zelenečská. „Nemůžeme překročit hygi-
enické normy, mohli jsme tedy přijmout 
jen dvě sestry, utíkaly z Ukrajiny velmi 
složitě. I když už se tady domestikovaly, 
jak já říkám, pořád vidím v  jejich očích 
něco, co u dětí, které nezažily něco po-
dobného, nikdy nenajdete,“ uzavřela 
Eva Lilingová.  pet
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Kurzy českého  
jazyka pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy 
českého jazyka pro cizince. Do kurzu 
se zájemci mohou hlásit  na telefonním 
čísle 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

Vyhlášení 
Dobrovolníka Prahy 14
Do konce května městská část sbí-
rala nominace do prvního ročníku 
Dobrovolníka Prahy 14. Nyní je 
na řadě vyhlášení tohoto oceně-
ní, které se uskuteční 22. června 
na farní zahradě u kostela sv. Bar-
toloměje v Kyjích. Praha 14 kulturní 
k setkání připravila doprovodný 
program, včetně koncertu známého 
herce a písničkáře Jiřího Schmit-
zera. Podrobnosti o akci nalezne-
te na zadních stránkách tohoto 
vydání. „Srdečně všechny na tuto 
akci zvu. Vnímáme ji především jako 
zviditelnění dobrovolnictví jako 
takového. Jako poděkování lidem, 
kteří nezištně a bez nároku na ho-
norář dlouhodobě pomáhají těm, 
kdo si sami pomoci nedokážou,“ 
uvedla 1. místostarostka Prahy 14 
PhDr. Zuzana Jelenová.   red

XVI. zasedání 
Zastupitelstva  
MČ Praha 14
ÚTERÝ 23. 6. 2022 V GALERII 14 
(NÁM. PLK. VLČKA 686)
Starosta MČ Praha 14 Jiří Zajac  
zve občany na XVI. zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha 14, které se koná  
23. 6. od 15 hodin v prostorách Galerie 
14 na Černém Mostě. Program jednání 
bude zveřejněn od 16. 6. na  
www.praha14.cz. Interpelace občanů 
budou probíhat tradičně od 17:00 
do 17:30. Z jednání ZMČ Praha 14 jsou 
pořizovány přímé online přenosy.  
Z každého jednání je zároveň pořizo-
ván záznam.

Vítání cykloobčánků 2022

Střešní parkoviště Centra Černý Most 
v květnu opět ožilo tradičním Vítáním cy-
kloobčánků. Cílem této celodenní akce 
Prahy 14 je učit předškoláky a prvňáky, jak 
se bezpečně chovat v silničním provozu. To 

vše samozřejmě zábavnou formou. Vítání 
cykloobčánků radnice pořádá ve spoluprá-
ci s Městskou policií hl. m. Prahy a za part-
nerské pomoci už zmiňovaného CČM. 
Strážníci si pro malé návštěvníky připravili 
jízdu zručnosti i dopravní testy, nechybě-
ly ani drobné odměny a skákací hrad. Děti 
v jejich snažení přišli podpořit i zástupci ve-
dení městské části – radní Martin Kouklík 
a  místostarostka Mgr.  Mária Ševčíková. 
„Akce se moc povedla, za což děkuji nejen 
organizátorům z řad zaměstnanců městské 
části a městské policie, ale i dětem a jejich 
pedagogickému doprovodu. Vše příjemně 
podtrhlo i krásné počasí,“ uvedla místosta-
rostka Ševčíková.  red

      
      
      

 
 
 

        
        
        

  
   
  

    
    

       
       
       
       

SETKÁNÍ
KULTUR2022

1. – 30. ČERVNA KNIHOVNA JINAK 
VÝBĚR KNIH ZAHRANIČNÍCH AUTORŮ K ZAPŮJČENÍ

  MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA RAJSKÁ ZAHRADA, Gen. Janouška 1060/2

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VÁS ZVOU NA

 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA14.CZ

 

21. ČERVNA POZNEJTE MAURICIUS

  

CESTOPISNÁ BESEDA S OCHUTNÁVKOU
OD 18:00 V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ, Kardašovská 626/5

17. ZÁŘÍ HUDEBNÍ KOMPONOVANÝ VEČER

  

ROMSKÁ HUDBA A RYTMY, WORLD MUSIC
OD 18:00 DO 21:00 V KD KYJE, Šimanovská 47 

   

  

  

  

  

20. ŘÍJNA ŘECKO A JEHO FILOZOFOVÉ 
  

  

OD 18:30, KAVÁRNA MAŇÁNA, Maňákova 745, Černý most

3. – 5. ČERVNA BULHARSKÝ VÍKEND V H55
pátek – neděle, VOLNOČASOVÉ CENTRUM H55, Hloubětínská 1138/5
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Městská část ocenila významné osobnosti 

Galerie 14 v  květnu hostila slavnost-
ní předávání Cen městské části Pra-
ha 14. „Přestože Čtrnáctce je už víc 
než čtvrt století, o  udělení tohoto 
ocenění místní zastupitelé rozhodo-
vali a  rozhodli teprve podruhé. Cenu 
městské části Praha 14 udělujeme 
jako morální ocenění a projev úcty ze-
jména těm významným osobnostem,  
jejichž aktivity jsou spojeny s Prahou 
14,“ přivítal oceněné i  hosty starosta 
Jiří Zajac, který ceny předával. Kdo byl 
tentokrát oceněn? 

Lékař a profesor Oldřich Čech, který 
významně přispěl k rozvoji ortopedie 
byl oceněn in memoriam, cenu převzala 
jeho vnoučata.  Dále Ludvík Hess, za-
kladatel babyboxů, které už zachránily  
237 dětí, a  vůbec první z  nich byl 
umístěn v Hloubětínském zámečku. 
„Mám radost, takovou smutnou ra-
dost,“ uvedla oceněná malířka a  pe-
dagožka Jiřina Břicháčková Olivová. In 
memoriam totiž dostal cenu také její 
manžel, umělec Antonín Břicháček, 
básník, fotograf, tvůrce uměleckých 

předmětů z  kamene a  litých kovů. 
Cenu přebírala jejich dcera. Smutek 
však rozptýlil početný doprovod Jiřiny 
Břicháčkové. Na  slavnost ji provázela 
nejen dcera a vnouček, ale také skupi-
na jejích žaček. Překvapivě nikoli hol-
čiček ze ZUŠ, ale dospělých žen i babi-
ček. Ty naživo předvedly, že umělecká 
tvorba přináší potěšení a radost v ka-
ždém věku. Další oceněný, kronikář 
a  tvůrce hloubětínského betléma Jan 
Břinek, komentoval svou radost slo-
vy: „To jsem opravdu nečekal!“ A bylo 
zřejmé, že to míní upřímně. 
Za  posledního oceněného in me-
moriam, Lumíra Ruzhu, mnohonásob-
ného mistra světa a Evropy veteránů 
ve stolním tenise, přebírala Cenu MČ 
Praha 14 jeho žena. „Určitě by měl 
obrovskou radost, sportem žil celý 
život. V  mládí jako hokejista Slavie, 
pak trenér a nakonec veterán ve stol-
ním tenise a  organizátor sportov-
ního dění. Pomáhal pořádat turnaje 
ve  stolním tenise o  pohár starosty  
MČ Praha 14, vždycky dělal i hlavního 
rozhodčího,“ zavzpomínala na  man-
žela s láskou paní Ruzhová.  

pet

Za městskou část Praha 14 ocenění uděloval starosta Jiří Zajac
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Černý most a Hloubětín. Témata, která Vás zajímají.
➡ www.sousede-praha14.cz

To je plán! Seznamte se s novým návrhem Metropolitního plánu
Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí 
ulice i  náměstí. Výstava „To je Plán!“ 
v  Centru architektury a  městského 
plánování (CAMP), která začala v dub-
nu a  potrvá do  konce června, před-
stavuje chystaný území plán Prahy 
– Metropolitní plán, který zpracovává 
Institut plánování a rozvoje (IPR). 
Návštěvníci se seznámí nejen se základ-
ními principy plánu, ale především s jeho 
upraveným návrhem, ke  kterému pří-
mo na  místě mohou podat připomínku. 
Upravený Metropolitní plán, ve  kterém 
jsou zapracovány připomínky od dotče-
ných orgánů, městských částí i veřejnos-
ti, je po  čtyřech letech zveřejněn pro 
tzv. veřejné projednání, kdy se k  němu 

může veřejnost opět vyjádřit, a to mimo 
jiné přes online aplikaci dostupnou na   
www.metropolitniplan.praha.eu/jnp/. 

INFOKONTEJNERY V PRAZE 14
Aktuální návrh plánu, pro jehož zpra-
cování už byly vyhodnoceny podněty 
z  předešlého „kola“ připomínkování, si 
zájemci mohou prostudovat buď na zmi-
ňované výstavě, na  uvedených webo-
vých stránkách, nebo v  připravených 
informačních kontejnerech, kde rovněž 
bude možné podávat připomínky. 
Na  Černém Mostě budou kontejne-
ry dostupné 8. 6. od  12 do  20 hodin  
a 9. 6. od 14 do 18 hodin, vždy u stani-
ce metra Černý Most. Možnost vyjádřit 

se k aktuální podobě plánu skončí 30. 6. 
Podané připomínky budou vyhodnoce-
ny a výsledky zaneseny do nové podo-
by plánu. Tento proces je v kompetenci 
pořizovatele, tedy Odboru územního 
rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Násled-
ně mohou nastat dvě varianty – pokud 
nedojde k  podstatným úpravám návr-
hu, bude Metropolitní plán v upravené 
podobě předložen Radě hl. m. Prahy 
a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schvá-
lení, a  to v průběhu roku 2023. Pokud 
by byl však návrh výrazně měněn, bude 
se opakovat veřejné projednání a obča-
né dostanou opět možnost se k návrhu 
vyjádřit, avšak pouze k  jeho měněným 
částem. red
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Aktuality

MŠ Zelenečská slavila 60. výročí

Kolik dětí za šedesát let existence prošlo 
mateřskou školou v Zelenečské ulici, těž-
ko někdo spočítá. Nepočítaně hostů do-
razilo i na výroční oslavu, která se konala 
v  krásné školní zahradě pod kvetoucími 
kaštany. 
Přišly učitelky současné i bývalé, děti, kte-
ré do školky chodí či dříve chodily, a ro-
diče. Nechyběla místostarostka městské 
části PhDr.  Zuzana Jelenová, která má 
na  starosti školství. Na  slavnosti dostala 
také důležitou roli. „Je mi ctí, že jste mě 
pozvali, a dokonce mi svěřili tak krásný, ale 

zodpovědný úkol – nakrojit dort. Dětem 
přeji, aby se jim v MŠ Zelenečská stále líbi-
lo. Věřím, že to tak bude, protože aktivit, 
které pro ně školka zajišťuje, je skutečně 
mnoho,“ uvedla místostarostka Jelenová. 
Oslava byla skvěle připravená, a  tak si ji 
všichni užili. Děti řádily ve skákacím hra-
du, bojovaly s balonkovými meči, hrály si 
s  velkými bublinami a  tančily s  kapelou, 
zatímco rodiče konverzovali, nakupovali 
dětské výrobky na  jarmarku, ochutnáva-
li donesené dobroty a pozorovali dětské 
dovádění a radost.   pet

Na školní oslavě vystoupila kapela Pískomil se vrací  Foto: Snežana Nikolić

Koncert  
v kostele  
sv. Bartoloměje

V pondělí 20. 6. 2022 se bude v kos-
tele sv. Bartoloměje v Kyjích konat 
koncert duchovní hudby. Vystoupí 
Duo Angelorum (Valentýna Muží-
ková – soprán, Katarína Ševčíková – 
harfa). Zazní skladby F. Schuberta,  
G. F. Händela a dalších. Koncert 
začíná v 18.30 hodin, vstupné dob-
rovolné.
 

Soutěž  
Já a můj obvod

Letošní 26. ročník výtvarné soutěže 
měl téma „Český rok – lidové zvyky“. 
Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Bratří 
Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZŠ Gene-
rála Janouška, ZŠ Hloubětínská, ZŠ 
Tolerance Mochovská a výtvarného 
ateliéru ARS-PUERIS z Jahodnice. 
Výstava těchto prací bude k vidění 
v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686,  
Černý Most), a to v úterý 14. 6. 
od 14.00 do 18.00 hodin, ve středu  
15. 6. od 9.00 do 12.00 hodin 
a od 14.00 do 18.00 hodin a ve čtvr-
tek 16. 6. od 9.00 do 11.00 hodin. 
Vstup volný.
 

Malování na chodníku
Tradiční malování na chodníku se 
bude konat ve čtvrtek 30. 6. od  
9.00 do 11.30 hodin před ZŠ Bratří 
Venclíků na Černém Mostě – kousek 
od stanice metra Rajská zahrada. Pro 
všechny účastníky jsou připraveny 
barevné křídy a odměny.

Živnostenský odbor hledá posilu 
Chcete pracovat na Úřadě MČ Praha 14? 
Aktuálně hledáme kolegu či kolegyni 
do Živnostenského odboru, konkrétně 
do oddělení kontroly. Jedná se o pozici  
v 10. platové třídě, datum nástupu dle 
dohody. Nabízíme příspěvek na  pen-
zijní připojištění nebo životní pojiště-

ní, 25 dní dovolené, stravenky, mož-
nost dále se vzdělávat, tři dny volna 
s  příspěvkem a  další zaměstnanecké 
benefity. Podrobné informace zájem-
ci naleznou na  webu městské části  
www.praha14.cz v  sekci Volná místa.
 red

Chcete si přivydělat 
ve volební komisi?
Zájemci o členství v okrskových 
volebních komisích pro zářijové 
komunální volby se mohou hlásit 
u Odboru správních agend a pře-
stupků Úřadu MČ Praha 14, tel. 
225 295 233 (225 295 340), e-mail: 
Hana.Felderova@praha14.cz. Uveď-
te prosím své jméno a příjmení, 
datum narození, adresu, telefon 
a e-mail. Děkujeme. red

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje 
bezplatné služby občanům zemí mimo 
EU: právní a sociální poradenství, tlumo-
čení, 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.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA O.P.S. – POBOČKA PRAHA 14

Kučerova 727/3, tel.: 775 553 188. Více informací naleznete na www.icpraha.com 

 Projekt Integrační centrum Praha VIII, reg.č. AMIF/28/03, je financován Evropskou unií v rámci národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.
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Z městské části
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Kandidujte za Sousedy, 
nezávislé kandidáty

pro Prahu 14

➡ www.sousede-praha14.cz
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PŘIPOJTE SE K LIDEM, 
KTERÝM NA PRAZE 14 ZÁLEŽÍ
Zveme vás na komentované procházky po naší městské 
části. Budeme diskutovat o tématech a problémech 
jednotlivých lokalit, které jsme posbírali přímo od vás. 
Sraz na těchto místech:

ČERNÝ MOST
Středa 1. 6. od 18:00 u kavárny Maňána, Maňákova 743

HOSTAVICE A JAHODNICE
Neděle 19. 6. od 10:00 u kavárny Kafe na dřevo, Pilská 790

HLOUBĚTÍN A LEHOVEC
Čtvrtek 23. 6. od 18:00 u kavárny H55, Hloubětínská 55

KYJE A HUTĚ
Čtvrtek 30. 6. od 18:00 u restaurace U Lachtana, Splavná 652

Máme radost, že už více než 2 000 sousedů posílá Prahu 14 Sobě 
do zářijových komunálních voleb. Podpořte nás i vy!

Nejsme politická strana, jsme občanská kandidátka. Proto pro 
svou kandidaturu potřebujeme podpisy od 7 % obyvatel Prahy 14.

Svůj podpis můžete připojit při našem sběru v ulicích nebo 
na těchto podpisových místech:

 Kavárna Maňána – Maňákova 743, Černý Most
 Nonstop solárium Stay Golden – Mochovská 40, Hloubětín
 Bistro DOMŮ – Poděbradská 141, Hloubětín

Pro více aktuálních informací sledujte náš Facebook PRAHA 14 SOBĚ 
nebo nám napište na petr.zeman@prahasobe.cz

0 1000 2000 3000 4000
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Lidé debatovali o výstavbě 
tunelu pod Hloubětínem
Zhruba šest desítek lidí v  květnu do-
razilo na  veřejné představení záměru 
na výstavbu tzv. hloubětínského tunelu, 
respektive navýšení kapacit křižovatek 
Kbelská x Poděbradská a Kbelská x Kol-
benova. Setkání se uskutečnilo ve volno-
časovém centru H55 za účasti zástupců 
městské části, architektů a náměstka pri-
mátora hl. m. Prahy Ing. Adama Schein-
herra, MSc., Ph.D.
Cílem projektu hlavního města Prahy, kte-
rý byl na stránkách Čtrnáctky podrobněji 
představen v  letošním dubnovém vydání, 
je vybudovat v místě zmiňovaných křižova-
tek prostorově relativně nenáročné rampy. 
Umožní se tím nájezd na Průmyslový po-
lookruh vždy jen jedním směrem – z křižo-
vatky s Poděbradskou jižním, z Kolbenovy 
severním. Místní doprava mezi těmito ná-
jezdy bude využívat nově povrchově upra-
venou Kbelskou, kterou po obou stranách 
i  v  prostředním pásu doplní stromořadí. 
Rovněž zde zůstane zachován provoz au-
tobusu, jenž získá vyhrazený pruh. „Jako 

městská část projekt podporujeme. Ob-
last, které se týká, je momentálně doprav-
ně silně přetížená. Cílem projektu je zvýšit 
plynulost a  bezpečnost dopravy, omezit 
dlouhé kolony před křižovatkami a  zlep-
šit životní prostředí,“ říká místostarostka 
Prahy 14 Mgr.  Mária Ševčíková, která má 
v gesci dopravu městské části. Projektové 
přípravy začnou ještě letos s tím, že praco-
vat se na nich bude další dva roky. Samotná 
realizace bude dle současných předpokla-
dů dokončena v roce 2029. red

Veřejného setkání se zúčastnil i náměstek 
primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., 
Ph.D. (na snímku první zprava) 

Foto: Snežana Nikolić

Letní 
odstávky 
teplé vody 
Předběžný termín letní odstáv-
ky teplé vody pro oblasti Černý 
Most I a II, Hloubětín a Lehovec 
je 9.–17. 7. V létě probíhá v síti 
Pražské teplárenské řada důle-
žitých revizí a oprav, které nelze 
provádět za plného provozu, ale 
jsou nutné pro celoroční bez-
problémové vytápění a dodávky 
teplé vody. Pražská teplárenská 
se omlouvá za dočasné snížení 
komfortu pro některé obyvate-
le a omezení dodávek v místě 
odstávek. O přesných termínech 
společnost včas písemně infor-
muje své smluvní odběratele, 
více informací najdete i na  
www.ptas.cz

pet
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Občané Prahy 14 mají
mít právo zasahovat

do plánů radnice
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Co nabízíme:
•  6 týdnů dovolené  

pro všechny zaměstnance
• jistota pravidelného příjmu
• příspěvek na penzijní připojištění

• příspěvek na stravování
•  pravidelné čtvrtletní prémie  

a příspěvek na dovolenou  
a Vánoce při plnění cílů

NEMŮŽEŠ SI 
JI KOUPIT.
MUSÍŠ SI JI 
ZASLOUŽIT.

NA POZICI PRODAVAČ/KA

Nabízíme košili HORNBACH

Jste nadšený kutil a chcete, aby se váš koníček stal povoláním? 
Pak hledáme právě Vás

hornbach.jobs.cz

personalni inzerce_92x130_0522_CZ.indd   1personalni inzerce_92x130_0522_CZ.indd   1 25.05.2022   14:4325.05.2022   14:43



14

Investice

NÍZKOPRAHOVÉ A KOMUNITNÍ 
CENTRUM BAŠTÝŘSKÁ – 
JAHODNICE 

Od  začátku tohoto roku městská část 
staví nové nízkoprahové a  komunitní 
centrum na Jahodnici. „Roste“ u křižo-
vatky ulic Baštýřská a  9. května, hned 
vedle rekonstruované budovy dneš-
ní základní umělecké školy. Primárním 
cílem projektu, který je financován 
z Operačního programu Praha – pól růs-
tu ČR, je vytvořit zázemí pro poskyto-
vání služeb klientům nestátní neziskové 
organizace Neposeda, z. ú. – dětem 
a  mládeži z  rodin v  nepříznivé sociální 
situaci, osobám bez přístřeší, osobám 
ohroženým bezdomovectvím, osobám 
do  26 let, které opouštějí ústavní za-
řízení, vyrůstají bez rodin nebo opou-
štějí pěstounskou péči, osobám závis-
lým a  závislostmi ohroženým, rodinám 
s dětmi v nepříznivé sociální situaci, ro-
dičům samoživitelům či seniorům. Bez-

bariérový objekt nabídne dostatečné 
zázemí pro poskytování registrovaných 
sociálních služeb, ambulantní i  terénní 
formou, a komunitně aktivizačních akcí 
v sále komunitního centra, na zahradě či 
v blízkém okolí (např. v přilehlém parku). 
V budově centra bude k dispozici i malá 
kavárna (bistro), kterou dostane na sta-
rosti externí provozovatel a  která po-
slouží klientům centra, zaměstnancům 
i  dalším návštěvníkům. Dále městská 
část v objektu počítá se sdíleným pro-
storem, jejž využijí organizátoři jak 
komunitních aktivit, tak i  komerčních 
volnočasových kroužků určených širší 
veřejnosti. Ve  spojení s  aktivitami ZUŠ 
bude vytvořeno přirozené centrum pro-
pojující sociálně znevýhodněné skupiny 
s většinovou místní komunitou, což po-
vede k posilování místní sociální soudrž-
nosti a sociálního začleňování. 
Organizace Neposeda v  Baštýřské pů-
sobila již v  minulosti, právě v  budově 
dnešní „zušky“. Nejen že díky mož-
nostem nové budovy už nebude muset 
využívat provizorní či dočasně prona-
jaté prostory, ale vrátí se na místo, kde 
na poskytování výše uvedených služeb 
byli klienti zvyklí. Nové prostory organi-
zaci navíc umožní sociální aktivity pro-
vozovat na  jednom místě a  zároveň je 
i dále rozvíjet.
Dispoziční a  architektonické řešení vy-
chází ze základních požadavků investora 
a provozovatele na vytvoření kvalitního 
zázemí pro poskytování sociálních slu-
žeb a  komunitních aktivit, jež nabídne 
příjemné a  moderní zázemí s  ohledem 
na potřeby cílových skupin.

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU 
V POLIKLINICE PARNÍK
Cílem tohoto, rovněž již probíhajícího 
investičního projektu, je celková moder-
nizace gastronomického provozu v čer-
nomostecké Poliklinice Parník. Účelem 
úprav je nejen vybudování nové moder-
ní kuchyně, jídelny, zázemí pro personál 

i  návštěvníky polikliniky, ale především 
pořízení nového zařízení, které bude 
lépe odpovídat dnešním potřebám po-
likliniky a  zároveň splní zákonné poža-
davky na  bezpečnost, hygienu gastro-
provozu a  likvidaci odpadních vod dle 
českých právních předpisů.
V  rámci modernizace a  rekonstrukce 
kuchyně bude pořízeno nové vybavení 
pro varné technologie, umývání nádo-
bí, přípravu a výdej jídel či pro sklado-
vání surovin. Instalovány budou také 
nové chladicí technologie a  vzducho-
technika, a  to s  ohledem na  součas-
né požadavky na  zajištění kvalitního 
a bezpečného gastroprovozu. Personál 
Polikliniky Parník a veřejnost navštěvu-
jící toto zdravotnické zařízení se mo-
hou těšit na  nové příjemné moderní 
prostory a  novou jídelnu, kde pro ně 
bude připraveno denně až 250 porcí 
jídel. Projekt je financován z  rozpočtu 
městské části. 

Mgr. Mária Ševčíková,
místostarostka MČ Praha 14
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Ing. arch. Pavlína Řechtáčková

Mária Posypanková

D  -  Dokumentace
D-1  -  Novostavba komunitního centra
D-1-1  -  Architektonicko-stavební řešení
D-1-1-2  -  Výkresová část

3D POHLED - JIŽNÍ 3D POHLED - SEVERNÍ

3D POHLED - VÝCHODNÍ 3D POHLED - ZAPADNÍ

DATUM ZAHÁJENÍ (PŘEDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ): 31. 1. 2022 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 
UKONČENÍ: do 13 měsíců od  
předání staveniště

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA 
BEZ DPH: 47.931.990 KČ

SMLUVNÍ CENA BEZ DPH: 
49.356.684 KČ

DATUM ZAHÁJENÍ (PŘEDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ): 18. 3. 2022 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 
UKONČENÍ: 18. 9. 2022

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA  
BEZ DPH: 11.760.542 KČ

SMLUVNÍ CENA BEZ DPH: 
12.998.208 KČ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
A6 atelier, s.r.o.; Architektonická 
a projekční kancelář, Patočkova 
978/20, 169 00 Praha 6;  
IČ: 039 85 610

GENERÁLNÍ DODAVATEL: PARECO 
s.r.o.; Podohradská 1655/2, Stodůlky, 
155 00 Praha 5, IČ: 27165329 

DATUM ZAHÁJENÍ (PŘEDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ): 31. 1. 2022 

 KC Baštýřská  Vizualizace: a3atelier s.r.o.

Informace k investičním projektům 
na území MČ P 14

V MINULÉM ČÍSLE ČTRNÁCTKY SE MOHLI ČTENÁŘI SEZNÁMIT SE STRUČNÝM PŘEHLEDEM 
INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ, KTERÉ JSOU JIŽ ROZPRACOVANÉ, NEBO S JEJICH REALIZACÍ MĚSTSKÁ 

ČÁST ZAČNE V LETOŠNÍM ROCE. NYNÍ, JAK V PŘEDEŠLÉM ČLÁNKU ROVNĚŽ ZAZNĚLO, JE NA ŘADĚ 
POSTUPNÉ PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ.
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Životní prostředí

Péče o zeleň v Praze 14: revitalizace, seče i výsadby
Mezi přírodní krásy Prahy 14 patří i his-
torická lipová alej v Hostavicích. Není 
to ledajaké stromořadí, ale životem ky-
pící domov mnoha druhů hmyzu, ptáků 
i savců, ze kterého se těší jak arboristé, 
tak zdejší obyvatelé. V  loňském roce 
nechala městská část desítky starých 
stromů revitalizovat – samozřejmě cit-
livě a s úctou k jejich hodnotě – čehož 
si všimli i lidé ze Spolku Hostavice Pra-
ha 14. Netrvalo dlouho a  vyzvali rad-
nici, aby aleji zajistila vhodnou formu 
zákonné ochrany.
„Konkrétně se jednalo o  status ‚vý-
znamný krajinný prvek‘, který zákon 
definuje jako ekologicky, geomorfolo-
gicky nebo esteticky hodnotnou část 
krajiny, jež utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k  udržení její stability. 
Požádal jsem Odbor ochrany prostře-
dí Magistrátu hl. m. Prahy o posouzení 
požadavku. A  přestože oficiálně zatím 
rozhodnutí v  ruce nemáme, lze podle 
dosavadních reakcí předpokládat, že 
nám bude vyhověno,“ řekl radní Pra-
hy 14 Ing. Karel Med, který má v gesci 
životní prostředí a veřejný prostor. Po-
kud alej uvedený status skutečně získá, 
případným vandalům nebo jiným „niči-
telům“ bude hrozit trestní stíhání, stej-
ně tak jakékoliv kácení či úpravy budou 

přísně vymezeny zákonem a posuzová-
ny příslušným magistrátním odborem.

ROZKVETLÁ ČTRNÁCTKA
Součástí péče o zeleň v Praze 14 je kro-
mě průběžných revitalizací, sečí trávy 
a další údržby také pravidelná výsadba. 
Od  podzimu 2017 radnice každoroč-
ně nechává vysazovat tisíce cibulovin, 
v posledních letech až 17 tisíc kusů tu-
lipánů, narcisů, krokusů, ladoněk a dal-
ších květin. „Díky tomu městská část 
na  jaře vždycky krásně rozkvete. Lidé 
si letos určitě všimli květinových pásů 
například v  ulicích Jordánská a  K  Via-

duktu na  Hutích nebo v  Pospíchalově 
na Černém Mostě. Cibuloviny k výsad-
bě v  posledních letech poskytujeme 
třeba i pro sousedské sázení v Hosta-
vicích,“ uvedl radní Med.
Do  výsadby cibulovin radnice ročně 
investuje více než 150 tisíc korun, 
další desítky, někdy i stovky tisíc pak 
stojí pravidelné výsadby stromů. „Le-
tos na  jaře jsme nechali vysázet více 
než dvě desítky stromů na  Černém 
Mostě a v Hloubětíně. Jednalo se na-
příklad o habry, javory či lípy,“ dodal 
radní Med. 

red

O polovinu ploch se starají Technické služby Prahy 14
Praha 14 patří mezi městské části s nej-
větším podílem zeleně v celé metropoli. 
Nemalou část těchto ploch má ve správě 
přímo místní radnice, která polovinu pra-
cí spojených s  jejich údržbou od  letoška 
svěřila vlastní firmě – Technickým služ-
bám Prahy 14 (TS P14).
„Minulý dodavatel požadoval navýšit 
objem finančních prostředků na zajištění 
údržby v letošním roce, přestože loni své 
závazky plnil nekvalitně a pozdě. Měst-
ská část na to nechtěla přistoupit, a pro-
to bylo dohodnuto oboustranné vypově-
zení smlouvy. Věřím, že nyní, když bude 
mít radnice možnost službu průběžně 
kontrolovat či regulovat, bude kvalita 
údržby lepší. Pomoci by tomu měla i nová 
pracovní technika, konkrétně tři sekačky 
na trávu,“ uvedla místostarostka Prahy 14 
Mgr. Mária Ševčíková, do jejíž gesce spa-
dají mimo jiné investice, rozpočet i  do-
hled nad TS P14.
Technické služby Prahy 14 zajišťují napří-
klad sekání trávy, výsadby, řezy živých 

plotů, pletí záhonů, úklidy, podzimní sběr 
listí či údržbu dětských hřišť – to vše 
na  pozemcích svěřených městské čás-
ti v  Hloubětíně, na  Lehovci, v  Kyjích, 
na Jahodnici, v Hostavicích a na Hutích. 
„Jedná se o poměrně rozsáhlý objem 
prací, děláme však maximum pro to, 
aby pozemky, které má městská část 
ve správě, byly kvalitně udržované,“ řekl 
jednatel TS P14 Mgr. Jozef Baláž.
To, co nejen jeho, ale i vedení Prahy 14 
tíží, je stav některých sousedních pro-
stranství, jejichž správci či vlastníky 
je někdo jiný. „Péči o  velké množství 
ploch na území Prahy 14 má na starosti 
buď přímo Magistrát hl. m. Prahy, nebo 
například jeho příspěvková organiza-
ce Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy. Ať už je to z  kapacitních, nebo 
jiných důvodů, nezřídka se stává, že ně-
která tato místa nejsou udržovaná tak, 
jak bychom si přáli. Jejich stav pak kazí 
celkový dojem. Bohužel městská část 
s  tím kromě zasílání písemných výzev 

a urgencí vlastníkům pozemků nemůže 
nic dělat,“ vysvětlil Mgr. Baláž.
TS P14 se hlásí k principům sociálně od-
povědné firmy. Vedle zmiňované péče 
o  zeleň mají na  starosti i  úklid vybra-
ných veřejných prostranství, případně 
údržbu mobiliáře. „Zaměstnáváme lidi, 
jimž osud nebyl příliš nakloněn, ale oni 
se díky každodenní práci a naší podpoře 
opět staví na vlastní nohy. Pracují s vel-
kým nasazením a touhou odevzdávat co 
nejlepší výkony,“ dodal Mgr. Baláž.

ÚDRŽBA: MILIONY KORUN ROČNĚ
Do  údržby zeleně městská část ročně 
investuje kolem dvaceti milionů korun. 
Letos to bude asi o půl druhého milionu 
více než loni – konkrétně 22,3 milionu. 
„Důvodem je rozšíření ploch, o  něž je 
třeba pečovat. Ke stávajícím pozemkům 
loni přibyl nově vybudovaný bikepark 
na  Jahodnici,“ upřesnil radní Prahy 14 
Ing. Karel Med, který má v městské části 
na starosti životní prostředí. red

Radní Prahy 14 Ing. Karel Med v lipové aleji v Hostavicích  Foto: Snežana Nikolić
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Proměny Prahy 14

Kam se Praha 14 vydá v dalších dvou letech? 
Pomozte s akčním plánem
Každé dva roky městská část aktuali-
zuje tzv. akční plán – dokument, který 
konkretizuje strategický plán, respek-
tive obecněji vytyčené vize udržitel-
ného rozvoje obce v dané dekádě. Za-
tímco na řešení nového strategického 
rámce je ještě čas – stávající dokument 
je schválen na roky 2015 až 2025, akční 
plán letos „vyprší“.

„Aktuálně začínáme s  přípravami této 
‚kuchařky‘ na  další dva roky. Nově 
připravovaný akční plán bude, stejně 
jako jeho předchozí verze, obsahovat 
konkrétní cíle a projekty, které bude 

v následujících dvou letech městská 
část naplňovat a realizovat. Akční plán 
nevzniká od stolu. Spojuje doporučení 
sestavená různě zaměřenými pracov-
ními skupinami s podněty veřejnosti. 
Právě ty nyní začínáme shromažďovat,“ 
vysvětlil radní Prahy 14 Ing.  Jan Liška, 
který má v  gesci místní Agendu 21, 
mezinárodní program zaměřený mimo 
jiné na podporu participace veřejnosti 
na rozvoji městské části.
Podněty od  místních obyvatel radni-
ce sbírá od  začátku června, a  to pro-
střednictvím dotazníku zveřejněného 
na webových stránkách www.praha14.cz 

(také viz uve -
dený QR kód). 
O  své názory 
se lidé budou 
moci podělit 
i  v  informač-
ních stanech 
na  akcích ko- 
naných v šes-
ti lokalitách městské části (viz tabul-
ka níže). „Sběr potrvá do  září. Výsled-
ný dokument bude předložen novému 
místnímu zastupitelstvu, tedy po  le-
tošních komunálních volbách,“ dodal  
radní Liška. red

Nenechte si ujít výstavy návrhů na proměny Hutí
Jak by se sportovalo za  „Pramenem“ 
na Hutích, kdyby o využití této plochy 
rozhodovali studenti? Na  tuto otázku 
odpoví venkovní výstava studentských 
prací, kterou si zájemci budou moci 
prohlédnout od 20. 6. do 27. 7. v parku 
Splavná. Jedná se již o druhou obdob-
nou spolupráci Katedry architektury 
Stavební fakulty ČVUT v Praze a měst-
ské části Praha 14. V roce 2019 studenti 
navrhovali víceúčelový sportovní areál 
na  Čihadlech. Tuto i  aktuálně řešenou 
lokalitu na  Hutích územní plán vnímá 
jako oblasti určené výhradně ke  spor-
tovnímu využití.

PROBUZENÉ PODZEMÍ
Na tom samém místě a ve stejném ter-
mínu zároveň proběhne výstava studie 
na vybudování parku nad pískovnou Bílý 
kůň. Přijďte se seznámit s tím, co záměr 
v případě realizace návštěvníkům lokality 
nabídne, a s aktuálními možnostmi zpří-
stupnění podzemních prostor pískovny.  

Navštívit můžete i  vernisáž obou výše 
zmiňovaných výstav, která se uskuteční 
ve středu 22. 6. od 17.30 hodin za účas-

ti studentů, vedoucích akademiků, zá-
stupců zpracovatele studie a zástupců  
MČ Praha 14. red

09/ NADHLED 2Možná budoucí podoba parku nad pískovnou Bílý kůň  Zdroj: ŠÍMONÍK ARCHITEKTI s.r.o.

AKCE S INFORMAČNÍMI STANY K AKČNÍMU PLÁNU ROZVOJE MČ PRAHA 14 V LETECH 2023 A 2024
Lokalita Místo Datum
Hutě Výstava studentských prací „Sportovní  

areál Na Hutích“ a  studie „Parku Bílý kůň“
park ve Splavné ul. 22. 6. 2022, 10:00–18:00

Jahodnice Bikepark Bikepark Jahodnice 18. 6. 2022, 14:00–18:00
Černý Most Volnofest park U Čeňku 17. 9. 2022, 14:00–18:00
Hloubětín Den s Prahou 14 nám. v Hloubětíně 14. 9. 2022, 10:00–18:00
Hostavice Odpoledne s Prahou 14

Divadelní představení pro děti a letní kino
park v Pilské ul. 20. 7. 2022, 15:00–22:00

Kyje Svatobartolomějská pouť Farní zahrada Kyje 20. 8. 2022, 14:00–18:00
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Svoz odpadu / Informace SMP 14

INZERCE

RV
22
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0

8
4
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Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38
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Harmonogram svozu odpadů 
– červenec
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Travná/Kostlivého PO 11. 7.

Pospíchalova/Paculova ÚT 12. 7.

Vašátkova/Doležalova ST 13. 7.

Kpt. Stránského/Vybíralova ČT 14. 7.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14.00 hodin uvedeného 
dne dle rozpisu a odváženy následující den.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393 nebo 
604 705 036. V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené 
odpady: NEBEZPEČNÉ: Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pry-
skyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie 
a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených 
nádobách!  OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). NELZE ODE-
VZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu

Čtvrtek 
21. 7.

Panenská x 9. května 15:00–15:20

Baštýřská x Bezdrevská 15:30–15:50

Horusická x Osická 16:00–16:20

Dářská x Zvíkovská 16:30–16:50

Zacharská x Velkoborská 17:00–17:20

Dvořišťská x Vlkovická 17:30–17:50

Za Školou x Šimanovská 18:10–18:30

Oborská x Tálinská x U Rybníka 18:40–19:00
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Názory a politické komentáře

Vyřeší zóny  
problematiku 
parkování?
Parkování na sídlištích je letitý pražský 
problém, který vznikal začátkem tisí-
ciletí, kdy firemní automobil začal být 
atraktivním benefitem a do domácností 
se začala pořizovat druhá auta. V té 
době již na Černý Most vedlo metro 
a otázka parkování začínala být stále 
palčivější, ale nikdo se jí nevěnoval. 
Předvolební boje začínají a zastánci 
zón placeného stání se opět objevují. 
I přesto, že jejich bydliště není na žádné 
sídlištní části Prahy 14, kde je problém 
s parkováním největší.
Co se za poslední tři roky realizovalo, aby 
situace s parkováním nebyla tak žalostná? 
Postavilo se málo používané parkoviště 
P+R u metra Černý Most, které v pracov-
ních dnech mívá obvykle více než 600 
volných míst. Namalovalo se nebezpečné 
parkování na ulici Chlumecké, u kterého 
několik jedinců vyvzdorovalo vyhrazený 
cyklopruh, ačkoliv na tubusu metra vede 
bezpečná stezka pro chodce a cyklisty. 
Dalším počinem je parkovací stání P+R 
ve smyčce tramvají Lehovec, které však 
s ohledem na povahu tohoto místa není 
vhodné k parkování přes noc, a proto 
není ze strany obyvatel Lehovce využí-
váno. Jediným světlým momentem je tak 
parkování na ulici Ocelkova, které však je 
využíváno jen v některých místech, která 
jsou alespoň trochu dostupná, a posádka 
vozu nemusí vystupovat do svahu, křovin 
nebo svodidel.
V jedné z navržených variant placených 
zón zaznělo, že při přejezdu z Černé-
ho Mostu do Hloubětína bude muset 
obyvatel Prahy 14 řešit, kde a za kolik 
může zaparkovat s ohledem na to, jakou 
oblast má zakoupenou. Součástí zón je 
i zavedení tzv. rychloobrátkových míst 
(v okolí stanic metra), kde ani místní 
nebudou moci parkovat déle než několik 
hodin. Možnost parkování pro návštěvy 
nebo řemeslníky do dnešního dne není 
napříč Prahou vyřešena. Zároveň je nut-
né zmínit, že problém v okolí ulic Vašát-
kova, Kapitána Stránského, které nejsou 
zasaženy „dojíždějícími Středočechy“, se 
nezmění, a ještě si lidé za parkování za-
platí. Řešením je zabývat se jednotlivými 
oblastmi a hledat možnosti, které reálně 
pomohou, protože nestačí jen malovat 
bezmyšlenkovitě čáry na silnice.

Bc. Petr Vítů, zastupitel za STAN

Nové náměstí v Hloubětíně
Myslím, že nejsem jediná, kdo náměs-
tí v  Hloubětíně vnímá jako prostor, 
kam by si chtěli jít místní občané od-
počinout, chvíli posedět pod stromy 
u dobré kávy, setkat se s přáteli nebo 
si zajít nakoupit třeba na  farmář-
ský trh. Dlouhou dobu bylo náměstí 
ve špatném stavu, opotřebené, zašlé 
a  zanedbané. Ačkoliv studie na  revi-
talizaci byla dávno hotová, samotný 
projekt se pak opakovaně upravo-
val. Několikrát jsme jej projednávali 
s veřejností, což považuji za správné. 
Na jaře minulého roku se pak koneč-
ně začalo se samotnou rekonstrukcí. 
Pravidelně jsem se účastnila kontrol-
ních dnů a  musím říct, že se všichni 
zúčastnění snažili pro zdárný chod 
stavby udělat maximum. Hotovo by 
mělo být letos v  létě. Může se to 
zdát jako dlouhá doba na opravu re-
lativně malého prostranství, nicméně 

po  technologické stránce se jednalo 
o  náročnou akci. Věřím, že všechno 
to čekání bude nakonec stát za  to. 
Můžeme se těšit na  kompletně nový 
povrch, veřejné osvětlení, upravenou 
zeleň, dětské hřiště, pěkný mobiliář 
i  zázemí pro trhy, které bych v  bu-
doucnu na náměstí uvítala. V parném 
počasí jistě potěší kašna, která bude 
příjemným ochlazujícím prvkem upro-
střed náměstí, v  ní je pak osazena 
plastika Fugy od  Ondřeje Surového. 
Aby to tam hezké i  zůstalo, musí se 
dbát na úklid a údržbu a také úpravu 
podchodu od metra. Podchod je nyní 
stejně zanedbaný, jako bylo náměstí, 
ale věřím, že se podaří hnout i s tímto 
problémem. Bohužel ne vše jde vždy 
tak rychle, jak bychom si představo-
vali. 

Mgr. Irena Kolmanová, 
zastupitelka za TOP 09

Budoucnost aneb kam  
kráčíš Čtrnáctko?
Pomalu, ale jistě se nám na  Praze 14 
rozjíždí volební kampaň. Časopis Čtr-
náctka zase přestává na  pár měsí-
ců sloužit jako informativní radniční 
zpravodaj, aby ho mohla vládnoucí 
garnitura využít k  prezentaci svých 
názorů, postojů, vizí a  hlavně svých 
fotek. Ostatně současné vedení 
městské části toho opravdu občanům 
moc navíc než hezké fotky nabídnout 
nemůže, protože výsledky jejich prá-
ce pro obyvatele Prahy 14 moc pozi-
tivní nejsou.
Je o  to horší, že při honbě za  děláním 
vlastního PR z veřejných peněz se sou-
časné vedení městské části rozhod-
lo, že bude vydávat placenou inzerci 
v nechvalně proslulém periodiku „Naše 
Praha“. Když jsme při schvalování roz-
počtu navrhovali tuto položku škrtnout 
a přesunout ušetřené peníze na veřejná 
projednání, která současnému vedení 
evidentně moc nejdou, tak jsme se se-
tkali s odmítnutím, protože „medvěda“ 
si už koalice naporcovala podle dohod-
nutých dílů a  nikdo jim do  toho přece 
nesmí mluvit.
To, že je potřeba, aby se Praha 14 
začala zase rozvíjet a  skončilo ob-
dobí zmaru a  bezradnosti způsobe-

né osobními půtkami jednotlivců, je 
nezpochybnitelné. Zůstává ale otáz-
kou, jaký tento rozvoj bude a kdo ho 
přinese. Jako Piráti a Nezávislí s pod-
porou Zelených Vám můžeme slíbit, 
že se na  rozdíl od  ostatních oprav-
du zaměříme na  programové priority 
a  postupný rozvoj Prahy 14, namísto 
prázdného PR focení na každém rohu. 
Zároveň nabízíme odborníky a lokální 
patrioty – lidi, kterým záleží na Praze 
14 a  chtějí napomoci tomu, aby byla 
Praha 14 místem pro kvalitní život!
Nyní mnozí politici slibují, jak Prahu 
14 posunou dál, ale nějak při svých 
slibech zapomínají, že buď jsou již 
nyní součástí vedení městské části, 
nebo minimálně v minulosti byli jeho 
součástí, a  i  tak mnohé dlouhodobě 
zamýšlené projekty nezačaly. Pokud 
Vás naopak zajímá, co jsme za  po-
slední čtyři roky na  Praze 14 udělali 
my, tak pro Vás máme dobrou zprá-
vu – v následujících týdnech budeme 
rozdávat noviny, ve kterých si o čás-
ti z  toho budete moci přečíst, alter-
nativně můžete sledovat naši face-
bookovou stránku – Piráti Praha 14.

Jaroslav Verner, 
zastupitel za Piráty
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PŘÍBĚH 
PRAHY 14
PŘÍBĚH PŘÍBĚH 
PRAHY 14PRAHY 14
Unikátní kniha, která vychází jednou za generaci. Dosud 
nepublikované vzpomínky místních pamětníků, desítky 
fotogra� í. Historie, ale i budoucnost Prahy 14. Nutná 
součást knihovny každého patriota.

Knihu pokřtí její ambasador architekt Martin Rajniš 
a radní HMP pro kulturu Hana Třeštíková.

VE ČTVRTEK 9. 6. 2022 V 17 HODIN V KOMUNITNÍM 
CENTRU H55, HLOUBĚTÍNSKÁ 5, PRAHA 14

Kniha bude na místě k prodeji za zvýhodněnou cenu 
390 Kč (běžná cena 490 Kč).

Doprovodný program: výstava fotogra� í z knihy, historický 
fotokoutek, místopisné prohlídky, zábava pro děti.

Od 19 h koncert známých písničkářů Lukáše Buriana 
a Mejly Matouška

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno

Tuto knihu psali lidé ze „čtrnáctky“ pro své sousedy. 

Čerpejte plnými doušky inspiraci, kam se jít podívat 

a navštívit tak místa, na která můžeme být právem hrdí.

Radek Vondra
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20.8. 
LÁSKA   

LÉTO   
NEJVĚTŠÍ 

KONTAKTNÍ
ZOOPARK 

V ČECHÁCH  

 

 

POKÁČ   PÍSKOMIL SE VRACÍ 

KEMPING 

ZELČÍNSKÉ 

NO NAME   

JAROSLAV
 UHLÍŘ   

ČIPERKOVÉ 

DYMYTRY    
XINDL X  

KOUZELNÍK 
RICHAD NEDVĚD 

A DALŠÍ... 

9.7. 

ZAŽIJ 

TĚŠIT SE MŮŽETE NA 

ZELČÍNSKÝ 
FESTIVAL

KONCERTY 

RAFTY 
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Komunity

Mezi nejzajímavější červnové akce bude 
bezesporu patřit cestopisná beseda o os-
trově Mauricius, která je pořádána v rám-
ci kampaně Setkání kultur 2022. Když se 
vysloví destinace Mauricius, každému se 
hned vybaví nejslavnější poštovní znám-
ka, anebo drahé hotelové resorty. Nadše-
ná cestovatelka Veronika Havlíčková vám 
z  jiného úhlu pohledu představí ostrov 
ležící v Indickém oceánu ve vzdálenosti asi  
900 km od Madagaskaru. S batohem, rouš-
kou a touhou po dobrodružství procesto-
vala ostrov tamní hromadnou dopravou. 
Poznala vstřícnost místních obyvatel, vi-
děla sedmibarevnou půdu u vesnice Cha-
marel, koupala se pod horou Le Morne 
Brabant, zapsanou v  Seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. Neodvála ji ani síla cy-
klonu, který tam zažila. To vše s ní můžete 
znovu prožít 21. června spolu s bezplatnou 
ochutnávkou mauricijského čaje a kávy.
A jak si udržet pocit, že i vy jste obklope-
ni exotickou přírodou a zelení? Navštivte 
náš květinový bazárek (29. 6.)! Již několik 
dní před samotným termínem akce k nám 
můžete nosit přebytky svých pěstitelských 
dovedností. Recepce komunitního cent-
ra se proto snad opět promění v zelenou 

džungli plnou zajímavých květin – minule 
byly k dispozici druhy, jako agáve, aloe, růz-
né kaktusy, lopatkovec, ale i běžné druhy, 
jako tchynin jazyk nebo rýmovník. V den 
bazárku si můžete tyto květiny odnést 
domů dle libosti, také zdarma.

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
U dovolenkové nálady, zvuků moře a pís-
čitých pláží zůstaneme tematicky i během 
pirátské pohádky. Dne 28. 6. totiž organi-
zujeme divadelní loutkové představení pro 
děti každého věku. Ať už jste malí, nebo 
velcí, prožijete pirátské dobrodružství, 
o  kterém se vám ani nesnilo. Zážitek to 
bude skutečně nádherný i díky propraco-
vaným loutkám, proto se prosím přihlaste 
předem, aby na vás a vaše ratolesti zbylo 
místo. A co o své pirátské pohádce píše sa-
motný soubor divadla Kubko?
„Když jste kluk, co nemá ruku, každej vás 
má na háku a chcete hákovat na lodi, máte 
jedinou šanci - stát se pirátem. Těm na ně-
jaké té haksně nesejde. Když navíc lodi velí 
holka vašich snů, není co řešit. Prostě se 
po  jejím boku postavíte Neptunovi, siré-
nám, Krakenovi a zákeřné Krevetě, abyste 
pak spolu zachránili jejího taťku.“

Všem, kteří se na  stará kolena rozhod-
li věnovat počítačům a postavili se svému 
chytrému telefonu stejně hrdinně jako pi-
rát z pohádky čelící zákeřné Krevetě, vřele 
doporučujeme seminář věnovaný cloudo-
vému úložišti Google disk. Pokud chodíte 
na pravidelné lekce PC a Chytrého telefo-
nu, budete vědět, o čem je řeč, a posílíte si 
již nabrané znalosti. Pokud je pro vás toto 
virtuální úložiště španělskou vesnicí, doraz-
te a postupně se probereme tím nejdůle-
žitějším, co jako uživatel potřebujete znát.
Červen je dobou, kdy už spousta z nás my-
slí na prázdninový režim a to, jak nachytá 
bronz ze sluníčka na  zahradě či u  vody. 
Zajímavou možností trávení volného času 
jsou naše tradiční letní volnočasové kluby 
pro děti. Vaše ratolesti si během dne uži-
jí spoustu zábavy a  dobrodružství, večer 
potom ulehnou do bezpečí vlastních dět-
ských pokojíčků. Turnusy LVK jsou v termí-
nu 25.–29. 7. pro děti 5–7 let a v termínu 
a 15.–19. 8. pro děti 8–12 let. Stále máme 
pár volných míst.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem 
věrným klientům, kteří si oblíbili naše lek-
ce a našli zalíbení v námi pořádaných ak-
tivitách. V pravidelném bulletinu pod tak-
tovkou OP Praha – pól růstu, programu, 
který krom našeho komunitního centra 
na Lehovci zaštiťuje i mnoho dalších pro-
jektů v různých oblastech, a zároveň spadá 
přímo do kompetence Magistrátu hlavního 
města Prahy, byl totiž náš projekt zmíněn 
jako příkladná ukázka čerpání evropských 
dotací. A to by bez vás, spokojených ná-
vštěvníků, rozhodně nikdy nebylo možné. 
Velmi vám za to děkujeme.

Exotika a dobrodružství
 v Komunitním centru Kardašovská

TÝM KC KARDAŠOVSKÁ

MÁME ZA SEBOU SLOŽITÉ OBDOBÍ, KDY BYLO KOMUNITNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST UZAVŘENÉ, 
ABYCHOM MOHLI POSKYTNOUT UBYTOVÁNÍ UPRCHLÍKŮM V NOUZI. JSME VELMI RÁDI, ŽE JSME MOHLI 
NABÍDNOUT POMOC LIDEM, KTEŘÍ JI TOU DOBOU AKUTNĚ POTŘEBOVALI. NYNÍ OPĚT OTEVÍRÁME A AŽ 

DO PRÁZDNIN „POJEDOU“ NAŠE AKTIVITY DLE ZVEŘEJNĚNÉHO ROZVRHU. 

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

Foto: Divadlo Kubko
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Specialisté na tepelná čerpadla
a plynové kotle – teplo bude!

Vše s jistotou včasné realizace – to je tepelné 
čerpadlo nebo plynový kotel od nás. Jsme profesio-
nálové, specialisté na tepelná čerpadla, plynové kotle 
a fotovoltaiku. Rychlá dodávka kvalitního tepelného 
čerpadla nebo výměna plynového kotle včetně 
seřízení topné soustavy. Vše  namontujeme v řádu 
týdnů. Naše služba je vždy kompletní a rychlá. 
Kvalitní tepelná čerpadla od renomovaných výrobců 
vám dodáme a namontujeme během velmi krátké 
doby. Vybrané druhy máme skladem a dokážeme 
montovat během pár týdnů. 

Provedeme výpočet, kalkulaci a následnou 
montáž. Všechny zařízení dokážeme také servisovat 
a nabízíme k našim realizacím následný servis za 
zvýhodněných podmínek. Ke každému zařízení od 
nás obdržíte proškolení a Garanci servisní jistoty. 
Ročně montujeme přes 450 plynových kotlů a tepel-
ných čerpadel. Máme velké zkušenosti a odbornost.

Napište nám poptávku nebo volejte. Jsme speci-
alisté na vytápění a systém vytápění vnímáme vždy 
jako dokonale funkční celek. Poradíme vám s výbě-
rem tepelného čerpadla.

770 61 61 61

Foto: archiv OCP MHMP

KLIMA - A CO S TÍM?
2. 6. 2022, 17:00
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
PO SUCHÉM POLDRU A MOKŘADU
V AREÁLU SPOL. COCA - COLA
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.,
Českobrodská 1329, Praha 9
Registrace nutná na adrese:
pavlina.george@praha14.cz

8. 6. 2022, 13:00 - 18:00
ENERGETICKÉ ÚSPORY
A HOSPODAŘENÍ S VODOU 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 9 
veletrh a odborné poradenství v oblasti 
energetických úspor, využívání dešťové 
vody apod. pro SVJ, bytová družstva, 
domácnosti i podnikatele

9. 6. 2022, 17:30
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA 
PŘES MEANDRY ROKYTKY
sraz u Plechárny, Bryksova 1002/20, 
Praha 9

31. 5. - 3. 6. 2022
VÝSTAVY „VODA V KRAJINĚ“
A „ŘEKY A POVODNĚ“
Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9

6. 6. 2022, 16:30 - 18:30
KLIMATICKÝ PLÁN PRAHY
H55, Hloubětínská 1138/5, Praha 9
odborná diskuse na téma klimatický
plán, adaptační opatření atd.
V diskusi vystoupí:
Ing. Petr Hlubuček
náměstek primátora hl. m. Prahy
pro životní prostředí a bezpečnost,
RNDr. Martin Bursík
předseda Komise Rady hl. m. Prahy
pro udržitelnou energetiku a klima
a další hosté.

Zapojte se s Prahou 14 do Konference o budoucnosti Evropy
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Naše školy

Studenti gymnázia ARCUS získali 
Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu

V  Brožíkově sále na  Staroměstské radnici 
proběhlo koncem dubna slavnostní předání 
bronzových ocenění Mezinárodní ceny vé-
vody z Edinburghu. V rámci této slavnostní 
ceremonie byli vyznamenáni také čtyři žáci 
osmiletého gymnázia ARCUS, kteří proká-
zali svůj dlouhodobý kladný přístup ke spor-
tovním aktivitám, rozvoji talentu, dobrovol-
nictví a také absolvovali náročnou expedici 
v  přírodě. Gratulujeme a  přejeme mnoho 
úspěchů při zvládání stříbrné úrovně této 
mezinárodní ceny.  Gymnázium Arcus

Ukliďme Česko 
očima primy B
Každý rok slavíme 22. dubna Den 
Země, kdy proběhla také celorepub-
liková akce Ukliďme Česko. Účast-
nilo se naše gymnázium a  samozřej-
mě i  naše třída, prima B. Ráno jsme 
dostali úklidové pomůcky, rukavice 
a  pytle na  odpadky, rozdělili jsme se 
do skupin a začali uklízet okolí školy. 
Celkem jsme nasbírali 11 pytlů odpad-
ků, nejčastěji plastové obaly, skleně-
né lahve, papír, nedopalky cigaret či 
různé kusy oblečení. V  pytlích skon-
čily také věci z  domácnosti, napří-
klad věšák na  prádlo, vypínač, kusy 
stavebnice, zapalovače, baterky, na-
bíječky, plyšák, a dokonce tři mobily. 
Jsme rádi, že jsme se akce zúčastni-
li a  vyčistili alespoň malinký kousek 
naší země. Všem třídám našeho gym-
názia se celkem podařilo nasbírat jed-
nu a čtvrt tuny odpadu!

Ema Hajduková, prima B, 
Gymnázium Chodovická

Den Země ve Sluníčku
K letošnímu Dni Země jsme naplánovali 
netradiční workshop pro rodiče – ti se 
pod odborným vedením pana zahrad-
níka pustili i  s  dětmi do  tvorby skalky. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých 
informací a  z  hromádek kamení a  hlíny 

vytvořili krásný kousek přírody místo 
betonového podstavce. Původně ne-
využívaná boční zahrádka se tak díky 
skalce spolu s  ptačí budkou, hmyzím 
hotelem a květnou loukou pomalu mění 
v krásný koutek pro pozorování rostlin 

i  živočichů. Když půjdete náhodou ko-
lem naší školky, můžete i vy zahlédnout 
párek sýkorek, jak krmí svá mláďata 
v budce. Tu jsme teprve na podzim při-
pevnili na  jeden vzrostlý strom, který 
roste blízko plotu. MŠ Sluníčko

Obláček zvítězil

OC Europark pořádá každé jaro výstavu 
výtvarných prací dětí z  pražských ma-
teřských a základních škol, jejíž součástí 
je i  soutěž o nejhezčí dílo. Letos se vý-

stavy zúčastnilo 39 mateřinek. Jednou 
z nich byla i naše MŠ Obláček – děti ze 
třídy Hospodářství. Letos děti zdobily 
motýla – polepily ho barevnými košíčky 
na muffiny. Z tvorby měly velikou radost 
a moc se těšily, až hotového motýla uká-
ží rodičům na výstavě. Ještě větší radost 
nastala, když naše mateřská škola získala 
ve své kategorii 1. místo. Od hračkářství 
Bambule a  OC Europark dostaly děti 
krásné dárky. Děkujeme obchodnímu 
centru za každoroční soutěž a těšíme se 
na zadání pro příští rok.

MŠ Obláček

Jak jsme slavili 
Den matek
Máj je lásky čas a  svátek slaví i  ma-
minky. Děti ve  školce svou maminku 
každé ráno nerady opouští a  odpo-
ledne netrpělivě vyhlíží. Celý prv-
ní květnový týden jsme připravovali 
„Maminkovské odpoledne“. Děti vy-
robily maminkám k  svátku dárečky 
a  nacvičily pásmo básniček a  písni-
ček, které jedno čtvrteční odpole-
dne maminkám předvedly. Děti byly 
kouzelné a šikovné, maminky pak do-
jaté a  nadšené. Nakonec si společně 
s  dětmi vyrobily přáníčka, kreativita 
byla obrovská. Všem dětem i mamin-
kám děkujeme. Zpětná vazba byla pří-
nosná a  příjemná i  pro nás učitelky, 
těšíme se na další akce. 

MŠ Paculova

Za sportem se Zátopkem
V  naší školič-
ce na  Lehovci 
sportujeme rádi 
a  často a  kaž-
dý rok v květnu 
pořádáme týden 
sportu. Nejen 
proto, abychom 
se zdokonalili 
ve fyzických do - 
v e d n o s t e c h , 
ale také si při-

pomněli, jak moc je pohyb pro naše tělo 
důležitý. Letos jsme na počest české atle-

tické legendy uspořádali na zahradě spor-
tovní odpoledne. Emil Zátopek by totiž 
v září oslavil 100. narozeniny.  Děti závodily 
ve třech atletických disciplínách – v běhu, 
hodu a skoku do dálky. Vyzkoušet si mohly 
ale i  spoustu dalších sportů, třeba fotbal, 
basketbal, gymnastiku, tenis nebo surfing, 
nechyběly ani kvízy pro děti i rodiče. Emi-
lova houževnatost byla pro všechny malé 
sportovce velkou inspirací. Na závěr si ka-
ždý odnesl zaslouženou odměnu. Kdoví, 
třeba se jednou některé z dětí bude také 
pyšnit zlatou olympijskou medailí. Tak 
sportu zdar! MŠ Chvaletická
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Servis pro čerpadla,
odpady a kanalizace

Opravíme čerpadlo tlakové kanalizace 
v den objednání. Přijedeme, vysajeme 
jímku, uděláme diagnostiku čerpadla, 
opravíme nebo vyměníme. Čistíme  
odpady a kanalizace a to speciální 
technologií tlakové vody nebo strojním 
čištěním.

770 61 61 61

Po 50 letech práce s dětmi  
další studium. Tentokrát medicíny
S  paní učitelkou Evou Plickovou 
jsem se seznámila v  dubnu v  Gale-
rii 14, na  výstavě výtvarných prací  
MŠ Obláček. A nedokázala jsem odo-
lat tomu, abych tuto úžasnou dámu 
nevyzpovídala a  alespoň krátce ne-
představila čtenářům Čtrnáctky. 
Navzdory tomu, že příští rok oslaví 
sedmdesátiny (znalci bontonu promi-
nou), energii a  nadšení pro nové věci 
by jí mohly závidět i  mladší ročníky. 
Přestože původně chtěla být paní 
Plicková lékařkou, osud ji zavál k  pe-
dagogickému studiu. Úplnou náhodou 
dostala příležitost v  MŠ Mimoňská 
na Proseku. „Zpočátku to byla taková 
nouzovka, ale nakonec jsem u  před-
školních dětí vydržela padesát let. 
Z  Proseku jsem se později přesunula 
na  nynější Prahu 14. Nejdříve do  MŠ 
Rochovská a  po  šesti letech do  MŠ 
Obláček. V Praze 14 pracuji již 30 let,“ 
říká Eva Plicková. Protože vždycky 
lnula k  výtvarnu, vede tímto směrem 

i  své malé svěřence. „S  obrázky jsme 
se dostali až na Expo 2000 v Hanno-
veru. Později práce našich dětí vysta-
vily Centrum Černý Most a  Galerie 
Prahy 14,“ dodává usměvavá kantorka. 
Každý, kdo galerii navštívil, jistě po-
tvrdí, že talent malí výtvarníci sku-
tečně mají. „Je pravda, že dříve děti 
bývaly samostatnější a  grafomoto-
ricky lépe vybavené. Více si kresli-
ly, hrály s  hračkami, méně sledovaly 
televizi. Na  druhou stranu současné 
děti jsou zase mnohem šikovnější při 
práci s IT technologiemi, kolikrát více 
než my. Každá doba má své,“ dodává 
Eva Plicková. Přestože se chystá ode-
jít na  zasloužený odpočinek, odpo-
čívat ve  skutečnosti nehodlá. Právě 
naopak. Plánuje studium hned dvou 
fakult. „Je to trochu splnění mého 
snu – studovat medicínu – ale hlavně 
je to takové obohacení,“ vysvětluje.

PhDr. Zuzana Jelenová,
1. místostarostka Prahy 14

Paní učitelka Eva Plicková na výstavě MŠ Obláček 
v Galerii 14



Bylo, nebylo…
Tak takto začíná mnoho pohádek a filmových příběhů. 

Jeden takový příběh vytvořil i tým Prahy 14 kulturní, který na Prahu 14 přivedl

MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL FEBIOFEST

Mezinárodní filmový fes-
tival Febiofest Praha je již 
29 let přehlídkou světové  
kinematografie. Je jedním z 
nejprestižnějších filmových 
festivalů, zaměřených na hra-
nou tvorbu, převážně tedy 
na celovečerní filmy. Part-
nerství Prahy 14 kulturní s fil-
movým festivalem bylo moti-
vováno především snahou o 
rozšíření kvalitního kulturní-
ho vyžití na území Prahy 14.  
Zároveň jsme také využili 
skvělou možnost prezentace 
nádherných prostor volnoča-
sového centra H55, kde pro-
bíhalo promítání filmů i slavnostní zahajova-
cí galavečer 29. dubna. Pozvání přijal ředitel 
Febiofestu, pan Kamil Spáčil, spolu s herci 
Evou Decastelo a Zdeňkem Podhůrským. 
Letošní ročník se konal po nekonečné době, 
kdy kultura byla v pozadí epidemie, a navíc 
všude rezonoval válečný stav na Ukrajině.  
MFF FebioFest udělil filmovou cenu 
Kristián za celoživotní přínos kinema-
tografii ukrajinskému režisérovi Olehu  
Sencovovi, jehož film Nosoroh měl na fes-
tivalu premiéru. Febiofest již v roce 2016 
podpořil kampaň za propuštění Sencova  
z ruského vězení po jeho zatčení na anek-
tovaném Krymu.

V tuto chvíli s panem ředitelem Spáčilem 
jednáme nejenom o dalším ročníku, na 
jehož konání bychom se coby Praha 14 
kulturní opět rádi podíleli, ale také o let-
ním promítání festivalových filmů v našich 
letních kinech. Proto jsme se právě jeho 
zeptali na dojmy z dosavadní spolupráce:
Pane Spáčile, 29. ročník FEBIOFESTU  
odstartoval partnerství s organizací  
Praha 14 kulturní. Po čtyři dny se v mo- 
derním centru H55 konala prezentace  
filmové tvorby festivalových filmů mezi- 
národní produkce. Naplnila tato spolu-
práce vaše představy?
Musím říct, že jsem byl velmi příjemně pře-

kvapen, jakým způsobem 
Praha 14 kulturní přistou-
pila k organizaci ve svých 
prostorách. Bylo to vyni-
kají, skvělé, bezprostřední 
a nálada výborná! Přesně 
tak jak to má vypadat. Paní 
ředitelka Kateřina Blažková 
a celý tým Prahy 14 kultur-
ní naskočili do rozjetého 
vlaku Febiofestu a skvěle 
se přizpůsobili hektickému 
tempu. Velké poděkování 
také patří starostovi Jiřímu  
Zajacovi a místostarostce 
Zuzaně Jelenové za pod-
poru. Věřím, že jsme rozjeli 

dlouhodobou spolupráci. 
Příští ročník 2023 bude pro mezinárod-
ní filmový festival FEBIOFEST jubilejní  
a jako každý další se začíná připravovat  
již po skončení toho uplynulého, tedy teď. 
Programoví kolegové jsou nyní na festi-
valu v Cannes, kde jednají s producenty  
o dalších filmech a zahraničních hostech. 
Chceme se více soustředit mimo jiné  
na industry program, o který je stále  
větší zájem a rozšířit jej o zahraniční  
lektory. Příští 30. jubilejní ročník zahájíme  
23. 3. 2023 a já se mimo jiné těším i na 
další spolupráci  s Prahou 14 kulturní.

PRAHA 14 KULTURNÍ

Na slavnostním galavečeru v prostorách H55 se hostům promítal nejočekávanější film z české produkce s fenomenálním  
Karlem Rodenem – Promlčeno. Další večery festivalu bylo možno zhlédnout filmy Belle (Mamoru Hosuda z Japonska),  
Nosoroh (film oceněného režiséra Oleha Sencova  z Ukrajiny) a 107 Matek (od režiséra Petra Kerekeše ze Slovenska).

Festival

Na fotografii zleva: Místostarostka P14 Zuzana Jelenová, Ředitelka P14k Kateřina Blažková, ředitel MFF Kamil Spáčil, herečka Eva Decastelo (film Promlčeno), herec Zdeněk Podhůrský
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Zveme Vás do divadla ve skanzenu na představení 

Lisa Peterson, Denis O’Hare: Iliada
Moderní divadelní adaptace největšího eposu všech dob.

Kde: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Kdy: 30. 6. 2022 od 20 hodin

Více informací a předprodej vstupenek na 

www.polabskemuzeum.cz
Středočeské kulturní léto 2022
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Bylo, nebylo…
Tak takto začíná mnoho pohádek a filmových příběhů. 

Jeden takový příběh vytvořil i tým Prahy 14 kulturní, který na Prahu 14 přivedl

MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL FEBIOFEST

Mezinárodní filmový fes-
tival Febiofest Praha je již 
29 let přehlídkou světové  
kinematografie. Je jedním z 
nejprestižnějších filmových 
festivalů, zaměřených na hra-
nou tvorbu, převážně tedy 
na celovečerní filmy. Part-
nerství Prahy 14 kulturní s fil-
movým festivalem bylo moti-
vováno především snahou o 
rozšíření kvalitního kulturní-
ho vyžití na území Prahy 14.  
Zároveň jsme také využili 
skvělou možnost prezentace 
nádherných prostor volnoča-
sového centra H55, kde pro-
bíhalo promítání filmů i slavnostní zahajova-
cí galavečer 29. dubna. Pozvání přijal ředitel 
Febiofestu, pan Kamil Spáčil, spolu s herci 
Evou Decastelo a Zdeňkem Podhůrským. 
Letošní ročník se konal po nekonečné době, 
kdy kultura byla v pozadí epidemie, a navíc 
všude rezonoval válečný stav na Ukrajině.  
MFF FebioFest udělil filmovou cenu 
Kristián za celoživotní přínos kinema-
tografii ukrajinskému režisérovi Olehu  
Sencovovi, jehož film Nosoroh měl na fes-
tivalu premiéru. Febiofest již v roce 2016 
podpořil kampaň za propuštění Sencova  
z ruského vězení po jeho zatčení na anek-
tovaném Krymu.

V tuto chvíli s panem ředitelem Spáčilem 
jednáme nejenom o dalším ročníku, na 
jehož konání bychom se coby Praha 14 
kulturní opět rádi podíleli, ale také o let-
ním promítání festivalových filmů v našich 
letních kinech. Proto jsme se právě jeho 
zeptali na dojmy z dosavadní spolupráce:
Pane Spáčile, 29. ročník FEBIOFESTU  
odstartoval partnerství s organizací  
Praha 14 kulturní. Po čtyři dny se v mo- 
derním centru H55 konala prezentace  
filmové tvorby festivalových filmů mezi- 
národní produkce. Naplnila tato spolu-
práce vaše představy?
Musím říct, že jsem byl velmi příjemně pře-

kvapen, jakým způsobem 
Praha 14 kulturní přistou-
pila k organizaci ve svých 
prostorách. Bylo to vyni-
kají, skvělé, bezprostřední 
a nálada výborná! Přesně 
tak jak to má vypadat. Paní 
ředitelka Kateřina Blažková 
a celý tým Prahy 14 kultur-
ní naskočili do rozjetého 
vlaku Febiofestu a skvěle 
se přizpůsobili hektickému 
tempu. Velké poděkování 
také patří starostovi Jiřímu  
Zajacovi a místostarostce 
Zuzaně Jelenové za pod-
poru. Věřím, že jsme rozjeli 

dlouhodobou spolupráci. 
Příští ročník 2023 bude pro mezinárod-
ní filmový festival FEBIOFEST jubilejní  
a jako každý další se začíná připravovat  
již po skončení toho uplynulého, tedy teď. 
Programoví kolegové jsou nyní na festi-
valu v Cannes, kde jednají s producenty  
o dalších filmech a zahraničních hostech. 
Chceme se více soustředit mimo jiné  
na industry program, o který je stále  
větší zájem a rozšířit jej o zahraniční  
lektory. Příští 30. jubilejní ročník zahájíme  
23. 3. 2023 a já se mimo jiné těším i na 
další spolupráci  s Prahou 14 kulturní.

PRAHA 14 KULTURNÍ

Na slavnostním galavečeru v prostorách H55 se hostům promítal nejočekávanější film z české produkce s fenomenálním  
Karlem Rodenem – Promlčeno. Další večery festivalu bylo možno zhlédnout filmy Belle (Mamoru Hosuda z Japonska),  
Nosoroh (film oceněného režiséra Oleha Sencova  z Ukrajiny) a 107 Matek (od režiséra Petra Kerekeše ze Slovenska).

Festival

Na fotografii zleva: Místostarostka P14 Zuzana Jelenová, Ředitelka P14k Kateřina Blažková, ředitel MFF Kamil Spáčil, herečka Eva Decastelo (film Promlčeno), herec Zdeněk Podhůrský
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Náplň práce:
• Přeprava kontejnerů se sutí, odpadem a pískem
• Vystavování dodacích listů a zjednodušených daňových dokladů
• Jízdy pouze v rámci Prahy
• Údržba vozidla
Požadujeme:
• Samostatnost, flexibilitu 
• Fyzickou zdatnost a dobrý zdravotní stav
• Řidičské oprávnění skupiny C
• Profesní průkaz a kartu řidiče
• Český jazyk na komunikativní úrovni

Nabízíme:
• Práce na HPP
• Příspěvek na stravování  

(stravenky)
• Příspěvek na dovolenou
• Mzda: 40.000–55.000 Kč

Kontakt : Heroutová Iveta, tel.: 606 091 336, e-mail : heroutova@siegl.cz
SIEGL Kontejnery s.r.o., Teplárenská 1620, 198 00 Praha 9-Kyje

www.siegl.cz

Řidič nákladního vozu sk. C-Praha 9 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 – Domácí zdravotní péče Alice 

přijme všeobecnou zdravotní sestru bez odborného dohledu  
na zkrácený úvazek 6 hodin, pondělí až pátek.

Kvalifikační předpoklady: Dokončené odborné vzdělání, zdravotní způsobilost a trestní bezúhon-
nost podle zákona č. 96/2004 Sb., schopnost pracovat samostatně, komunikativnost, flexibilitu.

Jiné požadavky: Výhodou je praxe domácí zdravotní péče, není však podmínkou
schopnost týmové práce, zodpovědnost, empatie, samostatnost, komunikační dovednosti, znalost 
zdravotní legislativy, znalost práce s PC.

Nabízíme: dobré platové podmínky, podporu vzdělávání, příjemné pracovní prostředí,
5 týdnů dovolené, služební telefon, příspěvek na stravování.

Prosíme o zaslání profesního životopisu na email: info@cckp9.cz, 
případně bližší informace na tel. 281 863 421
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1 ST  
15:00

KOUZELNÁ STEZKA
Pojďte se s námi vypravit na pohádkovou stezku!
start stezky na křižovatce ulic Farská  
a Jakubovská v Hostavicích
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: zdarma

2 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pravidelná setkání seniorů s písničkou  
pod vedením Ing. Miroslava Rady.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

17:30 KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
po Suchém poldru a mokřadu v areálu spol. Coca Cola
Coca-Cola HBC, VSTUPNÉ: zdarma

18:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: zdarma

3 PÁ
20:00

SBÍRKA MODRÝCH PŘEDMĚTŮ
Premiéra autorského divadelního představení  
oslavující pestrost ptačí říše.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: dospělí 250 Kč, studenti 180 Kč

3 
- 
5

PÁ - NE  
15:00

-
21:00

SETKÁNÍ KULTUR: BULHARSKÝ VÍKEND
Výtečné jídlo, typické pití, národní tanec, energická 
hudba a pro netančící film. Zkrátka slunce v duši.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma 
Touto akcí zahajujeme provoz venkovní restaurace.

4 SO
20:00

SBÍRKA MODRÝCH PŘEDMĚTŮ
První repríza autorského divadelního představení 
oslavující pestrost ptačí říše.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: dospělí 250 Kč, studenti 180 Kč

14:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne pohybem při živé hudbě.
Color Club, KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

6 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
LETNÍ KVĚTINY Z PAPÍRU
Jednoduché letní tvoření.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

16:00 ZAHRADA PŘÍBĚHŮ
v rámci kampaně Setkání kultur 2022
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín 
www.mlp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

16:30 KLIMATICKÝ PLÁN PRAHY
panelová diskuze v H55
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

7 ÚT  
18:00

KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 685/10
www.praha14.cz, VSTUPNÉ: zdarma

8 ST  
13:00 

VELETRH A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
v oblasti energetických úspor a nakládání s vodou
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

15:00 ZÁCHRANA TONOUCÍHO V PRAXI
Setkáme se u Kyjského rybníka v místě oficiálního ohniště, 
abychom si ukázali záchranu tonoucího člověka v praxi.
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: zdarma

19:00 BIOGRAF KYJE: DRIVE MY CAR
Film plný tajemství, hledání lidského porozumění a smíření.
Ve spolupráci se SAAB UNDERGROUND.
KD Kyje, www.kdkyje.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč, ZTP + ZTP/P 50% sleva

9 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

9 
- 
11

ČT - SO  12. KYJSKÝ PIVNÍ FESTIVAL
Více než 20 druhů čepovaných piv z malých  
a středních pivovarů a minipivovarů z celé republiky.
KD Kyje, www.kdkyje.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

11 SO  
9:00

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

14:00 
-

17:30

WORKSHOP: DEN PRO MÉ JÁ
Budeme pracovat s intuicí, svým vnitřním nastavením, 
relaxovat a malovat v kombinaci se solným leptem. 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ:  600 Kč/osoba

12 NE  
10:00 

-
16:00

JUNIOR ČESKÝ SKATEBOARDOVÝ  
POHÁR 2022
ČSP JUNIOR 2022 - ČERNÝ MOST
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

18:00 KONCERT: FUSION LIBEŇ
Pop-rockový koncert mládežnického pěveckého souboru. 
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ:  dobrovolné

14:00 CESTA VODY 
Veřejné hřiště Českobrodská,  Veřejné hřiště Českobrodská,  
Praha - Dolní Počernice (u totemu), Praha - Dolní Počernice (u totemu), Ekotým MŠ Jahodnice
www.msjahodnice.cz/ms-jahodnice, www.msjahodnice.cz/ms-jahodnice, VSTUPNÉ: zdarmaVSTUPNÉ: zdarma

13 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
HRAJEME SI
Zahrajeme si pétanque!
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

06 ČERVEN
2022

Kalendář akcí
PRAHA 14
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14 ÚT  
16:00

-
19:00

DESKOVKY HLOUBĚTÍN
Každé sudé úterý budete mít možnost sejít se  
v Hloubětínské knihovně a zahrát si oblíbené deskovky.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín 
www.mlp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

18:30
-

22:00

HOBOES
„Černý Most sobě“ - sousedký šraml na Plechárně - 
trampské písně 60.-80. léta apod.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

15 ST  
9:00

-
11:30

VÝLET DO BOTANICKÉ ZAHRADY  
V HRDLOŘEZÍCH
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

16 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM  
KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pravidelná setkání seniorů s písničkou  
pod vedením Ing. Miroslava Rady.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

15:00
-

17:00

GOOGLE DISK PRO PC A SMARTPHONE
Seminář o Google Disku.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

19:00 MUZIKÁLOVÝ VEČER
V rámci 66. ročníku Dvořákova festivalu vystoupí 
Monika Sommerová a Radim Schwab.
Farní zahrada při kostelu sv. Bartoloměje v Kyjích
KD Kyje, www.kdkyje.cz 
VSTUPNÉ: 250 Kč, sleva 50 % pro ZTP a ZTP/P,  
sleva 25 % senioři nad 60 let

20 PO  
9:00 

-
12:00

NORDIC WALKING 
Dynamická procházka se speciálními sportovními holemi.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

14:00 
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
LETNÍ FOTO PROCHÁZKA
Fotit může každý, kdo se umí dobře dívat!
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

21 ÚT
18:00

-
20:00

CESTOPISNÁ BESEDA: 
POZNEJTE MAURICIUS
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

22 ST  
18:00

PŘEDNÁŠKA: PRAVĚK na vybraných místech 
východní Prahy a Křížovnický lom v Hloubětíně.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

16:00
17:00
18:00

ZAHRADNÍ SLAVNOST MOTÝLKU
DOBROVOLNÍK PRAHY 14
KONCERT JIŘÍHO SCHMITZERA
Farní zahrada v Kyjích, Prelátská 12
www.praha14kulturni.cz, VSTUPNÉ: ZDARMA

23 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

23 ČT  
14:00

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

24 PÁ  
9:00 

-
13:00

RUKODĚLNÝ SPECIÁL: STROMY ŽIVOTA
Výroba dekoračních stromů života z drátu a korálků.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

25 
- 

26

SO - NE
10:15, 
14:30, 
15:45

DIVADELNÍ VÍKEND 
DDM PRAHA 9
Dům dětí a mládeže Praha 9
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 100 Kč/osoba/den

25 SO  
13:00

-
18:00

BRAZILSKÝ FAMILY DEN S CAPOEIROU
Těšit se můžete na bohatý program  
s brazilskou tématikou.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

26 NE  
15:00 

-
15:45

DIVADELNÍ POHÁDKA 
MAUGLÍ
Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 60 Kč

27 PO  
18:30

KONCERT: ANASTASIS
KD Kyje, www.kdkyje.cz, www.projectanastasis.com 
VSTUPNÉ: 250 Kč

14:00 
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
ROZLOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Odpoledne na zahradě.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

28 ÚT  
17:00 

-
19:00

DIVADLO: PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

29 ST  
13:00 

-
16:00

VÝMĚNA POKOJOVÝCH KVĚTIN
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

30 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

9:00 
-

12:00

HURÁ PRÁZDNINY V H55
Dopolední program jako odměna pro školní děti.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

13:00 
-

19:00

HURÁ PRÁZDNINY NA PLECHÁRNĚ
Odpoledne s kočovnou hernou Sládkovna pro všechny. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pravidelná setkání seniorů s písničkou  
pod vedením Ing. Miroslava Rady.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

17:00 
-

18:00

ČTENÁŘSKÝ KLUB
Přijďte se každý poslední čtvrtek v měsíci  
pobavit o knížkách na předem dané téma.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín 
www.mlp.cz, VSTUPNÉ: zdarma
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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  na-
bídku, tel. 725 911 070

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 koupí byt pro své děti. 
Seniora mohu nechat v  bytě na  dožití. 
Na velikosti a stavu bytu nezáleží. Vypla-
tím dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 
608 661 664

SLUŽBY

n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA  SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a  odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu.  Stěhová-
ní-Doprava. Tel.: 773 484 056

n OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍ-
CÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE - VERTI-
KÁLNÍ ŽALUZIE NA  LODŽIE – SEŘÍZE-
NÍ PLASTOVÝCH OKEN A  BAL. DVEŘÍ 
– SÍTĚ PROTI HMYZU Tel: 733  720  950 
pavel.janci@email.cz

n Rekonstrukce bytových jader, provádí-
me kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a  nebytových prostor. Tel: 732  359  883, 
www:rek-bachr.cz

n Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 
7 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a  kvalitní vozový park. Svátky a  víken-
dy bez příplatků. Km po  Praze zdarma. 
702 111 999 www.stehovanivrana.cz 

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

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

n MATRACE NA  MÍRU – prodej – moli-
tany, mol.drť, koženky, potahové látky, 
juta, plátna a  jiné. Čalounictví Na  Veselí 
2 – za rohem domu, P4, parkování v místě. 
Tel.: 241 402 270. www.molitany.cz

n Trápí vás počítač? Počítejte s  námi! Pro-
vádíme čištění, zrychlení, instalace, opra-
vy, vzdálenou pomoc, obnovu dat i  DO-
UČOVÁNÍ. Volejte 731 732 737. Těšíme se 
na vás. Váš itcan.cz

n MASÁŽE známými technikami, vč. masáže 
LYMFATICKÉ, lávovými kameny i vakuový-
mi baňkami. Trápí vás bolest občas, nebo 
je už chronická? Zavolejte, přijedu k vám, 
nebo Praha 9 Kyje. 725 174 978 

OSTATNÍ

n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROB-
NOU GRAFIKU, POHLEDNICE I  CELÉ 
KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE.  
EMAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ, TEL. 
603 247 819

n Sportovní příměstské tábory FitKid. 
Atraktivní program pro děti od  4 do  12 
let. Termíny: 11.-15.7., 18.-22.7., 8.-12.8. 
Máme ještě volná místa, tak se přihlaste!   
www.fitkid-rinosport.cz

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

PRÁCE

n B.S. hledá zaměstnance ostraha objektu 
v  Praze 9-Harfa, vhodné i  pro důchodce 
na DPP, mzda 100,- Kč. Tel: 775 677 478
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Nabízíme úvěry bez  
i se zástavou nemovitostí  

či refinancování 
nevýhodného úvěru.

Řešíme i nepříjemné finanční 
situace jako jsou

exekuce či blížící se dražby 
u vašeho domu.

V případě potřeby  
tel: 728 816 350

e-mail:  
podnikatelskeuvery@seznam.cz

INZERCE
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Time to Travel

REZERVUJ NYNÍ

DUHOVECESTOVANI.CZ
CESTOVNÍ PLÁNY NA MÍRU

INFO@DUHOVECESTOVANI.CZ 
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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
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V tajence najdete začátek citátu amerického herce a hudebníka  
Johnnyho Deppa: „... Je to jen špatný den, nikoli špatný život“. 

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. května 2022 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 květnového vydání časopisu Čtrnáctka (2022/5) zní: „Zkušenost je dobrá ŠKOLA, ALE ŠKOLNÉ JE PŘÍLIŠ DRAHÉ.“ Vylosovaní 
výherci jsou: Věra Bímanová; Petr Kudrnáč; Štěpán Hubáček.  

Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 107, 1. patro, budova 1073. Před vyzvednutím prosím kontaktujte 
pověřené pracovnice na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.

Křížovka o ceny
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