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OPERÁTOR DOKONČOVACÍ VÝROBY
mzda 30 000–40 000 Kč/měsíc

Náplň práce: obsluha dokončovacích strojů ve směnném provozu - řezačky, 
laminovací a lepící stroje, manipulace s výrobním materiálem.

SKLADNÍK
mzda 30 000–35 000Kč/měsíc

Náplň práce: naskladňování a vyskladňování materiálu, balení hotových výrobků, manipulace 
s vysokozdvižným a s paletovým vozíkem.

PRACOVNÍK TISKOVÉ VÝROBY
mzda 30 000–38 000Kč/měsíc

Náplň práce: obsluha tiskařských strojů a podílení se na tiskových procesech ofsetové technologie.

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
mzda 35 000– 44 000 Kč/měsíc

Náplň práce: poskytování zákaznické podpory, komunikace se zákazníkem v Aj/Nj, 
práce s interním systémem a podpora obchodního oddělení. Požadujeme: anglický nebo 

německý jazyk na komunikativní úrovni.

NABÍZÍME VÁM PRÁCI V PERSPEKTIVNÍM A STABILNÍM OBORU. 
VYRÁBÍME OBALY PRO PŘEDNÍ SVĚTOVÉ VÝROBCE POTRAVIN. 

HLEDÁME KOLEGY NA POZICI:

Nabízíme Vám: 

Nabízíme Vám: závodní stravování ZDARMA, 5 týdnů dovolené, zvýhodněnou kartu MultiS-
port, jazykové kurzy, příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněný tarif u O2 (i pro rodinu).

POKUD NEMÁTE ZKUŠENOSTI A MÁTE CHUŤ PRACOVAT, RÁDI VÁS ZAUČÍME!

Pokud Vás zajímá více nebo máte o danou pozici zájem volejte na tel: + 420 702 198 326 
nebo pošlete Váš životopis na sara.dvorakova@huhtamaki.com 

Huhtamaki Flexible Packaging Czech a.s. U Elektry 838/2d, Praha 9



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

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk 
územně samosprávného celku • Časopis 
není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají 
autoři • Pro MČ Praha 14 vydává  
Profi–tisk group, s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 
26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • 
Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká 
pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ 
Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, 
Hostavice) • Registrace: MK ČR E 
23296 • Redakční rada: předsedkyně: 
PhDr. Zuzana Jelenová, členové: Josef 
Kutmon, Bc. Michal Prager, MBA, Aneta 
Hejrovská, Soňa Tománková, Vladimír 
Bárta, Hana Pleštilová, Martin Kouklík • 
Členství v redakční radě bylo nabídnuto 
zástupcům všech politických stran 
zastoupených v Zastupitelstvu MČ 
Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo 
zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí • Neoznačené 
fotografie jsou dílem redakce. Dodané 
písemné materiály označujeme jménem 
autora, nebo zkratkou (dm) • Komerční 
sdělení označujeme zkratkou (pr). 
Ilustrační foto na titulní straně: 
Shutterstock.com, foto poutáku 
na titulní straně „Praha 14 ocenila 
dobrovolníky“: Filip Špindler

po náročném pololetí je tady konečně léto. 
Kdo může, míří na  sluncem vyhřáté pláže, 
na koupaliště, do hor, zkrátka relaxovat. Děti 
vyměnily učebnice za prázdninové čtení, če-
kají je nová letní dobrodružství.
Máme za sebou řadu zajímavých akcí – odbor-
nou diskuzi nad Klimatickým plánem Prahy, 
setkání s  bohatým programem na  jahodnic-
kém bikeparku či první ročník udílení ocenění 
Dobrovolník Prahy 14. Zástupci neziskových 
organizací a  veřejnosti nominovali bezmála 
dvě desítky „obětavců“, kteří již dlouhé roky 

bez nároku na honorář pomáhají těm, kdo si sami pomoci nedokážou. Rád 
bych i touto cestou všem těmto laskavým lidem poděkoval. Jejich nezištné 
pomoci si velmi vážím.
Radost mám i z dalšího ocenění, tentokrát uděleného přímo městské části. 
Za loňský postup do prestižní kategorie A v rámci mezinárodního programu 
místní Agenda 21 jsem coby zástupce Prahy 14 převzal diplom od ministryně 
životního prostředí. Tento krok je pro mě dalším potvrzením, že v oblasti udr-
žitelného rozvoje a participace veřejnosti na rozvoji městské části máme jako 
samospráva dobře našlápnuto.
V  aktuálním čísle se dočtete mimo jiné o  rekonstrukci gastroprovozu  
v ZŠ Vybíralova. Škola novou kuchyň a jídelnu potřebuje velmi akutně. Bohu-
žel o peníze přislíbené pražským magistrátem na tuto finančně velmi nároč-
nou akci městská část málem přišla. Ne vinou současného vedení radnice, ale 
kvůli tlakům některých opozičních, dříve koaličních zastupitelů. Mrzí mě to 
o to víc, že ti samí lidé posléze, když se městské části podařilo slíbené finanční 
prostředky vydobýt nazpět, otočili a začali se tímto úspěchem sami chlubit. 
Blíží se komunální volby a stejně jako s kterýmikoliv volbami i s nimi se pojí boj 
o vaše hlasy. Věřím, že ty své v září rozdáte uvážlivě a že se při svém rozhodo-
vání budete řídit rozumem. Nejen líbivými frázemi, které se na vás nyní sypou 
ze všech stran, sociální sítě nevyjímaje.
Součástí aktuální Čtrnáctky je opět i materiál věnovaný metodice, kterou 
pražský magistrát uplatňuje při pronajímání části svého bytového fondu 
na Černém Mostě. Na následujících stránkách nabízíme oba úhly pohledu 
– pohled těch, kdo metodiku hájí, i těch, kdo ji kritizují, případně trpí jejími 
důsledky na vlastní kůži. Pokud patříte do druhé skupiny, neváhejte se na nás 
prosím obrátit. Zástupci městské části mají v řešení této problematiky sice 
omezené možnosti, nicméně dělají, co mohou, aby lidem, kterých se vynuce-
né soužití s bezohlednými sousedy týká, pomohli.
Pravděpodobně jste zaznamenali, že od dubna radnice spustila novou mo-
bilní aplikaci Moje 14. Během srpna se bude na sociálních sítích a dále v rámci 
zmíněné aplikace soutěžit o elektrokoloběžky. Sledujte náš web a Facebook. 
Stojí to za to!
Stejně jako minule i v letním vydání se rozloučím gratulací. Tentokrát Základní 
škole Hloubětínská, která slaví 80 let od svého založení. Dětem, pedagogům 
i vedení školy přeji vše nejlepší ke krásnému výročí a mnoho úspěchů v dal-
ších letech.
Užijte si krásné letní dny a v září na shledanou. Budu rád, když se potkáme 
například na tradičním Volnofestu či na akci Den (nejen) pro seniory konané 
u příležitosti jejich mezinárodního svátku.

MILÍ  
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Váš starosta 
Jiří Zajac
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Udělejte si výlet do historie Prahy 14.  
Poznejte kostel sv. Bartoloměje v Kyjích

V předešlých dílech seriálu jste si moh-
li přečíst o  Hloubětínském zámečku, 
Vesnickém divadle či válečných let-
cích, po  nichž jsou pojmenovány ulice 
Černého Mostu. Tentokrát zavítáme 
do  starých Kyjí. Zde se totiž tyčí nej-
starší dominanta celé městské části – 
kostel svatého Bartoloměje. Stavba, 
skrývající impozantní, původní a hlavně 
výjimečně dochované fresky, dává celé 
této čtvrti úchvatný a neopakovatelný 
nádech historie. Jedná se o  mimořád-
ně cennou stavbu románské sakrální 
architektury v  rámci celé naší země 
a  městská část Praha 14 se kostelem 
pyšní i na svém erbu. 
Ves Kyje podle historiků vznikla již 
v  raném středověku, zhruba v  polovi-
ně jedenáctého století a  její název je 
odvozen od  Kyjovy rodiny. Nicméně 
pověst praví, že když bojovníci z Velké 
Moravy táhli na  Čechy, kteří tenkrát 
sídlili v  okolí řeky Vltavy, zastavili se 
u dnešního Kyjského rybníka a ze dřeva 

z okolního lesa si vyráběli kyje, s nimiž 
pak vyrazili do boje. 

ROMÁNSKÁ MALEBNOST 
ANEB NEOBYČEJNÁ PAMÁTKA 
V ŘEČI ČÍSEL 
Pozdně románské prvky kostela doka-
zují jeho stáří, výzdoba a  stavební styl 

pak jeho důležitost. Byl postaven z pra-
voúhle tesaných pískovcových kvádrů 
dovezených z Proseka v první polovině 
13. století. Jednolodní kostel s  délkou 
27 metrů si i přes pozdější úpravy téměř 
zachoval svůj původní vzhled a  je jed-
nou z nejlépe dochovaných románských 
staveb na území Prahy. 
Původně byl postaven jako takzvaný 
tribunový kostel, což znamená, že vnitř-
ní prostory byly rozděleny na  přízemní 
část pro obyčejný lid a  na  horní vyvý-
šenou tribunu s pavlačí, kam vedla lávka 
přímo ze sídla vlastníka dvorce, ane-
bo z  fary. V  tomto případě se jednalo 
o zemanskou tvrz, možná také původní 
faru, stojící hned vedle současné fary 
šikmo naproti kostelu, dům dnes slouží 
jako restaurace. Lávka vedla nad dneš-
ní Prelátskou ulicí a dodnes jsou patrné 
nyní již zazděné dveře přímo nad hlav-
ním vstupem do  kostela. Jediná loď je 
založena na  obdélníkovém půdorysu, 
presbytář má půdorys čtvercový. Far-
ní kostel, zasvěcený svatému Bartolo-
měji – jednomu z  dvanácti Ježíšových 
apoštolů, pravděpodobně založil dva-
cátý pražský biskup Jan II. z Jenštejna. 
Svědčí o tom nápis v presbytáři koste-

LÉTO JE ČASEM KOUPÁNÍ A CESTOVÁNÍ. TENTOKRÁT NEBUDEME CESTOVAT DALEKO, 
ZVEME VÁS NA CESTU ČASEM. V ROZŠÍŘENÉM LETNÍM DÍLU HISTORICKÉHO SERIÁLU 
PRAHY 14 KULTURNÍ, KTERÝ OBVYKLE VYCHÁZÍ NA ZADNÍCH STRANÁCH ČASOPISU, 

PŘEDSTAVÍME ASI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKU PRAHY 14 - KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE. 
JEHO ZTVÁRNĚNÍ NAJDETE I VE ZNAKU MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

Kostel sv. Bartoloměje byl postaven v první polovině 13. století

SVATÝ BARTOLOMĚJ
Podle legendy působil na dvoře arménského krále Polimea, jehož dcera byla tak zu-
řivá, že musela být spoutána řetězy. Bartoloměj králi slíbil, že ve jménu Ježíše Krista 
jeho dceru uzdraví. Nad posedlou dívkou se pomodlil a zbavil ji zlého ducha. Tento 
zázrak způsobil, že král i celý jeho dvůr a obyvatelé dvanácti měst uvěřili v Ježíše 
Krista. Tím však Bartoloměj proti sobě popudil pohanské kněze, kteří na něj poštvali 
králova bratra Astyagese, také zarytého pohana. Ten ho úkladně zajal, uvěznil a krutě 
mučil. Mělo se tak stát ve městě Derbent na břehu Kaspického moře. Bartoloměj byl 
odsouzen k tzv. perskému trestu smrti. Byl nejprve stažen z kůže a posléze ukřižo-
ván hlavou dolů. Příznačně se pro svůj strašlivý osud stal patronem mnoha řemesel, 
mimo jiné řezníků, koželuhů, ševců anebo knihvazačů. Také v umění je hojně zná-
zorňován. Michelangelo ho v Sixtinské kapli zobrazil ve scéně z Posledního soudu 
s koželužským nožem v pravé a s vlastní kůží v levé ruce.

KATEŘINA BLAŽKOVÁ, ADÉLA BODLÁKOVÁ, FOTO: ADÉLA BODLÁKOVÁ
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la: „Fundator huius ecclessiae Johannes 
Pragensis episcopus“ – „Tento kostel 
založil pražský biskup Jan“.

OBDIVOVAT MŮŽETE RENESANČNÍ 
FRESKY I VZÁCNÉ VARHANY
U vstupu do kostela ohromí úchvatné 
kněžiště na východní straně lodi. Pro-
chází se do  něj skrze vítězný oblouk, 
který patří k dalším pozoruhodnostem 
stavby. Tvoří ho tři stupňovitě seřaze-
né pilíře. Nad ním se skví velkolepé, 
skvěle dochované původní renesanční 
fresky ze 17. století, vyobrazující evan-
gelisty Matouše, Marka, Lukáše a Jana.  
V  70. letech minulého století byly 
po  odstranění omítky objeveny fres-
ky biskupa Arnošta z  Pardubic, Máří 
Magdalény a ukřižování Krista, vzniklé 
okolo roku 1350. Po  pravé straně, jen 
pár kroků od  hlavního vstupu, může-
me spatřit zpovědnici. O  kousek ved-
le, za dveřmi schovanými ve výklenku, 
vedou strmé schody do  mezipodesty. 
Nachází se zde velmi vzácné varhany, 
na  něž často hrával hudební skladatel 
a  varhanní mistr Bedřich Widermann. 
Odtud schody dále vedou zdejší nej-
starší a nejužší chodbou do dalšího pa-
tra ke  zvonickému provazu. K  samot-
nému zvonu na vrcholu věže, odkud je 
pohádkový výhled do okolí, musíte po-
kračovat po  strmých dřevěných scho-
dech. Věž kostela dříve vypadala jinak 
a  byla o  7 metrů vyšší. Podle někte-
rých pramenů se v roce 1865 zřítila, ale 
mohla být také přestavěna, jelikož se 
zachovala celá původní základna pod 
zvony. Také hřbitov za kostelem, který 
byl užíván do roku 1854, již připomínají 
pouze pozůstatky několika empírových 

pomníků a  rokokový pískovcový kříž 
s  Kristem. Celý kostelní komplex ob-
klopuje mohutná vysoká kamenná zeď. 

MÝTUS, ČI FAKT?
Z mnoha spisů můžeme vyčíst, že kos-
tel měl i obranný charakter a mohl být 
využíván také jako pevnost. Mohutné 
kamenné zdi, malá okna, spletité chod-
by a  dnes již zastavěné malé otvory, 
připomínající střílny, tomu nasvědčují. 
Pochopitelně jakákoliv sakrální stavba 
ve středověku mohla být druhotně vy-
užívána jako útočiště před nájezdníky, 
kteří ne vždy respektovali, že kostely 
jako sakrální svěcené objekty by ne-
měly být terčem ozbrojených útoků. 
Ten, kdo se zde v nouzi ukryl, byl pod 
ochranou církve, a  tudíž přeneseně 
pod ochranou Boží. Podle některých 

historických pramenů věž fungovala při 
obléhání jako sýpka a  v  mezipodestě 
se skladovaly zásoby. Stráž, hlídkující 
ve zvonici, posílala v případě nebezpe-
čí signály přímo Pražskému hradu, ne-
boť z věže byl ničím necloněný výhled 
na obě zemské cesty od Kolína i od Po-
děbrad, kudy mohla táhnout cizí vojska. 
Dle slov místního faráře byl kostel po-
staven za účelem liturgickým a samot-
né chodby ukryté ve  zdech nemusely 
výslovně sloužit k  úkrytu. Vyloučit se 
to ale nedá. Z  původních dvou cho-
deb se v kostele dochovala pouze jed-
na, vedoucí až do věže kostela. Druhá 
chodba z opačné strany byla zazděna. 
Dle pověsti měla z kostela vést dokon-
ce rozsáhlá síť podzemních chodeb až 
na  hrad Jenštejn, do  Staré Boleslavi, 
do  Dolních Počernic a  na  Chvalskou 
tvrz. Důkazem tohoto tvrzení měly být 
sesuvy a propady půdy na počátku mi-
nulého století. Žádný vstup do tajných 
chodeb ale nebyl objeven a momentál-
ně je v podlahách topení, nainstalované 
v 80. letech 20. století.

FARNÍ ZAHRADA
Rozsáhlá zahrada mezi farou a ZŠ 
Šimanovská působí jako oáza. Díky 
vstřícnosti faráře Edwarda Walczy-
ka ji využívá jak městská část Praha 
14, tak Praha 14 kulturní, mnohdy 
ve spolupráci s farností. Akce jako 
Staročeský jarmark, Svatobarto-
lomějská pouť, Dvořákův festival 
a spousta dalších jsou nezapome-
nutelné i díky atmosféře tohoto 
místa. 

NOC KOSTELŮ
Každoročně pořádaná Noc kostelů 
nabízí široké veřejnosti možnost 
navštívit v noční atmosféře ne-
jen kostely a modlitebny, ale také 
prostory klášterů, rajské dvory, 
kůry, krypty, věže a spoustu dalších 
běžně nepřístupných míst. Součástí 
akce bývají i doprovodné progra-
my, což se letos týkalo i kostela 
sv. Bartoloměje. Zahrnoval sezná-
mení s farností, prohlídku kostela 
a kostelní věže s výkladem a také 
koncert chrámového sboru. Ne-
chyběla ani modlitba a požehnání. 
První ročník této akce se v České 
republice konal v roce 2009 a letos 
se do programu zapojilo 1729 kos-
telů a modliteben.

1. Schodiště ve zdi   2. Pohled na presbytář s vítězným obloukem    3. Dochované fresky v klenbě kostela ze 13. století    
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Operace šedého zákalu by  
se neměla zbytečně odkládat

Co je to šedý zákal a podle čeho pa-
cient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke 
snížení průhlednosti lidské čočky, a to 
nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou 

hého dne zakryto náplastí a po jejím 
sejmutí již pacient na oko vidí. V Oč-
ním centru Praha je operace šedého 
zákalu hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami.

NÁVRAT DO JASNÉHO SVĚTA  
NA DOSAH RUKY

Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit 
šedý zákal. Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, 
přitom se dá jednoduše vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zákalu 
odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha, které se na 
léčbu a operace šedého zákalu specializuje.

se objevuje ve věku 60 až 75 let a pří-
znakem je zamlžené, zhoršené a zkres-
lené vidění na blízko i do dálky a také 
citlivost na světlo. Šedý zákal nelze od-
stranit nijak jinak než operací a neexis-
tuje jiný způsob jeho léčby. Pacient by 
tedy operaci neměl zbytečně odkládat. 
Důvodem je nejen kvalita života, ale 
i to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, 
tím je operace oka náročnější.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolest-
ný a rychlý chirurgický zákrok, které-
ho není třeba se obávat. Operace trvá 
asi 15 minut a provádí se v místním 
znecitlivění kapkami. Oko je do dru-

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zůstá-
vá v oku natrvalo až do konce života. 
Typ nitroočních čoček se volí s ohle-
dem na problém a požadavky pacien-
ta na vidění. Čím dál více pacientů si 
uvědomuje, že díky operaci šedého 
zákalu mají možnost si vybrat, jak se 
budou dívat na svět po zákroku. I pro-
to mnoho z nich na svých očích nešetří 
a při operaci si připlatí za multifokální 
nebo trifokální nitrooční čočky, které 
je úplně zbaví závislosti na brýlích. Po 
operaci nám pak často říkají, že oprav-
du vidí jak zamlada.

„Šance vybrat si, jak se po zákroku budete dívat na svět,  
je při operaci šedého zákalu úžasný bonus.“

OČNÍ AMBULANCE

MediPort HOLEŠOVICE s.r.o.

OBJEDNEJTE SE: +420 283 022 143

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ 

PACIENTY, 
včetně DĚTÍ

V naší oční ambulanci poskytujeme svým pacientům komplexní oční péči 
pro dospělé i dětské pacienty. Naleznete u nás zkušený tým očních lékařů, 
příjemné prostředí a moderní diagnostické přístrojové vybavení.

Úzce spolupracujeme s Očním centrem Praha, 
a pacientům tak dokážeme zajistit i navazující 
operační péči a další odborná či specializovaná 
vyšetření, která jsou prováděna nad rámec 
běžné oční ambulance.

MediPort Holešovice, s.r.o.
Tusarova 1152/36, 170 00, Praha 7 – Holešovice

www.ocnimediport.cz

KOMPLEXNÍ OČNÍ PÉČE

DĚTSKÁ OČNÍ PÉČE 
včetně ortoptického pracoviště

SMLOUVY SE VŠEMI 
POJIŠŤOVNAMI

MediPort_Holesovice_inzerce_95x135_MistniNoviny7.indd   1 07.01.22   8:19

Výběr nitroočních čoček
• monofokální čočky – zlepší vidění na jednu vzdálenost dle volby 

pacienta, na opačnou vzdálenost je pak nutné nadále nosit brýle
• multifokální či trifokální nitrooční čočky – zlepší kvalitu vidění na 

blízko i na dálku, zcela tak pacienta zbaví závislosti na brýlích
• asférické čočky – poskytují kvalitnější vidění za zhoršených světelných 

podmínek (např. za šera)
• torické čočky – odstraňují astigmatismus

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
v Očním centru Praha

• Provedli jsme více než 75.000 úspěšných operací
• Vysoká kvalita operací garantovaná excelentními operatéry
• Nejmodernější operační technologie
• Krátké objednací termíny

VOLEJTE: 220 807 757

Oční centrum Praha 
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

PLNĚ 
HRAZENÁ ZE 

ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ

INZERCE
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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.

Více informací na www.pribehprahy14.cz

• Hospůdka Jahodnice
• Lachtan Hutě
• Kavárna Maňána
• Jedno Kafe Lehovec
• Kafe na dřevo Hostavice
• TotalBoardShop Hloubětín
• Šenk na Rajské
• Jízdárna Quo Vadis Hloubětín

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

Rekonstrukce železniční trati  
do Satalic a Horních Počernic
Dlouhodobě řešená stavební akce pokra-
čuje rychlým tempem. Oprava železniční 
trati na  Hutích se 20. července „pře-
houpne“ do  druhé fáze. Přesněji: místo 
staré jižní koleje začnou vlaky využívat 
rekonstruovanou severní kolej. Všechny 
podchody a  podjezdy bohužel zůstanou 
i  nadále neprůchozí. Důvodem jsou po-
kračující práce – tentokrát v jižní části. Ty 
by podle současných předpokladů měly 
trvat do konce letošního roku.
Cestující ve vlacích již mohou vidět, jak po-
malu roste zastávka Rajská zahrada. V bu-
doucnu by zde měly zastavovat i  rychlíky, 
což výrazně zlepší dostupnost Prahy 14 ze 
středních a východních Čech. Zastávka měla 
být původně zprovozněna už letos, ovšem 
z důvodu prodlevy vzniklé na straně Magis-
trátu hl. m. Prahy se termín zprovoznění po-
sune až do dalšího roku. Příčinou zpoždění 
je fakt, že související projekt lávky přes trať, 
bez jehož realizace se ce stující na ostrovní 
nástupiště nedostanou, byl v  posledních 
dvaceti letech několikrát měněn.

Díky lávce vznikne důstojné propojení 
mezi Hutěmi a metrem Rajská zahrada. 
Aktuálně předpokládaný termín zahá-
jení její stavby je podzim 2022. Vedle 
lávky zůstane torzo starého Černého 
mostu z první republiky (nízkého mostu 
očouzeného od parních lokomotiv), kte-
rý chce Praha 14 opravit. Jde o nejstar-
ší památku v oblasti, která později dala 
jméno celému sídlišti. Další zlepšení při-
nese rozšíření podjezdu v ulici K Viaduk-
tu, kde vzniknou dva jízdní pruhy. Podél 

Kbelské bude nově zřízen podchod k za-
hrádkám na  Hutích, podchod u  Makra 
bude rozšířen, most vedoucí od  Blat-
ské se dočká opravy. Důležitý milník 
představuje i  chystaná výměna mostu 
přes Kbelskou naplánovaná na  víkend  
6.–7. srpna 2022. Tato akce si, stej-
ně jako na  jaře, vyžádá úplnou uzavír-
ku Kbelské. Řidiči jedoucí od  Prahy 14 
na sever budou muset pokračovat přes 
Vysočany nebo Satalice. 
Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Pohled na historický Černý most s připravovaným kolejištěm zastávky Rajská zahrada
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DOMOV PRO SENIORY 
BOJČENKOVA
Společně se stárnutím populace na-
růstá potřeba stavět nová, případně 
upravovat a rozšiřovat stávající zaříze-
ní pro seniory. V  létě začne městská 
část s realizací projektu, který na tuto 
situaci reaguje – s  rekonstrukcí a do-
stavbou černomosteckého Domova 
pro seniory Bojčenkova. 
Původní záměr „zvednout“ budovu 
o dvě patra radnice na základě poža-
davků obyvatel žijících v okolí už před 
časem zrušila. Místo toho se rozhodla 
pro citlivou dostavbu, v  jejímž rámci 
se nižší části objektu pouze dorovna-
jí tak, aby celá budova měla stejnou 
výšku. Vedle těchto prací projekt po-
čítá s  opravou fasády, výstavbou te-
rasy s pergolou, vybudováním výtahů 
(lůžkového a  evakuačního), úprava-
mi interiéru, včetně pokojů, sociál-
ních zařízení a společenských prostor 
a  s  obnovou vybavení. Po  dostavbě 
budova nabídne o  21 lůžek více než 
v  současnosti, díky odstranění bariér 
bude také výrazně vstřícnější pro lidi 
s omezenou schopností pohybu a ori-
entace, včetně lidí na  invalidním vo-
zíku.
Objekt byl postaven na  konci 70. let 
20. století, původně jako jesle pro 
70 dětí. V  90. letech přestal být pro 
tyto účely využíván – postupnou re-
konstrukcí se z  něj stalo geriatrické 
centrum, později domov pro seniory. 
Stávající budova je v havarijním stavu 
a  nedokáže už nabídnout požadova-
nou kvalitu péče. Mezi seniory po-
bývající v  DS Bojčenkova patří nejen 
místní, ale i mimopražští klienti. Cílem 
projektu je vytvořit seniorům důstoj-
né, příjemné a podnětné zázemí, které 
si bezpochyby zaslouží. Provozova-

telem domova bude i  nadále stávající 
poskytovatel sociálních služeb – Ob-
lastní spolek Českého červeného kříže 
Praha 9.

Rekonstrukci a  dostavbu DS Bojčen-
kova městská část řeší dlouhodobě, 
a  to zejména s  ohledem na  jeho vel-
kou finanční náročnost. Předpokládaná 
hodnota zakázky činí 155 milionů korun 
bez DPH, na  jejichž pokrytí městská 
část po několikaletém úsilí získala do-
tace od Magistrátu hl. m. Prahy (Fond 
rozvoje dostupného bydlení) a  minis-
terstva práce a  sociálních věcí. Aktu-
álně na radnici probíhá výběrové řízení 
na firmu, která nejen zpracuje zbývající 
projekční práce, ale zároveň zajistí i sa-
motnou realizaci. V  závěru letošního 
června (krátce po uzávěrce tohoto vy-
dání Čtrnáctky) skončí termín pro ode-

Informace k investičním projektům 
na území MČ Praha 14

TAKÉ V PRÁZDNINOVÉM ČÍSLE ČTRNÁCTKY PŘINÁŠÍME INFORMACE O PROJEKTECH, S JEJICHŽ 
REALIZACÍ MĚSTSKÁ ČÁST LETOS ZAČALA NEBO V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ZAČNE. POKUD VŠE PŮJDE 

PODLE PLÁNU, V LÉTĚ ODSTARTUJÍ FINÁLNÍ PROJEKČNÍ PRÁCE A POSLÉZE I SAMOTNÁ REALIZACE 
REKONSTRUKCE DS BOJČENKOVA. DO KONCE ROKU BY MĚL BÝT DOKONČEN AKTUÁLNÍ PROJEKT 

NA VYBUDOVÁNÍ PARKU (IZOLAČNÍ ZELENĚ) PODÉL ULICE ČESKOBRODSKÁ.

Mgr. MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ, MÍSTOSTAROSTKA

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

DATUM ZAHÁJENÍ (PŘEDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ): předpoklad srpen 
2022 (samotná realizace začne 
poté, co dodavatel dokončí 
zbývající projekční práce)

TERMÍN DOKONČENÍ:  
do 16 až 22 měsíců od zahájení

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ 
DPH: 155 milionů korun
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Představujeme náš plán pro Prahu 14!
Sledujte nás na Facebooku, 
ať vám nic neunikne. 
facebook.com/praha14sobe

Představujeme náš plán pro Prahu 14!
Sledujte nás na Facebooku, 
ať vám nic neunikne. 
facebook.com/praha14sobefacebook.com/praha14sobe

PETR ZEMAN
kandidát na starostu Prahy 14

vzdávání nabídek, které bude městská 
část následně posuzovat. O  výsledku 
budeme informovat v  nadcházejících 
vydáních časopisu.
 
IZOLAČNÍ ZELEŇ PODÉL ULICE 
ČESKOBRODSKÁ
V  červnu začala městská část s  realiza-
cí projektu Izolační zeleň Českobrodská, 
který navazuje na svého stejnojmenného 
předchůdce. Jedná se o další fázi úpravy 
zelené plochy podél výše zmiňované ko-
munikace v úseku mezi ulicemi Broumar-
ská a Průmyslová, včetně přesahu do Čes-

kobrodské a  Dářské. Výsadby stromů 
a dalších dřevin, které oddělují komunika-
ci od ostatních ploch v okolí, jsou již hoto-
vé, v aktuální etapě městská část realizu-
je dosetí trávy či vybudování stezky pro 
cyklisty a chodce a další cestní sítě (včet-
ně napojení na  Českobrodskou a  dále 
na Průmyslovou), včetně jednoho nového 

nasvíceného přechodu pro chodce přes 
Českobrodskou, veřejného osvětlení či 
odpočívadel s  lavičkami, odpadkovými 
koši a stojany na kola. Nově vzniklý park 
zároveň umožní napojení na projektova-
nou železniční zastávku Jiráskova čtvrť. 
Realizací vznikne liniový park, který bude 
plnit dopravní i rekreační funkci. 

DATUM ZAHÁJENÍ (PŘEDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ): začátek června 2022

TERMÍN DOKONČENÍ:  
konec roku 2022

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ 
DPH: cca 20 milionů korun

SMLUVNÍ (VYSOUTĚŽENÁ) CENA 
BEZ DPH: 23,9 milionu korun 
(hrazeno z dotace Magistrátu 
hl. m. Prahy, která s nejvyšší 
pravděpodobností pokryje celé 
náklady na projekt)

Většinu investic Prahy 14, včetně rekonstrukce DS Bojčekova, má na starosti místostarostka Mgr. Mária 
Ševčíková
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Životní prostředí

SLEDUJETE KROKY PRAHY 14 SMĚŘUJÍCÍ KE ZLEPŠENÍ KLIMATU? JSTE S NIMI SPOKOJENI?
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Mgr. Irena Kolmanová, 
TOP 09 
Tyto kroky pečlivě sleduji 
a sama jsem se na jejich 
přípravě podílela. Ať už 
se jednalo o zpracování 

koncepčních dokumentů, vzdělávání dětí 
k udržitelnému rozvoji, nebo o realizaci 
zelených střech na základních školách. 
Veřejnost může navštívit různé osvětové 
kampaně. Zlepšování klimatu je nekon-
čící proces a mrzí mě, že nevidím žádné 
nové konkrétní připravované kroky, které 
by potvrzovaly, že i pro nové vedení je 
životní prostředí skutečnou prioritou.
 

Ing. Karel Med, ANO
Praha 14 si uvědomuje, 
že je třeba zlepšit klima, 
ať již celosvětové, nebo 
jen na naší P14. Začínají 
se připravovat projekty 

na FVE, které jsou čistým zdrojem a mají 
smysl, když nezabírají ornou půdu! Dal-
ším příspěvkem jsou nákupy elektromo-
bilů, které jsou bezemisní, ale stále drahé. 
Odbor životního prostředí se zapojuje 
s výsadbou nových dřevin a květin. Dále 
zde jsou projekty, které se snaží lépe 
hospodařit s dešťovou vodou. Do příští-
ho volebního období půjdeme s tím, aby 
těchto projektů stále přibývalo.

Jaroslav Verner, Piráti
Kroky vedení městské 
části v oblasti změny 
klimatu jsou rozporuplné. 
Je vidět snaha věno-
vat se tomuto tématu, 

což dokládá i nedávná série akcí pod 
názvem „Klima – a co s tím?“. Zároveň 
dlouhodobě dochází k čerpání dotač-
ních prostředků na projekty, které mají 
pozitivní dopad na klima – zelené střechy 
a energetické renovace. Naopak když jde 
o ochranu zeleně, tak si současná koalice 
počíná špatně – například nesmyslné 
zastavění školní zahrady parkovištěm pro 
zaměstnance radnice.

Soňa Tománková, NAŠE Čtrnáctka 
Klimatický plán pro Prahu 14 je jako paní 
Colombová. Všichni o něm mluví, ale nikdo 
ho neviděl. Nemohl. Jasný klima-plán Pra-
hy 14 není, což je problém. Zelené projekty 
se vymýšlejí nahodile, nenavazují jeden 

na druhý a jejich realizace provází pochybnosti - drahé 
rekuperace, předražená rekonstrukce radnice, zelené 
střechy bez solárních panelů… Pokud nezačneme řešit 
problematiku klimatických změn koncepčně a odpověd-
něji, bude na Praze 14 opravdu horko.

Za úspěchy v oblasti udržitelného rozvoje  
získala Praha 14 ministerský diplom

Praha 14 od  roku 2009 naplňuje místní 
Agendu 21 (MA21) – mezinárodní pro-
gram zaměřený na podporu udržitelného 
rozvoje a  participace veřejnosti na  dění 
v městské části. Za  to, že loni jako jedi-
ná samospráva svého druhu v České re-
publice postoupila do kategorie A, získala 
Praha 14 diplom od ministerstva životního 
prostředí. Za  vedení radnice jej převzal 
starosta Jiří Zajac (snímek vlevo), zúčast-

nila se rovněž bývalá místostarostka pro 
MA21 Mgr.  Irena Kolmanová. „Úspěchy 
v rámci MA21 nejsou primárně o prestiži, 
ale o  reálných dopadech řady na  udrži-
telný rozvoj zaměřených projektů. Orga-
nizujeme veřejná projednání, průběžně 
aktualizujeme strategické dokumenty, 
stavíme a  otevíráme komunitní a  volno-
časová centra nebo se věnujeme projek-
tům zaměřeným na snižování energetické 

náročnosti a  ochranu přírodních zdrojů,“ 
uvedl starosta Zajac. V  rámci programu 
se u příležitosti Světového dne životního 
prostředí v  červnu uskutečnila i  celotý-
denní kampaň Prahy 14 s názvem „Klima 
– a co s tím?“. Klíčovou aktivitou byla pa-
nelová diskuze „Klimatický plán Prahy“ 
v  komunitním centru H55, které se zú-
častnila řada odborníků z oblasti životní-
ho prostředí (snímek vpravo). 
„Kromě debaty nad tím, co Evropu čeká 
nebo může čekat ve vztahu ke klimatickým 
změnám, byla cílem setkání také prezen-
tace dvou důležitých strategických doku-
mentů – Klimatického plánu hl. m. Prahy 
2030 a Klimatického plánu MČ Praha 14. 
Zazněly mimo jiné i informace o vhodném 
způsobu určování cílů a jednotlivých opat-
ření, získávání finančních zdrojů či o zajiš-
tění implementace uvedených dokumen-
tů,“ doplnil radní Prahy 14 Ing.  Jan Liška, 
který má MA21 ve své gesci. red

Ing. Jan Liška, STAN
V oblasti životního prostředí se věnujeme osvětě, což 
potvrzuje nedávná celotýdenní akce „Klima – a co 
s tím?“. Praha 14 také připravuje a realizuje konkrétní 
zelené projekty. Ve vymezeném prostoru pro mou od-
pověď mohu představit pouze jeden příklad za všech-

ny. Jsou to zelené střechy, které byly z iniciativy místostarostky 
Jelenové vybudovány na ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ G. Janouška. Zadržují 
vodu a již nyní mají pozitivní vliv na vnitřní teplotu. Zároveň jsou 
připraveny pro instalaci solárních panelů, čímž v budoucnu zajistíme 
značné energetické úspory a omezíme spotřebu fosilních paliv. 
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Ocenění

Pamětní plakety v podobě andělských kří-
del s vyrytým jménem získalo 18 dobrovol-
níků, jejichž činnost je spojená s městskou 
částí. Bohužel ne všichni se mohli dostavit 
osobně, ale všechna křídla svého anděla na-
šla. „Někteří ocenění dobrovolníci nezištně 
pomáhají dlouhá léta a  o  jejich záslužné 
činnosti často ví jen malý okruh lidí. Proto 
je také do ankety nominovali sami občané 
či organizace, v nichž působí. Tito lidé ne-
stojí o slávu, pomáhají z dobré vůle, jak sám 
název dobrovolnictví napovídá. Jsem ale 
moc ráda, že jsme tímto oceněním mohli 
vyjádřit svůj vděk,“  uvedla 1. místosta-
rostka PhDr. Zuzana Jelenová, která ceny 
předávala spolu se starostou Jiřím Zajacem 
a  radním Martinem Kouklíkem. Místosta-
rostka se tématu dobrovolnictví dlouho-
době věnuje, sama založila KC Motýlek, jež 
pomáhá fyzicky i sociálně znevýhodněným 
dětem a jejich rodinám.
Akci pro městskou část organizovala Pra-
ha 14 kulturní ve spolupráci s Motýlkem, 
který v  rámci své každoroční zahradní 
slavnosti uspořádal pro děti zábavné hry 
a  divadýlko. Představení děti napjatě 
sledovaly a poté si nadšeně běžely pro-
hlédnout mouchy, protagonistky příbě-
hu. S  hudebním programem vystoupili 

senioři z pěveckého klubu na Plechárně, 
skvělým zakončením akce byl podvečerní 
koncert Jiřího Schmitzera. „Naším zámě-
rem je povzbudit dobrovolnictví na Praze 
14. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilot-
ní ročník, rozhodli jsme se ocenit všechny 
nominované. Samozřejmě si vážíme i ob-
čanů Prahy 14, kteří působí jako dobro-
volníci jinde. Uvažujeme o tom, jak v bu-
doucnu vyjádřit vděk i jim,“ doplnil radní 
Martin Kouklík, do  jehož gesce spadá 
mj. sociální oblast.  „Doufám, že se nám 
povedlo iniciovat novou tradici,“ uzavřel 
radní Kouklík.

Praha 14 si váží dobrovolnictví

VE STŘEDU 22. ČERVNA PROBĚHLO NA PROSLUNĚNÉ FARNÍ ZAHRADĚ V KYJÍCH 
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ DOBROVOLNÍK PRAHY 14. 

PETRA TRNKOVÁ

KDO DOSTAL  
ANDĚLSKÁ KŘÍDLA? 

Jan Černohorský a Karel Vítek 
za pomoc lidem zasaženým válkou 
na Ukrajině, Petr Goral společně 
s Petrem Surmajem za založení 
romského dětského pěveckého 
sboru, Lucie Hanušová za pomoc 
v DS Bojčenkova, Dita Hartelová 
za organizaci akcí MC Klubíčko, Mi-
chaela Hencová za ochranu zvířat, 
Dominika Kubcová za doučování 
dětí v klubu JAHODA, Jaroslava 
Kunhartová za správu agendy klubu 
seniorů, Caleb Lindsey za výuku 
konverzační angličtiny, Kateřina 
Morová a Ema Ploužková za po-
moc v KC Motýlek, Radek Rychlík 
za pomoc dětem a mládeži v nízko-
prahovém klubu Pacific, Jana a Petr 
Ščukovi za rozvoz humanitární 
pomoci nejen v čase pandemie, Jana 
Šedá za dlouhodobou pomoc v KC 
Motýlek, Jaroslav Vlčko za opravy 
a údržbu kostela sv. Bartolomě-
je v Kyjích, Marie Weigrichtová 
za zahradnické úpravy farní zahrady 
a květinovou výzdobu kostela i fary.
Medailonky nominovaných mů-
žete zhlédnout na facebookovém 
profilu organizace Praha 14 kulturní 
a postupně vám je představíme 
i v časopise Čtrnáctka.

Ocenění dobrovolníci společně s 1. místostarostkou Zuzanou Jelenovou a radním Martinem Kouklíkem

Že se Michaela 
Hencová věnuje 
zvířatům, konkrét-
ně kočkám, bylo 
jasné na první po-
hled. Na předávání 
ocenění Dobro-

volník Prahy 14 přišla v bílém tričku s obráz-
kem kočky, která z dálky připomínala srdce.  
Do  ankety Michaelu nominovala Marké-
ta Miltová ze spolku Cat World z.s.,  a to 
za její obrovské nasazení v oblasti ochrany 
zvířat. „Míša pomáhá nejen kočkám bez 
majitele, kterým zajištuje veterinární péči 
a poskytuje jim u sebe doma dočasné úto-
čiště, ale také kočkám a psům patřícím li-
dem v sociální tísni a  lidem bez domova,“ 
uvedla v nominaci Markéta Miltová. 

O  tom, že její medailonek na  Facebooku 
zaznamenal největší ohlas, nemá paní 
Hencová tušení. „Pracovně jezdím po Pra-
ze 14 a okolí, zavážíme hlavně velké skla-
dy v Horních Počernicích, kde se zdržuje 
velké množství koček. Často jsem narazila 
na přejeté zvíře. To mne přivedlo k tomu, 
začít situaci řešit. Hodně mi pomohl sklo-
pec, zařízení pro odchyt toulavých koček, 
který přes dárkyni sehnala Markéta Milto-
vá. Začala jsem kočky odchytávat a vozit 
na  veterinu, kde je vykastrují a  naočkují, 
pak jdou do depozitu či útulku a sháním jim 
přes sociální sítě nový domov,“ uvedla paní 
Hencová a  vzkázala: „Prosím, kastrujte 
kočky i kocoury. Je to to nejlepší, co může-
te pro toulavá zvířata udělat.“

Foto: Snežana Nikolić

Domov toulavým kočkám sháním i přes sociální sítě, říká 
dobrovolnice Michaela Hencová
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KURZY PADDLEBOARDINGU A JÓGY NA PADDLEBOARDECH
Paddleboardy jsou stále oblíbenějším způsobem aktivního 
odpočinku. V Centru Černý Most máte během léta možnost si tento 
vodní sport zdarma vyzkoušet.
Před západním vstupem do Centra právě vyrostl 14m bazén plný 
paddleboardů pro všechny, kdo by si rádi tento zábavný sport zkusili 
a něco více se o něm dozvěděli. Zastavit se pro odbornou radu 
nebo si paddleboard sami vyzkoušet můžete kdykoliv ve všední den 
od 13.00 do 19.00 hod. nebo o víkendech mezi 11.00 a 19.00 hod. 
Nenechte si ujít ani speciální lekce pádlování a jógy 
na paddleboardech s profesionálními instruktory. Kurz 
paddleboardingu proběhne pravidelně každý den včetně víkendu 
od 15.00 do 16.00 hod. a lekce jógy na paddleboardech každé 
úterý a pátek od 18.00 do 19.00 hod. 

Bazén a celý program bude před Centrem Černý Most k dispozici 
až do 20. srpna. 

LETNÍ KINO PARAMOUNT MAX 
Ani letos nebude chybět letní kino na střešním parkovišti Centra 
Černý Most, které odstartuje tematicky v den vysvědčení 
promítáním oblíbeného SpongeBoba. Následně je pro vás 
připraveno dalších osm filmových večerů připravených 
ve spolupráci s Prima MAX a Paramount. Zpestřit si letní večery 
oblíbenými filmy můžete pravidelně každý čtvrtek vždy od 21.00 
hod. Promítání letního kina navíc oživí stand-up vystoupení komiků 
známých z pořadu Comedy Club.
Více informací k letnímu programu najdete na  
www.centrumcernymost.cz

LEKCE PADDLEBOARDINGU A JÓGY, ZÁBAVNĚ-NAUČNÁ HRA 
PRO DĚTI NEBO LETNÍ KINO. TO JE PESTRÉ LÉTO PRO CELOU 
RODINU V CENTRU ČERNÝ MOST
Letní sezónu pojme Centrum Černý Most v akčním duchu. Pro návštěvníky si připravilo řadu sportovních i kulturních 
aktivit a na své si přijdou úplně všichni. Pro děti je po celé léto připravena zábavně-naučná hra nebo lekce in-line 
bruslení, dospělí si mohou pravidelně zacvičit jógu nebo vyrazit do letního kina. Letošní novinkou je 14 m bazén a kurzy 
paddleboardingu. K celému letnímu programu nechybí ani venkovní posezení a příjemná atmosféra s hudební fontánou.

ZŠ Hloubětínská oslavila 80 let od svého založení

Co se místních škol týká, je rok 2022 
rokem kulatých výročí. Po MŠ Zeleneč-
ská, které se gratulovalo v  minulé Čtr-
náctce, své „narozeniny“ oslavila i  ZŠ 
Hloubětínská. A  ne ledajaké – osmde-
sáté. „Ve skutečnosti vlastně o rok víc. 
V loňském roce se oslavy konat nemoh-
ly kvůli pandemii. Byla jsem překvape-

na, kolik bývalých učitelů i  studentů si 
přišlo zavzpomínat. Děkuji panu řediteli 
Mgr.  Jaromíru Horníčkovi, zaměstnan-
cům školy i  dalším účastníkům za  pří-
jemně strávené odpoledne. Škole zá-
roveň přeji mnoho úspěchů i  v  dalších 
letech,“ řekla PhDr.  Zuzana Jelenová,  
1. místostarostka Prahy 14, která se akce 

zúčastnila spolu se starostou Jiřím Za-
jacem. „Počasí vyšlo skvěle, všichni se 
bavili. Mnoho lidí, včetně mě, využilo 
i příležitost k prohlídce školy. Provázeli 
sami žáci a byli skvělí. Děkuji za pozvání 
a výborně odvedenou práci,“ dodal sta-
rosta Zajac. 

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 přestupků Úřadu MČ Praha 14, tel. 225 295 233 (225 295 340), e-mail: Hana.Felderova@praha14.cz. Uveďte pro-
sím své jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon a e-mail. Děkujeme. red
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Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec - Vojkovwww.likvidacevojkov.cz

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38
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Hledáš práci, kde je o zábavu postaráno? 
Kde se nebudeš nudit a kde Tě překvapí
parádní kolektiv? Tak neváhej a ozvi se!

Do restaurace Burger King u Černého Mostu 
hledáme nové kolegy na pozice pokladní a kuchař.ČERNÝ

MOST

Přidej se
do královské  party

Pokud máš chuť do práce a úsměv na tváři.. bereme Tě!

Kontakt: Tel: 725 412 026 E-mail: rm.pocernice@bkteam.cz

mzda
23 - 30 000 
Kč / měsíc

ZŠ Vybíralova bude mít  
novou kuchyň a jídelnu
Když dětem začnou letní prázdniny, do škol zpravidla míří stavební firmy. 
Letos se to týká ZŠ Vybíralova, kde je třeba rekonstruovat kuchyň a jídelnu.
 
„Momentálně finišuje výběrové řízení na  dodavatele. Pokud vše půjde 
dobře, s pracemi se začne v červenci. Škola nový gastroprovoz nutně po-
třebuje. Je zastaralý a nedostačuje už ani kapacitně. Mimo jiné proto, že 
jsme zde z dotace pražského magistrátu, o kterou jsem požádala, vybu-
dovali čtyři nové kmenové třídy. Podmínkou pro to, aby bylo možné je 
využívat, je právě vyřešení stravování,“ uvedla 1. místostarostka Prahy 14 
PhDr. Zuzana Jelenová, která má školní investice v gesci.
Vzhledem ke své náročnosti se realizace projektu protáhne do podzimu. 
Radnice se proto už nyní zabývá možnostmi zajištění obědů a pitného 
režimu v září a v říjnu. „Pracujeme na tom mimo jiné s panem ředitelem 
školy, týmem právníků a  zástupci investičního odboru místního úřadu. 
Musím říct, že nejde o  jednoduchý úkol, ale nic nepodceňujeme. Zajis-
tit dětem alternativní stravování v průběhu rekonstrukce je nezbytnost,“ 
řekla místostarostka Jelenová.
Náklady na vybudování nové jídelny, včetně nového mobiliáře a gastro-
vybavení se odhadují na  cca 80 mil. korun včetně DPH. Z  této částky 
bude 67 milionů korun hrazeno z dotace, kterou poskytlo hl. m. Praha, 
zbývající náklady městská část zaplatí „ze svého“. „Jedná se o jednu z nej-
výraznějších letošních investic Prahy 14. Vzhledem k  omezenému roz-
počtu městské části bychom ji bez dotačních peněz realizovat nemohli,“ 
upozornila místostarostka Jelenová.  red

V katolickém centru Oáza 
na Černém Mostě vznikne 
nový klub seniorů
Na svém květnovém jednání schválila Rada městské 
části příspěvek ve výši 50 000 Kč na nový klub seni-
orů, který bude provozovat Arcidiecézní charita Pra-
ha. Klub vznikne v prostoru katolického centra Oáza 
na Černém Mostě. „Jsem rád, že nabídneme senio-
rům z  Černého Mostu další prostor, kde se budou 
moci scházet. Centrum Oáza je navíc na  vhodném 
místě, jen kousek od stanice metra Černý Most,“ uve-
dl radní Martin Kouklík, do jehož gesce spadá sociální 
a zdravotní oblast.
První setkání klubu proběhne ve středu 20. července 
od  14 hodin, přítomen bude i  farář kostela sv. Bar-
toloměje v Kyjích P. Edward Walczyk, který projekt 
zaštítil. Na prvním i dalších setkáních se bude konci-
povat budoucí program klubu, a to na základě zájmů 
a preferencí seniorů. Možností je celá řada – zpívá-
ní s kytarou, přednášky či kurzy, ale třeba také jen 
pravidelné setkávání a povídání bez organizovaného 
programu. „Z vlastní zkušenosti vím, že řada lidí pro-
jeví svá přání a názory až v osobním kontaktu, proto 
oceňuji, že program bude klub vytvářet až na základě 
spolupráce se seniory. V Praze 14 tak vznikne nový 
model, který bychom výhledově mohli využít i jinde, 
pokud se osvědčí, “ doplnil radní Kouklík. pet
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Život v magistrátních bytech

Způsob obsazování městských bytů na Černém Mostě 
má své zastánce i odpůrce. Praha 14 patří do druhé skupiny

Dostupné bydlení pro Pražany 
je jednou z priorit města. Hlavní 
snahou je podpora zranitelných 
skupin obyvatel, jako jsou se-
nioři, sociálně slabí a  zdravotně 
hendikepovaní, kteří si nejsou 
schopni vlastními silami zajistit 
přiměřené bydlení.

Manželé Dagmar a  Jan bydlí 
na Černém Mostě necelý rok, ale 
cítí se tu od  začátku jako doma. 
„Zvykli jsme si tu rychle,“ říká paní 
Dagmar a  spokojeně se rozhlíží 
po útulném jednopokojovém bytě 
s malým balkonem.
„Předtím jsme byli v  nájmu, ale 
po  manželově úrazu jsme to už 
prostě neutáhli,“ říká usměvavá šede-
sátnice. Její manžel po  ráně elektric-
kým proudem před pěti lety onemoc-
něl nevyléčitelnou Pickovou chorobou. 
Jeho stav se sice díky novému bydlení 
podařilo stabilizovat, i tak ale vyžaduje 
celodenní péči.
Dagmar a Jan jsou jednou z mnoha do-
mácností, které díky programu sociální-
ho bydlení dosáhli v  Praze na  městský 
byt. Za  poslední tři roky město senio-
rům, zdravotně postiženým, rodinám 
s  dětmi i  lidem v  sociální tísni poskyt-
lo celkem 659 bytů. Z  toho bylo 188 
na Praze 14, kde má město největší část 
svého bytového fondu.  
„Odpadl nám stres s tím, jak zaplatíme 
bydlení, a  získali jsme jistotu a  stabi-
litu, kterou jsme dříve neměli. To pro 
nás teď s  tou nemocí znamená oprav-
du moc,“ vypočítává klady sociálního 
bytu, na který manželé čekali dva roky, 
paní Dagmar.
Ještě předtím se ale musela odhodlat si 
vůbec o pomoc říci. „Jsem profesí účet-
ní, byla jsem zvyklá všechno zařizovat 
a  financovat vlastními silami. Musela 
jsem nejprve přesvědčit samu sebe, že 

není ostuda žádat o sociální byt,“ popi-
suje rodilá Pražačka paní Dagmar.

„PAPÍRY“ VYŘEŠILA NEZISKOVKA
S  vyřizováním všech potřebných „pa-
pírů“ jí pomohly v neziskové organizaci 
Neposeda.  Je to jedna ze služeb, kte-
ré jsou na  program sociálního bydlení 
ve městě navázány. „Našim nájemníkům, 
kteří jsou často ve složité životní situaci, 
se snažíme zajistit maximální podporu 

tak, aby byt mohli nejen získat, ale 
dokázali si jej i udržet,“ říká Daniel 
Vališ, vedoucí oddělení přípravy 
a realizace projektů v oblasti byd-
lení magistrátu hl. m. Prahy.
Díky projektu vznikla v  Praze 
nově i Kontaktní místa pro byd-
lení, která všem Pražanům nabízí 
základní orientaci a pomoc při ře-
šení potíží, jež souvisí s bydlením 
včetně systému podpor. „Výho-
dou je, že se občan dozví všechny 
informace na jednom místě a není 
nucen obcházet jednotlivé úřady 
a  organizace, “ doplňuje Daniel 
Vališ. Jedno takové vzniklo ne-
dávno i na Černém Mostě.
Město navíc poskytuje nájem-

ní byty v  Praze nejen na  sociální by-
dlení, ale i  lidem z  podporovaných 
profesí, jako jsou hasiči, policisté, 
zdravotníci, učitelé nebo sociální 
pracovníci. Na  Praze 14 během po-
sledních tří let bylo takto pronajato  
213 městských bytů.
Nájemníkům městských bytů je navíc 
určena služba Poradce pro nájemníky, 
kteří řeší ve spojitosti s bydlením něja-
ké problémy a potřebují se zorientovat 
či poradit, jak situaci zvládnout. Porad-
ci také pomáhají při případných potí-
žích v sousedských vztazích.  
„Zde bychom byli rádi, aby se nás ná-
jemníci opravdu obraceli. Potíže umíme 
řešit, musíme se o nich ale včas dozvě-
dět,“ říká Daniel Vališ. Na  Praze 14 se 
navíc od léta chystá pro všechny obča-
ny hot linka, na které budou vyškolení 
operátoři každý den odpovídat na dota-
zy, podněty a stížnosti.

Vojtěch Sigmund, manažer 
projektu MHMP – Sociální bydlení, 

podpořeného Operačním programem 
Zaměstnanost, Evropský sociální 

fond, Registrační číslo projektu 
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/001547

JEDNÍM Z ČASTO SKLOŇOVANÝCH MÍSTNÍCH TÉMAT JE METODIKA, KTEROU MAGISTRÁT  
HL. M. PRAHY POUŽÍVÁ PŘI OBSAZOVÁNÍ NĚKTERÝCH BYTŮ (NEJEN) NA ČERNÉM MOSTĚ. ZATÍMCO 

MĚSTO COBY JEJICH VLASTNÍK ZVOLENÝ ZPŮSOB HÁJÍ, VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI JEJ OZNAČUJE 
ZA NEPODAŘENÝ SOCIÁLNÍ EXPERIMENT, KVŮLI KTERÉMU SE MNOHA MÍSTNÍM OBYVATELŮM 

ZHORŠILA KVALITA BYDLENÍ. NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH PŘINÁŠÍME OBA ÚHLY POHLEDU.

Díky sociálnímu bydlení získali manželé Dagmar a Jan stabilitu a jistotu

Magistrát: Sociální bydlení pomáhá

KAM SE MŮŽETE OBRACET?

Kontaktní místo pro bydlení pomáhá 
řešit potíže spojené s bydlením: Bratří 
Venclíků 1072 
(II. patro), tel.: 225 295 529

Poradce pro bydlení asistuje nájemní-
kům městských bytů a pomáhá řešit 
sousedské vztahy: tel. 773 767 434, 
e-mail: petr.kvetak@praha.eu

Hot linka: 731 14 14 28

Kde podat stížnost: podatelna 
MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 
elektronicky: info@praha.eu
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Život v magistrátních bytech

Jak zaznělo už v  článku zveřejněném 
v květnové Čtrnáctce (str. 23), vedení 
MČ Praha 14 městský program na při-
dělování „sociálního“ bydlení tak rů-
žově nevidí. „Lidem, kteří jsou v nouzi, 
projeví snahu svůj život změnit a  při-
stupují ohleduplně ke  svému okolí, je 
třeba pomáhat. V tom spor není. Trápí 
nás ale případy, kdy magistrát přidělí 
byt osobám, které – mírně řečeno – 
nerespektují společenské konvence,“ 
řekl starosta Prahy 14 Jiří Zajac.

S  komplikovaným sousedským soužitím 
má své zkušenosti například dvaadvace-
tiletý student T. K., který spolu se svou 
maminkou bydlí v  ulici Šedova. „Proble-
matickou rodinu máme u nás ve vchodě 
momentálně jednu. Zejména zpočátku, co 
se přistěhovala, to bylo opravdu nesnesi-
telné. Každý víkend party, návštěvy, hluk, 
volání na policii. Nyní už je situace v tomto 
ohledu naštěstí lepší. Jiný soused, pravdě-
podobně dříve člověk žijící na ulici, které-
mu zůstala řada pro to typických návyků, 
včetně pozitivního vztahu k alkoholu, na-
příklad pozvracel patro, sousedům udělal 
velkou potřebu na podložce před dveřmi, 
v okolí jeho bytu byl cítit velmi nepříjem-
ný zápach. Tento pán nedávno zemřel, 
takže nemohu říci, jestli by to s ním bylo 
do budoucna lepší. Byl to smutný osud,“ 
vyprávěl T. K.
Jak sám říká – chápe, že je lidem třeba 
pomáhat, ale ne za  cenu ničení života 
někoho jiného. „Magistrátní domy jsou 
takový mix. My nebydlíme v  ,sociálním‘ 
bytě, ale v  bytě pro podporované pro-
fese. Pravidelně musíme dokládat příjmy. 
Od  ledna se navíc skokově zvedlo ná-
jemné. Za takových okolností by člověk 
i předpokládal trochu ohleduplnější pří-
stup,“ řekl T. K. Nutno dodat, že v ma-
gistrátních bytech musí nájemné platit 
všichni, tedy i  lidé využívající „sociál-
ní„ bydlení. Podmínky se liší v závislosti 
na  příjmech. V  bytech podporovaných 
profesí se měsíčně platí 132 korun za m², 
„sociální“ nájemné je obvykle ve výši 120 
korun za m².
Příběh T. K. není ojedinělý. Obdobné 
sousedské spory zažívají například i  lidé 
žijící na  nám. Plk.  Vlčka, kde jak místní 
tvrdí, v  každém vchodě tohoto magist-
rátního domu bydlí jedna rodina, s níž je 
těžké vyjít. „V bytě nejsou čtyři lidé, bývá 
jich tam třeba osm nebo deset, a to ně-
kolik dní. Když se hádají, hádají se nahlas, 
takové nadávky moje děti v  životě ne-
slyšely. Nechávají po  domě nepořádek. 

Všichni obyvatelé vchodu si stěžovali 
na magistrátu, a přestože se to v posled-
ní době trochu zlepšilo, ideální to není. 
Žijeme tu skoro dvacet let a  tohle se 
nikdy nedělo,“ popsal jeden z  místních 
obyvatel zkušenost se svými sousedy. 
Podobně to vidí i jeho sousedka (pozn.: to-
tožnost obou citovaných redakce zná, jmé-
na ani iniciály však na jejich přání neuvádí): 
„Neustále trpíme tím, že nám sousedé kle-
pou popel z cigaret na balkon, odhazují ne-
dopalky, opakovaně vylévají dětský bazé-
nek. Nechávají si mezi dveřmi zarážky, aby 
dovnitř měly přístup i jejich návštěvy, jsou 
velmi hluční. Taky jsme například načapali 
chlapce a dívku, jak močí ve sklepě, v domě 

je cítit marihuana. Opakovaně se snažíme 
s  rodinou komunikovat a  žádat o  nápra-
vu. Odkývou nám to, ale nic se nezmění. 
Stydím se k nám domů zvát návštěvy, když 
vidím, jak dům vypadá.“ Podle sdělení ma-
gistrátu tento konkrétní případ již řeší po-
radce pro bydlení, který ke spolupráci při-
zval i sociální odbor místního úřadu. 

CHYBÍ VČASNÁ KOMUNIKACE
Podle Martina Kouklíka, radního Prahy 
14, který má nyní sociální oblast v ges-
ci (a i dříve se jí věnoval mimo jiné jako 
zastupitel), se zástupci městské části 
pokouší situaci s magistrátem vyřešit už 
od roku 2019. „Od té doby město část 
svého bytového fondu určenou pro tzv. 
,sociální‘ bydlení obsazuje metodou ‚By-
dlení především‘ – způsobem, který dle 
příslušné evropské příručky nepodmi-
ňuje přístup k bydlení změnou chování. 
Navzdory našim námitkám město způ-
sob přidělování bytů dosud nezměnilo. 
Samozřejmě netvrdím, že ‚sociální‘ byty 
jsou vždy přidělovány bezohledným ná-
jemníkům. Získávají je i slušní lidé, kteří 
se ocitli v nouzi, ale o nich tato diskuse 
není,“ uvedl radní Kouklík. 
Velkým problémem podle něj je, že ma-
gistrát před přidělením bytu potenciálně 
problematickým osobám tuto skuteč-
nost dopředu nekomunikuje se stávající-
mi nájemníky. Lidé se dostanou ke slovu 
až ve chvíli, když už je konflikt na světě. 
Město tuto strategii hájí. „Nechceme 
stigmatizovat nové nájemníky. Navíc ni-

kdo, ani zkušení pracovníci, nedokážou 
dopředu odhadnout, jak se bude ten 
který člověk po zabydlení chovat. Pokud 
někdo porušuje pravidla soužití v magis-
trátních bytech, tedy nájemní smlouvu 
a domovní řád, je vždy vyzván k nápravě 
a magistrát se situací zabývá. Nenechává 
nájemníky napospas. Stížnost je nutné 
podat oficiální cestou – nejlépe písem-
ně, nebo přes podatelnu elektronicky,“ 
vysvětlil Daniel Vališ, vedoucí oddělení 
přípravy a realizace projektů v oblasti by-
dlení Magistrátu hl. m. Prahy.
V případě hrubého a opakovaného po-
rušování pravidel může podle něj město 
komplikované nájemníky vystěhovat. 
Starosta Zajac je však k tomuto tvrze-
ní skeptický: „Nájemníci dostávají roční 
smlouvy, místo námi navrhovaných tří 
měsíců ‚na  zkoušku‘. V  případě tako-
vé smlouvy je vystěhování možné jen 
soudní cestou. A  to samozřejmě může 
trvat i  déle než zmiňovaný rok.“  Podle 
magistrátu by však ani tříměsíční smlou-
va nemusela situaci vyřešit – zejmé-
na pokud by se nájemník i po vypršení 
smlouvy odmítl vystěhovat, a stejně by 
bylo nutné postupovat soudní cestou. 
Kdokoliv chce bydlet v  magistrátním 
bytě, musí si o něj nejprve zažádat. Žá-
dost je posuzována individuálně s ohle-
dem na životní situaci dané osoby, finál-
ně ji schvaluje Rada hl. m. Prahy. 
Projekt sociálního bydlení v  Praze má 
na sebe navázanou síť doplňkových so-
ciálních služeb poskytovaných zejména 
neziskovými organizacemi, případně 
příslušnými sociálními odbory. „Co se 
týká magistrátních bytů, není spoluprá-
ce s organizacemi bohužel vymahatelná. 
I  náš sociální odbor či kontaktní mís-
to pro bydlení v  těchto situacích mo-
hou fungovat jen v rovině poradenství. 
V  bytech, které máme ve  správě my, 
tedy městská část Praha 14, uplatňuje-
me model prostupného bydlení. K  při-
dělení bytu dochází až poté, kdy osoba 
v praxi prokáže schopnost hradit nákla-
dy na bydlení z vlastního příjmu a je u ní 
předpoklad nekonfliktního soužití,“ do-
dal radní Kouklík. red

„Když se hádají, hádají se nahlas. 
Takové nadávky moje děti v životě 

neslyšely,“ 
obyvatel domu na nám. Plk. Vlčka.

BYDLÍTE V MAGISTRÁTNÍM BYTĚ 
A MÁTE ŠPATNOU ZKUŠENOST 
S PROBLEMATICKÝMI SOUSEDY? 
Napište na e-mailovou adresu 
martin.kouklik@praha14.cz

Praha 14: Podpora je potřebná, ale ne na úkor ostatních 



16

Bezpečnost

Jednou z  možností, jak posílit bez-
pečnost v  ulicích i  v  domech, je 
umisťovat kamery zaznamenávající 
rizikové chování. Společnost Cent-
ra, která na Černém Mostě spravuje 
domy pražského magistrátu, letos 
dokončila instalaci více než šesti 
stovek těchto zařízení v celkem 150 
vchodech. 

„Jsem rád, že Centra vyhověla mé žá-
dosti a  investovala právě do  tohoto 
projektu. Bezpečnostní kamery jsou 
důležitým pomocníkem nejen při od-
halování trestných činů, ale působí 
i  preventivně. Další prostředky jsou 
v  letošním roce vynakládány na  vý-
měnu zámků, opravy dveří a  instalaci 
svítidel s  fotobuňkami. Vážím si toho, 
že je městská část v  těchto otázkách 
vnímána jako partner s  místními zku-
šenostmi, na  jehož názoru záleží,“ 
uvedl Jaromír Krátký, místostarosta 
Prahy 14, který má v gesci bezpečnost.
V  rámci inovace kamerových systémů 
na Černém Mostě byly inovovány i sys-
témy střežící podzemní garáže ve sprá-
vě Správy majetku Praha 14, a. s.
„Záznamy už byly využity při prošet-
řování podezření na  odcizení vozidla, 
v  domech bylo odhaleno několik pří-
padů vandalismu. Vzhledem k  tomu, 
že systém je centralizovaný, lze v  zá-
znamech snadno vyhledávat. Spo-
lupráce správce systému s  policí je 
samozřejmostí, z meziročního srovná-
ní  dat je již teď zřejmé, že se situace 
zlepšila a  instalace kamerového sys-
tému je přínosem. Kamerový systém 

tedy ve  výsledku přispěl ke  snížení 
nápadu majetkových trestných činů. 
V některých lokalitách dokonce není, 
oproti loňskému roku, evidován čin 
žádný,“ vysvětlil místostarosta Krátký. 

KDYŽ KAMERY VOLAJÍ  
POMOC SAMY
Dalším obdobným počinem byla in-
stalace šestnácti kamer na plášti bu-
dovy ZŠ Generála Janouška. Jejich 
zkušební provoz začal letos v  květ-
nu. „Jedná se o  inovativní systém, 
který na  školní budově realizujeme 
jako první v  Praze a  pravděpodobně 
i v rámci ČR.  Tyto kamery mají chytré 
analytické schopnosti. Dokážou tak 
nejen pořizovat záznam, ale také ně-
které typy protiprávního jednání roz-

poznat a ihned nahlásit bezpečnostní 
agentuře. Nejedná se o analýzu obli-
čejů, ale pohybu,“ řekl místostarostka 
Krátký.
Instalaci kamer v  areálu ZŠ Generá-
la Janouška městská část vnímá jako 
pilotní projekt, který by se, pokud 
se osvědčí, mohl výhledově rozšířit 
i  na  jiné místní školy – zejména ty, 
které častěji trpí například vandali-
smem. „Analytické funkce jsou chytře 
nastaveny tak, aby nevyhodnoco-
valy chování žáků například během 
tělocviku. Aktuálně probíhá testo-
vání a  vyhodnocování různých hlá-
šení z  analýz, postupně vychytává-
me drobné nedostatky. Cílem je, aby 
kamery rozpoznávaly, co možná nej-
přesněji, trestnou činnost, závadové 
chování a  živelné hrozby – tedy na-
příklad sprejerství, rvačky, napadení, 
pád osoby, požár a podobně. Systém 
je navíc možné v  budoucnu propojit 
se systémy městské a státní policie,“ 
upřesnil místostarosta Krátký.
Kamery jsou podle něj užitečné i  při 
řešení škodních událostí: „Stávalo se 
nám, že pojišťovna již nechtěla pro-
plácet některé škody, protože byly 
příliš časté a  okolnosti jejich vzniku 
se špatně prokazovaly. Nejen tento 
problém by realizací tohoto projektu 
měl být umenšen.“
Na  celkové náklady přes 2 miliony 
korun se městské části podařilo zís-
kat 70% financování z  magistrátních 
zdrojů. Zbytek byl hrazen z rozpočtu 
městské části.

red

Bezpečnost v domech na Černém Mostě 
nově posilují stovky kamer

Bezpečnostní kamera
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Rodinná půjčovna 
obytných vozů Scarabeus

Dovolená kdekoliv 
se rozhodnete!

▷ nová auta
▷ stačí ŘP sk. B
▷ rozumné ceny
▷ máme ještě volné termíny 
    na letní i zimní sezónu

Auta předáváme 7 dní v týdnu 
ve Veleni (Praha-východ), 
po domluvě přivezeme.

Telefon: 737 114 955
www.facebook.com/PujcovnaScarabeus
www.pujcovnascarabeus.cz

SLEVA 10 %
na období 1. 10. – 30. 4.
Pro využití napište v rezervaci 
do poznámky kód Čtrnáctka.
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INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., výrobce hliníkového zábradlí a zasklení 
se sídlem v Horních Počernicích, hledá nového kolegu na pozici: 

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Náplň práce: 
- Montáž hliníkového zábradlí a zasklívacích systémů na 

panelových domech a novostavbách  
Požadujeme: 
- Manuální zručnost, časovou flexibilitu, samostatnost  

Pro více informací volejte 603 206 702, 734 351 440  
nebo pište na info@aluminco.cz 

Svoz odpadu

Harmonogram svozu odpadů – srpen a září*

*harmonogramy přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy a MČ 
Praha 14 na září nebyly v době uzávěrky letního vydání Čtrnáctky 
k dispozici, sledujte prosím webové stránky MČ Praha 14: Zelená 
záložka, sekce životní prostředí, složka odpady:  
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/
zivotni-prostredi/odpady/
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, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených 
nádobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení 
apod. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu

Čtvrtek 
11. 8. 

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

Čtvrtek 
8. 9.

Zámečnická x Mochovská 15:00–15:20
Sadská x V Novém Hloubětíně 15:30–15:50
Klánovická x Liblická 16:00–16:20
Šestajovická x Svépravická 16:30–16:50
Cidlinská x Maršovská 17:00–17:20
Kukelská x Chvaletická x Žárská 17:30–17:50
Rochovská x Kardašovská (u nákupního 
střediska)

18:00–18:20

Hejtmanská x Vranovská 18:30–18:50

Středa 
21. 9.

1. Sicherova x Federova 15:00–15:20
2. Koclířova x Kačínská 15:40–16:00
3. Vírská x Branská 16:10–16:30
4. Splavná x Okrouhlíkova 16:40–17:00
5. Světská x Jordánská 17:10–17:30
6. Jezdovická x Froncova 17:40–18:00
7. Vidlák x Novozámecká 18:10–18:30
8. Lipenské nám. 18:40–19:00

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Lomnická/Zalinská PO 8. 8.

Dygrýnova/Breicetlova ÚT 9. 8.

Mansfeldova/Kučerova ST 10. 8.

Bryksova proti č.p. 949 ČT 11. 8.
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Názory a politické komentáře

Bouře se blíží
Drazí čtenáři, začalo nám léto, pokusím se 
tedy lehce odlehčit tíživou situaci všed-
ních dní politiky na Praze 14.
Léto se vyznačuje zejména pěkným 
počasím s úmornými horky, které tu a tam 
vystřídá letní bouřka. Taková rychlá průtrž 
ledaskomu zkazí jeho plány či dovolenou. 
Bouřky se však neobjevují jen v meteoro-
logii, ale také v naší lokální politice.
Chtě či nechtě i v Praze se smráká a blan-
kytná obloha se pomalu noří do volební 
bouře, kdy mraky voličů na sklonku léta 
rozhodnou, kdo se osvědčil či kdo má 
dostat příležitost. První otřesy a náznaky 
hromu se blíží. Vyhrocenou situaci dekla-
ruje i aktivita na facebookových profilech 
nejednoho radního či politického aktivisty. 
Jak moc je činorodý a co vše pro občana 
dělá. Inu to opravdu zahřeje u srdce. Jiní 
zase odvolávají, co slíbili, a slibují, co odvola-
li. Při dešti se již neřeší, na koho padla první 
kapka nebo kdo špatně napojil okap. Tako-
vá témata jsou podstatná až po dešti. Až je 
těžké v té záplavě poznat, kdo je kdo.
A není divu, že někteří politici v rámci 
blížící se bouřky hledají bezpečný úkryt. 
Doufajíc při tom, že zde je blesk voliče 
neztrestá a až déšť opadne, zase vylezou 
na svou židličku. Není tomu snad ani rok, 
co jsem na naší městské části viděl různé 
billboardy různých stydlivých lidí. Stydících 
se za premiéra či prezidenta. Tehdy jsem 
to vnímal jako ukázku vzdoru a síly osob-
nosti, ba přímo individuálního hrdinství.
Netušil jsem, že je to myšleno absolutně. 
A titíž politici se dnes stydí za své původní 
strany a zakládají různá uskupení, vzájem-
ně se napodobující. Inu stydliví to lidé. 
Jiní zase volí formu recyklace. Osobně to 
chápu u strany Zelených, v jejichž pří-
padě jde o jasný návrat ke kořenům. Ale 
demagogicky tvrdit, že to, co se povedlo, 
jsem dělal já, a to, co ne, je těch druhých…! 
Připadá mi to dětinské a nehodné jakého-
koli politika.
Tak se nedivte, že tu a tam uvidíte rozhně-
vaného školníka s tužkou, tu zase stánek 
s peticí pro zachování zdravotní péče, tu 
zase odpor proti výstavbě. Podstatné je 
mít legitimní důvod a obhájit hlavně sám 
před sebou, proč mám tyto volby jiné 
mimikry.
Přitom u většiny těchto účelových petic 
jde jen o to, že danou dohodu nedo-
hodli po své cestě oni, ale jejich politický 
oponent. V takových případech osobně 
nevidím vítězů, jen samé poražené.
Proto přeji všem čtenářům hezké léto 
a věřte, bouře se přežene a bude líp.

Ing. Jan Adámek, zastupitel za ANO

Transparentní a otevřená radnice  
na Praze 14 aneb co není, může být!
Velkým tématem posledních dnů se sta-
la kauza kolem hnutí STAN. Jedná se 
o jasnou ukázku, že bez přijetí opatření 
zajišťujících dostatečnou míru transpa-
rentnosti hrozí riziko korupčního jedná-
ní a dalších nekalých praktik.
V  tomto ohledu nelze zapomínat ani 
na Prahu 14. S nástupem současné ko-
alice došlo k  rapidnímu snížení míry 
transparentnosti ve  fungování měst-
ské části. Pro příklad uvedu vypnutí 
videopřenosu při projednávání, velmi 
jemně řečeno, „sporných“ materiálů, 
volbu Kontrolního výboru složeného 
pouze ze zástupců vládnoucí garni-
tury, omezení funkcionalit Cityvizoru 
tak, aby veřejnost přehledně neviděla, 
komu městská část vydává veřejné fi-
nance, neprojednávání důležitých ma-
teriálů v  odborných komisích a  ome-
zení využívání veřejných projednání 
podstatných projektů. Tohle byl je-
nom demonstrativní výčet a  bohužel 
by se dalo ještě dále pokračovat. Kvůli 
nedostatečné transparentnosti pak 

existuje vyšší potencionální riziko, že 
by se na  Čtrnáctce mohlo stát něco 
obdobného jako v  případě výše zmi-
ňované kauzy.
S kolegy z našeho zastupitelského klu-
bu jsme bezmála poslední čtyři roky 
prosazovali co největší otevřenost 
a  transparentnost fungování radni-
ce. Bohužel jsme dlouhodobě naráželi 
na  tvrdý odpor některých lokálních 
politiků, o jejichž motivaci se dá pouze 
spekulovat, ale i  tak jsme se nevzdali 
a krok za krokem postupovali v oteví-
rání radnice veřejnosti. Nicméně za půl 
roku vlády nové koalice byla velká část 
výsledků naší práce smetena ze stolu. 
Nechceme nechat Čtrnáctku v  rukou 
úzké skupiny lidí, kteří si nepřejí být 
kontrolováni a  řídí městskou část pra-
podivnými způsoby. Naopak usilujeme 
o to, aby radnice byla pro veřejnost in-
stitucí, ve kterou lze mít důvěru. Máme 
odvahu řídit Prahu 14 správně!

Jaroslav Verner, zastupitel za Piráty

Šance pro klidnější bydlení 
Ještě nikdy v  historii Prahy 14 vede-
ní magistrátu neuštědřilo Čtrnáctce 
tak bolestivé rány, jako se to podařilo 
dosluhujícímu vedení hlavního města 
ve složení Spojené síly (slepenec, který 
s převahou vede a pod kterým se mas-
kuje TOP 09), Piráti a Praha Sobě. Ano, 
samozřejmě mám na mysli negativní dů-
sledky sociálního experimentu začleňo-
vání nepřizpůsobivých občanů, bezdo-
movců a dalších sociálně slabých, které 
se vedení magistrátu snažilo koncentro-
vat na Prahu 14 - bez adekvátního po-
sílení sociálních služeb, bez prostředků 
na  preventivní programy, dokonce bez 
navýšení počtu strážníků státní či měst-
ské policie.
Vytvoření ghetta se naštěstí podařilo 
zamezit, nicméně o  tom, jakým způso-
bem se zhoršila kvalita bydlení, by vám 
mohl vyprávět nejeden obyvatel Černé-
ho Mostu, Lehovce, ale i Kyjí. Ráda bych 
řekla, že s  koncem funkčního období 
této koalice nastává i  konec tomuto 
problému. Přiznejme si však upřímně, že 
negativní důsledky magistrátní bytové 
politiky posledních čtyř let bude potře-
ba citlivě řešit a to chvíli potrvá. Každo-

pádně se však blýská na lepší časy.
Nechci polemizovat o tom, nakolik jsou 
pravdivá korupční obvinění, která v po-
sledních týdnech propírají média na ad-
resu právě těchto politických stran. 
Prováděné průzkumy však predikují, že 
zejména TOP 09 a Piráti podporu voličů 
už před vypuknutím afér znatelně ztrá-
celi a dále Praze vládnout nebudou.
NAŠE Čtrnáctka je lokální hnutí, které 
se soustředí pouze na Prahu 14, a v pod-
zimních komunálních volbách tedy bu-
deme kandidovat do zastupitelstva naší 
městské části s jasnou vizí a konkrétním 
programem. Nemáme větší ambice, ne-
stojíme o  trafiky, chceme utvářet naši 
Čtrnáctku v  lepší a  příjemnější místo 
k bydlení. A dobrý partner na magistrá-
tu hl. m. Prahy se nám bezpochyby hodí. 
Věřím, že naši voliči mají na  srdci to 
samé a do vedení magistrátu hl. m. Pra-
hy budou vybírat takové strany, které 
nám pomohou toho dosáhnout. Máme 
příležitost dopřát Praze 14 víc než jen 
klidnější bydlení – nenechme si tuto pří-
ležitost ujít.

Soňa Tománková,  
zastupitelka za NAŠE Čtrnáctka
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Z městské části 

Letní prázdninový kvíz Prahy 14 o dětský skateboard
Znáte dobře Prahu 14? Ověř-
te si to v prázdninovém kvízu. 
Hlavní výhra – dětský skate-
board, stojí za  trochu pátrání, 
přemýšlení a počítání.  

1. Jak se jmenoval hudebník, 
který hrával na varhany v kos-
tele sv. Bartoloměje v Kyjích?
a) Wolfgang Amadeus Mozart
b) Jan Jakub Ryba
c) Bedřich Widermann

2. Co je to suchý poldr?
a) oblíbená kyjská pochoutka
b)  vyschlé dno rybníka použí-

vané k pěstování specifické 
zeleně

c)  vodní dílo sloužící k  protipovodňové 
ochraně

3. Jaké restaurace můžete navštívit 
v okolí Kyjského rybníka? 
a) Šimanda, U Dvou úhořů, U Rybníka
b) U Lachtana, Modrá ústřice, U Eriky
c) Šimanda, U Rybníka, U Eriky

4. Jak vysoká je rozhledna Doubravka?
a) 32 metrů
b) 23,5 metru
c) 14,4 metru

5. Kolik knih k zapůjčení nabízí 
pobočka městské knihovny v H55? 
Napište odhad zaokrouhlený na  celé 

stovky, případně bude váš od-
had zaokrouhlen dle platných 
pravidel. 

Úspěšný řešitel kvízových otá-
zek s  nejpřesnějším odhadem 
správného počtu u  otázky  
č. 5 získá dětský skateboard. 
V případě dvou shodných tipů 
bude za  výherní považován 
ten, který přijde do  redakce 
dříve. Další dva řešitelé s nej-
bližším odhadem získávají dár-
kové balení předmětů od  MČ 
Praha 14. Správné řešení se 
svou adresou a  telefonním 
číslem posílejte do  15. srp-
na 2022 e-mailem na  adresu:  

ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené 
obálce s  heslem KVÍZ na  adresu: Úřad 
MČ Praha 14, OSŘK Úsek komunikace, 
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. Ře-
šení můžete odevzdat i osobně v zale-
pené a  označené obálce na  podatelnu 
úřadu. Výherce zveřejníme v  zářijovém 
vydání.  pet

Cvičte s Prahou 14
Městské části záleží na tom, abyste se cítili 
dobře. Odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví proto připravil několik instruktážních, 
různě zaměřených videí věnovaných cvi-
čení pilates. Nechte se vést zkušenou lek-
torkou Martinou Ďubašíkovou a  udělejte 
něco prospěšného pro své zdraví. Díky 
cvičení pilates budete silnější, flexibilnější, 
vytrvalejší, dokážete lépe koordinovat své 
pohyby a  snadněji zvládnete stres. Videa 
jsou dostupná na youtube kanále „MČ Pra-
ha 14“. Městská část je nechala zpracovat 
v  rámci svého Programu zdraví, který již 
řadu let naplňuje. red

Výstava na Lehovci
V návaznosti na aktuální debatu 
o budoucí podobě lehoveckého 
sídliště pořádá MČ Praha 14 výstavu 
dílčích projektů Plánu revitalizace 
sídliště Lehovec na roky 2022–2027. 
Výstava začne 1. 8. a potrvá do kon-
ce prázdnin. Panely budou k vidění 
vedle Komunitního centra Kardašov-
ská i na dalších místech na sídlišti. 

Praha 14 hledá posilu 
do personálního 
oddělení
Městská část Praha 14 přijme nové 
kolegy do Odboru kanceláře úřadu, 
konkrétně do personálního oddělení 
(mzdová účetní – 10. platová třída; re-
ferent/ka oddělení – 10. platová třída). 
Mezi nabízené zaměstnanecké benefi-
ty patří například příspěvek na penzijní 
připojištění, 25 dní dovolené, stravenky 
či tři dny volna s příspěvkem. Více 
na informací na www.praha14.cz v sekci 
Volná místa.  red

Jste spokojeni s komunikací 
radnice směrem k veřejnosti? 
Sdělte nám to v dotazníku
U příležitosti tvorby „Analýzy a Stra-
tegie komunikace městské části Pra-
ha 14 na sociálních sítích“ bychom vás 
rádi požádali o  sdílení vašich názorů 
a zkušeností s  informovaností o dění 
v  Praze 14. Vyplněním dotazníku 

(od  22. 6. do  31. 7. 2022 dostupné-
ho pomocí uvedeného QR kódu nebo 
na  adrese https://www.survio.com/
survey/d/Praha14) nám pomůžete 
lépe vyhovět vašim informačním po-
třebám. Děkujeme za váš zájem! red

Kdo vyhraje dětský skateboard? Ilustrační foto: Pixabay

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
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Z městské části 

Příprava na léto: V Praze 14 to před prázdninami žilo

Stovky lidí se bavily například na  Sta-
ročeském jarmarku (28. 5., prostřed-
ní foto), při dobrodružném „bloudění“ 
po Kouzelné stezce (1. 6., foto vlevo) či 
při již druhém ročníku volnočasové akce 
na loni otevřeném jahodnickém bikepar-

ku (18. 6., foto vpravo.). „Mám radost, že 
se akcím pořádaným naší příspěvkovou 
organizací – Prahou 14 kulturní – i přímo 
městskou částí tak daří a že lákají tolik 
návštěvníků. Těším se i na letní a zářijo-
vý program, kdy nás čekají třeba plechá-

renské Šedesátky s Karlem Krylem nebo 
tradiční veletrh aktivit neziskových or-
ganizací s  názvem Volnofest,“ uvedla  
1. místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuzana 
Jelenová, do  jejíž gesce spadá kultura 
v městské části.  red

Politická inzerce v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka
Politické strany, které budou v nadcházejících komunálních volbách (září 2022) kandidovat do ZMČ Praha 14, mají z roz-
hodnutí vedení městské části možnost ZDARMA inzerovat v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka, a to na ploše ½ strany 
na šířku. Jiná politická inzerce v uvedeném čísle časopisu nebude možná. Všechny inzeráty budou zveřejněny za sebou 
na vyhrazené nečleněné ploše, v pořadí dle čísla, jaké si daný subjekt do voleb vylosuje. Pro případné předvolební koalice 
více politických stran platí jedna společná vyhrazená plocha, resp. ½ strany (jedno společné vylosované číslo do voleb). 
Zájemci z řad politických subjektů kandidujících do ZMČ Praha 14 mohou kontaktovat inzertní manažery Čtrnáctky viz 
tiráž na str. 3. red
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Naše školy

Cesta vody
Jako nezávislá reportérka jsem se 12. červ-
na vydala k Hostavickému potoku na zá-
služnou aktivitu Ekotýmu MŠ Jahodnice. 
U vstupu jsem si vyzvedla kartičku a plni-
la úkoly určené dětem. Akci organizovali 
členové Ekotýmu, každá rodina vytvořila 
stanoviště a také ho obhospodařovávala. 
Žasla jsem nad neuvěřitelnou kreativitou 
– výtvarnou i  intelektuální. Každé sta-
noviště bylo jiné a  originální. Dozvěděla 
jsem se například, že při kratším splacho-
vání spotřebuji dvě lahve vody a při vel-
kém čtyři. Jak názorná ukázka! Tři a šest 
litrů by si děti nepředstavily. Jinde jsem 
měla za  úkol pomalovat kamínek obráz-
kem ukazujícím, jak šetřit vodou. Výmluvy 

na nemocnou ruku nepomohly. Kamínek 
je třeba někam odnést, aby přinesl pouče-
ní i  ostatním. Za  splnění všech 15 úkolů 
získaly děti odměny. Myslím, že všichni 
z Ekotýmu si zaslouží velký obdiv a oce-
nění za to, jak vše vymysleli, vyrobili a zre-
alizovali. Akce byla určená pro veřejnost, 
vše bylo zdarma a všichni si užívali. 

Jana Jasmína Sovová, MŠ Jahodnice

Gymnázium Chodovická bodovalo 
ve vzdělávacích soutěžích 

V pátek 6. červ-
na se v komunit-
ním centru H55 
slavnostně pře-
dávaly diplomy 
za  1. až 3. mís-
to v  obvodních 
kolech vzdělá-
vacích soutě-
ží, pořádaných 

ve školním roce 2021/2022. Naše gymná-
zium se díky velkému počtu oceněných 
studentů stalo 3. nejúspěšnější školou 
Prahy 9. Celkem převzalo ocenění 17 našich 

žáků, z nichž někteří byli úspěšní dokonce 
v  několika soutěžích či olympiádách. Re-
kordmankou, a to nejen za naši školu, ale 
mezi všemi oceněnými, se stala studentka 
Malvína Bruothová ze 4.A, která se umístila 
na předních příčkách v matematické a bio-
logické olympiádě, olympiádě z českého ja-
zyka a v Pythagoriádě. Stala se tak držitel-
kou poháru pro nejúspěšnější žákyni. Náš 
velký dík patří oceněným žákům za vzor-
nou reprezentaci školy a učitelům za jejich 
přípravu a podporu.

vedení Gymnázia Chodovická

Jak využít energii 
ze sluníčka?

Skutečné solární panely okolo silnic či 
na budovách už většina dětí jistě vidě-
la. Ale jak využívání sluneční energie 
vlastně funguje? To se děti zábavnou 
formou dozvěděly od Marcely Jaroli-
mové, obchodní ředitelky společnosti 
Diametral, která navštívila naši škol-
ku a předvedla dětem výukový solární 
panel. Panel vlastně ukazuje možnosti 
využití solární energie v běžném životě. 
Výukový panel má i své úložiště, umož-
ňuje sledovat intenzitu záření a  mož-
nosti jejího využití k  pohonu různých 
zařízení. Ukázka byla přizpůsobena 
věku našich nejmenších. Děti se zá-
jmem poslouchaly, vyzkoušely si (kaž-
dý sám pod dohledem lektorky), jak se 
panel ovládá, jak funguje a co všechno 
umí. Děkujeme společnosti Diametral 
za návštěvu a obohacení našeho vzdě-
lávacího programu. 

MŠ Paculova

Maturitní zkoušky na gymnáziu Arcus

V  tomto školním roce na  našem gym-
náziu úspěšně vykonalo ústní maturitní 
zkoušku 33 žáků. Letošní maturanti patřili 
po celou dobu studia k výborným a zod-
povědným žákům. Mnozí z nich nám bě-
hem studia ochotně pomáhali při dnech 

otevřených dveří a jiných školních ak-
cích. Jejich zájem o studium se proje-
vil vysokou úrovní znalostí u  ústních 
zkoušek.  S  vyznamenáním prospělo 
21 žáků, z toho 14 se samými jednička-
mi. Maturanti si kromě českého jazyka 
vybírali ke  zkoušce další všeobecně 
vzdělávací předměty podle zájmu 
o studium na vysokých školách. V rám-
ci volitelných maturitních předmětů 
každý maturant vypracoval závěreč-
nou seminární práci, kterou v  březnu 
obhájil před vyučujícími a  spolužáky. 

Slavnostní předávání maturitních vysvěd-
čení proběhlo 24. května 2022 v Galerii 14. 
Všem absolventům přejeme hodně úspě-
chů a spokojenosti. Věříme, že na osm let 
strávených na našem gymnáziu budou rádi 
vzpomínat. Gymnázium Arcus

Plechárno, díky 
za bezva Den dětí!
První červnový den je náš – všech dětí 
planety. Máme svůj svátek. A  jelikož 
i my, třeťáci, ze ZŠ Bří Venclíků, jsme si 
chtěli svůj významný den užít, oslovili 
jsme pana vedoucího Ing. Ondřeje Šor-
ma i  ostatní pracovníky Plechárny, aby 
nám poskytli prostor k oslavě. A bylo víc 
než vyhověno - měli jsme vše příkladně 
připravené nejen k opékání párků, které 
jsme si připravovali vlastními silami nad 
rozdělaným ohněm, ale také k pestrému 
sportovnímu vyžití. Upečené špekáčky 
chutnaly výtečně! A také naše pohybo-
vé výkony v  tomto teplém červnovém 
dni byly prostě a jednoduše jedničkové. 
Plechárno, za nás za všechny ještě jed-
nou děkujeme a udělujeme velkou slu-
níčkovou pochvalu!

Žáci 3.A a 3.B, ZŠ Bratří Venclíků
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ZAŽIJTE LÉTO JINAK! 
Stačí Vám jen jedny brýle,  
dvoje nepotřebujete.

Oční optika Lexum (dříve Top Esthetic)
Poliklinika Bioregena, Vajgarská 1141, Praha 9  
(vchod z ulice Černičná)
      774 49 60 74        optika.kyje@lexum.cz

Dioptrické sluneční brýle Vám 
zaručí perfektní vidění a ochranu 
před slunečním zářením.
Přijďte si k nám brýle vyzkoušet, 
s výběrem Vám rádi poradíme.
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PŘIJMEME VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU
Charita Neratovice hledá všeobecnou zdravotní sestru pro oblast Praha 19 – Kbely a okolí. 
V domácí péči se najde každý, kdo vidí v péči o druhé smysl a je ochotný klientům věnovat 
nejen svůj čas a odbornost, ale i vlídné slovo a úsměv.

Co od nové kolegyně či kolegy 
očekáváme?
• Odborná kvalifi kace – ukončená SZŠ
• řidičský průkaz skupiny B
• kladný vztah k lidem – kolegům, klientům 

i jejich blízkým
• vzájemná důvěra 

(bezúhonnost, morální hodnoty)

Proč odpovědět na tento inzerát?
• smysluplná práce v přátelském prostředí
• rozvržení pracovní doby, možnost 

zkráceného úvazku
• vhodné pro maminky po mateřské dovolené 
• služební automobil, služební telefon 
• velmi dobré fi nanční ohodnocení, zajímavé 

benefi ty 

Nástup ihned nebo dle dohody. Těšíme se na Vás. Kontakt: 731 625 989

Reakce na článek publikovaný v květnové Čtrnáctce
Praha v souladu s pravidly pronájmy bytů 
pronajímá městské byty čtyřem cílovým 
skupinám: zástupcům podporovaných 
profesí, lidem se zdravotním postižením, 
domácnostem v bytové nouzi a seniorům. 
Konkrétně na Praze 14 v tomto volebním 
období pronajala více než 210 bytů zástup-
cům podporovaných profesí, 190 bytů do-
mácnostem v nouzi a přes 40 bytů lidem se 
zdravotním postižením. Každému nájemní-
kovi, u něhož sociální pracovníci vyhodnotí 
potřebu podpory, město zajišťuje podporu 
v bydlení skrze neziskové organizace, které 
jsou za  tímto účelem financovány z  Do-
plňkové sítě Krajské sítě sociálních služeb. 
Město nicméně nerealizuje žádný projekt 
„Bydlení především“, kde by evidovalo in-
formace o svých nájemnících v  jiných ob-
lastech, než je bydlení.  
Aby Praha dokázala operativně řešit pří-
padné problémy, které mohou nastat, zří-
dila pozici poradce pro nájemníky. Na toho 
se mohou obracet nájemníci městských 
bytů, kteří mají konflikt se svými sousedy. 
Praha též městské části Praha 14 finan-
cuje provoz Kontaktního místa pro by-
dlení, které je umístěno na  adrese Bratří  

Venclíků 1072 v 2. patře. Protože na měst-
ské části Praha 14 se nachází větší počet 
městských bytů, zřídilo město pracovní 
skupinu s místními aktéry, tedy se zástupci 
Prahy 14 a v místě působícími neziskový-
mi organizacemi, kde dochází k pravidelné 
výměně informací a řešení případných pro-
blémů, které nastanou.  
Cílem Prahy v oblasti bytové politiky je mimo 
jiné pomáhat lidem v  nouzi se zajištěním 
a udržením si standardního bydlení tak, aby 
například děti nevyrůstaly v nevyhovujících 
podmínkách ubytoven či azylových domů. 
Město nicméně po  všech nájemnících vy-
žaduje dodržování pravidel sousedského 
soužití, což se ve velké většině případů daří. 
Proto se v případě konfliktů neváhejte obra-
cet na bytový odbor Magistrátu hl. m. Prahy. 
Město stížnosti na chování nájemníků zod-
povědně řeší a v případě, že někteří nájemníci 
nejsou schopni dodržovat pravidla soused-
ského soužití, nájemní vztah ukončuje. 
Výše uvedený text je reakcí Pirátů na člá-
nek „Jsou občané Prahy 14 obětí sociálního 
experimentu?“ publikovaného na  str. 23 
květnového vydání časopisu Čtrnáctka.

Jaroslav Verner, Piráti

Reakce na článek / Letní uzavírky

Uzavírka 
Nedokončené se 
dotkne i MHD
Upozorňujeme řidiče a  cestující MHD 
na srpnovou uzavírku ulice Nedokonče-
ná. Z  důvodu stavebních prací nebude 
komunikace průjezdná od  1. do  14. 8. 
2022. Po  objízdné trase bude vedena 
jak individuální doprava, tak autobu-
sová linka č. 208. „Linka 208 bude do-
časně vedena mezi Štěrboholy a  Dol-
ními Počernicemi přímější trasou po ul. 
Ústřední a  Národních hrdinů. Vynechá 
tedy zastávky U  Radiály, U  Jahodnice, 
Sídliště Jahodnice, Jahodnice, Lomnic-
ká a Nádraží Dolní Počernice. První dvě 
jmenované zastávky budou po  dobu 
uzavírky dočasně zrušeny. Na  zbylých 
zastávkách, které linka 208 vynechá, 
zůstává obsluha zachována jinými linka-
mi. Na objízdné trase linka 208 obslouží 
zastávky Drobná, Novoštěrboholská, 
Rtyňská a  Svatoňovická,“ uvedla spo-
lečnost ROPID, organizátor pražské 
hromadné dopravy. red
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Od  1. 7.  máme otevřeno od  pondělí 
do čtvrtka do 16 hodin, v pátek je zavře-
no. Na  prázdniny, jak již bývá zvykem, 
plánujeme dva turnusy Letních volnoča-
sových klubů pro děti, a to v termínu od  
25. do 29. 7. a od 15. do 19. 8.. Jako ka-
ždý rok se děti mohou těšit na bohatý 
program, nespočet her, výlety a exkur-
ze. I  letos program završíme oblíbenou 
laser game. Po dobu konání klubů bude 
centrum uzavřeno pro veřejnost, záro-
veň nebudou organizovány ani jiné akce. 
Ale nebojte, o své oblíbené aktivity ne-
přijdete. 
Z pravidelných aktivit, na které jste zvyk-
lí chodit i  během školního roku, jsme 
do  prázdninového provozu vybrali pár 
především seniorských činností, jako 
jsou chytrý telefon, angličtina i  němčina 
pro seniory, trénování paměti a výtvarné 
práce pro seniory. Letní termíny jsou uve-
dené v harmonogramu. Ti, co nepřijdou, 
nemusí mít strach, že přes prázdniny ztra-
tí krok se zbytkem skupiny. Léto chceme 
využít k opakování již nabytých znalostí, 
což znamená, že i  když některou z  lekcí 
vynecháte, v září se do tématu opět snad-
no zapojíte. 

CVIČENÍ I PROCHÁZKY
Pokud na  vás parno a  dusno z  rozehřá-
tého betonu na lehoveckém sídlišti bude 
příliš úmorné, můžete zavítat na  hodiny 
šití či háčkování. V pohodlí našeho cent-
ra se nejen schováte před sluníčkem, ale 
také si zde popovídáte. 
Pro ty, kdo se budou chtít příjemně pro-
táhnout – a  zaútočit na  nechtěná kila, 
která při dovolenkovém lenošení případ-
ně nabrali – rádi je přivítáme na některé 
z  lekcí kondičního cvičení pro seniory, 
ranní józe nebo na procházkách se speci-
álními holemi nordic walking. Že nemáte 
hole? Nevadí, po předchozí domluvě si je 
můžete půjčit od lektorky. 
Dobrou zprávou je, že s  oblíbeným Mir-
kem Radou se nám podařilo domluvit pár 
letních lekcí PC kurzů pro seniory. Dva-
krát uspořádáme dokonce i  prázdninové 
zpívání pro radost. Pozor! V  prázdnino-

vém režimu začátek zpívání posouváme 
již na  14 hodin, tak dorazte včas. Přijít 
o příjemné setkání nad šálkem kávy, na-
víc za doprovodu známých písní, by byla 
škoda.
I  letos plánujeme již tradiční letní výlet 
do  pražské zoo. Připojit se může každý, 
kdo se přihlásí. Projdeme si voliéry s pa-
poušky, podíváme se na exotická zvířata 
a budeme žasnout nad inteligencí a umem 
cvičených lachtanů.

Sami vidíte, že ani v létě nebude v Komu-
nitním centru Kardašovská nuda. Těšíme 
se na společně strávené chvíle. 

Jaké budou prázdniny 
v Komunitním centru Kardašovská?

TÝM KC KARDAŠOVSKÁ

I NA LÉTO KC KARDAŠOVSKÁ PŘIPRAVUJE PRO SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY MNOHO ZAJÍMAVÉHO. TĚŠTE SE!

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

 
HARMONOGRAM AKCÍ KC

 KARDAŠOVSKÁ

 

NA LÉTO 2022

NORDIC WALKING 

9:00 -13:00

4.7.

CHYTRÝ TELEFON

9:30 - 11:00

4.7./18.7./1.8./8.8.

ANGLIČTINA PRO SENIORY

9:00 - 10:00

7.7./14.7./21.7./4.8.

NEM̌ČINA PRO SENIORY

10:00 - 11:30

21.7./25.8.

VYCHÁZKA NA KARLŮV MOST

13:00 - 15:30

21.7.

PC KURZ STRĚDNE ̌POKROČILÍ

13:00 - 14:30

12.7./19.7./2.8./23.8./30.8

PC KURZ POKROČILÍ

14:30 - 16:00

12.7./19.7./2.8./23.8./30.8.

RUČNÍ PRÁCE - HÁČKOVÁNÍ

9:00 - 11:00

13.7./31.8.

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY

9:00 - 10:00

14.7./4.8.

VÝTVARNÉ PRÁCE PRO SENIORY

10:00 - 12:00

14.7./21.7./4.8./11.8.

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST

14:00 - 16:00

14.7./25.8.

RANNÍ JÓGA

8:30 - 10:00

19.7./2.8./9.8.

TRÉNOVÁNÍ PAMEŤI I.

10:00 - 11:00

19.7./9.8./23.8./30.8.

TRÉNOVÁNÍ PAMEŤI II.

11:00 - 12:00

19.7./9.8./23.8./30.8.

RUČNÍ PRÁCE - ŠITÍ

9:00 - 10:30

20.7./24.8.

POI PRO SENIORY

9:00 - 11:00

20.7./10.8.

NAUČNÝ VÝLET DO ZOO 

PRO SENIORY A DOPROVOD

8:30 - 14:00

3.8.

KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA

KVEŤINOVÝ BAZÁREK

13:00 - 14:30

4.8.

KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA

VÝMEŇA ÚRODY

12:00 - 15:00

31.8.
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AV MEDIA EVENTS, a. s.  
stojí jako technický dodavatel 
za řadou významných  
společenských událostí. 

Do našeho týmu aktuálně hledáme:
OPERÁTORY PŘÍPRAVY ZAKÁZEK

Prací operátorů začíná a končí každá zakázka. Hledáme parťá-
ky, kteří nám pomůžou připravovat techniku pro naše zakázky.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

   nástupní mzda min. 35.000 Kč, 
   práce v malém a přátelském kolektivu,
   velmi dobře dostupné pracoviště - Praha 9 – Harfa,
   28 dnů placeného volna na rok,
   stravné ve výši 130 Kč/ den  

(příspěvek zaměstnavatele 71,50 Kč),
   zvýhodněné mobilní tarify  

(i pro rodinné příslušníky),
   příspěvky na penzijní pojištění.

 V případě zájmu pište kariera@avmedia.cz
 Více o nás www.avmedia.cz/kariera

THE PLASTIC 
PEOPLE OF 
THE UNIVERSE

ORION & ČISTYCHOV

HELLWANA

STOP ZEVLING

ASAP NOEL
& JULI G

FOREST BLUNT 
CG X FILL VANDAL NOIX

LEVIATAN 
KLAN (MARAT & SASGA)

DJS | CUT DEM | ADZI | SCAFFER
DUG | PROBE | MRAKOMOR
DIN JARRYN | BOLDRIK | MARAT

10/9/2022VOL. 16

VSTUP ZDARMA PRAHA ČERNÝ MOST | ZŠ VYBÍRALOVA | PLECHÁRNA

REGISTRACE DO TURNAJŮ ZDARMA NA: WWW.STOPZEVLING.CZ

WWW.STOPZEVLING.CZ

BMX | SPORTOVNÍ TURNAJE | GRAFFITI EXHIBICE | GASTRO 
STÁNKY | FASHION MARKET ČESKÝCH | DESIGNERŮ | DĚTSKÝ 
PROGRAM | WORKSHOPY | BREAKDANCE BATTLE

FEAT. STRAWBERRY 
FIELDS VOL. 10

HLAVNÍ PARTNEŘI                 PARTNEŘI                                                           MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

IKEA Černý Most

ˇ

ˇ ˇ

ˇˇ

ˇ

°

°

°

14:00 | Uvítání s prípitkem

14:30 | Kulinárská show s Jirím Babicou

16:30 | Pokus o zápis do České knihy rekordu
„nejvetší pevecký sbor senioru“

17:30 | Koncert – W. Matuška revival

DOPROVODNÉ AKCE

PROGRAM

Nedele 4. 9. 2022 | 14:00 – 19:00ˇ

DDEENN NNEEJJEENN PPRROO SSEENNIIOORRYY

W. Matuška revival

J. Babica

Ukázky aktivit Plechárny:
Freestyle skate, Freestyle kolobežka
Vizážistka | Fotokoutek
Malování na obličej – deti | Skákací hrad

Pohoštení / degustace malých pivovaru

ˇ

ˇ

Plošnou inzerci v těchto 
novinách pro vás zajistí:

Zuzana TOMASCHKOVÁ

605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170
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3.9.2022
13:00 -20:00

„Ahoj, jsem Riky 
a už dávno nejsem 
toulavej pes. 
Po roce vás a vaše 
zvířecí kámoše 
opět zvu na 2. ročník 
našeho originálního
srandatouru.“ 

„Bude to zase psina.“ 

Procházková trasa s vtipnými úkoly pro zvířátka a jejich lidské smečky.
Vítán je každý živočich, který chodí, leze, plave nebo létá.
Vyhlášení nejkurióznějšího účastníka.
Losování o hodnotné ceny od společnosti Pet Center.
Živá hudba a občerstvení.
Módní přehlídka aktuálních trendů v psí módě.
Možnost podpořit útulek pro opuštěná zvířata.

2. ročník

220620_texty do 14_cervenec-srpen22_akce p14.indd   1220620_texty do 14_cervenec-srpen22_akce p14.indd   1 20.06.2022   16:30:1520.06.2022   16:30:15



PONDĚLÍPONDĚLÍ
15:30-17:0015:30-17:00

POHYBOVÝ KLUB  POHYBOVÝ KLUB  
s  Evou Mičincovous Evou Mičincovou

17:00-18:0017:00-18:00
BODY & MIND 55+  BODY & MIND 55+  
s  Evou Mičincovous Evou Mičincovou

ÚT ERÝ ÚT ERÝ 
9:00-9:459:00-9:45

RobátkaRobátka

10:00-10:4510:00-10:45
První  krůčky  První  krůčky  

k  hudběk hudbě

16:30-18:1516:30-18:15
KOMIKSováníKOMIKSování

16:00-16:4516:00-16:45
Němčina pro dět iNěmčina pro dět i

17:00-18:0017:00-18:00
Němčina  Němčina  

pro pokroči lépro pokroči lé

17:45-18:4517:45-18:45
Capoeira pro dět iCapoeira pro dět i

18:45-19:4518:45-19:45
Capoeira  Capoeira  

pro dospělépro dospělé

ST ŘEDAST ŘEDA
14:00-16:0014:00-16:00

Klub seniorů H55Klub seniorů H55

18:00-19:3018:00-19:30
Angl ičt inaAngl ičt ina

ČT VRTEKČT VRTEK
9:00-11:309:00-11:30

Mateřské centrum  Mateřské centrum  
KLUBÍKKLUBÍK

16:05-16:5516:05-16:55
Tanečky pro dět iTanečky pro dět i

17:05-17:5517:05-17:55
Tanečky pro dět iTanečky pro dět i

Více informací  o  kurzech  Více informací  o  kurzech  
na www.h55.czna www.h55.cz

  

PONDĚLÍPONDĚLÍ
14:00-16:0014:00-16:00

Klub seniorů a  seniorekKlub seniorů a  seniorek

18:00-19:0018:00-19:00
Jóga f low pro vnitřní  posí lení  Jóga f low pro vnitřní  posí lení  

mírně pokroči l í  /  pokroči l ímírně pokroči l í  /  pokroči l í

19:15-20:1519:15-20:15
Jóga f low pro vnitřní  Jóga f low pro vnitřní  
posí lení  -  začátečníc iposí lení  -  začátečníc i

PONDĚLÍ  A  ČTVRTEKPONDĚLÍ  A  ČTVRTEK
15:30-16:3015:30-16:30

Taneční  kurz  Street dance  Taneční  kurz  Street dance  
pro k luky a  holkypro kluky a  holky

16:30-17:3016:30-17:30
Kurz Break dance -  Breaking  Kurz  Break dance -  Breaking  

pro k luky a  holkypro kluky a  holky

PO NDĚLÍ ,  STŘEDA A PÁTEKPO NDĚLÍ ,  STŘEDA A PÁTEK
18:00-19:3018:00-19:30

Box pro dět i  a  mládežBox pro dět i  a  mládež

ÚTERÝÚTERÝ
18:00-19:0018:00-19:00

Relax jógaRelax jóga

19:15-20:4519:15-20:45
Ping pong pro všechnyPing pong pro všechny

LICHÉ ÚTERÝLICHÉ ÚTERÝ
9:00-10:00 9:00-10:00 aa 10:15-11:15 10:15-11:15

Mini  kurz  Mini  kurz  
Zdravé bř íško po poroduZdravé bř íško po porodu

ÚTERÝ A ČTVRTEKÚTERÝ A ČTVRTEK
16:00-17:0016:00-17:00

Skate školaSkate škola

18:30-20:0018:30-20:00
Skate k lub pro ženy a  dívkySkate k lub pro ženy a  dívky

STŘEDASTŘEDA
10:00-10:4510:00-10:45

Znakování  se zpěvem a hrouZnakování  se zpěvem a hrou

16:00-20:0016:00-20:00
Otevřená dí lnaOtevřená dí lna

SUDÉ STŘEDYSUDÉ STŘEDY
19:00-23:0019:00-23:00

Zaši j te se!Zaš i j te se!

ČTVRTEKČTVRTEK
16:30-17:4516:30-17:45

Angl ický k lub pro náct i letéAngl ický k lub pro náct i leté

18:00-19:0018:00-19:00
JógalatesJógalates

  

L ICHÉ ČTVRTKYLICHÉ ČTVRTKY
14:00-16:0014:00-16:00

Zpívání  s  kytarouZpívání  s  kytarou

NEDĚLENEDĚLE
11:00-12:00 11 :00-12:00 aa 12:15-13:15  12:15-13:15 

Buday skupinové lekce Buday skupinové lekce 
skateboardinguskateboardingu
Den i  čas  d le  domluvy,  Den i  čas  d le  domluvy,  

Indiv iduáln í  lekce skateboardingu Indiv iduáln í  lekce skateboardingu 

Více informací  o  kurzech Více informací  o  kurzech 
na www.plecharnacernymost .cz na www.plecharnacernymost .cz 

PONDĚLÍ ,  ÚTERÝ,  PONDĚLÍ ,  ÚTERÝ,  
ČTVRTEK A NEDĚLE  ČTVRTEK A NEDĚLE  

VE VEČERNÍCH HODINÁCHVE VEČERNÍCH HODINÁCH
Taneční  kurz  pro dospěléTaneční  kurz  pro dospělé

ÚTERÝÚTERÝ
8:30-10:008:30-10:00

Angl ičt ina pro všechny Angl ičt ina pro všechny 
falešní  začátečníc i  Afalešní  začátečníc i  A

10:00-11:3010:00-11:30
Angl ičt ina pro všechny Angl ičt ina pro všechny 

začátečníc izačátečníc i

17:30-19:0017:30-19:00
Angl ičt ina pro všechny Angl ičt ina pro všechny 

mírně pokroči l í  Amírně pokroči l í  A

19:00-20:3019:00-20:30
Angl ičt ina pro všechny Angl ičt ina pro všechny 

mírně pokroči l í  Bmírně pokroči l í  B

ÚTERÝ A ČTVRTEKÚTERÝ A ČTVRTEK
13:00-15:1513:00-15:15

Taneční  kurz  pro dět i Taneční  kurz  pro dět i 
ze ZŠ Šimanovskáze ZŠ Šimanovská

STŘEDASTŘEDA
13:00-16:0013:00-16:00
Klub seniorůKlub seniorů

ČTVRTEKČTVRTEK
16:00-17:3016:00-17:30

Angl ičt ina pro všechny Angl ičt ina pro všechny 
falešní  začátečníc i  Bfalešní  začátečníc i  B

19:00-210:3019:00-210:30
Angl ičt ina pro všechny Angl ičt ina pro všechny 

středně pokroči l ístředně pokroči l í

Více informací  o  kurzech na www.kdkyje .cz Více informací  o  kurzech na www.kdkyje .cz 

www.praha14kulturni.cz
FB: Praha 14 kulturní

KURZY OD Z ÁŘÍ  2022KURZY OD Z ÁŘÍ  2022
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ŠEDESÁTKY S KARLEM KRYLEM 

Missa|Karel Kryl revival
a další připomenutí let šedesátých.

21.8.22
14:00 - 18:00

Nikdy nesmíme zapomenout na den, kdy byly na celých 
20 let násilně zničeny naděje na život ve svobodné zemi. 

Program: zábava 60. let - přijďte si zaskákat panáka, 
gumu nebo přes švihadlo, zahrát si čáru nebo poskládat 
vlaštovku o drobné ceny. Dobové oblečení vítáno. 

17:00 Koncert kapely Missa|Karel Kryl revival.
Vzpomínka na velkého malého muže s kytarou. 
Akce se uskuteční za každého počasí. 

Bryksova 1002/20,  198 00 Praha Černý Most

GRILOVACÍ ODPOLEDNE

Všechny letní víkendy máme pro vás připravené 
tematické grilování. Můžete se těšit na chutě 

Španělska, Itálie, typické americké BBQ, 
nebo průřez středomořskou kuchyní.

Podrobnosti najdete na stránkách H55. 

2. - 3. 7.  
Španělsko

9. - 10. 7. 
Chorvatsko

16. - 17. 7.
Itálie

23. - 24. 7. 
Řecko

30. - 31. 7. 
Maďarsko

6. - 7. 8. 
Středomořská

kuchyně

13. - 14. 8.
Americké BBQ

20. - 21. 8. 
Vzpomínky 

na Bulharsko

27. - 28. 8. 
Hawaii

220620_texty do 14_cervenec-srpen22_akce p14.indd   2220620_texty do 14_cervenec-srpen22_akce p14.indd   2 20.06.2022   16:30:3120.06.2022   16:30:31



4 PO 
9:00

-
13:00

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

14 ČT 
14:00

-
16:00

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

15:00
-

17:00

SPRAY ART WORKSHOP
Sprejování s Fogoshem, 
které zvládne úplně každý.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

20 ST
15:00

-
22:00

ODPOLEDNE S PRAHOU 14
Aktuálně začínáme s přípravami Akčního plánu rozvoje 
MČ na další dva roky. Přijďte nám sdělit své podněty 
ke zlepšení a dalšímu rozvoji MČ. O svoje názory 
se můžete podělit v informačním stanu MČ Praha 14. 
Pro děti jsme připravili od 15.00 hodin
divadelní představení Zvířátka a loupežníci.
od 21:00 hodin 
KINO: ZBOŽNOVANÝ
Hostavice, Pilská 9
VSTUPNÉ: zdarma

21 ČT
13:00

-
15:30

VYCHÁZKA NA KARLŮV MOST
Krásná procházka centrem Prahy.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

21:00 LETNÍ KINO: 
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Letní kino za každého počasí.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 100 Kč

24 NE 
15:00

POHÁDKA O TŘECH 
NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
Veršované loutkoherecké představení 
Divadla Pruhované panenky.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 60 Kč

28 ČT 
19:00

-
20:30

CAMINO DE SANTIAGO 
- PO STOPÁCH ANDĚLŮ
Cestovatelská přednáška Lukáše Zajíčka.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

30 SO 
21:00

-
00:00

NOČNÍ BOJOVKA
Dobrodružství pro každého, kdo se nebojí.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

07 ČERVENEC
2022

Kalendář akcí
PRAHA 14

21.7.22
21:00

20.7.22 21:00

LETNÍ KINOKINO HOSTAVICE
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08 SRPEN
2022

Kalendář akcí
PRAHA 14

3 ST 
8:30

-
13:00

VÝLET DO ZOO ZAHRADY 
PRO SENIORY A DOPROVOD 
Tradiční letní výlet.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma, vstupné do ZOO si hradí každý sám

4 ČT 
13:00

-
14:30

KVĚTINOVÝ BAZÁREK
Pojďte se zbavit přebytků květin a udělat místo 
pro nějaké nové zajímavé kousky.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

21:00 LETNÍ KINO: PROMLČENO
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 100 Kč

10 ST
21:00

BIOGRAF KYJE: ZÁTOPEK
Výpravný fi lm režiséra Davida Ondříčka.
Farní zahrada v Kyjích, Prelátská ulice. 
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 80 Kč, Sleva ZTP + ZTP/P 50%

13 SO
13:00

-
18:00

LEGO WORKSHOP 
+ DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Hravé odpoledne na Plechárně.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

18 ČT 
20:30

LETNÍ KINO: POSLEDNÍ ZÁVOD
Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 100 Kč

19 PÁ
20:00

-
22:00

COLECTIV
Letní open air koncert na Plechárně.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 100 Kč

20 SO
14:00

-
18:00

SVATOBARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
Farní zahrada v Kyjích, Prelátská ulice. 
Praha14 kulturní
VSTUPNÉ:  zdarma

21 NE
14:00

-
18:00

SRPNOVÁ JEDNADVACÍTKA
MISSA|KAREL KRYL REVIVAL 
a další připomenutí let šedesátých.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

15:00 DIVADLO APROPO:
POHÁDKA Z KARKULČINA KOŠÍKU
Pohádka pro malé i velké.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 60 Kč

25 ČT 
14:00

-
16:00

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

18:00
-

21:00

OPEN MIKE A KONCERT ALEXEJ BYČEK
Letní džem.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

30 ÚT
19:00

-
21:00

KONCERT: ELVIS PRESLEY 
ALOHA FROM HAWAII
Petr Vondráček, skupina Lokomotiva a hosté.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 290 Kč

31 ST 
12:00

-
15:00

KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA
- VÝMĚNA ÚRODY
Pokud chcete vyměnit nebo darovat přebytky úrody 
ze své zahrádky, doneste je k nám
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

15:00
-

18:00

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V H55
Děti, vezměte své rodiče a přijďte si společně zatančit 
s herečkou a tanečnicí Henrietou Hornáčkovou!
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 30 Kč, s bláznivým kostýmem zdarma

4.8.22  21:00

18.8.22  20:30

LETNÍ KINO H55 LETNÍ KINO H55
220616_kalendar akci P14_07-22.indd   2220616_kalendar akci P14_07-22.indd   2 20.06.2022   16:24:5920.06.2022   16:24:59
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8:30

-
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30

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. Senio-
ra mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti 
a  stavu bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo 
uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

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

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

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

n Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 
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 – molitany, 
mol.drť, koženky, potahové látky, juta, plát-
na a  jiné. Čalounictví Na  Veselí 2 – za  ro-
hem domu, P4, parkování v  místě. Tel.: 
241 402 270. www.molitany.cz

n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Prová-
díme čištění, zrychlení, instalace, opravy, 
vzdálenou pomoc, obnovu dat i  DOUČO-
VÁNÍ. Volejte 731 732 737. Těšíme se na vás. 
Váš itcan.cz

OSTATNÍ

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

n MASÁŽE známými technikami, vč. masáže 
LYMFATICKÉ, lávovými kameny i vakuovými 
baňkami. Trápí vás bolest občas, nebo je už 
chronická? Zavolejte, přijedu k  vám, nebo 
Praha 9 Kyje. 725 174 978
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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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Základní škola – Praha 9,  
Bratří Venclíků 1140, 

přijme 
do pracovního poměru
od 1. 9. 2022 uklízečku 

na plný úvazek. 

Výkon práce odpoledne. 

Informace: 
pavla.boturova@seznam.cz, 

tel.: 281 0000 37RAFTY 

NEJVĚTŠÍ 
 KONTAKTNÍ
ZOOPARK V
ČECHÁCH  

KARAVANY,STANY,  TEE-PEE 

KEMPING 

ALE NEJSME JEN
ZOOPARK!  

WWW.ZOOPARKZELCIN.CZ 
#ZELCINSKELETO 

PŮJČENÍ RAFTŮ 
ZAJIŠTĚNÍ ODVOZU

733 720 744

hrda@regvyd.cz

Růžena Hrdá

Řádkovou 
inzerci v těchto 

novinách pro 
vás zajistí:
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V tajence najdete konec citátu fyzika Alberta Einsteina: „Ten, kdo se 
nikdy nedopustil chyby, se nikdy...“

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. srpna 2022 e-mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří 
Venclíků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka červnového vydání časopisu Čtrnáctka (2022/6) zní: „ZHLUBOKA SE NADECHNI. Je to jen špatný den, nikoli špatný život.“ 
Vylosovaní výherci jsou: Růžena Bendlová; Miroslav Čech; Josef Kavan.  

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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