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Obsah Vážení přátelé, 
stále častější slunečné dny avizují začátek 
letních prázdnin a dovolených. Přestože 
pro mnohé toto období představuje čas 
klidu a pohody, my si moc neodpočineme. 
Červenec a srpen jsou jedinými měsíci v roce, 
kdy můžeme rekonstruovat školy a školky. 
A i letos toho využijeme v plné míře. Co nás 
například čeká? Výměna zastaralého výtahu 
v MŠ Chvaletická, elektroinstalace v MŠ 
Paculova, kde navíc rekonstrukcí bývalého 
školnického bytu vytvoříme další zázemí pro 
školku, nebo třeba instalace nových kotlů v ZŠ 
Hloubětínská.
Skutečně výraznou letošní investicí budou 

tzv. rekuperace v ZŠ Generála Janouška, v ZŠ Vybíralova a v obou 
budovách ZŠ Chvaletická – v ulici Chvaletická i Rochovská. Nová 
vzduchotechnika zajistí výměnu a chlazení vzduchu tak, aby se dětem 
i učitelům ve třídách výrazně lépe dýchalo - a to nejen v letních 
měsících. Chceme také dokončit projekt zaměřený na vybudování 
polytechnických zahrad v mateřských školách, s nímž městská část 
začala v loňském roce. Počítadla, pexesa, boxy na třídění odpadu a další 
edukativní prvky letos přibydou na pozemcích MŠ Chvaletická, Sadská, 
Vybíralova a Bobkova.
Zklidnění provozu na komunikacích chce využít Technická správa 
komunikací hl. města Prahy k rekonstrukcím některých silnic. Proto je 
třeba počítat s omezeními i na naší městské části. Ke zlepšení neutěšeného 
stavu dopravy jsme se snažili přispět i my. Proto jsme iniciovali dvě 
drobná opatření, která, jak věříme, přispějí k alespoň částečnému 
zlepšení průjezdnosti městské hromadné dopravy. Prvním opatřením je 
vyhrazení pruhu pro autobusy v části ulice Broumarská, druhým zvýšení 
kapacity nájezdů na Vysočanskou radiálu. Chceme Vás také upozornit, že 
v souvislosti se zvyšováním počtu parkovacích míst hlavní město v létě 
uzavře P + R parkoviště na Černém Mostě, kde do roku a půl postaví nový 
moderní parkovací dům s trojnásobnou kapacitou.
Co se týká investičních projektů, daří se nám realizovat nejen ty školní, 
ale i řadu jiných. Na mysli mám v tuto chvíli zejména nové komunitní 
centrum Hloubětínská 55, které by se během září mělo otevřít veřejnosti. 
Informacím o tomto projektu věnujeme hlavní téma aktuálního vydání 
Čtrnáctky. Na jeho stránkách pak mimo jiné naleznete i letní překvapení 
– hru: Člověče, poznej Prahu 14!, která se váže k letošním pětadvacátým 
„narozeninám“ naší městské části.
Pro ty z Vás, kteří o prázdninách zůstávají v Praze, jsme připravili tradiční 
přehled volnočasových aktivit, jimiž si můžete příjemně zkrátit dlouhou chvíli.
Přeji Vám krásné slunečné léto a dětem dobrodružstvím nabité prázdniny.

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra

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

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi–tisk group s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p., 
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • Redakční 
rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Josef Kutmon, Ivan Břešťák, Bc. Tomáš Novotný, Soňa Tománková, Ing. Luděk 
Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 
14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie 
jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení 
označujeme zkratkou (pr). Foto na titulní straně: Kristýna Bílková
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Volnočasové centrum H55 není Ná-
rodní divadlo, na stavbu se nevybíralo 
mezi občany a budova nevyhořela, na-
štěstí. Jisté podobnosti tu však jsou. 
Už před otevřením má H55 dlouhou 
historii, přes řadu peripetií a dramat 
budova stojí. Druhá podobnost? Ná-
rodní divadlo bylo koncipováno jako 
české divadlo pro Čechy, H55 bude 
především pro Hloubětínské a  pro-
gram budou tvořit Hloubětínští. Ti už 
se nemohou dočkat.
Na  místě, kde dnes stojí nový, mo-
derní prosklený dům, kdysi bývala 
fara. Vedle něj najdete gotický kostel 
sv. Jiří, Hloubětínský zámeček se za-
hradami, Křižovnický dvůr a o kus dál 
v ulici též dvě školy, základní i střední. 
V 50. letech tu mělo letní scénu ves-
nické divadlo, ve kterém začínal Vla-
dimír Menšík. Lokalita má genius loci 
i  historicky ověřený potenciál tvořit 
centrum komunity.

SETKÁVAT SE SKUTEČNĚ,  
NE JEN NA SÍTI 
„V  dnešní době, kdy virtuální vztahy 
čím dál častěji nahrazují ty skutečné, 
je důležité podporovat vznik míst, kde 
se mohou lidé reálně poznávat a spo-
lupracovat. V  Hloubětíně žiji, takže 
osobně vnímám, jak citelně této čtvrti 
chybí důstojné zázemí pro komunitní 
život. A nejen to. I moderní knihovna. 
Jsem moc ráda, že po letech složitých 
jednání, souvisejících se zajištěním 
pozemku, se konečně blížíme k  cíli. 
Je sice potřeba ještě vychytat nějaké 

mouchy, ale když jsme to nevzdali do-
sud, teď už to nevzdáme určitě. Už teď 
se těším na září, až se H55 i její zahra-
da otevře návštěvníkům,“   říká mís-
tostarostka Mgr. Irena Kolmanová.
Podle ředitelky H55 Kláry Mišu-
nové vedení MČ v  čele se staros-
tou Mgr.  Radkem Vondrou chápe, 
že kultura a  budování komunity má 
na  spokojenost občanů podstatný 
vliv. „Nebojí se odvážných projektů. 
Takový přístup rozhodně není běžný 
ve  všech městských částech Prahy. 
V  investicích do  této oblasti lze na-
jít obrovské rozdíly,“ vysvětluje Klá-
ra Mišunová. Působí také v  Institu-
tu plánování a  rozvoje hl. m. Prahy 
a má tedy přehled, jak je na tom Pra-
ha celkově. „Jedním z velkých témat 
je pro mne decentralizace kultury 
v  Praze tak, aby se veškeré aktivity 

nesoustředily pouze na  centrum,“ 
dodává ředitelka H55.

CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT? 
Kyje mají kulturní dům, Lehovec KC 
Kardašovská, Černý Most Plechár-
nu, Hostavice kavárnu v parku Pilská. 
Hloubětín měl prozatím smůlu. Prak-
ticky jediný prostor, který bylo mož-
né pro výstavbu volnočasového cen-
tra využít, byl na  volné ploše poblíž 
hloubětínského bazénu.  V  roce 2014 
radnice vyhlásila mezinárodní archi-
tektonickou soutěž. Kromě umístění 
v architektonické soutěži se hodnoti-
la také energetická náročnost budo-
vy.  V rámci tohoto výběrového řízení 
zvítězila nabídka Ing. arch. Miloše Sy-
novce. Návrh jeho týmu sice v archi-
tektonické soutěži skončil na  třetím 
místě, ale v rámci hodnotících kritérií 
získal nejvyšší bodové ohodnocení.
„Hloubětín funguje spíše jako vesnice 
či malé městečko, není to úplně typic-
ká Praha. Bydlím tu 15 let, takže vím, 
jak jsou lidé po takovém místě hladoví. 
Rádi bychom vytvořili přirozené cent-

Hloubětín sobě – volnočasové centrum H55 
otevírá v září, přijďte Zažít město jinak
STAVEBNÍ PRÁCE JSOU HOTOVÉ, MOMENTÁLNĚ SE MONTUJE NÁBYTEK A DOKONČUJE ZAHRADA. V LÉTĚ BY MĚLA 
PROBĚHNOUT KOLAUDACE. PRVNÍ AKCÍ, NA KTEROU SEM MOHOU MÍSTNÍ PŘIJÍT, BUDE ZAŽÍT MĚSTO JINAK. 

Prosklené stěny odráží okolní stavby a zeleň

Vzdušný interiér budoucí knihovny

Kavárna s recepcí ožije v září 
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JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ MĚSTSKÁ 
ČÁST PODPOROVAT KOMUNITNÍ 
ŽIVOT NA SVÉM ÚZEMÍ?

Komunitní život nejde 
tvořit shora, ale lze mu 
vytvářet vhodné pod-
mínky. Důležitá jsou ko-
munitní centra a  místa 
k  setkávání. Říká se, že 

srdce obce tvoří hospoda a  kostel. 
Mimochodem Černý Most je nej-
lidnatější katastrální území Prahy, 
které nemá kostel. Pozitivní vliv 
mají školy a  školky, ty ale v  někte-
rých částech chybí a  chybí i  sbor 
dobrovolných hasičů, který se stará 
o bezpečnost i o kulturně-komunit-
ní život. Přiznejme si však, že je to 
především skladba obyvatel, která 
určuje úroveň komunity. 

Soňa Tománková,  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka 

Komunita se tvoří kolem 
místa nebo společných 
zájmů. Zatímco sbližová-
ní sousedů v  posledních 
letech napomáhá Face-
book, u  rekreační vyba-

venosti máme velké dluhy. Např. je 
ostuda, že při počtu obyvatel jako 
Karlovy Vary, nemáme jediné di-
vadlo, ba ani sál, do  kterého by se 
vešlo víc než 180 lidí! Zcela chybí 
multifunkční sportovní hala a máme 
jen jedno funkční fotbalové hřiště... 
Pro začátek by stálo za úvahu, kdy-
by se zájemcům rozdělovaly granty 
na kulturu, sport a volný čas častěji 
než jednou za rok.

Bc. Tomáš Novotný, ANO 

Základem fungujících ko-
munit je pravidelné setká-
vání našich občanů. Inspi-
raci bychom mohli čerpat 
v jižní Evropě, třeba v bal-
kánských zemích. Sou-

sedé se zde scházejí velmi často a u 
šálku kávy spolu pohovoří o tom, co 
je nového. Na sídlišti je ovšem situa-
ce složitější. Městská část musí pro 
občany vytvořit prostor, kde se potká-
vat. Ať již stavbou venkovních sezení 
se stoly na  vhodných místech nebo 
pořádáním kulturních akcí a  slav-
ností, kde se mohou komunity tvořit 
a skvěle fungovat.

Bc. Adam Palát, Piráti 

rum setkávání pro všechny – obyvate-
le, kteří se chtějí aktivně zapojit, i  ty, 
kteří si chtějí jen odpočinout a poklá-
bosit,“ popisuje situaci Soňa Skřípská, 
která má v  H55 na  starosti program 
a propojení s místní komunitou. 
„Několik měsíců zveřejňujeme výzvy, 
aby se obyvatelé do  navrhování pro-
gramu zapojili. Funguje to, už teď vím, 
že se sem přesune cvičení žen, které 
probíhá v  nevyhovujících prostorách, 
či pilates pro seniory. Zájem o spolu-
práci projevil čtenářský klub místní 
školy. Slyšela jsem, že dům se někte-
rým lidem nelíbí, zdá se jim příliš mo-
derní, popírající ráz místa. Asi se s tím 
budeme maličko potýkat, ale zároveň 
víme, že většina se sem těší. Doufám, 
že ty ostatní po  otevření rychle pře-
svědčíme,“ vysvětluje Soňa Skřípská. 

SKLENĚNÝ POKOJ  
VE SKLENĚNÉM DOMĚ
Dům architekta Miloše Synovce a jeho 
kolegů pracuje s  volným   prostorem 
a sklem, je vzdušný a otevřený. V příze-
mí bude kavárna navazující na zahradu, 
v  suterénu multifunkční sál, v  prvním 
patře pobočka Městské knihovny, pod 
střechou pak kanceláře a dva ateliéry. 
Hlavní prostory na  sebe volně nava-
zují, z kavárny tedy vidíte do knihovny 

a naopak. Multifunkční sál je zařízený 
tak, aby se v něm mohlo konat téměř 
všechno, počínaje cvičením, přes před-
nášky, workshopy a  divadelní před-
stavení. „Ve  spolupráci s  Městskou 
knihovnou v Praze počítáme s cyklem 
autorských čtení. Rádi bychom, aby ná-
vštěva knihovny získala i  společenský 
rozměr, nejen vracení a půjčování kní-
žek,“ říká Klára Mišunová. 
Pokud se kolaudace nezkomplikuje, 
H55 by měla otevřít v září. „Počítáme 
s  tím, že se zapojíme do  programu 
letních kin Prahy 14. Pro premiérové 
promítání jsme záměrně vybrali film 
Skleněný pokoj,“ směje se Klára. Má 
to dva důvody. Příběh filmu se ode-
hrává ve slavné funkcionalistické vile 
Tugendhat, postavené ze skla, oce-
li a  betonu podle návrhu architekta 
Miese Van der Rohe. H55 svými pro-
sklenými stěnami tuto stavbu trochu 
připomíná. Druhým důvodem této 
volby je skutečnost, že byl film nato-
čen podle literární předlohy oceňo-
vaného britského autora Simona Ma-
wera, takže k  uvedení filmu připraví 
program i knihovna. Další velkou akcí, 
na  kterou můžeme pozvat už teď, je 
Zažít město jinak, která se bude ko-
nat 21. 9. 2019.  „Půjde o sousedskou 
slavnost se vším všudy, zúčastní se 
skauti, škola, kapely z okolí, program 
prostě poskládají místní. Počítáme 
s odpolední pohádkou, bazarem knih 
i pokojových rostlin, přidá se i knihov-
na. Pro nás to bude první test toho, 
jak se komunita bude ochotná zapo-
jit,“ uzavírá Klára Mišunová.  pet

Foto: Kristýna Bílková 

Máte dotazy či 
podněty týkající 
se investic, ži-
votního prostře-
dí, komunikace 
s veřejností nebo 
třeba veřejných 
projednání a  lo-
kálních fór? Na-

pište nám přes kontaktní formulář 
na  hlavní straně webu městské 
části www.praha14.cz nebo se 
obraťte přímo na  místostarostku 
Mgr. Irenu Kolmanovou, která má 
výše uvedené oblasti v gesci. 
Psát můžete na e-mail:  
Irena.Kolmanova@praha14.cz.

MGR. IRENA KOLMANOVÁ, 
MÍSTOSTAROSTKA

KLÁRA MIŠUNOVÁ
Pochází z  Valaš-
ska, divadelní pro-
dukci vystudovala 
na  JAMU, v  Praze 
žije a  pracuje 7 let. 
Podílela se na  or-

ganizaci velkých festivalů typu 
Pražské Quadriennale, pomáha-
la vybudovat holešovické Studio 
Hrdinů. Kromě toho, že vede H55, 
působí také v  Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy.  

SOŇA SKŘÍPSKÁ
V  Hloubětíně žije už  
15 let, přestěhovala 
se sem za  manže-
lem. Má dva syny, 
jiné děti učí plážo-
vý volejbal. Vystu-

dovala sportovní management 
na Technické univerzitě v Liberci. 
Sport, organizace sportovních 
klání a vedení dětí je pro ni víc než 
jen práce. V  H55 má na  starosti 
program a komunikaci a zapojení 
místní komunity. 
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H55

info@h .cz
www.h .cz

f /HloubetinskaVolnočasové
centrum H

Otevřeme 
v září 2019. 

Podílejte se 
na přípravě 
aktivit pro nové 
volnočasové 
centrum H55 
v Hloubětíně.

Najdete tu kavárnu, 
pobočku knihovny,
víceúčelový sál 
a zahradu.

Máte nápad? 
Ozvěte se nám
na info h55.cz@

Hloubětínská
Praha 

Jak vnímáte rozdíl mezi kulturním 
a komunitním centrem?
Kulturní centrum je prostor, do  kte-
rého lidé přicházejí jako diváci či ná-
vštěvníci. Komunitní centrum je něco 
společného, průběžně budovaného. 
Naším cílem je, aby byl program co 
nejvíce propojený s místními, ne-
chceme ho vymýšlet či dodávat my, 
jen nabízíme vhodný prostor a zkuše-
nosti. Očekávání jsou velká na  obou 
stranách – jak na naší, tak na straně 
místních lidí. Za rok se možná sezná-
míme a  najdeme nějakou fungující 
platformu, ale to rozhodně nezname-
ná, že máme do  dalších let hotovo. 
Práce s komunitou je nikdy nekončící 
proces. 

V čem bude H55 jiná než ostatní kul-
turní a komunitní centra Prahy 14? 
Plechárna je volnočasové centrum, 
určené obyvatelům sídliště a  ko-
munitě skejťáků.   Chvilku trvalo, 

než lidé z okolí pochopili, že je Ple-
chárna nebude rušit ve  večerních 
hodinách, že jsou tam zvaní. KD 
Kyje je svou dispozicí bez veřejné-
ho venkovního prostoru předurčen 
k tomu, být kulturním domem, kde 

se pořádají plesy, koncerty, diva-
delní představení pro děti. Naší vel-
kou výhodou je veřejný prostor, tedy 
zahrada s altánem, kam lidé mohou 
přijít jen tak, aniž by šli na  akci či 
do  kavárny. Druhým specifikem je 
pak spolupráce s  pražskou měst-
skou knihovnou, je to poprvé, co 
bude knihovna takto propojená 

s  komunitním centrem. V  okolí je 
několik škol, přála bych si, aby se 
sem děti nebály přijít, když mají 
volnou hodinu, mohou se poflako-
vat v zahradě. Nebo v knihovně – to 
je podle mého názoru ta nejlepší 
forma poflakování. 

Jak konkrétně budete s  místní ko-
munitou pracovat?
Než vůbec nabídneme nějaký pro-
gram, musíme se s místní komunitou 
seznámit. Naším cílem je, aby se na 
něm Hloubětínští podíleli v maximál-
ní míře, chtěli bychom program  sklá-
dat s  nimi. Práce s  komunitou vy-
žaduje čas, společenství nejdříve 
vzniká, až poté si začíná důvěřovat. 
V  tomto ohledu je skvělé, že je Soňa 
místní a  pomáhá šířit naši koncep-
ci vlastně zevnitř. Uvítáme kohokoli, 
kdo má chuť a vůli cokoli u nás dělat. 
Pokud máte nápad, ozvěte se prosím 
na info@h55.cz.  pet

Práce s komunitou je nikdy nekončící proces
„OČEKÁVÁNÍ JSOU VELKÁ NA OBOU STRANÁCH – JAK NA NAŠÍ, TAK NA STRANĚ MÍSTNÍCH LIDÍ,“ ŘÍKÁ 
V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA VEDOUCÍ KOMUNITNÍHO CENTRA HLOUBĚTÍNSKÁ 55 KLÁRA MIŠUNOVÁ.

„Velkou výhodou je 
zahrada s altánem, kam 

lidé mohou přijít jen 
tak, aniž by šli na akci či 

do kavárny.“
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Projekt To dáš! vznikl v rámci mezinárodní iniciativy Youth Empowered, kterou 
do České a Slovenské republiky přináší společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
jako celoskupinový projekt společnosti Coca-Cola Hellenic Bottling Company.  
Projekt podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých lidí formou poskytování 
tréninků, anebo organizováním motivačních workshopů, které zvyšují potřebné 
znalosti v oblasti dalšího sebe(vzdělávání), hledání si pracovních příležitostí a startu  
do samostatného života. Projekt má za cíl do roku 2025 proškolit v 28 zemích 
společnosti Coca-Cola HBC jeden milion znevýhodněných dětí a mládeže.

Strategickým partnerem projektu je Nadace Terezy Maxové dětem. Cílovou skupinou, 
pro kterou je projekt určen, jsou studenti středních a vysokých škol a mladí lidé  
z dětských domovů. 

cocacolatodas.com
#cocacolatodas

Je ti 16-25 let, chceš uspět, růst,  
rozvíjet se a dozvědět se něco nového? 

23. 7. NEBO 27. 8.  
V ZÁVODĚ, V PRAZE KYJÍCH
Přihlaš se přes kontaktní formulář  
na cocacolatodas.com

PŘIHLAŠ SE! 

Spolu s 

To dáš i TY!

Pomáháme mladým lidem uspět a růst

Uvidíme se  
také na festivalu 

STOP ZEVLING  
14/9/2019 na Černém mostě 

TÉMATA

SPOLUPRÁCE  
A NETWORKING

ZPĚTNÁ  
VAZBA

TIME  
MANAGEMENT

KOMUNIKACE VYJEDNÁVÁNÍ

inzerce_188x264.indd   1 21/06/2019   11:50
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„Obě už jsou v provozu. Cestování hro-
madnou dopravou nepředstavuje ta-
kovou zátěž pro životní prostředí, proto 
se jej snažíme maximálně podporovat,“ 
říká místostarosta Prahy 14 Ing.  Petr 
Hukal, do jehož gesce doprava v měst-
ské části spadá. První opatření Praha 
14 iniciovala v  Kbelské ulici, u  nájez-
du na  Vysočanskou radiálu ve  směru 
do  Hloubětína. „Místo před nájezdem 
je z  hlediska provozu komplikované. 
Doprava se tam sjíždí z  různých smě-
rů a vázly nám zde autobusy linky 110. 
Podařilo se nám na pražském magist-
rátu vyjednat, aby byl nájezd na radiálu 
umožněn dvěma pruhy. Plynulost pro-
vozu se tím zlepšila a věřím, že opatření 
ocení všichni motoristé,“ vysvětluje mís-
tostarosta Hukal.
Dále ve  spolupráci s  organizátorem 
MHD – společností ROPID – radnice 

zajistila vyhrazený pruh pro autobu-
sy v ulici Broumarská od autobusové 
zastávky Hejtmanská ke  křižovatce 
s  Ocelkovou ve  směru do  Kyjí. Vy-
hrazený pruh platí pouze v  pracovní 
dny od  6 do  10 hodin. „Zejména li-
dem v linkách 110 a 181 se tak v ranní 
špičce o  pár minut zkrátí cestování. 
Autobus nyní plynule vyjede ze za-
stávky a  je schopen objet stojící ko-
lonu až ke  křižovatce s  Ocelkovou. 
Broumarská ulice se bohužel stala 
atraktivní spojkou pro cesty do cent-
ra města a zároveň i objízdnou trasou 
při dopravních problémech na  Štěr-
boholské radiále. Řešením je v tomto 
případě dostavba pražského okruhu 
a  další zvyšování atraktivity MHD, 
zejména městské železnice,“ dodává 
místostarosta Hukal. 

red

Autobusy v Praze 14  
projedou rychleji
CESTOVÁNÍ UCPANOU PRAHOU NENÍ PŘÍJEMNÉ PRO ŘIDIČE V AUTECH, 
NATOŽ PRO CESTUJÍCÍ V AUTOBUSECH VÁZNOUCÍCH V KOLONÁCH.  
MĚSTSKÁ ČÁST PROTO INICIOVALA DVĚ DROBNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ SICE 
NEUTĚŠENÝ STAV NEŘEŠÍ ZCELA, ALE POMÁHAJÍ. 

 

ÚŘE D N Í  H O D I N Y  V  L É TĚ  

Upozorňujeme návštěvníky,
že v období 

od 1. 7. do 30. 8. 2019 je
na ÚMČ Praha 14 zavedena

polední přestávka.
V uvedeném termínu je úřad
pro veřejnost uzavřen v čase

od 12 do 13 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Praha 14 přijme právníka
Městská část Praha 14 přijme právníka do Odboru právních a kontrolních čin-
ností ve tř. 11. Nabízíme možnost získání obecního bytu nebo ubytovny a další za-
městnanecké benefity. Bližší informace: www.praha14.cz – volná místa, Ing. Ire-
na Holíková, tel. 225 295 540. red

Sebeobrana pro 
ženy i pro seniory

Praha 14 od letošního jara organizovala 
kurz sebeobrany pro seniory a pokro-
čilý kurz sebeobrany pro ženy. Lekce, 
na které přispěl Magistrát hl. m. Prahy, 
se nově konaly v  Komunitním centru 
Kardašovská na Lehovci. Oba semináře 
se podařilo naplnit. A nejen to. Účast-
níci kurzů nešetřili pozitivními ohlasy. 
Také proto má městská část v  plánu 
pokračovat v této formě prevence i na-
dále. „Na vlastní kůži jsem si lekce vy-
zkoušela a doporučuji je každému. Ne-
jde ani tak o fyzickou zdatnost, jako spíš 
o to, naučit se řešit situace, do kterých 
se člověk sice nikdy nechce dostat, ale 
nemá zaručené, že se mu vyhnou,“ říká 
koordinátorka prevence kriminality 
Mgr. Veronika Havlíčková.
Sebeobranu vyučují profesionální lekto-
ři z organizace Krav Maga Global. Hlav-
ním cílem tohoto bojového systému je 
naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohla-
ví, fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se 
ubránit proti všemožným druhům útoků. 
Na  kurzech se trénují například efek-
tivní techniky, způsoby vyjednávání i to, 
jak se vyhnout konfliktním situacím. Od  
7. října bude probíhat nový kurz Sebe-
obrana pro ženy – začátečníci, který 
se bude konat každé pondělí od  18:15 
do 19:30 hodin opět v KC Kardašovská. 
V komunitním centru bude rovněž pro-
bíhat i kurz pro seniory. Lekce jsou zdar-
ma. Pro více informací Veronika.havlic-
kova@praha14.cz, tel. 225 295 450. red

Vnitroblok v novém
Vnitroblok mezi ulicemi Mochovská, 
Zelenečská a  Nehvizdská v  Hloubětíně 
má nový „kabát“. Od loňského listopadu 
zde městská část pracovala na úpravě 
terénu, rekonstrukci chodníku a dalších 
novinkách, které místo proměnily v pří-
jemný kout pro zábavu i relaxaci. „Kro-
mě nové cestní sítě zde přibyly dvě nové 
houpačky, trampolína a pružinová hou-
padla pro nejmenší. Je zde také zpevně-
ná kruhová plocha, kterou děti mohou 
využít pro míčové hry nebo si zde mo-
hou třeba nakreslit skákacího panáka,“ 
říká místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena 
Kolmanová, která má na starosti inves-
tice a životní prostředí v Praze 14. Ra-
dost z hotového vnitrobloku, kde už bylo 
třeba dořešit pouze zatravnění, protože 
původně vysetá tráva nevzrostla, zkazily 

v polovině června přívalové deště. Prud-
ký liják splavil nové svahy. „Na nápravě 
se začalo pracovat okamžitě. V nejhor-
ším místě necháváme budovat opěrnou 
zídku, ostatní prudké svahy odtěžíme 
tak, aby byly pozvolnější. Zároveň do-
plníme odtokové kanálky i  do  mlatové 
cesty. Při práci na  dalších projektech 
musíme více brát v  úvahu současné 
trendy v počasí. Přívalové deště se po-
malu stávají běžnou součástí léta,“ do-
dává místostarostka Kolmanová. red
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Kurzy českého  
jazyka pro  
cizince
Přijímáme přihlášky na kurz českého 
jazyka pro cizince. Uskuteční se od   
11. 9. do 31. 12. 2019. Výuka dospělých 
bude probíhat dvakrát týdně, výuka 
dětí jednou týdně (dětí z MŠ 2 x), jed-
na lekce trvá 90 minut. Kurzy české-
ho jazyka pro cizince organizuje Far-
ní charita Praha 14 v rámci projektu 
„Integrace cizinců na  MŠ Praha 14 
v roce 2017“, za finanční podpory Mi-
nisterstva vnitra ČR a městské části 
Praha 14. Účast na výuce je finančně 
výhodná. Máte-li zájem nabídku vyu-
žít, volejte: 739 203 254. red

P + R parkoviště se uzavře.  
Kvůli výstavbě nových garáží
Hlavní město Praha začne již brzy 
s  výstavbou nového parkovacího 
domu na  Černém Mostě. V  sou-
vislosti s  tím má být dle sdělení 
magistrátu od  1. 8. 2019 uzavřeno 
stávající P + R parkoviště severně 
podél ulice Chlumecká – v blízkosti 
tamních velkých obchodních domů. 

Právě na této ploše nový parkovací 
dům město vybuduje. Investorem 
projektu je městská společnost 
Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy. Po dobu uzavírky (18 měsíců) 
bude parkování umožněno na  vy-
braných parkovištích v okolí. 

red

Lávka přes Ocelkovu bude uzavřena 
do konce prázdnin
Frekventovanou ulici Ocelkova pře-
mosťují celkem tři lávky. Na  dvou 
z nich je nyní buď částečně, nebo zcela 
omezen provoz. Úplná uzavírka, kte-
rá podle současného harmonogramu 
potrvá až do  konce letních prázdnin, 
se týká mostku na úrovni ulice Dygrý-
nova. Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy (TSK), jež obě lávky spravu-

je, ho kvůli jeho špatnému stavu ne-
chává kompletně rekonstruovat. Sou-
částí prací je i pokládka nového asfaltu 
a  oprava chodníků. Druhý mostek, 
tentokrát u ulice Doležalova, má zúže-
ný průchod pomocí ocelové konstruk-
ce. TSK zjistila, že lávka je ve špatném 
technickém stavu a  bez zabezpečení 
hrozí její přetížení. Správce momen-

tálně vyhodnocuje situaci a rozhoduje 
o dalším postupu. red

Mladí filmaři z Prahy 14 se opět 
„utkali“ na Antifetfestu

Také v letošním roce se žáci a studenti 
místních škol zapojili do  festivalu Anti-
fetfest, „přehlídky“ amatérských filmů 
s tematikou rizikového chování. V obvod-
ním kole soutěže v  kategorii „základní 
školy“ uspěli mladí filmaři ze ZŠ Chva-
letická, kteří obsadili první, druhé i třetí 
místo. Nejvíce se porotcům líbil snímek 
Kyber Drogy od  tvůrčí skupiny s poně-
kud tajemným názvem C10H15N Inc. 
„Pojednává o  mladíkovi, který prožije 
zajímavou, avšak poučnou cestu k dro-
gám pomocí počítače a telefonu,“ popi-
sují své dílo tvůrci. V  kategorii „střed-
ní školy“ první místo získali studenti 
černomostecké „pobočky“ Gymnázia 
Chodovická. Uspěli se snímkem Slad-

ký domov „o domácím násilí z pohledu 
dívky Adély“. Pořadatelem letošního 
Antifetfestu je městská část Praha 12, 
vyhlašovatelem, stejně jako v  uplynu-
lých letech, Národní síť Zdravých měst. 
Přestože festival běží již od  roku 2007, 
letos poprvé má celorepublikový pře-
sah. Krajské kolo soutěže, kam sním-
ky místních škol postoupily, proběhlo  
19. června, celorepublikové finále se 
bude konat v září. V pražském kole uspěli 
místní gymnazisté – Jakub Hynek získal 
zvláštní cenu za práci se zvukem, Šárka 
Svobodová zvláštní cenu za ženský he-
recký výkon v hlavní roli, celkově se sní-
mek Sladký domov v kategorii středních 
škol umístil na třetí příčce. red

Letní uzavírka 
Městské knihovny 
v Praze
Všechny pobočky Městské 
knihovny v Praze budou mít letos 
prodlouženou uzavírku – od 5. 7. 
do 25. 8. 2019. Důvodem je přípra-
va na zavedení technologie RFID 
do výpůjčního procesu. V Praze 14 
se uvedené omezení týká poboček 
Černý Most a Hloubětín. Stávající 
pobočka Hloubětín se navíc uzaví-
rá nadobro, a to již 4. 7. Čtenáři se 
mohou těšit na podzim, kdy bude 
knihovna otevřena v úplně nových 
prostorách Komunitního centra 
Hloubětínská 55 (H55). Všechny 
důležité informace o prázdnino-
vém provozu Městské knihovny 
v Praze zájemci najdou na webové 
stránce www.mlp.cz/leto. red

Výherce z Gymnázia Chodovická ocenila i místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová.
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Cílem „kulatého stolu“, u něhož se se-
šly více než dvě desítky lidí ze čtrnácti 
pražských městských částí, bylo na-
vázat vzájemnou spolupráci a  sdílet 
dobrou praxi v  klíčových otázkách. 
„To se podařilo. Účastníci se shodli, 
že setkání bylo přínosné a že by oce-
nili, kdyby se do budoucna mohli po-
dobně vídat častěji na  magistrátem 
zaštítěných metodických poradách – 
vždy organizovaných jinou městskou 
částí,“ řekla Mgr. Lenka Horváthová, 
vedoucí týmu Služeb pro pěstouny 
na ÚMČ Praha 14.
Celé setkání, které se uskutečnilo 
v rámci celostátního Týdne pěstoun-
ství, se točilo kolem aktuálních témat 
v  doprovázení pěstounů – od  for-
málního a organizačního zajištění až 
po  služby a  aktivity spojené s  touto 
oblastí. „Závěrečná diskuze odhalila 
oblasti, kde sociálním pracovníkům 

chybí metodická podpora. Shodli se, 
že je třeba mít podrobnější pravidla 
pro čerpání příspěvku na výkon pěs-
tounské péče a více se zabývat napří-
klad motivací pěstounů ke vzdělávání 
a respitní péči, nedostatečnou kapa-

citou doprovázejících pracovnic a pra-
covníků či hrazením nákladů za  bio-
logické děti pěstounů. Na setkání se 
řešila mimo jiné i  dětská obezita či 
dluhová problematika u  pěstounů,“ 
shrnula Mgr. Horváthová. red

PRAŽSKÝ MAGISTRÁT VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 14 ZORGANIZOVAL V POLOVINĚ ČERVNA 
SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Z ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ 
TÉMATIKOU PĚSTOUNSTVÍ, RESPEKTIVE TZV. DOPROVÁZENÍM PĚSTOUNŮ.

Aktuality

Sociální pracovníci se sešli u „kulatého stolu“. 
Řešilo se pěstounství

Přátelské vztahy mezi základní školou 
a hokejovou Slavií už mají tradici. „Cho-
díme s  dětmi na  hokej již několik let 
a jsme velcí fanoušci HC Slavie, několi-
krát přijeli hráči k nám do školy na be-
sedu. Děti dnes málo sportuji a kdo jiný 
by je ke sportu měl přimět, než jejich 
idoly z  ledu,“ vysvětluje svou motivaci 
organizátorka Zlata Meyerová, vedoucí 
třetího oddělení v družině a zároveň fa-
nynka hokejové Slavie. Větší akci tohoto 
druhu pořádala paní Meyerová poprvé 
a  byly to nervy. Počasí turnaji zrovna 

nepřálo, na  venkovním hřišti se hrát 
nedalo. Všech osm týmů, tvořených 
jednotlivými odděleními školní družiny, 
se muselo vtěsnat do tělocvičny. 
Slávisty při příchodu pobavilo vnější 
obložení tělocvičny ve  sparťanských 
barvách. Ovšem od chvíle, kdy si mezi 
sebou rozdělili dětské týmy a začalo se 
hrát, bylo vidět, že se baví doopravdy. 
„Pro naše hokejisty je to zpestření letní 
přípravy a těší nás, že můžeme dětem 
udělat radost,“ řekl Jakub Mezlík, kte-
rý se stará o propagaci klubu. Děti byly 

z hokejistů opravdu nadšené a okamži-
tě si je oblíbily. 
Hrálo se pavoukovým systémem, vyhrá-
lo třetí oddělení - Berušky, tedy oddělení 
Zlaty Meyerové. „Od  doby, kdy fandíme 
Slavii se ale jmenujeme Slavie,“ směje se 
družinářka. Když pak děti komentovaly 
průběh hry slovy „Slavisté hrají famóz-
ně“, nebylo úplně jasné, zda myslí ty malé, 
nebo velké. „Turnaj se opravdu povedl, 
děti dlouho nemluvily o ničem jiném. Mám 
už další nápad, ale ten až na podzim,“ uza-
vírá Zlata Meyerová.  pet 

Umí hokejisté fotbal? Famózně!
JE ÚTERÝ 28. 5. 2019, DVĚ HODINY ODPOLEDNE. TĚLOCVIČNA ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ SE OTŘÁSÁ V ZÁKLADECH. 
PŘIJEL SEM HOKEJOVÝ A TÝM PRAŽSKÉ SLAVIE A HRAJE S DĚTMI Z DRUŽINY…NE NE, ŽÁDNÝ HOKEJ. FOTBAL.
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Zveme Vás
do nově otevřené čokoládovny v areálu svíčkárny RODAS

v Šestajovicích u Prahy.
Zde si můžete sami odlévat a zdobit čokoládové tabulky,

lízátka, nebo malovat barevnou čokoládou.
To vše z pravé Belgické čokolády značky Callebaut. 

Tato čokoláda je bez palmového tuku, škrobu a mouky, 
takže i pro alergiky na lepek.

Zdobit můžete ingrediencemi dle vlastního výběru:
různými oříšky, ovocem,

zázvorem, ibiškem, kakaovými boby, nebo rozmarýnem 
s mořskou solí /mňam, úžasná kombinace/

na výběr cca 20 druhů.

Pozvánka do nově otevřené

čokoládovny S tímto letákem dárek -

horká aztécká čokoláda
V areálu můžete navštívit i řemeslné dílny

svíčkárna, pastelkárna, mýdlárna, 
perníková chaloupka, knoflíkárna

a minifarmu s hospodářskými zvířátky

Není nad to vyrobit si podle svého. U nás máte tuto možnost 
v krytých a teplých prostorách po celý rok. 

Můžete si sami vyrobit, naplnit,ozdobit,odlévat, vykrojit, 
navrstvit,nebo jen tak nasát příjemnou atmosféru.

RODAS Šestajovice
Na Balkáně 211

Naproti fotbalovému hřišti. Autobusem z ČM č. 303,
výstup Na Balkáně, odsud 2 minutky pěšky.

Otevírací doba:
so + ne 10–18 hodin

Tel.: 281 962 341, Mobil: 603 229 436
www.rodas.cz

Letní prázdninová otevírací doba od 1.7.- 31.8.2019. Otevřeno bude každé úterý a středa od 9:00  do 17:00 hodin. 
Soboty a neděle celoročně od 10:00 do 18:00 hodin. Bez objednání. 

Aktuality

Mladí zastupitelé navrhnou 
projekt u Doubravky
Většina členů Žákovského 
zastupitelstva jsou deváťáci. 
Proto na  jaře finišovala nejen 
jejich práce, ale i docházka do základ-
ních škol. Také letos se podíleli na pří-
pravě a realizaci každoročního Dětské-
ho fóra, z  něhož jim vzešel další úkol 
– zapojit se do aktuálního ročníku par-
ticipativního rozpočtu. Po  velkých dis-
kuzích se mladí zastupitelé rozhodli, že 
ve  stanoveném termínu podají projekt 
na  úpravu okolí rozhledny Doubravka, 
konkrétně na  výstavbu altánu a  umís-
tění drobného vybavení. Mimo toho žáci 
pomáhali s  některými velkými akcemi 
městské části – Čarodějnicemi Prahy 14 
a Dnem Země – nebo chystali programy 
pro děti z  mateřských škol. Připravili 
třeba tři dopolední programy ve  stylu 
pohádek z  Večerníčka pro MŠ Vybíra-
lova, MŠ Obláček a MŠ Paculova, která 
navštívila akci připravenou na zahradě 
DDM Praha 9. Celkem se programů zú-
častnily téměř čtyři stovky dětí. red

Školička SAS  
v Komunitním centru Motýlek

Po celý školní rok jsme provázeli více 
než desítku malých dětí, jejichž rodiče 
právě řešili různorodé náročnější život-
ní situace. Ve školičce děti zažívaly vře-
lé přijetí zkušených pracovníků, kteří 
jim pomáhali se začleněním do  dět-
ského kolektivu tak, aby plynule zvlád-
ly přechod do mateřské školy. Učily se 
nejen základním komunikačním doved-
nostem, společenským a hygienickým 
návykům, ale i  zpívat, kreslit, cvičit. 

Společně jsme se vypravili i na  různé 
výlety a jiné akce. Za finanční podporu 
děkujeme Úřadu městské části Pra-
hy 14, Magistrátu hl. m. Prahy, Nadaci 
Agrofert a dalším milým dárcům z řad 
firem i soukromých osob. 
Od  září přijímáme nové děti od   
2,5 roku. V případě zájmu prosím kon-
taktuje vedoucí SAS Kateřinu Smolo-
vou, DiS., telefon 778 074 998.
 KC Motýlek
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Letní kino na střeše Centra Černý Most
 

 PROGRAM

4. 7. Hastrman 
11. 7. Chata na prodej
18. 7. Zlatý podraz 
25. 7. Tátova volha 
1. 8. Toman 
8. 8. Jan Palach 

15. 8. Čertí brko 
22. 8. Po čem muži touží

Střecha Centra Černý Most se během léta promění 
ve  velkokapacitní letní kino. Návštěvníci se mohou 
už počtvrté těšit na vybrané snímky z tuzemské fil-
mografie. Od 20. června do 22. srpna, každý čtvrtek, 
od 21:00 hodin bude k promítání připraveno celkem 
10 filmů, které si až na první a poslední, vybrali divá-
ci sami pomocí hlasování. Program odstartoval ro-
dinnou pohádkou Čertoviny, jejíž promítání se neslo 

ve  slavnostním duchu. Posledním filmem, který se 
bude promítat 22. srpna, je snímek Po čem muži tou-
ží s Annou Polívkovou a Jiřím Langmajerem v hlavní 
roli. Kromě filmu se můžete těšit na zajímavý dopro-
vodný program. Soutěž o lístky na VIP zónu najdete 
na facebookové stránce Centra Černý Most. Vstup je 
zdarma a letní kino naleznete na střeše Centra Černý 
Most u vstupu do kina Cinestar.

Pro zájemce bylo připraveno několik 
softballových disciplín, bohaté občer-
stvení a pro ty nejmenší skákací hrad. 
Před 14. hodinou se mikrofonu ujal 
současný předseda klubu Jan Fuchs, 
aby připomněl důležité osobnosti, kte-
ré se podepsali pod dlouholetou historií 
a úspěchy klubu. Mezi hosty byla i  zá-
stupkyně ředitelky ZŠ Bratří Venclíků 
paní Zuzana Kafková, která popřála 
mnoho úspěchů do  dalších let a  ujala 
se slavnostního nadhozu Extraligo-
vého utkání mužů proti Eagles Praha. 
Dvojutkání skončilo smírně po  těsné 
porážce 5:6 a  vítězství 5:0, což v  ak-
tuální tabulce znamená průběžné 2. 
místo. Další domácí utkání muži ode-
hrají v sobotu 10. a v neděli 11. srpna od  
12 a od 14 hodin. 
Oslavy hodnotil člen klubu a zastupitel 
Petr Vítů: „Jsem rád, že se celá akce 
vydařila a  přilákala řadu návštěvníků 
nejen z  Prahy 14, zároveň bych chtěl 
poděkovat vedení ZŠ Bratří Venclíků, 

Městské části Praha 14 a  Coca-Cola 
HBC Česko a  Slovensko za  podporu 
celé akce a softballu na Praze 14.“
Na  vydařené nedělení odpoledne na-
vázala středeční událost mezinárod-
ních rozměrů, kdy reprezentační výběr 
České republiky přivítal v  přátelském 
utkání před Mistrovstvím světa tým 

Argentiny. V  základní sestavě nechy-
běla ani dvojice hráčů Spectra, David 
Mertl a Tomáš Petr, kteří ani přes kva-
litní výkon nedokázali zabránit porážce 
od aktuálně 5. týmu světa (dle žebříčku 
WBSC, pozn. autora).

Spectrum Praha
Foto: Petr Vítů

Softballové oslavy s Argentinou
LETNÍ TEPLOTY ATAKUJÍCÍ TŘICETISTUPŇOVOU HRANICI ČEKALY NA NÁVŠTĚVNÍKY OSLAV 30 LET KLUBU 
SPECTRUM PRAHA, KTERÉ PROBĚHLY V NEDĚLI 2. ČERVNA NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V AREÁLU ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ. 
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Důležitým bodem jednání byla dis-
kuse o  zásadní revitalizaci stávající 
budovy radnice. „Naším cílem je pří-
jemné prostředí úřadu, které bude 
sloužit občanům k jejich plné spoko-
jenosti i  v  následujících desetiletích 
a ekologické fungování budovy s ma-
ximální úsporou energií,“ popsal zá-
měr starosta Prahy 14 Mgr.  Radek 
Vondra. Využití rekuperačních jedno-
tek a moderních technologií přispěje 
k  tomu, že budova bude, zjednodu-
šeně řečeno, v  létě chladit a  v  zimě 
hřát. Veškeré stavební práce a úpra-
vy budou řešeny tak, aby byla běžná 
agenda dostupná občanům bez zá-
sadních změn. 
Financování nákladné rekonstruk-
ce lze z převážné části zajistit z ev-
ropských dotací v  rámci Operač-
ního programu Praha – pól růstu, 
na  stavbu zcela nové budovy tento 
program využít nelze. Dotace jsou 
však vypláceny až zpětně po  rea-
lizaci projektu, na  červnovém jed-
nání tedy zastupitelstvo schválilo 
podání žádosti o návratnou finanční 
výpomoc od  hlavního města Prahy 
ve  výši 130 milionů korun. Přijetí 
této výpomoci pak bude zastupitel-
stvo schvalovat samostatně.

PODPORA PRO SPORT, KULTURU 
I SOCIÁLNÍ OBLAST 
Několik bodů jednání se týkalo vy-
pořádání dotací za  rok 2018 pro 
sociální oblast, kulturu, sport, vol-
nočasové aktivity a  Místní agendu 
21. V „Oblasti 1 –   Sociální a návaz-
né služby“  a  „Příspěvek na  zajiš-
tění služby“ rozdělila městská 
část  celkem   2  499  500 Kč, celková 
vratka dotací činila 24  000 Kč. Za-
stupitelstvo se zabývalo i  poskyt-
nutím dotací v  sociální oblasti pro 
roky 2019–2020, které byly schvá-
leny ve  výši 1  989  000, respektive 
2 000 000 Kč. Rada na svém jednání 
10. 6. 2019 schválila poskytnutí dal-
ších 500  000 Kč v  dotačním progra-
mu „Příspěvek na zajištění služby“.
V  rámci Dotačního programu pro 

podporu sportu, kultury, volnočaso-
vých aktivit a MA 21 rozdělovala Pra-
ha 14 v roce 2018 jeden milion korun. 
740 tisíc korun šlo na  sport, tělový-
chovu a  volný čas, 200 tisíc na  kul-
turu a  uměleckou činnost a  60 tisíc 
na podporu aktivit spojených s místní 
Agendou 21. Všechny přidělené pení-
ze byly vyčerpány na  plánované ak-
tivity. Na  podpo-
ru   neziskových 
organizací zajiš-
ťujících dlouho-
době organizo-
vanou sportovní 
výchovu mláde-
že s  působnos-
tí na  Praze 14 
vyčlenila radni-
ce 840  000 Kč. 
Všechny projekty 
byly plně realizo-
vány a  prostřed-
ky vyčerpány. 

KDO OBYDLÍ 
MAGISTRÁTNÍ 
BYTY? 
Posledním bo-
dem jednání za-
stupitelů byla 
diskuse o  reali-
zaci bytové po-
litiky pražské-
ho magistrátu 
na  území MČ 
Praha 14. Kon-
krétně se jedna-
lo o  obsazování 
m a g i s t r á tn íc h 
bytů na  Černém 
Mostě. „Jednání 

s  magistrátem probíhají od  ledna 
a  byl jsem opakovaně ubezpečen, 
že dotčené byty budou převážně 
přidělovány občanům potřebných 
profesí – učitelům, lékařům, poli-
cistům. Žadatelé ve  složité životní 
situaci pak musí splnit podmínky 
pro přidělení sociálního bydlení, 
mimo jiné mít zajištěnou následnou 
péči ve  spolupráci s  neziskovými 
organizacemi a  terénními pracov-
níky,“ vysvětlil radní Bc.  Michal  
Prager, MBA, který má sociální 
oblast v  gesci. Doplnil, že pozitiv-
ní posun vidí i  ve  skutečnosti, že 
v  případě poskytnutí bytu žadateli 
o  sociální bydlení bude magistrát 
informovat MČ vždy předem, což se 
dříve nestávalo. pet

Zastupitelé debatovali o revitalizaci  
radnice i rozdělení dotací
LETOŠNÍ DRUHÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14 PROBĚHLO ZAČÁTKEM ČERVNA V GALERII 14. 
JEDNÍM Z PRVNÍCH BODŮ JEDNÁNÍ BYLO SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA LOŇSKÝ ROK. MĚSTSKÁ ČÁST V  
ROCE 2018 HOSPODAŘILA S PŘEBYTKEM VE VÝŠI PŘIBLIŽNĚ 44,76 MILIONŮ KORUN. VÝDAJE DOSÁHLY  
555,79 MILIONU, PŘÍJMY PAK 576,62 MILIONU KORUN. 

Zprávy z jednání zastupitelstva

INZERCE

PREMIÉRY
od 129 Kč

Každý čtvrtek AppDay

Ceny se pro jednotlivá kina mohou lišit. 
Pravidla akce na cinestar.cz/appday.



Investice

„To, co školy letos v  létě čeká, je vý-
sledkem několikaleté práce řady lidí 
na úřadě. Připravili projekty, zajistili 
finanční prostředky na pokrytí nákla-
dů i při omezeném rozpočtu městské 
části. Uvědomuji si, že to nebylo jed-
noduché a  ráda bych všem, kteří se 
na  tom podíleli a  podílí, poděkovala. 
A děkuji i  školám za  jejich trpělivost 
a  pozitivní přístup. Absolutní většina 
naplánovaných prací se musí stih-
nout během léta, aby nebyla žádným 
způsobem narušena výuka,“ uvádí 
místostarostka Prahy 14 PhDr.  Zu-
zana Jelenová, která má ve své gesci 
školství.
Pracovat se bude na základních i ma-
teřských školách. V  MŠ Chvaletic-
ká je třeba vyměnit zastaralý výtah, 
v  MŠ Paculova elektroinstalaci tak, 
aby odpovídala současným potře-
bám. Ve  druhé jmenované školce se 
bude zároveň rekonstruovat býva-
lý školnický byt. „Místo něj vznikne 
nová ředitelna, sborovna a  další zá-
zemí. Současné prostory nevyhovují, 
navíc chybí místo pro školní archiv,“ 
vysvětluje místostarostka Mgr.  Irena 
Kolmanová, která má na starosti in-
vestice městské části. První etapa vý-
měny elektroinstalací včetně rozvodů 
nyní čeká i ZŠ Hloubětínská, kde letní 
prázdniny radnice využije i pro rekon-
strukci nevyhovující kotelny a  výmě-
nu kotlů. Na pokrytí nákladů, které si 
vyžádá výměna rozvodů v Hloubětín-
ské, městská část požádala o dotaci 
pražský magistrát. „Elektroinstalace 
budeme o prázdninách měnit i  v bu-
dově v  ulici Vybíralova 969/2, kde 
kromě MŠ Jahoda sídlí nízkoprahové 
centrum. I  na  tuto akci jsme žádali 
o  finanční podporu, tentokrát z  ev-
ropského Operačního programu Pra-
ha – pól růstu. Je schválena,“ doplňu-
je místostarostka Kolmanová.

TŘÍDY SE „NADECHNOU“
Skutečně výraznou letošní investici 
budou představovat tzv. rekuperace 
v ZŠ Generála Janouška, ZŠ Vybíralo-

va a v obou budovách ZŠ Chvaletická 
– v ulici Chvaletická i Rochovská. ZŠ 
Generála Janouška kromě toho čeká 
ještě dokončení rekonstrukce učebny 
chemie. „Co se rekuperací týká, jde 
– zjednodušeně řečeno – o  zavede-
ní sofistikovaného systému výměny 
a cirkulace vzduchu, tak aby se ve tří-
dách snížilo množství CO2. Na  tuto 
akci, která je finančně velmi náročná 
– předpokládané náklady činí zhruba 
86 milionů korun – se nám podařilo 
získat dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí, s  financováním nám 
pomůže i  hlavní město,“ říká mís-
tostarostka Kolmanová.
Dlouhodobou školní „akcí“, která od-
startovala v  loňském roce a  skončí 
spolu s  letošními letními prázdnina-
mi, je výstavba úplně nové tělocvičny 
a venkovního hřiště v kyjské ZŠ Šima-
novská. „Této základce je 200 let. Má 
bohatou historii, je na velmi pěkném 
místě, ale místní děti vždy musely 
za  sportem cestovat. Projekt, kte-

rý zahrnuje i  úpravu prostoru před 
školou a  zmiňované venkovní hřiště, 
jsme již mnohokrát představovali. 
Mám radost, že teď už se z něj bude-
me moci těšit opravdu a ne jen při po-
hledu na vizualizace,“ podotýká mís-
tostarostka Kolmanová. 

PEXESA, POČÍTADLA I DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ZAHRADY 
Na  toto léto je naplánováno také 
dokončení projektu na  vybudová-
ní polytechnických zahrad v  míst-
ních mateřských školách, s  nímž 
městská část začala v  loňském 
roce. Počítadla, pexesa, kastlíky 
na  třídění odpadu, dopravní hřiště 
a  další edukativní prvky letos při-
bydou na pozemcích MŠ Chvaletic-
ká, Sadská, Vybíralova a  Bobkova. 
Celkem letos v  létě městská část 
do  školních budov a  pozemků in-
vestuje více než 200 milionů korun, 
přičemž zhruba polovinu této část-
ky pokryjí dotace. red

Nová tělocvična, venkovní učebny nebo výměna 
kotlů. Ve školách se v létě odpočívat nebude
PRO MÍSTNÍ ŠKOLY A ŠKOLKY JE TO UŽ TÉMĚŘ KAŽDOROČNÍ TRADICE: JEN CO SE ROZDÁ VYSVĚDČENÍ 
A ZA DĚTMI „ZAKLAPNOU DVEŘE“, DO OSIŘELÝCH ŠKOLNÍCH BUDOV SE NASTĚHUJÍ DĚLNÍCI. LETOŠNÍ LETNÍ 
PRÁZDNINY BUDOU NAVÍC CO SE TÝČE STAVEBNÍHO RUCHU SKUTEČNĚ NABITÉ – V NĚKTERÝCH ŠKOLÁCH JE 
TŘEBA VYMĚNIT ELEKTROINSTALACI, V JINÝCH VÝTAH NEBO KOTEL, JINDE FINIŠUJE TAKÉ VÝSTAVBA NOVÉ 
TĚLOCVIČNY A ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ.

Do konce letošního léta by měla být hotová zbrusu nová tělocvična v ZŠ Šimanovská (vizualizace) 
 Zdroj: BRAK architects
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Školy se otevřely veřejnosti.  
A ukázaly, co umí nabídnout
Představení školy včetně jejích vý-
sledků, odborné pedagogické pora-
denství a  aktivity pro veřejnost se 
vzdělávací i  sportovní tematikou. 
Takové byly tzv. Dny otevřené školy, 
které se v  průběhu května a  června 
uskutečnily na šesti místních a dvou 
základních školách v  Dolních Počer-
nicích. „Cílem těchto setkání bylo při-
blížit rodičům prostředí, ve  kterém 
se jejich děti téměř denně pohybují, 
a  pomoci jim navázat kontakt s  uči-
teli,“ říká místostarostka Prahy 14 
PhDr. Zuzana Jelenová, do jejíž gesce 
spadá školství v Praze 14. 
Každá škola pojala „svůj“ den po svém 
– podle svých možností a  dle svého 
gusta. Například ZŠ Chvaletická při-
chystala mimo jiné dětské vystoupení 
či komentované prohlídky po  školní 
budově, ZŠ Generála Janouška při-
pravila stanoviště zaměřená na sport, 
kreativitu i  řešení rébusů. „Jinak 
po celé dopoledne mohli rodiče mluvit 
jak s přítomnými vyučujícími, tak s ve-
dením školy a se speciálními pedagož-
kami. Povídat si mohli méně formál-
ně, což zkvalitňuje vzájemné vztahy,“ 

říká ředitelka ZŠ Generála Janouška 
Mgr. Jaroslava Budilová.
Den otevřené školy kvitovali třeba 
i  v  ZŠ Vybíralova. „Jsme rádi, že se 
nám alespoň na chvilku podařilo od-
lákat od televizorů, počítačů a tabletů 
velkou spoustu žáků a  jejich rodičů. 
Vyzkoušeli si, jak se dá zajímavě spo-
lečně trávit volný čas. Některé rodiny 
si u nás zahrály například pétanque, 
kroket, lakros…. poprvé v životě,“ po-
chvalují si tamní pedagogové.

RODIČŮM BYLY K DISPOZICI 
PORADENSKÉ STANY
Všechny školy během jednotlivých 
akcí poskytovaly poradenství ve spe-
ciálně připraveném stanu, kde byli 
k  dispozici vždy dva zkušení peda-
gogové. Možnost konzultovat přímo 
na místě výukové, případně výchovné 
problém svých dětí, tak měli všichni 
rodiče zdejších žáků. 
Dny otevřené školy se částečně usku-
tečnily v  rámci projektu Místní akční 
plán Praha 14 II dotovaného Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR v  rámci evropského Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Posilováním vztahů mezi rodiči a  uči-
teli naplňují strategii Místního akčního 
plánu vzdělávání, do kterého je v sou-
časné době zapojeno již 25 základních 
a mateřských škol v Praze 14 a v Dol-
ních Počernicích. Dny otevřené školy 
se ve  výše uvedeném období konaly 
na  ZŠ Hloubětín, ZŠ Chvaletická, ZŠ 
Bratří Venclíků, ZŠ Šimanovská, ZŠ 
Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ 
Dolní Počernice a  také na  soukromé 
ZŠ Orangery (rovněž v Dolních Počer-
nicích). Poslední jmenovaná škola je 
do  projektu zahrnuta, aby byl pohled 
na místní nabídku předškolního a škol-
ního vzdělávání skutečně komplexní. 
Dny otevřené školy se v rámci uvedené-
ho projektu uskuteční i v příštím roce. 
Další informace o  projektu MAP 
Praha 14 II. naleznete na  webových 
stránkách městské části – www.
praha14.cz (v sekci Samospráva, pod 
záložkou Důležité informace, stránka 
Projekty). red

Máte doma 15 a  více let staré fot-
ky, na  kterých jsou zachycena místa 
v  Praze 14, a  chtěli byste se s  nimi 
pochlubit? Soutěžte s námi o nejhezčí 
„srovnávačky“. Jak?

PRAVIDLA

• Vyfoťte to samé místo i  v  jeho 
dnešní podobě a oba snímky nám 
v elektronické podobě (u starých 
fotek je možný scan, u  nových 
prosíme zachovat původní veli-
kost snímku pořízenou fotoapa-
rátem – tisková kvalita) pošle-
te na  adresu Veronika.Berna@
praha14.cz. Důležité: zasláním 
snímků do soutěže autor souhlasí 
s  jejich zveřejněním v  rámci in-
formačních kanálů městské části 
(web www.praha14.cz, Facebook 
a  časopis Čtrnáctka) viz níže, 
zároveň dává souhlas s  tím, že 

u jeho fotografie bude zveřejněno 
jeho jméno a příjmení.

• Zasláním snímků do  soutěže se 
autor zavazuje, že fotografie spl-
ňují podmínky platné legislativy ČR 
v oblasti ochrany osobních údajů.

• Sběr srovnávacích snímků potrvá 
do  konce letních prázdnin, tedy 
do 31. srpna 2019. Soutěžní sním-
ky mohou zájemci zasílat už nyní.

• Během září a  října 2019 redakce 
časopisu Čtrnáctka vybere TOP 10 
„srovnávaček“, které budou v lis-
topadu 2019 (na  tento měsíc při-
padá výročí 25 let od  vzniku MČ) 
zveřejněny na webu MČ, na FB MČ 
a v časopise Čtrnáctka. Redakce si 
vyhrazuje právo s ohledem na vý-
voj soutěže stejným způsobem 
zveřejnit i  další soutěžní snímky 

mimo vybranou TOP 10, případně 
dodatečně vyhlásit ještě diváckou 
(hlasování na Facebooku) katego-
rii. Toto bude rozhodnuto po ukon-
čení sběru fotografií. 

• Fotografie s  vulgárním nebo ji-
nak škodlivým obsahem nebu-
dou zveřejněny ani žádným jiným 
způsobem zařazeny do  soutěže. 
Právo na  posouzení vhodnosti 
snímku si vyhrazuje redakce ča-
sopisu Čtrnáctka.

• Na ocenění se mohou těšit autoři 
všech TOP 10 „srovnávaček“.

• Ceny pro první tři místa: vouche-
ry na večeři (např. Café Imperial), 
vstupenky do kina s možností vý-
běru filmu dle preferencí soutěží-
cího, dárkové balíčky atp.

• Těšíme se na vaše fotky!

Redakce časopisu Čtrnáctka

Soutěžte o nejlepší „srovnávačku“
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Názory a politické komentáře

Nezodpovědná politika hazarduje s lidmi
Magistrát v  roce 2012 svým usnese-
ním slíbil téměř čtyřem tisícům lidí, že 
jim prodá byty, ve kterých žijí. Privati-
zace měla být realizována ve  čtyřech 
vlnách, bohužel poslední dvě nestihly 
proběhnout před změnou magistrát-
ní koalice. Ta po svém příchodu v čele 
s Piráty zastavila privatizaci zbývajících 
více než 1300 bytů. Toto téma se naší 
městské části velmi týká, neboť stovky 
dotčených jsou z Černého Mostu, nebo 
Kyjí. Situace je vážná, lidé se na  od-
kup finančně připravovali, prodali své 
chalupy nebo nekoupili jiný byt a nyní, 
když se ceny bytů zdvojnásobily, jim byl 
slíbený prodej zrušen! Zůstali tak bez 
možnosti na pořízení vlastního bydlení 
a  uspořené peníze zatím na  realitním 
trhu ztratily svoji hodnotu. Díky hlasům 
opozice (ANO a  ODS) se alespoň cca 
450 bytů z třetí vlny bude privatizovat, 
zbylých více než 800 bytů však nikoliv. 
Desítky prázdných bytů zůstanou v ru-
kou Magistrátu, jehož aktuální plán je 
využít část z nich pro nastěhování bez-
domovců. „Milá“ představa, že?
Dále hlavní město začalo obvolávat 
naše občany s informací, že při revizi 

jejich bytu a přepočtu obyvatel na metr 
čtvereční užívají příliš velký byt. Musí 
se tedy připravit na stěhování do jiné-
ho, pro ně vhodnějšího bytu. Bez ohle-
du na to, kde mají školy, lékaře, známé 
či další návazné služby, mohou skončit 
i v jiné části Prahy. Takové formy soci-
álního inženýrství nás děsí, stejně jako 
to, kam tento systém povede.
Odpovědnou bytovou politiku bohu-
žel nenacházíme ani na naši městské 
části. Na  posledním zastupitelstvu 
jsme při schvalování prodeje volných 
bytů navrhovali, abychom si pone-
chali malometrážní byty pro starší 
občany. Dozvěděli jsme se, že máme 
dostatek volných bytů, konkrétně čty-
ři (!), které se do  roka zaplní, a  jiné 
zájemce prý neevidujeme?!
Nadějí pro naše seniory nebude ani 
Domov sociálních služeb v Bojčenko-
vě, jenž je nyní ve špatném stavu. Ač-
koliv je na jeho obnovu již vydané sta-
vební povolení, přednost má dostat 
stamilionová rekonstrukce radnice. 
Opravdu má dostat přednost?

Ing. Jan Adámek
za zastupitelský klub ANO

Pirátské řádění se 
týká každého z nás 
Vytvořit ghetto na  Černém Mostě – 
takový je cíl Pirátské strany! Ničím 
jiným totiž nemůže skončit vysoká 
koncentrace ubytovaných bezdomov-
ců a dalších sociálně slabých v jedné 
lokalitě bez nutnosti spolupráce v so-
ciálních programech!
Koho z  našich obyvatel neovlivní po-
stupné obsazování více než 200 volných 
magistrátních bytů na  Černém Mostě 
a na Lehovci těmito občany, které k nám 
z  celé Prahy vedení Magistrátu (pod 
taktovkou Pirátů) chystá sestěhovat? 
Souhlasím s tím, že slabým je potřeba 
pomáhat, ale ne na úkor ostatních! 
Máme se smířit s  obrácenou diskri-
minací, kdy současná bytová politika 
Magistrátu ani MČ Prahy 14 neumožní 
získat nájemní byt standardnímu ob-
čanovi Prahy 14, zatímco bezdomovec 
z druhého konce Prahy bez jakékoliv 
vazby na Prahu 14 dostane přednost-
ní právo? 
Kdo ochrání majetek, respektive 
hodnotu majetku těch občanů, kteří 
na  Praze 14 vlastní nemovitost? Jak 
bude řešen veřejný pořádek, když už 
nyní často nemá policie dostatečné 
možnosti k řešení současného stavu? 
Jak se změní komunitní život, kterým 
se vedení radnice tak ohání?
I průměrně uvažující člověk si spočítá, 
že 1+1 jsou 2, ale Piráti ve škole zřejmě 
chyběli – s úsměvem na tváři tvrdí, že 
sociální ghetto nám jednoduše nehrozí. 
Že oni s  Magistrátem jednají a  o  kaž-
dém nově příchozím bezdomovci budou 
dopředu informováni, což vyhodnocují 
jako pozitivní posun. Dříve nás Magis-
trát prý o ničem neinformoval. Chlapci 
asi nepochopili, že dříve Magistrát ne-
obsazoval byty bezdomovci!
Pirátům není nic svaté, a tak se neštítí 
„sáhnout“ ani na naše seniory. Jediný 
dům s  pečovatelskou službou v  Boj-
čenkově ulici, který Praha 14 má, chtě-
jí Piráti předat Magistrátu a Praha 14 
přijde i o tuto službu pro naše občany! 
Jak dopadnou ti senioři, pro které se 
stala Bojčenkova jedinou nadějí na as-
poň trochu důstojné stáří? Skončí zce-
la bez pomoci, když v celé Praze není 
dostatečná kapacita sociální péče?
Pirátské řádění zachází skutečně až 
příliš daleko. Apeluji na všechny, ne-
musíme si to nechat líbit, je potřeba 
se ozvat! Soňa Tománková,

„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

Nikdo nechce ghetto na Černém Mostě
V  posledních měsících a  týdnech se 
objevilo mnoho poplašných zpráv, že 
díky novým Pravidlům pro přidělo-
vání a prodlužování doby nájmu bytů 
a  ubytovacích místností v  objektech 
HMP nesvěřených MČ (dále jen Pra-
vidla) dojde k nekontrolovanému pří-
růstku obyvatel v nepříznivé sociální 
situaci na Černém Mostě. Jednoznač-
ně bych chtěl touto cestou tyto po-
lopravdy či dokonce fámy vyvrátit. 
Je pravdou, že došlo ke  schvále-
ní nových Pravidel v  březnu tohoto 
roku usnesením č. 442. Tato pravidla 
upravují okruh lidí, kteří si mohou za-
žádat o  byt a  nastavují jasné limity, 
podle nichž se žádosti budou posuzo-
vat. Toto posuzování provádí pracov-
ní skupina Magistrátu hl. m. Prahy. 
Na základě doporučení této pracovní 
skupiny pak Bytový odbor vybírá kon-
krétní byt v konkrétní lokalitě. Je fak-
tem, že na Černém Mostě má MHMP 
oproti jiným městským částem nepo-
rovnatelně vyšší bytový fond (jedná se 
o cca 3000 bytů).
Osobně jsem již od ledna tohoto roku 
byl na  mnoha jednáních společně 

s  vedoucím našeho Odboru sociál-
ních věcí a  zdravotnictví, na  kterých 
jsme diskutovali se zástupci MHMP 
o  přidělování bytů právě s  ohledem 
na nová Pravidla. MHMP i naše MČ má 
enormní zájem na tom, aby byty byly 
přidělovány koordinovaně s ohledem 
na specifika Prahy 14. Oproti dobám 
minulým se jedná o  velký posun ku-
předu. Do nynějška s námi nikdo ni-
kdy přidělování bytů nekonzultoval, 
a neměli jsme tak žádnou možnost se 
k  novým nájemníkům vyjádřit. To se 
teď zásadním způsobem mění a s MČ 
bude vždy konzultováno přidělení 
bytu na Černém Mostě ze sociálních 
důvodů. Nájemníci s vyšší mírou pod-
pory budou mít navíc zajištěnu soci-
ální práci od  neziskových organiza-
cí a  návštěvy u  nich budou probíhat 
v pravidelných týdenních intervalech. 
V současné chvíli se nejvíce bytů přidě-
luje vybraným profesím (učitelům, po-
licistům atd.). Jen pár bytů bylo přidě-
leno v režimu krizového bydlení lidem, 
kteří přišli nečekaně o střechu nad hla-
vou například z důvodu havárie.

Bc. Michal Prager, MBA, Piráti
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 

Čtvrtek  
15. 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 Strán-
ského

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  
12. 9.

Panenská x 9. května 15:00–15:20
Baštýřská x Bezdrevská 15:30–15:50
Horusická x Osická 16:00–16:20

Dářská x Zvíkovská 16:30–16:50
Zacharská x Velkoborská 17:00–17:20
Dvořišťská x Vlkovická 17:30–17:50
Za Školou x Šimanovská 18:00–18:20
Oborská x Tálinská x U Rybníka 18:30–18:50

Středa  
25. 9.

Sicherova x Federova 15:00–15:20
Koclířova x Kačínská 15:40–16:00
Vírská x Branská 16:10–16:30 
Splavná x Okrouhlíkova 16:40–17:00 
Světská x Jordánská 17:10–17:30
Jezdovická x Froncova 17:40–18:00

Vidlák x Novozámecká 18:10–18:30
Lipenské nám. 18:40–19:00

Harmonogram svozu odpadů –  srpen a září

Kontaktní tel. na  řidiče v  případě nenalezení svozového vozidla: 
601 389 243, 731 451 582

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené od-
pady:
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 ná-
dobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. 

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Lomnická/Zalinská PO 5. 8. 2019
Dygrýnova/Breicetlova ÚT 6. 8. 2019
Mansfeldova/Kučerova ST 7. 8. 2019
Bryksova proti č.p. 949 ČT 8. 8. 2019
Bří.Venclíků/Vlčkova PO 2. 9. 2019
Bryksova/kpt.Stránského (trafostanice) ÚT 3. 9. 2019
Bryksova/Fejfarova ST 4. 9. 2019
Travná/Kostlivého ČT 5. 9. 2019
Vašátkova/Doležalova PO 9. 9. 2019
Smikova/gen.Janouška UT 10. 9. 2019
Bobkova/Maňákova ST 11. 9. 2019
A.Valenty/Šedova ČT 12. 9. 2019
9.května/Písčitá PO 16. 9. 2019
Trytova/Paculova UT 17. 9. 2019
Šromova/gen.Janouška ST 18. 9. 2019
Vašátkova/Dygrýnova ČT 19. 9. 2019

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a od-
váženy následující den.

Svozy odpadu / Integrační centrum

Přistavení VOK ze systému hl.m. Prahy
Mochovská/Zelenečská ST 4. 9. 2019 14:00–18:00
Svépravická/Šestajovická ST 4. 9. 2019 15:00–19:00
Tálinská/Oborská ČT 5. 9. 2019 13:00–17:00
Cidlinská/Maršovská ČT 5. 9. 2019 14:00–18:00
Liblická/Klánovická PÁ 6. 9. 2019 13:00–17:00

Hloubětínská/V Chaloupkách PÁ 6. 9. 2019 14:00–18:00
Zámečnická/Mochovská PÁ 6. 9. 2019 15:00–19:00
Spolská/Milovská ST 11. 9. 2019 14:00–18:00
Zvíkovská/Dářská ST 11. 9. 2019 15:00–19:00
Šimanovská/Za Školou ČT 12. 9. 2019 13:00–17:00
Jezdovická/Froncova ČT 12. 9. 2019 14:00–18:00
Horusická/Osická PÁ 13. 9. 2019 13:00–17:00
Vlkovická/Dvořišťská PÁ 13. 9. 2019 14:00–18:00
Lipenské náměstí PÁ 13. 9. 2019 15:00–19:00
Koclířova/Vodňanská ST 18. 9. 2019 14:00–18:00
Rožmberská/Podlišovská ST 18. 9. 2019 15:00–19:00
Hejtmanská/Vranovská ČT 19. 9. 2019 13:00–17:00
Vírská/Branská ČT 19. 9. 2019 14:00–18:00
Kukelská/Chvaletická PÁ 20. 9. 2019 13:00–17:00
Světská/Lipnická PÁ 20. 9. 2019 14:00–18:00
Sicherova 1601/14 PÁ 20. 9. 2019 15:00–19:00
Cvrčkova/Burdova ST 25. 9. 2019 14:00–18:00
Splavná/Svárovská ST 25. 9. 2019 15:00–19:00
Dobrovolného/Mrázkova ČT 26. 9. 2019 13:00–17:00
Hodějovská/Za Rokytkou ČT 26. 9. 2019 14:00–18:00

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby ob-
čanům zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy čes-
kého jazyka, vzdělávací semináře a  také komunitní a  kulturní 
akce, na které jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.

Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services for 
third country nationals: legal and social counselling, Czech langu-
age courses, educational seminars and integration events.

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

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

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, o. p. s. – POBOČKA Praha 14
Bratří Venclíků 1072/6, 5. patro, místnost 502, otevírací doba: po, út, čt: 8.00–16.00 hod., tel.: +420 775 553 188, 225 295 515, e-mail:  
praha14@icpraha.com, www.icpraha.com, https://www.facebook.com/ICPraha
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Komunity

Otevřeno pro vás máme skoro celé 
prázdniny, jen náš program je oproti 
školnímu roku odlišný. Pro veřejnost 
máme otevřeno první tři týdny v červen-
ci, poté následuje týdenní volnočasový 
klub pro mladší děti. Přelom července 
a srpna a  také první týden v srpnu (až 
do 9. 8.) máme zavřeno.
Srpnový program zahajujeme 12. 8. vol-
nočasovým klubem pro starší děti, po-
slední dva týdny v srpnu je opět otevře-
no pro všechny. Časový harmonogram 
aktivit v  týdnech, kdy máme otevřeno, 
shrnuje tabulka níže. Pondělky budou 
věnovány přátelským posezením a spo-
lečným snídaním, ochutnávat budeme 
vaše donesené domácí dobroty a  také 
různé národní kuchyně. Postupně nás 
čeká anglická, francouzská, turecká, 

řecká a německá. Odpoledne si může-
te vyrobit něco hezkého na rukodělném 
kroužku nejen pro seniory a posléze si 
protáhnout celé tělo na hoop dance pro 
všechny. 
Úterky budou ve znamení výletů. V čer-
venci prošmejdíme Stromovku, Pro-
kopské údolí a  Hrdlořezy, v  srpnu pak 
botanickou zahradu a vrch Vítkov. Věří-
me, že počasí nám bude přát a společně 
poznáme nová místa, u komentovaných 
výletů také nové rostliny a léčivé bylinky.
Středy a čtvrtky ovládne u nás angličtina 
pro seniory, ještě máme pár posledních 
volných míst. Středeční odpoledne dopl-
ní tvořivý kroužek pro děti, čtvrteční pak 
trénování paměti. Ve  vybrané čtvrtky 
můžete využít také oblíbené poraden-
ství s JUDr. Jánem Horňákem.

Pondělní a čtvrteční odpoledne je pak 
časem pro hry a volnou zábavu urče-
nou především dětem. V pátek máme 
pro veřejnost zavřeno, ale pokud pů-
jdete náhodou kolem, určitě se stav-
te u nás na kávu. V průběhu prázdnin 
můžete také zhlédnout výstavu pra-
cí dětí z  našich výtvarných kroužků. 
Letní program završí v  sobotu 31. 8. 
celodenní výtvarné dílny, tentokrát 
na téma dožínky. 
Přejeme vám krásné léto a  těšíme se 
na vás! Tým KC Kardašovská

Žhavé léto v KC Kardašovská
ČERVENEC A SRPEN JSOU MĚSÍCE, KDY JE LÉTO UŽ V PLNÉM PROUDU. DLOUHÉ LETNÍ DNY PLNÉ SLUNÍČKA 
PŘÍMO VYBÍZEJÍ K POBYTU V PŘÍRODĚ NEBO ALESPOŇ VENKU NA BALKÓNĚ ČI NA TERASE PŘED DOMEM. ČÁST 
TOHOTO LETNÍHO OBDOBÍ MŮŽETE STRÁVIT TAKÉ S KOMUNITNÍM CENTREM KARDAŠOVSKÁ.

KC Kardašovská je financováno z  projektu  
Komunitní centrum Kardašovská II, reg. č.  
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_031/0000699, spolufi-
nancovaného z  Operačního programu Praha 
– pól růstu ČR.

Hledáme lektorku cvičení
Sháníme lektora/lektorku na pravidelné cvičení pro seniory (PÁ 9 až 11 hod.) a cvičení pro ženy (ST 17 až 18 hod.) 
od září 2019 v KC Kardašovská na Lehovci. Kontaktní osoba: romana.vesela@praha14.cz.
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří 
v Praze v Hloubětíně 

Vás i po prázdninách zve na pravidelné 
aktivity ve farnosti:

Mše svaté ve farním kostele každé úterý, pátek a neděle

Farní kafe – jednou měsíčně po mši svaté na křižovnickém statku 
se můžete sejít a seznámit se s novými lidmi na farní kávě

Úterní katecheze pro dospělé, možnost domluvit přípravu 
ke svátostem (křest, první svaté přijímání, biřmování, manželství, 

pomazání nemocných)

Čtvrteční výuku Náboženství pro děti a mládež

Dvakrát ročně pořádáme farní výlety po sakrálních památkách 
v ČR i blízkém pohraničí

Přednášky na různé téma. Můžete se například těšit na Jiřího 
Grygara, významného českého vědce

Pro více informací navštivte náš web www.farnosthloubetin.cz

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

PREMIERA
     L I S T O PA D  2 0 1 9

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

Klic_92x63_KK.indd   1 27.05.19   10:00

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU
JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO 

TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků 
- Sleva 20% Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
- Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMAZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)(Český výrobce)
- Výroba na míru, montáž do 7 dnů

- KONTAKT KONTAKT tel.č.: 739 939 734739 939 734

           Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9 
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU
JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO 

TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků 
- Sleva 20% Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
- Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMAZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)(Český výrobce)
- Výroba na míru, montáž do 7 dnů

- KONTAKT KONTAKT tel.č.: 739 939 734739 939 734

           Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9 
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

Akvabely z Hloubětína zahajovaly ME  
v synchronizovaném plavání
ČESKÁ REPUBLIKA VŮBEC POPRVÉ HOSTILA MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ V SYNCHRONIZOVANÉM PLAVÁNÍ. 
DO PLAVECKÉHO BAZÉNU V PODOLÍ SE SJELI NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍCI A ZÁVODNICE Z 26 STÁTŮ CELÉ EVROPY. V TÝDNU 
OD 16. DO 23. ČERVNA MĚLI DIVÁCI MOŽNOST SLEDOVAT SOUTĚŽE TĚCH NEJLEPŠÍCH V SÓLECH, PÁRECH I TÝMECH.

Na středu 19. června, kdy proběhlo slav-
nostní zahájení mistrovství, si pražské 
akvabely ze sportovního klubu Neptun 
Praha připravily jedinečné vystoupe-
ní. Na  hudbu Antonína Dvořáka před-
vedly sestavu, ve které plavalo celkem 
74 děvčat. Do  sestavy byly zapojeny 
všechny závodnice klubu, dívky z  pří-
pravky a  některé trenérky. Úplně plný 
skokanský bazén se červenal plavkami 
závodnic. Pět kruhů, které se vzájem-

ně střídaly, vytvořilo zajímavé obrazce 
na  vodní hladině. Příprava na  toto vy-
stoupení probíhala v  hloubětínském 
bazéně od  poloviny května. V  malém 

prostoru 25 m bazénu nebylo snadné 
sestavu nacvičit, ovšem výsledek stál 
za to. Sportovní klub Neptun

Foto: Libuše Králová



Stalo se / Pozvánky

24

EVROPSKÁ UNIE

léto akce

po–pá 
7:00–17:00

Inline kemp 
Týdenní sportovní příměstský 
tábor pro děti od 5 do 12 
let. Bruslení, bojové sporty, 
atletika i výlety do okolí.
Cena 2 950 Kč.

12–16 8

so 
10:30–20:00po–pá 

7:00–17:00 SkateTourCZ 
Putovní akce pro nesponzo-
rované jezdce počtvrté na 
Plechárně. Přijďte se pobavit 
a zajezdit si.
Vstup zdarma,  
startovné 50 Kč. 

Inline kemp 
Týdenní sportovní příměstský 
tábor pro děti od 5 do 12 let. 
Bruslení, bojové sporty, atletika 
i výlety do okolí.
Cena 2 950 Kč.

31 8 19–23 8

ne
15:00

Streetballový turnaj
Tenhle sport vychází 
z basketballu, ale je akčnější. 
Registrujte 3členné týmy  
na lukas@praha14kulturni.cz.
Vstup zdarma.

11 8

ne
15:00 14 7
Petanque turnaj
Sport pro všechny generace! 
Hlaste se v týmech nebo po 
jednotlivcích na e-mail  
lukas@praha14kulturni.cz
Vstup zdarma.

po–pá 
8:00–17:00

22–26 7

Inline sportovní tábor 
Sportovní tábor se zaměřením 
na kolečkové brusle 
a doplňkové sporty pro děti  
od 5 do 12 let. 
Cena 2 500 Kč.  

po–pá 
8:00–17:00

15–19 7

Inline sportovní tábor 
Sportovní tábor se zaměřením 
na kolečkové brusle 
a doplňkové sporty pro děti  
od 5 do 12 let. 
Cena 2 500 Kč.  

Kompletní program akcí a kurzů v Plechárně najdete na stránkách www.plecharna.com.  
Akce a kurzy u nás mají různé pořadatele. Pokud chcete být jedním z nich, mrkněte na náš web. 

Společnost dokonce přivezla velkou le-
zeckou lahev, kde děti mohly vyzkoušet 
svou mrštnost i odvahu. Zatancovaly si 
na set dětského DJe Caprisone a zdra-
votnice nemusela řešit vůbec žádný 
úraz. Akci moderovala Kristýna Štítko-
vá. Vyhládlým rodičům i  dětem určitě 
přišlo vhod připravené občerstvení, 
navíc se musely doplňovat tekutiny, 
protože 1. června bylo opravdu vedro. 
„Na dětském dni byl také stánek ne-
ziskové společnosti EKO-KOM, která 
se zabývá tříděním a  recyklací růz-
ných obalů,“ říká Tereza Němečko-
vá z  Prahy 14 kulturní. „Nadšenci 
z EKO-KOMu ukázali dětem, jak třídit 
odpad. Je důležité, abychom k  hraní 
přidali i  vzdělávání. Zvlášť dnes, kdy 
je naše planeta ohrožená klimatický-
mi změnami,“ doplňuje. Dětský den je 

již tradiční událostí, která baví nejen 
děti, ale i  rodiče. „Lidé se tu mohou 
potkat, popovídat si,“ říká Tereza Ně-

mečková a dodává, že letošní počasí 
i  hojná účast organizační tým mile 
překvapily.  P14K

Dětský den si užilo přes 500 kluků a holek
NEJMLADŠÍ OBYVATELÉ PRAHY 14 SE VYŘÁDILI VE SKÁKACÍM HRADU, SOUTĚŽILI O CENY A UČILI SE, JAK SE 
STARAT O NAŠI PLANETU. DĚTSKÝ DEN SE PO ROCE VRÁTIL DO CENTRÁLNÍHO PARKU U STANICE RAJSKÁ 
ZAHRADA A BYL O NĚJ VELIKÝ ZÁJEM. NA PRVNÍ ČERVNOVÉ DOPOLEDNE PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ DORAZILO 
ZHRUBA 560 DĚTÍ. NĚKDO PŘIŠEL SÁM, NĚKDO S RODIČI. OBJEVIL SE TU I STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI RADEK 
VONDRA SE SYNEM. SPOLEČNĚ PROŠLI TRASU S ÚKOLY. TĚCH BYLO CELKEM ŠESTNÁCT A DĚTI MOHLY VYHRÁT 
DÁRKY OD COCA-COLY, KTERÁ BYLA OPĚT SPONZOREM AKCE. 

Přejeme Vám
hezké léto

a tešíme se v září
opět v KD KYJE
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V  kategorii Aerobic Performance  
(11–13 let) získal tým Divošek (Barbo-
ra Brošová, Barbora Luhanová, Vik-
torie Voříšková, Daniela Soukupová, 
Nikola Smutná, Lucie Masopustová) 
titul Mistrů Evropy, a oslavil tak se vší 
radostí den dětí. 
Obrovská konkurence panovala také 
v kategorii dospělých. Mezi týmy Ae-
robic Performance prokličkovali zá-
vodníci se sestavou FOTBAL (Michal 
Toman, Karolína Landová, Kateřina 
Kučerová, Klára Gregorová, Kateřina 
Martínková, Lucie Veličková a hostu-
jící závodník z Fanatic Havlíčkův Brod 
Marek Šotola) až k  titulu vicemistrů 
Evropy.  
Sestavou Mr. and Mrs. Smith oslnil 
porotce pár Lucie Veličková a Marek 
Šotola, skvělý výkon je katapultoval 
rovněž k titulu vicemistrů Evropy.  
Všem moc gratulujeme a  děkujeme, 
že takto úspěšně a se ctí reprezento-
vali náš klub i celou Českou republiku. 

Veronika Maršálová, Fit Studio D

Piknik nejen pro lidi 
bez domova
Už třetím rokem pořádá organizace 
Neposeda piknik. Letos se na Plechár-
ně sešlo na  70 lidí, kteří ve  východní 
části Prahy žijí, ať už přímo “na ulici”, 
v ubytovně či jiných nejistých podmín-
kách. Potkají se tu lidé různého věku, 
které spojuje těžká životní situace, ka-
ždý životní příběh je však jedinečný. 
Připravená je domácí bábovka, 
na  grilu se pečou klobásy. Většina 
občerstvení pochází z  potravinové 
banky, zbytek z  příspěvku sponzo-
ra. Streetworkeři chtějí v  první řadě 
připravit hezké chvíle pro lidi, kteří 
v  životě moc radosti obyčejně neza-
žijí. Hlavním cílem akce je dobře se 
bavit a potkat se. Rozdává se obleče-
ní a drogerie z veřejných sbírek nebo 
dobročinných obchodů. Seznam po-
třebných věcí, kterých je dlouhodo-
bě nedostatek, najdete na  webových 
stránkách organizace. 
Akce má rovněž upozornit na situaci 
lidí v bytové nouzi, ve které se nachází 
stále více seniorů či zdravotně posti-
žených. V loňském roce pomohli naši 
terénní pracovníci 225 lidem, téměř 
30 % z nich tvořili starší 60 let.

Neposeda, z.ú.

Jedno zlato a dvě stříbra z ME
NA  PŘELOMU KVĚTNA A  ČERVNA SE U  NAŠICH POLSKÝCH SOUSEDŮ 
V KRAKOVĚ KONALO MISTROVSTVÍ EVROPY V AEROBIKU. ZA FIT STUDIO D 
SE NOMINOVALY TŘI TÝMY A VŠECHNY SLAVILY NEUVĚŘITELNÉ ÚSPĚCHY. 

1. místo

2. místo

Pozvánka



Naše školy

Janoušek na cestách

Koncem května jsme strávili pár 
dnů na  švédském ostrově Öland, 
který se rozkládá podél jihovýchod-
ního pobřeží Švédska. Je znám pa-
nenskou přírodou, mnoha větrnými 
mlýny a celý je zahrnutý do památek 
v UNESCU. Ostrov jsme procestova-
li křížem krážem, od  severu po  jih, 
a díky průvodkyni jsme se seznámili 
s historií i pestrou přírodou. Na jihu 
jsme se prošli stepí Alvaret, které 
je porostlá nízkou trávou, keři a za-
krslými stromy tvarovanými drsným 
počasím. Na nejjižnějším cípu ostro-
va jsme po 192 schodech vystoupali 
na  maják Långe Jan (Dlouhý Jan), 
kde se před námi otevřel nádherný 
výhled do okolí. Dokonce jsme viděli 
i  odpočívající tuleně. V  severní čás-
ti ostrova jsme se prošli naučnou 
stezkou v „Lese skřítků“, kde vítr po-
kroutil stromy do roztodivných tvarů, 
zastavili jsme se u vraku lodi na po-

břeží. I  tady, na  samém severu, se 
tyčil maják Långe Erik (Dlouhý Erik). 
Nezapomenutelným zážitkem se stala 
návštěva školy v  Karlskroně. Formou 
prezentací jsme švédské hostitele se-
známili s  naší školou a  samozřejmě 
i s Prahou. Na závěr jsme se pokusili 
naučit švédské kamarády pár českých 
vět a  jazykolamů, děti nás provedly 
po škole a měli jsme možnost konver-
zovat v  angličtině. Po  prohlídce školy 
jsme se přesunuli na hřiště a společně 
si zahráli hru brannball. Byla to pro nás 
po  všech stránkách zajímavá zkuše-
nost. Cestou domů jsme se ještě zasta-
vili v Kodani, kde jsme pozdravili Malou 
mořskou vílu a  prošli se historickým 
centrem města. A pak zpátky domů.
Švédsko, zase někdy na viděnou – Sve-
rige, vi ses igen – Sweden, see you 
again. 
Martina Esserová, Lucie Procházková, 

9. ročník, ZŠ Generála Janouška

Dobrodružství s Večerníčkem
Zástupci Žákovského zastupitelstva 
připravili pro naše školkové děti do-
slova pohádkové dopoledne. Na  za-
hradě nachystali zábavná stanoviště 
s pohádkovými postavami, děti dosta-
ly hrací kartu s  motivem Večerníčka 
a při plnění úkolů sbíraly razítka rytí-
řů. Na prvním stanovišti víla Amálka 
učila děti kroky jednoduchého taneč-
ku. Ten si spolu s nimi zatančila, aby 
mohly postoupit k  další pohádkové 
postavě – vodníkovi. Ke  správnému 
zelenému mužíkovi patří rybník s ry-
bkami a  úkolem bylo alespoň jednu 
z  rybek chytit na  prut. U  dvou čaro-
dějnic se děti proletěly na  koštěti 

a třídily houby podle barvy. Nechyběl 
ani drak, i  když dřevěný, s  úkolem 
trefit se dvěma kruhy na  jeho hlavu. 
Nakonec Ohnivec dětem zkontroloval, 
zda splnily všechny úkoly a odměnil je 

kouzelným lízátkem. Kouzelné oprav-
du bylo, jak se děti mohly záhy pře-
svědčit. Vždyť každému z nich na  ja-
zyku vyčarovalo jinou barvičku. 

MŠ Vybíralova 968

Velké čtení 
ve Sluníčku

Ve čtvrtek 6. června nás v rámci projek-
tu „Celé Česko čte dětem“ čekalo velmi 
zajímavé dopoledne. Hned ráno jsme 
se všichni přesunuli do Galerie 14, kde 
jsme měli výstavu obrázků a výtvarných 
prací dětí z naší školky. Vše jsme si pro-
hlédli a každý objevil svůj obrázek. 
Jen jsme se stihli usadit a už přišel náš 
letošní vzácný host – herečka a mode-
rátorka Tereza Kostková. Tak, jak ji zná-
me z televizní obrazovky – krásná, milá 
a s věčným úsměvem na tváři. Přivítala 
se s dětmi, pochválila krásné obrázky 
a pak už povídala o své práci. Připra-
vila si pro děti také čtení své oblíbené 
pohádky od  Miloše Macourka. Příběh 
o  Cecilce se dětem moc líbil a  ještě 
jsme měli čas na otázky. Nejmenší děti 
měly potřebu Terezce vyprávět o  tom, 
kde byly a  nebyly, a  také je zajímalo, 
proč se stala herečkou. 
Tereza Kostková nezapře, že původně 
vystudovala pedagogickou školu. Dět-
ské otázky zvládala s humorem a výraz-
ným přednesem dokázala udržet pozor-
nost téměř stovky malých dětí. Na závěr 
nám děti zahrály na flétničku, rozloučili 
jsme se a bohatší o kulturní zážitek jsme 
se vydali zpátky do školky. MŠ Sluníčko
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Naše školy

Erasmus a spol.
Jsem studentka 3. ročníku SOŠ pro ad-
ministrativu Evropské unie v  Horních 
Počernicích, která se nachází jen kou-
sek od mého bydliště v Praze 14. Naše 
škola se účastní programu Erasmus, 
a já tak měla možnost strávit čtyři týdny 
v  anglickém Birminghamu na  odborné 
stáži. Před odletem jsem měla strach, 
že se nezorientuji v  britské hromadné 
dopravě, bála jsem se, že se v důležitých 
situacích nedomluvím. Stáž pro mě tedy 
byla zkouškou, zda se o  sebe dokážu 
v cizině postarat. Hned po příletu jsem 
byla ubytována u  starší paní, stravu 
jsem si zajišťovala sama. Bylo skvělé, že 
finance, které jsem z  grantu obdržela, 
pokryly veškeré náklady spojené s do-
pravou, stravou i ubytováním.
Pracovala jsem v  nákupním oddělení 
firmy Giro Food, která se specializuje 
na distribuci potravin do restaurací. Se-
známila jsem se zde s lidmi mnoha kul-
tur. Kromě angličtiny spolu zaměstnan-

ci komunikovali urdsky či punžábsky. 
Vytvářela jsem tabulky s  přehledem 
všech obchodních partnerů, kontrolo-
vala v systému splatnost pohledávek zá-
kazníků a obvolávala ty, kteří pohledáv-
ku dosud nezaplatili. V  kanceláři jsem 
si procvičila angličtinu a zdokonalila se 
v porozumění jejím různým přízvukům. 
O víkendech jsme s ostatními stážistka-
mi navštívily nejznámější města Velké 
Británie. Londýn, Oxford, Stratford nebo 
Liverpool, to vše jsme během tří víken-
dů stihly procestovat. 
Přínos stáže vidím především v překo-
nání strachu z cizího prostředí – zdoko-
nalila jsem své odborné a jazykové do-
vednosti a získala odvahu komunikovat 
s rodilými mluvčími. Měla jsem možnost 
využít znalostí ze školy a dokázala jsem 
si, že život v  Anglii pro mě není žádný 
problém.

Tereza Glaichová, SOŠ pro  
administrativu Evropské unie

Jazykový kurz kvart ve Velké Británii
Obě kvarty gymnázia Chodovická absol-
vovaly jazykový kurz ve  Velké Británii, 
konkrétně v  nádherném univerzitním 
městě Cambridge. Jeli jsme v téměř pl-
ném počtu spolu s dvěma profesorkami 
– Mgr.  Gabrielou Lyachovou a  Ing.  Ka-
teřinou Smlsalovou. Ubytováni jsme 
byli v hostitelských rodinách. V prvních 
dvou dnech jsme navštívili Fitzwilliam 
Museum, King’s College, severní Nor-
folk a  městečko Hunstanton. Třetí den 
začala výuka v Anglia Ruskin University. 
Během 9 lekcí jsme s  lektorkou kon-
verzovali a  zpracovávali různá cvičení, 
rozhodně nám to přineslo mnoho zkuše-
ností a obohacení našich jazykových zna-
lostí. V dalších dnech jsme navštívili nor-
manskou katedrálu v  Peterboroughu, 
královské sídlo Sandrngham či Framlin-
gham Castle. Poslední den jsme strávili 
v hlavním městě, Londýně. Prošli jsme 
nejznámější památky – Westminster, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
London Eye a mnoho dalších. Kurz nám 
přinesl mnoho skvělých zážitků, na kte-
ré budeme ještě dlouho vzpomínat. 
Doufáme, že se dalších podobných akcí 
zúčastníme i  v  budoucnu a  jsme škole 
vděční za takovou příležitost.

Martina Bendová, kvarta A,  
gymnázium Chodovická

Cesta za pohádkou

Jako každý rok v  červnu naše školka 
vyrazila na  výlet. Tentokrát do  Perní-
kové chaloupky a  na  hrad Kunětická 
Hora. Cesta autobusem rychle utekla 
a k chaloupce to bylo lesem jen kousí-
ček. Prohlédli jsme si perníčky i krásné 
formičky, které při výrobě perníkáři po-
třebují, poslechli pohádku, viděli jsme 
různé dřevěné sochy, ale i živé kozičky 
a laně. Cesta na hrad byla v horkém po-
časí náročnější, ale v kamenných zdech 
jsme se ochladili. Viděli jsme draka, věž 
i  hladomornu. Když jsme snědli a  vy-
pili všechno, co nám maminky připra-
vily do batohu, mohli jsme vyrazit zpět 
do školky. MŠ Obláček
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Kalendář akcíPrázdniny 
2019 PRAHA 14

Anglický bRuncH
Společná snídaně, která funguje na principu sdílení. 
Přineste něco dobrého a my také uvaříme.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

letní jezdecký kemP 2019 jk FidORkA
Letní příměstský tábor pro děti. Péče o koně, jízdy, plavení 
a další. Každý den od 9 do 18 hod.
Jízdárna Fidorka, Bodláková 2, Hutě, 4 000 Kč,  
www.staj-kyje.weebly.com

Výlet dO PARku StROmOVkA
Tramvají na Výstaviště Holešovice a pěšky parkem do 
restaurace Vozovna. Sraz je v 9 hodin v KCK.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

FRAncOuzSký bRuncH
Společná snídaně, která funguje na principu sdílení. 
Přineste něco dobrého a my také uvaříme.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

Výlet dO PROkOPSkéHO údOlí
Cestou necestou Prokopským údolím po zajímavostech 
i přírodou. Sraz je v 9 hodin v KCK.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

PetAnque tuRnAj
Sport pro všechny generace! Hlaste se v týmech nebo jako 
jednotlivci na e-mail lukas.fokt@praha14kulurni.cz.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.cz

tuRecký bRuncH
Společná snídaně, která funguje na principu sdílení. 
Přineste něco dobrého a my také uvaříme.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

Výlet do Hrdlořez
Pěšky přes Hloubětín, Hořejší rybník, kolem řeky Rokytky 
až do Hrdlořez. Sraz je v 9 hodin v KCK.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

letní kinO – tRAbAntem tAm A zASe 
zPátky
Vydejte se v trabantu z Indie do Česka. Na dobrodružný 
výlet vás vezme cestovatel Dan Přibáň.
Praha 14 kulturní, Minigolf, Splavná 652, Hutě, zdarma, 
www.praha14kulturni.cz

dětský příměstský tenisoVý tábor i.
Příměstský dětský letní tenisový camp v příjemném 
prostředí tenisového oddílu.
TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s., Hloubětínská 1061, Hloubětín, 
3 900 Kč, www.slavojhloubetin.webnode.cz

StReetbAllOVý tuRnAj
Tento sport vychází z basketballu, ale je akčnější. 
Registrujte 3členné týmy na lukas.fokt@praha14kulturni.
cz a zabavte se s námi.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.cz

inline kemP
Týdenní sportovní příměstský tábor pro děti od 5 do 12 let. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 2 950 Kč,  
www.plecharna.cz

letní příměstský tábor 
s angličtinou
Angličtina pro děti hravě venku i uvnitř. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 2 550 Kč, www.kdkyje.cz

s klubíčkem za zVířátky
Návštěva zookoutku v Malé Chuchli pro rodiny s dětmi.  
Sraz u metra Rajská zahrada. Prosíme o přihlášení. 
MC Klubíčko YMCA Praha, V Lázních 8/8, Praha 5, zdarma, 
www.mcklubicko.cz

letní kinO – cO jSme kOmu zASe 
udělali
Francouzská komedie si utahuje ze stereotypů, rasismu 
i maloměšťáctví. Přijďte se královsky pobavit.
Praha 14 kulturní, TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, 
Hostavice, zdarma, www.praha14kulturni.cz

řecký bruncH
Společná snídaně, která funguje na principu sdílení. 
Přineste něco dobrého a my také uvaříme.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

letní příměstský tábor 
s angličtinou
Angličtina pro děti hravě venku i uvnitř. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 2 550 Kč, www.kdkyje.cz

inline kemP
Týdenní sportovní příměstský tábor pro děti  
od 5 do 12 let. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 2 950 Kč,  
www.plecharna.cz
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Výlet dO bOtAnické zAHRAdy
Léčivé a užitečné rostliny v Botanické zahradě na Slupi 
v centru Prahy. Sraz je v 9 hodin v KCK.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

dětský příměstský tenisoVý  
tábor ii.
Příměstský dětský letní tenisový camp v příjemném 
prostředí tenisového oddílu.
TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s., Hloubětínská 1061, 
Hloubětín, 3 900 Kč, www.slavojhloubetin.webnode.cz

německý bruncH
Společná snídaně, která funguje na principu sdílení. 
Přineste něco dobrého a my také uvaříme.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

Výlet nA VítkOV
Metrem na Křižíkovu, pěšky pod Žižkovský tunel  
a na Vítkov do kavárny. Sraz je v 9 hodin v KCK.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

klubíčkoVská miniolympiáda
Sraz v 9.30 hod. na zastávce tram U Elektry. Prosíme 
o přihlášení. V případě deště náhradní program.
MC Klubíčko YMCA Praha, Park Zahrádky, U Elektry,  
Praha 9, 50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

kreatiVní dílny: dožínky
Celodenní akce vhodná pro rodiny s dětmi. Vyrobíme 
slaměný věnec a mnoho dalšího. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

SkAtetOuRcz
Putovní akce pro nesponzorované jezdce počtvrté  
na Plechárně. Přijďte se pobavit a zajezdit si.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.cz
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Kalendář akcíPrázdniny 
2019 PRAHA 14
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letní kinO – cO jSme kOmu zASe 
udělali
Francouzská komedie si utahuje ze stereotypů, rasismu 
i maloměšťáctví. Přijďte se královsky pobavit.
Praha 14 kulturní, TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, 
Hostavice, zdarma, www.praha14kulturni.cz

řecký bruncH
Společná snídaně, která funguje na principu sdílení. 
Přineste něco dobrého a my také uvaříme.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
bit.ly/KCKardasovska

letní příměstský tábor 
s angličtinou
Angličtina pro děti hravě venku i uvnitř. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 2 550 Kč, www.kdkyje.cz

inline kemP
Týdenní sportovní příměstský tábor pro děti  
od 5 do 12 let. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 2 950 Kč,  
www.plecharna.cz
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Výlet dO bOtAnické zAHRAdy
Léčivé a užitečné rostliny v Botanické zahradě na Slupi 
v centru Prahy. Sraz je v 9 hodin v KCK.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

dětský příměstský tenisoVý  
tábor ii.
Příměstský dětský letní tenisový camp v příjemném 
prostředí tenisového oddílu.
TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s., Hloubětínská 1061, 
Hloubětín, 3 900 Kč, www.slavojhloubetin.webnode.cz

německý bruncH
Společná snídaně, která funguje na principu sdílení. 
Přineste něco dobrého a my také uvaříme.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

Výlet nA VítkOV
Metrem na Křižíkovu, pěšky pod Žižkovský tunel  
a na Vítkov do kavárny. Sraz je v 9 hodin v KCK.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

klubíčkoVská miniolympiáda
Sraz v 9.30 hod. na zastávce tram U Elektry. Prosíme 
o přihlášení. V případě deště náhradní program.
MC Klubíčko YMCA Praha, Park Zahrádky, U Elektry,  
Praha 9, 50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

kreatiVní dílny: dožínky
Celodenní akce vhodná pro rodiny s dětmi. Vyrobíme 
slaměný věnec a mnoho dalšího. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

SkAtetOuRcz
Putovní akce pro nesponzorované jezdce počtvrté  
na Plechárně. Přijďte se pobavit a zajezdit si.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.cz
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KoMPLETní PŘEHLED AKCí nAJDETE nA STránKáCH
www.PrAHA14.CZ/KALEnDAr-AKCi

KALEnDáŘ AKCí PŘiPrAVUJE PrAHA 14 KULTUrní
Pro MĚSTSKoU ČáST PrAHA 14.
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Inzerce

BYDLENÍ

n  Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nejbliž-
ším 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, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevo-
lat. Děkuji. 605 845 088

n  Vyměním obecní byt 2+kk 46 m² Praha 9 - Le-
hovec za  3(4)+1. 5.patro. Oddělený uzamyk. 
chodbou s  balkonem od  spol. prostor s  vý-
tahem. Nová kuchyň se spotřebiči. Vysoký 
doplatek. Tel. 602 854 905

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

SLUŽBY

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

n  Čištění koberců a čalounění, pro firmy i do-
mácnosti. Jedná se o hloubkové čištění pro-
fesionálním strojem. Informace a objednáv-
ky na tel. 603 701 992

n  Nabízíme malířské a  lakýrnické práce, 
štukování, stěrkování stěn i  stropů, tel. 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

n  !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalos-
tí atd. Naložíme a  odvezeme cokoliv. Vše 
za  rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. 
Tel. 773 484 056

n  Sídlo pro firmu SRO, OSVČ atd. v  Pra-
ze od  149 Kč/měsíc. Tel. 728  991  247,  
www.sidloprofirmupraha.cz

n  Nová mobilní pedikúra a  manikúra. Ráda 
za  Vámi přijedu až domů, vždy úterky 
a  pátky. Praha Kyje, Jahodnice, Černý 
Most, Běchovice, Dolní Počernice. Volejte 
722 968 811

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

n  MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovu-
je péřové deky a  polštáře z  naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do  24 hod. 
Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA.  
Tel. 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

n  Prázdninová sleva 10 % na čistění koberců, 
sedaček a mytí oken – česká firma „Dámy 
s luxem“ nabízí kvalitní služby za rozumnou 
cenu. Praxe více než 8 let. Heslo „čistota“. 
Tel. 732 212 022

OSTATNÍ

n  Koupím ZNÁMKY, MINCE, VYZNAMENÁ-
NÍ, BANKOVKY, ODZNAKY a  LP desky! 
Nejlépe celé sbírky, nebo pozůstalosti. 
Přijedu ocením, zaplatím v hotovosti, od-
vezu. Solidní jednání. Tel. 603 938 271

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   KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRA-
FIKU, POHLEDNICE I  CELÉ KNIŽNÍ POZŮ-
STALOSTI NABÍDNĚTE. TEL. 603  247  819 
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ

PRÁCE

n  Na  každý druhý víkend pro Pepíka –  
19 let, asistenci, od  8–16 hod, cvičení 
na motomedu, rehabilitace na masážním 
lehátku, procházky el.inv.vozík, osobní 
hygiena, dopomoc – vše umím – jen po-
třebuji doprovod.... více na  webových 
stránkách www.pepaholy.cz, odměna  
140 Kč/hod, samostatnou spolehlivou 
asistentku prosím. Tel. 724 842 214

n  Veterinární klinika hledá spolupracovníky, 
a  to střihačku psů a  veterinárního techni-
ka, na  omezenou pracovní dobu. Platové 
podmínky dohodou. Kontakt: 603 528 254,  
veterina.fiala@email.cz

Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, štěrků, 

betonů, zeminy 
– objednávky po telefonu, odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14 tel. 602 371 605, 602 207 116
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  Máte prořízlou pusu?    Chcete změnu?
  Umíte zabrat?    Chcete si řídit svůj 

pracovní čas?    Mluvíte rád(a) s lidmi? 
    Chcete pracovat ve svém regionu? 

    Chcete si vydělávat 30, ale i přes 50 tisíc?

Regionální vydavatelství (vydává ?????)
rozširuje svou pusobnost a hledá

Pošlete nám váš životopis na adresu:  
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, přidejte pár řádek  

motivačního dopisu a chytněte tak príležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspešné obchodní zástupce,
inzertní poradce, manažery inzerce!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY!
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Křížovka o ceny

V tajence najdete konec citátu francouzského spisovatele Émile Zoly: (tajenka) dokáže mladým lidem dávat jen láska

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

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou 
a telefonním číslem posílejte do 15. srpna 2019 e–mailem na: krizovka@casopis14.cz, nebo v označené obálce s hes-
lem 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 květnového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/6) zní: Že nedostanete vždy, co chcete, JE NĚKDY OBROVSKÉ 
ŠTĚSTÍ. Vylosovaní výherci jsou: Vladimír Holec, Praha 14; Libuše Litterová, Praha 14; Helena Barešová, Praha 9. 
Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!



LETNÍ UPC MAX KINO 
20. 6. – 22. 8.

ZDARMA KAŽDÝ ČTVRTEK OD 21 HOD.

PROGRAM ČERVENEC
4. 7. HASTRMAN / 11. 7. CHATA NA PRODEJ 
18. 7. ZLATÝ PODRAZ / 25. 7. TÁTOVA VOLHA  

PROGRAM SRPEN
1. 8. TOMAN / 8. 8. JAN PALACH   

15. 8. ČERTÍ BRKO / 22. 8. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ  
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