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Obsah Vážení přátelé, 
jak to tak bývá, to pěkné se vždy „překulí“ 
rychle. Prázdniny jsou za námi a opět tu máme 
začátek školního roku. Abychom Vám návrat 
do pracovně-školního kolotoče zpříjemnili, 
připravili jsme pro Vás bohatý program. Z velké 
části se váže k letošním oslavám 25 let Prahy 
14. Hlavními „narozeninovými“ dárky budou 
slavnost u rozhledny Doubravka a soutěž o vy-
hlídkové lety nad naší městskou částí. Vše se 
dočtete na následujících stránkách Čtrnáctky.
Září je také měsíc, kdy se každoročně sestavují 
rozpočty městských částí či hlavního města 
a kdy plány na hospodaření v příštím roce 

dostávají finální podobu. I proto se bude během nadcházejícího zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy rozhodovat o navýšení daně z nemovitostí. Pro 
Prahu 14 to může znamenat navýšení doposud placené daně. Pokud k němu 
dojde, městská část plánuje veškeré získané prostředky investovat do kon-
krétních aktivit, kde se nyní prostředků nedostává – například do zlepšení 
úklidů, rozšiřování zelených ploch a jejich údržby nebo do projektů zlepšu-
jících občanskou vybavenost. Zjednodušeně řečeno, cíl máme jediný: vrátit 
tyto peníze obyvatelům prostřednictvím zvyšující se životní úrovně.
Praha 14 patří mezi městské části, kde se pravidelně konají veřejná pro-
jednání či lokální veřejná fóra. Dvě takováto setkání jsme připravili i na září 
– jedno k finálnímu návrhu komunitního centra na Hutích, druhé k výsled-
kům architektonické soutěže o nejlepší návrh proměny Centrálního parku 
na Černém Mostě. Kdo má o tato témata zájem, je vřele vítán. 
V rámci tohoto vydání Čtrnáctky Vám chceme přiblížit i aktuální situaci 
kolem rekonstrukcí komunikací v Hloubětíně, které provádí hl. m. Praha, či 
připravovaného nového skladu společnosti Coca-Cola. Původní plán, s nímž 
firma přišla před několika lety a od něhož Coca-Cola na nátlak městské 
části a občanských sdružení nakonec ustoupila, počítal s 36 metrů vysokou 
budovou. Záměr, který je „na stole“ nyní, předpokládá výšku poloviční –  tak, 
aby budova nepřevyšovala okolní zástavbu. Navíc by se v této oblasti měly 
upravovat a rozšiřovat zelené plochy a vyřešit by se měla i problematická 
křižovatka před areálem.  
Závěrem se obloukem vrátím na začátek. První školní měsíc nebude jen 
o oslavách, ale i o tradičních akcích. Po roce se opět můžete těšit na Stop 
Zevling, Městečko volnočasových aktivit či na Den zdraví. Věřím, že si z bo-
haté nabídky vyberete, a těším se, že se alespoň na některé z akcí potkáme.
Přeji krásné babí léto.

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, Bc. Michal Prager, MBA, 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: Jan Malý
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„Právě vyhlídkové lety vnímáme jako 
zlatý hřeb celé kampaně. Jejím pro-
střednictvím chceme ukázat místním 
lidem různé podoby městské čás-
ti, přimět je, aby se o místě, kde žijí, 
dozvěděli něco nového. A  to nejen 
při procházkách po zemi, ale také ze 
vzduchu,“ říká místostarostka Pra-
hy 14 PhDr.  Zuzana Jelenová, do  je-
jíž gesce spadá mimo jiné i  kultura, 
sport a volný čas.

SOUTĚŽ STARTUJE V ZÁŘÍ
Chcete být mezi těmi, kdo se proletí 
nad Prahou 14? Prvním krokem je 
pozorně sledovat facebookový profil 
městské části (www.facebook.com/
mcpraha14). Na  něm a  dále pak 
na  webu poznejprahu14.cz budou 
postupně a v předem neavizovaných 
termínech zveřejňovány indicie ve-
doucí k  nalezení  celkem 25 výher-
ních poukazů – „vstupenek“ do  le-
tadla, a  to vždy pro dvě osoby. „Se 
schováváním voucherů a  zveřejňo-
váním indicií, které už samy o sobě 
budou zájemce o  let ‚nutit‘, aby si 
o  městské části něco nastudovali, 
začneme v prvním zářijovém týdnu. 
Honba za poukazy bude pokračovat 
do  konce měsíce, samotné lety se 
uskuteční v říjnu,“ vysvětluje Tereza 
Němečková, která je pověřená ří-
zením organizace Praha 14 kulturní 
– „příspěvkovky“ městské části, jež 
má soutěž na  starosti. Připomíná, 
že přesné termíny letů nejde zá-
vazně stanovit dopředu s  ohledem 
na  počasí. „Nicméně samozřejmě 
budeme s  výherci v  individuálním 
kontaktu, aby vše proběhlo k  jejich 
spokojenosti,“ dodává Tereza Ně-
mečková.
Soutěž je primárně určena lidem, 
kteří žijí či pracují v Praze 14, není to 
však podmínka. Účastníkovi letu musí 
být minimálně 12 let s  tím, že je ne-
zbytné, aby s nezletilými výherci letěl 
jejich zákonný zástupce (druhá osoba 
na poukaz). Startovat se bude z letiš-
tě v pražských Letňanech. 

Aby mohl nálezce poukaz na  vý-
hru uplatnit, je třeba, aby do tří dnů 
od  nalezení poukazu kontaktoval 
organizátory prostřednictvím údajů 
uvedených na  voucheru. „Násled-
ně obdrží elektronický registrační 
formulář, který je nutné vyplnit. Je 
čistě na nálezci či nálezcích – napří-
klad, když se poukaz společně vydají 
hledat kamarádi - jak se mezi sebou 
domluví. Pro nás je určující, jaké dvě 
osoby se nám pod unikátním kódem 
uvedeným na  voucheru registrují,“ 

vysvětluje Tereza Němečková. Veš-
keré další informace k  pravidlům, 
které předtím, než se do  soutěže 
pustíte, doporučujeme pozorně pro-
studovat (předejde se tak případným 
nedorozuměním), jsou k  dispozici 
na webu poznejprahu14.cz.

POSVÍCENÍ U DOUBRAVKY
Druhou nejvýraznější akcí „poznáva-
cí“ výroční kampaně bude Posvícení 
u Doubravky, které se v obdobné po-
době uskutečnilo už v loňském roce. 

Praha 14 slaví 25 let. 
Poznejte ji ze země i ze vzduchu!
PRAHA 14 SI V LETOŠNÍM ROCE PŘIPOMÍNÁ 25 LET OD SVÉHO VZNIKU. TAKOVÉ VÝROČÍ SI ZASLOUŽÍ POŘÁDNOU 
OSLAVU, PROTO PRO MÍSTNÍ OBYVATELE RADNICE PŘIPRAVILA HNED NĚKOLIK „NAROZENINOVÝCH“ DÁRKŮ. 
A POZOR – NE LEDAJAKÝCH. PATŘÍ MEZI NĚ I SLAVNOST U ROZHLEDNY DOUBRAVKA ČI SOUTĚŽ O VYHLÍDKOVÉ 
LETY NAD PRAHOU 14.

Foto: Jan Malý
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Anketa CO BYSTE POPŘÁLI PRAZE 14 K JEJÍM PĚTADVACÁTÝM „NAROZENINÁM“?

Za  25 let prošla Praha 14 
velkou změnou, již není jen 
šedivým sídlištěm, kam 
lidé chodí jen přespat, ale 
atraktivní lokalitou s  vý-

bornou dopravní dostupností, širokou 
nabídkou služeb a přírodou na dosah 
ruky. Do dalších let tak přeji celé Pra-
ze 14 jen to nejlepší v podobě zvyšo-
vání kvality života, služeb a  čím dál 
více obyvatel, kteří jsou hrdí na to, že 
jsou ze Čtrnáctky. 

Bc. Petr Vítů, BEZPP

Čtvrt století uběhlo jako 
voda. Za  tu dobu se Čtr-
náctka velmi proměnila. 
Navenek. Uvnitř je však 
stále svá. Stále žije svým 

životem, stejně jako její komunity 
jak na sídlištích, tak v domcích. Pra-
ze 14 přeji, aby si zachovala svou 

charakteristickou tvář a  zůstala 
příjemným místem pro život další 
desítky let. Připijme tedy Praze 14 
na zdraví, ať se nám tu i nadále žije 
dobře!

Bc. Adam Palát, Piráti

Štěstí, zdraví, úspěch 
jsme zvyklí přát lidem, 
ale můžeme je popřát 
i  městské části. Takže, 
Praho 14, k  tvým naro-

zeninám ti přejeme štěstí, abys 
měla kolem sebe vždy dostatek lidí 
na správném místě, kteří se o tebe 
budou dobře starat. Přejeme ti 
zdraví, aby ses vždy rozvíjela udrži-
telně a v souladu s přáním místních 
obyvatel. A také ti přejeme úspěch, 
abys byla bezpečným místem, kde 
je radost žít!

Bc. Miroslav Šubrt, ANO

Obyvatelům Prahy 14 přeji 
k 25. výročí založení, aby pro 
ně Čtrnáctka byla opravdo-
vým domovem a příjemným 
místem k žití ve společenství 

lidí dobré vůle. To považuji v současné 
stále více rozdělené společnosti za klí-
čové. Přispět k  tomu můžeme úplně 
všichni. Stačí, když spolu budeme ote-
vřeněji mluvit a  lépe si navzájem na-
slouchat.  Josef Kutmon, ODS 

Naše městská část prošla 
docela těžkým porodem. Na-
učila se sice brzy mluvit, ale 
dohánět starší sourozence 
se naučila teprve až ve škol-
ním věku. Po maturitě trochu 

zpychla. Přejeme vše nejlepší nejen 
městské části, ale hlavně všem obyva-
telům. Ing. Miroslav Froněk,  
 Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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„Na odpoledne plné zábavy pro děti 
i  dospělé se můžete těšit, kdy jindy 
než 25. září 2019. Program začne 
v  16 hodin a  připraveno toho bude 
opravdu hodně. Chutné jídlo, pěkná 
muzika a  další atraktivní program,“ 
naznačuje místostarostka Jeleno-
vá. A co se tedy bude dít? Divadelní 
představení obstará soubor Buchty 
a  loutky, který vystoupí s  hrou Zla-
tá husa, Institut světelného designu, 
jehož tým později večer Doubravku 
krásně tematicky rozsvítí, zorgani-

zuje workshop nejen pro děti a  ná-
sledovat budou i  další zajímavosti. 
Po  vystoupení žáků z  místních zá-
kladních škol čekají návštěvníky 
koncerty kapely Please The Trees 
společně se sborem Elpida a později 
hudební skupiny Mr. Moss. Posvícení 
vyvrcholí originální show v  podobě 
malby světlem, o  kterou se posta-
rá známý český umělec Alex Dowis. 
Vedle bohatého programu budou 
připraveny stánky s  dobrým jídlem 
a pitím.

Kromě soutěže o  vyhlídkové lety 
a  slavnosti u  rozhledny se v  rámci 
kampaně připravují i  další aktivity 
– například komentované procház-
ky po  jednotlivých čtvrtích, jejichž 
délka bude v  součtu 25 kilomet-
rů nebo koncerty v  ulicích. Muzika 
v  terénu rozpohybuje místní veřej-
ný prostor. Začíná se už 4. září, kdy 
na  ploše před stanicí metra Černý 
Most vystoupí zpěvák Ondřej Ruml. 
Součástí oslav bude také letoš-
ní rozsvěcení vánočního stromku 
u  stanice metra na  Rajské zahra-
dě. V  listopadu navíc u  příležitos-
ti čtvrtstoletí městské části vyjde 
i speciální číslo časopisu Čtrnáctka. 
Veškeré podrobnosti o  programu 
hledejte na poznejprahu14.cz.

NAROZENINOVÝ PODZIM
Území, kterému se dnes říká Praha 
14, tu bylo už dávno předtím, než 
toto pojmenování vzniklo. Měst-
skou část v současné podobě z něj 
„udělala“ až vyhláška, podle níž se 
od  18. listopadu 1994 metropole 
rozdělila na sedmapadesát obdob-
ných správních celků. Čtrnáctka 
vznikla z  městské části Praha – 
Kyje spolu s částí území oddělené-
ho od  Prahy 9. „Jednoho by moh-
lo napadnout, proč se hlavní část 
oslav odehrává v září a v říjnu, když 
opravdové narozeniny bude Pra-Soutěžte a proleťte se nad Prahou 14, zve starosta městské části Mgr. Radek Vondra.  Foto: Jan Malý
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ha 14 slavit teprve o  měsíc až dva 
později. Důvodem je samozřejmě 
počasí. Chtěli jsme, aby oslavy byly 
pro lidi příjemné a  aby se většina 
aktivit uskutečnila venku. A v listo-
padu už je přeci jen trochu zima,“ 
dodává s úsměvem místostarostka 
Jelenová. 
Za pětadvacet let své existence naše 
městská část ušla dlouhou cestu. 
„Už dávno není opomíjenou oblastí 
na  periferii. Naopak. V  posledních 
letech se rychle rozvíjí. Prakticky 
všechny školy a školky získaly nový 
kabát a vybavení, navíc se nám daří 
získávat peníze i  na  další méně 
obvyklé počiny – třeba na  venkov-
ní učebny mateřinek. A  úspěchy 
jsou samozřejmě patrné i jinde než 
ve  školství,“ upozorňuje starosta 
Prahy 14 Mgr.  Radek Vondra. Jed-
ním z těchto úspěchů je ostatně i již 
zmiňovaná rozhledna Doubravka 
známého architekta Martina Ra-
niše, která od  června 2018 zdobí 
černomostecká Čihadla. Zatímco 
ona je novou, moderní a  neotřelou 
místní dominantou, srdcem Černé-
ho Mostu se už před časem stalo 
zrekonstruované volnočasové cen-
trum Plechárna, kde se baví skejťá-
ci, maminky s dětmi, milovníci kávy 
i  senioři. Nabitý program nabízejí 
i  další místní centra včetně opra-
veného Kulturního domu v  Kyjích. 
A  nemalé ambice má i  Hloubětín-
ská 55, nové komunitní centrum, 
které městská část co nevidět  
otevře kousek od  hloubětínského 
bazénu.
„Patříme také mezi nejúspěšnější 
pražské městské části v oblasti zís-
kávání peněz z  evropských fondů 
a  dalších dotačních programů. Pro 
rozvoj obce je to velká deviza – bez 

těchto financí bychom nikdy ne-
mohli zrealizovat mnoho úspěšných 
projektů. Třeba postavit jahodnic-
kou školku nebo revitalizovat park 
u  hostavického zámečku. Do  dal-
ších let přeji Praze 14 i  nám, jejím 
obyvatelům, jen to dobré. Neotřelé 
nápady, jak náš domov šetrně, ale 
přitom smysluplně rozvíjet, dosta-
tek trpělivost a financí na jejich re-
alizaci a  fajn pracovité lidi, kterým 
místo, kde žijí, nejen není lhostejné, 
ale jsou ochotni do  jeho rozvoje in-
vestovat i vlastní čas a energii, “ do-
plňuje starosta Vondra. 

red

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY…

Praha 14 je mým domovem už mno-
ho let. Mohu tak bez nadsázky říci, že 
znám skoro všechny její tváře. Genius 
loci Starých Kyjí či hostavického zá-
mečku, pěšiny na Čihadlech a v okolí 
suchého poldru, kde si člověk připa-
dá jak na dovolené mimo město, pro-
měňující se fasády černomosteckých 
paneláků i  – a  to bohužel – místa, 
která si někteří lidé vytrvale pletou 
se skládkami nebo je „vybavují“ nej-
různějšími hyzdícími malůvkami. 
Navzdory tomu, že Čtrnáctka není 
dokonalá, mám ji ráda. Už proto, 
že zde žije spousta lidí, kteří jsou 
ochotni investovat energii do  toho, 
aby se smysluplně rozvíjela. Je to 
vidět v mnoha oblastech, mimo jiné 
i v přístupu k dobrovolnictví. Nejen, 
že se čím dál víc obyvatel zapojuje 
do dobrovolnických úklidů, s mnoha 
úžasnými pomocníky jsem se setka-
la i jako zakladatelka černomostec-
kého Komunitního centra Motýlek, 
které pečuje o zdravotně a sociálně 
znevýhodněné děti a  jejich rodiny. 
Všem, kdo jsou ochotni nezištně při-
spět k  tomu, aby se i  ostatním žilo 
lépe, děkuji. Vašeho nesobeckého 
přístupu k životu si velmi vážím.

Přestože jsem už nějakých třináct 
let zastupitelkou Prahy 14, toto vo-
lební období je první, kdy mám pří-
ležitost ovlivňovat rozvoj městské 
části z pozice místostarostky. Vedle 
školství a získávání peněz z evrop-
ských fondů a  dalších dotačních 
programů mám na  starosti také 
kulturu, sport a volný čas. 
Právě s  poslední jmenovanou oblas-
tí souvisí i  letošní kampaň zaměře-
ná na poznávání Prahy 14 – ze země 
i  z  dalších neotřelých úhlů pohledu. 
Proč jsme se do ní pustili? Jak už jste 
nejspíš zachytili, na  podzim uplyne 
pětadvacet let od  založení městské 
části, a  to si nějaké to „rozhlédnutí 
okolo“ vyloženě žádá. Stejně jako po-
řádnou oslavu. Čtvrtstoletí Prahy 14 si 
připomeneme originálně, zábavně, tak 
trochu dobrodružně a hlavně – s Vámi.
Máme připravený bohatý program, 
který vyvrcholí hned dvěma akcemi 
– vyhlídkovými lety nad Prahou 14 
a setkáním u rozhledny Doubravka 
na Čihadlech, kde Vás kromě dob-
rého jídla a pití čeká i příjemná mu-
zika nebo netradiční show v podobě 
malby světlem. 
O vyhlídkové lety se soutěží. Nepů-
jde o náhodu, ale o rychlost a zna-
losti, pozorně proto sledujte všech-
ny naše informační kanály, zejména  
Facebook a web poznejprahu14.cz
Všem, kteří mají rádi létání a láká je 
poznat městskou část z  ptačí per-
spektivy, přeji hodně štěstí. Věřím, 
že se nejen pobavíte, ale zároveň 
o Praze 14 zjistíte mnoho zajímavého, 
o čem jste dříve neměli ani tušení. 
Krásné oslavy přeje 

PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka Prahy 14 

Foto: Jan Malý
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Řada onemocnění sítnice ve svém počátku pro-
bíhá skrytě a až v pokročilém stádiu se projeví 
zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však nelze 
napravit, pouze zpomalit. Každý po 35. roce života 
by tedy měl podstoupit speciální vyšetření sítnice 
(tzv. OCT angiografi i), která dokáže odhalit mnoho 
očních onemocnění v počátečním stádiu, kdy ještě 
pacient žádné příznaky nepociťuje.

“OCT angiografi e je revoluční zobrazovací metoda 
sítnice, která oproti standardnímu OCT zobrazuje 
nejen stav jednotlivých vrstev sítnice, ale zároveň 
i funkčnost všech jejích struktur.” vysvětluje MUDr. 
Dana Černohubá, odborná lékařka Očního centra 
Praha. Speciální skenování sítnice tak dokáže od-
halit závažná onemocnění sítnice jako jsou nádoro-
vá onemocnění oka, věkem podmíněná makulární 
degenerace, cévní onemocnění sítnice (diabetická 
retinopatie), onemocnění makuly, odchlípení sítni-
ce a další degenerativní změny na sítnici. Vyšetře-
ní pomocí OCT angiografi e je rychlé a bezpečné, 
navíc zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití 
kontrastních látek.

Oční centrum Praha nově otevřelo specializované 
centrum pro léčbu onemocnění sítnice (tzv. vitreo- 
retinální centrum), v rámci kterého pacient získá 
komplexní péči na jednom místě – od diagnostiky 
až po následnou chirurgickou léčbu. “Pracovišť, za-
bývajících se komplexní léčbou sítnice, je v součas-
né době velmi málo a pacienti tak často musí čekat 
až půl roku na objednání. Bohužel při onemocnění 
sítnice si pacienti čekání nemohou dovolit. V na-
šem nově otevřeném centru pro onemocnění sít-
nice máme pro pacienty minimální objednací lhůty 
a nejmodernější diagnostické a léčebné přístroje.” 
sděluje paní doktorka Černohubá.

Šance vybrat si pohled na svět je úžasný bonus

Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, 
hrozí i ztráta zraku!

Objednejte se na vstupní komplexní 
vyšetření do 30. 11. 2019 a při předložení 
tohoto kuponu získáte navíc 50% SLEVU 
NA OCT ANGIOGRAFII v hodnotě 
1200 Kč, které není NIKDY hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění.
Při objednání uveďte “NOVINY 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE”
Nabídka platí pro všechny, 
kteří tuto akci v minulosti ještě nevyužili.

50% SLEVA 
NA OCT ANGIOGRAFII 
pro osoby starší 65 let

VOLEJTE: 220 807 757
recepce@ocp.cz | www.ocp.cz

Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit 
šedý zákal. Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, 

přitom se dá jednoduše vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zákalu 
odpovídá doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, odborný garant Očního 
centra Praha, které se na léčbu a operace šedého zákalu specializuje.

Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné a často nevratné a může vést až 
ke ztrátě zraku. Důležitá je včasná diagnostika a neodkladné zahájení léčby.

Co je to šedý zákal a podle čeho 
pacient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém do-
chází ke snížení průhlednosti lidské 

čočky, a to nejčastěji v důsledku 
stárnutí. Většinou se objevuje ve 
věku 60 až 75 let a příznakem je 
zamlžené, zhoršené a zkreslené 
vidění na blízko i do dálky a také 
citlivost na světlo. Šedý zákal ne-
lze odstranit nijak jinak než operací 
a neexistuje jiný způsob jeho léč-
by. Pacient by tedy operaci neměl 
zbytečně odkládat a měl by ji pod-
stoupit ve chvíli, kdy jej šedý zákal 
omezuje v běžném životě. 

Jak probíhá operace šedého 
zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbo-
lestný a rychlý chirurgický zákrok, 
kterého není třeba se obávat. Bě-
hem operace se lidská oční čočka 
nahrazuje umělou čočkou. Ope-
race trvá asi 15 minut a provádí 
se v místním znecitlivění kapkami. 
Oko je do druhého dne zakryto ná-
plastí a po jejím sejmutí již pacient 
na oko vidí. V Očním centru Pra-

ha je operace 
šedého zákalu 
hrazena všemi 
zdravotními po-
jišťovnami.

V čem operace 
spočívá?
Při operaci šedého zákalu se pů-
vodní zakalená lidská oční čočka 
nahrazuje umělou nitrooční čočkou, 
která zůstává v oku natrvalo až do 
konce života. Typ nitroočních čoček 
se volí s ohledem na problém a po-

žadavky pacienta na vidění. Čím dál 
více pacientů si uvědomuje, že díky 
operaci šedého zákalu mají mož-
nost si vybrat, jak se budou dívat 
na svět po zákroku. I proto mnoho 

z nich na svých očích nešetří a při 
operaci si připlatí za multifokál-
ní nebo trifokální nitrooční čočky, 
které je úplně zbaví závislosti na 
brýlích. Po operaci nám pak často 
říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

Ovlivňuje operaci odstranění 
šedého zákalu roční doba?
Vůbec ne. Operaci šedého zákalu 
lze podstoupit v kteroukoli roční 
dobu. Dokonce již ustupuje i trend, 
kdy pacienti na operace nechtěli 
v létě. Po operaci je nutno dodr-
žovat sice klidový režim, ale to ni-
jak nebrání běžným každodenním 
aktivitám.

Šedým zákalem trpí:
50% lidí nad 65 let
70% lidí nad 75 let

Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
Odborný garant Očního centra
Praha a zároveň přednosta
oční kliniky Ústřední vojenské
nemocnice. Na kontě má více
než 30.000 úspěšných operací,
z toho přes 1000 operací provede
ročně v Očním centru Praha.

Oční centrum Praha, a.s.
Lighthouse Tower
Jankovcova 1569/2c, Praha 7

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)
Patří k nejzávažnějším onemocněním sítnice a je nej-
častější příčinou těžké ztráty zraku až slepoty u star-
ších lidí. Při makulární degeneraci dochází k postižení 
tzv. žluté skvrny (centrální části oční sítnice).

Odchlípení sítnice
Je poměrně časté a velmi nebezpečné onemocnění, 
které většinou způsobuje trhlina v sítnici. Odchlípení 
sítnice zhoršuje její výživu a funkci. Čím je větší jeho 
rozsah, tím je menší naděje na zlepšení vidění.

Diabetická retinopatie
Je závažné onemocnění cév oční sítnice v důsledku 
špatně léčené cukrovky. Vysoká hladina cukru v krvi 
způsobuje ucpání či poškození drobných cév, kterými 
je sítnice protkána. Dochází tak k nedostatečnému 
prokrvení či otoku sítnice, které způsobuje zhoršené 
vidění až po ztrátu zraku.

Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, 

KOMPLEXNÍ PÉČE HRAZENÁ 
ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI 
NA JEDNOM MÍSTĚ

Odborný poradce: MUDr. Dana Černohubá

2019-08_inzerce_NOVINY.indd   1 28.08.19   9:11



Pozvánka

 PosVÍCENÍ
U DoUbraVKy

www.PosViCENiUDoUbraVKy.CZ

25 / 9 / 2019/   16:00 – 21:00
Light art by Dowis

a mnoho dalšího
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V. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 14
17. 9. 2019 OD 15 HODIN 
V GALERII 14
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek 
Vondra zve občany na V. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 14, kte-
ré se koná 17. 9. 2019 od 15 hodin 
v prostorách Galerie 14, náměstí 
Plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Program jednání bude zveřejněn 
od 10. 9. 2019 na www.praha14.cz. 
Interpelace občanů budou probí-
hat tradičně od 17.00 do 17.30.

NEXT, s.r.o. | Na Pankráci 875/79, 140 00 Praha 4 | +420 777 335 878 | next@next.cz | www.next.cz
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tradiční český výrobce  |  certifikované dveře na míru  |  velký výběr povrchů  |  profesionální montáž a servis

Jaká bude budoucnost  
Centrálního parku? 

Zajímá vás, co v  budoucnu čeká Cen-
trální park na Černém Mostě? Přijďte 
na veřejné projednání soutěžních návr-
hů jeho revitalizace. Těšíme se na vás 
ve čtvrtek 12. září 2019 od 18 hodin pří-
mo v parku (v části při ul. Pospíchalova 

v úseku mezi ul. Bojčenkova a Paculo-
va). Na setkání budou přítomni zástup-
ci městské části Praha 14, architekt 
městské části i  zástupci zpracovatelů 
jednotlivých návrhů revitalizace. Přijď-
te se s návrhy blíže seznámit. red

Kurzy českého  
jazyka pro  
cizince
Přijímáme přihlášky na  kurz čes-
kého 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), jedna lekce trvá 90 minut. 
Kurzy českého jazyka pro cizince 
organizuje Farní charita Praha 14 
v rámci projektu „Integrace cizinců 
na MŠ Praha 14 v roce 2017“, za fi-
nanční podpory Ministerstva vnitra 
ČR a městské části Praha 14. Účast 
na výuce je finančně výhodná. Má-
te-li zájem nabídku využít, volejte: 
739 203 254. red

Přijďte trénovat paměť do knihovny
Zveme všechny seniory na  osmidíl-
ný kurz trénování paměti s certifiko-
vanou lektorkou Evou Odehnalovou. 
Kurz probíhá od 8. října každé úterý 
od 16 do 18 hodin v knihovně na Čer-

ném Mostě (Generála Janouška 
1060/2). Účast na  kurzu je zdarma. 
Kapacita je omezená, přihlaste se již 
během září na pobočce Černý Most. 

Městská knihovna v Praze

Chcete se naučit Taekwon-Do? 
Klub bojových umění Sonkal pořádá nábor nových členů. Tréninky začá-
tečníků se konají na těchto místech a v těchto termínech:
ZŠ Vybíralova Černý Most, úterý a čtvrtek 17–18
Předškolní skupina pro děti 4–6 let, pondělí 16:30–17:30
Bezpečnostně právní akademie Hloubětín, úterý a čtvrtek 17–18
Další informace na www.sonkal.cz pet

Foto: Kristýna Bílková
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Pracuje se v  Zelenečské a  Zálužské, 
dlouho neopravované ulice se dočka-
jí nového povrchu, veřejného osvětlení 
a úpravy inženýrských sítí. „Mrzí nás, že 
je v lokalitě dočasně méně parkovacích 
míst a  omezená doprava. V  rámci do-
pravních opatření jsme pro větší kom-
fort občanů zbudovali parkovací místa 
na jižní straně Kolbenovy, která přiléhají 
k  chodníku. Věříme, že vše proběhne 
tak, jak má, a brzy se dočkáme nových 
hezkých ulic,“ říká místostarosta Prahy 
14 Ing. Petr Hukal, který má v gesci do-
pravu v městské části. 
V  rámci rekonstrukce bude nutné po-
kácet několik desítek místních stromů 
a  keřový porost. „Samozřejmě z  toho 
nemáme zrovna radost, ale bez toho-
to zásahu město nebude moci opravy 
provést. Vzrostlé stromy svými kořeny 
zasahují do  podloží komunikací a  na-

rušují ho. Navíc jde o již přestárlé dře-
viny na  hranici životnosti,“ vysvětluje 
místostarosta Hukal. Žádost o  kácení, 
které město podalo, momentálně po-
suzuje místní Odbor životního prostředí. 
Podle současných předpokladů by se 
dřeviny měly začít odstraňovat ve dru-
hé polovině září. Dobrá zpráva je, že 
ulice rozhodně nezůstanou bez zele-
ně, po skončení rekonstrukce se začne 
s  výsadbou nových stromů. „Náhradní 
výsadba proběhne v  minimálním roz-
sahu kus za kus, nicméně počítáme, že 
zeleně bude více. V  současné chvíli se 
zpracovává projekt, který předložíme 
MČ Praha 14,“ vysvětluje Bc. Jakub Toš-
ner, referent přípravy a realizace inves-
tic pražského magistrátu. Opravy Zele-
nečské a Zálužské by mělo hlavní město 
dokončit letos na podzim. 

pet

Rekonstrukce Zelenečské 
a Zálužské pokračuje
V POLOVINĚ ČERVENCE ZAHÁJILO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRVNÍ ETAPU 
REKONSTRUKCÍ HLOUBĚTÍNSKÝCH ULIC. 

Parkoviště P + R 
na Černém Mostě 
se zatím nezavře
Hlavní město Praha chystá vý-
stavbu nového parkovacího domu 
na  Černém Mostě. V  souvislosti 
s tím mělo být dle sdělení magis-
trátu od  1. 8. a  později od  konce 
srpna 2019 uzavřeno stávající P 
+ R parkoviště severně podél uli-
ce Chlumecká, kde město nový 
parkovací dům vybuduje. Podle 
posledních informací se ani nově 
stanovený předpokládaný termín 
uzavírky nestihne, další termín 
město zatím nestanovilo. Důvod 
odkladů je čistě procesní: veřej-
ná zakázka, respektive výběrové 
řízení na zhotovitele stavby ještě 
neskončilo, není tudíž možné za-
čít s pracemi. Investorem projek-
tu je městská společnost Tech-
nická správa komunikací hl. m. 
Prahy. O dalším vývoji v této věci 
budeme občany informovat. 

red

Dražba bytů
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ZASTOUPENÁ SPRÁVOU MAJETKU PRAHA 14, A.S., PŘIPRAVUJE PRODEJ NÍŽE 
UVEDENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ VČ. PŘÍSLUŠNÝCH SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ 
NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH OBJEKTŮ A PODÍLŮ NA POZEMCÍCH, KTERÉ JSOU VE VLASTNICTVÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA 14. PRODEJ PROBĚHNE FORMOU ELEKTRONICKÉ DRAŽBY NA PORTÁLE WWW.PRODEJ-DRAZBOU.CZ. 

• 1. bytová jednotka č. 993/3 o velikosti 
3+1 (cca 65 m2) v č. p. 993, Kpt. Strán-
ského ul., Praha 9

nejnižší podání 3.266.000 Kč
termín dražby – 2. 10. 2019 v 10 hod. 
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 10 hod. (sraz před domem)
• 2. bytová jednotka č. 845/1 o velikosti 

4+1 (cca 97 m2) v č. p. 845, Gen. Ja-
nouška ul., Praha 9

nejnižší podání 3.478.000 Kč
termín dražby – 2. 10. 2019 ve 14 hod. 
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 10:45 hod. (sraz před domem)
• 3. bytová jednotka č. 849/2 o velikos-

ti 4+1 (cca 97 m2) v č. p. 849, Gen. Ja-
nouška ul., Praha 9

nejnižší podání – 4.169.000 Kč
termín dražby – 3. 10. 2019 v 10 hod. 
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 11:15 hod. (sraz před domem)
• 4. bytová jednotka č. 850/4 o velikosti 

4+1 (cca 97 m2) v č. p. 850, Gen. Ja-
nouška ul., Praha 9

nejnižší podání – 4.169.000 Kč

termín dražby – 3. 10. 2019 ve 14 hod. 
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 11:45 hod. (sraz před domem)
• 5. bytová jednotka č. 493/4 o velikosti 

4+1 (cca 87 m2) v č. p. 493, Krylovecká 
ul., Praha 9

nejnižší podání – 4.579.000 Kč
termín dražby – 4. 10. 2019 v 10 hod. 
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 12:15 hod. (sraz před domem)
• 6. bytová jednotka č. 494/2 o velikosti 

2+kk (cca 48 m2) v č. p. 493, Slévačská 
ul., Praha 9

nejnižší podání – 2.939.000 Kč
termín dražby – 4. 10. 2019 ve 14 hod. 
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 13:00 hod. (sraz před domem)
• 7. bytová jednotka č. 770/3 o velikosti 

4+1 (cca 83 m2) v č. p. 770, Rochovská 
ul., Praha 9

nejnižší podání – 4.104.000 Kč
termín dražby – 7. 10. 2019 v 10 hod.
termíny prohlídek – 21. a  22. 9. 
2019 vždy od  13:45 hod. (sraz před  
domem)

• 8. bytová jednotka č. 773/7 o velikosti 
3+1 (cca 77 m2) v č. p. 770, Kardašov-
ská ul., Praha 9

nejnižší podání – 3.979.000 Kč
termín dražby – 7. 10. 2019 ve 14 hod. 
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 14:30 hod. (sraz před domem)
• 9. bytová jednotka č. 668/8 o velikosti 

1+1 (cca 48 m2) v č. p. 668, Kardašov-
ská ul., Praha 9

nejnižší podání – 3.057.000 Kč
termín dražby – 8. 10. 2019 v 10 hod.
termíny prohlídek – 21. a 22. 9. 2019 vždy 
od 15:00 hod. (sraz před domem)
• 10. bytová jednotka č. 625/12 o  veli-

kosti 1+1 (cca 48 m2) v č. p. 668, Kar-
dašovská ul., Praha 9

nejnižší podání – 2.054.000 Kč
termín dražby – 8. 10. 2019 ve 14 hod.
termíny prohlídek – 21. a  22. 9. 2019 
vždy od 15:30 hod. (sraz před domem)
Bližší informace získáte u  Ing. Vero-
niky Ludvíkové (tel. 774 088 226), ve-
ronika@elsenenergo.cz.

SMP14, a. s.
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice 
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Suzuki Swift 1.0 BoosterJet SHVS: emise CO2 98–100 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,3–4,4 l/100 km. Suzuki Ignis 1.2 DualJet: emise CO2 107–108 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,7–4,7 l/100 km. Suzuki S-Cross 1.0 BoosterJet: emise CO2 
120–122 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 5,3–5,4 l/100 km. Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet: emise CO2 121–122 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 5,3–5,4 l/100 km. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

www.suzuki.cz

Ignis
nový

Swift
nový

S-Cross
nový

Vitara
nová

Pohoda nejen na vodě
Vozy Suzuki s inteligentním pohonem 4×4 AllGrip  

je radost řídit v jakýchkoli podmínkách

Řízení za deště může být stejně příjemné jako relax v bazénu. Suzuki Vám totiž 
nabízí kompletní modelovou řadu se systémem AllGrip, pohonem všech kol, 

který Vám dodá potřebnou jistotu a Vaši jízdu udělá bezpečnější bez ohledu na 
roční období, aktuální klimatické podmínky či povrch, po kterém jedete. 

Jezděte v pohodě, jezděte Suzuki.

Aktuality

Praha 14  
hledá ředitele 
mateřinky

Rada městské části Praha 14 vy-
hlašuje konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele Mateřské 
školy, Praha 9 – Hostavice, U  Ho-
stavického potoka 803/71 s  před-
pokladem nástupu 1. 11. 2019. Bližší 
informace naleznete na  adrese: 
www.praha14.cz v  odkazu úřední 
deska. Případné dotazy na  telefo-
nu 281  005  215 - pí Mgr.  Poesová, 
vedoucí oddělení školství OŘEŠ, 
e-mail: marie.poesova@praha14.cz.

OŘEŠ ÚMČ Praha 14

Nové komunitní centrum na Hutích

Přijďte se seznámit s  finálním návr-
hem budoucí podoby budovy Splavná 
652 na Hutích, která má sloužit jako 
komunitní centrum. Veřejné projed-
nání, na  kterém bude představen 
model návrhu, se uskuteční 2. října 
2019 od 17.30 hodin v restauraci U La-

chtana (Splavná 652). Vizualizace ar-
chitekti zpracovali dle požadavků ob-
čanů vzešlých z  předešlých setkání. 
Přítomni budou zástupci MČ Praha 14 
a projektant Ing. arch. David Damaš-
ka, Ph.D. Těšíme se na vás.

red



Nová výstavba

www.ddmpraha9.cz

„Rozšíření skladu městská část 
podmiňuje mimo jiné tím, že dopady 
provozu a  dopravní obsluhy areálu 
na okolí musí být i po dokončení no-
vého skladu minimální, respektive 
menší než v  současnosti. Z  dosa-
vadních jednání vyplývá, že Coca-
-Cola naše požadavky respektuje, 
což je oproti dřívější situaci výrazný 
pokrok. Samozřejmě je teď nutné 
hlídat, aby sliby byly dodrženy,“ říká 
starosta Prahy 14 Mgr.  Radek Von-
dra, do  jehož gesce spadá územní 
rozvoj městské části.
Víceméně pozitivně aktuální pro-
jekt vnímá i  architekt Prahy 14 
Ing. arch. Milan Veselý. „Samozřej-
mě by bylo lepší, kdyby na  místě 
nové haly vznikl park nebo jaká-
koliv ‚zelená‘ plocha, ale je třeba 
respektovat územní plán, který 
historicky s  touto plochou počítal 
pro nerušící výrobu. Mělo a  má to 
svou logiku, protože do  trojúhelní-
ku mezi dvě železniční trati je na-
příklad obytná výstavba nevhodná. 
Dnešní návrh nové haly beru jako 
přijatelný kompromis,“ uvádí archi-
tekt Veselý.
Nový sklad má nahradit externí 
sklady v  Horních Počernicích, eli-
minuje se tak zbytečná kyvadlo-

vá doprava mezi těmito budovami 
a  kyjským areálem. „Co se týká 
dopravy, městská část zároveň po-
žaduje dodržování vymezených tras 
pro nákladní vozidla, která do are-
álu přijíždějí i  pro ta, co z  něj vy-
jíždějí. Musí být dodrženo již dříve 

zavedené opatření stanovující, že 
na  ulici Českobrodskou v  úseku 
od Travné k vjezdu do závodu nesmí 
vjet vozidla nad 3,5 tuny,“ doplňu-
je místostarosta Prahy 14 Ing. Petr 
Hukal, který má dopravu v městské 
části na starosti.
Coca-Cola také přislíbila spolupra-
covat na úpravě veřejného prostoru 
ve  svém okolí včetně současného 
napojení na  Českobrodskou ulici. 
„Dále uvedla, že se zapojí do  pří-
pravy cyklostezek podél součas-

ných železničních tratí směrem 
do centra okolo závodu,“ říká mís-
tostarosta Hukal.
Coca-Cola v návrhu počítá i s ome-
zením hlučnosti závodu – a to nejen 
tím, že „odpadnou“ vozy pendlující 
mezi Kyjemi a  Horními Počernice-
mi. Projekt obsahuje záměr na  in-
stalací akustických zástěn, tlumičů 
hluku na  výdechy vzduchotechniky 
a další protihluková opatření. 
Původně Coca-Cola plánovala po-
stavit téměř 40 metrů vysokou halu 
o  rozloze větší než fotbalové hřiště. 
„Nové vedení firmy začalo v  první 
řadě s komunikací s městskou částí 
a  přijalo všechna naše doporučení. 
Pochopilo, že továrna je součástí na-
šeho města, se kterým se musí sžít 
a  nikoliv ho poškozovat. Výsledkem 
je hala vysoká jako ty současné a ve-
dle mnoha dalšího, co už zaznělo, 
například i kvalitní návrh parkových 
a přírodních ploch od zahradních ar-
chitektů či ozelenění fasád popínavý-
mi rostlinami tak, aby areál co nej-
více zapadl do  krajiny a  do  města,“ 
vysvětluje architekt Veselý.
Projekt je v  současné době ve  fázi 
posuzování, respektive ve  fázi vy-
hodnocování vlivu na  životní pro-
středí (EIA).  red 

Coca-Cola chce stavět nový sklad.  
Původní projekt výrazně „zeštíhlel“
JE TO ZHRUBA SEDM LET, CO ČESKÁ POBOČKA SPOLEČNOSTI COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO PŘIŠLA 
S PLÁNEM POSTAVIT VE SVÉM KYJSKÉM AREÁLU NOVÉ SKLADOVÉ PROSTORY. PROTOŽE TEHDEJŠÍ PROJEKT 
PRO SVOU VELIKOST NARAZIL NA TUHÝ ODPOR NEJEN MÍSTNÍ RADNICE, ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, ALE I OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, FIRMA OD ZÁMĚRU NAKONEC USTOUPILA. V SOUČASNOSTI SE 
K NĚMU VRACÍ, OVŠEM V DIAMETRÁLNĚ ODLIŠNÉ PODOBĚ. OPROTI TOMU, JAK SPOLEČNOST ZAMÝŠLELA DŘÍVE, 
MÁ BÝT NOVÝ AUTOMATIZOVANÝ SKLAD SOTVA POLOVIČNÍ. COCA-COLA NAVÍC SLIBUJE, ŽE V BUDOUCNU BUDE 
CHOD AREÁLU OVLIVŇOVAT OKOLÍ JEŠTĚ MÉNĚ NEŽ V SOUČASNÉ DOBĚ.

Coca-Cola také 
přislíbila spolupracovat 

na úpravě veřejného 
prostoru ve svém 

okolí včetně 
současného napojení 

na Českobrodskou ulici. 
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      JESLE 
pro děti od 1 roku  /  kapacita 10 dětí

       ŠKOLKA
pro děti od 2 do 7 let  /  kapacita 34 dětí

Vyzkoušejte týden ZDARMA v adaptační třídě a ujistěte se, 
že vaše dítě je v naší školce šťastné.

Školka a jesle Jahoda
ČERNÝ MOST

PRÁVĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI

PROSTORY 

PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI 

jen 5 min chůze od metra Černý Most

Mateřská škola Jahoda
Vybíralova 969/2, Praha - Černý Most
T: 734 144 421, E: skolka@jahoda.cz
www.jahoda.cz

188x130.indd   2 28.8.2019   14:01:09

Jahodnice zatím nenabízí mnoho 
příležitostí pro aktivní sousedský 
život a volnočasové vyžití pro ce-
lou komunitu. Jejich podpora je 
jedním z  cílů organizace Nepo-
seda, která tu provozuje nízko-

prahový klub pro dospívající – Autobus. Naši pracovníci se 
rozhodli zorganizovat setkání, které místním umožní lépe 
poznat okolí, sousedy, podniky, ale hlavně si užít společné 
odpoledne před začátkem letních prázdnin. 
První ročník proběhl díky spolupráci s několika místními 
firmami, finanční podpoře MČ Praha 14 a úsilí pracovníků 
Neposedy. Pro účastníky byla připravena pestrá nabídka 
aktivit – graffiti workshop, stánek s deskovými hrami fir-
my ADC Blackfire Entertainment či airbrush tetování. Děti 
si užily vodní bitvu a vyřešily pohádkovou záhadu v rámci 
městské hry. Ta byla připravena i pro dospělé, ovšem s ná-
ročnějšími úkoly s legionářskou tématikou.
Nechybělo ani občerstvení – spolupracovali jsme s  Po-
travinovou bankou a firmou Coca-Cola, a  tak si účastníci 
mohli zdarma vychutnat grilování. Nabídku rozšířil vinný 
bar Vingl a hostavické Bistro Hummer.
Z ohlasů je jasné, že místním podobná akce chyběla, a pro-
to věříme, že nebyla poslední.  Neposeda, z.ú.

„Sejdeme se  
na Jahodnici“ poprvé

Střední škola cestovního ruchu ARCUS  
nabízí vzdělávací a volnočasové aktivity
1. KURZY CIZÍCH JAZYKŮ
• Pro děti ve věku 12–15 let nabízíme výuku cizích jazyků 

(AJ, NJ, FJ, ŠJ) formou odpoledních kurzů. Cena 1 900 Kč 
za 14 lekcí á 90 min.

• Pro dospělé zájemce nabízíme výuku cizích jazyků for-
mou večerních kurzů. Cena 2 900 Kč za 14 lekcí á 90 min.

2. KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
• Psaní všemi deseti na PC (cena: 1 990  Kč)
• Úvod do Adobe Photoshop (cena: 2 990 Kč)
• Tvorba multimediálních prezentací (cena: 2 890 Kč)
• Programování internetových stránek (cena: 2 490 Kč)
3. KURZY VÝTVARNÉ TVORBY
• Základy klasické kresby (cena: 2990 Kč)
• Základy olejomalby (cena: 3990  Kč)
4. KURZ PRO KAŽDÉHO
• Finanční gramotnost aneb jak nepřijít zbytečně o pení-

ze – (cena: 2990  Kč)
ORGANIZACE KURZŮ
Kurzy se konají od 1. října 2019 do 31. ledna 2020 1x týdně 
v rozsahu 90 min. v budově školy: Kardašovská 691, Praha 9.
Zápis do kurzů a úhrada: 23.–25. září 2019 od 7:30 hod. do 15:00 
hod. nebo dle dohody na tel: 281 865 390, 281 869 168. 
Kurzy pro děti začínají v 16:00 hod. a končí v 17:30 hod.
Večerní kurzy pro dospělé začínají v 17:00, resp. v 18:00 hod.
Podrobnosti na: www.arcus9.cz, 
Kontakt: tel.: 281 865 390, e-mail: info@arcus9.cz



Názory a politické komentáře

Čtvrtstoletí 
Prahy 14
V 25 letech stojí člověk teprve na pra-
hu dospělého života, a  přece ve  vět-
šině případů bývá pro okolí snadné 
uhodnout, kudy se bude jeho život 
ubírat. V 25 letech bývá zřejmé, jaké 
je jeho zázemí, zájmy, vzdělání, smě-
řování, dokonce i podstata jeho cha-
rakteru. A přestože se později může 
mnohé změnit (a často se mění), “já-
dro osobnosti“ je vytvořeno.
Nelze ztotožňovat věk a vývoj u člově-
ka a městské části, ale je pochopitel-
né, že takovéto srovnání je nám blízké 
a něco napovídá.
Hlavním impulsem pro vznik Prahy 
14 před 25 lety bylo posunout státní 
správu blíže k  lidem, a  tím i  pomoci 
v rozkvětu lokality. 
Ačkoliv se každý měsíc v tomto časo-
pise dočítáme o tom, jak se stáváme 
lepší a zase lepší adresou, podívejme 
se na Prahu 14 a  její jednotlivé části 
bez zaslepenosti ješitných růžových 
brýlí. Černý Most s jeho nepořádkem 
a vandalismem, přehlížený Hloubětín 
s  ostudným náměstím, Hostavice 
s  citelně chybějící základní školou, 
Kyje s neřešenou dopravní problema-
tikou a Kyje-Hutě bez občanské vyba-
venosti, třesoucí se před připravova-
nou mohutnou výstavbou. A Praha 14 
jako celek? Doposud nemáme, co by 
nás opravdu spojovalo, a ani populis-
tický výkřik vybudovat v Praze 14 ne-
smyslný biotop nebo samolibý záměr 
investovat do  téměř dvěstěmilionové 
rekonstrukce radnice rozhodně ne-
přetvoří Prahu 14 na lepší místo pro 
život.
Dobré místo pro život přináší obyva-
telům pocit bezpečí, pocit sounáleži-
tosti a pocit identity. A právě na tomto 
je potřeba začít usilovně pracovat. 
Vždyť místo, kde bydlíme, by nemělo 
být jen adresou v občanském průka-
ze, mělo by být kouskem nás samých 
a naši „vizitkou“. Abychom tohoto do-
cílili, je potřeba mít vizi a komunikovat 
a  naslouchat a  znovu komunikovat. 
Bezpochyby máme před sebou ještě 
hodně dlouhou cestu, ale můžu vás 
ubezpečit, že ve  srovnání se stářím 
zdí kyjského kostela nebo hloubětín-
ské Staré hospody je i čtvrt století jen 
pouhým okamžikem a požadovaný vý-
sledek za tu námahu rozhodně stojí.

Soňa Tománková,  
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

I Londýn přebudoval biotop na park
Horkým dnům a  letnímu koupání po-
malu, ale jistě odzvonilo. Některé tři-
cetistupňové dny byly v Praze opravdu 
k  nevydržení. Zlepšení mikroklimatu 
by pomohlo více stromů v ulicích, lepší 
zadržování vody v krajině a další léty 
prověřená opatření, která bohužel 
byla v  posledních desetiletích trestu-
hodně opomíjena. V  největších ved-
rech si možná leckdo říkal, co by dal 
za to, jít se vykoupat, což opět otevřelo 
debatu (ne)vhodnosti koupacího bioto-
pu vedle Kyjského rybníka.
Z  biotopů se v  ČR stala v  posledních 
letech móda jak pro obce, tak pro ná-
vštěvníky. Díky tomu zůstává stranou 
téma zlepšení kvality vody v našich ryb-
nících. Vesnice a městečka vítají nízké 
provozní náklady biotopu, větší města 
však k  jeho stavbě nepřistupují, ne-
boť má velmi nízkou kapacitu. Ta není 
dána velikostí areálu, ale omezenými 
samočistícími schopnostmi jeho živo-
čichů a  rostlin. Pro srovnání, zatímco 
plavecký bazén v Podolí pojme přes 11 
tisíc lidí, areál Žlutých lázní až 10 tisíc, 
biotopy jen pár stovek. Tím vzniká ká-
men úrazu, že když je zájem o koupání 

největší, tvoří se u  pražských biotopů 
v  Radotíně a  Lhotce hlavně o  víken-
dech několikahodinové fronty, kdy ro-
diče s dětmi čekají na přímém slunci, 
než areál opustí někdo z návštěvníků, 
jenž stál ve frontě už ráno před otevře-
ním. Rezidentům v okolí se zas v těchto 
dnech výrazně zhorší parkování, což 
potvrzují zkušenosti z mnoha míst.
Upozorňovali jsme na  negativa a  ne-
vhodnost takového řešení. Z  medi-
álních výstupů jsme se dozvěděli, že 
městská část „prý“ prověřovala různé 
varianty, ale biotop, a  ještě ke všemu 
v Kyjích, bylo jediné možné řešení, jak 
nabídnout lidem letní koupání. Nevě-
říme, že nějaká srovnávací analýza 
existuje, když nikdy nebyla předložena 
zastupitelům, natož občanům.
Jeden z argumentů protistrany kdysi bý-
val, že biotop je i v Londýně. Ten však byl 
v roce 2016 přebudován na park, protože 
těšil lidi výrazně kratší část roku a jinak 
byl prázdný. Neměli bychom si ušetřit 
mezikrok s biotopem a u Kyjského ryb-
níka udělat raději rovnou park?

Bc. Tomáš Novotný
za zastupitelský klub ANO

Čtrnáctka slaví 25 let, ODS prosazuje svůj program
Vážení spoluobčané,
skončily školní prázdniny i  dovolené 
a já pevně věřím, že jste během nich 
obnovili svoje síly a s novým elánem 
se vracíte k běžnému životu.
Praha 14 v nejbližších dnech a týdnech 
oslaví 25. výročí od svého vzniku mno-
ha kulturními i společenskými akcemi, 
při kterých budeme mít příležitost se 
setkat. Po  dlouhém úsilí především 
minulého koaličního vedení radni-
ce naší městské části se na  začátku 
školního roku podaří otevřít nově po-
stavenou tělocvičnu ve škole v Šima-
novské ulici. Poděkovat se sluší nejen 
těm, kteří akci přímo řídili a  realizo-
vali, ale také lidem v sousedství školy. 
Bez jejich velkorysosti by tato moderní 
tělocvična nemohla být vybudována. 
V průběhu podzimu bude také otevře-
no komunitní centrum v  Hloubětíně, 
známé pod jménem H55. Věříme, že 
po  překonání problémů s  projektem 
a  samotnou výstavbou bude centrum 
dobře sloužit veřejnosti. 
Zastupitelé za  ODS budou i  nadále 
v  radniční koalici usilovat o  plnění 
našeho volebního programu. V  po-

sledních týdnech čelíme úsilí zavádět 
na Praze 14 placené parkovací zóny. 
Slíbili jsme Vám, že pro tyto zóny 
ruku nezvedneme. V  anketě, ve  kte-
ré jste se někteří z  Vás mohli k  za-
vedení placených zón vyjádřit, vyšlo 
jasně najevo, že s nimi nesouhlasíte. 
Rovněž jsme Vám slíbili, že nebude-
me zvyšovat místní poplatky a daně. 
Zvyšování koeficientu za daň z nemo-
vitosti bude pravděpodobně projed-
náváno na  příštím jednání zastupi-
telstva Prahy 14. Za zastupitele ODS 
Vám mohu garantovat, že pokud bude 
navýšení koeficientu projednáváno, 
budeme hlasovat proti.
Velkou pozornost budeme rovněž vě-
novat zamýšlenému rozdělování vol-
ných magistrátních bytů sociálně ne-
přizpůsobivým občanům. Jsme pro 
pomoc především matkám samoživi-
telkám, které se dostaly do  svízelné 
životní situace, nikoli přidělování bytů 
bezdomovcům. Líbivá moderní hesla 
stran, které se holedbají řešením pro-
blému bezdomovectví, končí přesunem 
problémových obyvatel na Černý Most.

Josef Kutmon, radní za ODS



Rozhovor

KDY JSTE ZAČAL MALOVAT, 
MÁTE NĚJAKÉ OBLÍBENÉ TÉMA 
A TECHNIKU? 
Patřím mezi ty, kteří kreslí a malují 
od dětství. Všechny papíry a sešity 
jsem pokreslil. Na gymnáziu jsem 
chodil "do kreslení" mezi skvělou 
partu nadaných lidí do Lidové školy 
umění na Žižkově. Tak jsem se dostal 
na AVU dřív, než jsem odmaturoval. 
Napřed do všeobecné školy a po roce 
do ateliéru monumentální tvorby 
profesora Arnošta Paderlíka, kde 
jsem diplomoval. Kreslím a maluji 
se stále větší vášní dodnes. Někdy 
vytvořím několik skic za týden, ale 
jsou i díla, která zrají třeba tři roky, 
neustále se k nim vracím. Nemám 
ateliér, nechci se obklopovat vněj-
šími atributy uměleckého světa, ten 
„cirkus“ okolo nemám rád. Pro mou 
tvorbu je zásadní, aby můj výtvarný 
projev byl autentický, proto si jej 
střežím.
Rád maluji krajinu, ale i figury, vytvá-
řím plakáty k různým příležitostem. 
Z technik mám nejraději obyčejné 
pastelky, ale rád používám i akvarel, 
akryl, pastel a další techniky. 

ČÍM JE PRO VÁS UMĚNÍ? 
Umělecké dílo předává nějakou 
informaci, je jen na vás, jak si ji 
přeberete. Hodně tedy zaleží na vás, 
co v umění hledáte a nacházíte. 
Prostřednictvím umění můžete 
komunikovat s někým, kdo již pár 
století nežije. Každý umělec hledá 
nějaký systém, kterým by uchopil 
svět, ti nejlepší pak dokázali ve svých 
dílech vytvořit zcela novou vizuální 
podobu světa. Když si třeba pozorně 
prohlédnete pozadí Leonardovy Mony 
Lisy, najdete ji tam. 

UŽ 25 LET UČÍTE NA ZUŠ 
NA SMÍCHOVĚ, JAK JSTE SE 
K TOMU DOSTAL A CO PRO VÁS 
PRÁCE UČITELE ZNAMENÁ?
Po škole jsem několik let pracoval 
na volné noze, ale kvůli výdělku 
bylo nutné brát všechno. A to mě 
moc netěšilo. Když přišla nabídka 

učit na základní umělecké škole, 
přijal jsem ji. A musím říct, že mě 
to baví čím dál víc, dnes už vztah se 
studenty vnímám jako rovnocenný. 
Samozřejmě studenty učím tech-
niku a další dovednosti, ale oni mě 
na oplátku učí všechno o dnešní 
době, a to mi umožňuje jim rozumět. 
Vyměňujeme si informace vzájemně. 
Učitel má ohromný vliv, ať chce nebo 
ne. Mezi mými žáky je řada architek-
tů, ilustrátorů, malířů a designérů, 

někteří se už výrazně prosadili. Na-
příklad architekt Pavel Fanta získal 
ve spolupráci s Josefem Pleskotem 
cenu Grand Prix za nejlepší stavbu 
roku. To mi dělá radost.

DÁ SE U DÍTĚTE POZNAT TALENT 
OKAMŽITĚ?
Myslím, že ti, kteří můžou být dobří, 
se poznají hlavně podle toho, že je 
to opravdu hodně baví. V naší škole 
je vstřícné prostředí, kde se žáci se-
jdou, mohou si popovídat a svobodně 
se realizovat, nejsou vystaveni tlaku 
z neustálého srovnávání. Nepanuje 
tam klasická školní atmosféra. Ne-
rad rozhoduji u přijímacích zkoušek 
na základě jedné kresby vytvořené 
ve stresu. Pokud to někoho opravdu 
baví a chce se malování věnovat, 
musí jenom najít cestu, jak vyjádřit 
to, co někde uvnitř je. 

BYDLÍTE NA ČTRNÁTCE KOUSEK 
OD RADNICE, JAK SE VÁM TU ŽIJE?
Původně jsme bydleli na Žižkově 
v bytě až pod střechou a měl jsem to 
tam moc rád. Bohužel, kvůli hluku 
z kotelny jsme se nakonec museli 
přestěhovat. Sídliště se mi na pohled 
moc nelíbí, nerad se dívám na uni-
formní fasády a stovky stejných 
oken. Z praktického hlediska se tu 
ale žije hezky, je tu všechno, příroda 
v dosahu. Nebáli jsme se vypustit 
děti na kole, že je někdo před domem 
přejede, nebyl tu hluk z dopravy, ex-
halace. A je tu několik míst, které se 
mi líbí vizuálně – třeba stanice metra 
Rajská zahrada nebo mám moc rád 
kostel sv. Bartoloměje v Kyjích.

pet
foto: Kristýna Bílková

VÝSTAVA OBRAZŮ 
KARLA MATĚJČKA
Výstava obrazů ak. mal. Karla 
Matějčka bude otevřena v Galerii 
14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý 
Most od 5. do 26. září 2019  
vždy v úterý, středu a čtvrtek 
od 14 do 18 hodin.

Akademický malíř Karel Ma-
tějček vystudoval na Akademii 

výtvarných umění v atelieru 
monumentální tvorby profeso-
ra Arnošta Paderlíka. Několik 
let působil na volné noze, pak 

nastoupil jako učitel do základní 
umělecké školy na Smíchově. 

V této profesi našel zalíbení, řada 
jeho žáků se prosadila v archi-
tektuře a uměleckých oborech. 
Už téměř dvacet let žije a tvoří 

na Čtrnátce. 

Mám svůj svět a ten si chráním
VÝSTAVU AKADEMICKÉHO MALÍŘE KARLA MATĚJČKA MŮŽETE VIDĚT OD ZÁŘÍ V GALERII 14. JE TO UNIKÁTNÍ 
PŘÍLEŽITOST, JEHO TVORBU SI TOTIŽ JEN TAK NĚKDE NEPROHLÉDNETE. KAREL MATĚJČEK TÉMĚŘ 
NEVYSTAVUJE A DRŽÍ SE HESLA Z TITULKU TOHOTO ČLÁNKU. PŘESTO SE NÁM PODAŘILO HO PŘEMLUVIT 
K ROZHOVORU A DO JEHO SVĚTA ALESPOŇ NAHLÉDNOUT. 
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 

Čtvrtek  
24. 10. 

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 18:00–18:30
Oborská x Tálinská x U Rybníka 18:40–19:00

Harmonogram svozu odpadů –  říjen

Kontaktní tel. na  řidiče v  případě nenalezení svozového vozidla: 
601 389 243, 731 451 582
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pry-
skyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), 
léčiva, baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených 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
Himrova/gen.Janouška UT 1.10.2019
Lomnická/Staňkovská ST 2.10.2019
Manž.Dostálových č.p.1303 ČT 3.10.2019
Bouřilova/Bojčenkova PO 7.10.2019
Bryksova proti č.p. 949 ÚT 8.10.2019
Bobkova proti č.p. 747 ST 9.10.2019
Ronešova/Volkova ČT 10.10.2019
Kpt.Stránského/Vybíralova PO 14.10.2019
Mansfeldova/Kučerova ÚT 15.10.2019
Anderleho/gen.Janouška ST 16.10.2019
Lomnická/Zalinská ČT 17.10.2019
Dygrýnova/Breicetlova PO 21.10.2019
Bryksova u zad. traktu č.p. 762 UT 22.10.2019
Doubecká/Baštýřská ST 23.10.2019

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

Svozy odpadu

Přistavení VOK ze systému hl.m. Prahy
Vaňkova/V Chaloupkách ST 2.10.2019 14:00-18:00
Konzumní/Na Obrátce ST 2.10.2019 15:00-19:00
Šestajovická/V Chaloupkách ČT 3.10.2019 13:00-17:00
Poříčanská/Klánovická ČT 3.10.2019 14:00-18:00
Nehvizdská/Zelenečská PÁ 4.10.2019 13:00-17:00
Želivská/Metujská PÁ 4.10.2019 14:00-18:00
Tálinská u č.p. 15 PÁ 4.10.2019 15:00-19:00
Sadská/Kbelská u protihlukové zdi ST 9.10.2019 14:00-18:00

Jordánská/Svárovská ST 9.10.2019 15:00-19:00
Koclířova/Kačínská ČT 10.10.2019 13:00-17:00
Lásenická/Lipnická ČT 10.10.2019 14:00-18:00
Stropnická/Za Černým mostem PÁ 11.10.2019 13:00-17:00
Babylonská/Jordánská PÁ 11.10.2019 14:00-18:00
Nedvědická/Žehuňská PÁ 11.10.2019 15:00-19:00
Borská/Rotenská ST 16.10.2019 14:00-18:00
Vodňanská/Skorkovská ST 16.10.2019 15:00-19:00
Hamerská/Církvičná ČT 17.10.2019 13:00-17:00
Jednostranná ČT 17.10.2019 14:00-18:00
Herdovská/Bošilecká PÁ 18.10.2019 13:00-17:00
Kardašovská u obch. střediska PÁ 18.10.2019 14:00-18:00
Chvaletická/Vizírská (chodník) PÁ 18.10.2019 15:00-19:00
Dřítenská/Velkoborská ST 23.10.2019 14:00-18:00
Novozámecká/Vidlák ST 23.10.2019 15:00-19:00
Nežárská/Jansova ČT 24.10.2019 13:00-17:00
Sicherova 1601/14 ČT 24.10.2019 14:00-18:00

PRODAVAČ/PRODAVAČKA
 V HORNBACHU ČERNÝ MOST

Pojďte pracovat k nám.
manager-baumarkt-cernymost@hornbach.com

 tel.: 225 356 760

6 týdnů dovolené
Finanční příspěvek na Vánoce a dovolenou

Pravidelné čtvrtletní prémie při plnění plánu
Příspěvek na penzijní připojištění

Stravenky v hodnotě 100 Kč

Co nabízíme:

Jste nadšený kutil a chcete, aby se váš koníček stal povoláním?

Nebo jste vyučen/á v oboru a hledáté stabilní zázemí?
Pak hledáme právě Vás na pozici prodavač!

Pokud není odborný prodej Vaše vysněná práce,  
pojďte pracovat k nám na pokladnu. 

Inzerat_personalni_CM_prodavac_92x130_CZ.indd   1 22.08.19   14:16
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Tenisový turnaj
V  sobotu  
7. září od   
8 hodin po-

řádá městská 
část Praha 14 

turnaj v  tenisu 
o  pohár starosty 
pro dospělé nere-
gistrované hráče. 

Turnaj ve  čtyřhře se uskuteční 
na  kurtech TJ Slavoj Hloubětín, 

Hloubětínská ulice. Prezence hráčů 
na místě od 7.30–7.50 hodin. Startovné  

50 koun na osobu. Sponzor: Coca-Cola 
Hellenic.

Pochod kolem 
Prahy 14

V sobotu 5. října se bu-
dete moci vydat na tra-
diční turistický pochod 
„14  km kolem Prahy“. 

Podrobnosti najdete na  webu měst-
ské části www.praha14.cz a  v  říjno-
vém čísle Čtrnáctky.

Závody  
na koloběžkách
Závody pro malé i  vět-
ší vyznavače rychlé jízdy 
se budou konat ve  středu  
11. září od 16 hodin na tubu-
su metra u  stanice Rajská 
zahrada (směrem na Černý 
Most). Sponzor: Coca-Cola 
Hellenic.

Koncert  
v kostele  
sv. Bartoloměje
V pondělí 23. září od 18.30 hodin sr-
dečně zveme do kostela sv. Barto-
loměje v Kyjích na koncert souboru 
Amadeus Trio. Zazní Goldbergov-
ské variace J. S. Bacha. Vstupné 
dobrovolné.

Závody na in-line bruslích
Zúčastněte se tradičního závodu In-line Běchovice. 
Uskuteční se 29. 9. 2019 opět na ulici Českobrod-
ská a vyrazit na něj můžete nejen na bruslích, ale 
klidně i na koloběžkách, kolech, tříkolkách nebo 
třeba s  kočárkem. Startovní kancelář je v  areálu 
Staré pošty (v  den jízdy od  9 hodin), startovné činí 
100 korun na osobu, vyráží se v 11 hodin. Máte-li dotazy, 
volejte na tel. 602 795 085 po 18 hod., popř. pište na I.Kafca@seznam.cz.

Tradiční rozloučení s prázdninami
Hospůdka Sokol Jahodnice a  So-
kol Jahodnice si vás dovolují pozvat 
na  Tradiční rozloučení s  prázdnina-
mi. Akce se uskuteční 7. 9. 2019 od   

14 do 22 hodin (Bezdrevská 26). Těšit 
se můžete na táborák, opékání buřtů, 
hudbu, tanec a další skvělou zábavu. 
Na své si přijdou děti i dospělí. red



Naše školy

INZERCE

RV
19

01
57

2/
01

Novinka v areálu svíčkárny, mýdlárny 
a čokoládovny RODAS Šestajovice u Prahy

V areálu můžete navštívit i řemeslné dílny svíčkárny,  
pastelkárny, mýdlárny, perníkové chaloupky,  
minifarmu s hospodářskými zvířátky a NOVĚ 
krmení zvířátek.

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.

Také můžete ochutnat a nakoupit cukrovou kukuřici, kterou jsme 
vypěstovali v čisté přírodě a bez postřiků v Košátkách.

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 

Zápis do školky 
a kroužků 
Montessori centrum Pastelka organi-
zuje vzdělávání a zájmové programy pro 
děti ve věkové kategorii 0–6 let a záro-
veň provozuje celodenní školku pro děti 
2,5–6 let. Nabízíme: 
1/ Zápis do  Montessori školky Pastel-
ka na nový školní rok 2019/2020. Pouze 
na volná místa na dotaz. Školka fungu-
je denně 7,30–16,00 hod. Malý kolektiv, 
projektové vzdělávání, kvalifikovaní 
učitelé, připravené a motivující prostře-
dí pro vzdělávání dětí, exkurze, výlety, 
angličtina pro předškoláky v  kroužku 
navazujícím na školku, výtvarné a kre-
ativní činnosti. Milé, klidné a přátelské 
jednání s dětmi i rodiči.
2/ Zápis do školky na zkoušku, pro děti 
2–4 roky. Přípravný program HURÁ – 
JDEME DO  ŠKOLKY! pro děti od  2 let, 
které si chtějí školku vyzkoušet. Zpo-
čátku chodí 1–2x týdně dopoledne, pak 
podle adaptace dítěte a dohody s rodiči 
i častěji. 
3/ Odpolední zájmové kroužky pro před-
školáky. Zápisy probíhají do 11. 9. 2019. 
Více informací na www.mcpastelka.cz

Montessori centrum Pastelka 

Gymnázium Chodovická  
uspělo v soutěžích

Naši žáci dosáhli v uplynulém školním 
roce výborných výsledků v okresních, 
krajských či republikových kolech 
vzdělávacích soutěží. Pamětní listy 
za úspěšnou reprezentaci v krajských 
kolech soutěží vyhlašovaných a spo-
luvyhlašovaných MŠMT ČR a Magist-
rátem hlavního města Prahy převzali 
v  reprezentativních prostorách Bro-
žíkovy síně na  Staroměstské radni-
ci sourozenci Marie Anna a  Michael 

Stejskalovi (NJ) a Petr Panenka (Ze). 
Tito žáci pak byli pozváni společně 
s Ondřejem Bubeníčkem (D, Ch), Ta-
deášem Hlouškem (AJ), Andreou Ni-
kolić (AJ), Minhem Thangem Vu (NJ), 
Kristýnou Bartošovou (M), Matějem 
Uhlířem (M) a  Lukášem Zlatohláv-
kem (M) na  slavnostní předání di-
plomů a cen za úspěchy v okresních 
kolech vzdělávacích soutěží do krás-
ného prostředí Salesiánského diva-
dla. Na této akci byly rovněž vyhláše-
ny 3 nejúspěšnější základní a střední 
školy. 
Je nám ctí, že jsme mohli převzít 
ocenění pro 2. nejúspěšnější školu 
v  Praze 9 v  kategorii středních škol. 
Úspěšná byla v  minulém školním 
roce i naše účast v mezinárodní sou-
těži Best in Deutsch, kde se Dominik 
Šimek umístil mezi víc jak třemi tisí-
ci soutěžícími na 35. místě. Velký dík 
patří všem žákům za skvělou repre-
zentaci školy a  pedagogům za  jejich 
přípravu a podporu. 
Vedení školy Gymnázium Chodovická



KC Kardašovská

Jedná se vlastně o  celorepublikovou 
akci, jejímž koordinátorem je spo-
lečnost Automat, ale v   jednotlivých 
lokalitách slavnost připravují přímo 
sami místní a  také my jsme pro vás 
letos nachystali pestrý program. Po-
dílet se na  něm budou nejen všichni 
zaměstnanci centra, ale také jejich 
rodinní příslušníci, spřátelené místní 
firmy a  jednotliví dobrovolníci. Vloni 
měla akce velký úspěch, a proto jsme 
se rozhodli v této tradici pokračovat. 
V  letošním druhém ročníku si děti 
i  dospělí mohou vybrat z  široké na-
bídky. Malí i větší návštěvníci se mo-
hou těšit na hranou pohádku o Třech 
neposlušných kůzlátkách v provedení 
divadelního souboru Pruhované pa-
nenky, na  výrobu vlastní pizzy, sklá-
dání z papíru – origami, hrátky s bub-
lifuky nebo malování na  obličej. Pro 
všechny věkové kategorie pak máme 
připraveno vystoupení žongléra Ond-

ry a  hooperky Verči. Jak žonglování, 
tak tanec s obručí si poté budete moci 
vyzkoušet v  rámci workshopu, kte-
rý pro vás Ondra s Verčou připravili. 
Žonglérské vybavení na  workshop 
pro vás zapůjčí firma Firelowers. 
Těšit se můžete také na  fotokou-
tek s  nejrůznějšími rekvizitami, kde 
bude možnost pořídit si vtipnou fotku 
na památku.
Připraven bude také stánek s  ori-
ginálními designovými ozdobami 
do vlasů z textilních květin, které pro 
vás vyrobily dvě mladé výtvarnice 
Markéta a  Lucka. Městská knihovna 
z  Černého Mostu vyrazí na  slavnost 
s Knihovnou v krabici, kde si můžete 
knížky nejen půjčit nebo vrátit, ale 
také si zřídit průkaz čtenáře, což jis-
tě udělá radost všem knihomilům. 
I  knihovnu lze zažít jinak! Zlatý hře-
bem odpoledne bude koncert skupi-
ny Žlutý pes revival, která není jen 

revivalem známé kapely Žlutý pes, 
ale je to zároveň zábavná parta pro-
fesionálních muzikantů, hýřící vti-
pem a dokonalou replikací hudebních 
partitur. Retro móda 80. let dodává 
kapele osobitý styl. Ten, kdo má rád 
humor a  precizní hudební provedení 
skladeb Ondřeje Hejmy, by si tuto akci 
neměl nechat ujít. Během celého od-
poledne bude k  dispozici stánek ka-
várny Havana, která pro vás připraví 
bohaté občerstvení. Po  celou dobu 
trvání akce si můžete dát pivo, limo, 
kávu, klobásu, párek v  rohlíku, hra-
nolky, toast nebo zmrzlinu. Přijďte 
s  námi posedět, užít si hezké odpo-
ledne a zažít Kardašovskou jinak. Sr-
dečně vás zveme a těšíme se na vás! 
Podrobný program najdete na  webu 
www.zazitmestojinak.cz

NOVÉ BĚHY DĚTSKÝCH KROUŽKŮ 
A AKTIVIT PRO SENIORY
Samozřejmě, že pestrý program 
máme pro vás v KC připraven na celé 
září, děti se mohou opět hlásit na své 
oblíbené kroužky, street dance, hoop 
dance, výtvarku, zpěv nebo stolní te-
nis. Z novinek bude pro předškoláky 
v  nabídce skupinová logopedie a  pro 
seniory kurz sebeobrany.

DEN SENIORŮ PŘI MUZICE
V  neposlední řadě bychom rádi při-
pojili pozvánku na akci k mezinárod-
nímu dni seniorů, který letos připa-
dá na úterý 1. října. Stejně jako vloni 
i  letos celodenní program vyvrcholí 
živým koncertem k  tanci i  poslechu. 
Tentokrát se můžete těšit na harmo-
nikáře Libora Šimůnka.

Tým KC Kardašovská

Přijďte s námi v sobotu 21. září  
zažít Kardašovskou jinak!
PRÁZDNINY UTEKLY JAKO VODA A MY SE VÁM OPĚT HLÁSÍME S NOVINKAMI Z KC KARDAŠOVSKÁ. NAŠÍ NEJVĚTŠÍ 
ZÁŘIJOVOU AKCÍ BUDE BEZPOCHYBY SOUSEDSKÁ SLAVNOST ZAŽÍT MĚSTO JINAK, KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 
21. ZÁŘÍ OD 14 HODIN PŘED KOMUNITNÍM CENTREM V KARDAŠOVSKÉ NA LEHOVCI. 

Aktivity KC Kardašovská jsou financovány 
z  projektu Komunitní centrum Kardašovská 
II, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000699,  
spolufinancovaného z  Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR.
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Římskokatolická farnost u kostela  
sv. Jiří Praha – Hloubětín  

vás srdečně zve na

FARNÍ POUŤ
v sobotu 12. října 2019

NAVŠTÍVÍME:
Mariánskou Týnici  

             obnovený poutní areál s mariánským kostelem 

Manětín 
           barokní městečko se zámkem a dvěma 
            kostely sv. Barbory a sv. Jana Křtitele

Rabštejn nad Střelou  
nejmenší město v Evropě,  

kostel Panny Marie Bolestné

Sraz v 7:30 u bazénu Hloubětín, 
příjezd do 20:00

Cena bude upřesněna.

Na pouť se přihlaste v sakristii kostela,  
na telefonním čísle +420 725 100 474 

nebo na www.farnosthloubetin.cz

kultovní MUZIKÁL

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.

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK/ Lukáš  JANOTA

   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

Klic_92x63_Holmes.indd   1 21.08.19   9:35

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

JUDO TANEČNÍ KURZY

ANGLIČTINA  
PRO VŠECHNY

KLUB SENIORŮ

pondělí ( již od 5 let)

standardní a latinské tance
v úterý a čtvrtek  
(0.–4. třída)

úterý a středa  
(6-14 let)

úterý, čtvrtek, neděle

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

středa

DĚTI – PRAVIDELNé AKCE DOSPĚLÍ – PRAVIDELNé AKCE

KD KYJE
www.kdkyje.cz
fb.com/kdkyje

Změna programu vyhrazena.

TANEC  
PRO DĚTI

IRSKé TANCE

Učitelky přece nestřílejí lidi! Není tomu tak. Černá komedie Teroristka  
nám ukáže, že i učitelka v důchodu může vzít do rukou zbraň, aby se 
postavila zlu. Iva Janžurová jako odvážná seniorka Marie se pustí do boje 
proti místnímu mafiánovi (Martinu Hofmannovi). Když nenajde pomoc 
u starostky (Tatiana Vilhelmová), dá se do kupy se svým bývalým žákem, 
kriminálníkem Trpělkou (Pavel Liška), který ji zasvětí do tajů zločinu. 
Marie se musí naučit zacházet s brokovnicí a pak už jen stačí vydat se 
na lov mafiánů. Režisér Radek Bajgar napsal titulní roli speciálně pro Ivu 
Janžurovou, s níž spolupracoval již na snímku Teorie tygra z roku 2016.
Vstupné 50 Kč, akce 5+1

18

ST
19.00

ZARI 2019ˇ ``

ST / 18 / 9 / 19.00
TERORISTKA

KD
KYJE

Více informací o kurzech v KD Kyje najdete na www.kdkyje.cz.
O termínech začátků jednotlivých kurzů se, prosím, informujte u svého lektora.

EVROPSKÁ UNIE

září
akce

st 
16:00

A je to! 
Základy kutilství 
Naučte se kutit, vrtat do zdí 
nebo spravit sifon. 
Místo si rezervujte na 
zuzana@praha14kulturni.cz.
Vstupné 250 Kč.

25 9

pá–so 6–7 9
Motion from emotion 
Rozpohybovanou výstavu 
4 českých umělců doplní 
hudební vystoupení a DJ set. 
Srdečně zveme na vernisáž 
v pátek od 19:00.
Vstup zdarma.

st 
14:30

25 9
Stopovaná z Plechárny 
Užijte si rodinné odpoledne 
u rozhledny Doubravka XIV. 
Budou zde koncerty, divadlo 
i jídlo.
Vstup zdarma.

so
10:00–22:00

14 9
Stop Zevling vol. 13
Třetí ročník kulturně-sportov-
ního festivalu přinese soutěže, 
jídlo, divadlo i koncerty.
Vstup zdarma.

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. 
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Bryksova 1002/20, Černý Most

Den senioru 187x88.indd   1 19.08.19   8:51

13. ročník kulturně-sportov-



Hloubětínská 55

„Chceme, aby se na festivalu podíle-
lo co nejvíc místních, proto ještě shá-
níme kreativní lidi, kteří by program 
obohatili svými kurzy, uměleckými 
vystoupeními nebo workshopy,“ říká 
Klára Mišunová z  H55 a  dodává, že 
kdo má zájem, určitě by se měl ozvat 
na mail info@h55.cz. 
Jistá je už účast indiepopové kape-
ly Leamon nebo básnířky a hudeb-

nice Dagmar Plamperové, která tu 
představí svou novou sbírku básní 
Z  naší louky a  zahraje na  kytaru 
své písně. Autorské čtení je jedním 
z  bodů programu, který připravu-
je hloubětínská pobočka Městské 
knihovny v  Praze. Další bude kni-
hařský workshop, kde se zájemci 
mohou podívat, jak opravit poško-
zenou knihu, nebo si vyrobit vlastní 

záložku. Připravuje se také zábav-
ná hra pro děti, které si díky spe-
ciálním kartám poskládají vlastní 
pohádku a  na  chvíli se stanou spi-
sovateli. 
Součástí programu bude i bleší trh 
a swapování, tedy výměna věcí. „Lidé 
mohou přinést oblečení, pokojové 
květiny, knihy nebo třeba vlastní 
výrobky,“ vysvětluje Soňa Skřípská 
z H55. Místo tu najde i stánek den-
ního stacionáře Paprsek, kde si ná-
vštěvníci budou moci pořídit různé 
výrobky, a podpořit tak dobrou věc. 
„Do programu se nám také podařilo 
zapojit místní školy,“ usmívá se Soňa 
Skřípská a  dodává, že kromě ZŠ 
Hloubětínská se festivalu zúčastní 
i Zahradnická škola, která připravu-
je květinový workshop. Zažít město 
jinak funguje na  různých místech 
Česka již od  roku 2006 a  festival 
vždy zajímavě utužoval sousedské 
komunity. „Lidé tu mohou poznat 
další obyvatele Hloubětína a  dát si 
společně něco k pití či jídlu, protože 
připravíme i občerstvení,“ říká Soňa 
Skřípská.
Více informací o  programu na   
www.h55.cz nebo fb/Hloubetin-
ska55.

Tým H55

Zažijte Hloubětín jinak
WORKSHOPY, KONCERT I AUTORSKÉ ČTENÍ. HLOUBĚTÍN SE PŘIPOJÍ K CELOREPUBLIKOVÉMU FESTIVALU ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK A SOBOTNÍ ODPOLEDNE 21. ZÁŘÍ 2019 TU ROZHODNĚ NEBUDE NUDNÉ. V BLÍZKOSTI VOLNOČASOVÉHO 
CENTRA H55 ČEKAJÍ NA MALÉ I VELKÉ NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍ UDÁLOSTI A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY.

Foto: Kristýna Bílková
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Pražské služby 
Pražské služby jsou firmou s tradicí 
a dlouholetými zkušenostmi 
v nakládání s komunálním odpadem 
a jeho odstraněním. 

V současné době hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice:

ŘIDIČ SK. C - ZNAČKAŘ
Náplň práce:
• realizace prací spojených s dopravním značením a zařízením 

v rámci hl.m. Prahy a Středočeského kraje
• manuální práce na komunikacích v silničním provozu
• v zimním období úklid sněhu
Požadujeme:
• řidičský průkaz sk C, profesní průkaz;
• průkaz motorových vozíků a profesní průkaz výhodou  

(po zkušební době v rámci prac. poměru je možnost jeho doplnění)
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí  

na komunikacích v silničním provozu
• fyzická zdatnost, soběstačnost, spolehlivost, flexibilita
• práce v jednosměnném provozu
Nabízíme:
• stabilizační příspěvek 15 tis. Kč
• 5 týdnů dovolené 
• stravenky, volnočasové poukázky Flexipassy
• příspěvek na penzijní připojištění a další zaměstnanecké benefity
• Nástup: možný ihned nebo dle dohody
• Pracovní doba: 7,00–15,00 hod.
Pracoviště: 
• Pod šancemi 444/1, 190 00  Praha-Vysočany, Česká republika
Mzdové ohodnocení: 
• 26–30 tis. Kč /měs. (příplatky dle druhu práce a za práci přesčas, 

v so, ne, o svátcích a v noci).
Kontakt: 
• Volat můžete v době od 8,00 do 14,00 hod (Po-Pá) 

Trachtulcová Michaela, tel. 284 091 663 
Chlaň Radek, tel. 284 091 664

Pohovory: 
• Termín pohovorů každý všední den v 8,00 h ráno,  

ev. po telefonické dohodě i jindy, max. do 15,00 hod.
 

POMOCNÍK OPERÁTORA KOTLE
POMOCNÍK OPERÁTORA KOGENERACE  
(TURBÍNY)
Pracovní náplň:
• obsluha spalovací linky (kotel, čištění spalin, turbogenerátor)
• obsluha zařízení z řídícího systému (velína)
• obsluha zařízení z místního ovládání
• kontrola zařízení
• pochůzková činnost
• odstraňování drobných závad - spolupráce s údržbou
• spolupráce při řešení provozních situací
Požadujeme:
• SŠ vzdělání v oboru strojním (případně chemickém, elektro apod.)  

nebo učební obor s praxí v provozu zařízení
• znalost základů fyziky a chemie
• uživatelskou dovednost práce s PC
• samostatnost - schopnost analyzovat a řešit poruchy zařízení
• manuální zručnost, schopnost učit se
• spolehlivost, dobré fungování v týmu
• ochota k práci přesčas
Nabízíme:
• práce v kvalifikovaném kolektivu
• po ukončení zácviku předpoklad práce na směny(krátký x dlouhý týden)
• možnost zvyšování kvalifikace a kariérního růstu
• 5 týdnů dovolené 
• stravenky, volnočasové poukázky Flexipassy 
• příspěvek na penzijní připojištění a další zaměstnanecké benefity
• Nástup: dle dohody
• Pracovní doba /směnnost: 6,00–14,00 hod. / dle potřeby práce ve směně
Pracoviště: 
• ZEVO, Průmyslová 615/32, Praha 10
Mzdové ohodnocení: 
• 25–35 tis. Kč 

Výše mzdy je závislá na vzdělání, praxi a poskytnutých příplatcích (směnnost, 
práce přesčas aj.)

Pracovní poměr: 
•  První rok na dobu určitou, poté v případě oboustranné spokojenosti změna 

smlouvy na dobu neurčitou.
 Kontakt:  Volat můžete v době od 8,00 do 14,00 hod (Po–Pá) 

Ing. Pavel Beran, tel.: 284 091 825, Jan Mareš, tel.: 284 098 827
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Nabídka volnočasových aktivit v Praze 14
49. přední hlídka Royal RangeRs
Plechárna, Bryksova 1002/20
49ph.royalrangers.cz

Anglický klub pro teenagerystředa 16:30–17:30 

stoliňská 41b, Horní Počernice
49ph.royalrangers.cz

Křesťanský skautský oddílúterý 16:00–18:00 

dětské studio pohádka, z.s.
Bobkova 777, Černý Most
www.pohadka-praha14.cz

Taneční studio ČMPondělí, středa 16:00–17:00 

Taneční studio ČMPondělí, Čtvrtek 16:30–17:45 

Dopolední školička Pohádkaúterý, středa 08:00–12:00 

Jóga for teensúterý 16:30–17:15 

Sportík pro kluky i holkyúterý 17:30–18:15 

Pilatesúterý 18:30–19:30 

Výtvarné hrátkystředa 16:00–17:00 

Taneční a pohybová výchovastředa 17:15–18:00 

Výtvarný ateliérstředa 17:15–18:00 

Pilatesstředa 18:30–19:30 

Cvičení pro maminky s dětmi Čtvrtek 09:30–10:30 

Pilates po poroduČtvrtek 11:00–12:00 

PilatesČtvrtek 18:00–19:00 

PilatesPátek 08:30–09:30 

Pilates po poroduPátek 10:00–11:00 

Jemná jóganeděle 18:30–19:30 

FaRní ChaRita pRaha 14
Bobkova 34, Černý Most
www.praha14.charita.cz, tel. 739 203 254

Čeština pro cizince dospělí - začátečníciPondělí, středa 18:00 - 19:30

Čeština pro cizince dospělí - pokročilíúterý, Čtvrtek 18:00 - 19:30

Čeština pro cizince - dětiúterý 15:00 - 16:30 a 16:30 – 18:00

CentRum slunečniCe o.p.s.
Maňákova 745, Černý Most 
slun.cz

Výtvarný a keramický ateliérPondělí, středa 10:00–15:00 

CheeR aCademy, z.s.
ZŠ Bratří venclíků 
www.cheeracademy.cz

RoztleskávačkyPondělí, úterý, středa, 
Čtvrtek 16:00–19:00 

JezdeCký klub FidoRka
Bodlákova 241, kyje 
www.jkfidorka.cz

Výcvik na koních každý den 10:00–19:00 

kaRate shubukan 
Bezdrevská 26, Jahodnice 
www.rbka.cz, www.karate-shorin-ryu.cz

Karate – sebeobrana Pondělí a středy 17:30–19:00 
(okinawské nesoutěžní formy šórin-rjú)

kC motýlek – CentRum denníCh služeb 
vlčkova 1067, Černý Most 
www.motylek.org

Job klub pro dospívajícíPondělí 16:30–18:00 

Keramická dílnaČtvrtek 14:00–15:00 

Klub pro nácvik sociálních dovednostístředa 14:30–16:00 

Dívčí klubČtvrtek 15:00–17:00 

CvičeníPondělí 14:00–14:30 

Canisterapieúterý 14:00–16:30 

Klub pro nácvik praktických dovednostíúterý 14:00–17:00 

Sportovní klubPondělí 14:00–16:30 

PlaváníČtvrtek 15:00–16:00 

Tvořivá dílnastředa 14:30–16:00 

Společensko-kulturní odpolednestředa 16:00–19:00 

sdRužení na pomoC dětem s handiCapy, z.ú.
vlčkova 1067, Černý Most 
www.motylek.org

Školička pro děti od 2,5 do 5 letPondělí, úterý, středa, 
Čtvrtek 08:00–11:30 

komunitní CentRum kaRdašovská
kardašovská 626/5, lehovec 
www.facebook.com/kCkardasovska

Cvičení rodičů s dětmiPondělí, Čtvrtek 09:00–10:00 

Cvičení rodičů s dětmiPondělí, Čtvrtek 10:00–11:00 

Kurzy sebeobrany pro senioryPondělí 13:30–15:00 

Klub maminekPondělí 15:00–17:00 

Street dance I.Pondělí 15:30–17:00

Hoop dancePondělí 17:00–18:00 

Trénování paměti I.úterý 09:00–10:30 

Trénování paměti II.úterý 10:30–12:00 

Odpolední školaúterý, Čtvrtek 14:00–15:00 

Hravá hodinkaúterý, Čtvrtek 15:00–17:00 

Pěvecký sborúterý 16:00–17:30 

Kurzy ČJ pro cizinceúterý, Čtvrtek 18:00–20:15 

Mixér – tematicky zaměřený klubstředa 09:00–11:00 

Kurzy práce na PC – začátečnícistředa 13:00–14:30 

Výtvarný kroužekstředa 14:00–16:00

Kurzy práce na PC – mírně pokročilístředa 14:30–16:00 

Street dance II.středa 15:30–17:00

Logopedie pro dětistředa 16:30–18:00 

Cvičení pro ženystředa 17:00–18:00 

Kurzy práce na PC – středně pokročilíČtvrtek 13:00–14:30

Kroužek stolního tenisuČtvrtek 13:00–15:00 

Zpívání pro radostČtvrtek, 2x do MěsíCe 15:00–17:30 

Kondiční cvičeníPátek 09:00–11:00 

Rukodělný kroužekPátek 11:00–13:00 

mateřské CentRum klubíčko ymCa pRaha
vlčkova 1067, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

Herna s programemPondělí 09:00–12:00 

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – nejmladšíPondělí 12:00–12:40 

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – staršíPondělí 12:50–13:30 

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – nejstaršíPondělí 13:40–14:20 

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – nejmladšíPondělí 14:30–15:10 

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – staršíPondělí 15:20–16:00 

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – nejstaršíPondělí 16:10–16:50 

Meditativní jógaPondělí 17:30–19:00

Cvičení pro zdraví a dobrou náladuPondělí 19:30–21:00

Školička Šikulkaúterý 08:15–12:15

Elkonin – trénink jazykových schopnostíúterý 16:30–17:15

Cvičení pro zdravější záda – pokročilí úterý 17:45–18:45 

Cvičení pro zdravější záda – začátečníciúterý 19:00–20:00

Herna s programemstředa 09:00–12:00 

Kruhový tréninkstředa 18:30–19:30

Volná hernaČtvrtek 15:30–17:30 

Hlídací herničkaČtvrtek 08:30–12:00 

Jóga proti bolestem zadČtvrtek 18:00–19:30

Tchaj-ťi II. (pokročilí)Čtvrtek 19:45–20:45

Hlídací herničkaPátek 08:30–12:00 

Angličtina pro děti od 3 let Pátek 16:00–16:45 

montessoRi CentRum pastelka
nehvizdská 20, Hloubětín 
www.mcpastelka.cz

Kouzelná flétničkaPondělí 16:10–16:40

Montessori dílničkaúterý 16:05–17:15

Montessori dílničkaúterý 16:10–17:20 

Angličtina pro předškolákystředa 16:10–16:55 

Sportovní akademieČtvrtek 16:10–16:50

mumRaJ z.s.
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice 
www.domumraje.cz

„Školička“ pro děti 2–5 letPo, st, Pá 08:00–12:00 

pRaha 14 kultuRní
kd kyje, Šimanovská 47
www.kdkyje.cz

Judo pro dětiPondělí 15:00–18:00

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci Aúterý 8:30–10:00

Angličtina pro všechny: začátečníciúterý 10:00–11:30

Irské tance pro děti (6 - 12 let)úterý 15:45–16:45

Irské tance pro děti (9 - 15 let)úterý 16:45–17:45

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Aúterý 17:30–19:00

Taneční kurzy dospělí - pokročilíúterý 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Búterý 19:00–20:30

Taneční kurzy dospělí - více pokročilíúterý 20:15–21:45

Klub seniorůstředa 13:00–16:00

Irské tance pro děti (6 - 15 let)středa 16:00–17:15

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci BČtvrtek 16:00–17:30

Taneční kurzy pro dospělé: začátečníciČtvrtek 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: středně pokročilí Čtvrtek 19:00–20:30

Taneční kurzy pro dospělé: velmi mírně pokročilíČtvrtek 20:15–21:45

Taneční kurzy pro dospělé: začátečnícineděle 19:45–21:15

pRaha 14 kultuRní
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most
www.plecharna.com

Klub seniorůPondělí 14:00–16:00

Taiči (nejen) pro senioryPondělí 16:30–17:30

Jóga flow pro vnitřní posíleníPondělí 18:00–19:00

Box na PlechárněPondělí, středa, Pátek 18:00–19:30

Zdravotní cvičení pro senioryúterý 9:00–10:00

Cvičení na židlích pro senioryúterý 10:00–11:00

Cirkusová školaúterý 15:30–17:00

Skate školaúterý, Čtvrtek 16:00–17:00

Šachy pro každého (šachový kroužek)úterý 17:00–18:30

Čeština pro Vietnamceúterý 17:30–19:00

Relax jógaúterý 18:00–19:00

Běžecký kurz pro ženy 5 kmúterý 18:30–19:45

Běžecký kurz pro ženy 10 kmúterý 18:30–19:45

Skate klub pro ženy a dívkyúterý 18:30–20:00

Čeština pro Vietnamceúterý 19:15–20:45

Otevřená dílnastředa 16:00–20:00

Anglický klub pro náctiletéstředa 16:30–17:45

Funkční tréninkstředa 19:45–20:45

Šití pro začátečníkyČtvrtek 17:30–19:30

Terapeutická skupinaČtvrtek 17:30–19:00

JógalatesČtvrtek 18:00–19:00

Ping-pong pro všechnyČtvrtek 19:15–20:45

sk kamiWaza kaRate
ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.kamiwaza.cz / www.karate1.cz

Karate pro dětiPondělí, úterý, středa, 
Čtvrtek 16:30–20:30 

Karate pro dospěléČtvrtek 19:30–20:30 

spoRt Club spiRit
ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.spirit-sport.cz

Street dance kidsstředa 17:00–18:00 

Volejbal/minivolejbalČtvrtek 17:30–19:30

PřeHled volnoČasovýCH aktivit  

naJdete na weBovýCH stránkáCH orGaniZaCí.

Praha 14 kulturní / září 2019 Praha 14 kulturní / září 2019



Nabídka volnočasových aktivit v Praze 14
49. přední hlídka Royal RangeRs
Plechárna, Bryksova 1002/20
49ph.royalrangers.cz

Anglický klub pro teenagerystředa 16:30–17:30 

stoliňská 41b, Horní Počernice
49ph.royalrangers.cz

Křesťanský skautský oddílúterý 16:00–18:00 

dětské studio pohádka, z.s.
Bobkova 777, Černý Most
www.pohadka-praha14.cz

Taneční studio ČMPondělí, středa 16:00–17:00 

Taneční studio ČMPondělí, Čtvrtek 16:30–17:45 

Dopolední školička Pohádkaúterý, středa 08:00–12:00 

Jóga for teensúterý 16:30–17:15 

Sportík pro kluky i holkyúterý 17:30–18:15 

Pilatesúterý 18:30–19:30 

Výtvarné hrátkystředa 16:00–17:00 

Taneční a pohybová výchovastředa 17:15–18:00 

Výtvarný ateliérstředa 17:15–18:00 

Pilatesstředa 18:30–19:30 

Cvičení pro maminky s dětmi Čtvrtek 09:30–10:30 

Pilates po poroduČtvrtek 11:00–12:00 

PilatesČtvrtek 18:00–19:00 

PilatesPátek 08:30–09:30 

Pilates po poroduPátek 10:00–11:00 

Jemná jóganeděle 18:30–19:30 

FaRní ChaRita pRaha 14
Bobkova 34, Černý Most
www.praha14.charita.cz, tel. 739 203 254

Čeština pro cizince dospělí - začátečníciPondělí, středa 18:00 - 19:30

Čeština pro cizince dospělí - pokročilíúterý, Čtvrtek 18:00 - 19:30

Čeština pro cizince - dětiúterý 15:00 - 16:30 a 16:30 – 18:00

CentRum slunečniCe o.p.s.
Maňákova 745, Černý Most 
slun.cz

Výtvarný a keramický ateliérPondělí, středa 10:00–15:00 

CheeR aCademy, z.s.
ZŠ Bratří venclíků 
www.cheeracademy.cz

RoztleskávačkyPondělí, úterý, středa, 
Čtvrtek 16:00–19:00 

JezdeCký klub FidoRka
Bodlákova 241, kyje 
www.jkfidorka.cz

Výcvik na koních každý den 10:00–19:00 

kaRate shubukan 
Bezdrevská 26, Jahodnice 
www.rbka.cz, www.karate-shorin-ryu.cz

Karate – sebeobrana Pondělí a středy 17:30–19:00 
(okinawské nesoutěžní formy šórin-rjú)

kC motýlek – CentRum denníCh služeb 
vlčkova 1067, Černý Most 
www.motylek.org

Job klub pro dospívajícíPondělí 16:30–18:00 

Keramická dílnaČtvrtek 14:00–15:00 

Klub pro nácvik sociálních dovednostístředa 14:30–16:00 

Dívčí klubČtvrtek 15:00–17:00 

CvičeníPondělí 14:00–14:30 

Canisterapieúterý 14:00–16:30 

Klub pro nácvik praktických dovednostíúterý 14:00–17:00 

Sportovní klubPondělí 14:00–16:30 

PlaváníČtvrtek 15:00–16:00 

Tvořivá dílnastředa 14:30–16:00 

Společensko-kulturní odpolednestředa 16:00–19:00 

sdRužení na pomoC dětem s handiCapy, z.ú.
vlčkova 1067, Černý Most 
www.motylek.org

Školička pro děti od 2,5 do 5 letPondělí, úterý, středa, 
Čtvrtek 08:00–11:30 

komunitní CentRum kaRdašovská
kardašovská 626/5, lehovec 
www.facebook.com/kCkardasovska

Cvičení rodičů s dětmiPondělí, Čtvrtek 09:00–10:00 

Cvičení rodičů s dětmiPondělí, Čtvrtek 10:00–11:00 

Kurzy sebeobrany pro senioryPondělí 13:30–15:00 

Klub maminekPondělí 15:00–17:00 

Street dance I.Pondělí 15:30–17:00

Hoop dancePondělí 17:00–18:00 

Trénování paměti I.úterý 09:00–10:30 

Trénování paměti II.úterý 10:30–12:00 

Odpolední školaúterý, Čtvrtek 14:00–15:00 

Hravá hodinkaúterý, Čtvrtek 15:00–17:00 

Pěvecký sborúterý 16:00–17:30 

Kurzy ČJ pro cizinceúterý, Čtvrtek 18:00–20:15 

Mixér – tematicky zaměřený klubstředa 09:00–11:00 

Kurzy práce na PC – začátečnícistředa 13:00–14:30 

Výtvarný kroužekstředa 14:00–16:00

Kurzy práce na PC – mírně pokročilístředa 14:30–16:00 

Street dance II.středa 15:30–17:00

Logopedie pro dětistředa 16:30–18:00 

Cvičení pro ženystředa 17:00–18:00 

Kurzy práce na PC – středně pokročilíČtvrtek 13:00–14:30

Kroužek stolního tenisuČtvrtek 13:00–15:00 

Zpívání pro radostČtvrtek, 2x do MěsíCe 15:00–17:30 

Kondiční cvičeníPátek 09:00–11:00 

Rukodělný kroužekPátek 11:00–13:00 

mateřské CentRum klubíčko ymCa pRaha
vlčkova 1067, Černý Most 
www.mcklubicko.cz

Herna s programemPondělí 09:00–12:00 

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – nejmladšíPondělí 12:00–12:40 

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – staršíPondělí 12:50–13:30 

Pohybové hry pro rodiče s kojenci – nejstaršíPondělí 13:40–14:20 

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – nejmladšíPondělí 14:30–15:10 

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – staršíPondělí 15:20–16:00 

Pohybové hry pro rodiče s batolaty – nejstaršíPondělí 16:10–16:50 

Meditativní jógaPondělí 17:30–19:00

Cvičení pro zdraví a dobrou náladuPondělí 19:30–21:00

Školička Šikulkaúterý 08:15–12:15

Elkonin – trénink jazykových schopnostíúterý 16:30–17:15

Cvičení pro zdravější záda – pokročilí úterý 17:45–18:45 

Cvičení pro zdravější záda – začátečníciúterý 19:00–20:00

Herna s programemstředa 09:00–12:00 

Kruhový tréninkstředa 18:30–19:30

Volná hernaČtvrtek 15:30–17:30 

Hlídací herničkaČtvrtek 08:30–12:00 

Jóga proti bolestem zadČtvrtek 18:00–19:30

Tchaj-ťi II. (pokročilí)Čtvrtek 19:45–20:45

Hlídací herničkaPátek 08:30–12:00 

Angličtina pro děti od 3 let Pátek 16:00–16:45 

montessoRi CentRum pastelka
nehvizdská 20, Hloubětín 
www.mcpastelka.cz

Kouzelná flétničkaPondělí 16:10–16:40

Montessori dílničkaúterý 16:05–17:15

Montessori dílničkaúterý 16:10–17:20 

Angličtina pro předškolákystředa 16:10–16:55 

Sportovní akademieČtvrtek 16:10–16:50

mumRaJ z.s.
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice 
www.domumraje.cz

„Školička“ pro děti 2–5 letPo, st, Pá 08:00–12:00 

pRaha 14 kultuRní
kd kyje, Šimanovská 47
www.kdkyje.cz

Judo pro dětiPondělí 15:00–18:00

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci Aúterý 8:30–10:00

Angličtina pro všechny: začátečníciúterý 10:00–11:30

Irské tance pro děti (6 - 12 let)úterý 15:45–16:45

Irské tance pro děti (9 - 15 let)úterý 16:45–17:45

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Aúterý 17:30–19:00

Taneční kurzy dospělí - pokročilíúterý 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: mírně pokročilí Búterý 19:00–20:30

Taneční kurzy dospělí - více pokročilíúterý 20:15–21:45

Klub seniorůstředa 13:00–16:00

Irské tance pro děti (6 - 15 let)středa 16:00–17:15

Angličtina pro všechny: falešní začátečníci BČtvrtek 16:00–17:30

Taneční kurzy pro dospělé: začátečníciČtvrtek 18:30–20:00

Angličtina pro všechny: středně pokročilí Čtvrtek 19:00–20:30

Taneční kurzy pro dospělé: velmi mírně pokročilíČtvrtek 20:15–21:45

Taneční kurzy pro dospělé: začátečnícineděle 19:45–21:15

pRaha 14 kultuRní
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most
www.plecharna.com

Klub seniorůPondělí 14:00–16:00

Taiči (nejen) pro senioryPondělí 16:30–17:30

Jóga flow pro vnitřní posíleníPondělí 18:00–19:00

Box na PlechárněPondělí, středa, Pátek 18:00–19:30

Zdravotní cvičení pro senioryúterý 9:00–10:00

Cvičení na židlích pro senioryúterý 10:00–11:00

Cirkusová školaúterý 15:30–17:00

Skate školaúterý, Čtvrtek 16:00–17:00

Šachy pro každého (šachový kroužek)úterý 17:00–18:30

Čeština pro Vietnamceúterý 17:30–19:00

Relax jógaúterý 18:00–19:00

Běžecký kurz pro ženy 5 kmúterý 18:30–19:45

Běžecký kurz pro ženy 10 kmúterý 18:30–19:45

Skate klub pro ženy a dívkyúterý 18:30–20:00

Čeština pro Vietnamceúterý 19:15–20:45

Otevřená dílnastředa 16:00–20:00

Anglický klub pro náctiletéstředa 16:30–17:45

Funkční tréninkstředa 19:45–20:45

Šití pro začátečníkyČtvrtek 17:30–19:30

Terapeutická skupinaČtvrtek 17:30–19:00

JógalatesČtvrtek 18:00–19:00

Ping-pong pro všechnyČtvrtek 19:15–20:45

sk kamiWaza kaRate
ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.kamiwaza.cz / www.karate1.cz

Karate pro dětiPondělí, úterý, středa, 
Čtvrtek 16:30–20:30 

Karate pro dospěléČtvrtek 19:30–20:30 

spoRt Club spiRit
ZŠ Gen. Janouška, Generála Janouška 1006, Černý Most
www.spirit-sport.cz

Street dance kidsstředa 17:00–18:00 

Volejbal/minivolejbalČtvrtek 17:30–19:30

PřeHled volnoČasovýCH aktivit  

naJdete na weBovýCH stránkáCH orGaniZaCí.
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Kalendář akcíZáří 
2019 PRAHA 14

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
SETKÁNÍ PO LÉTĚ U BRAZILSKÉ KÁVY
Naše cesta po Latinské Americe začíná!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

TAJEMNÝ HRAD V PODVINÍ
Sportem ku zdraví! Vydejte se s námi na další výlet, sraz je 
v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

LETNÍ KINO – SKLENĚNÝ POKOJ
Vydejte se do vily Tugendhat a prožijte její příběh. Film 
vznikl podle bestselleru Simona Mawera.
H55, Hloubětínská, zdarma, www.h55.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ KARLA MATĚJČKA 
V GALERII 14
Výstava obrazů akademického malíře bude otevřena vždy 
v út, st a čt 14–18 hod.
MČ Praha 14, Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, 
zdarma

VÝSTAVA MOTION FROM EMOTION
Rozpohybovanou výstavu 4 českých umělců doplní 
hudební vystoupení a DJ set. Otevřeno jen jeden den!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
www.plecharna.com

TENISOVÝ TURNAJ
Turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenisu o pohár 
starosty. 
MČ Praha 14, Hloubětínská 88, Hloubětín, 50 Kč 

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
VYRÁBÍME MASKY
Tvoříme s Petrou!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

SKLIZENÍ A ZAZIMOVÁNÍ KOMUNITNÍ 
ZAHRADY
Jak zavařovat a nakládat s tím, co se letos urodilo.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

MIXÉR: HÁČKOVÁNÍ BYTOVÝCH DOPLŇKŮ
Pomocí háčků a příze vytvoříme třeba prostírání, chňapky 
a jiné rozličné doplňky. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH
Závody na tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada 
a Černý Most.
MČ Praha 14, tubus metra – Cíglerova, Černý Most, zdarma 

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

ENKAUSTIKA: MALOVÁNÍ HORKÝM 
VOSKEM
Enkaustika pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC. 
Kapacita omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

STOP ZEVLING VOL. 13
Třetí ročník kulturně-sportovního festivalu přinese soutěže, 
jídlo, divadlo i koncerty.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
www.plecharna.com

MĚSTEČKO VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
PRAHY 14
Zábavné odpoledne s nabídkou kroužků pro vaše děti, 
soutěže, skákací hrad, divadélko.
MČ Praha 14, park V Čeňku, in-line okruh, zdarma 

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
BRAZÍLIE A JEJÍ BOHATSTVÍ PŘÍRODNÍ, 
KULTURNÍ A KULINÁŘSKÉ
Vše o Brazílii v podání cestovatele Pavla Šembery.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

MIXÉR: PÍSNĚ ZUZANY NAVAROVÉ
Společně si zazpíváme písně známe skladatelky, jako 
například Andělská, Do nebes, Taši delé a další.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

UČÍME SE SE ZLOBIVÁKEM
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností 
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

BIOGRAF KYJE – TERORISTKA
Učitelkám v důchodu zbraně do rukou nepatří! Přijďte na 
černou komedii s Ivou Janžurovou.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK
Sousedská slavnost s koncertem, čtením básní 
a workshopy. Přidejte i svou akci, pište na info@h55.cz. 
H55, Hloubětínská, zdarma, www.h55.cz

ZAŽÍT KARDAŠOVSKOU JINAK
Nenechte si ujít druhý ročník pouliční slavnosti plné 
dobrého jídla a skvělé zábavy.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
V RYTMU SAMBY
Brazilská samba a my!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com

KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Vystoupí soubor Amadeus Trio. Zazní Goldbergovské 
variace J. S. Bacha. Vstupné dobrovolné.
MČ Praha 14, Prelátská 12, Kyje, zdarma 

PRVNÍ POMOC U MIMINEK A DĚTÍ 
DO 3 LET
Seminář o tom, jak poskytnout první pomoc našim 
nejmenším, s lektorkou Lucií Poláchovou, DiS.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 350 Kč, 
www.mcklubicko.cz

MIXÉR: HORKÝ EMBOSSING
Vytvořte si jmenovky, visačky, přáníčka nebo doplňky do 
svých fotoalb. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

SOUROZENECKÁ RIVALITA
Interaktivní seminář pro rodiče o sourozeneckých vztazích 
s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

A JE TO! ZÁKLADY KUTILSTVÍ
Naučte se kutit, vrtat do zdí nebo spravit sifon. Místo si 
rezervujte na zuzana@praha14kulturni.cz.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 200 Kč, 
www.plecharna.com

POSVÍCENÍ U DOUBRAVKY
Užijte si rodinné odpoledne u rozhledny Doubravka XIV. 
Budou zde koncerty, divadlo, jídlo i světlo!   
Praha 14 kulturní, rozhledna Doubravka, zdarma 

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

IN-LINE ZÁVOD BĚCHOVICE
Závod na pět kilometrů pro děti i dospělé bez rozdílu. 
Přijďte prožít zábavné rodinné dopoledne!
MČ Praha 14, Mýtní 73, Běchovice, 100 Kč 

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
VAŘÍME PO BRAZILSKÉM ZPŮSOBU
Společné vaření v brazilském duchu. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com
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vznikl podle bestselleru Simona Mawera.
H55, Hloubětínská, zdarma, www.h55.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ KARLA MATĚJČKA 
V GALERII 14
Výstava obrazů akademického malíře bude otevřena vždy 
v út, st a čt 14–18 hod.
MČ Praha 14, Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, 
zdarma

VÝSTAVA MOTION FROM EMOTION
Rozpohybovanou výstavu 4 českých umělců doplní 
hudební vystoupení a DJ set. Otevřeno jen jeden den!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
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Pomocí háčků a příze vytvoříme třeba prostírání, chňapky 
a jiné rozličné doplňky. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska
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Závody na tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada 
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Společně si zazpíváme písně známe skladatelky, jako 
například Andělská, Do nebes, Taši delé a další.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
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UČÍME SE SE ZLOBIVÁKEM
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností 
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

BIOGRAF KYJE – TERORISTKA
Učitelkám v důchodu zbraně do rukou nepatří! Přijďte na 
černou komedii s Ivou Janžurovou.
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H55, Hloubětínská, zdarma, www.h55.cz

ZAŽÍT KARDAŠOVSKOU JINAK
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dobrého jídla a skvělé zábavy.
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variace J. S. Bacha. Vstupné dobrovolné.
MČ Praha 14, Prelátská 12, Kyje, zdarma 

PRVNÍ POMOC U MIMINEK A DĚTÍ 
DO 3 LET
Seminář o tom, jak poskytnout první pomoc našim 
nejmenším, s lektorkou Lucií Poláchovou, DiS.
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Vytvořte si jmenovky, visačky, přáníčka nebo doplňky do 
svých fotoalb. 
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

SOUROZENECKÁ RIVALITA
Interaktivní seminář pro rodiče o sourozeneckých vztazích 
s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

A JE TO! ZÁKLADY KUTILSTVÍ
Naučte se kutit, vrtat do zdí nebo spravit sifon. Místo si 
rezervujte na zuzana@praha14kulturni.cz.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 200 Kč, 
www.plecharna.com

POSVÍCENÍ U DOUBRAVKY
Užijte si rodinné odpoledne u rozhledny Doubravka XIV. 
Budou zde koncerty, divadlo, jídlo i světlo!   
Praha 14 kulturní, rozhledna Doubravka, zdarma 

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
http://bit.ly/KCKardasovska

IN-LINE ZÁVOD BĚCHOVICE
Závod na pět kilometrů pro děti i dospělé bez rozdílu. 
Přijďte prožít zábavné rodinné dopoledne!
MČ Praha 14, Mýtní 73, Běchovice, 100 Kč 

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – 
VAŘÍME PO BRAZILSKÉM ZPŮSOBU
Společné vaření v brazilském duchu. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč, 
www.plecharna.com
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Když opravdu potřebujete
kvalitní péči pro vašeho pejska

Studio stříhání psů malých a středních plemen

Alfasalón
www.alfasalon.cz

Těšíme se na Vás na adrese

Pod Turnovskou tratí 131/5
19800 Praha 9 – Hloubětín

objednávky telefonicky na 608 640 008

BYDLENÍ
n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nej-

bližším okolí jako budoucí investici pro 
moje děti. Nevadí i  právně komplikované 
případy. Výkup bytu i s věcným břemenem 
na  dožití možný. Děkuji za  nabídku, tel.: 
728 384 509
n Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, 

v  dobrém i  špatném stavu. Děkuji za  na-
bídku, tel.: 725 911 070
n Hledám menší byt do  15 tisíc nebo větší 

do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevo-
lat. Děkuji. 605 845 088
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
n PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro mana-

žery firem s rodinami hledáme pěkné byty 
v Praze. Garantujeme bezproblémový prů-
běh nájmu. BEZ PROVIZE! T. 734 319 304

SLUŽBY
n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-

KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a  odvezeme cokoliv. Vše 
za  rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. 
Tel.: 773 484 056
n Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 

Výměna kuch. desek a dřezů. Volek. Tel.: 
602 649 359
n Čištění koberců a  čalounění, pro firmy 

i domácnosti. Jedná se o hloubkové čištění 
profesionálním strojem. Informace a  ob-
jednávky na tel.: 603 701 992
n Nabízím vedení účetnictví jak PÚ, DAE, 

MZDY, veškeré zpracování dokladů, za-
stoupení na  úřadech, rekonstrukce 
účetnictví, daňová přiznání. Dvořáčková  
605 106 872

n Nabízíme malířské a  lakýrnické práce, 
štukování, stěrkování stěn i  stropů, tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
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 pát-
ky. Praha Kyje, Jahodnice, Černý Most, Bě-
chovice, 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 Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 

8 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a  kvalitní vozový park. Svátky a  víken-
dy bez příplatků. Km po  Praze zdarma. 
775 631 233, www.stehovanivrana.cz

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 Hledám spolehlivou asistentku/asistenta, 

flexibilní, v  dobré kondici k  výpomoci pro 
ležící důchodkyni. Nákupy, úklid, pomoc 
na vozíček, za finanční odměnu. 725 732 182
n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 

GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. TEL.: 603 247 819 
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ
n Studio Pilates Hloubětín vypisuje dětské kur-

zy (4–6, 7–12 let) Jóga, Pilates od října 2019. 
Přihlášky do  18. 9. 2019. Informace: pilate-
shloubetin@gmail.com nebo tel. 776 717 171

n Vzorková prodejna přírodní medicíny. Po-
radna pro všechny zdarma. Přírodní pep-
tidy, buněčná úroveň, živý kolagen. Bob-
kova 738, Č. Most. Objedn. 777  200  271 
nebo info@studioren.cz

PRÁCE
n Hledám spolehlivou asistentku/asisten-

ta, flexibilní, v  dobré kondici k  výpomo-
ci pro ležící důchodkyni. Nákupy, úklid, 
pomoc na  vozíček, za  finanční odměnu. 
725 732 182
n Na každý druhý víkend pro Pepíka – 19 let, 

asistenci, od 8–16 hod, cvičení na motomedu, 
rehabilitace na masážním lehátku, procház-
ky el.inv.vozík, osobní hygiena, dopomoc 
– vše umím – jen potřebuji doprovod... více 
na  webových stránkách www.pepaholy.cz, 
odměna 140 Kč/hod, samostatnou spolehli-
vou asistentku prosím. Tel.: 724 842 214
n Asistentka/Telemarketing: back-office, 

akvizice zákazníků, cca 20hod/týden. Po-
žadujeme SŠ vzdělání, znalost MS-Office, 
zákl. AJ nebo NJ,14.tis. Kč/měsíc, stra-
venky. Životopis na prace@coscom.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



Křížovka o ceny

V tajence najdete část citátu francouzského panovníka a vojenského vůdce Napoleona Bonaparte: „Donuťte svou mysl, (tajenka).“

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 te-
lefonním číslem posílejte do 15. září 2019 e–mailem na: krizovka@casopis14.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍ-
ŽOVKA 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 letního vydání časopisu Čtrnáctka (2019/7–8) zní: NEJVĚTŠÍ ODVAHU dokáže mladým lidem dávat jen lás-
ka. Vylosovaní výherci jsou: Milena Bergerová, Praha 14; Dagmar Jakubičková, Praha 9; Pavel Vančura, Praha 9. 
Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!



PRAVIDELNÝ PROGRAM  
PRO DĚTI ZAČÍNÁ ZASE V ZÁŘÍ*

STŘEDY PATŘÍ DĚTEM
STŘEDA 16.00–17.00 HOD. / MAXÍKOV 

Každé středeční odpoledne provede tygřík Maxík všechny malé  
objevitele dobrodružným světem. Těšit se můžete na divadélka, taneční show,  

tvůrčí dílničky a hlavně na spoustu zábavy.

*Pro zákazníky, kteří jsou členy věrnostního programu Centra Černý Most.

ANGLIČTINA PRO DĚTI
ČTVRTEK 14.00 / 15.00 / 16.00 HOD. / MAXÍKOV 

Unikátní výuka angličtiny pro děti s rodilým mluvčím  
ve spolupráci se vzdělávacím a jazykovým centrem Berlitz Praha.  

Výuka je speciálně sestavena pro věkové skupiny  
4–5 let, 6–7 let a 8–10 let. 

Registrace předem na e-mailové adrese 
eventy@centrumcernymost.cz.

JÓGA PRO DĚTI
PONDĚLÍ 14.30 / 15.30 HOD.

3. PATRO / ZÁLIV 
U MULTIKINA CINESTAR 

Lekce jógy pro děti předškolního a školního věku  
(3–7 let) ve spolupráci s nadací YogaHelp a její 
patronkou a zároveň zakladatelkou herečkou  

Petrou Špindlerovou.  
Registrace předem na e-mailové adrese 

eventy@centrumcernymost.cz.
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