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OPERATIVNÍ LEASING
BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace. Jak to? Takto!

Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete pronajmout jakýkoliv vůz 
ŠKODA. Stačí si vybrat z naší nabídky 270 vozů na skladě a zvolit délku 
pronájmu. Díky nízké měsíční splátce nic neřešíte a pouze jezdíte.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO BRANKA Praha
Prosecká 817/80
190 000 Praha 9 - Prosek
online.autobranka.cz

OPERATIVNÍ LEASING

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA KAMIQ
4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

TISKOVÝ BANNER - KINO.indd   1 10.10.2019   11:20:45
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Obsah Vážení přátelé, 
příjemné slunečné počasí už nás definitivně 
opouští a mění se v typicky podzimní. I to má 
však něco do sebe. Procházkám dodává nos-
talgickou atmosféru, kontrastuje s hřejivými 
barvami listí, vybízí k povídání u kamen nad 
šálkem čaje či svařáku… Přestože mnozí 
podzim vnímají jako trpěnou přestupní sta-
nici mezi letními a zimními radovánkami, je 
prima a stojí za to si ho užít. Jak už jsem se 
zmínil v minulém editorialu, pro nás na rad-
nici je toto období časem příprav. Letos 
nejen příprav rozpočtu na příští rok, ale také 

velkého projektu na modernizaci radnice.
Na posledním jednání zastupitelstva městské části byla schválena 
rekonstrukce budovy, na kterou jsme získali evropské finance, a dále 
projektová příprava přístavby. Díky rekonstrukci nejen snížíme ener-
getickou náročnost radnice, ale také náklady na její provoz. Zároveň 
výrazně zlepšíme prostředí na úřadě, a to nejen pro zaměstnance, ale 
také pro Vás – jeho návštěvníky. Získané úspory samozřejmě plánuje-
me využít k dalšímu rozvoji městské části.
Co mě velmi těší, je také zájem o další ročník participativního rozpoč- 
tu, v jehož rámci městská část podporuje Vaše projekty. Od 15. do  
29. listopadu 2019 můžete hlasovat o tom, které podané návrhy dosta-
nou „zelenou“. Celkem jsme na jejich realizaci vyčlenili pět milionů 
korun. Více zjistíte na webu městské části a také na dalších stránkách 
tohoto vydání.
V aktuální Čtrnáctce se dočtete i o tom, že na Černém Mostě vznikl 
unikátní projekt zaměřený na podporu lidí s postižením. Je jím  
ergoterapeutická místnost fungující pod hlavičkou organizace Pestrá,  
o. p. s., která těm, kteří to potřebují, umožňuje vyzkoušení různých 
běžně nedostupných kompenzačních pomůcek. Na místě je návštěvní-
kům samozřejmě k dispozici školený personál.
I na podzim je pro Vás připravena nabídka různých volnočasových, 
kulturních a společenských aktivit. Navštívit můžete například tradiční 
Svatomartinské slavnosti v Kulturním domě v Kyjích nebo jinou akci – 
stačí se podívat do kalendáře v závěru čísla.
Kdo čte Čtrnáctku rád, určitě ho potěší jedno zvláštní vydání navíc. 
Ve druhé polovině listopadu začne distribuce speciálu věnovaného 
oslavám 25. výročí Prahy 14.
Krásný a pohodový listopad!

 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 • 
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• Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr). Foto na titulní straně: Kristýna Bílková
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Zastupitelé městské části na svém záři-
jovém jednání rozhodli, že je čas objekt 
zrekonstruovat. Promění se v moderní 
budovu, která nabídne podstatně pří-
jemnější prostředí nejen místním za-
městnancům, ale i návštěvníkům, a na-
víc s poloviční energetickou spotřebou, 
než je v  současnosti. „Díky své poloze 
nedaleko stanice metra Rajská zahra-
da je radnice sice dobře přístupná, ale 
to je tak jediný její momentální benefit. 
Chceme, aby i budova odrážela to, kam 
se městská část v posledních letech po-
sunula a o co usiluje mimo jiné i v oblasti 
udržitelného rozvoje. Jsem přesvědče-
ný, že nepohodlí, které s sebou rekon-
strukce logicky ponese, bude stát za to,“ 
říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vond-
ra. Odkazuje tak i na dlouhodobou práci 

městské části v  rámci mezinárodního 
programu místní Agenda 21, jehož cí-
lem je nejen zlepšovat služby občanům 
a rozvíjet vliv veřejnosti na zdejší dění, 
ale také dbát na šetrný přístup k život-
nímu prostředí.

NOVÁ FASÁDA I VZDUCHOTECHNIKA
Co se během rekonstrukce stane? Pro-
jekt počítá se zateplením objektu, výmě-
nou oken i dveří, s novými elektrickými 
rozvody, prvky zeleně s využitím dešťo-
vé vody, s výměnou světel i kotle a pře-
devším pak s  novou inteligentní vzdu-
chotechnikou. Ve většině prostor úřadu 
například dodnes chybí klimatizace, což 
zejména s ohledem na klimatické změny 
a stále teplejší léta mění návštěvu radni-
ce v zážitek podobný saunování, ovšem 

bez ochlazovacího bazénku. Po  rekon-
strukci bude budova disponovat plošnou 
klimatizací, půjde navíc o  sofistikova-
ný systém, který zabrání tomu, aby se 
plýtvalo energiemi. V případě puštěné-
ho chlazení například nebude možné 
zároveň otevřít okno, klimatizace se 
za  takových okolností okamžitě vypne. 
„Vedle zvýšení komfortu pro návštěvní-
ky je hlavním cílem snížit energetickou 
náročnost budovy, a to nejen s ohledem 
na  životní prostředí – třeba na  potře-
bu snížit emise skleníkových plynů, ale 
i na úsporu nákladů. Vzhledem k tomu, 
že se energetická náročnost budovy 
sníží téměř o padesát procent, ušetříme 
i finance. Uspořené prostředky budeme 
moci investovat smysluplněji, například 
do rozvoje zeleně v městské části,“ do-
plňuje starosta Vondra.
Předpokládané náklady na rekonstruk-
ci výrazně přesáhnou sto milionů korun. 
„Na projekt se nám však podařilo získat 
dotaci z evropských fondů (pozn. redak-
ce: z Operačního programu Praha – pól 
růstu), která pokryje celých 90 procent 
nákladů. Finanční účast městské části 
tak bude velmi malá. S tím, aby místní 
obyvatelé investici do rekonstrukce rad-
nice prakticky nepocítili, nám pomůže 
i pražský magistrát – návratnou finanční 
výpomocí, pochopitelně bez jakýchkoliv 
úroků,“ vysvětluje starosta Vondra, kte-
rý má v  gesci vedle územního rozvoje 
i ekonomiku a rozpočet městské části.

ZAČÍT BY SE MĚLO NA JAŘE
Pokud vše půjde dobře, s  rekonstruk-
cí radnice městská část začne na  jaře 
2020. Aktuálně probíhá výběrové řízení 
na dodavatele prací, vybrán by měl být 
na přelomu letošního a příštího roku. Už 
nyní je jasné, že se plán neobejde bez do-
časného stěhování odborů úřadu. „Tuto 
fázi momentálně intenzivně řešíme, 
vše se vyjasní při finalizaci výběrového 
řízení na dodavatele. Jakmile bude sta-
novený harmonogram, budeme o  tom 
občany informovat. Není třeba mít jaké-

Radnice prokoukne. Čeká ji rekonstrukce, 
díky které se i hodně ušetří
RADNIČNÍ BUDOVY PŘEDSTAVUJÍ ZÁSADNÍ SOUČÁST KOLORITU MĚST A OBCÍ, VYPOVÍDAJÍ O JEJICH 
ARCHITEKTONICKÉM CHARAKTERU, JSOU VLASTNĚ TAKOVOU MÍSTNÍ VIZITKOU. TŘICET PĚT LET STARÝ 
PANELOVÝ DŮM, VE KTERÉM SÍDLÍ RADNICE PRAHY 14 (JAKO ÚŘAD SLOUŽÍ OD ČERVNA ROKU 1996) UŽ DÁVNO 
CHLOUBOU NENÍ – ANI ZVENKU, ANI ZEVNITŘ. STEJNĚ JAKO KAŽDÁ JINÁ STARŠÍ STAVBA MÁ SVÉ KOSTLIVCE, 
ZEJMÉNA V LÉTĚ SE V NĚM PRAKTICKY NEDÁ DÝCHAT, A ROZHODNĚ NEJDE S DOBOU, CO SE ÚSPOR ENERGIÍ 
A NÁVŠTĚVNICKÉHO KOMFORTU TÝKÁ. TO VŠECHNO BY SE V NADCHÁZEJÍCÍCH LETECH MĚLO ZMĚNIT.

Stará radnice (na snímku) se promění v budovu se zhruba poloviční spotřebou energie než dosud.



Anketa 
JAKÝ PŘÍNOS OD REKONSTRUKCE 
RADNIČNÍ BUDOVY OČEKÁVÁTE?

Díky rekonstrukci 
současné radnič-
ní budovy v rámci 
projektu IQ radnice 
(financovaného pře-
vážně z dotací) dojde 
mimo jiné k výměně 

rozvodů, k níž by stejně muselo v do-
hledné době dojít, avšak za podstatně 
vyššího finančního přispění městské 
části. Dále bude zvýšen komfort jak 
zaměstnanců, tak i návštěvníků úřadu 
a v neposlední řadě dojde i k imple-
mentaci chytrých IT řešení, která spo-
lečně s dalšími opatřeními povedou 
ke snížení provozních nákladů, takže 
bude zbývat více peněz na smysluplné 
věci! Jaroslav Verner, Piráti

Zaměstnanci získají 
příjemnější klima 
na práci. Nemalé 
jsou i úspory ze 
snížení provozních 
nákladů. Pro občany 
se nic nezmění, neboť 

nešťastné dispoziční řešení původního 
panelového domu zůstane stejné, tedy 
bez důstojnějších čekáren a jiných 
prvků, které se například realizují 
u nových radnic. Proto se vymyslela 
přístavba, která má stávající nepohodlí 
aspoň trochu zlepšit. Zakázka se má 
ale realizovat formou design-build, což 
stavbu prodražuje oproti situaci, kdy 
by ji řídili zaměstnanci úřadu.

Ing. Veronika Bušová, ANO 

Upřímně musím říct, 
že téměř žádný. Bu-
dova dostane novou 
fasádu a bude do-
končena klimatizace. 
Rekonstrukce však 
nevyřeší nevhodné 

dispozice ani podobu prostor, jaké bys-
te u moderní radnice očekávali – inu 
starý panelák vždy zůstane jen starým 
panelákem. Navíc budou rekonstruk-
ci provázet přesuny odborů v rámci 
budov úřadu i jejich stěhování na ná-
hradní pracoviště mimo Prahu 14, a to 
po dobu minimálně 2 let, což přinese 
mnoho zmatků a nepříjemností jak 
pracovníkům, tak návštěvníkům úřa-
du. Soňa Tománková,  
 Nezávislí – Naše Čtrnáctka 
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koliv obavy. I během rekonstrukce bu-
dou všechny agendy využívané občany 
dobře dostupné a informace o nich sro-
zumitelnou formou distribuované všemi 
našimi informačními kanály. Je pro nás 
klíčové, aby služby, které městská část 
pro obyvatele zajišťuje, byly poskytová-
ny v maximálně nezměněné, respektive 
nesnížené míře,“ říká místostarostka 
Prahy 14 Mgr.  Irena Kolmanová, která 
má na starosti investice městské části. 
Rekonstrukce radnice dle současných 
předpokladů skončí nejpozději v  září 
roku 2021.

V PLÁNU JE I NOVÝ SÁL
Součástí moderních radničních budov 
bývají nejrůznější sály vhodné napří-
klad pro jednání zastupitelstva či pro 
pořádání společenských akcí. Pokud se 
městské části podaří zajistit financová-
ní, bude se moci podobným prostorem 
v  budoucnu také pochlubit. Současně 
s  projektem na  rekonstrukci radnice 
zastupitelé schválili také přípravu pro-
jektu na její přístavbu. „Neznamená to, 
že k tomu skutečně dojde, bude hodně 
záležet na  okolnostech a  na  tom, zda 
seženeme dotační prostředky, a  také 
na vůli zastupitelstva, které by muselo 
posvětit samotnou investici, nicméně 
chceme být připraveni. Čtrnáctka si re-
prezentativní radnici zaslouží,“ doplňuje 
starosta Vondra.
Projekt, na jehož přípravu městská část 
vyhlásí výběrové řízení, vyjde z již exis-
tující ideové studie řešící nejen zmíněný 
sál, ale i  další prostory uvnitř budovy 
a  také celý předprostor před úřadem. 
Dokumentace je nezbytná mimo jiné pro 
získání stavebního povolení a územního 
rozhodnutí. Přestože to na první pohled 
nevypadá, protože zdánlivě jde o  jeden 
panelový dům, ve  skutečnosti radni-
ce sídlí ve  dvou budovách přístupných 

dvěma vchody. „Přístavba by obě tyto 
budovy propojila tak, aby se již nemuse-
lo chodit venkem, což je zejména za ne-
příznivého počasí nepříjemné nejen pro 
zaměstnance úřadu, ale i pro jeho ná-
vštěvníky. Vzniknout by měl také prostor 
pro chybějící vestibul,“ vysvětluje hlavní 
architekt městské části Ing. arch. Milan 
Veselý.
Pokud k  přístavbě nakonec skutečně 
dojde, bude budova rozhodně půso-
bit vznešeněji než v  současnosti nebo 
než jen po úpravě samotné fasády. Stu-
die pracuje s   jednoduchou skleněnou 
hmotou přístavby a  jejím vysokým řá-
dem. „Už z  dálky na  radnici také upo-
zorňuje zvýrazněné nároží s hodinami, 
které k  radnicím patří od  nepaměti,“ 
popisuje vizualizace doplňující studii její 
autorka, architektka Jana Mastíková ze 
studia LOXIA. 
Dvoupodlažní přístavba by měla vchod 
v severozápadní části. Po vstupu do ob-
jektu by se návštěvníci ocitli ve vstupní 
hale přes dvě podlaží. V  prvním nad-
zemním podlaží by důležitou funkci za-
stávaly informace pro veřejnost a pře-
pážky, kde by si občané mohli vyřídit vše 
potřebné. K dispozici by byla i kavárna 
přesahující do  venkovního prostoru. 
„Součástí řešení je i  vytvoření příjem-
ného okolí radnice. Předpokládáme, že 
většina návštěvníků bude přicházet ze 
severu od stanice metra, případně au-
tobusové zastávky. Uspořádání veřejné-
ho pobytového prostoru přímo u vstupu 
do radnice by tedy kopírovalo linii přiro-
zeného pohybu lidí z této strany,“ nazna-
čuje možnou budoucí podobu radnice 
a jejího okolí architekt Veselý. red

Zdroj: LOXIA Architectes Ingenierie s. r. o. Ú
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Projekt administrativní budovy radnice  
MČ Praha 14 – pilotní projekt energe-
tických úspor je podpořen z evropského 
Operačního programu Praha – pól růstu. 
Reg. č.:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001316



Aktuality

Hon na  
drobnou zvěř
Nájemce honitby Horní Počer-
nice, která zasahuje i na území 
MČ Praha 14, oznamuje, že se  
9. 11. 2019 v  oblasti uskuteční 
hon na  drobnou zvěř (případně 
také na  divoká prasata). Žá-
dáme návštěvníky honů, aby 
při vycházkách chodili pouze 
po  značených cestách a  v  zá-
jmu své bezpečnosti nevcháze-
li do  hustých a  nepřehledných 
porostů. Samozřejmostí je také 
nutnost dodržovat zákon o  my-
slivosti, který zakazuje volný 
pohyb domácích zvířat v  místě 
honitby. Pro zajímavost dopl-
ňujeme, že v  období od  června 
do  konce září 2019 bylo v  hor-
nopočernické honitbě odloveno 
20 divokých prasat. red

Mikulášská  
nadílka
Srdečně zveme děti a  jejich rodi-
če na  Mikulášskou nadílku, která 
se bude konat v  sobotu 30. listo-
padu 2019 ve  dvou stejných před-
staveních od  11 a  14 hodin v  Kul-
turním domě v  Kyjích, Šimanovská 
47. Po  zhlédnutí pohádky přinesou 
Mikuláš, anděl a  čert dětem na-
dílku. Předprodej vstupenek bude  
18. 11., 20. 11., 25. 11. a 27. 11. od 7.30 
do 17.30 hodin v budově ÚMČ Praha 
14, Bří Venclíků 1072, 5. patro, č. 
dveří 503a a  506. Vstupné dospělí 
50 korun a  děti 30 korun. Sponzo-
rem je Coca-Cola HBC Česko a Slo-
vensko.

Lidé debatovali o budoucím  
komunitním životě na Hutích
Začátkem října se uskutečnilo v pořa-
dí již třetí veřejné projednání týkající 
se nového komunitního centra na Hu-
tích, konkrétně v ulici Splavná. Vedení 
městské části přítomným obyvatelům 
představilo upravený architektonický 
návrh novostavby, který odrážel po-
žadavky z  předešlých setkání. „Z  řad 
přítomných lidí zazněl dotaz, zda je 
nutné stavět nový objekt, respektive 
zda by nestačilo zrekonstruovat stá-
vající budovu. V  současnosti ji totiž 
spravuje nový nájemce, který pečuje 
i o přilehlé hřiště, vymýšlí různé akce 
pro veřejnost a místní lidé jsou s ak-
tuálním chodem restaurace a zároveň 
společenského centra Hutí spokoje-

ni,“ popisuje místostarostka Prahy 14 
Mgr. Irena Kolmanová.
Debata o tom, zda postavit nový objekt 
nebo zrekonstruovat ten stávající byla 
dlouhá, diskutovaly se výhody i  nevý-
hody obou variant – časová náročnost 
přípravy a  realizace, finanční zatížení, 
možnosti financování, vzhled budovy, 
funkčnost, kapacita objektu a restaura-
ce a další. „Dohodli jsme se, že městská 
část prověří, jaké náklady by obnášela 
rekonstrukce, a  porovná je s  nákla-
dy na  novostavbu, samozřejmě včetně 
všech dalších faktorů, které by s tou či 
onou variantou souvisely,“ doplnila mís-
tostarostka Kolmanová, do  jejíž gesce 
veřejná projednání spadají. red 

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Nehvizdská/Zelenečská ST 4. 12. 2019 14:00–18:00
Jordánská/Svárovská ST 4. 12. 2019 15:00–19:00
Vodňanská/Skorkovská ČT 5. 12. 2019 13:00–17:00
Sicherova 1601/14 ČT 5. 12. 2019 14:00–18:00
Lásenická/Lipnická PÁ 6. 12. 2019 13:00–17:00
Zámečnická/Mochovská PÁ 6. 12. 2019 14:00–18:00
Rožmberská/Podlišovská PÁ 6. 12. 2019 15:00–19:00
Svépravická/Šestajovická ST 11. 12. 2019 14:00–18:00
Hejtmanská/Vranovská ST 11. 12. 2019 15:00–19:00
Poříčanská/Klánovická ČT 12. 12. 2019 13:00–17:00
Lipenské náměstí ČT 12. 12. 2019 14:00–18:00
Kardašovská u obch. střediska PÁ 13. 12. 2019 14:00–18:00
Chvaletická/Vizírská (chodník) PÁ 13. 12. 2019 15:00–19:00

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a odváženy násle-
dující den.

Harmonogram svozu odpadů – prosinec

Dýňobraní v KC Kardašovská
KC Kardašovská si za dobu své dvou-
leté existence získalo spoustu přízniv-
ců. Lehovečtí si volnočasové a komu-
nitní aktivity centra oblíbili, o  čemž 
svědčí i vzrůstající zájem o jeho nabíd-
ku. Místní nevynechali ani komorněji 
laděné Dýňobraní spojené s výstavou 
netradičních podob této populární 
podzimní zeleniny. KC Kardašovská ji 
zorganizovalo na začátku října ve spo-
lupráci s  Charitativním obchodem 
na  Lehovci. K  vidění byly dýně všeho 
druhu, vytvořené různými technikami 
– podařilo se tak představit klasická 
staročeská řemesla a  prezentovat 
výrobky mimo jiné i handicapovaných 
či jinak znevýhodněných lidí. „Před 
vernisáží jsme si uvařili kotel dýňové 

polévky, který jsme také s návštěvníky 
akce snědli. Moc nám chutnalo,“ říká 
s úsměvem koordinátorka centra Ro-
mana Veselá. red



Inzerce

NABÍZÍME:
• náborový příspěvek 5 000 Kč (metař, popelář, manipulační 

dělník)
• náborový příspěvek 15 000 Kč (řidič sk. C)
• stabilní zázemí v české společnosti je pro vás zárukou jistoty 

práce i v budoucnosti
• okamžitý nástup se smlouvou na hlavní pracovní poměr
• mzda je vyplácena každý měsíc pravidelně včas bez zpoždění
• výkonnostní prémie, proplácení přesčasů a svátků
• stravenky v hodnotě až 160 Kč/za směnu
• roční kupon MHD (3650 Kč; pro pozice metař, popelář, 

manipulační dělník)
• 5 týdnů dovolené 
• poukázky Flexipass jako příspěvek na vzdělávání, zdravotní 

pomůcky, sport, kulturní akce, na preventivní rehabilitační 
masáže apod. ve výši až 600 Kč/měs.

• příspěvek na penzijní připojištění až 1200 Kč/měs.
• v podzimních měsících Vám zajistíme a uhradíme  

očkování proti chřipce
• v případě dobrého hospodaření zajímavé roční odměny
• vánoční dárky atd.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
Adresa: Pod šancemi 444/1, 19000 Praha 9 - Vysočany, 
Česká republika
E-mail: personalni@psas.cz

V případě zájmu kontaktujte přímo jednotlivé vedoucí středisek 
na telefonních číslech uvedených u příslušné pozice.

Pražské služby 
jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi  
v nakládání s komunálním odpadem a jeho 
odstraněním

ŘIDIČ SPECIÁLNÍHO VOZU NAD 7,5 T
Náplň práce:
• Řízení popelářského vozu
Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C
• profesní průkaz
• kartu do digitálního tachografu
Mzdové ohodnocení: 28–35 tis. Kč / měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce a poskytnutých 
příplatcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.)
Pracoviště: Praha 6 – Dejvice / Praha 10 – Malešice
Pracovní doba /směnnost: 5:00–13:00 hod.
Kontakty:  
Praha 6 – p. Urbánek, tel.: 736 518 185 (6.00–13.00 hod.) 
Praha 10 ZEVO – p. Burkert, tel.: 736 518 242 (6.00–13.00 hod.)

PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENĚ – ZAHRADNÍK
Náplň práce:
• sekání trávy, pletí záhonů a zalévání,
• odstraňování náletové zeleně, práce s křovinořezem.
Požadujeme:
• vyučení v oboru zahradník nebo praxe v uvedeném oboru,
• schopnost práce s křovinořezem, výhodou ŘP sk. B, C,
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí.
Pracovní doba: 6.00–14.00 hod.
Kontakty pro informace:  
Dušan Kolář, tel. 736 518 230 (6.00–14.00 hod.) 
Jiří Balcar, tel.: 603 883 185 (6.00–14.00 hod.)

MECHANIK M+R
Náplň práce:
• provozní opravy zařízení technologie spalovny na kotlech a zařízení měření 

a regulace;
• obsluha rozvoden NN a VN;
Požadujeme:
• elektrotechnické vzdělání
• zkoušky podle vyhl. 50/78 Sb. § 5 a vyšší
Mzdové ohodnocení: 25–45 tis. Kč / měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce a poskytnutých 
příplatcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.)
Pracoviště: ZEVO Praha 10, Průmyslová 615/32
Pracovní doba /směnnost:  6:00–14:00 hod. nebo směnový provoz  

6:00–18:00 hod. a 18:00–6:00 hod.
Kontakty:  
Jiří Salakvarda, tel.: 737 271 986 (6.00–14.00 hod.) 
Ing. Tomáš Žižka, tel. 739 587 104 (6.00–14.00 hod.)

SMĚNOVÝ LABORANT DO PROVOZNÍ LABORATOŘE
Náplň práce:
• laboratorní rozbory zaměřené na kontrolu kotelních vod, páry a vápenných 

suspenzí;
• rozbory provozních chemikálií a určování jejich dávkování, míchání roztoků;
• odběr vzorků ve stanovených časových intervalech a jejich následný rozbor.
Požadujeme:
• SŠ/SOU – obor chemie;
• nutná znalost chemického názvosloví a chemických výpočtů;
• manuální zručnost, schopnost učit se;
• samostatnost a spolehlivost, týmovou spolupráci;
• ochotu k práci přesčas;
• uživatelskou znalost MS Office (Word, Excel);
• praxe v oboru výhodou.
Pracovní doba: 6.00-18.00 hod.
Mzdové ohodnocení: 24–30 tis. Kč / měsíc
Pracoviště: Průmyslová 615/32, Praha 10
Kontakt: Ing. Andrea Cejpková, Tel.:+420 284 098 882

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK (PROVOZY S TŘÍDĚNÝM ODPADEM)
Náplň práce:
• třídící činnosti, obsluha lisu, 
• komunikace se zákazníky, práce na PC.
Požadujeme:
• fyzickou zdatnost, dobrý zdravotní stav,
• uživatelská znalost práce na PC výhodou.
Mzdové ohodnocení: 18–24 tis. Kč /měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce a poskytnutých 
příplatcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.)
Kontakt: Petr Sedláček, tel. 736 518 112 (8.00–14.00 hod.)

METAŘ // METAŘ – OBSLUHA VYSAVAČE GLUTTON
Náplň práce:
• ruční čištění chodníků, pěších zón a úseků motoristických komunikací
• údržba odpadkových košů //
• čištění komunálním vysavačem Glutton
Požadujeme:
• spolehlivost, chuť pracovat, pravidelnou docházku,
• přiměřenou fyzickou zdatnost,
• schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích 

v silničním provozu.
Mzdové ohodnocení: 15–23 tis. Kč/měsíc
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce a poskytnutých 
příplatcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.)
Pracovní doba/směnnost: třísměnný provoz
Kontakt: Praha 1– Petr Marek, tel. 603 870 198, 224 214 506 (6.00–14.00 hod.)

V současné době hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice:
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Participativní rozpočet

Praha 14 patří mezi městské části, kde o využití části obecních 
financí rozhodují sami obyvatelé. Aktuálně spěje do finále klí-
čová fáze druhého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka 
podle vás: rozhodování o tom, které podané občanské projekty 
opustí papír a stanou se reálnou součástí veřejného prostoru, 
případně místního společenského či kulturního života.
Návrhy městská část přijímala od  začátku května do  konce 
srpna. Celkem na  radnici doputovalo 17 projektů, z  hlediska 
městské části je realizovatelných 14 z nich. „Za odvedenou prá-
ci děkuji každému jednomu navrhovateli. Bez lidí, jako jste vy, 
by participativní rozpočtování nikdy nemohlo fungovat,“ říká 
místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce Čtrnáctka 
podle vás spadá.
O  podaných projektech (viz tabulka) bude moci veřejnost 
hlasovat od 15. do 29. listopadu 2019 na webových stránkách 
www.praha14.cz (konkrétně pod záložkou Čtrnáctka podle 
vás). Před vstupem do do hlasovací aplikace bude každý hla-
sující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude 
v SMS zprávě doručen unikátní PIN kód – každý tak bude moci 
hlasovat pouze jednou.
Hlasující bude moci udělit až 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas 
u „malých projektů“ (do 200 tisíc korun) a až 2 kladné a 1 zá-
porný u „velkých projektů“ (do 2 milionů korun). Každému pro-
jektu lze udělit jen jeden hlas, ať už kladný nebo záporný. Oba 
hlasy mají stejnou váhu, ale záporných je méně a lze je uplatnit 
až po užití hlasů kladných, aby nedocházelo k čistě negativ-
nímu hlasování. Hlasující nemusí rozdat všechny své kladné 
a všechny své záporné hlasy, začíná se s „malými projekty“, 
následně se udělují hlasy „velkým“. Hlasování je určeno pro 
osoby bydlící či pracující v Praze 14, které dosáhly věku 15 let. 
Vítězné projekty městská část zrealizuje do konce roku 2021. 
Opět se bude rozdělovat 5 milionů korun.  red

Čtrnáctka podle vás: hlasujte ve 2. ročníku!

Podané projekty

„Malé projekty“ do 200 tisíc korun
Název 
projektu 

Popis Navrho-
vatel

Náklady 
v Kč

Ptačí 
stezka

Umístění informační tabule na pěší cestu 
v Centrálním parku na Černém Mostě, která 
by informovala o druzích ptáků vyskytují-
cích se u rybníka Aloisov. Návrh dále počítá 
s instalací třech ptačích budek a krmítka.

Mgr. Ire-
na Bátr-
lová

200 000

Rajská 
zahrádka 
v ulici Slé-
vačská

Cílem je vybudovat květinovou „rajskou“ za-
hrádku blízko autobusové zastávky Žárská 
na ulici Slévačská na Lehovci. Návrh počítá 
se třemi obdélníkovými záhonky s trvalka-
mi, případně suchomilnými bylinami a keři.

Mgr. Eva 
Straková

187 500

STOP 
ZEVLING 
WINTER 
EDITION 
VOL. 1

Alternativní verze zářijového festivalu Stop 
Zevling. Projekt počítá se zasněžením kopce 
pod Plechárnou, závody ve snowboardu v tzv. 
JIB (závod na překážkách, zábradlí a bednách) 
a s dalšími doplňkovými zimními aktivitami.

Vojtěch 
Havlovec

198 000

LIGA 
MISTRŮ 
PRAHY 14 
– 2020

Projekt počítá se čtyřmi turnaji – podle 
ročních období. Hrát se bude o putovní pohár, 
který na konci všech turnajů obdrží jeden 
z týmů. Každý turnaj má mít jiný systém hraní 
a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, 
jindy uvnitř. Zápasy se odehrají napříč celou 
Prahou 14.

Michal  
Zábran-
ský

82 000

Hry 
na chodník 
aneb ožive-
ní starého 
betonu

V ul. Doležalova a Gen. Janouška se nachází 
dva velké betonové kruhy dnes už neznámé-
ho účelu. Dle projektu by na jejich povrch 
mělo být nastříkáno několik barevných her 
pro děti. Vznikne tak originální, nerozbitné 
hřiště. 

Veronika 
Smrč-
ková

88 650

Dřevěné 
molo 
u Kyjského 
rybníka

Záměrem je vytvoření dřevěného mola 
na Kyjském rybníku, které by řešilo pohodlný 
vstup do vody pro zájemce o koupání. V zimě 
by zjednodušilo vstup na ledovou plochu. 
Návrh počítá i s žebříkem do vody. Molo by 
bylo umístěno na konci ulice Za školou.

Mgr.  
Tomáš 
Mika

200 000

Zažít alej 
jinak

Výsadba jarních cibulovin kolem stromové 
aleje pro pěší vedoucí k vlakové zastávce Pra-
ha – Dolní Počernice. Cílem je nejen zkrášlení 
veřejného prostranství, ale také posílení 
sousedských vztahů při společné výsadbě. 

Petra 
Junková

14 250

Veřejná 
bylinkovna

Úprava veřejné bylinkovny nacházející se 
nedaleko volnočasového centra Plechárna 
(u křižovatky Vybíralova x Bryksova). Projekt 
počítá s doplněním zahradní zeminy, zří-
zením vnitřních cestiček, výsadbou nových 
bylin a s oplocením.

Božena 
Reisová

46 000

Nový 
chodníček 
na metro 
Hloubětín

Východní částí vnitrobloku Mochovská je 
vedena „zkratka“ na metro, kudy denně 
prochází mnoho lidí. Jedná se o úzký pás 
dlaždic, který se vyhýbá starým sušákům 
na prádlo. Projekt navrhuje přesunutí 
stávajícího sušáku, rozšíření chodníčku tak, 
aby míjející se lidé nemuseli šlapat po trávě, 
a květinový záhon pro zpříjemnění cesty.

Zuzana 
Kňaze-
ová

200 000

"Velké projekty" do 2 milionů korun
Zastínění 
dětského 
hřiště 
u workoutu 
na Jahod-
nici

Návrh na zastínění dětského hřiště nedaleko 
ul. U Hostavického potoka. Je navrženo jako 
velká dřevěná pergola nad travnatou částí 
hřiště a pískoviště, která by dětem umožnila 
hrát si v parných dnech v příjemném prostředí. 
Součástí návrhu je doplnění hřiště o lavičky.

Marie  
Mlyná-
řová

525 154

Parkour 
Jahodnice

Návrh na vybudování parkourového hřiště 
na Jahodnici, které by vzniklo u „starého“ 
sídliště. Navrhovatel zdůrazňuje, že tento 
typ hřišť svým uživatelům pomáhá zlepšo-
vat kondici, motoriku a balanční schopnosti.

Jan  
Rambou-
sek

1 549 847

Polepy za-
stávkových 
přístřešků

Přístřešky u zastávek MHD jsou častým 
terčem vandalů (např. grafity). Projekt 
počítá s polepením stěn těchto přístřešků 
tematickou fólií využitelnou k propagaci 
městské části. Předmětem této úpravy jsou 
přístřešky ve správě Prahy 14.

Alice 
Rezková

415 000

Psí hřiště 
na Raj-
ském 
vrchu

Cílem je vybudovat oplocený prostor pro aktiv-
ní trávení času se psem. Dle návrhu má hřiště 
disponovat několika překážkami, volným 
prostorem na hru, lavičkou a košem se zásob-
níkem na sáčky pro psí exkrementy. Zvoleným 
místem chodí denně venčit psy hodně lidí. 

Veronika 
Smrč-
ková

747 050

Vyhlídka 
Vlkovická

Vlkovická ul. je příjemná spojnice mezi 
Jiráskovou čtvrtí a Kyjským rybníkem. Nad 
ulicí je skrytá (zarostlá) vyhlídka na roman-
tický meandr Rokytky. Předmětem záměru 
je úprava pěšiny, zeleně a vybudování dře-
věné vyhlídky s lavičkami a stolkem. 

Alice 
Rezková

650 000

Více informací o jednotlivých projektech, pravidla a další podrobnosti o participa-
tivním rozpočtu naleznete na na www.praha14.cz (v sekci Čtrnáctka podle vás).

ČTRNÁCTKA PODLE VÁS

HLASUJTE O PROJEKTECH 
PRO PRAHU 14

I vy můžete rozhodnout o tom, co se změní ve vašem okolí!

15. – 29. listopadu 2019
www.praha14.cz/ctrnactka-podle-vas/hlasovani/

Participativní rozpočet městské části Praha 14

8094 14 podle vas A3 vyska.qxp_8094 14 podle vas A3 vyska  23.10.19  9:57  Stránka 1
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NOVÉ ROZŠÍŘENÉ 
ORDINAČNÍ HODINY: 

po–pá 8:00–19:00 
so 8:00–12:00

ne 18:00–20:00 

Mochovská 535/38 
(pavilon Havana), 
198 00, Praha 9

Ordinace tel.: 281 863 796 

ORDINAČNÍ HODINY: 

Ordinace tel.: 281 863 796 

SLEVA NA ČIPOVÁNÍ VAŠEHO MAZLÍKA 200 Kč DO KONCE LISTOPADU ČIPUJEME JEN ZA 550Kč

www.veterinahloubetin.cz 

O klima ve školách bude opět  
pečovat Prev-Centrum, z.ú.
I v následujících pěti letech bude Pra-
ha 14 pokračovat v programu primár-
ní prevence na  základních školách 
– opět pod „taktovkou“ společnosti 
Prev-Centrum, z.ú., která tuto služ-
bu poskytovala už v předešlém stejně 
dlouhém období. „Pomocí těchto pro-
gramů usilujeme o to, aby žáci a stu-
denti měli dostatek informací o mož-
ných důsledcích rizikového chování, 
rozvíjeli své sociální dovednosti v na-
vazování zdravých vztahů a aby doká-
zali čelit sociálnímu tlaku. Mimo to se 
děti v  rámci přednášek učí rozhodo-
vat, efektivně řešit konflikty, smys-
luplně trávit volný čas a vypořádávat 

se se situacemi spojenými s různými 
druhy rizikového chování, včetně uží-
vání návykových látek,“ říká Veronika 
Havlíčková, koordinátorka prevence 
kriminality Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví ÚMČ Praha 14. Aktu-
álně se rozjíždějící program primární 
prevence naváže na předchozí etapu. 
Odborní lektoři budou pracovat s žáky 
od 2. do 7. tříd, samozřejmostí je také 
průběžná evaluace projektu. „Ne-
dílnou součástí programu je rozvoj 
zdravého školního klimatu a vytváře-
ní optimálních podmínek pro tyto pro-
cesy,“ uzavírá Veronika Havlíčková.

red

Kurzy českého  
jazyka pro  
cizince
Aktuálně organizujeme kurz české-
ho jazyka pro cizince, který skončí 
31. 12. 2019. Výuka dospělých probí-
há dvakrát týdně, výuka dětí jednou 
týdně (dětí z MŠ 2 x), jedna lekce trvá 
90 minut. Kurzy českého jazyka pro 
cizince organizuje Farní charita Pra-
ha 14 v rámci projektu „Integrace ci-
zinců na  MŠ Praha 14 v  roce 2017“, 
za  finanční podpory Ministerstva 
vnitra ČR a  městské části Praha 14. 
Účast na výuce je finančně výhodná. 
Máte-li zájem nabídku využít, volejte: 
739 203 254. red

Výstava 25 let Prahy 14
Začátkem října byla v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) zahájena výstava k 25. výročí MČ Praha 14, která potrvá do  
28. listopadu 2019. Návštěvníci na ní mohou načerpat zajímavé informace o klíčových událostech v městské části, 
zhlédnout fotografie, případně listovat kronikami. Výstava je otevřena v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 ho-
din. Kroniky jsou na místě pouze ve středu. Vstup volný. red
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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.
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Přidanou hodnotou nového řešení pře-
chodu je zbudování místa pro odsta-
vování vozidel při silniční kontrole ze 
strany policie. V tomto místě totiž platí 
zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 
tuny, což ne každý dodržuje. Praha 14 
dále připravuje ve spolupráci s dalšími 
orgány osvětlení tohoto úseku Českob-
rodské ulice, což povede k dalšímu zvý-
šení bezpečnosti v lokalitě. Nejedná se 
o poslední novinku pro chodce v Praze 

14 v  tomto roce. „Ve spolupráci s TSK 
bude zbudován nový přechod na  Slé-
vačské směrem do  ulic Klánovická 
a Poříčanská. Občané tu nyní musí pře-
bíhat na cestě do školek a škol mimo 
přechod, což není žádoucí stav. Pokud 
vše vyjde podle našich představ, tento 
dluh vůči chodcům v Praze 14 bude vy-
řešen do konce letošního roku,“ dodává 
místostarosta čtrnácté městské části 
Petr Hukal. red

Bezpečnější přechod na Jahodnici
PRAHA 14 VE SPOLUPRÁCI S MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY VYŘEŠILA DALŠÍ 
RIZIKOVÉ MÍSTO PRO CHODCE. DŘÍVE NEBEZPEČNÝ PŘECHOD NA JAHODNICI 
PŘES ULICI ČESKOBRODSKÁ SE DOČKAL NOVÉ ÚPRAVY. „NOVĚ JSOU 
NA ČESKOBRODSKÉ SEMAFORY, KTERÉ SI OBYVATELÉ JAHODNICE VELMI 
PŘÁLI. TATO DOPRAVNĚ ZATÍŽENÁ ULICE UŽ NENÍ TAKOVOU BARIÉROU 
PRO PĚŠÍ JAKO V MINULOSTI,“ ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTA PRAHY 14 ING. PETR 
HUKAL, KTERÝ MÁ DOPRAVU V MĚSTSKÉ ČÁSTI VE SVÉ GESCI.

Foto: Petr Vilgus

Opravy ulic 
v Hloubětíně
Hl. město Praha nadále pracu-
je na  opravách hloubětínských 
ulic. Od  poloviny října pokračuje 
v  rekonstrukci povrchů v  Zele-
nečské v  úseku mezi Zálužskou 
a  Nehvizdskou, současně opra-
vuje Mochovskou (mezi ul. Pod 
Turnovskou tratí a  Nehvizdskou). 
Společně se začátkem výše uve-
dených prací, které mají trvat 
do  19. prosince 2019, byla opět 
zprovozněna část ulice Zálužská 
v úseku mezi Kolbenovou a Zele-
nečskou a Zelenečská mezi Záluž-
skou a Zámečnickou. Obousměr-
ný provoz v  ulicích Zelenečská, 
Mochovská (úseky od  Zámečnic-
ké ke  Slévačské) a  Zámečnická 
byl ukončen a dopravní režim se 
zde vrátil do  původního stavu. 
Obyvatelé rekonstruovaných ulic, 
kterých se práce bezprostředně 
dotýkají, dostali od  realizátora 
akce informační letáky do schrá-
nek. red
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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
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„V  Praze 14 bereme železniční do-
pravu velmi vážně. Autobusy často 
zdržují kolony automobilů na  sil-
nicích, linka metra vede pouze 
na  Černý Most, tramvaje končí 
na  Poděbradské. Proto podporuje-
me vznik nových vlakových zastá-
vek. Na  rozdíl od  starých nádraží, 
která jsou často daleko od  obytné 
zástavby, naše zastávky jsou umís-
těny tam, kde je jich skutečně za-
potřebí pro každodenní dopravu 
po městě,“ říká místostarosta Pra-
hy 14 Ing. Petr Hukal, který má do-
pravu v městské části na starosti. 
Projekt, na jehož základě se budou 
nové zastávky budovat, může Pra-
ha 14 nechat zpracovat díky dotaci 
12,5 milionu korun od  Magistrátu 
hl. m. Prahy. „Zpracování projektu 
je administrativně náročné. Mimo 

jiné s ním samozřejmě souvisí i zís-
kání stavebního povolení a územní-
ho rozhodnutí.
Až budeme mít vše přichystané, 
předáme hl. m. Praze připravený 
projekt k realizaci,“ vysvětluje mís-
tostarosta Hukal.
Výběrové řízení na  zpracovatele 
projektové dokumentace vyhrála 
společnost SUDOP. „Vznik zastá-
vek řešíme nejen s Magistrátem hl. 
m. Prahy, uvedené jsme dále kon-
zultovali s  organizátorem pražské 
hromadné dopravy – společností 
ROPID – i  se správcem železnice 
(SŽDC). Cílem nás, kteří podporu-
jeme městskou železnici, je vyrov-
nat se našim vzorům v západní Ev-
ropě,“ dodává místostarosta Hukal.

red

V Praze jako v Berlíně – Praha 14 bude 
mít hustší síť vlakových zastávek
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 MÁ VÍTĚZE SOUTĚŽE NA PROJEKTOVOU 
PŘÍPRAVU NOVÝCH VLAKOVÝCH ZASTÁVEK. CESTUJÍCÍ SE MOHOU TĚŠIT 
NA POHODLNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ CESTOVÁNÍ PŘÍMĚSTSKOU ŽELEZNICÍ 
DO ZASTÁVEK JIRÁSKOVA ČTVRŤ, JAHODNICE A HOSTAVICE. 

Upleťte vánoční  
dárek. Kde?  
V knihovně
Černomostecká pobočka Městské 
knihovny v Praze (Generála Janouš-
ka 1060/2) zve všechny zájemce 
na  listopadové akce pro veřejnost. 
Ve  dnech 6., 13., 20. a  27. 11. 2019 
se vždy od  16 do  18 hodin můžete 
odreagovat při pletení – například 
originálního vánočního dárku pro 
své blízké. Jehlice, vlnu či jiný mate-
riál s sebou. Nemáte-li, pracovníci 
knihovny vám vše zapůjčí. Setkání 
jsou vhodná i pro ty, kdo s pletením 
zatím nemají žádné zkušenosti – 
budou mít příležitost se to naučit.
Další listopadovou akcí je Most 
do  pohádky. Uskuteční se 28. 11. 
od 16 hodin, a jak název napovídá, je 
určena především dětem. Po spo-
lečném čtení bude následovat tvo-
ření různých rukodělných výrobků 
a  drobností, které dětem posléze 
doma připomenou, s jakou pohád-
kou se v knihovně seznámily. Vstup 
na akce je volný. red
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Integrační centrum Praha (ICP) po-
skytuje bezplatné služby občanům 
zemí mimo EU: právní a  sociální 
poradenství, kurzy českého jazyka, 
vzdělávací semináře a také komunitní 
a kulturní akce, na které jsou srdečně 
zváni všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) of-
fers free of charge services for third 
country nationals: legal and social 
counselling, Czech language courses, 
educational seminars and integration 
events.
Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung 
cấp những dịch vụ miễn phí cho công 
dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và 
tư vấn xã hội, khóa học tiếng Séc, 
buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.
Інтеграційний центр Прага 
(ІЦП) пропонує безкоштовні 
послуги громадянам третіх 
країн: юридичні та соціальні 
консультації, курси чеської мови, 
освітні семінари та інтеграційні 
заходи.

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

Praha oslaví 17. listopad  
Festivalem svobody!
Letos si připomínáme 30 let od pádu 
totality. Hlavním dějištěm pražských 
oslav se 17. listopadu stanou Alber-
tov, Národní třída a  Václavské ná-
městí. Koncerty, projekce, výstavy 
či debaty tu připravují studentské 
spolky a občanské iniciativy sdružené 
do platformy Festival svobody. Alber-
tov a Národní spojí průvod, který bude 
kopírovat trasu průvodu z  listopadu 
1989, dobovou atmosféru tentokrát 

navodí herci a  audiovizuální kulisy. 
Na bohatý kulturní a vzdělávací pro-
gram zvou organizátoři celou rodinu. 
„Snažíme se na  všech akcích konci-
povat program tak, aby byl atraktivní 
i pro mladší generaci, některé aktivi-
ty jsou plánovány přímo pro děti,“ vy-
světluje za  pořadatele Petr Meškán. 
Program oslav najdete na  webu  
www.festivalsvobody.cz

dm

Koncert komorní hudby
Ve středu 13. listopadu 2019 
se od 18.30 hodin 
koná v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, 
Praha 9 – Černý Most koncert komorní hudby. 
Vystoupí Trigonum Musicum. Zazní skladby G. F. Händela,  
A. Vivaldiho, J. S. Bacha a dalších. Vstup volný.
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Dejte si husu, zhlédněte divadlo, zatancujte si.
Tradiční událost kyjského podzimu je tu!

KD Kyje, Šimanovská 47

www.kdkyje.cz

Svatomartinské 
slavnosti

9/11/2019 od 13.00

Jak Jsme slavili  
25 let Prahy 14 

speciální vydání  
časopisu Čtrnáctka  
hledejte od 19. listopadu  
ve vašich schránkách

Jak Jsme slavili  
25 let Prahy 14 

speciální vydání  
časopisu Čtrnáctka  
hledejte od 19. listopadu  
ve vašich schránkách



Sociální oblast

Jak Jsme slavili  
25 let Prahy 14 

speciální vydání  
časopisu Čtrnáctka  
hledejte od 19. listopadu  
ve vašich schránkách

Jak Jsme slavili  
25 let Prahy 14 

speciální vydání  
časopisu Čtrnáctka  
hledejte od 19. listopadu  
ve vašich schránkách

Vyzkoušet si běžně nedostupné kom-
penzační pomůcky na  vlastní kůži, 
naučit se s nimi pracovat, zjistit, zda 
v daném případě život skutečně uleh-
čí. Vybrat si konkrétní typ a případně 
si vybranou pomůcku zapůjčit domů 
či na dovolenou. To všechno umožňu-
je nová služba organizace Pestrá, a to 
zcela zdarma.
Asi každý z nás má svůj oblíbený ot-
vírák, škrabku či auto, se kterým si 
ŕozumí´ lépe než s jiným. Když kou-

píte nevyhovující otvírák, prostě ho 
vyhodíte či uložíte do hloubi šuplíku. 
Lžíce pro člověka s  Parkinsonovou 
nemocí či jiným problémem, způ-
sobujícím třes rukou, ale stojí přes 
6000 korun. Málokdo si ji jen tak bez 
vyzkoušení koupí, když neví, zda mu 
bude vyhovovat a  opravdu se doká-
že najíst sám bez pomoci. Pokud to 
ovšem zvládne, má taková investice 
smysl nejen pro něj, ale i pro pečující-
ho, kterému se uleví od jedné z povin-
ností. A  to se jedná o  lžíci. Pokud se 
budeme bavit o terénním elektrickém 
vozíku, polohovacím lůžku či elektro-
nických podpěrách rukou, dostáváme 
s k částkám v několika desítkách, pří-
padně stovkách tisíc. Kompenzační 

pomůcky jsou nákladné, a ne všechny 
proplácí zdravotní pojišťovny. 

I LIDÉ S POSTIŽENÍM  
MOHOU MÍT PESTRÝ ŽIVOT
„Naší vizí je pestrý život lidí s posti-
žením,“ vysvětluje ředitelka Ing. Jana 
Sirotková, Ph.D.  Pestrá poskytuje 
sociální službu, jejímž cílem je co 
nejvyšší samostatnost a  soběstač-
nost klienta prostřednictvím psa se 
speciálním výcvikem a  dalších kom-
penzačních pomůcek. „Primárně se 
zaměřujeme na  výcvik asistenčních 
psů, máme také Pestrou cestovku, 
která se orientuje nejen na  zájezdy 
pro lidi s  postižením. Nácviková er-
goterapeutická místnost s  kompen-
začními pomůckami je nový projekt, 
v  českém prostředí unikátní. Fungu-
je od začátku října a není určená jen 
našim stávajícím klientům, ale i všem 
dalším zájemcům, kteří mají zájem 
o vyzkoušení nějaké pomůcky,“ popi-
suje Jana Sirotková. 
„Jsem nadšená z  pohyblivé kuchyně 
s  elektronickým ovládáním, říká vo-
zíčkářka Jana Augustinová, která má 
v  Pestré na  starosti PR a  která vizi 
o pestrém životě lidí s postižením re-

Unikátní projekt na podporu lidí  
s postižením vznikl na Černém Mostě
NÁCVIKOVÁ ERGOTERAPEUTICKÁ MÍSTNOST S KOMPENZAČNÍMI POMŮCKAMI. NÁZEV PONĚKUD KRKOLOMNÝ, 
ALE ZÁMĚR PŘESNĚ OPAČNÝ. SLUŽBA BY MĚLA SNÍŽIT KRKOLOMNOST ŽIVOTA LIDÍ S POSTIŽENÍM I TĚCH, KTEŘÍ 
JIM POMÁHAJÍ. 

CENTRUM SLUNEČNICE, 
www.slun.cz
Maňákova 745, 198 00
– chráněná pracovní místa pro 
klienty s postižením, náplň 
volného času 

ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ, 
www.czepa.cz
Dygrýnova 816/8, 198 00
– sdružení pro vozíčkáře 
po poranění míchy
 
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, 
www.cckp9.cz
Bří. Venclíků 1070, 198 00
– domácí ošetřovatelská 
péče, pečovatelské služby, 
nízkoprahový klub seniorů
 
DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ, 
www.cb.cz/diakonie
Mansfeldova 801, 198 00
– centrum denních služeb, osobní 
asistence, chráněné bydlení
 
FOKUS PRAHA, 
https://www.fokus-praha.cz
Metujská 907, 198 00
– chráněné bydlení
 
PAPRSEK, 
www.dcpaprsek.org
Šestajovická 580/19, 198 00
– denní stacionář pro lidi  
s postižením ve věku  
7–35 let, sociální poradenství, 
specializované terapie
 
SPOLEČNOST DUHA, 
www.spolecnostduha.cz
Náměstí Plukovníka Vlčka 696, 
198 00
– centrum denních služeb, 
chráněná pracovní místa

SDRUŽENÍ PRO POMOC DĚTEM 
S HANDICAPY MOTÝLEK, 
www.motylek.org
Vlčkova 1067, 198 00
– centrum denních služeb

Výšku kuchyně lze ovládat tlačítkem  Foto: Kristýna Bílková



Sociální oblast

álně žije. Zpívá v kapele The Tap Tap, 
cestuje k moři. „Na vozíčku jsem celý 
život, a tak jsem zvyklá říkat si o po-
moc, ale každá nová věc, kterou mohu 
zvládnout sama, mi dělá radost. V ku-
chyni, jako je tahle, bych si sama doká-
zala podat i věci z horních skříněk, to 
je úplně skvělé,“ doplňuje Jana. Skříň-
ky totiž po  stisknutí tlačítka sjedou 
dolů a posunou se dopředu, pohyblivý 
je i spodní díl. V nácvikové místnosti je 
také speciálně zařízená koupelna s to-
aletou, sprchou a pohyblivým umyva-
dlem, pod které lze zajet s vozíčkem. 

ORGANIZACE, KTERÉ POMÁHAJÍ
Pro zdravého člověka je zlomená ruka 
či noha nepříjemná komplikace. Po-
kud znáte někoho, kdo měl tu smůlu 
a zlomil si obě ruce najednou, víte, že 
ho úraz na čas zcela vyřadil z běžné-
ho fungování. Kdo se v podobné situa-
ci někdy ocitl, ví, jak je náročná nejen 
z  praktického hlediska, ale také psy-
chicky. Být odkázaný na pomoc ostat-
ních klade vysoké nároky na obě stra-
ny – člověka s postižením i pečujícího.

Lidé s  trvalým omezením hybnos-
ti, neslyšící či nevidomí se s  většími 
i menšími překážkami setkávají dnes 
a  denně. Naštěstí existuje řada or-
ganizací a služeb, které těmto lidem 

i těm, kteří o ně pečují, v různých ob-
lastech pomáhají. V červeném sloupci 
na straně 15 naleznete seznam těch, 
které působí v Praze 14.  

pet

Jak projekt nácvikové  
ergoterapeutické místnosti vznikl? 
S nápadem přišel Michal Prager, sou-
časný radní Prahy 14, jeden ze zakla-
datelů Pestré. Když byla v rámci ope-
račního programu Praha – Pól růstu 
Evropských strukturálních a investič-
ních fondů vypsána výzva, přihlásili 
jsme se. Byli jsme příjemně překva-
pení, že jsme finance na  vybudování 
místnosti a nákup pomůcek získali. 

Jaké kompenzační pomůcky  
mohou klienti vyzkoušet? 
Máme tu několik typů vozíků, včet-
ně motorizovaného terénního, který 
zvládne i stoupání a ujede až 40 kilo-

metrů na  jedno nabití. Také plážové 
lehátko zvané mlok, s  vozíkem totiž 
na  pláži v  písku vůbec nepochodíte. 
K dispozici je polohovatelné lůžko, ně-
kolik typů zvedáků, pohyblivá kuchyň 
ovládaná elektronicky, flexibilní kou-
pelna s toaletou. Velkou radost máme 
z  pomůcky, které říkáme robotnické 
ruce – lidem se svalovou dystrofií hor-
ních končetin by měla zásadně vylep-
šit život. Máme tu také počítač, který 
lze ovládat ústy či očima, na  kterém 
připravujeme virtuální realitu. 

Kam se mohou zájemci  
o novou službu obracet?
Nejednodušší je podívat se na  naše 
webové stránky www.pestra.cz. Kon-
taktovat nás lze také prostřednic-
tvím emailu ergoterapie@pestra.cz, 
případně telefonicky, zájemci mohou 
přijít i osobně. Sídlíme na adrese Ku-
čerova 809/11, kousek od stanice me-
tra Černý Most. 

Proč název Pestrá?
Z  několika důvodů. Primárně to vy-
chází z  naší vize pestrého života lidí 
s  postižením, druhým je pak jazyko-

vá hříčka – zaměřujeme se na výcvik 
asistenčních psů, naším maskotem 
je pes Pestrouš. A  údajně, když se 
o názvu rozhodovalo, názory se velmi 
různily, takže někdo poznamenal, že 
jsme opravdu pestrá společnost. 

Co Pestrou v následujícím období čeká? 
Nejdříve to bude slavnostní otevření 
nácvikové ergoterapeutické místnosti, 
které proběhne ve čtvrtek 14. 11. 2019 
od  13.00. A  co dál? Listopadu u  nás 
tradičně říkáme Chluptopad a vyzývá-
me lidi k tomu, aby „pustili chlup“ i oni. 
Celá kampaň vrcholí v  mezinárodní 
den dárcovství, tzv. Giving Tuesday. 
Také pokračujeme v  kampani Pestrý 
život lidí s postižením, ve které před-
stavujeme zajímavé a  úspěšné osob-
nosti, které mají život mnohem pest-
řejší, než by se mohlo na první pohled 
zdát. Koncem listopadu, konkrétně  
29. 11., proběhne náš Pestrý vánoční 
bál v KD Kyje. A na žádost Ministerstva 
zahraničích věcí ČR budeme 1. 12. re-
prezentovat Českou republiku s naším 
ponožkovým Pestroušem na  meziná-
rodním vánočním jarmarku v  hotelu 
Hilton.  pet

Polohovatelné lůžko a zvedák  Foto: Kristýna Bílková

Pestrý podzim v Pestré
„CÍTÍM SE TADY DOMA,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA ING. JANA SIROTKOVÁ Ph.D., ŘEDITELKA 
ORGANIZACE PESTRÁ, O.P.S.
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Pomoc pro cizince

V  naší městské části 
žije řada cizinců. In-
terkulturní poradce 
jim usnadní orientaci 
v novém prostředí a po-
může vyřídit základní 
agendu tak, aby inte-
grace proběhla co mož-

ná nejrychleji. „Je tu řada menšin, ale 
tito žijí poměrně izolovaně a neúčastní 
se života čtvrti. Mým úkolem je prolomit 
nedůvěru cizinců, pomoci jim s problé-
my při integraci a  propojit je s  občany 
Prahy 14,“ říká v rozhovoru pro časopis 
Čtrnáctka poradkyně Liudmila Gasina.

V čem spočívají služby interkulturního 
pracovníka? 
Interkulturní pracovník zprostředková-
vá informace o základních právech a po-
vinnostech v otázkách ubytování, vzdě-
lávání, práce, zdravotnictví apod., dále 
nabízíme doprovod a  překlady. Klient 
se může přihlásit, pokud neumí česky 
a potřebuje vyřídit žádost o pobyt, hledá 
bydlení nebo musí do nemocnice. V zá-
sadě se na mne klienti mohou obracet 

s kterýmikoli otázkami a já je již propo-
jím s organizací, která zdarma pomůže 
konkrétní problém vyřešit. 

S jakými organizacemi spolupracujete?
Spolupracuji s  řadou organizací, sa-
mozřejmě nevím vše, co se týká ju-
risdikce či sociálního sektoru. Mým 
úkolem je mít přehled o odbornících 
z  neziskových organizací, kteří dané 
služby poskytují, a  propojit s  nimi 
klienta. Spolupracujeme například 
s OPU (Organizace pro pomoc uprch-
líkům) a  ICP (Integrační Centrum 
Praha), což jsou organizace nabízející 
bezplatné právní a sociální poraden-
ství, zapojení do  komunitních aktivit 
a výuku češtiny. 

Můžete popsat konkrétní příběh 
klienta, a jak jste mu pomohla? 
Nejčastěji pomáhám ve věcech pojiš-
tění, bydlení, nalezení lékaře a  pře-
kladu během konzultace. Největší 
pozornost věnuji lidem, kteří právě 
dorazili a  potřebují se zorientovat. 
Nedávno jsem například pomohla 

mamince dvou dětí vyřídit se zástupci 
školy a školky rychlý nástup do vzdě-
lávacího procesu. 

Jak jste se k této práci dostala? 
Před 10 lety jsem se začala zajímat 
o  sociální oblast a  zapojila jsem se 
do dobrovolnictví v různých nevládních 
organizacích. V ČR žiji pět let, dokončuji 
tady magisterské studium anglické filo-
logie. Poslední rok a půl dělám interkul-
turního pracovníka, z  toho pět měsíců 
se snažíme nastavit interkulturní práci 
v Praze 14. Tato lokalita je obzvláště za-
jímavá, žije tu různorodé obyvatelstvo. 
Máme tu tři komunitní centra (Plechár-
na, Kardašovská, H55) a  řadu aktivit 
k zapojení. Cizinci však o nich kvůli ja-
zykové bariéře nevědí a nedůvěřují bez-
platným službám neziskových organiza-
cí a státu, které mají možnost pomáhat 
při jejich integraci.  pet

Kde a kdy? 
Středa 10:00–16:00, kancelář Úřadu  
MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8
Ve všední dny telefon +420 773 690 475. 

Praha 14 nabízí interkulturní poradenství



Názory a politické komentáře 

Radnice přece není priorita!
Na celé Praze 14 je bezpočet vážných 
nedostatků, kterými se vedení rad-
nice nezabývá nebo jim nevěnuje do-
statečnou pozornost i přesto, že opo-
zice a  sami občané opakovaně volají 
po nápravě.
Na Černém Mostě v Bobkově ulici po-
stupně vzniká ghetto, sliby o revitaliza-
ci vnitrobloků už připomínají pohádku 
na  dobrou noc a  parkování je neko-
nečná noční můra. Hloubětín marně 
čeká na rekonstrukci náměstí, Hosta-
vice na základní školu, Hutě na školku 
a  hřiště. Vznikají sice nové cyklostez-
ky, bohužel i  nebezpečné cyklopruhy, 
přesto chodníky zůstávají rozbité. Na-
místo koncepční údržby zeleně se na-
hodile vysazují kytičky a vedení radnice 
si za každou cenu snaží splnit svůj sen 
– vybudovat předražený biotop v Kyjích 
a  přitom se nepozastaví nad zbídače-
lým stavem rybníčku Aloisov na  Čer-
ném Mostě nebo zcela vysychajícího 
rybníčku Skalka na Hrádku. 
Obratně se naučili na tyto a podobné 
stížnosti a žádosti dle potřeby odpo-
vídat, že městská část buďto nemá fi-
nance, nebo že řešení nespadá do je-
jich kompetence.

Nyní však přichází s projektem rekon-
strukce radnice i  s  plánem její další 
přístavby! Je vzhled radnice opravdu 
to, co občany Prahy 14 trápí nejvíc? 
Přinese snad rekonstrukce občanům 
něco nového? Dovolím si odpovědět 
“NE“. Přínos pro občany bude mi-
nimální a  dobu rekonstrukce bude 
provázet chaos. Nemluvě o  tom, že 
finanční prostředky z  rozpočtu Prahy 
14 mohly být vynaloženy na  projekty, 
které jsou opravdu třeba. V tom přípa-
dě se ale ptám, čí priority a zájmy hájí 
současné vedení naši městské části?
Dobré politické vedení se pozná podle 
toho, že se stará a  zajišťuje potřeby 
obyvatel. Teprve pokud jsou potře-
by obyvatel naplněny, mohou přijít 
na řadu menší či větší projekty, které 
jejich potřeby doplňují nebo přesahu-
jí. Toto však vedení naši městské části 
dodnes nepochopilo anebo to jedno-
duše chápat nechce! Jak jinak máme 
rozumět připravované rekonstrukci 
radniční budovy a enormní snaze při-
dat k rekonstrukci také stomilionovou 
přístavbu, kvůli které Prahu 14 klidně 
i zadluží?! Soňa Tománková

„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

Nezávislí, nebo závislí?
Poslední půlrok se ve zdejších článcích 
Piráti dostávají pod palbu opozičního 
hnutí Nezávislí – Naše Čtrnáctka a lec-
koho by mohlo napadnout, jestli se z toho 
už nestala jejich závislost. Smutným 
faktem je, že namísto aby se „NN14“ vě-
novala práci pro občany, tak radši píše 
články, ve kterých opakovaně uvádí ne-
pravdy a dezinformace, kterými se buď 
snaží obelhávat lidi, nebo které pramení 
z  čisté neznalosti naprosto základních 
informací. Obojí je neomluvitelné! Mohli 
bychom začít například s článkem z mi-
nulého měsíce, kde jsme si mohli přečíst 
různé konstrukty o pirátském amatéri-
smu, který měl údajně způsobit rozpad 
koalicí na Praze 4 a 5. Pravda je, že ko-
alice na Praze 4 se rozpadla z důvodu 
zběhnutí zastupitele za  KDU-ČSL, což 
pro většinu jednoho hlasu mělo fatální 
následek. Na Praze 5 se potom bývalá 
koalice rozpadla především proto, že 
Piráti upozornili na předraženou zakáz-
ku v gesci koaličního partnera, což není 
mezi politiky jiných stran příliš populár-
ní krok, a tak se se zlou potázali. Dále 

jsme se mohli dočíst o  tzv. „sociálních 
experimentech“ a  o  tom, jak se Černý 
Most promění kvůli nové bytové politice 
v ghetto. Od května letošního roku bylo 
přiděleno do  nájmu 10 bytů (různým 
skupinám obyvatel) a  není registrová-
na ani jedna stížnost. Dalším bodem je 
domov seniorů Bojčenkova, v článku se 
píše, že na rekonstrukci nebudou pení-
ze, avšak finanční krytí je předmětem 
současných jednání s MHMP, která jsou 
vedena s  cílem zajištění rekonstruk-
ce tak, aby naši občané služeb domova 
seniorů mohli využívat i nadále, a navíc 
i ve vyšší kvalitě. V neposlední řadě při-
chází na řadu zkrácení autobusové linky 
pro tělesně postižené. Za tímto rozhod-
nutím stojí Praha Sobě, pod níž pražská 
doprava gesčně spadá. A  právě Piráti 
v čele s radním Pragerem proti tomuto 
rozhodnutí ostře vystoupili se snahou ho 
napravit! Různých příkladů, které obsa-
hují rozpory mezi informacemi publiko-
vanými v článcích „NN14“ a realitou, se 
dá nalézt však o mnoho víc!

Jaroslav Verner, Piráti

Budeme mít na Praze 
14 kromě dalších 
bezdomovců také 
kompostárnu?
Pražská magistrátní koalice si pravdě-
podobně oblíbila Prahu 14 k  uskuteč-
ňování záměrů, o  kterých v  ostatních 
částech Prahy nechce nikdo ani slyšet. 
Do volných bytů na Černém Mostě jsou 
stále umísťováni bezdomovci. Magistrát 
dokonce vyzývá radnici Prahy 14 k posí-
lení sociálního odboru alespoň o sedm 
zaměstnanců, aby byl tento odbor scho-
pen postarat se o  bezdomovce, kteří 
k  nám mají být nastěhováni. Zatím je 
jich pouze 14, ostatní sociálně vyloučení 
občané na vyřízení přidělení bytu teprve 
čekají. Celkem se může jednat přibližně 
o 400 lidí. Na toto téma jsme již několi-
krát upozorňovali a budeme ho i nadále 
sledovat. Už teď je bezpečnostní situace 
v  okolí stanice Černý Most alarmující 
a městská policie tam musí zasahovat 
i  několikrát denně. Naše pozice ve  vy-
jednávání je však velmi slabá, protože 
byty jsou ve vlastnictví magistrátu.

KOMPOSTÁRNA
V  souladu s  novým plánem na  řešení 
odpadů hledá Praha místo na umístění 
nové kompostárny, kam bude svážen 
odpad z  hnědých popelnic. Ve  vlast-
nictví magistrátu je bohužel pozemek 
blízko ulice Nedokončená. Sem, zhruba 
400 metrů vzdušnou čarou od sídliště 
Jahodnice, plánuje pražská vládnoucí 
koalice umístit kompostárnu s  roční 
kapacitou 15  000 tun odpadu. To zna-
mená, že se po vytřídění jiného odpadu, 
který i  v  pořádkumilovném Rakousku 
obyvatelé hází do  hnědých kontejnerů 
na kompost, cca 11 000 tun kompostu 
opět odveze k finálnímu použití. Velice 
poučná byla cesta do  místní kompo-
stárny v  rakouském Wieselburgu. Za-
stánci umístění kompostárny na Praze 
14 nebyli ochotni ani na místě připustit, 
že kompostárna smrdí (slovo páchne 
není výstižné), jim dokonce voněla.
V tuto chvíli ještě není o umístění kom-
postárny definitivně rozhodnuto. Za-
stupitelé za  ODS se budou maximálně 
snažit všemi argumenty tomuto záměru 
zabránit. O postupu jednání Vás budeme 
průběžně informovat i na našich strán-
kách a věříme, že se nám to s podporou 
všech občanů, zejména obyvatelů Ja-
hodnice, podaří.  Josef Kutmon, radní 
 a předseda klubu zastupitelů ODS

www.odspraha14.cz
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Naše školy

Teribear rozhýbal Prahu i Venclíky

Letos jsme se již počtvrté zúčastni-
li charitativního běhu Teribear hýbe 
Prahou aneb Prima den s  medvě-
dem, který probíhal na  pražském 
Vítkově. Páté narozeniny medvídka 
Teribeara jsme se rozhodli osla-
vit výzvou „Dohnat a  předehnat“. 
Svůj loňský, už tak úctyhodný výkon 
1 860 km, jsme dohnali a předehna-
li o  dalších více než 900 km. Letos 

jsme tak přispěli do  kasičky Nada-
ce Terezy Maxové 2  797 kilometry  
a  83  925 korunami. V  neposlední 
řadě jsme hrdí i  na  náš sportovní 
výsledek, mezi všemi zúčastněnými 
základními školami jsme obsadili 
krásné třetí místo. Všem účastní-
kům z  řad žáků, pedagogů i  přátel 
školy patří náš obdiv i dík.

ZŠ Bratří Venclíků

Dýňování v  MŠ Paculova

V naší školce se už několik let loučí-
me s  létem tradičním “Dýňováním“. 
Hojnost dýní, rodičů i  dětí nás pře-

svědčila o oblíbenosti akce. Soutěži-
lo se v hodu do papírové dýně (krabi-
ce), ve fotokoutku bylo možné získat 
krásnou památku. Nejoblíbenější no-
vinkou letošní akce se stalo malování 
na obličej – každé dítě chtělo dýňový 
obličej od naší šikovné Báry. Rodiče 
s  dětmi se činili a  během hodinky 
zahradu zdobily nádherně vyřezané 
dýně všech tvarů a velikostí. Někdo ji 
nechal na ozdobu naší zahrady a ně-
kteří si ji vzali domů, ozdobit svůj 
balkon či zahrádku. Nesmíme zapo-
menout ani na  naše paní kuchařky, 
které nezklamou snad nikdy. Po dý-
ňových muffinech se jen zaprášilo, 
rodiče dali kafíčko, pro děti bylo při-
praveno pití ve vyzdobených lahvích. 
Kromě dobré nálady si děti odnesly 
domů dýňovou papírovou medaili 
a sladké drobnosti. Vydařilo se úplně 
vše, počasí, účast, zážitky a prožitky. 
S dobrou náladou jsme se všichni ro-
zešli s  vidinou slunečného víkendu. 
Tak zase za rok u nás v MŠ.

MŠ Paculova

Předškoláci 
z Obláčku a roboti

Předškoláci z naší školky navštívili míst-
ní Městskou knihovnu v Praze (pobočka 
Černý Most), kde se seznámili s  Ozo-
botem. Tento malý robot je interaktivní 
hračka, která rozvíjí kreativitu a logické 
myšlení v  oboru programování.  Naše 
děti si v klidu vše vyslechly a následně 
i zkusily. Velmi rychle pochopily, jak se 
„příkazy“ pro robota vytvářejí a progra-
mování mohlo začít. Při této příležitosti 
jsme si prošli knihovnu a prohlédli kníž-
ky pro děti. Velké díky paním knihovni-
cím za ochotu, trpělivost a péči.  

MŠ Obláček

Pohádky ve Sluníčku
Také jste měli rádi pohádky, když jste 
byli malí? A  čtení na  pokračování, na-
pínavé příběhy, hádanky, nedokončené 
pohádky nebo třeba básničky? A  věř-
te, že dnešní děti to mají stejně. I u nás 
ve školce si myslíme, že knihy, pohádky 
a pravidelné předčítání je pro malé děti 
velmi důležité. Jsme zapojeni do projek-
tu „Celé Česko čte dětem“, který podpo-
ruje právě čtení v rodinách i institucích. 
V  rámci této kampaně nám chodí číst 
do  školky maminky, tatínkové, často 
i babičky nebo starší sourozenci. 
V letošním školním roce se chceme více 
zaměřit na  seznamování s  klasickými 
pohádkami. Kdo je Červená Karkulka 
ví většina dětí, ale kdo je Budulínek neví 
téměř nikdo. Dnešní moderní pohád-
ky jsou pro děti samozřejmě přitažlivé 
a mají také svoji hodnotu. Avšak v kla-
sických pohádkách se děti setkávají 
s jasně vymezeným dobrem a zlem, věci 
mají určitý smysl a řád, jsou zde často 
opakující se rituály. Pohádky podporují 
dětskou fantazii a představivost, vnímá-
ní symboliky a  ukazují některé mrav-
ní hodnoty, princip vítězství dobra nad 
zlem. To vše může dětem v dnešní ně-
kdy uspěchané a trochu chaotické době 
pomáhat ke zklidnění a navození pocitu 
bezpečí. Proto ve Sluníčku čteme dětem 
každý den a budeme rádi, když se k nám 
přidáte i vy, rodiče. MŠ Sluníčko
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Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jiří v Praze – Hloubětíně

vás zve na

Adventní koncert
7. 12. 2018 v 15:00 

v kostele sv. Jiří v Praze – Hloubětíně

VYSTOUPÍ:
Eva Bendová-Charvátová – zpěv, Miroslav Navrátil – klavír,

Petr Benda – housle 

PROGRAM:
Směs vánočních koled a písní, T. Albinoni: Adagio, 

Ch.W Gluck: Melodie, A.Vivaldi: Largo, J.Massenet: Meditace 
(�ais), J.Rachmaninov: Vokalíza, R.Binge: Alžbětínská 

serenáda, C.Saint Saens: Ave Maria, W.A.Mozrat: Laudate 
Dominum, C.Franck: Panis Angelicus, 

W.A.Mozart: Tu Virginum corona - Allelujah, 
F.Schubert: Ave Maria, J.S.Bach: Ch.Gounod:Ave Maria

Vstupné dobrovolné. 
Výtěžek půjde do Sbírky na opravu kostela.

 Máte prořízlou pusu?

 Umíte zabrat?

 Zajímáte se o média?

 Chcete řídit svůj 
pracovní čas?

 Chcete vydělávat 30, 
ale i přes 50 tisíc?

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 60 000
PRO NOVÉ OBCHODNÍKY

Dělejte s námi úspěšné obchodní 

zástupce, inzertní poradce, 

manažery inzerce!

Pošlete nám váš životopis na adresu: 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz

Ve školní družině se nenudíme

Od  začátku školního roku už uplynul 
nějaký čas a zážitky se nasypaly. Stači-
li jsme si užít zábavu na hřišti v parku 

u Martiňáku. Dobyli jsme společně malé 
lanové centrum na Gutovce. Také jsme 
v Městské knihovně v Praze řídili Ozobo-
ty. Naprogramovali jsme je tak dobře, že 
opravdu tancovali, tak jak jsme my chtě-
li. Navštívili jsme ČT na Kavčích horách, 
kde jsme si prohlédli krásné filmové 
kostýmy z dětských seriálů. A na co se 
těšíme? Čeká nás sázení stromů, exkur-
ze na letiště Václava Havla, pečení „Pi-
cošky“ v pizzerii, a dokonce i Mikulášská 
tramvaj. Ale to si ještě chvíli počkáme.

Děti a vychovatelé  
ZŠ Generála Janouška

Den otevřených 
dveří Gymnázia 
Chodovická
Rádi Vás provedeme školou a  zod-
povíme veškeré Vaše dotazy týkají-
cí se našeho gymnázia. Dozvíte se 
vše potřebné o studiu i o přijímacích 
zkouškách, budete se moci seznámit 
s  naším školním vzdělávacím pro-
gramem. Školou Vás provedou žáci  
6. ročníku, připraveni odpovídat 
na  Vaše dotazy budou vyučující jed-
notlivých předmětů a v každou celou 
hodinu proběhne krátká informační 
schůzka s vedením školy. Zpestřením 
budou zajímavé pokusy předváděné 
v učebnách fyziky a chemie.
Obě budovy našeho gymnázia (v Cho-
dovické ulici v  Horních Počernicích 
i detašované pracoviště ve Vybíralově 
ulici na Černém Mostě) si můžete při-
jít prohlédnout ve  středu 4. 12. 2019 
a 5. 2. 2020 od 15.00 do 18.00. Další 
informace o naší škole najdete na
www.gymnchod.cz .

Mgr. Zuzana Suchomelová,  
ředitelka gymnázia

Vážení rodiče, přátelé školy a vážený zřizovateli, 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Den otevřených dveří 11. 11. 2019, spo-
jený s oslavou k výročí 20 let od zahájení provozu Mateřské školy Korálek.
Program: 
9.00–10.00   1. komentovaná prohlídka všech prostor mateřské školy a výstavy 

dětských výtvarných prací na téma „Školka má narozeniny“
10.00–11.00   2. komentovaná prohlídka všech prostor mateřské školy a výstavy 

dětských výtvarných prací na téma „Školka má narozeniny“
16.00–17.30   Slavnostní zahájení oslavy s vystoupením dětí, přivítání VIP hostů 

a 3. komentovaná prohlídka všech prostor mateřské školy a vý-
stavy dětských výtvarných prací na téma „Školka má narozeniny“

Těšíme se na vás!



Komunity

Podzimní paleta akcí  
v KC Kardašovská
ZATÍMCO PŘÍRODA UŽ SE POMALU UKLÁDÁ K ZIMNÍMU SPÁNKU, U NÁS V KARDAŠOVSKÉ TO NAOPAK OŽÍVÁ. 
VĚTŠINA Z VÁS UŽ ZAZIMOVALA SVÉ ZAHRÁDKY A MÁ KONEČNĚ ČAS TAKÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU. A TAK 
JSME PRO VÁS NA LISTOPAD PŘIPRAVILI OPRAVDU PESTRÝ PROGRAM.

Srdečně vás zveme na  přednášku 
o  spotřebitelském právu, která se 
koná v úterý 12. 11. od 18 hodin. Pro-
bereme nákupy, reklamace, úvěry, 
nekalé praktiky obchodníků, jaká 
jsou vaše práva a na co si dávat pozor. 
Dozvíte se množství užitečných a za-
jímavých informací, které využijete 
v  praktickém životě. Přednášejícími 
jsou JUDr. Ján Horňák a poradce KC 
Nikola Šindler.
Pokud máte doma zachovalé věci, 
které už nevyužijete, oblečení, ka-
belky, batohy, nepoužitou kosmeti-
ku nebo doplňky do bytu, doneste je 
na  náš podzimní výměnný bazárek 
ve  středu 13. 11. od  9 do  12 hodin. 
Na  oplátku si můžete odnést něco 
z  toho, co přinesli ostatní! Ať už na-
bídnete cokoli, určitě to ještě někomu 
udělá radost. Oblečení, které si nikdo 
nevybere, předáme k prodeji do cha-
ritativního obchodu či na  jiná místa, 
kde to potřebují. Bazárek je čistě vý-
měnný, ne prodejní.

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT
Ne nadarmo se říká, že hudba je lék. 
Přijďte si poslechnout známé i  ne-
známé písně, a  pokud budete chtít, 
můžete si je i  společně s  ostatními 
zazpívat. Vezměte s sebou kamaráda, 
sousedku, děti nebo vnoučata – vítán 
je opravdu každý a  místa je tu dost. 
Ve  čtvrtek 14. 11. od  15 hodin vás 
na kytaru doprovodí sympatický a ob-
líbený lektor Ing. Miroslav Rada.
Příznivci ruko dělné činnosti si u nás 
přijdou na  své v  pátek 15. 11. od   
11 do  15 hodin, kdy pro vás máme 
připravený kurz drhání. Kurz povede 
zkušená lektorka Jiřina Ochozková. 
Drhání neboli makramé je technika 
vázání nití a šňůrek, kterou se vyrá-
bějí kabelky, dekorace na zdi, závěsy 
na květiny, vodítka na psy a podobné 
předměty. Za  místo původu drhání 
se pokládají arabské země. Zpočátku 
se výrobky vázaly z odstávajících nití 
na  hotových kobercích. Ve  středově-
ku se drháním zhotovovaly z jemných 
lněných nebo i hedvábných nití kraj-

ky. Asi od začátku 20. století se váže 
makramé ze šňůrek nebo z  hrub-
ších nití na vyšívání. Materiál se také 
kombinuje s kuličkami, perlami, prs-
tenci apod. Nejjednodušší je vázání 
s  plochým a  žebrovým uzlem. Tento 
kurz má omezenou kapacitu 10 lidí, 
je určen především seniorům a seni-
orkám a  je pouze na  přihlášení, tak 
dlouho neváhejte.
V  neposlední řadě se můžete těšit 
na IT seminář o nákupech přes inter-
net. Jak nakoupit výhodně a  přitom 
nenaletět? Internet vám dává mnoho 
výhod. Dozvíte se o  různých obcho-
dech, o  jejich pověsti, o  tom, jestli 
jsou s nimi ostatní spokojeni. Zkusíte 
si vystavit rezervaci a následně ji zru-
šit nebo potvrdit. Dokážete si koupit 
nejdražší počítačovou myš na  světě, 
vybrat si program divadla nebo kina 
a  zarezervovat si místo k  sezení. To 

vše se dozvíte a  naučíte ve  čtvrtek  
21. 11. od 15 do 17 hodin. Labyrintem 
nákupů na internetu vás provede lek-
tor Ing. Miroslav Rada.
A  ještě malá upoutávka na  tradič-
ní mikulášskou nadílku, která u  nás 
proběhne ve  čtvrtek 5. 12., své děti 
můžete přihlašovat od  úterý 19. 11.  
od 9 hodin, a to pouze osobně v KC.
Všechny listopadové aktivity najdete 
na našem Facebooku nebo si můžete 
vyzvednout měsíční program přímo 
v KC. Tým KC Kardašovská

Aktivity KC Kardašovská jsou financovány 
z  projektu Komunitní centrum Kardašov-
ská II, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0
000699, spolufinancovaného z  Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR.
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STUDIUM NA GYMNÁZIU?
4leté a 6leté studium

zaměření - cizí jazyky a informatika

GYMNÁZIUM ČAKOVICE
PRAHA 9, NÁM. 25. BŘEZNA 100

Dny otevřených dveří:
4. 12. 2019 a 15. 1. 2020

www.gymcak.cz

Softballové překvapení  
s hořkým závěrem

Sezona 2019 byla výrazným rokem 
nejen pro český softball, ale i pro klub 
z  Černého Mostu – Spectrum Praha. 
Úspěšnou partu kolem ikony českého 
softballu Davida Mertla čekala gene-
rační obměna. Letošek tak měl být 
rokem nula, kdy není důležité vyhrát, 
ale nasbírat zkušenosti, ačkoliv na ně-
které hráče čekalo domácí Mistrovství 
světa. Již v  zimě roku 2018 byl vyty-
čen cíl, tedy zařazení mladých hráčů 
do  základní sestavy. Výsledkem sna-
žení omlazeného týmu bylo 2. místo 

po základní části Extraligy 
mužů. Více než pozitiv-
ní výsledek dával naděje 
na  překvapivý úspěch. 
Letní období v  softballo-
vém světě uzavírá turnaj 
European Super Cup, kde 
se bez hráčů základní 
sestavy podařilo získat  
2. místo v  části ESF.   
Úspěch mladíků byl dob-
rým východiskem pro ex-
traligové playoff proti am-

bicióznímu klubu z  Mostu. Větší chuť 
po vítězství, méně chyb ve hře a aktu-
ální forma Mostu na pálce i v obraně 
však zapříčinila brzký konec sezony 
pro Spectrum v poměru 0:3 na zápasy. 
Celkové 5. místo by před sezonou bral 
každý, ale po slušně odehrané základ-
ní části a úspěchu na evropské scéně 
má hořkou příchuť.  Nyní nezbývá než 
zahájit zimní přípravu a být v příštím 
roce zase o něco lepší než soupeř. 

Spectrum Praha
foto: David Strolený

Medaile z Mistrovství 
světa pro Fit Studio D

Na  Mistrov-
ství světa byly 
z  Fit studia D 
nominované 
tři týmy. Se 
sestavou „Di-
vošky“ vybo-
jovala děvčata 
v kategorii 11–
13 let Aerobic 
Performance 
titul Vicemis-

tryň světa! Lucie Veličková a  Ma-
rek Šotola se svou závodní sestavou  
Mr. & Mrs. Smith vezou krásný bronz 
a  titul II. Vicemistrů ve  sportovním 
aerobiku dospělých. Sestava Fot-
bal se umístila v kategorii dospělých 
Aerobic Performance na  úžasném 
7. místě. Pro oba týmy to bylo bohu-
žel poslední Mistrovství světa a  my 
bychom jim za  celý klub Fit studia 
D chtěli moc poděkovat! Konkrétně 
za  několikaletou úžasnou reprezen-
taci našeho klubu a jsme moc vděční, 
že tito skvělí lidé byli jeho součástí. 
 Fit Studio D



Praha 14 kulturní / KC Motýlek

Sobota 9. 11. 2019 od 12 h.
Soutěž ve skládání puzzle i pro děti 

a dospělé se zdravotním znevýhodněním. 
Doprovodný program, křest knihy Andílci 

s Andreou Verešovou.
www.puzzlemanie.com

KD
KYJE

ST / 27 / 11 / 19.00
Luboš PoSPíšiL & 5P

ˇ

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

Změna programu vyhrazena

 2. 11.  TanEční oDPoLEDnE
 3. 11.  DoKTorSKá PoháDKa
 8. 11.  PoDZimní KoncErT
 9. 11.  SVaTomarTinSKÉ SLaVnoSTi 
 10. 11.  JaK PrincEZna máňa ZachraňoVaLa marTina Z PEKLa
 16. 11.  2. SVaTomarTinSKÝ comEbacK
 17. 11.  PoháDKa o ZLaTÉm KuřETi
 20. 11.  biograf KYJE – rocKETman
 23. 11.  TanEční oDPoLEDnE
 24. 11.  JaK SE KroTí PrincEZna
 27. 11. KoncErT – Luboš PoSPíšiL & 5P
 29. 11. PESTrÝ Vánoční báL
 30. 11.  miKuLášSKá naDíLKa mč P14

JuDo pondělí ( již od 5 let) TanEční KurZY

angLičTina  
Pro VšEchnY

KLub SEniorŮ

úterý, čtvrtek, neděle

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

středa

DĚTi – PraViDELnÉ aKcE DoSPĚLí – PraViDELnÉ aKcE

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

TanEc  
Pro DĚTi

úterý a středa  
(6–14 let)

irSKÉ TancE

LiSToPaD 2019

EVROPSKÁ UNIE

listopad

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. 

středa
19:00 

Slam poetry 
V řadě druhý večer slam poe-
try, který nabídne nové tváře 
a nové texty. Žánr na pomezí 
divadla, stand upu a poezie.
Vstupné 100 Kč 

27 11 sobota
15:00

Pohádky pana Pohádky 
Budulínek a Karkulka se potkají 
na jednom pódiu a děti se za-
pojí do děje pohádek.
Vstupné 50 Kč, pro děti  
do 3 let zdarma

30 11 

so
14:00

Plechárna Skateboard 
Season Opening 
Skateboarding Plechárna opět 
rozjíždí zimní skate sezónu. 
Těšte se na tradiční závody na 
nově opravených překážkách 
vnitřní skate haly Plechárna. 
Vstup zdarma, startovné 50 Kč 

23 11 

so
15:00

Kvak a Žbluňk
Prožijte příhody žabáků Kvaka 
a Žbluňka a naučte se, co je to 
opravdové přátelství. 
Vstupné 50 Kč, pro děti  
do 3 let zdarma 

23 11

so
15:00 

Zajíček a velká mrkvová 
záhada  
Začne to ukradenou mrkví 
a skončí zachraňováním 
království. Interaktivní pohádka 
je plná hudby. 
Vstupné 50 Kč, pro děti  
do 3 let zdarma 

16 11  

st 
16:00–20:00 6 11
Dřevěné kuchyňské 
prkénko 
Vyrobte si pořádné prkénko 
a ozdobte ho vypalovanými 
motivy. Workshop  
s Cirkulární dílnou HYB4. 
Vstupné 450 Kč 

st 
19:30  6 11
Když přijde  
existenciální krize
Co je to existenciální krize? 
Poznáme ji vůbec? A jak ji 
překonáme? Na otázky vám 
v přednášce odpoví  
Martin Zikmund. 
Vstupné 135 Kč 

so
15:00 2 11
Dášeňka čili život 
štěněte  
Zahrajeme tři pohádky bratří 
Čapků v jediném představení. 
Čekají nás pejsek s kočičkou 
i Dášeňka. 
Vstupné 50 Kč, pro děti  
do 3 let zdarma 

st
9:00 13 11 
Jak na sociální sítě:  
Facebook a Instagram 
Workshop pro rodiče s dětmi 
vás naučí, jak efektivně využí-
vat sociální sítě.  
Registrace nutná. 
Vstupné 500 Kč 

so 
15:00 9 11  
Tři prasátka 
Veselá maňásková pohádka 
vás zavede do obory ke třem 
prasátkům, na které si brousí 
zuby vlk. 
Vstupné 50 Kč, pro děti  
do 3 let zdarma
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Každý měsíc vám představíme jednu organizaci, která v Praze 14 působí.
Dozvíte se tak, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli.

Šachy  
jako rodinná tradice

Už od devíti let hraje závodně. Filip Nový je nadějným 
šachistou, ale také matematikem i podnikatelem a stu-
dentem dvou vysokých škol. Oslavil teprve devatenácté 
narozeniny, ale za svůj život toho stihl už opravdu hod-
ně. Ačkoli je šachovým mistrem, nenechává si své vědo-
mosti pro sebe a na černomostecké Plechárně učí děti, 
jak hru králů hrát. Vede tu kroužek Šachy pro každého. 

„Šachy rozvíjí fantazii, soustředění, logické myšlení 
a schopnost předvídat,“ vysvětluje mladý šachista. „Hra 
vás naučí spojit si své současné kroky s předpokláda-
nou budoucností,“ doplňuje. Jak sám tvrdí, přítomnost 
měnit nelze, ale to, co teprve přijde ano. 

„Výchovou dětí přispívám k lepší budoucnosti,“ vysvětlu-
je Filip, co ho motivovalo, aby se stal lektorem šachové-
ho kroužku. Jeho maminka pracuje jako učitelka v ma-
teřské škole a Filipa brávala s sebou do práce. Filip se 
staral o děti a uvědomil si, že ho to baví. K šachům ho 
zase přivedl jeho tatínek, který hrával s Filipovými star-
šími sestřenicemi a bratranci. Filip hru pozoroval a zami-
loval si ji. Vlastně to nebylo nic nečekaného. Kouzlu hry 
podlehl i Filipův dědeček. Šachy jsou u Nových rodinnou 
tradicí.  

„Šachy dostávají člověka do stavu, který nazýváme flow. 
Hráč nevnímá čas, světlo, počasí, je to stav vysokého 
soustředění a člověk se rychleji učí,“ říká Filip. Šachy tak 
mají blízko i k jeho dalšímu zájmu, kterým je psychologie. 

Filip pracuje v  rodinném podniku NOVÝ & synové s.r.o., 
kde se pořádají semináře a  školení pro firmy, které se 
zaměřují právě na psychologii, komunikaci ale i IT. 

Svých zkušeností Filip využívá i na šachovém kroužku, 
který nepředstavuje jen hodinu hraní. Lektor tu promítá 
různé postavení figurek a děti mají uhodnout, jaký bude 
další tah. Kdo to zvládne první, dostane odměnu. Někdy 
tu školáci a školačky hrají proti sobě, jindy všichni proti 
Filipovi. „Děti sem chodí rády,“ usmívá se Filip. „Vždycky 
si zopakují to, co se naučily minule, a pak se vrhnou na 
novou hru.“ 
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Karate jako cesta 
k lepší budoucnosti

Pokud lidé chtějí něčeho dosáhnout, musí se k tomu 
propracovat. Jednu ze základních myšlenek karate 
uplatníme i v našich životech. Každý den stejně jako 
při zápase musíme totiž překonávat překážky a ne-
vzdávat se. Upozorňuje na to Filip Miler, který vede 
jeden z největších českých karate klubů SK Kamiwa-
za. Najdete ho na Černém Mostě. 

Také díky Milerovi patří Černý Most mezi velká cen-
tra japonského bojového sportu u  nás. Trenér je 
černomosteckým rodákem a  karate se zabývá od 
devadesátých let, kdy objevil Jeana Clauda Van 
Damma a sledoval bojové filmy. Právě v nich hledal 
inspiraci. Nakonec se rozhodl založit SK Kamiwaza, 
což v japonštině znamená „božská technika“. 

„Dřív děti inspiroval Karate Kid. Dneska je to spíš 
Kung Fu Panda,“ vysvětluje Filip Miler. Právě na po-
pulární animované pohádce se trenér snaží dětem 
vysvětlit, že se neučí bránit jen samy sebe, ale i své 
kamarády. Žáci tu tak nedostávají jen lekce bojové-
ho sportu, ale učí se i návykům, řádu a tříbí si svůj 
hodnotový žebříček. „Pro děti dneška je snadné zís-
kat, co si přejí. A  tak je dobré, když je sport učí, že 
pro dosažení cíle je potřeba něco udělat,“ vysvětluje 
Filip Miler. „Chceme děti posouvat dál. Je to naše 
cesta, jak pozitivně ovlivňovat svět. Karate je sport, 
filozofie, cesta k  sebezdokonalení a  sebeobrana,“ 
dodává. 

Jeho klub je členem Světové federace karate (WKF), 
která se stala součástí olympijského hnutí. Ačkoli 

SK Kamiwaza má své hlavní sportovní centrum na 
Černém Mostě, kde má i své kanceláře, jeho trenéři 
dávají lekce i na Proseku a v Říčanech. Dohromady 
klub provozuje dvacet tréninkových míst. 

O karate byl zájem a to Filipa Milera inspirovalo, aby 
založil Sport Club Spirit, zastřešující organizaci, která 
nabídla mnoho dalších sportovních kurzů. Ke kara-
te přibyly volejbal nebo streetdance. „Rodiče chtěli, 
aby se jejich děti věnovali sportu s lidmi, kteří do své 
práce dávají srdce,“ usmívá se Filip Miler. Sportovní 
klub navíc rozšířil svou činnost o příměstské tábory, 
letní a jarní kempy a výjimkou nejsou ani výjezdy na 
karate soutěže za hranice Česka. „Děti jsou naše 
budoucnost. Chceme, aby další generace dokáza-
ly pozitivně posouvat naši společnost. Proto se teď 
my snažíme děti rozvíjet a pomáhat jim v jejich ces-
tě“ dodává Filip Miler. 



Každý měsíc vám představíme jednu organizaci, která v Praze 14 působí.
Dozvíte se tak, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli.

Šachy  
jako rodinná tradice

Už od devíti let hraje závodně. Filip Nový je nadějným 
šachistou, ale také matematikem i podnikatelem a stu-
dentem dvou vysokých škol. Oslavil teprve devatenácté 
narozeniny, ale za svůj život toho stihl už opravdu hod-
ně. Ačkoli je šachovým mistrem, nenechává si své vědo-
mosti pro sebe a na černomostecké Plechárně učí děti, 
jak hru králů hrát. Vede tu kroužek Šachy pro každého. 

„Šachy rozvíjí fantazii, soustředění, logické myšlení 
a schopnost předvídat,“ vysvětluje mladý šachista. „Hra 
vás naučí spojit si své současné kroky s předpokláda-
nou budoucností,“ doplňuje. Jak sám tvrdí, přítomnost 
měnit nelze, ale to, co teprve přijde ano. 

„Výchovou dětí přispívám k lepší budoucnosti,“ vysvětlu-
je Filip, co ho motivovalo, aby se stal lektorem šachové-
ho kroužku. Jeho maminka pracuje jako učitelka v ma-
teřské škole a Filipa brávala s sebou do práce. Filip se 
staral o děti a uvědomil si, že ho to baví. K šachům ho 
zase přivedl jeho tatínek, který hrával s Filipovými star-
šími sestřenicemi a bratranci. Filip hru pozoroval a zami-
loval si ji. Vlastně to nebylo nic nečekaného. Kouzlu hry 
podlehl i Filipův dědeček. Šachy jsou u Nových rodinnou 
tradicí.  

„Šachy dostávají člověka do stavu, který nazýváme flow. 
Hráč nevnímá čas, světlo, počasí, je to stav vysokého 
soustředění a člověk se rychleji učí,“ říká Filip. Šachy tak 
mají blízko i k jeho dalšímu zájmu, kterým je psychologie. 

Filip pracuje v  rodinném podniku NOVÝ & synové s.r.o., 
kde se pořádají semináře a  školení pro firmy, které se 
zaměřují právě na psychologii, komunikaci ale i IT. 

Svých zkušeností Filip využívá i na šachovém kroužku, 
který nepředstavuje jen hodinu hraní. Lektor tu promítá 
různé postavení figurek a děti mají uhodnout, jaký bude 
další tah. Kdo to zvládne první, dostane odměnu. Někdy 
tu školáci a školačky hrají proti sobě, jindy všichni proti 
Filipovi. „Děti sem chodí rády,“ usmívá se Filip. „Vždycky 
si zopakují to, co se naučily minule, a pak se vrhnou na 
novou hru.“ 

Praha 14 kulturní / l istopad 2019Praha 14 kulturní / l istopad 2019

Karate jako cesta 
k lepší budoucnosti

Pokud lidé chtějí něčeho dosáhnout, musí se k tomu 
propracovat. Jednu ze základních myšlenek karate 
uplatníme i v našich životech. Každý den stejně jako 
při zápase musíme totiž překonávat překážky a ne-
vzdávat se. Upozorňuje na to Filip Miler, který vede 
jeden z největších českých karate klubů SK Kamiwa-
za. Najdete ho na Černém Mostě. 

Také díky Milerovi patří Černý Most mezi velká cen-
tra japonského bojového sportu u  nás. Trenér je 
černomosteckým rodákem a  karate se zabývá od 
devadesátých let, kdy objevil Jeana Clauda Van 
Damma a sledoval bojové filmy. Právě v nich hledal 
inspiraci. Nakonec se rozhodl založit SK Kamiwaza, 
což v japonštině znamená „božská technika“. 

„Dřív děti inspiroval Karate Kid. Dneska je to spíš 
Kung Fu Panda,“ vysvětluje Filip Miler. Právě na po-
pulární animované pohádce se trenér snaží dětem 
vysvětlit, že se neučí bránit jen samy sebe, ale i své 
kamarády. Žáci tu tak nedostávají jen lekce bojové-
ho sportu, ale učí se i návykům, řádu a tříbí si svůj 
hodnotový žebříček. „Pro děti dneška je snadné zís-
kat, co si přejí. A  tak je dobré, když je sport učí, že 
pro dosažení cíle je potřeba něco udělat,“ vysvětluje 
Filip Miler. „Chceme děti posouvat dál. Je to naše 
cesta, jak pozitivně ovlivňovat svět. Karate je sport, 
filozofie, cesta k  sebezdokonalení a  sebeobrana,“ 
dodává. 

Jeho klub je členem Světové federace karate (WKF), 
která se stala součástí olympijského hnutí. Ačkoli 

SK Kamiwaza má své hlavní sportovní centrum na 
Černém Mostě, kde má i své kanceláře, jeho trenéři 
dávají lekce i na Proseku a v Říčanech. Dohromady 
klub provozuje dvacet tréninkových míst. 

O karate byl zájem a to Filipa Milera inspirovalo, aby 
založil Sport Club Spirit, zastřešující organizaci, která 
nabídla mnoho dalších sportovních kurzů. Ke kara-
te přibyly volejbal nebo streetdance. „Rodiče chtěli, 
aby se jejich děti věnovali sportu s lidmi, kteří do své 
práce dávají srdce,“ usmívá se Filip Miler. Sportovní 
klub navíc rozšířil svou činnost o příměstské tábory, 
letní a jarní kempy a výjimkou nejsou ani výjezdy na 
karate soutěže za hranice Česka. „Děti jsou naše 
budoucnost. Chceme, aby další generace dokáza-
ly pozitivně posouvat naši společnost. Proto se teď 
my snažíme děti rozvíjet a pomáhat jim v jejich ces-
tě“ dodává Filip Miler. 



Kalendář akcíListopad 
2019 PRAHA 14

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Turnaj o pohár starosty MČ Prahy 14 pro muže i ženy. 
MČ Praha 14, Hloubětínská 80, Hloubětín, 50 Kč 

PODZIMNÍ KREATIVNÍ DÍLNY
Podzimní kreativní tvoření a dlabání dýní pro malé i velké.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí 
každou druhou sobotu. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

POHÁDKOVÉ NEDĚLE: DOKTORSKÁ POHÁDKA
Nemocné mohou být i pohádkové bytosti. Podívejte se, jak 
doktor vyřeší neduhy vodníků či čarodějnic.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT 
ŠTĚNĚTE
Zahrajeme tři pohádky bratří Čapků v jediném představení. 
Čekají nás pejsek s kočičkou i Dášeňka. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

MOXOVÁNÍ – TERAPIE PROHŘÍVÁNÍ 
AKUPUNKTURNÍCH BODŮ
Vyzkoušejte si na vlastní kůži terapii moxou. V případě zájmu 
se hlaste v KC, kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

ZDENĚK ŠMÍD: PROČ BYCHOM SE NETOPILI 
ANEB VODÁCKÝ PRŮVODCE PRO OFÉLII
Společné čtení knihy o táboření, vodáctví, kamarádství, létě 
a dobrodružství.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

WORKSHOP: DŘEVĚNÉ KUCHYŇSKÉ PRKÉNKO
Vyrobte si pořádné prkénko a ozdobte ho vypalovanými motivy. 
Workshop s Cirkulární dílnou HYB4. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 450 Kč, 
www.plecharna.com

KDYŽ PŘIJDE EXISTENCIÁLNÍ KRIZE
Co je to existenciální krize? Poznáme ji? A jak ji překonáme? 
Na tyto otázky vám odpoví Martin Zikmund. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 135 Kč, 
www.plecharna.com

KONCERT UČITELŮ
V programu se tradičně představí velký počet hráčů na různé 
nástroje, zazní také zpěv.
ZUŠ Generála Janouška, Votuzská 379/11, Horní Počernice, 
zdarma, www.zus-hp.cz

PODZIMNÍ KONCERT
Společný koncert žáků ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30 a žáků 
německé školy Dithmarscher Musikschule.
ZUŠ Generála Janouška, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, 
www.zus-hp.cz

VAŘENÍ Z PODZIMNÍ SKLIZNĚ ANEB LOKÁLNÍ 
POTRAVINY NA TALÍŘI
Vaření s besedou o zdravém stravování. Přihlášení nutné do 
5.11.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 180 Kč, 
www.mcklubicko.cz

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Dejte si husu, podívejte se na divadelní představení 
a zatancujte si. Tradiční událost kyjského podzimu je tu!
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: TŘI PRASÁTKA
Veselá maňásková pohádka vás zavede do obory ke třem 
prasátkům, na které si brousí zuby vlk. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

ODPOLEDNE PLNÉ POKUSŮ
Zábavné odpoledne pro děti od 4 do 7 let plné pokusů 
a experimentování. Přihlášení nutné.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 90 Kč, 
www.mcklubicko.cz

POHÁDKOVÉ NEDĚLE: JAK PRINCEZNA MÁŇA 
ZACHRAŇOVALA MARTINA Z PEKLA
Zasmějte se u netradiční pohádky plné písniček. Vydejte se 
s princeznou Máňou přímo do pekla.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

PŘEDNÁŠKA: SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO
Předvánoční shon, nákupy, úvěry a půjčky. Na co si dát pozor 
a jaká jsou naše práva?
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

JAK NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ: FACEBOOK 
A INSTAGRAM
Workshop pro rodiče s dětmi vás naučí jak efektivně využívat 
sociální sítě. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 500 Kč, 
www.plecharna.com

PODZIMNÍ VÝMĚNNÝ BAZÁREK
Provětrejte šatník a ulovte nové kousky od ostatních. Bazárek je 
pouze výměnný, nikoliv prodejní.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
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, 
www.mcklubicko.cz

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Vystoupí Trigonum Musicum. Zazní skladby G. F. Händela, A. 
Vivaldiho, J. S. Bacha a dalších.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma

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

VÍTÁNÍ ZIMY S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM 
A DIVADÉLKEM
Zábavné odpoledne, divadélko pro děti, uspávání broučků a na 
závěr lampionový průvod.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

PÁTEČNÍ RUKODĚLNÝ SPECIÁL: KURZ DRHÁNÍ
Základy drhání pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC, 
kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska
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HYNEK TOMM ZPÍVÁ FOUSKOVINY
Večerem provází Zuzana Bubílková. Koncert a křest CD. 
Hosty večera jsou Naďa Válová a Miriam  Kantorková.
Votuzská 379/11, Horní Počernice, 240 Kč

SVATOMARTINSKÝ COMEBACK
Tady se tancuje na povel. Podívejte se na netradiční taneční 
show a zapište se do kurzů square dance
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: ZAJÍČEK A VELKÁ 
MRKVOVÁ ZÁHADA
Začne to ukradenou mrkví a skončí zachraňováním království. 
Interaktivní pohádka je plná hudby. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE: POHÁDKA O ZLATÉM 
KUŘETI
Vlk a liška se omylem stanou rodiči zlatého kuřátka. 
Z toho koukají jen problémy. Jak to dopadne?
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

BIOGRAF KYJE: ROCKETMAN
Prožijte příběh Eltona Johna, poslechněte si jeho hity 
a zúčastněte se besedy s fi lmovým kritikem
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

IT SEMINÁŘ: NÁKUPY A REZERVACE
Jak si z domova sám nakoupit či zařídit vstupenky. 
Seminář probíhá formou komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

JAK U DĚTÍ PODPOŘIT SPRÁVNÝ VÝVOJ ŘEČI
Přednáška klinické logopedky Mgr. Zuzany Konůpkové o vývoji 
řeči u dětí.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

PLECHÁRNA SKATEBOARD SEASON OPENING 
2019/2020
Skateboarding Plechárna opět rozjíždí zimní skate sezónu. 
Závody, DJ, gril a výstava. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE - JAK SE KROTÍ 
PRINCEZNA
Rozmazlenou princeznu musí zkrotit čarodějnice za pomoci dětí 
v publiku. Pohádka plná písniček. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

ZPÍVÁNÍ PÍSNÍ OD AUTORŮ ČESKÉ HUDEBNÍ 
SCÉNY
Radůza, Buty, V. Redl nebo Z. Navarová. Společné zpívání jejich 
písní s piánem.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

DÍTĚ A JEHO RODINA
Interaktivní seminář pro rodiče o mezigeneračních vztazích 
s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

KONCERT - LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Přijďte si poslechnout kritiky oceňovanou hudbu. 
Známého muzikanta doprovodí formace 5P.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, www.kdkyje.cz

SLAM POETRY
Slam poetry, to je mikrofon, performer a průtrž slov, kterou 
ohodnotí diváci. Třeba ty rozhodneš! 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 100 Kč, 
www.plecharna.com

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

LAMPIONOVÝ PRŮVOD NA HUTÍCH
Sraz v parčíku ve Splavné. Cestou potkáte milé duchy a končíte 
opět v parčíku. Lampiony s sebou. 
Krásná Praha 14, Splavná 652, Hutě, zdarma, www.krasnapraha14.cz

PESTRÝ VÁNOČNÍ BÁL
Zatancujte si a podpořte výcvik asistenčních psů. Čeká vás 
tombola i živá hudba.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, www.kdkyje.cz

ADVENTNÍ JARMARK NA HUTÍCH
Ukázky a prodej domácí ruční tvorby. Od 9 do 13 h. Vstupné 
dobrovolné.
Krásná Praha 14, Splavná 652, Hutě, zdarma, www.krasnapraha14.cz

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA MČ P14
Bude pohádka a pořádná nadílka. Děti se setkají s Mikulášem, 
andělem i čertem.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 30 Kč, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: POHÁDKY PANA 
POHÁDKY
Budulínek a Karkulka se potkají na jednom pódiu a děti 
se zapojí do děje pohádek. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, www.plecharna.com

KOMPLETNÍ PŘEHLED AKCÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH
WWW.PRAHA14.CZ/KALENDAR-AKCI

KALENDÁŘ AKCÍ PŘIPRAVUJE PRAHA 14 KULTURNÍ
PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 14.
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Svatomartinské Svatomartinské 
slavnostislavnosti

9/11/2019 od 139/11/2019 od 139/11/2019 od 139/11/2019 od 13.00.00
Dejte si husu, Dejte si husu,  zhlédněte divadlo zhlédněte divadlo a zatancujte si.  a zatancujte si. 

Tradiční událost kyjského podzimu je tu!adiční událost kyjského podzimu je tu!
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Kalendář akcíListopad 
2019 PRAHA 14

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Turnaj o pohár starosty MČ Prahy 14 pro muže i ženy. 
MČ Praha 14, Hloubětínská 80, Hloubětín, 50 Kč 

PODZIMNÍ KREATIVNÍ DÍLNY
Podzimní kreativní tvoření a dlabání dýní pro malé i velké.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí 
každou druhou sobotu. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

POHÁDKOVÉ NEDĚLE: DOKTORSKÁ POHÁDKA
Nemocné mohou být i pohádkové bytosti. Podívejte se, jak 
doktor vyřeší neduhy vodníků či čarodějnic.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT 
ŠTĚNĚTE
Zahrajeme tři pohádky bratří Čapků v jediném představení. 
Čekají nás pejsek s kočičkou i Dášeňka. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

MOXOVÁNÍ – TERAPIE PROHŘÍVÁNÍ 
AKUPUNKTURNÍCH BODŮ
Vyzkoušejte si na vlastní kůži terapii moxou. V případě zájmu 
se hlaste v KC, kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

ZDENĚK ŠMÍD: PROČ BYCHOM SE NETOPILI 
ANEB VODÁCKÝ PRŮVODCE PRO OFÉLII
Společné čtení knihy o táboření, vodáctví, kamarádství, létě 
a dobrodružství.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

WORKSHOP: DŘEVĚNÉ KUCHYŇSKÉ PRKÉNKO
Vyrobte si pořádné prkénko a ozdobte ho vypalovanými motivy. 
Workshop s Cirkulární dílnou HYB4. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 450 Kč, 
www.plecharna.com

KDYŽ PŘIJDE EXISTENCIÁLNÍ KRIZE
Co je to existenciální krize? Poznáme ji? A jak ji překonáme? 
Na tyto otázky vám odpoví Martin Zikmund. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 135 Kč, 
www.plecharna.com

KONCERT UČITELŮ
V programu se tradičně představí velký počet hráčů na různé 
nástroje, zazní také zpěv.
ZUŠ Generála Janouška, Votuzská 379/11, Horní Počernice, 
zdarma, www.zus-hp.cz

PODZIMNÍ KONCERT
Společný koncert žáků ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30 a žáků 
německé školy Dithmarscher Musikschule.
ZUŠ Generála Janouška, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, 
www.zus-hp.cz

VAŘENÍ Z PODZIMNÍ SKLIZNĚ ANEB LOKÁLNÍ 
POTRAVINY NA TALÍŘI
Vaření s besedou o zdravém stravování. Přihlášení nutné do 
5.11.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 180 Kč, 
www.mcklubicko.cz

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Dejte si husu, podívejte se na divadelní představení 
a zatancujte si. Tradiční událost kyjského podzimu je tu!
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: TŘI PRASÁTKA
Veselá maňásková pohádka vás zavede do obory ke třem 
prasátkům, na které si brousí zuby vlk. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

ODPOLEDNE PLNÉ POKUSŮ
Zábavné odpoledne pro děti od 4 do 7 let plné pokusů 
a experimentování. Přihlášení nutné.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 90 Kč, 
www.mcklubicko.cz

POHÁDKOVÉ NEDĚLE: JAK PRINCEZNA MÁŇA 
ZACHRAŇOVALA MARTINA Z PEKLA
Zasmějte se u netradiční pohádky plné písniček. Vydejte se 
s princeznou Máňou přímo do pekla.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

PŘEDNÁŠKA: SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO
Předvánoční shon, nákupy, úvěry a půjčky. Na co si dát pozor 
a jaká jsou naše práva?
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

JAK NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ: FACEBOOK 
A INSTAGRAM
Workshop pro rodiče s dětmi vás naučí jak efektivně využívat 
sociální sítě. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 500 Kč, 
www.plecharna.com

PODZIMNÍ VÝMĚNNÝ BAZÁREK
Provětrejte šatník a ulovte nové kousky od ostatních. Bazárek je 
pouze výměnný, nikoliv prodejní.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
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, 
www.mcklubicko.cz

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Vystoupí Trigonum Musicum. Zazní skladby G. F. Händela, A. 
Vivaldiho, J. S. Bacha a dalších.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma

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

VÍTÁNÍ ZIMY S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM 
A DIVADÉLKEM
Zábavné odpoledne, divadélko pro děti, uspávání broučků a na 
závěr lampionový průvod.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

PÁTEČNÍ RUKODĚLNÝ SPECIÁL: KURZ DRHÁNÍ
Základy drhání pro začátečníky. V případě zájmu se hlaste v KC, 
kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska
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HYNEK TOMM ZPÍVÁ FOUSKOVINY
Večerem provází Zuzana Bubílková. Koncert a křest CD. 
Hosty večera jsou Naďa Válová a Miriam  Kantorková.
Votuzská 379/11, Horní Počernice, 240 Kč

SVATOMARTINSKÝ COMEBACK
Tady se tancuje na povel. Podívejte se na netradiční taneční 
show a zapište se do kurzů square dance
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: ZAJÍČEK A VELKÁ 
MRKVOVÁ ZÁHADA
Začne to ukradenou mrkví a skončí zachraňováním království. 
Interaktivní pohádka je plná hudby. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE: POHÁDKA O ZLATÉM 
KUŘETI
Vlk a liška se omylem stanou rodiči zlatého kuřátka. 
Z toho koukají jen problémy. Jak to dopadne?
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

BIOGRAF KYJE: ROCKETMAN
Prožijte příběh Eltona Johna, poslechněte si jeho hity 
a zúčastněte se besedy s fi lmovým kritikem
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

IT SEMINÁŘ: NÁKUPY A REZERVACE
Jak si z domova sám nakoupit či zařídit vstupenky. 
Seminář probíhá formou komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

JAK U DĚTÍ PODPOŘIT SPRÁVNÝ VÝVOJ ŘEČI
Přednáška klinické logopedky Mgr. Zuzany Konůpkové o vývoji 
řeči u dětí.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

PLECHÁRNA SKATEBOARD SEASON OPENING 
2019/2020
Skateboarding Plechárna opět rozjíždí zimní skate sezónu. 
Závody, DJ, gril a výstava. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
www.plecharna.com

POHÁDKOVÉ NEDĚLE - JAK SE KROTÍ 
PRINCEZNA
Rozmazlenou princeznu musí zkrotit čarodějnice za pomoci dětí 
v publiku. Pohádka plná písniček. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

ZPÍVÁNÍ PÍSNÍ OD AUTORŮ ČESKÉ HUDEBNÍ 
SCÉNY
Radůza, Buty, V. Redl nebo Z. Navarová. Společné zpívání jejich 
písní s piánem.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

DÍTĚ A JEHO RODINA
Interaktivní seminář pro rodiče o mezigeneračních vztazích 
s lektorkou Ing. Mgr. Marií Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč, 
www.mcklubicko.cz

KONCERT - LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Přijďte si poslechnout kritiky oceňovanou hudbu. 
Známého muzikanta doprovodí formace 5P.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, www.kdkyje.cz

SLAM POETRY
Slam poetry, to je mikrofon, performer a průtrž slov, kterou 
ohodnotí diváci. Třeba ty rozhodneš! 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 100 Kč, 
www.plecharna.com

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

LAMPIONOVÝ PRŮVOD NA HUTÍCH
Sraz v parčíku ve Splavné. Cestou potkáte milé duchy a končíte 
opět v parčíku. Lampiony s sebou. 
Krásná Praha 14, Splavná 652, Hutě, zdarma, www.krasnapraha14.cz

PESTRÝ VÁNOČNÍ BÁL
Zatancujte si a podpořte výcvik asistenčních psů. Čeká vás 
tombola i živá hudba.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, www.kdkyje.cz

ADVENTNÍ JARMARK NA HUTÍCH
Ukázky a prodej domácí ruční tvorby. Od 9 do 13 h. Vstupné 
dobrovolné.
Krásná Praha 14, Splavná 652, Hutě, zdarma, www.krasnapraha14.cz

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA MČ P14
Bude pohádka a pořádná nadílka. Děti se setkají s Mikulášem, 
andělem i čertem.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 30 Kč, www.kdkyje.cz

DIVADELNÍ POHÁDKA: POHÁDKY PANA 
POHÁDKY
Budulínek a Karkulka se potkají na jednom pódiu a děti 
se zapojí do děje pohádek. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč, www.plecharna.com

KOMPLETNÍ PŘEHLED AKCÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH
WWW.PRAHA14.CZ/KALENDAR-AKCI

KALENDÁŘ AKCÍ PŘIPRAVUJE PRAHA 14 KULTURNÍ
PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 14.

11
9:00 13:00

15:00

10:00

18:30

10:30

19:00

9:00

20:00

15:00

17:00

9:00

15:00

14:0011:00

19:00

15:00

11:00

15:30

10:00

15:00

15:00

14:00

15:00

16:00

19:30

15:00

19:00

15:00

15:00

18:00

9:00

9:00

9:00

14:00

15:00

15:00

18:00

9:00

16:00

19:30

18:30

18:00

18:00

Svatomartinské Svatomartinské 
slavnostislavnosti

9/11/2019 od 139/11/2019 od 139/11/2019 od 139/11/2019 od 13.00.00
Dejte si husu, Dejte si husu,  zhlédněte divadlo zhlédněte divadlo a zatancujte si.  a zatancujte si. 

Tradiční událost kyjského podzimu je tu!adiční událost kyjského podzimu je tu!

KD Kyje, Šimanovská 47KD Kyje, Šimanovská 47
www.kdkyje.czwww.kdkyje.cz
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Dokonalé lyžování - Francie 
Týdenní pobyty  
se skipasem 

Tel.: 224 214 403
www.betatour.cz

Testování lyží  
Sporten zdarma 

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 PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro ma-

nažery firem s  rodinami hledáme pěk-
né byty v  Praze. Garantujeme bezpro-
blémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!  
Tel.: 734 319 304
n Koupím chalupu, domek nebo chatu s dob-

rým dojezdem do  Prahy. Může být i  před 
rekonstrukcí. Děkuji za  nabídku tel.: 
720 031 400
n Vyměním obecní byt 3+kk 52m2 zrekon-

struovaný ve  3.patře za  větší také obecní 
4+kk, pouze na Lehovci a v dobrém stavu.  
Tel.: 777 001 051
n Pronajmu útulný byt 1+kk po rekonstrukci 

v Klánovicích. Nájem 12 000 Kč a poplatky 
(2 000 Kč/osobu). Volejte 602 200 533
n Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší 

do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. Dlouhodo-
bě, lodžie výhodou, ale nemusí být, cen-
trum do  30 minut. Zařízení na  dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. 605 845 088
n Hledám pronájem bytu v  blízkosti ulice 

Bobkova. Kontakt: 604 560 220
n Rodina se dvěma malými dětmi vymění byt 

2+kk Prahy 14 za větší. Doplatek jistý! Tel.: 
607 633 909 

SLUŽBY
n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU 

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

na 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 Nabízíme malířské a  lakýrnické práce, 

štukování, stěrkování stěn i  stropů, tel.:  
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
n Nabízíme kvalitní čistění koberců a seda-

ček extrakčním strojem Kärcher – mokrou 
cestou – firma "Dámy s luxem", praxe více 
než 8 let. Tel.: 732 212 022.
n SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A  BAL. 

DVEŘÍ – OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VO-
DICÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE. Tel.: 
733 720 950, zdenek.janci@email.cz
n Žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, stahovací 

garnýže, oprava a servis žaluzií a rolet. Www.
interierservisgroup.cz, tel.: 603 715 285, 
n „Mobilní mokrá nebo suchá pedikúra, do-

jedu k  vám domů, Černý Most, Lehovec, 
Hloubětín, Kyje, Hostavice, Jahodnice. Vo-
lejte Simona Staňková – 722 968 811„
n Kácení a řez rizikových stromů stromole-

zeckou technikou. Tel.: 606 527 091 
n Sídlo pro firmu SRO, OSVČ atd. v  Pra-

ze od  149 Kč/měsíc. Tel.: 728  991  247,  
www.sidloprofirmupraha.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 
n Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-

pletní rekonstrukce bytů, domů a nebytových 
prostor. Tel.: 732 359 883, www:rek-bachr.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 KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 

GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. TEL.: 603 247 819 
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ
n Nájem nebyt prostor 22 m2 Zdiměřická. 

Polosuterén, výklopná OKNA se  šejdy, 
umyvadlo T+S VODA, ÚT, zem KOBEREC, 
WIFI, WC na chodbě. CENA dohodou uží-
vání ihned. Tel.: 720 364 674, 721 871 498
n HOTOVĚ ZAPLATÍME st.šperky, i  poško-

zené, zl.mince, st.zbraně, atd. INTERAN-
TIK Praha 9, Pod pekárnami 157/9, tel.: 
605 829 440 po 10 hod.
n Hledám doučování pro žákyni 4. třídy. 

Tel.: 603 870 704

PRÁCE

n Kuchyňské Studio IN v Horních Počernicích 
přijme prodavačku na 1 až 2 dny v týdnu. Nástup 
možný ihned. Praxe není nutná, zaškolíme.  
V případě zájmu nás kontaktujte: 739 054 320
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, štěrků, betonů, zeminy – objednávky po te-

lefonu, odvozy odpadů, sutí atd. Pech Karel • Praha 14 tel. 602 371 605, 602 207 116
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STUDIO ORIFLAME
ČERNÝ MOST – BRYKSOVA 772

tel: 732 779 959
www.studiopraha9.cz

ÚT 15–18
ST 10–12, 15–18
ČT 15–18
PÁ 10–12, 15–18

nebo přímý e-shop:
beautystore.oriflame.cz/17221

Vzorky, vánoční balíčky, členství.

Restaurace Lusi, 
Bobkova 8 

česká kuchyň, pivo  
Gambrinus, Kozel. Každý 
víkend 9.16. 22. a 30. 11.  

akce s živou hudbou.Sledujte 
facebook Restaurace Lusi.

Otevřeno  denně 
11.00–22.30hod 
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Prodej Vaší nemovitosti
nemusí být hlavolam

• volejte 601 188 888
• www.odrealitky.cz
• profesionální fotky
• inzerce
• prohlídky nemovitosti
• právní servis
• výplata kupní ceny

na Váš účet
• osobní přístup

PRO 
ŘÁDKOVOU  

INZERCI  
KONTAKTUJTE:

Růžena Hrdá:
+420 733 720 744

hrda@regvyd.cz



Křížovka o ceny

V tajence je citát  československého dramatika, generála, lékaře a spisovatele Františka Langera (1888–1965).

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. listopadu 2019 e–mailem na: krizovka@casopis14.cz, nebo v označené obálce s heslem 
KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně 
v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka říjnového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/10) zní: Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, VZDĚLÁNÍ BEZ 
SVOBODY JE ZBYTEČNÉ. Vylosovaní výherci jsou: Kateřina Müllerová, Praha 14; Milan Rickl, Nový Bor; Martin Hra-
chovec, Praha 9. Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
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