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Vyberte si z více jak 50 ročních vozů ŠKODA z programu ŠKODA 
Plus rovnou z Vašeho domova pomocí našeho online katalogu nebo 
nás navštivte v Praze, Mělníce či v Náchodě. 

Výhody ročních vozů:

1. Stáří maximálně 18 měsíců/30 000 km
Takřka nový vůz nejen datem výroby, ale i počtem ujetých kilometrů.

2. Garance najetých kilometrů, servisní historie a technického 
stavu
O roční vozy se pečovalo pouze v autorizovaných servisech. Máte 
tedy záruku jejich technického stavu i počtu najetých kilometrů.

3. Značková záruka výrobce na 5 let
U ročních vozů Vám nabídneme 4 nebo 5 letou záruku od ŠKODA 
AUTO platnou od data uvedení do provozu.

ŠKODA PLUS
Roční vozy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO BRANKA Praha
Prosecká 817/82
190 00 Praha 9
www.autobranka.cz

Bez názvu-1   1 25.11.2019   16:52:08
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Nechte
si poděkovat!

31. 1. 2020

*Dvoulůžkový pokoj se snídaní a DPH

...za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně.

Přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 777 Kč, 

999 Kč nebo 1111 Kč!* Navíc získáte slevu na vstupném do Pražského hradu, 

Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy a Staroměstské radnice. 

Rezervovat svůj hotel si budete moci již od 2. 12. 2019.

Veškeré informace najdete na www.NocHotelu.cz  
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Obsah Vážení přátelé, 
vánočně vyzdobené obchody a ulice naznačují, 
že se blíží sváteční čas. Přestože pro většinu 
lidí – nás na úřadě nevyjímaje - je toto období 
hektické jak doma, tak v práci, stojí za to, se 
aspoň na chvilku zastavit a připomenout si, 
o čem je ve skutečnosti. O zklidnění, milosrden-
ství, lásce, rodinné pospolitosti… a tak trochu 
i o bilancování.
Budu rád, když alespoň pár volných chvil, které 
si vyšetříte, strávíte s námi, respektive na ně-
které z připravených vánočních akcí. O tom, 
mezi čím můžete vybírat, se dočtete na dal-
ších stránkách tohoto vydání. Zavítat můžete 
na různé mikulášské nadílky, adventní koncert 

v Galerii 14 nebo třeba na tradiční Vánoční punč v Kulturním domě v Kyjích. 
Akce a další aktivity přichystala jak přímo městská část, tak její příspěvková 
organizace Praha 14 kulturní, případně komunitní centra a „neziskovky“.
Součástí vánočního čísla je také rozhovor se scénáristou Ivanem Huba-
čem, synem známého scénáristy Jiřího Hubače, který se do historie české 
kinematografie nesmazatelně zapsal například seriály Sanitka, Ikarův pád, 
Nezralé maliny či filmy Učitel tance, Fany a Babí léto, za který získal i cenu 
Český lev. Rodina Hubačových si Prahu 14 oblíbila natolik, že její členové 
patří mezi místní starousedlíky - většinu svého života prožili v Kyjích. In me-
moriam bylo Jiřímu Hubačovi uděleno také historicky vůbec první Čestné 
občanství Prahy 14, a to v rámci letošních oslav 25 let městské části. 
Přestože počasí venku zimní období zatím moc nepřipomíná, předpokládá-
me, že se to brzy změní. O tom, jak jsme připraveni na případnou sněhovou 
nadílku, se dočtete v tomto čísle časopisu, stejně jako o tom, že jsme pro Vás 
zavedli kontaktní e-mailovou schránku i telefonickou linku, kterou můžete 
využívat pro hlášení podnětů týkajících se zimního úklidu.
Asi nikomu z Vás neuniklo, že v minulém měsíci zažila naše městská část 
několik nepříjemných situací. Na mysli mám požár rozhledny Doubravka 
a především pak požár v domě v ulici Kpt. Stránského.  Jsem upřímně 
rád, že se podařilo rychle eliminovat výpadky proudu, stabilizovat situaci 
v domě a pomoci jeho obyvatelům, kteří se museli potýkat s velmi kritickou 
situací. Všichni, kteří se na odstraňování škod a likvidaci následků podíleli, 
si zaslouží obrovskou poklonu. Ukázalo se, že ve vypjatých chvílích dokáže-
me jeden druhému pomoci a společně zvládnout i krizové situace. DĚKUJI 
ZA TO VŠEM. Zatímco požár v ulici Kpt. Stránského měl tragické následky, 
zmiňovaný požár Doubravky, ke kterému došlo o pár dní později, dopadl 
ještě relativně dobře. Alespoň tedy v tom smyslu, že při něm nikdo nebyl 
zraněn. Rozhledně ohořela část konstrukce, tu bude nutné vyměnit.
Pevně věřím, že si obyvatelé Prahy 14 to zlé již vybrali a že prosinec již proži-
jeme bez dalších smutných událostí. Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce 
a šťastný vstup do nového roku 2020.   

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra

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

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi–tisk group s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, 
s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • 
Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Josef Kutmon, Bc. Michal Prager, MBA, Bc. Tomáš Novotný,  
Soňa Tománková, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených 
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí 
• Neoznačené fotografie jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) 
• Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr). Autor grafiky na titulní straně: Pavel Fuksa 
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„Stromečky budou u  stanice metra 
Rajská zahrada svítit týden, pak jim 
dáme druhý život – rozvezeme je 
do škol a neziskovek, přes Vánoce 
zůstane jen ten největší,“ popi-
suje Kamila Fröhlichová z or-
ganizace Praha 14 kulturní. 
Rozsvěcení stromků však 
představuje jen začátek 
adventního těšení. 

 MĚSTEM CHODÍ 
MIKULÁŠ
Mikuláše, čerta a  anděla 
můžete potkat v  ulicích 
v předvečer svátku Sv. Mi-
kuláše, tedy 5. prosince. 
Pokud nechcete spoléhat 
na  náhodné setkání a  ná-
vštěvu u  vás doma jste „tam 
nahoře“ nestačili zařídit, můžete 
vyrazit na několik míst, na kterých 
je přítomnost vzácně se vyskytující 
trojice zaručena. 

FARA V KYJÍCH
Setkání se Svatým Mikulášem a jeho 
družinou proběhne 5. prosince od 17 
hodin na  kyjské faře. Zvané jsou 
všechny děti z farnosti, ale i jejich ka-
marádky a kamarádi. Bližší informa-
ce najdete na www.farnostkyje.cz.

PLECHÁRNA
Je víc hodných nebo zlobivých dětí? 
Přijďte to pomoct rozsoudit ve  čtvr-
tek 5. 12. na Plechárnu. Čeká vás an-
dělská diskotéka, pekelná fireshow, 
opékání buřtů na  ohni a  mikulášská 
světelná projekce. Stavte se na oblí-
bené předvánoční akci, kterou si užijí 
jak děti, tak dospělí. Vstup je zdarma. 

H55 
V prosinci otvírá H55 nové volnočaso-
vé centrum v  Hloubětíně. „Mikuláš-
ská slavnost pro děti je vůbec první 
akcí, kterou u nás pořádáme, přijďte 
v neděli 8. 12. od půl druhé. Začíná-
me pohádkou Vánoční příběh divadla 
Kaká,“ zve Klára Mišunová, vedoucí 
H55. Divadelní hra přibližuje české 
sváteční tradice nejmenším divákům, 
je plná koled a  tvoří ji čtyři vánoční 
příběhy. Po pohádce se děti přesunou 

do andělské dílny a nakonec přijde to 
nejdůležitější: Nadílka! Mikuláš vyzve 
děti, aby mu zarecitovaly nebo zazpí-
valy, zkontroluje knihu hříchů, jestli 
byly hodné, a předá jim nadílku. Po-
drobnosti na www.h55.cz. 

 CO K VÁNOCŮM NEODMYSLITELNĚ 
PATŘÍ? POHÁDKY A ADVENTNÍ 
KONCERTY 
Advent by měl být časem rozjímá-
ní a  bilancování, bohužel se často 
spíš honíme za tím, co ještě musíme 
stihnout zařídit. Pokud si potřebuje-
te od  předvánočního shonu odpoči-
nout, můžete vyrazit na koncert nebo 
pohádku. Hudba nebo příběh, který 
šťastně skončí, funguje jako skvělá 
terapie. 

 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
V KOSTELE SV. JIŘÍ

Pedagogický sbor a  žáci Základní 
školy, Praha 9 - Hloubětín srdečně 
zvou na vánoční zpívání v kostele sv. 
Jiří v Hloubětíně. Zpívat budou žáci I. 
stupně pod vedením pana učitele To-
máše Johancsíka. Akce se uskuteční 
11. 12. 2019 od 16.00 hod. Podrobněj-

ší informace naleznete na webových 
stránkách školy www.zshloubetin.cz. 

  ADVENTNÍ KONCERT 
   V GALERII 14

Uskuteční se ve středu 11. pro- 
since od  18.30 hodin. Vy-

stoupí Prime time voice. 
Na programu jsou skladby  
H. Manciniho, S. Wonde-
ra, E. Klugha, J. Šimíčka 
a dalších. Vstup volný.

 CHARITATIVNÍ                     
        KONCERT 
        V KOSTELE SV. JIŘÍ 

Směs vánočních koled 
a písní v podání Evy Bendové 

Charvátové (zpěv), Miroslava 
Navrátila (klavír) a Petra Bendy 

(housle) si můžete přijít poslech-
nout 7. 12. od 15:00 hodin. Výtěžek 

z  dobrovolného vstupného bude vě-
nován na opravu kostela. 

 POHÁDKY V KD KYJE 
A NA PLECHÁRNĚ

Každou neděli od  tří hrají v  KD Kyje 
pohádku. Ty prosincové jsou tema-
ticky laděné – potkáte se s čerty, vá-
nočkou a  dalšími vánočními hrdiny. 
Pokud to máte blíž na  Plechárnu, 
musíte vyrazit v  sobotu, čas 15:00 
je stejný. Konkrétní program na   
www.kdkyje.cz a www.plecharna.cz.

 RADĚJI BRUSLENÍ  
NEBO TVOŘENÍ? 
Pokud si nejlépe odpočinete pohy-
bem nebo tvůrčí rukodělnou prací, 
máte v  prosinci řadu možností. Ad-
ventní workshopy budou probíhat 
v  KC Kardašovská (viz. strana 22), 
nebo v H55 u příležitosti dne otevře-
ných dveří 12. 12. od 14:00. K už tra-
diční předvánoční akci patří: 

VÁNOČNÍ PUNČ V KD KYJE
Letos se koná počtvrté a  to v neděli 
8. 12. „Začínáme v  15:00 pohádkou 
pro děti, letošní novinkou pak bude 
opékání buřtů na venkovním ohništi, 
na to se moc těšíme. I dílničky budou 
pestřejší - průběžně s  dětmi doma 
peču perníčky, které si pak malí ná-

Praha 14 předvánoční a vánoční
25 STROMEČKŮ, KTERÉ OZDOBILY JEDNOTLIVÉ ŠKOLY ČI INSTITUCE PRAHY 14, SYMBOLIZUJE 25 LET MĚSTSKÉ 
ČÁSTI. ROZSVÍTÍ SE 2. PROSINCE VEČER. NEBO MOŽNÁ UŽ SVÍTÍ, ZÁLEŽÍ NA TOM, KDY SE VÁM TOTO VYDÁNÍ 
ČTRNÁCTKY DOSTÁVÁ DO RUKY. 

Fireshow na Plechárně
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vštěvníci ozdobí pod vedením seni-
orky Věry Angerové, budeme vyrábět 
kapříky z použitých cédéček, sněhu-
láky z  kosmetických tampónů, soby 
z buráků. Na přípravách se podílíme 
všichni a  pomáhají nám i  sousedé 
a přátelé. Moderovat bude Mára Ur-
ban, jeden z tatínků, jehož děti chodí 
do MŠ Hostavice, šéfkuchař z Šiman-
dy připraví vánoční menu a  punč, 
podle kterého se celá akce jmenuje,“ 
říká Šimona Vlašimská, vedoucí KD 
Kyje, která už od listopadu loupe bu-
ráky na sobíky. 

 PŘEDVÁNOČNÍ PINKNUTÍ 
NA PLECHÁRNĚ

Před vánočním hodováním není 
od  věci se trochu protáhnout. Před-
vánoční setkání u populární sportovní 
hry proběhne po obědě 8. 12. Pobavte 
se, rozhýbejte tělo, poznejte lidi z okolí 
a přihlaste svoje ratolesti do pingpon-
gové soutěže. Registrace je ve  13:30, 
po ní následuje volná hra. 

OZDOB SVOJI KNIHOVNU
Vyrábění tradičních ozdob z  pa-

píru pro děti i  dospělé proběhne 
v  knihovně na  Černém Mostě 11. 12. 
od tří hodin. Budou se vyrábět tradič-
ní papírové řetězy a hvězdičky z papí-
ru a  zdobit se bude nejen knihovna, 
ale také stromeček. Zaměstnanci se 
těší na  všechny, na  věku nezáleží. 
Materiál na místě, vstup zdarma. 

 VEŘEJNÉ VENKOVNÍ  
KLUZIŠTĚ U CČM

Funguje už od  konce listopa-
du a  vydrží až do  února. Brus-
lí se denně v  několika blo-
cích, cena za  jeden je 80 Kč, 
brusle si tu můžete i  půjčit 
či nechat nabrousit. Každé 
adventní  úterý mají členo-
vé věrnostního progra-
mu jeden z  bloků zdarma 
a  na  webu www.ccm.cz 
najdete i  doprovodný 
předvánoční program. 

V  pestré nabídce ad-
ventních akcí a  aktivit 
si něco najde snad 
každý. A i kdybyste si 
nevybrali, přejeme 
vám, abyste strávili 
vánoční čas podle 
svých představ, 
šťastně a vesele. 

pet 

Loňská Mikulášská na Plechárně

Vánoční příběh uvidíte v H55

Punč v KD Kyje 2018



Téma

Přejeme vám krásné Vánoce  
a mnoho zdraví, štěstí a pohody  

do nového roku 2020

Vánoční přání zastupitelů
Milí sousedé, přeji Vám, 
abyste nejen o  Vánocích 
v  kruhu svých nejbližších 
pocítili závan pravé naděje, 
sílu lásky a našli své štěstí. 

Přeji nám všem, abychom v našem spo-
lečenství našli pomocnou ruku ve chvíli, 
kdy je potřeba. Abychom v  důležitých 
okamžicích nezůstali sami. Děkuji všem, 
kteří nemyslí jen na  sebe, ale dokáží 
rozdávat pohodu. Všem, kteří se aktiv-
ně snaží udělat život kolem nás veselejší 
a příjemnější. Za zastupitelský klub Spo-
jených sil pro Prahu 14 i  jménem svým 
Vám přeji krásné Vánoce a  do  nového 
roku 2020 především pevné zdraví, osob-
ní úspěchy a všechna splněná přání. Ať 
je pro Vás naše městská část krásným, 
spokojeným a bezpečným domovem.

Ing. Jan Liška, STAN 

Milí sousedé, politika je 
jedno z  témat, které umí 
rozhádat rodiny, přátele 
i partnery. Moc vám proto 
přejeme, aby pro vás Vá-

noce byly svátky klidu a pohody s vašimi 
blízkými. Kromě vzpomínky na ty, kteří 
s námi už nemohou být, je to ideální čas 

na smíření a odpuštění. Přejeme vám, 
abyste staré spory nechali v tomto roce 
a do toho nového vykročili bez této zá-
těže. Nádavkem samozřejmě přejeme 
pevné zdraví, a ať se vám vyplní i ta nej-
tajnější přání.

Mgr. Mária Ševčíková

Milí sousedé, kamarádi! 
Přeji Vám všem šťastné 
prožití vánočních svátků. 
Doufám, že pod stromeč-
kem naleznete krásné 

dárky od  svých blízkých, že si pochut-
náte na  spoustě cukroví a  že alespoň 
na  chvíli zapomenete na  všechny sta-
rosti. Zkrátka a  dobře, buďte se svý-
mi rodinami, navštivte přátele a  bavte 
se. Nezapomeňte ani na  tradice, třeba 
na půlnoční mši, a užijte si jedinečnou 
atmosféru Vánoc. Tak šťastné a veselé!

Bc. Adam Palát, Piráti

Milí spoluobčané, dovol-
te mi prosím, abych Vám 
jménem všech členů a za-
stupitelů za ODS na Pra-
ze 14 popřál požehnané 
a radostné prožití vánoč-

ních svátků. Vánoce jsou nejradostněj-
ším svátkem roku, ke kterému se pojí 
krásné vzpomínky z dětství. Než used-
neme k vánočnímu stolu, vzpomeňme 
si v adventním čase na mnoho potřeb-
ných lidí, kteří jsou možná někde blíz-
ko nás, opuštění a nešťastní. Opravdo-
vá láska, přátelství a pomoc bližnímu 
jsou tím největším darem, který mů-
žeme dát i přijmout nejen o Vánocích.
Josef Kutmon, ODS

Vážení občané, za všech-
ny členy našeho nezávis-
lého hnutí bych vám chtě-
la upřímně popřát, aby 
i  letošní vánoční svátky 
byly tím nejhezčím a nej-

srdečnějším obdobím v  roce, plným 
radosti, pohody a hezkých vzájemných 
vztahů. Přeji vám, aby se kouzlo Vánoc 
znovu dotklo vašich srdcí a  pomohlo 
narovnat, co se v  průběhu roku úpl-
ně nepovedlo. Do  nového roku vám 
pak přejeme především pevné zdraví 
a spokojenost a štěstí ve všem, čemu 
se rozhodnete věnovat.

Soňa Tománková,  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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Aktuality

Výstava obrazů
Výstava obrazů 
Věry Angerové 
Krajiny a abstrakce 
bude otevřena od 8. 
ledna 2020 v Galerii 
14, nám. Plk. Vlčka 
686, Černý Most 
a potrvá do 30. led- 

na. Otevřeno vždy úterý, středa, 
čtvrtek od 14 do 18 hodin. 

Vyhlášení fotosoutěže 
o nejlepší „srovnávačku“

Praha 14 ocenila výherce fotosoutě-
že o  nejlepší „srovnávačku“, kterou 
vyhlásila v souvislosti s  letošním 25. 
výročím městské části. Autoři deseti 
nejhezčích snímků, respektive dvojic 
snímků zobrazujících to samé místo 
v městské části dnes a před více než 
patnácti lety, ve druhé polovině listo-
padu dorazili na setkání do volnoča-
sového centra Plechárna. Zaslouže-
né ceny si převzali z rukou zástupců 

redakce Čtrnáctky a  místostarostky 
Prahy 14 Mgr. Ireny Kolmanové. První 
místo obsadil pan Milan Kaška, druhé 
paní Iva Polochová a třetí pan Jan Bři-
nek. Všem, kdo se do soutěže zapojili, 
děkujeme a  výhercům gratulujeme! 
Srovnávací fotografie byly publiko-
vány ve speciálu Čtrnáctky, městská 
část je postupně zveřejní i  na  svém 
Facebooku. 

red

Vánoční svoz směsného  
a tříděného odpadu 
VÁNOČNÍ STROMKY  
DO POPELNICE NEPATŘÍ 
V případě, že máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner na  směsný 
odpad, můžete  stromky volně odlo-
žit vedle nich. V  ostatních případech 
(činžovní a  rodinná zástavba nebo 
nádoby v  kleci) prosíme o  odložení 
vánočních stromků k nejbližším kon-
tejnerům na  tříděný odpad. Stromky 
rozhodně nepatří do nádob na směs-
ný odpad, výrazně snižují jejich kapa-
citu. Stromky vyhazujte nejlépe den 
před odvozem komunálního odpadu, 
aby nedocházelo k  jejich hromadění 
v  ulicích zbytečně dlouho. Stromky 
jsou do vozů na komunální odpad na-
kládány v  běžných svozových dnech 
a  jejich odvoz bude probíhat po  celý 
leden a únor. Výjimka platí pro umělé 
stromky. Pokud už stromek doslou-
žil, rozhodně nepatří do  kontejne-

ru na  tříděný či směsný odpad, ale 
do sběrného dvora. 
SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU: 
23.–31. 12. 2019 standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech 
1. 1. 2020 svoz až na výjimky neprobí-
há, náhradní svoz proběhne v násle-
dujících dnech 
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat stan-
dardní svoz s případným časovým po-
sunem (max. 1 den) 
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU: 
23.–31. 12. 2019 standardní svoz v pra-
videlných svozových dnech, v  kritic-
kých oblastech budou posíleny svozy 
ostatních složek tříděného odpadu 
1. 1. 2020 svoz až na výjimky neprobí-
há, náhradní svoz proběhne v násle-
dujících dnech 
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat stan-
dardní svoz s případným časovým po-
sunem (max. 1 den)  red

Vánoční prodej 
knihy Linka 141
Během celého prosince můžete objed-
návat unikátní publikaci o Černém Mos-
tě – Linka č. 141 za zvýhodněnou cenu 
500 Kč. Veškeré informace se dozvíte 
na  e-mailu: produkce@stopzevling.cz 
nebo na Fb Linka č. 141. dm

VI. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 14
17. 12. 2019 OD 15 
HODIN V GALERII 14
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek 
Vondra zve občany na VI. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 14, které 
se koná 17. 12. 2019 od 15 hodin 
v prostorách Galerie 14, náměstí 
Plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Program jednání bude zveřejněn 
od 10. 12. 2019 na www.praha14.cz. 
Interpelace občanů budou probí-
hat tradičně od 17.00 do 17.30.
Počínaje tímto zasedáním budou 
z jednání ZMČ P14 pořizovány 
přímé online přenosy. Z každého 
jednání bude zároveň 
pořizován záznam.

Foto: Kristýna Bílková

Pracujte 
v Hloubětínské 55
H55 hledá milou a  komunikativní 
výpomoc na  pozicích uvaděčky/uva-
děči, šatnáři/šatnářky na  několik 
večerů v měsíci. Odměna: 120,-/hod. 
na  DPP + volné vstupenky na  pro-
gram H55. V případě zájmu se ozvěte 
na info@h55.cz dm
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Kotlíkové  
dotace
Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
v  závěru letošního září schvá-
lilo vyhlášku, která zakazu-
je spalování vybraných druhů 

pevných paliv (např. uhlí, 
uhelné brikety, koks) 
v  emisně nevyhovujících 
kotlích. Nařízení bude 
platit od  října 2020. Ta-
táž vyhláška už nyní za-
kazuje po dobu vyhlášení 
smogové situace na  ce-

lém území Prahy spalovat 
všechny druhy pevných paliv 
v  krbech, kamnech atd., které 
nemají sloužit jako hlavní zdroj 
vytápění objektu. Pro výměnu 
emisně nevyhovujících kotlů 
mohou lidé využívat kotlíko-
vé dotace, o  které lze žádat od   
21. 10. 2019. Podrobné infor-
mace mohou zájemci získat 
na portalzp.praha.eu. red

Výraznou změnu představuje zkrá-
cení tras linek 223 a  224. Trasa linky 
223 byla zkrácená o úsek Černý Most 
– Depo Hostivař, kde ji nahradila nová 
linka 171 (každodenní provoz, ukončena 
v zastávce Ve Žlíbku). Trasa autobusové 
linky 224 se pak v rámci změn v MHD 
zkrátila o  úsek mezi Dolními Počer-
nicemi a  Sídlištěm Petrovice. V  tomto 
úseku ji nahradila nová linka 204.
Od  ledna 2020 bude od  Bazénu 
Hloubětín jezdit nová midibusová lin-
ka číslo 186, a to přes Lehovec a Hutě 
až na Satalickou oboru. Částečně na-
hradí dosavadní linku 396, jejíž trasa 
bude o výše zmíněný úsek zkrácena. 
„Místním lidem se tak zrychlí cesto-
vání. Díky zkrácení trasy nebude linka 

nabírat 
t a  ko v á 
zpoždě-
ní. Navíc 
– spoje 
pod číslem 186 
budou v ranních a od-
poledních špičkách jezdit čas-
těji,“ doplňuje místostarosta Hukal.
Rušené autobusové linky, případ-
ně rušené úseky u  některých linek 
kompenzují spoje na jiných, nově za-
vedených linkách. Cílem je, aby jízda 
v  MHD byla pro cestující rychlejší 
a pohodlnější. Veškeré další podrob-
nosti ke změnám v MHD jsou k dis-
pozici na  webu společnosti ROPID – 
www.pid.cz. red

Změny v pražské MHD
SE ZAČÁTKEM PROSINCE, KONKRÉTNĚ OD 2. 12. 2019, VSTOUPILA 
V PLATNOST CELÁ ŘADA ZMĚN V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK PRAŽSKÉ 
HROMADNÉ DOPRAVY. NOVINKY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH SE ČÁSTEČNĚ 
DOTÝKAJÍ I PRAHY 14. „AUTOREM ZMĚN JE ORGANIZÁTOR PRAŽSKÉ 
VEŘEJNÉ DOPRAVY, SPOLEČNOST ROPID, KTERÁ VŠECHNY ÚPRAVY ÚZCE 
KOMUNIKUJE S MĚSTSKÝMI ČÁSTMI,“ ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTA PRAHY 14, 
ING. PETR HUKAL, JENŽ MÁ V GESCI MÍSTNÍ DOPRAVU.



Péče o komunikace / Pozvánka

Novinky v zimní údržbě v Praze 14
PROSINEC JE MĚSÍC, KDY SE HONÍME ZA VÁNOČNÍMI DÁRKY, SMÝČÍME DOMÁCNOSTI, BILANCUJEME 
A ZPRAVIDLA SI TAKÉ UŽÍVÁME PRVNÍ SNĚHOVOU NADÍLKU. JAKKOLIV ZA OKNY PADAJÍCÍ VLOČKY PŮSOBÍ 
ROMANTICKY, SOTVA ČLOVĚK VYRAZÍ VEN, UŽ TOMU TAK BÝT NEMUSÍ. MRZNE, KLOUŽE TO A MEZI NEJČASTĚJI 
SKLOŇOVANÁ SLOVA PATŘÍ MRÁZ, SNÍH A ÚKLID.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY – WWW.PRAHA14.CZ/ZIMNI-UDRZBA
MÁTE PODNĚT KE ZLEPŠENÍ ZIMNÍHO ÚKLIDU V PRAZE 14? 

PIŠTE NA ZIMNIUDRZBA@PRAHA14.CZ  
NEBO VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 222 295 800. 

Co se údržby týká, minulá zima ne-
patřila k  těm zrovna nejlépe zvlád-
nutým sezónám. Silničáři v  ulicích 
samozřejmě byli, stejně jako úklidové 
čety vybavené hrably, lopatami i sme-
táky. Ale nestačilo to. Najaté firmy 
nestíhaly. „Je pochopitelné, že při ex-
trémnějším sněžení nelze chodníky 
ani vozovky udržovat v absolutně bez-
chybném stavu, lidé v  takových situ-
acích vždycky budou muset být opa-
trní, nicméně úklid tehdy neodpovídal 
našim představám ani při přihlédnutí 
k  těmto okolnostem. Řešil jsem v  té 
době mnoho stížností místních oby-
vatel, z  nichž většina byla zcela po-
chopitelná,“ říká místostarosta Prahy 
14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce do-
prava v městské části spadá.

O ULICE SE POSTARAJÍ  
VÝHRADNĚ PRAŽSKÉ SLUŽBY
Už loni, sotva se čtrnáctka vypořáda-
la s  nejhorší porcí namrzající nadílky, 

začala radnice pracovat na  tom, aby 
ta další zima – bude-li na sníh bohatá 
stejně jako její předchůdkyně – už tolik 
starostí nenadělala. „Nejvíce problémů 
tehdy plynulo z  toho, že subdodavatel 
společnosti Pražské služby, který měl 
částečně úklid v  Praze 14 zajišťovat, 
nezvládal reagovat dostatečně opera-
tivně – neměl dostatek pracovníků ani 
techniky. Po  intervenci naší městské 
části bude tuto zimu úklid v  Praze 14 
provádět výhradně technika Pražských 
služeb,“ doplňuje místostarosta Hukal. 
Oproti minulé sezóně navíc městská 
část rozšířila počet míst, kde se bude 
uklízet, a plán údržby celkově zrevido-
vala. „Objednáme například úklid ce-
lého náměstí v Hloubětíně, kde se loni 
udržoval pouze úzký koridor pro pěší,“ 
vysvětluje místostarosta.
Další novinkou je také usnadnění 
komunikace ze strany občanů. Nově 
byla zřízena e-mailová schránka 
zimniudrzba@praha14.cz a  zavede-

na telefonní linka číslo 225 295 800. 
„Tyto kontakty mohou lidé využívat 
v  okamžiku, kdy budou chtít podat 
podnět k  zimnímu úklidu v  tom či 
onom místě na území Prahy 14. Pří-
slušní pracovníci se těmito požadav-
ky budou v co nejkratší možné době 
zabývat a řešit je,“ říká místostaros-
ta Hukal.
Úklid ulic v Praze 14 z části objednává 
přímo místní radnice, z části Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), 
která je také správcem většiny míst-
ních ulic. Platí, že údržba vždy probíhá 
v přesně stanoveném pořadí v souladu 
s plánem zimní údržby, což se týká jak 
silnic, tak ulic a chodníků. První na řadě 
jsou vždy páteřní komunikace. Veškeré 
podrobnosti o plánu zimní údržby, včet-
ně informací o tom, které ulice spadají 
do  kterého pořadí, zájemci naleznou 
na webových stránkách městské části 
www.praha14.cz/zimni-udrzba. red

Zdroj fotky: Pixabay

Gala večer
plný tance, 

zpěvu a divadla

13.12.2019 
17:30 - 19:30 

Kulturní dům Ládví www.ddmpraha9.cz
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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

Dokonalé lyžování - Francie 
Týdenní pobyty  
se skipasem 

Tel.: 224 214 403
www.betatour.cz

Testování lyží  
Sporten zdarma 
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PRO INZERCI KONTAKTUJTE:
Zuzana Tomaschková, +420 605 405 799, tomaschkova@regvyd.cz

V  úterý 26. 11. stezku slavnostně ote-
vřeli místostarosta Prahy 14 Ing.  Petr 
Hukal a náměstek primátora Ing. Adam 
Scheinherr, MSc., Ph.D.  „Dlouhodo-
bá podpora cyklistické a  pěší dopravy 
má pozitivní dopady na životní prostře-
dí v  Praze a  zdraví místních. Praha se 
tomu snaží jít naproti například vyššími 
investicemi do  cyklodopravy, než byly 
v  předchozích letech,“ uvedl náměstek 
Scheinherr, do  jehož gesce doprava 
v  metropoli spadá. Například v  letoš-
ním roce město cyklodopravě pomohlo 
částkou 121 milionů korun.
Podle místostarosty Hukala, který má 
na starosti dopravu v Praze 14, je cílem 
cyklomagistrály postupně vytvořit bez-
pečné a  od  aut oddělené spojení mezi 
Palmovkou a Středočeským krajem. Už 
nyní společně s magistrátem a okolními 

městskými částmi pracujeme na  dal-
ších fázích – zejména na propojení s no-
vým parkem Arborka a na dalším úseku 
směrem do  klíčovského parku lávkou 
přes Kbelskou,“ dodal místostarosta 
Hukal. red

Severovýchodní cyklomagistrála: 
otevření nového úseku
MEZI HLOUBĚTÍNSKOU BAŽANTNICÍ, KBELSKÝM LETIŠTĚM A SATALICEMI 
VEDE NOVÁ DVOUKILOMETROVÁ STEZKA. JE SOUČÁSTÍ SPOLEČNÉHO 
ZÁMĚRU HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ NA SEVEROVÝCHODĚ 
METROPOLE – TZV. SEVEROVÝCHODNÍ CYKLOMAGISTRÁLY.

Novou cyklostezku slavnostně otevřeli (zleva) 
starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra, starostka 
Satalic Mgr. Milada Voborská, místostarosta 
Prahy 14 Ing. Petr Hukal a náměstek primátora 
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Most na Hutě čeká  
příští rok rekonstrukce
Obyvatele Hutí i  všechny ostatní ři-
diče či cestující MHD, kteří využívají 
most v ulici Za Černým mostem (ve-
doucím přes železniční trať), čeká 
v  příštím roce významné doprav-
ní omezení. „Vzhledem ke  svému 
technickému stavu most vyžaduje 
rekonstrukci. Práce provede správ-
ce komunikace - Technická sprá-
va komunikací hl. m. Prahy (TSK) 
na  základě dlouhodobého požadav-
ku městské části,“ vysvětluje mís-
tostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, 
do  jehož gesce místní doprava spa-
dá. Projekt, včetně návrhu doprav-
ních omezení po dobu rekonstrukce, 
je momentálně v přípravě. „Zahájení 
prací očekáváme ve druhém čtvrtletí 
příštího roku. Již v  tuto chvíli víme, 
že doprava přes most bude muset 
být kvůli stavbě zcela vyloučena. 
O  navazujících krocích, objízdných 
trasách, organizaci MHD a  dalších 
podrobnostech budeme občany prů-
běžně informovat,“ dodává místosta-
rosta Hukal. red
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POKRAČOVÁNÍ POHÁDKOVÉHO HITU LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ JE KONEČNĚ TADY!
DRUHÝ DÍL JEDNÉ Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH POHÁDEK VŠECH DOB, FILM LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2, ODSTARTOVAL V ČESKÝCH KINECH 21. LISTOPADU. JEŠTĚ O DEN DŘÍVE PROBĚHLA 
EXKLUZIVNĚ JEHO ČESKÁ PREMIÉRA V MULTIKINĚ CINESTAR CENTRA ČERNÝ MOST. PREMIÉROU VŠAK LEDOVĚ EXKLUZIVNÍ ZÁŽITKY NEKONČÍ. AŽ DO KONCE ROKU MŮŽETE 
V CENTRU ČERNÝ MOST ZAŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ NA VLASTNÍ KŮŽI.

Nový kruhový objezd zlepší 
plynulost dopravy
NA KŘIŽOVATCE ULIC ZA ČERNÝM MOSTEM A CÍGLEROVA BYLA NEDÁVNO 
VYBUDOVÁNA MALÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA. SMYSLEM ÚPRAVY JE 
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A PODPORA PLYNULOSTI DOPRAVY NA HUTÍCH.

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

Z  bezpečnostní inspekce vyplynu-
lo, že při výjezdu z  ulice Za  Černým 
mostem mají řidiči zhoršený rozhled. 
Nová křižovatka toto výrazně zlepšuje, 
čímž přispívá ke  zvýšení bezpečnosti 
a  plynulosti provozu. Vozidla jedoucí 
od  Hutí již nemusejí dávat přednost 
oběma směrům v  Cíglerově ulici, ale 
budou dávat přednost pouze při vjezdu 
na přehledný kruhový objezd.
Křižovatku navrhl Atelier malých 
okružních křižovatek, který rovněž 
prověřil, že nedojde k  omezení prů-
jezdu rozměrnějších vozidel. „Přes 
křižovatku jezdí směrem ke  stanici 
metra důležité, pro obyvatele Hutí 
klíčové, autobusové linky – 201 a 396. 
Ještě než byla křižovatka vybudo-
vána, proběhl test jejich bezpečné-
ho průjezdu, který dopadl úspěšně. 
V ranních špičkách měli cestující pro-

blém s neustálým zpožďováním spojů. 
Očekáváme, že díky tomuto dopravní-
mu opatření bude provoz plynulejší,“ 
řekl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr 
Hukal, který má dopravu v  městské 
části ve své gesci.
Ani kruhová křižovatka nevyřeší fakt, 
že (nejen) přes toto místo projíždí více 
automobilů, než by z  hlediska kapa-
city komunikace mělo. Praha 14 pod-
poruje urychlenou dostavbu severní 
části Ocelkovy ulice, která by v  bu-
doucnu oblasti Hutí částečně ulevila. 
Projekt na  vybudování okružní kři-
žovatky nechala zpracovat městská 
část Praha 14. Po  projednání s  pří-
slušnými orgány (Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, ROPID a Policie ČR) ho 
předala k realizaci Technické správě 
komunikací hl. m. Prahy.

red
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Odolná podlaha, 
která vydrží každou zátěž 

Vinylová podlaha s montáží
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Vítězka soutěže The Voice 2019  
Annamária d Álmeida zpívala pro Motýlek
Každoročně pořádaný benefiční Kon-
cert pro Motýlek se odehrál ve čtvrtek 
31. října v  Komunitním centru Matky 
Terezy a  i  letos jsme společně s   dár-
ci, pracovníky, dobrovolníky a  další-
mi návštěvníky prožili příjemný večer. 
Tentokrát jsme oslovili kapelu, kterou 
si občas můžete poslechnout jen tak 
na ulici, The Brownies. V nedávné sou-
těži The Voice Česko Slovensko 2019 
jsme drželi palce Annamárii d Álmei-
dě, zpěvačce tohoto tria, a  obdivovali 
všechna její vystoupení, nakonec se 
stala vítězkou. Na osmistrunnou kyta-
ru ji doprovodil Pavel Rohlena a na per-
kusně-bicí soupravu Hana Rohlenová.

Jsme poctěni, že The Brownies zahráli 
pro Motýlek, jejich reggae a latin music 
okouzlily publikum natolik, že nenecha-

ly zahálet taneční temperament diváků 
včetně klientek Motýlka. Ty přispěly 
k  jedinečné atmosféře a výjimečnému 
zážitku, odvážily se tančit i na pódiu.  
Mluveným slovem koncert tradičně do-
provodila patronka Ester Janečková.
Děkujeme všem návštěvníkům a part-
nerům, kteří tuto benefiční akci podpo-
řili. PhDr. Hana Urbanová,  
 ředitelka a PhDr. Zuzana Jelenová, 
 předsedkyně správní rady

Pokud jste koncert zmeškali a  chtěli byste v  adventním čase udělat dob-
rý skutek, pomozte svým příspěvkem, prosím. Použijeme jej na financová-
ní aktivit pro děti se zdravotním znevýhodněním, které v Praze 14 žijí spolu 
s námi. Komunitní centrum Motýlek je organizací s prověřenou kvalitou so-
ciálních služeb a dětem se věnujeme více než 18 let. Děkujeme.
Číslo sbírkového účtu: 262427178/0300 www.motylek.org

Zdroj fotky: KC Motýlek



Rozhovor

Jak jste v dětství vnímal Vánoce?
Vzpomínám si, že jsem se moc těšil. 
I když k obědu bývala černá omáčka, 
kterou jsem neměl rád, tuto tradici 
praktikovala babička. Vlastně vnímám 
mládí a dětství jako čas soustavného 
těšení se a  čekání. Na  to, až budou 
Vánoce, skončí školní rok, začnou 
prázdniny, až odmaturuji… V této sou-
vislosti se mi vybavuje citát od  Joh-
na Lennona: „Až jednou půjdeš přes 
most života, který tě vede z  dětství 
do dospělosti - nespěchej. Podívej se 
na  řeku života, která pod tebou tvoří 
víry. Postůj a podívej se. Touto cestou 
půjdeš naposled, nemůžeš se už vrá-
tit. Jen bláznům je dopřáno vracet se.“ 
V mladí ale i v dospělosti člověk stále 
někam pospíchá, říká si, že až se stane 
to či ono, že štěstí na něho čeká někde 
vpředu, že teprve pak začne ten pravý 
život. A najednou jste dospělý, neřku-li 
starý a říkáte si, proč jsem vlastně tak 
pospíchal a nežil v přítomnosti?

Co pro vás Vánoce znamenají dnes? 
Snažím se, aby svátky neztrácely svůj 
duchovní rozměr, nestala se z  nich 
pouhá honba za konzumem, plnou led-
nicí a úklidem. Advent je čas zastavení, 
rozjímání a radostného očekávání. Ne-
chci, aby se z Vánoc staly dostihy. V re-
klamách se objevují slogany „Jak přežít 
Vánoce“. To je pro mne strašná věta, 
Vánoce jsou přece ty nejkrásnější svát-
ky roku. Co se týká rodinných rituálů - 
na Štědrý den ráno přijíždí syn a zdobí 
stromek, manželka vaří a  odpoledne 
jdeme na Kyjský hřbitov. Míváme tradič-
ní českou štědrovečerní večeři, kapra 
s  bramborovým salátem. Na  Boží hod 
zajdu do kostela, přijedou i dcery s part-
nery a vnoučaty i syn s partnerkou. Je 
nás jedenáct a máme problém vejít se 
k našemu velkému stolu, když se celá 
naše rodina sejde u oběda. 

Jaké bylo dětství a mládí v Kyjích? 
Vzpomínám si, že když poprvé vyasfal-
tovali Rožmberskou ulici, pořádali jsme 
na  ní s  kamarády závody na  koloběž-
kách. Dneska je ve špičce problém pře-
jít Broumarskou. Pro nás představova-

ly Kyje Klondike, Rokytka byla Yukon, 
má klukovská dobrodružství jsou spo-
jená s  Kyjským rybníkem, skálou nad 
Aloisovem, Čihadly, hřištěm v Masary-
kově (dnes Jiráskově) čtvrti, kterému 
se říkalo Sokolák. To je krajina mého 
dětství. Tenkrát to bylo tak, že jsme 
přišli ze školy, položili tašku a  domů 
se vrátili večer. Prostě děti ulice. Moje 
děti tohle zažily už jen tak z  poloviny 

a  dneska je všechno jinak, děti mají 
řadu kroužků, různých aktivit a rodiče 
se o ně bojí. Na gymnázium jsem chodil 
na Vinohrady. Když jsem řekl, že byd-
lím v Kyjích, spolužáci se smáli, že jsem 
odněkud od Kolína. Odporoval jsem, že 
Kyje byly ten rok přičleněny ku Praze. 
Ale stejně jsem pro ně byl odněkud 
zdaleka, i když jsem se cítil být Pražá-
kem. A dnes? Za 10 minut jsem vlakem 
v centru Prahy na Masarykově nádraží. 

Jak vás rodiče vychovávali? 
Mám bratry dvojčata, jsou o  pět let 
mladší než já. Byli jsme vychováváni 
dost konzervativně, žádná volná libe-
rální výchova. V  roce 1960 táta koupil 
chalupu v Jizerkách, abychom měli kam 
jezdit na  prázdniny. Byla to naprostá 
ruina, kterou jsme léta opravovali. Teh-
dy jsem tyhle práce na chalupě vůbec 
neměl rád. Otrava tahat z lesa balvany 
na  skalku, na  základy, kácet stromy, 
natírat, sám jsem každé léto sekal ko-
sou půl hektarovou louku a seno si pak 
odvezlo JZD. Samozřejmě jsme se zpě-
čovali, rodiče nás museli do práce nu-
tit. Štvalo mě, že tohle všechno musíme 
dělat. Později jsem pochopil, že to byla 
průprava, že každý den budeme muset 

Snažím se, aby si Vánoce zachovaly duchovní 
rozměr a nestaly se z nich dostihy
IVAN HUBAČ NAPSAL POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU SANITKA, SCÉNÁŘE K HOROROVĚ LADĚNÉMU POVÍDKOVÉMU CYKLU 
ČERNÍ ANDĚLÉ, NĚKOLIK TELEVIZNÍCH SERIÁLŮ, DESÍTKY TELEVIZNÍCH FILMŮ, SCÉNÁŘ K FILMU LÍDA BAAROVÁ, 
LIBRETA K MUZIKÁLŮM JACK ROZPAROVAČ A DON JUAN ČI DIVADELNÍ HŘE HRABĚNKA. ŘADU LET PŮSOBIL JAKO 
ŠÉFDRAMATURG ČESKÉ TELEVIZE. JE SYNEM SCÉNÁRISTY JIŘÍHO HUBAČE A CELÝ ŽIVOT BYDLÍ V KYJÍCH. 

Ivan Hubač  Foto: Kristýna Bílková

Jiří Hubač, otec Ivana Hubače



Rozhovor

v životě dělat něco, k čemu nebudeme 
mít žádnou chuť, ale udělat se to musí. 
To ve mně zůstalo i v souvislosti s mou 
profesí. Nemůžu měsíc čekat na  in-
spiraci, a i když mi psaní zrovna nejde, 
musím scénář prostě nějak vysedět.

Bylo od dětství jasné, že budete sce-
nárista? Co na to říkal váš otec? 
Mně to jasné bylo. Tedy že chci psát po-
vídky, příběhy, knížky…, ale otec mne 
od toho zrazoval. Říkal, že psaní je velká 
řehole. Doporučoval mi, že pokud chci 
pokračovat v  rodinné tradici, abych se 
dal raději na režii. Nakonec jsem vystu-
doval dramaturgii na  DAMU, na  otco-
vo doporučení jsem nedal a šel prostě 
svou cestou. Dlouho jsem psal pod pse-
udonymem Ivan Hejna (příjmení dědeč-
ka z matčiny strany), nechtěl jsem, aby 
bylo moje jméno spojováno s otcem. Te-
prve po jeho smrti píši zase pod vlast-
ním jménem Ivan Hubač. Táta mi pseu-
donym tenkrát sám doporučoval, i kvůli 
tomu, že v 70. letech musel z politických 
důvodů odejít z Československé televi-
ze, a  říkal, že se jménem Hubač bych 
moc štěstí v té době neudělal.

Proč musel odejít?
Tehdy stačilo veřejně říct, že nesou-
hlasíte se vstupem vojsk Varšavské 
smlouvy. Naštěstí bylo kvalitních au-
torů velmi málo, a tak komunisti nako-
nec přimhouřili oči a další vlastní tvor-
bu tátovi po čase povolili. Vzpomínám 
si, jak za ním jednou přijeli z ÚV KSČ, 
aby napsal seriál o  Gottwaldovi, při-
vezli obrovské fascikly materiálů, aby 
si je prostudoval, a že ho to jistě osloví. 
Když za týden soudruhům řekl, že psát 
o Gottwaldovi nebude, vyhrožovali mu, 
že už by taky nemusel napsat nikdy 
nic. Odvětil, že už toho napsal dost.

Jak se vlastně liší psaní scénáře 
od psaní prózy či poezie? 
Scenáristika je úplně jiná disciplína než 
psaní beletrie, natož poezie. Poezie je 
převážně subjektivní záležitost. I první 
próza bývá často velmi autobiografic-
ká. Říká se, že teprve druhá kniha roz-
hoduje o tom, zda máte opravdu talent. 
Ve scenáristice to funguje jinak, v té se 
subjektivním pohledem nevystačíte. 
Musíte „žít“ život všech svých postav, 
vcítit se do nich, poctivě obstarat jejich 
charakteristiku a  jejich svébytný ži-
vot. Když píšete dialog, postava, která 
mluví naposled, by měla vždy mít svou 
pravdu, i kdyby byla divákovi sebevíce 
nesympatická. To velcí dramatici jako 

Shakespeare dokonale ovládali. Scé-
nář vyžaduje objektivitu. Básně můžete 
psát v sedmnácti, drama a scénář jen 
velmi těžko. A je tu ještě jeden zásadní 
rozdíl. Když napíšete román, uděláte 
tečku za úplně poslední větou a za celé 
dílo jste stoprocentně zodpovědný. 
U scénáře, který se realizuje, přichází 
režisér se svou představou, nemusíte 
mít štěstí na herecké obsazení, střihač 
není zrovna ve  formě, hudební skla-
datel se netrefí do atmosféry... Prostě 
zapojuje se celá řada lidí, kteří mohou 
scénář srazit dolů, nebo naopak při 
dobré konstelaci posunout nahoru. 

Vnímáte scenáristiku jako umění 
nebo jako řemeslo? 

Ledacos se můžete naučit - jak se 
buduje zápletka, tvoří charaktery, vy-
práví příběh. Ale pak musíte mít ně-
jaký dar shůry, talent od  Pánaboha. 
Protože jinak scénáři netluče srdce. 

Na čem momentálně pracujete?
Dopisuji divadelní hru, měl bych ji ode-
vzdat do konce roku a premiéra je plá-
nována na září. Líbí se mi, že v divadle je 
napsané slovo pro herce závaznější než 
ve filmu či televizi, kde má někdy herec 
tendenci si napsané trochu změnit, pro-
tože třeba zapomněl text. Nefixuje si ho 
tak jako v divadle, protože scéna se na-
točí a herec text z hlavy definitivně vy-
pustí. Práce pro divadlo mě v poslední 
době naplňuje čím dál tím víc.  pet

Bratři Ivan, Jiří a Tomáš Hubačovi  Foto: Jakub Ludvík



Veřejná sbírka

„Mnoho lidí, zejména těch s  posti-
žením, přišlo při požáru o  pomůcky 
a přístroje, které potřebují k plnohod-
notnému životu. Proto jsme vyhlásili 
veřejnou sbírku a budeme rádi za ka-
ždý, i drobný příspěvek. Veškerý výtě-
žek sbírky půjde jak na  tyto pomůc-
ky, tak na  jinou nezbytnou pomoc,“ 
vysvětlil starosta Prahy 14 Mgr.  Ra-
dek Vondra. Informace o  tom, jakým 
způsobem je možné příspěvek zaslat, 
zájemci naleznou v  rámečku na  této 
stránce.
Hořet začalo ve 2. poschodí. Z osmi-
patrového domu bylo následně eva-
kuováno devadesát obyvatel včetně 
čtyřiceti lidí na vozíčku. Požár se třem 
profesionálním a dvěma dobrovolným 
hasičským jednotkám podařilo dostat 
pod kontrolu přibližně za hodinu. 

POMÁHAJÍ INFORMACE
Zhruba tři hodiny od vypuknutí požá-
ru se lidé začali vracet do svých bytů. 
„V mezičase mohli jako útočiště využít 
nedaleké centrum Plechárna, které 
jsme v noci, kdy požár vypukl, opera-
tivně otevřeli. Aktuální informace k si-
tuaci budeme postupně zveřejňovat 
na webu městské části www.praha14.
cz i  na  Facebooku. S  obyvateli domu 
jsme samozřejmě nadále v  kontaktu 
též individuálně,“ řekl starosta Prahy 
14 Mgr. Radek Vondra.
Příčinu požáru vyšetřovatelé zjiš-
ťují – zatím není známa. Dům z roku 
1991 patří Magistrátu hl. m. Prahy. 
Jeho správu má na  starosti společ-
nost Centra, a. s., která od  počátku 
intenzivně spolupracuje na  pomoci 
zasaženým lidem i na odstranění ná-
sledků. 
„Dům je sanován, vyčištěn, stabilizo-
vali jsme páteřní rozvody elektroin-
stalace. Potíže byly s výtahy, které se 
nejprve podařilo zprovoznit, ale záhy 
došlo k  dalšímu výpadku. Ten byl 
sice odstraněn, ale není možné, aby 
– zvláště v domě, kde bydlí osoby se 
sníženou schopností pohybu – zůstá-

valo riziko další poruchy,“ uvedl ře-
ditel správy nemovitostí společnosti 
Centra a.s. Jiří Mejdrech. S  firmou, 
která se výrobou a  instalací výtahů 
zabývá, správce momentálně hledá 
trvalejší řešení. „Dle vyjádření vý-
tahářů došlo k  výpadku výtahu kvůli 
závadě na  celoplošné světelné liště. 
Ta vznikla z  důvodu zakouření a  ná-
sledného zahašení požáru. Výtahy již 
mají nové lišty a při preventivní pro-
hlídce provozu výtahů dne 20. 11. byl 
výtah v  domě 996 po  odpojení domu 
od  elektřiny funkční,“ vysvětlil ředi-
tel Mejdrech. Zároveň ubezpečil, že 
o dalším postupu prací bude obyvate-
le podrobně informovat.
„Nyní všude v  domě, kde je nám to 
umožněno – což je v  současnosti 
ve  všech bytových jednotkách – po-
stupně prověřujeme stav elektro-
rozvodů. Revize v bytech necháváme 
provádět, i přestože za jejich stav od-
povídá nájemce. Jedná se o výjimečný 
případ a  jsme na  tomto postupu do-

hodnuti s hl. m. Prahou. Zároveň pro-
vádíme opravy tak, abychom minima-
lizovali jakékoliv riziko,“ dodal ředitel 
Mejdrech. 
Již před časem byl schválen záměr 
celkové rekonstrukce domu. Nyní pro-
bíhá stavební řízení na  velký projekt, 
který zahrnuje zateplení, novou elek-
troinstalaci ve společných prostorách 
a výměnu dvou výtahů. Projekt mimo 
jiné počítá s řadou změn, jež povedou 
ke zvýšení nejen protipožární bezpeč-
nosti objektu – např. se zlepšením od-
tahu kouře, novými vstupními dveřmi 
do domů, zvonkovými tably s videote-
lefonem a tak dále. 
Škodu na  majetku hasiči odhadli 
ve výši 1,5 milionu korun. Pomoc za-
saženým lidem je ze strany městské 
části nejen materiální, ale i  morál-
ní. „Mimo jiné jsme stále v  kontak-
tu s  rodinou zemřelé dívky. Duševní 
následky tragédií, jako byla tato, se 
zpravidla neukážou hned, ale až poz-
ději, když opadne prvotní šok,“ říká 
starosta Vondra. 
Ve  středu 4. prosince se v  17 hodin 
ve  volnočasovém centru Plechárna 
uskuteční setkání obyvatel dotčeného 
domu.  red 

Následky požáru: veřejná sbírka nyní, 
rekonstrukce domu do budoucna 
VE ČTVRTEK 14. 11. KOLEM DRUHÉ HODINY RÁNO VYPUKL POŽÁR V PANELOVÉM DOMĚ V ČERNOMOSTECKÉ 
ULICI KPT. STRÁNSKÉHO. PŘI TRAGÉDII ZEMŘELA MLADÁ ŽENA A NĚKOLIK JEJÍCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT VČETNĚ 
ASISTENČNÍHO PSA. VEDLE HASIČŮ, ZÁCHRANÁŘŮ, POLICISTŮ ČI SPRÁVCE OBJEKTU RYCHLOU POMOC 
POSKYTLA I MĚSTSKÁ ČÁST. TA JE S LIDMI, KTERÉ NEŠTĚSTÍ POSTIHLO, NADÁLE V  PRAVIDELNÉM KONTAKTU. 
NA POMOC OBYVATELŮM DOMU, V JEHOŽ SPODNÍ ČÁSTI JE POSKYTOVÁNA PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, RADNICE 
MIMO JINÉ VYHLÁSILA VEŘEJNOU SBÍRKU.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Během požáru v ulici Kpt. Strán-
ského přišlo mnoho lidí o pomůc-
ky a  přístroje, které potřebují 
k  plnohodnotnému životu. Pokud 
těmto lidem chcete pomoci, pro-
sím, poskytněte finanční příspě-
vek. Vděční budeme za jakoukoliv, 
i  drobnou částku. Všem dárcům 
děkujeme!
Jak přispět: 
hotově – na pokladně ÚMČ Praha 
14, Bratří Venclíků 1073, 1. patro
převodem na účet číslo:  
26016-9800050998/6000,  
PPF banka, Evropská 2690/17, 
160 41 Praha 6



INZERCE

Požár rozhledny
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  Máte prořízlou pusu?    Chcete změnu?
  Umíte zabrat?    Chcete si řídit svůj 

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

  Chcete  vydělávat 30, ale i přes 50 tisíc?

Regionální vydavatelství vydává Čtrnáctku 
rozšiřuje svou působnost a hledá

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

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

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

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY!
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Unikátní stavba „z  dílny“ Huti archi-
tektury, studia známého architekta 
Martina Rajniše, zdobí Čihadla od loň-
ského června, oficiálně zpřístupněna 
veřejnosti byla tentýž rok na  podzim. 
„Doubravka se zařadila mezi symboly 
městské části. Není to obyčejná stav-
ba. Nejen její autoři, ale i my na radnici 
a všichni lidé, co na její výstavbě praco-
vali, do ní vložili kus srdce. O to víc nás 
mrzí, co se stalo,“ řekl starosta Prahy 
14 Mgr. Radek Vondra.
Shořela kůlna na nářadí a část výztuže 
nohy. Jen pár hodin na to, co se hasičům 
podařilo požár uhasit, dorazili na místo 
i lidé z Huti architektury, aby rozhlednu 
zabezpečili. „Statik rozhlednu prohlédl 
a  nehrozí jí bezprostřední nebezpečí. 
Nicméně zejména v  tomto ročním ob-
dobí lze předpokládat silnější vítr a ne-
chtěli jsme nic riskovat. Nyní řešíme 
další postup včetně jednání s  pojišťov-
nou,“ doplnil starosta Vondra.

Na Doubravku i do jejího bezprostřed-
ního okolí je zakázán přístup, vstupu 
na  schodiště nyní navíc brání mříž. 
Zda někdo rozhlednu podpálil schvál-
ně nebo z nedbalosti, není v tuto chvíli 
jasné – vyšetřování neskončilo. Archi-
tekti, kteří rozhlednu nejen navrhli, ale 
také realizovali její stavbu, chtějí – po-

kud jim to počasí dovolí, začít s rekon-
strukcí ještě letos. Vzhledem k povaze 
stavby a vzhledem k  tomu, že ohořela 
jen spodní část nohy, nebude s největší 
pravděpodobností nutné vyměňovat ce-
lou nohu. V tuto chvíli se předpokládá, 
že postačí inkriminovanou část stavby 
obestavět lešením a  nahradit jen po-
ničené větve a  další ohořelý materiál. 
„Uvidíme, jak to půjde. Rychlé to zřej-
mě nebude. Stačí si vzpomenout, jak 
časově náročná byla výstavba, k  tomu 
připočtěte hůře přístupný terén. Kom-
plikované bude i shánění vhodného ma-
teriálu, kterého je nedostatek. Na dru-
hou stranu, snažíme se na  věci dívat 
pozitivně. Uděláme vše pro to, aby se 
lidé mohli na rozhlednu vrátit v co nej-
kratším možném termínu,“ dodal sta-
rosta Vondra. Náklady na rekonstrukci 
se dle předběžných odhadů vyšplhají 
maximálně k milionu korun, pravděpo-
dobně však budou nižší. red

Na obnově Doubravky se začne pracovat ještě letos
POŽÁR V ULICI KPT. STRÁNSKÉHO NEBYL JEDINÝM, KE KTERÉMU MUSELI MÍSTNÍ HASIČI V LISTOPADU 
VYJÍŽDĚT. ANI NE TÝDEN NA TO, VE STŘEDU 20. 11. NAD RÁNEM, VZPLANULA ČÁST JEDNÉ ZE TŘÍ NOH 
ROZHLEDNY DOUBRAVKA. 



Rozhovor

Z  poslední analýzy pocitu bezpečí, 
kterou si nechal zpracovat Magistrát 
hl. m. Prahy vyplývá, že se v  místě 
svého bydliště cítí bezpečně 90 pro-
cent Pražanů. Jak je na tom v tomto 
ohledu naše městská část?
Součástí analýzy byl i průzkum, kte-
rý probíhal jak online, tak v  terénu. 
Na otázku, zda se cítí bezpečně, od-
povědělo „rozhodně ano“ nebo „spí-
še ano“ 86 % dotázaných místních 
obyvatel. To považuji za  velmi dobrý 
výsledek. Celková kriminalita v met-
ropoli se rok od roku snižuje, což se 
týká i Prahy 14. Tzv. index kriminality 
zde patří k těm nižším. Nejvyšší počet 
trestných činů se odehrává v centru, 
tedy na území Prahy 1.

Proč? Kvůli počtu lidí, co se zde po-
hybují?
Přesně tak. Vysoká koncentrace osob 
poskytuje i více příležitostí k majetko-
vé trestné činnosti, zejména ke  krá-
dežím. V centru Prahy se také nachází 
mnoho nočních podniků a  hospod, 
přičemž bezesporu existuje spojitost 
mezi požitím alkoholu a  pácháním 
trestných činů.

Přestože podle statistik a průzkumů 
je Praha 14 relativně bezpečná, asi 
není možné tento výsledek vzít jako 
fakt a dál se otázkou kriminality ne-
zabývat…
Ne, to samozřejmě není. Zlepšující se 
situace – a nyní myslím plošně, tedy 
v  rámci celé Prahy, je odrazem dů-
sledné prevence. Ta samozřejmě ne-
může vyřešit vše, ale pomáhá. I naše 
městská část v této oblasti organizuje 
řadu aktivit.

Můžete popsat alespoň některé?
Na základních školách bude opět po-
kračovat program primární prevence, 
jehož hlavním cílem je, aby žáci a stu-
denti měli dostatek informací o mož-
ných důsledcích rizikového chování. 
Dále realizujeme kampaň Respektuj 
18!, která – zjednodušeně řečeno – 
nabádá dospělé, aby dětem nezpří-
stupňovali alkohol, nebo pomáháme 
místním školám s účastí na festivalu 

amatérských filmů Antifetfest zamě-
řeného na problematiku šikany či uží-
vání drog. Pravidelnou součástí pre-
vence kriminality jsou také například 
kurzy sebeobrany pro ženy či pro se-
niory.  Co osobně považuji za úspěch, 
je navázání užší komunikace s obyva-
teli. 

Na čem dalším teď v oblasti bezpeč-
nosti pracujete?
Jedním z  témat, která momentálně 
řešíme, je vyhláška omezující provoz-
ní dobu nočních podniků a hospod, již 
se snažíme prosazovat na Magistrátu 
hl. m. Prahy. V tomto úsilí cítím i vel-
kou podporu občanů. Může se zdát, 
že se věci nehýbou tak rychle, jak 

bychom všichni chtěli, ale je třeba si 
uvědomit, kolik energie je k dosažení 
změn na  úrovni „velké Prahy“ nutné 
vynaložit. Koneckonců, s noční zába-
vou souvisí i jedno mé velké aktuální 
přání. Byl bych moc rád, kdybychom 
prožili Silvestr a s ním spojené osla-
vy bezpečně a  radostně. K  tomu je 
nezbytný vlastní odpovědný přístup 
a ohleduplnost. Žijeme v hustě obyd-
lené části města a pro některé hlasi-
té a nebezpečné aktivity zde zkrátka 
není vhodný prostor. Přeji všem, aby 
se i v nadcházejícím roce cítili v okolí 
svých domovů bezpečně, a věřím, že 
na  projektech prevence kriminality 
budeme i nadále spolupracovat. 

red

Na Silvestra se bavme, ale buďme ohleduplní
„ZLEPŠUJÍCÍ SE SITUACE V OBLASTI KRIMINALITY JE ODRAZEM DŮSLEDNÉ PREVENCE. NA NAŠICH ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH BUDE NAPŘÍKLAD OPĚT POKRAČOVAT PROGRAM, JEHOŽ HLAVNÍM CÍLEM JE, ABY ŽÁCI A STUDENTI 
MĚLI DOSTATEK INFORMACÍ O MOŽNÝCH DŮSLEDCÍCH RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS 
ČTRNÁCTKA RADNÍ PRAHY 14 JAROMÍR KRÁTKÝ, KTERÝ MÁ NA STAROSTI BEZPEČNOST V MĚSTSKÉ ČÁSTI.



Inzerce

NABÍZÍME:
•   náborový příspěvek 5 000 Kč (metař)
•  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 pozici metař)
•  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
Email:personalni@psas.cz

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:
n  Řízení popelářského vozu
Požadujeme:  
n  řidičský průkaz skupiny C
n  profesní průkaz
n  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
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.)

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

a regulace;
n  obsluha rozvoden NN a VN;
Požadujeme:  
n  elektrotechnické vzdělání
n  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 nebo směnový provoz 6:00–18:00 
a 18:00–6:00
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:
n  laboratorní rozbory zaměřené na kontrolu kotelních vod, páry a vápenných 

suspenzí;
n  rozbory provozních chemikálií a určování jejich dávkování, míchání roztoků;
n  odběr vzorků ve stanovených časových intervalech a jejich následný rozbor.
Požadujeme:
n  SŠ/SOU – obor chemie;
n  nutná znalost chemického názvosloví a chemických výpočtů;
n  manuální zručnost, schopnost učit se;

n  samostatnost a spolehlivost, týmovou spolupráci;
n  ochotu k práci přesčas;
n  uživatelskou znalost MS Office (Word, Excel);
n  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 (8,00–14,00 hod.)

ZNAČKAŘ SPECIALISTA, ŘIDIČ 
Náplň práce:
n  práce spojené s realizací dopravního značení v rámci hl. m. Prahy a Středočes-

kého kraje
n  manuální práce na komunikacích v silničním provozu
Požadujeme:
n  min. řidičský průkaz sk. B; (po zkušební době v rámci benefitů možno doplnění 

sk. C)
n  řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, průkaz motorových vozíků – výhodou 

(po zkušební době v rámci benefitů je možno doplnění)
n  schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích v silničním 

provozu
n  fyzická zdatnost, soběstačnost, spolehlivost, flexibilita
n  práce v jednosměnném provozu
Mzdové ohodnocení: 27–34 tis. Kč/měsíc 
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce a poskytnutých 
příplatcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.) 
Pracovní doba/směnnost: 7,00–15,00 hod., dle provozní potřeby so, ne, noci
Kontakt: Ivana Michalová, tel.: 284 098 667, 605 202 409 (8,00–14,00 hod.)

METAŘ 
Náplň práce:
n  ruční čištění chodníků, pěších zón a úseků motoristických komunikací
n  údržba odpadkových košů 
Požadujeme:
n  spolehlivost, chuť pracovat, pravidelnou docházku,
n  přiměřenou fyzickou zdatnost,
n  schopnost výkonu práce venku za každého počasí na komunikacích v silničním 

provozu.
Mzdové ohodnocení: 14–23 tis. Kč/měsíc 
Výše mzdy je závislá na množství a charakteru odvedené práce a poskytnutých 
příplatcích (směnnost, přesčasy, so, ne aj.) 
Pracovní doba/směnnost: Praha 1 – třísměnný provoz; Praha 6 – ranní směny
Kontakty: 
Praha 1 – Petr Marek, tel. 603 870 198, 224 214 506 (6,00–14,00 hod.)
Praha 6 – Kubrychtová, tel. 284 091 681; 605 939 460 (7,00 – 14,00 hod.)

V současné době hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice:

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

RV
19

02
22

7/
01



Naše školy

Svatomartinský lampionový  
průvod v MŠ Paculova
„Samý zpěv, samý smích, přiveze 
nám Martin sníh? Přejeme mu hod-
ně síly, ať přijede letos bílý.“ Tato 
krátká říkanka vystihuje atmosfé-
ru našeho letošního lampionového 
průvodu. Zima byla pořádná a první 
sněhové vločky padaly hned násle-
dujícího dne. Sraz jsme měli v  půl 
páté u  „Plechárny“ a  trochu jsme 
se obávali o účast. Dětem však zima 
nevadí a rodiče nám udělali radost, 
že s  dětmi i  přes nepřízeň počasí 
dorazili. V  úvodu všichni obdrželi 
instrukce - po  trase se hledaly in-
dicie související s  legendou o  Mar-
tinovi. Na  cestu si děti svítily lam-
piony a k vidění byla opravdu různá, 

unikátní svítidla. Na konečném sta-
novišti stála paní učitelka Irenka 
a  kolem ní se procházelo hned ně-
kolik koní (moc děkujeme jezdecké-
mu klubu). Nestála tam ovšem jen 
tak, měla košík plný koláčků, které 
s dětmi měnila za donesené podko-
vy, vyrobené předtím ve třídě. Koní-
kům děti přinesly mrkvičku, kterou 
předaly, koníci také nemůžou sníst 
vše najednou. Rozloučili jsme se 
zpěvem svatomartinské písničky 
a  spěchali domů do  tepla. Tradice 
a zvyky jsou důležitou součástí na-
šeho bytí a  my je rádi dodržujeme. 
Už teď se těšíme na další ročník.

MŠ Paculova

Předškoláci ze Sluníčka 
v tramvaji Měsíček

Na  Lehovci, na  konečné tramva-
jí na  nás hned brzy po  ránu čekala 
trochu zvláštní tramvaj. Byla modrá 
a jmenovala se „Měsíček“. Vyjeli jsme 
na vyhlídkovou jízdu po Praze. Usmě-
vavý pan řidič nám cestou vyprávěl 
zajímavosti z  historie tramvají, vy-
světloval, co znamenají některé spe-
ciální tramvajové značky, a dozvěděli 
jsme se, kde mají v  Praze tramvaje 
své vozovny. Projeli jsme velkou část 
Prahy - z Hloubětína přes Palmovku 
na  Krejcárek, odkud jsme zahlédli 
i Pražský hrad, pak na Žižkov, kolem 

Hlavního nádraží až k  Masarykovu 
nádraží. Cestou z Náměstí republiky 
směrem do  Holešovic jsme přeje-
li přes most nad Vltavou a  Pražský 
hrad byl najednou kousek před námi. 
Vysokou Žižkovskou věž jsme si pro-
hlédli skoro ze všech stran. Přes Li-
beňský most jsme se dostali zpátky 
na  Palmovku a  za  chvíli už jsme vy-
stupovali u nás na Lehovci. Zamávali 
jsme „Měsíčku“ i panu řidiči, a proto-
že jsme dlouho seděli, vydali jsme se 
do školky pěšky.

MŠ Sluníčko

Den otevřených dveří 
a prodejní výstava  
v zahradnické škole
Přijďte se podívat a seznámit s jednotli-
vými obory vzdělávání. Dny otevřených 
dveří proběhnou 6. a 7. prosince 2019 
a budou spojené s vánoční prodejní vý-
stavou, na které studenti předvedou, co 
se naučili. Další dny otevřených dveří 
se konají 15. ledna a 5. února 2020. 
Soukromá zahradnická škola půso-
bí v  Hloubětíně od  roku 2016 a  patří 
k  respektovaným institucím v  za-
hradnickém oboru v  Praze a  okolí. 
Škola má vlastní vazárnu, květinovou 
prodejnu i  zahradu. Žáci pravidelně 
navštěvují domácí i  zahraniční vele-
trhy a  účastní se floristických a  za-
hradnických soutěží. Na výběr jsou tři 
studijní programy – čtyřletý maturitní 
v oboru zahradnictví a dva učňovské – 
zahradník či prodavač květin. 

Střední zahradnická škola  
a SOU Hloubětín

Mateřská škola  
Korálek slavila 
U příležitosti 20. výročí byla školka ce-
lého 11. listopadu otevřena návštěvám. 
Připomněli jsme si, jak Praha 14 vypa-
dala v roce 1999. Výstavba 270 bytů se 
teprve plánovala a školka vyrostla pro 
budoucí obyvatele s  předstihem. Stá-
la na téměř holé pláni, kolem jen pole 
a prázdné pozemky. Zrodila se ale bu-
dova na  svou dobu pozoruhodná, tva-
rově i barevně rozmanitá, uvnitř s vel-
korysým prostorem pro hru a tvoření, 
rovněž plným barev a tvarů. Při reali-
zaci se počítalo i  se zdravotními obtí-
žemi dětí, včetně tehdy častých alergií. 
Do  podlah bylo zabudováno vytápění, 
krytiny umožňovaly ošetření tvrdými 
vosky, a běžný úklid tak dodnes probíhá 
jen vodou bez použití chemie. Minima-
lizace textilu – absence koberců a zá-
clony minimalizovala výskyt alergenů. 
Dnes se jedná o standard, ale před dva-
ceti lety byl takový přístup mimořádný. 
Autorský projekt Ing. Arch. Petra Fro-
líka je pro svou nadčasovou veselost 
a hravost výjimečný i dnes. Na nás pak 
je, abychom ho naplnili stejně hravým 
a zážitkovým programem a realizovali 
standardy na  cestě předškolních dětí 
za vzděláním.  Bc. Olga Štěpánková,  
 ředitelka MŠ Korálek
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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.

Srdečně Vás zveme na “půlnoční mši svatou”, která se bude 
konat v kostele sv. Jiří v Hloubětíně 24. 12. 2019 ve 22:00 hod.
Všechny ostatní informace a aktivity farnosti najdete na web 

stránkách https://farnosthloubetin.cz/

Den za obnovu lesa

Není tomu tak dávno, co lesy kolem 
Sázavy byly hluboké a krásné. Pak ale 
přišel kůrovec a  s  ním i  lesní zkáza. 
Nutno dodat, že lidem z daleka i z blíz-
ka chvíli trvalo, než se pustili do boje. 
Když se i nám naskytla možnost podí-
let se na obnově lesa, neváhali jsme, 
S naším outdoorovým kroužkem jsme 
se ještě za tmy sešli u metra na Čer-
ném mostě. Vybaveni dobrůtkami, 
náhradním oblečením a dobrou nála-

dou jsme vyrazili na vlak. U Chocerad 
už nás čekalo sluníčko a  voňavý, ale 
prořídlý les. Dostalo se nám poučení 
od lesních dělníků a šlo se sázet. Malé 
buky jsme podle všech pravidel vsadili 
do země, vyzkoušeli jsme jejich výdrž 
v kamenité půdě a bylo to. Pak už nás 
čekala zábava, opékání buřtů a  lesní 
pedagogika.  Den za  obnovu lesa byl 
prostě parádní a  všichni jsme si ho 
užili. ZŠ Generála Janouška

Procestujte 
s námi svět 
Ve školním roce 2019/2020 se děti 
a  pedagogové z  Mateřské ško-
ly Hostavice rozhodli “cestovat” 
po celém světě. Každou středu se 
děti dozvídají zajímavosti z různých 
koutů naší Země, hrají tematické 
hry nebo téma zpracují výtvarně. 
První navštívenou zemí byla sa-
mozřejmě Česká republika. Dále 
naše putování vedlo do  Maďar-
ska, na  Slovensko, do  Německa, 
Polska, Rakouska a  naposledy si 
děti mohly zaplavat mezi ostrůvky 
Chorvatska. A  co by bylo pozná-
vání cizích zemí bez ochutnávání 
typické kuchyně? Paní kuchařky 
na každou středu připravují typic-
ké národní speciality jednotlivých 
zemí, za což jim patří obrovský dík! 
Již nyní se všichni těšíme na Ukra-
jinu, Rumunsko, Itálii, Francii 
a další země. 

MŠ Hostavice
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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.

Z papírových ruliček je Bohumil schop-
ný uplést spoustu nádherných deko-
rací, stromy, zvonky, podkovy, věnce, 
anděly, sněhuláky, houby, náramky, 
misky, košíky, vázy nebo talíře. Nej-
těžší a  nejsložitější na  výrobu je jed-
noznačně anděl. Skládá se z několika 
částí (tělo, hlava, ruce a křídla), které 
se musí nejprve uplést zvlášť a teprve 
potom se lepí k sobě dohromady.
K  výrobě je potřeba velké množství 
materiálu. Základem jsou noviny nebo 
papír. Pokud se rozhodnete plést z no-
vin, zabere vám to více práce, jelikož 
novinový tisk potřebujete zakrýt bar-
vou. Na druhou stranu se z novin plete 
nejlépe. Lze také použít papír do kopír-
ky. Ten je ovšem příliš krátký a tak jste 
nuceni nasazovat pořád nové a  nové 
trubičky. Můžete použít i  barevné pa-
píry nebo balicí papír. Každá varian-
ta má svá pro a proti a časem člověk 
zkušenostmi vhodnost papíru vytipuje. 
K motání ruliček je nejlepší použít ple-
tací jehlici, která je dlouhá, dobře klou-
že, a když se zašpiní, stačí ji umýt pod 
teplou vodou. Dále potřebujete lepidlo 
Herkules a tavnou pistoli. Pokud použi-
jete jako materiál novinový papír, uple-
tený výrobek je potřeba nejprve natřít 
lepidlem zevnitř i svrchu, aby se zpev-
nil. Poté ho musíte natřít mořidlem, 
aby dostal barvu a zakryl novinový tisk, 
a ve finále opět natřít lepidlem pro za-
fixování mořidla a dosažení lesku. Prů-
měrná práce, ve které je zahrnuto mo-
tání ruliček, upletení výrobku, natírání 
lepidlem, mořidlem a následné zdobe-
ní vyjde minimálně na 4 hodiny.

Výrobky pana Pechara si můžete 
osobně prohlédnout v prosinci v pro-
storách KC Kardašovská, kde pro vás 
připravujeme vánoční výstavu právě 
těchto výrobků z ruliček.
S  Bohumilem Pecharem a  jeho ma-
minkou se můžete osobně potkat 
na  našich vánočních kreativních díl-
nách, které pro vás připravujeme 
na  sobotu 14. prosince od  9 do  17 
hodin. Budete si moci spolu s  nimi 
vyrobit například stromeček nebo 
složitější zvoneček a  vše si ozdobit 
a  odnést domů. Na  vánočních díl-
nách vás čeká také výroba tradičních 
vánočních svícnů z  přírodnin, které 
ozdobí váš stůl nebo parapet u okna. 

Tato akce je vhodná pro celou rodinu 
a je pro všechny účastníky zdarma.

VÁNOČNÍ PÁTEČNÍ SPECIÁL – KURZ 
VITRÁŽOVÁNÍ
Jako prosincový páteční speciál jsme 
si pro vás tentokrát připravili techniku 
vitrážování. Vyzkoušejte si u  nás, jak 
se maluje na sklo. Znáte tuto techni-
ku? V  zásadě jde o  malování na  sklo 
speciálními vitrážovými barvami. Nej-
prve si vše vyzkoušíte se slupovacími 
barvami na  fólii, abyste si vše řádně 
natrénovali, a poté, už na čisto,  jako 
pravou vitráž na  skleněnou destič-
ku. Vitrážováním vás  v  pátek 13. 12. 
11–15 hod. provede lektorka Mgr. Jiři-
na Ochozková, kterou jste u nás moh-
li potkat také na  kurzu drhání. Tento 
kurz je pouze na  přihlášení předem, 
kapacita je omezena. Proto neváhejte!

Tým KC Kardašovská

Vánoční kreativní dílny nejen  
s Bohumilem Pecharem 
PAN BOHUMIL PECHAR Z ČERNÉHO MOSTU JE 32LETÝ NADŠENEC DO VÝTVARNÝCH TECHNIK, VYRÁBĚNÍ, 
KRESLENÍ A OBECNĚ DO UMĚLECKÝCH ČINNOSTÍ. RÁD SE POBAVÍ NEBO ZAJDE NA KONCERT, MOMENTÁLNĚ 
HO NEJVÍCE BAVÍ PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH RULIČEK. VÝROBA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ Z RULIČEK BYLA DŘÍVE 
JEHO HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ. DNES UŽ SE SVÉMU OBLÍBENÉMU VÝTVARNIČENÍ VĚNUJE POUZE PRO ZÁBAVU, 
SPOLU SE SVOU MAMINKOU VLASTOU PECHAROVOU, KTERÁ UPLETENÉ VÝROBKY VELMI RÁDA ZDOBÍ.

KURZY ČESKÉHO JAZYKA  
PRO DOSPĚLÉ
Slovansky mluvící 

Kurz otevíráme pro úplné 
začátečníky

Probíhá každé úterý a čtvrtek 
v čase od 18:00 do 20:15

Nový kurz začíná 18. 2. 2020
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!!!! Hledáme nové kolegy !!!!

Společnost Gradus s.r.o. se sídlem  
v Horních Počernicích hledá posily do týmu!

Momentálně jsou otevřené tyto pozice :

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ  
ZÁSTUPCE PRO STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ZÁSTUPCE  
PRO PODLAHOVÉ KRYTINY

PROVOZNÍ TECHNIK

PANÍ NA ÚKLID – 1 x TÝDNĚ

Nabízíme zázemí rodinné firmy v blízkosti Vašeho bydliště,
zajímavou a různorodou práci, přátelské prostředí

a velmi zajímavé finanční ohodnocení!!

Pro více informací volejte na tel. 728 514 945
a nebo pište na asistentka@gradus-sro.cz

TESLA Hloubětín a.s.,  
firma s dlouholetou tradicí, 

přijme do svých řad: 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
• PODPORA OBCHODNÍHO TÝMU
• práce v kanceláři 
• klasické administrativní činnosti
• práce s počítačem, word, excel - základy 

TECHNIK ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
• Znalost systémů PZTS (EZS), EPS, CCTV
• Vyhláška 50/78 Sb.Min §6
• Orientace v IT technologii

TECHNIK-TECHNICKÁ PODPORA PRO INTERNET VĚCÍ 
• Správa linuxových aplikačních serverů
• Testování hardware (primárně IoT senzorů), 

 webových aplikací
• Zajištění technické podpory IoT řešení  

směrem ke klientům
• Součástí je i technická prezentace IoT řešení
• On-site podpora obchodního týmu
• Předávání zpětné vazby vývojovému týmu

Adresa: TESLA Hloubětín  a.s., Poděbradská 186/56 , Praha 9, 198 00
kontakt pro zasílání životopisů: personal@tesla.cz

KC Kardašovská přijalo vzácnou návštěvu
Chvilku trvalo, než si na Komunitní cent-
rum Kardašovská místní zvykli. Dnes už 
je ale plnohodnotnou součástí společen-
ského života na Lehovci. Ba co víc – tak 
trochu drží tep na místním kulturně-ko-
munitním dění. Všimli si toho i  zástup-
ci Monitorovacího výboru Operačního 
programu Praha – pól růstu, kteří se 
v závěru listopadu přijeli na chod centra 
podívat.
„Díky zmíněnému programu KC Kar-
dašovská vzniklo a  funguje. Jsou z  něj 
financovány tři projekty městské části 
- projekt na rekonstrukci objektu a dva 
projekty zaměřené na  veškeré míst-
ní aktivity. Není žádným tajemstvím, 
že Monitorovací výbor s  cestami toho-
to typu šetří a  navštěvuje jen úspěšné 
počiny hrazené z  evropských peněz. 
O  to víc si vážíme toho, že jeho členo-
vé dorazili i k nám. Je to velké ocenění 
naší práce,“ říká Dita Lamačová, která 
má za městskou část KC Kardašovská 
na starosti.
V  tom, jak se nakládá s  evropskými 
penězi, je role Monitorovacího výboru 
zásadní. Nejen, že posuzuje provádění 
programu, ale také jej celý schvalu-

je včetně metodiky a  kritérií pro výběr 
projektů určených k  podpoře. Celkem 
ve  výboru působí asi třicet lidí. Jsou 
mezi nimi zástupci hlavního města, 
ministerstev, Úřadu vlády, neziskových 
organizací, Evropské komise a  dalších 
důležitých institucí.
Spolu s pracovníky centra přivítala členy 
výboru i zástupce Magistrátu hl. m. Pra-
hy coby poskytovatele dotace místosta-
rostka Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová, 
do  jejíž gesce KC Kardašovská spadá. 
„Cílem Komunitního centra od počátku 
bylo oživit zdejší sídliště a dát lidem pro-
stor pro setkávání a smysluplné trávení 

volného času. Jsme velmi rádi, že se to 
daří, a to i díky atraktivní nabídce,“ pro-
nesla místostarostka ve své úvodní řeči. 
Následovala prohlídka prostor, prezen-
tace věnovaná fungování centra či ná-
vštěva kurzu trénování paměti pro se-
niory. „Centrum je velmi dobře vedeno 
a návštěva byla moc zajímavá,“ pochvá-
lil tým centra zástupce Evropské komi-
se Petr Votoupal. Centrum si za  svou 
podporu komunitního života na Lehovci 
vysloužilo i článek, jenž bude publikován 
v bulletinu operačního programu s ná-
zvem Zprávy z pólu. red

Foto: Kristýna Bílková
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Změna programu vyhrazena

 1. 12. čErti Z toJflštEJNa (DivaDlo Nahoď) 
 4. 12. SmEčKa (DivaDelNí ateliér Domu Dětí a mláDeže Praha 10) 
 6. 12. váNočNí KoNcErt pěvEcKých Sborů Zuš horNí počErNicE 
 7. 12. taNEčNí oDpolEDNE
 8. 12.  JiřiNčiNa váNočKa (DivaDýlko z Pytlíčku)
 8. 12. váNočNí puNč
 11. 12. biograf KYJE: SvátKY KliDu a míru
 12. 12. váNočNí aKaDEmiE žáKů Zš šimaNovSKá
 14. 12.  váNočNí KoNcErt DětSKého Sboru roKYtKa 
 15. 12.  váNocE, váNocE, KouZElNý čaS… aNEb JaK SE haNičKa, 

hoNZíK a čErtíK uhlíK těší Na váNocE (DivaDlo Paleček)
 19. 12.  KoNcErt – JaKub SmolíK

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
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EVROPSKÁ UNIE

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. 

čt 
19:00

Exhibice Taekwon-do
Podívejte se na sestavy kopů, 
boje, sebeobranu i přerážení 
dřevěných desek.

Vstupné dobrovolné 

19 12 so 
15:00 

Divadelní pohádka: 
Vánoční svatba 
sněhuláka Karla 
Co se děje na vánočním stromku, 
když se zhasne? Ozdoby prožívají 
své vlastní pohádkové příběhy!
Vstupné 50 Kč, pro děti  
do 3 let zdarma

21 12

so 
15:00 

Divadelní pohádka: 
O dvanácti měsíčkách 
Pohádkovou klasiku doplňuje 
hra na housle a lidové písně. 
Na konci představení si děti 
zazpívají. 
Vstupné 50 Kč, pro děti  
do 3 let zdarma 

14 12st 
16:00

Workshop: Nejen 
novoročenka –  
linorytová razítka
Naučte se vyrábět linorytová 
razítka. Workshop povede 
Tomáš Vovsík, kapacita 15 osob, 
rezervujte si místo!
Vstupné 250 Kč 

11 12

čt
16:00 5 12
Mikulášská  
na Plechárně
Čeká na vás andělská 
diskotéka, pekelná fireshow 
a mikulášská světelná projekce. 
Navíc opečeme buřty. 
Vstup zdarma 

ne 
13:30 8 12
Předvánoční pinknutí 
Zahrajte si ping pong s rodinou 
a kamarády. Děti se mohou 
zúčastnit soutěže (registrace 
ve 13:30).

Vstupné 20 Kč 

so 
15:00 7 12
Divadelní pohádka: 
Peklo s ježibabou 
Co se stane, když se z babičky 
vyklube ježibaba? Prozradí 
vám to dobrodružná pohádka 
o Kašpárkovi. 
Vstupné 50 Kč, děti do 3 let 
zdarma 

prosinec akce

oslava konce 
sezóny fc hustec

14.12.2019
Start: 20:00
holky, hráči Ligy Mistrů 
P 14 a hráči Fc Hustec: free
zbytek: 50,-

víceúčelák
generála janouška 1060/2
černý most

EXTRA TIME
Závěrečný galavečer Ligy Mistrů Prahy 14 s dj’s

DJs:

Hassan 23
Lysohlav 23
Probe
José Madeira
KarliX
Kodak
Billy Hope



Inzerce 

PTAS_inzerce_zijte_148x210_2019.indd   1 19.01.19   18:23

RV
19

01
97

2/
05



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

Založila výtvarnou  
dílnu pro nejmenší

S dětmi se má daleko líp. Dřív pracovala jako obchodní 
zástupkyně Makra, pořád cestovala a  vůbec neodpo-
čívala. Roll Tran Yen teď vede výtvarnou dílnu pro děti 
z Černého Mostu, která má otevřeno každý den včetně 
víkendů od 10 do 18 hodin. A prý si u toho báječně od-
počine. 

Dílna se jmenuje Aloha a  tohle slovo tu zní opravdu 
často. „Četla jsem, že v  havajštině má tenhle pozdrav 
mnoho významů. Značí cit, lásku, mír, soucit, slitování, 
ale můžete s ním vyjádřit i obyčejné ahoj nebo na shle-
danou,“ vysvětluje Roll Tran Yen, která děti vítá aloha 
a stejným slovem se s nimi i loučí. 

Výtvarná dílna má také vlastní hřiště se skluzavkou, pís-
kovištěm a  houpačkou. Roll Tran Yen ale nechce, aby 
si u ní děti jen hrály. „Podporuji je ve vývoji a kreativitě. 
Vyrábění jim pomůže rozvíjet mozek i myšlení,“ říká Roll 
Tran Yen a dodává, že je také důležité trénovat soustře-
dění. Proto se během našeho rozhovoru v dílně vyráběla 
modelína z mouky. „Děti si procvičily motoriku a domácí 
modelína je zdravotně nezávadná,“ usmívá se Roll Tran 
Yen, která má sama k vyrábění blízko. 

Hernu, kterou otevřela teprve nedávno, si sama vyma-
lovala a ušila si i potah na pohovku. Rodiče u ní mohou 

nechat své ratolesti až na tři hodiny a mezitím si skočit 
třeba na nákup nebo na úřad. Děti musejí být alespoň 
tři roky staré a rodiče by jim měli připravit vlastní svačinu 
a  pití. Roll Tran Yen se pak postará o  program. Pokud 
se někomu nebude chtít vyrábět, může si vybrat něja-
kou hru nebo knížku. Součástí dílny je totiž i knihovnička 
s publikacemi pro děti v češtině, angličtině i vietnamšti-
ně. Ve výtvarné dílně je většinou pět dětí, ale vešlo by se 
jich sem až deset. 

Nejčastějším hostem je tu dcera Roll Tran Yen. „Můžu 
s ní trávit mnohem více času, než když jsem pracovala 
jako obchodní zástupkyně,“ říká majitelka dílničky a upo-
zorňuje: „Každé dítě je u mě vítané!“ Jedním dechem do-
dává, že by v  dílně ráda viděla více Čechů, zatím sem 
dochází hlavně děti z  vietnamské komunity. Roll Tran 
Yen žije na Černém Mostě teprve chvíli, dřív bydlela na 
Vyšehradě, ale u nás se jí líbí víc. „Je tu všechno a ne-
musím nikam jezdit. Žijí tu sympatičtí lidé a  mám ráda 
své sousedy.“ Na Vyšehradě ani nevěděla, vedle koho 
bydlí. „Znám lidi kolem sebe a jsem spokojená,“ usmívá 
se Roll Tran Yen. 

Praha 14 kulturní / prosinec 2019Praha 14 kulturní / prosinec 2019

Průkopníci a objevitelé 
ze Čtrnáctky

Vydávají se do přírody, sbírají razítka do turistických 
deníků a často vyhrávají celorepublikové soutěže 
ve vázaní uzlů. 93. pionýrská skupina Orion je starší 
než naše městská část, funguje už od šedesátých 
let a je spojená i s místním turistickým oddílem. Ten 
pionýři založili v roce 1980. Za těch 40 let prošlo od-
dílem několik stovek dětí, které na oddíl dodnes rádi 
vzpomínají. 

„Nejvíce se mi líbí, že tu nikdo nedělá rozdíly mezi 
kluky a děvčaty nebo mladšími a staršími dětmi. 
Všichni spolu rádi trávíme čas a vzájemně si pomá-
háme,“ usmívá se Jana Jandová, která pionýrskou 
skupinu vede. Není na to ale sama, má další spo-
lupracovníky, kteří v  oddíle vyrostli a dnes už jsou 
sami vedoucími.

„Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a 
nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých,“ stojí ve 
Statutu organizace. Pionýr má široký záběr aktivit, 
které sahají od osvětové činnosti přes charitativní 
akce až po ochranu práv dětí. Samotný název or-
ganizace navíc znamená průkopník nebo objevitel. 
Vedení oddílu se tak snaží, aby děti poznaly co nej-
více ze svého okolí i České republiky a naučily se 

zajímavé věci, třeba morseovku a šifry, vyznaly se 
v mapě, pomáhaly chránit přírodu, uměly různé uzly, 
poznaly stopy zvěře a mnoho dalšího. A vždycky je 
dost času na hry.

O víkendech vyrážejí na cesty po Čechách, v létě dál 
i na Moravu. Oblíbeným cílem jejich cest jsou zříceni-
ny hradů a rozhledny. Vánoční prázdniny už několik 
let tráví v  Nové Pace a o pololetních prázdninách 
jezdí bobovat do Rokytnice nad Jizerou. Na jarní 
prázdniny se pak vydávají do Orlických hor. V letních 
měsících pořádají tábory a oblíbené jsou výlety pod 
stany. 

Klubovnu mají v ulici Kapitána Stránského a kaž-
dé pondělí od 16 do 18 hodin se tu konají oddílové 
schůzky. Když je ale hezky, skupina se potkává ven-
ku. Protože mají pionýři blízko k přírodě, na Praze 14 
se jim líbí. „Nedovedu si představit sídlit v  centru 
Prahy,“ říká vedoucí a dodává, že je fajn, když jsou 
s dětmi za chvíli v parku v Čeňku nebo na Čihadlech. 
„Máme rádi rozhlednu Doubravku XIV, od té doby, co 
stojí, se k ní vydáváme na první zářijovou schůzku 
po prázdninách.“
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2019 PRAHA 14

Pohádkové neděle: Čerti z tojflštejna
Výpravná pohádka kombinuje činohru a černé divadlo. 
Zajímavý příběh doplňují písničky.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

Mikulášská besídka – 1. skuPina
Mikulášská nadílka pro děti s rodiči. Přihlášení nutné do 27. 11.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 90 Kč,  
www.mcklubicko.cz

Mikulášská besídka – 2. skuPina
Mikulášská nadílka pro děti s rodiči. Přihlášení nutné do 27. 11.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 90 Kč,  
www.mcklubicko.cz

rozsvícení 25 vánoČních stroMků
Vánoční světelná instalace k oslavě 25 let MČ.  
Přijďte na svařák, dílny a vánoční atmosféru. 
Praha 14 kulturní, prostranství před metrem Rajská 
zahrada, zdarma, www.praha14kulturni.cz

sMeČka
Hra založená na reálných příbězích útěkářů z výchovného 
ústavu. Následuje beseda s odborníky.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

vánoČní trhy na Míráku
Vyrazte s námi na vánoční trhy a nasajte tu správnou 
atmosféru. V 9 hodin sraz v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

uČíMe se se zlobivákeM
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností 
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč,  
www.mcklubicko.cz

vánoČní výMěna knih
Máte doma knížky, které už nebudete číst? Přijďte si je 
vzájemně vyměnit.
Městská knihovna v Praze, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, www.mlp.cz

Mikulášská na Plechárně
Čeká vás andělská diskotéka, pekelná fireshow a mikulášská 
světelná projekce. Navíc opečeme buřty. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

vánoČní koncert Pěveckých sborů  
zuš horní PoČernice
Připravte se na Vánoce. Zazpívají vám sbory Lístek a Lísteček 
i sólisté.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

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

divadelní Pohádka: Peklo s ježibabou
Co se stane, když se z babičky vyklube ježibaba? To vám 
prozradí dobrodružná pohádka o Kašpárkovi. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
www.plecharna.com

PředvánoČní Pinknutí
Zahrajte si ping pong s rodinou a kamarády. Děti se mohou 
zúčastnit soutěže (registrace ve 13:30). 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

Mikulášská
Děti zhlédnou divadelní pohádku, budou tvořit v kreativní dílně 
a setkají se s Mikulášem i čertem.
H55, Hloubětínská, Hloubětín, 20 Kč, www.h55.cz

Pohádkové neděle: jiřinČina vánoČka
Poetický i vtipný příběh o Jiřince, jejím nevšedním sousedovi 
a štědrovečerní záhadě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

vánoČní PunČ
Po pohádce Jiřinčina vánočka si můžete pochutnat  
na vánočních specialitách a děti si užijí tematickou dílničku.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

vánoČní PeČení cukroví
Přijďte se inspirovat, co se dá upéct za cukroví, a zároveň 
pochlubit tím svým.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

chcete vychovat šťastné dítě?
Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou Ing. Mgr. Marií 
Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč,  
www.mcklubicko.cz

ozdob svoji knihu
Přijďte na vánoční vyrábění z papíru a vyzdobte společně 
s námi knihovnu na Vánoce.
Městská knihovna v Praze, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, www.mlp.cz

WorkshoP na Plechárně: linorytová 
razítka
Naučte se vyrábět linorytová razítka. Workshop povede  
Tomáš Vovsík, kapacita 15 osob, rezervujte si místo!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 250 Kč,  
www.plecharna.com

adventní koncert
Vystoupí PRIME TIME VOICE. Na programu jsou skladby  
H. Manciniho, S. Wondera, E. Klugha a dalších.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma

biograf kyje: svátky klidu a Míru
Pobavte se dánskou komedií, pobesedujte s překladatelkou 
z dánštiny a ochutnejte dánské speciality.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

den otevřených dveří h55
Ukážeme vám H55 na komentovaných prohlídkách ve 14, 16 
a 18 hodin. Nebude chybět doprovodný program. 
H55, Hloubětínská, Hloubětín, zdarma, www.h55.cz

it seMinář: telefonujeMe zdarMa
Víte jak na telefonování zdarma? Seminář probíhá formou 
komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska
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vánoČní akadeMie žáků zš šiManovská
Pro všechny rodiče a přátele školy si žáci prvního stupně 
připravili vánoční program.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

sbírka Pro vánoce na ulici
Darujte na Plechárně oblečení, boty, spacáky, stany nebo 
trvanlivé potraviny lidem bez domova. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

PáteČní rukodělný sPeciál: kurz 
vitrážování
Vyzkoušejte si, jak se maluje na sklo. Nutné přihlášení 
předem, kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

vánoČní kreativní dílny
Vyrábění vánočních svícnů a dekorací z papírových ruliček.  
Akce vhodná pro celou rodinu.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

divadelní Pohádka: o dvanácti 
MěsíČkách
Pohádkovou klasiku doplňuje hra na housle a lidové písně.  
Na konci představení si děti zazpívají. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
www.plecharna.com

vánoČní koncert dětského sboru 
rokytka
Poslechněte si vánoční písně a koledy v různých úpravách. 
Zazpívají čtyři sbory.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

Pohádkové neděle: vánoce, vánoce, 
kouzelný Čas… aneb jak se haniČka, 
honzík a Čertík uhlík těší  
na vánoce
Nosí Ježíšek dárky i malým čertům? To se dozvíte ve sváteční 
pohádce, která potěší děti i rodiče.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

vánoČní besídka
Slavnostní herna s vánočním příběhem, koledami a nadílkou  
pro Klubíčko.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč,  
www.mcklubicko.cz

koncert: krása Quartet
Poslechněte si smyčcové kvarteto, ve kterém vystupují mladí 
hudebníci. Hráli i v Národním divadle.
H55, Hloubětínská, Hloubětín, 190 Kč, www.h55.cz

vánoČní Povídání s výrobou ozdob 
z PaPíru
Společné povídání s čajem, cukrovím a výrobou papírové 
vánoční hvězdy.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

vánoČní zPívání Pro radost
Příjemné posezení v kruhu přátel při zpěvu vánočních koled 
v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

exhibice taekWon-do
Podívejte se na sestavy kopů, boje, sebeobranu i přerážení 
dřevěných desek.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

koncert: jakub sMolík
Známý zpěvák vystoupí s kapelou i vokalistkami. Zahraje své 
písně i cover verze českých hitů. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 300 Kč, www.kdkyje.cz

divadelní Pohádka: vánoČní svatba 
sněhuláka karla
Co se děje na vánočním stromku, když se zhasne? Ozdoby 
prožívají své vlastní pohádkové příběhy!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
www.plecharna.com

PůlnoČní
Tradiční Půlnoční na Černém Mostě. Vánoční zpěvy a sváteční 
slovo.
Církev bratrská, nám. Plk. Vlčka 10, Černý most, zdarma,  
www.cb.cz/rajska.zahrada

12

15:00 13:30

16:00

16:00

18:30

10:00

19:00

9:00

15:00

15:00

22:00

19:00

14:00

17:00

11:00

17:00

15:00

15:00

9:00

13:30

15:00

9:00

10:30

15:00

10:30

8:30

16:00

9:00

9:00

10:00

13:00

15:00

18:00

16:00

14:00

KoMPletní PŘeHleD AKCí nAJDete nA stRánKáCH
www.PRAHA14.Cz/KAlenDAR-AKCi

KAlenDáŘ AKCí PŘiPRAVuJe PRAHA 14 KultuRní
PRo MĚstsKou Část PRAHA 14.

15:00

12 14–

19:00

17
út

19:30

Praha 14 kulturní / prosinec 2019 Praha 14 kulturní / prosinec 2019



Kalendář akcíProsinec 
2019 PRAHA 14

Pohádkové neděle: Čerti z tojflštejna
Výpravná pohádka kombinuje činohru a černé divadlo. 
Zajímavý příběh doplňují písničky.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

Mikulášská besídka – 1. skuPina
Mikulášská nadílka pro děti s rodiči. Přihlášení nutné do 27. 11.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 90 Kč,  
www.mcklubicko.cz

Mikulášská besídka – 2. skuPina
Mikulášská nadílka pro děti s rodiči. Přihlášení nutné do 27. 11.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 90 Kč,  
www.mcklubicko.cz

rozsvícení 25 vánoČních stroMků
Vánoční světelná instalace k oslavě 25 let MČ.  
Přijďte na svařák, dílny a vánoční atmosféru. 
Praha 14 kulturní, prostranství před metrem Rajská 
zahrada, zdarma, www.praha14kulturni.cz

sMeČka
Hra založená na reálných příbězích útěkářů z výchovného 
ústavu. Následuje beseda s odborníky.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

vánoČní trhy na Míráku
Vyrazte s námi na vánoční trhy a nasajte tu správnou 
atmosféru. V 9 hodin sraz v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

uČíMe se se zlobivákeM
Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností 
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč,  
www.mcklubicko.cz

vánoČní výMěna knih
Máte doma knížky, které už nebudete číst? Přijďte si je 
vzájemně vyměnit.
Městská knihovna v Praze, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, www.mlp.cz

Mikulášská na Plechárně
Čeká vás andělská diskotéka, pekelná fireshow a mikulášská 
světelná projekce. Navíc opečeme buřty. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

vánoČní koncert Pěveckých sborů  
zuš horní PoČernice
Připravte se na Vánoce. Zazpívají vám sbory Lístek a Lísteček 
i sólisté.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

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

divadelní Pohádka: Peklo s ježibabou
Co se stane, když se z babičky vyklube ježibaba? To vám 
prozradí dobrodružná pohádka o Kašpárkovi. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
www.plecharna.com

PředvánoČní Pinknutí
Zahrajte si ping pong s rodinou a kamarády. Děti se mohou 
zúčastnit soutěže (registrace ve 13:30). 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 20 Kč,  
www.plecharna.com

Mikulášská
Děti zhlédnou divadelní pohádku, budou tvořit v kreativní dílně 
a setkají se s Mikulášem i čertem.
H55, Hloubětínská, Hloubětín, 20 Kč, www.h55.cz

Pohádkové neděle: jiřinČina vánoČka
Poetický i vtipný příběh o Jiřince, jejím nevšedním sousedovi 
a štědrovečerní záhadě.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

vánoČní PunČ
Po pohádce Jiřinčina vánočka si můžete pochutnat  
na vánočních specialitách a děti si užijí tematickou dílničku.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

vánoČní PeČení cukroví
Přijďte se inspirovat, co se dá upéct za cukroví, a zároveň 
pochlubit tím svým.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

chcete vychovat šťastné dítě?
Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou Ing. Mgr. Marií 
Novákovou. 
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč,  
www.mcklubicko.cz

ozdob svoji knihu
Přijďte na vánoční vyrábění z papíru a vyzdobte společně 
s námi knihovnu na Vánoce.
Městská knihovna v Praze, Generála Janouška 1060/2,  
Černý Most, zdarma, www.mlp.cz

WorkshoP na Plechárně: linorytová 
razítka
Naučte se vyrábět linorytová razítka. Workshop povede  
Tomáš Vovsík, kapacita 15 osob, rezervujte si místo!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 250 Kč,  
www.plecharna.com

adventní koncert
Vystoupí PRIME TIME VOICE. Na programu jsou skladby  
H. Manciniho, S. Wondera, E. Klugha a dalších.
MČ Praha 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, zdarma

biograf kyje: svátky klidu a Míru
Pobavte se dánskou komedií, pobesedujte s překladatelkou 
z dánštiny a ochutnejte dánské speciality.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

den otevřených dveří h55
Ukážeme vám H55 na komentovaných prohlídkách ve 14, 16 
a 18 hodin. Nebude chybět doprovodný program. 
H55, Hloubětínská, Hloubětín, zdarma, www.h55.cz

it seMinář: telefonujeMe zdarMa
Víte jak na telefonování zdarma? Seminář probíhá formou 
komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska
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vánoČní akadeMie žáků zš šiManovská
Pro všechny rodiče a přátele školy si žáci prvního stupně 
připravili vánoční program.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

sbírka Pro vánoce na ulici
Darujte na Plechárně oblečení, boty, spacáky, stany nebo 
trvanlivé potraviny lidem bez domova. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

PáteČní rukodělný sPeciál: kurz 
vitrážování
Vyzkoušejte si, jak se maluje na sklo. Nutné přihlášení 
předem, kapacita je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

vánoČní kreativní dílny
Vyrábění vánočních svícnů a dekorací z papírových ruliček.  
Akce vhodná pro celou rodinu.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

divadelní Pohádka: o dvanácti 
MěsíČkách
Pohádkovou klasiku doplňuje hra na housle a lidové písně.  
Na konci představení si děti zazpívají. 
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
www.plecharna.com

vánoČní koncert dětského sboru 
rokytka
Poslechněte si vánoční písně a koledy v různých úpravách. 
Zazpívají čtyři sbory.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

Pohádkové neděle: vánoce, vánoce, 
kouzelný Čas… aneb jak se haniČka, 
honzík a Čertík uhlík těší  
na vánoce
Nosí Ježíšek dárky i malým čertům? To se dozvíte ve sváteční 
pohádce, která potěší děti i rodiče.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

vánoČní besídka
Slavnostní herna s vánočním příběhem, koledami a nadílkou  
pro Klubíčko.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most, 50 Kč,  
www.mcklubicko.cz

koncert: krása Quartet
Poslechněte si smyčcové kvarteto, ve kterém vystupují mladí 
hudebníci. Hráli i v Národním divadle.
H55, Hloubětínská, Hloubětín, 190 Kč, www.h55.cz

vánoČní Povídání s výrobou ozdob 
z PaPíru
Společné povídání s čajem, cukrovím a výrobou papírové 
vánoční hvězdy.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

vánoČní zPívání Pro radost
Příjemné posezení v kruhu přátel při zpěvu vánočních koled 
v KC Kardašovská.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,  
http://bit.ly/KCKardasovska

exhibice taekWon-do
Podívejte se na sestavy kopů, boje, sebeobranu i přerážení 
dřevěných desek.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

koncert: jakub sMolík
Známý zpěvák vystoupí s kapelou i vokalistkami. Zahraje své 
písně i cover verze českých hitů. 
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 300 Kč, www.kdkyje.cz

divadelní Pohádka: vánoČní svatba 
sněhuláka karla
Co se děje na vánočním stromku, když se zhasne? Ozdoby 
prožívají své vlastní pohádkové příběhy!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
www.plecharna.com

PůlnoČní
Tradiční Půlnoční na Černém Mostě. Vánoční zpěvy a sváteční 
slovo.
Církev bratrská, nám. Plk. Vlčka 10, Černý most, zdarma,  
www.cb.cz/rajska.zahrada
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KADEŘNICTVÍ,  
PÁNSKÉ A DĚTSKÉ 

bez objednání. 

Plavecký areál Hloubětín 
Hloubětínská 80 
198 00 Praha 9. 

Jana Trnavská  
Tel.: 777 052 216

www.jt-vlasy.webnode. cz 

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 nabíd-
ku, tel.: 725 911 070
n Vyměním garsoniéru, zvýšené přízemí, 

výtah, bezbariérový přístup, internet a ka-
belové spojení. Za  2+1 nebo 2+kk, Praha 
9,14,7,8, s  výtahem, balkon. Doplatek. Dě-
kuji za nabídky. 739 393 485
n Koupím chalupu, domek nebo chatu s dobrým 

dojezdem do Prahy. Může být i před rekon-
strukcí. Děkuji za nabídku, tel.: 720 031 400
n Hledám menší byt do  15 tisíc nebo větší 

do 20 tisíc pro 2 osoby - pár. Dlouhodobě, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevo-
lat. Děkuji. 605 845 088
n JSME NEJLÉPE HODNOCENÍ PRODEJ-

CI BYTŮ V PRAZE. Než uzavřete smlouvu 
o prodeji Vašeho bytu s realitní kanceláří, 
zavolejte nám. Dáme Vám výrazně výhod-
nější nabídku. Tel.: 228 227 751
n Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu 

nechat v bytě na dožití. Na velikosti a stavu 
bytu nezáleží. Na vystěhování nespěchám. 
Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664

SLUŽBY
n Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 

Výměna kuch. desek a  dřezů. Volek. Tel.: 
602 649 359

n Mobilní mokrá nebo suchá pedikúra, do-
jedu k vam domů, Černý Most, Lehovec, 
Hloubětín, Kyje, Hostavice, Jahodnice. 
Volejte Simona Staňková 722 968 811
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 
VODICÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE.  
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz
n Žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, stahova-

cí garnýže, oprava a  servis žaluzií a  rolet.  
Tel.: 603 715 285, www.interierservisgroup.cz
n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již  

6 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kva-
litní vozový park. Svátky a víkendy bez příplat-
ků. Km po Praze zdarma. Tel.: 727 943 277, 
www.stehovanikrbec.cz
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 Rekonstrukce bytových jader, provádí-

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

OSTATNÍ

n Koupím ZNÁMKY, MINCE, VYZNAMENÁNÍ, 
BANKOVKY, ODZNAKY a LP desky! Nejlépe 
celé sbírky, nebo pozůstalosti. Přijedu oce-
ním, zaplatím v  hotovosti, odvezu. Solidní 
jednání. Tel.: 603 938 271

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 I look for native speaker for conversation in 
English. Tel.: 606 180 151

n Hledám někoho, kdo umí pracovat s dítětem 
(8. třída) po těžkém úrazu mozku, kdy násled-
kem úrazu je ztráta krátkodobé paměti a pe-
riferního vidění. Kontakt: jaabra@seznam.cz

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

PRÁCE

n Kuchyňské Studio IN v Horních Počernicích při-
jme prodavačku na 1 až 2 dny v týdnu. Nástup 
možný ihned. Praxe není nutná, zaškolíme. 
V případě zájmu nás kontaktujte: 739 054 320

n Chlumecká 1539 – ASISTENTKA/TELEMAR-
KETING: akvizice zákazníků, 4x6 hod/týden, 
zákl. AJ nebo NJ, 18.000 Kč/měsíc. Tel.: 
776 662 355, prace@coscom.cz

RV
19

01
19

4/
05

RV
19

02
23

0/
01

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

betonů, zeminy – objednávky po telefonu, odvozy 
odpadů, sutí atd. Pech Karel • Praha 14

tel.: 602 371 605, 602 207 116

ZÁŽITEK  

PRO VAŠE  

BLÍZKÉ!

DÁRKOVÝ POUKAZ 

NA PŘEDSTAVENÍ 

V HUDEBNÍM DIVADLE KARLÍN

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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Křížovka o ceny

V tajence najdete konec citátu německo-amerického fyzika a autora teorie relativity Alberta Einsteina: „Na světě ..... „

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

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a  
telefonním číslem posílejte do 15. ledna 2020 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 listopadového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/11) zní: PRAHA JE VIDINA, SEN, OKOUZLENÍ. Vylosovaní 
výherci jsou: Markéta Staňková, Praha 9; Jaroslav Čížek, Praha 9; Jaroslav Brebera, Praha 9.
Tajenka speciálního vydání časopisu Čtrnáctka (25 let Prahy 14) zní: VŠECHNO NEJLEPŠÍ PRAHO 14. Vylosovaní 
výherci jsou: Ivana Flégrová, Praha 9; Petr Kabát, Praha 9, Lada Lžičařová de Souza, Praha 9. Výherci získávají dár-
kové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
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