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Obsah Vážení přátelé, 
přestože koronavirové období plné omezení 
a zákazů je, doufejme, za námi, dozvuky pandemie 
pocítíme ještě dlouho. Složité to je především pro 
živnostníky a drobné podnikatele, kteří postupně 
navazují na své dřívější aktivity. Hlavní město Praha 
i městská část se jim snaží pomoci nejrůznějšími 
úlevami finančního i administrativního charakteru, 
ale to nestačí a ani stačit nemůže. Nejvíce bude 
záležet na společnosti jako celku, jak rychle se vrátí 
ke svým původním zvyklostem, jak budeme naku-
povat, využívat služby… Rád bych Vás tímto vyzval, 
abyste na stávající nepříznivou situaci, kterou nikdo 
nezavinil, ale všichni se s ní musíme nějak „poprat“, 

nahlíželi shovívavě. Živnostníci a drobní podnikatelé z Prahy 14 Vás potřebují, 
prosím podpořte je, jak to jen půjde.
Navzdory nepříznivému ekonomickému vývoji v České republice se nechceme 
vzdát myšlenky globální odpovědnosti, a to zejména v oblasti udržitelného rozvoje. 
Těší mě, že inspiraci v tomto smyslu nepřináší jen městská část, ale také Vy. 
V aktuální Čtrnáctce si můžete přečíst rozhovor se dvěma mladými muži, kteří 
v šetrném přístupu k okolí začali nejen u sebe, ale svou myšlenkou oslovili i mnohé 
další. Ze starých padáků, jež by jinak už další využití nenašly, šijí sáčky nahrazu-
jící igelitové – ty, do nichž si v obchodech dáváte například zeleninu nebo pečivo. 
Rozjeli jste podobně inspirativní počin? Sem s ním. Rádi Vaše nápady představíme 
v některém z dalších čísel časopisu.
Připomenout bych Vám chtěl také nadcházející rekonstrukci budovy radnice a s ní 
spojené stěhování části odborů na jiná pracoviště. Průběžně Vás o tom informuje-
me nejen ve Čtrnáctce, ale i na webu a Facebooku městské části. Aktuální změny 
se tentokrát promítnou i do jednání Zastupitelstva MČ Praha 14. Uskuteční se 
16. června 2020 od 15 hodin, ovšem ne v Galerii 14, jak jste zvyklí, ale v Kulturním 
domě v Kyjích.
Vzhledem k tomu, že se pomalu obnovují i volnočasové a sportovní aktivity, 
připravili jsme pro Vás přehled novinek na našich dětských hřištích. Některá jsme 
nechali zastínit, jinde plánujeme rozšíření a otestovali jsme i novou technologii 
v jejich údržbě – čištění párou. Vedle hřišť se pracuje i jinde – městské části se 
podařilo dořešit chybějící zastřešení autobusové zastávky Sicherova na Hutích, 
Magistrát hl. m. Prahy (resp. správce budovy) zase začíná s rekonstrukcí požárem 
poškozeného domu v ulici Kpt. Stránského nebo s výstavbou slibovaného P+R 
parkoviště na Černém Mostě.
Závěrem si dovolím poděkovat. A bude to dlouhý seznam. Děkuji všem za ohledu-
plnost a respektování mimořádných opatření, děkuji zdravotníkům, hasičům, po-
licistům, strážníkům a dalším lidem klíčových profesí, kteří se podíleli na zajištění 
všestranné pomoci, děkuji každému, kdo šil roušky (a že Vás bylo!) a v neposlední 
řadě děkuji učitelům a školským pracovníkům, kteří i přes komplikovanou situaci 
dětem zajišťovali a zajišťují výuku. 
Přeji Vám hodně zdraví a trpělivosti. Budeme-li k sobě tolerantní, vše společně 
zvládneme.

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, Ing. Tomáš Novotný,  
Soňa Tománková, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených 
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí 
• Neoznačené fotografie jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) 
• Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr). Foto na titulní straně: Kristýna Svobodová
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Podpora šetrného přístupu k životní-
mu prostředí je zakotvena i v meziná-
rodním programu místní Agenda 21 
(MA21), který usiluje navíc i  o  zlep-
šování kvality veřejné správy, strate-
gického řízení, zapojování veřejnosti 
a o rozvinutý komunitní život. „Do pl-
nění programu MA21 se Praha 14 za-
pojila v  roce 2009 a od  té doby jsme 
dosáhli ohromného pokroku. Jako 
první městská část v republice jsme 
v rámci MA21 získali kategorii B – vel-
mi pokročilý realizátor udržitelného 
rozvoje. Tuto kategorii jsme úspěšně 
obhájili v  říjnu 2018. Do  současnosti 
je Praha 14 jedinou městskou částí 
v celé republice, která této ‚stříbrné‘ 
kategorie dosáhla,” říká místosta-
rostka Mgr.  Irena Kolmanová, v  jejíž 
gesci je mimo jiné strategické pláno-
vání a MA21.
V rámci obhajoby plnění cílů MA21 byl 
vytvořen i soubor doporučení, jakým 
směrem se dále ubírat a  jaké oblas-
ti hlouběji rozpracovat. V  návaznosti 
na  tato doporučení aktuálně vzniká 
návrh Plánu rozvoje globální odpo-
vědnosti, jehož součástí bude i Klima-
tický plán Prahy 14.

ZAČÍT SÁM U SEBE MŮŽE KAŽDÝ, 
VČETNĚ RADNICE
Prvním krokem k naplňování závazků 
v  oblasti globální odpovědnosti bylo 
zřídit na úřadě pracovní skupinu, kte-
rá zajišťuje rozvoj kapacit, koordinaci 
a organizaci všech programů týkajících 

se podpory tohoto tématu. Městská 
část doposud v této oblasti realizova-
la převážně aktivity spojené s  osvě-
tovými kampaněmi. Tradiční jsou Dny 
Země, Vítání cykloobčánků, semináře 
k  udržitelnému rozvoji či fairtradové 
snídaně. Část aktivit k tématu globální 
odpovědnosti či udržitelnému rozvo-
ji probíhá také na základních školách 
či v komunitních centrech v Praze 14, 
jako jsou Plechárna, KD Kyje a  KC 
Kardašovská. Městská část se již řadu 
let účastní i celosvětových kampaní – 
například Ukliďme Česko, Evropského 
týdne mobility nebo Evropského týdne 
udržitelného rozvoje. Na  všech ak-
cích radnice spolupracuje s  nezisko-
vým sektorem, místními podnikateli, 
místními komunitami a  samozřejmě 
s místními občany.

Pokud se městská část snaží pře-
svědčit občany, aby se chovali zod-
povědně, měla by začít u sebe. Proto 

v roce 2019 radnice přijala dobrovol-
ný závazek, že sníží tvorbu odpadu 
v budovách ÚMČ Praha 14. Dokument 
je oficiálně zveřejněn na  webových 
stránkách ČR 2030, které spravuje 
Ministerstvo životního prostředí a ob-
sahuje tato opatření:

„Součástí všech  interních dokumen-
tů, které jsou pro zaměstnance ÚMČ 
Praha 14 závazné, stejně jako pro za-
městnance příspěvkových organizací 
zřizovaných městskou částí, se po-
stupně stávají zásady globální odpo-
vědnosti, udržitelného rozvoje a zod-
povědného hospodaření. Praha 14 
vypracovala interní dokument, který 
zadává pravidla pro vyhlašování ve-
řejných zakázek v  souladu se spole-
čenskou odpovědností. Společensky 
odpovědné zadávání veřejných zaká-
zek platí také pro příspěvkové orga-
nizace zřizované městskou částí,” vy-
světluje místostarostka Kolmanová.

NOVÉ TECHNOLOGIE 
A „VYSLOUŽILÉ“ MATERIÁLY 
ZÁROVEŇ
Interními předpisy ovšem aktivity 
městské části nekončí. Praha 14 pořá-
dá vzdělávací akce na témata příbuzná 
globální odpovědnosti a  pravidelně 
spolupracuje na  přípravě a  realizaci 
setkání zástupců EVVO (environmen-
tální vzdělávání, výchova a  osvěta). 
Chod úřadu, příspěvkových organiza-
cí městské části i  komunitních center 
je nastaven tak, aby se zbytečně ne-
plýtvalo zdroji, materiálem ani energií 
vynakládanou lidmi. „Maximálně vy-

Praha 14 globálně odpovědná
V ČERVNU 2018 SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 14 USNESENÍ, KTERÝM SE NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST 
PŘIPOJILA K TZV. AALBORGSKÉ CHARTĚ. DOKUMENT, KTERÝ JIŽ PODEPSALO VÍCE JAK 2600 MÍSTNÍCH 
SAMOSPRÁV Z 39 ZEMÍ, SE ZABÝVÁ OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚŘUJÍCÍ K TRVALÉ UDRŽITELNOSTI.

Návrh Plánu rozvoje globální od-
povědnosti a Klimatický plán Pra-
hy 14 jsou zpracovávány v  rámci 
realizace projektu „Optimalizace 
procesů a  profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 III.“, registrační číslo CZ
.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754, 
podpořeného z  Operačního pro-
gramu Zaměstnanost.

• zásadní snížení nákupu jedno-
rázově balených potravin a ná-
dobí (nákupy pouze po velkých; 
používání běžného omyvatelné-
ho nádobí);

• zrušení nákupu balené vody, 
kterou nahradí kohoutková;

• zajištění vratných kelímků pro 
veřejné akce;

• zajištění dostatku vhodných 
nádob na  třídění většiny druhů 
odpadů v dostupné vzdálenosti.

Před stanicí metra Rajská zahrada se každý rok koná Den Země Prahy 14 
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užíváme technologie, komunikujeme 
převážně elektronicky a stále hledáme 
nové trendy, které vedou k  úsporám 
a snížení produkce odpadu. Snažíme se 
také o to, aby se nakoupené prostředky 
daly, pokud to jde, využívat opakovaně,” 
doplňuje místostarostka Kolmanová. 
Městská část podle ní dbá i na to, aby 
při nakupování darů a odměn do sou-
těží vybírala jen smysluplné věci, ide-
álně z  recyklovaných nebo rozložitel-
ných materiálů. „Jako unikátní dárek 
mohou občané Prahy 14 dostat na růz-
ných akcích opakovaně použitelné 
sáčky na nákupy, které jsou vyráběny 
z padákoviny v chráněné dílně. S tímto 
nápadem přišla firma Saaczech, která 
v Praze 14 sídlí,” vysvětluje místosta-
rostka Kolmanová. pet

Na  principu cirkulární ekonomiky 
funguje i  společnost Saaczech, kte-
rá z  vyřazených padáků vytváří pro-
dukt, který starému materiálu dává 
nový smysl. Konkrétně látkové sáčky 
na  potraviny. Na  rozdíl od  těch ige-
litových je můžete používat téměř do-
nekonečna. Se saachzechy se setká-
te na akcích městské části Praha 14, 
kde je můžete získat jako výhru či 

odměnu. O  příběhu Saaczechu jsme 
si povídali s Jakubem Sapákem a Lu-
kášem Cafourkem, zakladateli firmy. 

Jak vznikla spolupráce  
Saaczechu a MČ Praha 14? 
Jakub: Kontaktovali nás z Prahy 14 
s prosbou, zda bychom pro městskou 
část mohli připravit dárkové balíčky 
našich sáčků. V rámci rozpočtu 
jsme se domluvili na počtu kusů 
a vzhledem k tomu, že šlo o dobrou 
věc, vyšli jsme vstříc s cenou, aby 
sáčků bylo co nejvíc a dostali se k co 
nejvíce lidem. 

Kdy a jak vás napadlo  
vyrábět látkové sáčky? 
Lukáš: Letos v létě bude mít Saaczech 
dva roky, když jsme začínali, byli jsme 
jedni z prvních a také jsme byli nejlev-
nější. Dnes už je možností více. Do vý-
roby jsme se pustili proto, že nám vadilo 
používání jednorázových sáčků, a pro-
to, že alternativy, které byly na  trhu 
dostupné, nás z  různých důvodů neu-
spokojovaly. Já jsem třeba jednorázové 
sáčky nepoužíval, nákup jsem vždycky 
bez obalů vyskládal na pás a pokladní 
se netvářili zrovna nadšeně. Přemýšle-
li jsme o tom, jak vytvořit levnější a do-
stupnou alternativu. 

Není sáček jako Saaczech
SLOVNÍ SPOJENÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA (NEBO TAKÉ OBĚHOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ) ZNÍ MOŽNÁ SLOŽITĚ, JEHO VÝZNAM JE VŠAK 
JEDNODUCHÝ. CÍLEM JE, ABY JEDNOU VYROBENÉ PRODUKTY 
VE SPOLEČNOSTI OBÍHALY CO NEJDÉLE, POUŽÍVALY SE OPAKOVANĚ, 
NIKOLI JEDNORÁZOVĚ, A VZNIKLO TAK CO NEJMÉNĚ ODPADU. 

Zálohované ke-
límky se v  po-
sledních letech 
staly módním 
řešením proble-
matiky jednorá-
zových plastů. 
Jejich používání 
však vyžaduje 

specializované myčky, kterých je za-
tím jen několik v republice. To přiná-
ší další náklady, které se vyplatí jen 
u větších akcí. Otázkou pak je, zda při 
zohlednění složitosti výroby vratných 
kelímků a jejich nutných převozů není 
ekologičtější sáhnout po  kelímcích 
z  biologicky rozložitelných plastů či 
voskovaného papíru.

Ing. Jan Adámek, ANO

Systém vratných 
kelímků určitě 
podporuji. Ce-
losvětově roste 
produkce jedno-
rázových plastů 
a je potřeba cho-
vat se zodpověd-
něji. Systém sice 

není ekonomicky výhodný, ale je šetrný 
k životnímu prostředí a usnadňuje úklid 
na akcích. Vratné kelímky se dokonce 
stávají módním hitem a  dobře fungují 
i jako marketingový nástroj, který pro-
hlubuje vztah k akci, organizaci anebo 
k  místu. Na  Praze 14 vítám plechové 
hrníčky, které můžou být i hezkým su-
venýrem.  Soňa Tománková,  
 Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Vratné kelímky 
jsou příkladem 
dobrého opatře-
ní, které dokáže 
výrazně snížit 
spotřebu jedno-
rázových plastů. 
Ekologická zátěž 
spojená s  jejich 

používáním je ve srovnání s jednorázo-
vými kelímky skutečně nižší. Samozřej-
mě, jako účastníci tak přicházíme o část 
komfortu, ale to je podle mého názoru 
přijatelná cena za  snížení zátěže pro 
naši přírodu. Bc. Adam Palát, Piráti

ANKETA
JAK VNÍMÁTE SYSTÉM VRATNÝCH 
KELÍMKŮ NA AKCÍCH PRO 
VEŘEJNOST?

Dobrovolníci pomáhají dělat Prahu 14 hezčí. 
Tentokrát se uklízelo na Hutích
  Foto: Kristýna Bílková

Jakub Sapák a Lukáš Cafourek z firmy 
Saazcech
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Jakub: Já měl jinou metodu, vždycky 
jsem se snažil do jednoho igelitového 
sáčku umístit co nejvíc zboží, tak-
že jsem na  jeden nalepil třeba čtyři 
kódy. Někteří pokladní to sice ocenili, 
ale většina spíš ne. A tak jsme jednou 
seděli a  přemýšleli o  tom, jak jed-
norázové užívání plastu eliminovat. 
A vymysleli jsme látkové sáčky. 

Jak jste objevili padákovinu? 
Lukáš: První vzorky saaczechů šila 
moje šikovná přítelkyně. Zkouma-
li jsme různé materiály, v  galan-
teriích a  látkách jsme nakupovali 
ve  velkém a  zjišťovali, který je nej-
vhodnější, netrhá se, netřepí, vydrží 
a tak podobně. Jednou jsme náhod-
ně v  jedné galanterii v Brně koupili 
materiál, kterému se říká padákovi-
na. Osvědčil se nejlépe, a  tak jsme 
jen tak z  legrace do  Googlu zadali 
„staré padáky". Našlo nám to army 
shop s použitými padáky a my zjis-
tili, že se pro další využití hodí. Ma-
teriál je pevný, částečně průhledný, 
lehký, a co je podstatné, je v soula-
du s  požadavky na  potraviny. V  80. 
letech se padáky nijak nebarvily ani 
ničím nenapouštěly. 

Máte dostatečné zásoby materiálu? 
Musíte ho nakupovat? 
Jakub: Zatím máme dostatek, ale je 
jasné, že jednoho dne dojde. Samo-
zřejmě, že za padáky platíme, i když je 
to vyřazený materiál, má svou hodno-
tu. Je tedy levnější než látka z galan-
terie, ale zase je s přípravou spojeno 
víc práce. Padáky se musí zkontrolo-
vat, nastříhat, očistit a tak dále. 

Spolupracujete  
s chráněnými dílnami? 
Jakub: Ano, hned s několika na růz-
ných místech republiky. Když jsme se 
rozhodli, že sáčky opravdu začneme 
šít, stanovili jsme si nějaká základní 
pravidla. Přednostní oslovení chrá-
něných dílen bylo jedno z  nich. Za-
čali jsme s  jednou chráněnou dílnou 
v  Pardubicích, kde nám sáčky po-
mohli vyvinout, a když byl zájem velký 
a  oni nestíhali šít, oslovili jsme dal-
ší. Jednu dobu pro nás šilo pět dílen 
po celé republice. V současnosti spo-
lupracujeme s  dílnou v  České Lípě, 
ale samozřejmě máme v záloze další, 
až bude potřeba vyšší produkce. Bývá 
to před Vánoci, spousta lidí rozdá-
vá sáčky jako vánoční dárek. I  proto 
jsme začali vyrábět dárková balení. 

Jak se o vás lidé dozvěděli? 
Jakub: První byl Facebook a  naše 
webovky, které jsou velmi jednodu-
ché, od začátku se snažíme všechno 
dělat sami. Na úvod jsme vyrobili 200 
kusů sáčků a předpokládali jsme, že 
to bude trvat týdny, než se prodají. 
Ovšem poptávka předčila všechna 
naše očekávání, sáčky se vyprodaly 
během pár hodin. Objednávky naska-
kovaly po stovkách. 
Lukáš: Myslím, že jsme měli štěstí 
i  co se týká načasování. V  době, kdy 
jsme začínali, se v  médiích hodně 
psalo o škodlivosti plastu a jeho hro-
madění v oceánech. 

Potkáváte se se „svými"  
sáčky v obchodech, poznáváte je? 
Lukáš: Já jsem ho zatím viděl asi 
jednou, vypadají trochu jinak než ty 
ostatní, takže je poznáme. 
Jakub: Já bohužel ne, ale moje ma-
minka už v  Brně někoho s  naším 
sáčkem potkala. 

Vy sami je používáte? 
Jakub: Samozřejmě, vždycky s sebou 
jeden nebo dva máme. (Jakub vyn-
dává dva sáčky z batohu s tím, že se 
chystá jít na nákup, pozn. red). 

Změnil se nějak design  
za tu dobu, co sáčky vyrábíte? 
Jakub: Vlastně ne, chtěli jsme, aby se 
sáček dal prakticky složit do kapsič-
ky, což se osvědčilo, takže kapsičku 
využíváme stále. 

Nebývá problém s váhou sáčku  
při vážení na samoobslužných  
pokladnách? 
Lukáš: Já se s  tím ještě nesetkal, 
naše sáčky jsou opravdu lehké. Ten 
největší má 25 gramů, střední 17 
a ten nejmenší 12 gramů. 

Žijete v Praze 14? 
Jakub: Já jsem původně z  Brna, ale 
v  Praze 14 žiji už čtyři roky, bydlím 
v Kyjích. 
Lukáš: A to já to vzal opačně. Pochá-
zím z Horních Počernic a přestěhoval 
jsem se za  Prahu, do  Brandýsa nad 
Labem. 

Kde jste se tedy seznámili,  
na vysoké škole? 
Jakub: Ne, jsme kolegové z práce, oba 
pracujeme jako auditoři udržitelného 
rozvoje v  nábytkářské firmě. Já stu-
doval Mendelovu univerzitu v  Brně, 
agronomickou fakultu, součástí stu-
dia bylo i odpadové hospodářství. 
Lukáš: Já sice vystudoval mezinárod-
ní vztahy, ale o trvale udržitelný roz-
voj a ekologii jsem se zajímal vždycky. 
Psal jsem na toto téma i bakalářskou 
práci. 

Co říkáte na to, že si někteří lidé 
sáčky šijí doma, třeba ze starých 
záclon? 
Jakub: To je super, zvlášť pro ty ši-
kovnější i pro ty, co si věc chtějí nej-
dřív sami vyzkoušet, než ji případně 
koupí. Každou snahu, která omezí 
spotřebu jednorázových sáčků, oce-
ňujeme. 

Jak vnímáte to, že se v době koro-
navirové krize začalo do igelitu balit 
i to, co dříve balené nebylo?
Jakub: Psali jsme si kvůli tomu, mrzí 
nás to. Ale na druhou stranu chápe-
me, že je to opatření, které snad mělo 
ten účinek, který mít mělo. Nejhorší 
na igelitových sáčcích je, že jsou leh-
ké a snadno uletí, povalují se všude. 

Máte další plány do budoucna? 
Jakub: Máme. Každý padák má totiž 
pevný obal a my už jich máme zásobu. 
Chceme je využít a  přešít na  batohy. 
Já mám první prototyp (Jakub ukazuje 
batoh, se kterým přišel), používám ho 
téměř půl roku a nošení na něm zatím 
není znát, materiál je opravdu velmi 
odolný. Na  designu jsme se domluvili 
s chráněnou dílnou, pomohli nám batoh 
navrhnout tak, aby technicky vyhovoval. 
Lukáš: Přemýšlíme také o dalších mož-
nostech využití plastového odpadu. Zá-
jem o to stát se „zero waste“ je aktuálně 
velký a nás to těší. Líbí se nám myšlenka 
cirkulární ekonomiky, projekty udělej si 
sám a  možnost dávat nový smysl vě-
cem, které ten původní už ztratily. pet

Foto: Kristýna Bílková



07

Inzerce

RV
20

0
0

81
6/

01

PŘIJMEME
SKLADOVÉ 
MANIPULANTY
NA VÝDEJ ZBOŽÍ DO 
CENTRÁLNÍHO SKLADU
RADONICE

Kontaktujte nás na tel.: 727 925 302 nebo e-mailem: nabor@penny.cz

SKLADOVÉ MANIPULANTY

PŘIJMEME

•  DVOUSMĚNNÝ PROVOZ
•  NADSTANDARDNÍ BENEFITY
•  PLAT AŽ

•  PO ZAPRACOVÁNÍ

31 500 Kč

39 500 Kč
penny.czNakupujte hezky česky
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www.jidlodom.cz
Ušetřete čas a peníze.

Objednávejte z domova, PC, mobilu.
Kvalitní zdravá jídla české i mezinárodní kuchyně.

U našich jídel dbáme na kvalitu a 
čerstvost surovin.

Objednávejte na 

české i mezinárodní kuchyně.

Objednávejte na 

Je libo oběd, večeři, či 
celodenní jídlo bez 

námahy a za babku? 
Vyberte si i z naší široké 

nabídky nápojů a 
doplňkového sortimentu 

(cukrovinky, čaje, kávy 
apod.)

- Rozstřílený španělský ptáček
- Králík na česneku/smetaně
- Kachní pečené stehno se zelím
- Smažený řízek vepřový/kuřecí
- Gyros kuřecí/vepřový
- Zabijačkový guláš 
- Treska/pstruh na másle
- Brokolice se sýrem
- Zeleninová směs na másle 
- Žemlovka/Buchtičky se šodó
- Kynuté ovocné knedlíky

Malá ochutnávka z naší nabídky:

www.jidlodom.czwww.jidlodom.cz
Kvalitní

nová etapa
nízkoenergetické 
A PASiVní DoMY V ProDeJi

novÉ BYtY
SMArt technologie 
90% JeDnotek ProDáno

www.vyladenedomy.cz

IIu klánovického lesa

 infolinka 724 511 511

L       KREEN
HORNÍ MĚCHOLUPY

www.vyladeneByTy.cz  infolinka 724 511 511
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VII. zasedání  
Zastupitelstva MČ Praha 14
16. 6. 2020 OD 15 HODIN 
V KULTURNÍM DOMĚ V KYJÍCH
(ŠIMANOVSKÁ 47)
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek 
Vondra zve občany na VII. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 14, které 
se koná 16. 6. 2020 od 15 hodin 
v Kulturním domě v Kyjích.
Program jednání bude zveřejněn  
9. 6. na www.praha14.cz. 
Interpelace občanů budou probíhat 
tradičně od 17:00 do 17:30.

Plechárna hledá lektory
Hledáme lektory sportovních 
kroužků pro děti a posilování! Zá-
jemci, ozvěte se nám na e-mail zu-
zana.vernerova@praha14kulturni.
cz. Máme k dispozici velkou víceú-
čelovou halu a volné termíny.
• Posilovací cvičení nebo posilo-

vání vlastní vahou: PO  nebo ST 
19:45–20:45 hodin;

• Sportovní aktivity pro děti: PO, 
ST, ČT, PÁ 14:00–17:30 hodin (Uví-
táme hodiny tance, taichi, bojo-
vých sportů, stolního tenisu, ale 
budeme rádi i za další nápady!)

P14K

Kurzy českého jazyka pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka pro cizince. První již 
„běží“ a potrvá do 25. 6. 2020, druhý zahajuje 10. 9. a skončí 31. 12. 2020. Máte-li 
o výuku zájem nebo se jen chcete informovat o tom, jak probíhá aktuálně, 
volejte 739 203 254. Výuka dospělých probíhá dvakrát týdně (90 minut), vý-
uka dětí jednou týdně (90 minut).  red

V  současné době jsou trávníky 
ve správě městské části po první seči 
– zahájena byla později než v loňském 
roce. Sekání lze, resp. je žádoucí 
s  ohledem na  klimatické podmínky 
omezit, nicméně není možné jej vy-
nechat úplně, případně počet sečí 
snížit výrazně. Ve  vysoké trávě se 
dobře daří klíšťatům a rád se v ní vy-
semeňuje plevel, který vytlačuje trá-
vu a díky hlubším kořenům prospívá 
i v sušším období. O počtu sečí měst-
ská část rozhoduje na základě pravi-
delných kontrolních dnů. V  letošním 
roce budou omezeny seče na  méně 
exponovaných plochách, jako jsou 
například „rokle“ v  Centrálním par-
ku a části pozemku u křižovatky ulic 
Broumarská a Sklenská.

O  zeleň na  území Prahy 14 se stará 
nejen MČ Praha 14, ale také další in-
stituce/subjekty. Sekání a další údrž-
bu zajišťují vždy na  těch plochách, 
které mají ve správě.
Kdo zajišťuje péči o zeleň v Praze 14 
vyjma městské části?
• Magistrát hl. m. Prahy (resp. spo-

lečnosti CENTRA a  URBIA): park 
U  Čeňku, vnitrobloky Kostrubo-
va, Hlaďova, Šeďova, Marešova 
a  Maňákova, Bobkova, Mansfeldo-
va, Kučerova, Bryksova;

• Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy – zelené pásy mezi sil-
nicí a  chodníkem podél páteřních 
komunikací (např. podél ulic Podě-
bradská, Slévačská, Broumarská, 
Českobrodská a dalších). red

Sekat se musí i kvůli plevelu. 
Sucho mu nevadí
K PÉČI O VEŘEJNÝ PROSTOR VČETNĚ PÉČE O ZELEŇ MĚSTSKÁ ČÁST 
PŘISTUPUJE ZODPOVĚDNĚ A V SOULADU S DOPORUČENÍMI ODBORNÍKŮ. 
TRÁVU NECHÁVÁ SEKAT DLE AKTUÁLNÍCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK. 
NEMALÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRAHA 14 INVESTUJE TAKÉ 
DO ZÁLIVKY ZELENĚ. K ÚDRŽBĚ TRAVNATÝCH PLOCH JSOU UŽÍVÁNY 
DVA DRUHY SEKAČEK – KLASICKÉ A STRUNOVÉ. VĚTŠINOU SE SEKÁ 
KLASICKÝMI, STRUNOVÉ MĚSTSKÁ ČÁST POUŽÍVÁ POUZE V MÍSTECH, 
KDE UŽITÍ KLASICKÉ SEKAČKY NEUMOŽŇUJÍ TERÉN A ŠÍŘKOVÉ POMĚRY 
TRAVNATÝCH PLOCH.

Předběžné termíny letních 
odstávek teplé vody
Jako každý rok proběhnou i o letoš-
ních prázdninách revize a  opravy 
na  teplárenských zařízeních Praž-
ské teplárenské. Nelze je provádět 
za plného provozu, ale pro celoroční 
bezproblémové fungování dodávek 
tepla a  teplé vody jsou nevyhnutel-
né. Letní odstávky na Černém Mostě 
I a II, Hloubětíně a Lehovci jsou před-
běžně plánované na týden 10.–17. 8. 
2020. Přesné termíny pro konkrétní 
odběrná místa dostanete formou 
dopisu pro smluvního odběratele, 
tedy vaše SVJ, BD, atp., kde najde-
te přesné informace o  odstávkách 
ve  vaší ulici. Denně aktualizované 
informace o letních odstávkách mů-
žete také najít na webu Pražské tep-
lárenské www.ptas.cz.  pet

Foto: Pixabay
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Malování  
na chodníku

Tradiční malování na  chodníku 
se bude konat v pátek 26. června 
od  9 do  12 hodin před ZŠ Bratří 
Venclíků na Černém Mostě – sta-
nice metra Rajská zahrada. Pro 
všechny účastníky jsou připrave-
ny barevné křídy a odměny. Těší-
me se na vás.

„Objekt patří Magistrátu hl. m. Prahy, 
ve  správě jej má společnost Centra, 
a. s. Rekonstrukce s požárem přímo 
nesouvisí, byla připravovaná již před 
ním, rozhodně se však díky ní zvýší 
komfort i bezpečnost obyvatel domu,“ 
říká radní Prahy 14 Bc. Michal Prager, 
MBA, do jehož gesce spadají sociální 
věci a zdravotnictví.
Práce začaly v dubnu, část z nich se 
stihne letos, část bude realizována 
v  příštím roce. V  plánu je rekon-
strukce elektroinstalace, výměna 
výtahů či zateplení fasády. „Záro-
veň jsou součástí projektu opatře-
ní na  posílení požární bezpečnosti 
– tedy výměna vstupních portálů, 
zvonkového tabla včetně videotele-
fonu, rekonstrukce rozvodu nouzo-
vého osvětlení, umístění záložního 

zdroje pro výtahy mimo kryt civilní 
obrany a vybudování šachty pro od-
tah kouře,“ vyjmenovává radní Pr-
ager. Aktuální informace jsou zveřej-
ňovány na webu www.praha14.cz. 

red

Krátce po  požáru vyhlásila Pra-
ha 14 veřejnou sbírku na  pomoc 
tamním obyvatelům, která skon-
čila 31. března 2020. Vybráno bylo 
bezmála 284 tisíc korun s  tím, 
že necelých 139 tisíc putovalo 
na  zdravotní pomůcky a  vybave-
ní domácností. Ze zbývající část-
ky, tedy z čistého výtěžku sbírky, 
městská část zakoupila evakuač-
ní vozíky a  další materiál pro 
zlepšení požární bezpečnosti. 

Začala rekonstrukce domu,  
kde loni vypukl požár
V DOMĚ V ULICI KPT. STRÁNSKÉHO (995 A 996), KTERÝ LONI V LISTOPADU 
POŠKODIL POŽÁR A V JEHOŽ ČÁSTI BYDLÍ LIDÉ S POSTIŽENÍM, ZAČALA 
DLOUHODOBĚ PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE.
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Ze zdravotního střediska 
v ulici Kpt. Stránského se 
stěhují lékařky
V  první polovině června se kvů-
li připravované rekonstrukci 
objektu budou stěhovat lékař-
ky z  vrchního patra zdravotního 
střediska v  ulici Kpt.  Stránského 
(MUDr.  Trousilová, MUDr.  Göt-
zingervová, MUDr.  Vetešníková, 
MUDr.  Klimešová) na  Polikliniku 
Parník (dříve prostor VIDIA). 
V uvolněných prostorách násled-
ně začne rekonstrukce. Až skon-
čí, přesune se sem rehabilitační 
centrum Rehafit, které nyní sídlí 
ve 3. patře Polikliniky Parník. 

red

Poděkování  
z obláčku do Obláčku

Mateřská škola 
Obláček jako je-
diná na  Praze 14 
nepřerušila pro-
voz a  pečovala 
o  děti, jejichž ro-

diče pracují v  kritické infrastruktu-
ře státu, a děti rodičů samoživitelů. 
Zejména v  počátku pandemie, kdy 
jsme byli všichni vystaveni nové si-
tuaci a strachu o své blízké, kdy jsme 
se obávali, že někdo z nás onemocní 
a ohrozí ostatní, se ukázalo, jací do-
opravdy jsme. Chtěla bych všem za-
městnancům mateřské školy podě-
kovat. Jsem na Vás pyšná a děkuji.

Jitka Kuchařová, ředitelka MŠ
Pozn. redakce: K poděkování  

zaměstnancům MŠ Obláček se připojuje 
i MČ Praha 14. Děkujeme!

Jak uspořádat koncert, když ně něj 
nemůžete pustit návštěvníky? Třeba 
na střeše. Na konci dubna takto ve vol-
nočasovém centru Plechárna zahrál 

zpěvák a trumpetista Dave Trumpeteer, 
na konci května (tentokrát již v areálu) 
vystoupila kapela Cold Cold Nights. red 
 Foto: Kristýna Svobodová

Letní tábory 
Royal Rangers
49. přední hlídka Royal Rangers 
vás zve v létě na tyto tábory:
• Letní tábor 49.ph Royal Rangers 

– 25. 7.–1. 8., Poušť u  Bechyně, 
děti od 6 do 14 let, 1800 Kč

• Teen English Camp –  
8.–15. 8., Chata Doubravka, stu-
denti od 13 do 18 let, 4200 Kč

Více informací na  stránkách 
www.49ph.royalrangers.cz dm

Koncert v kostele sv. Bartoloměje
V pondělí 8. června 2020 se v kostele  
sv. Bartoloměje v  Kyjích uskuteč-
ní koncert duchovní hudby. Vystoupí 
ArtHarmony (Dita Hořínková – zpěv, 
Petr Maceček – housle, Pavel Voráček 
– varhany). Zazní skladby J. S. Bacha, 

W. A. Mozarta, A. Dvořáka a  dalších. 
Koncert začíná v 18:30 hodin, vstupné 
dobrovolné. Vstup pouze do  naplnění 
kapacity kostela. 

Cesty do ZŠ Chvaletická a ZŠ 
Hloubětínská budou bezpečnější
V  rámci projektu „Bezpečné cesty 
do  škol“ uspěla Praha 14 se čtyřmi 
návrhy na  zlepšení stávající situace 
a  odstranění nebezpečných míst, kde 
často docházelo k  dopravním neho-
dám. „Společně s Prahou 8 se Praha 14 
stala v rámci hlavního města nejúspěš-
nějším žadatelem. Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, která bude 
zajišťovat realizaci, připraví během le-
tošního roku projektovou dokumentaci. 
Pokud vše půjde dobře, k  realizaci by 
mohlo dojít příští rok,“ uvedl místosta-
rosta Ing.  Petr Hukal, do  jehož gesce 
spadá doprava v městské části.
 
KONKRÉTNĚ SE NÁVRHY TÝKAJÍ:
Klánovická – Čertouská
V  místě přechodu by měly vzniknout 
zpomalovací práh, který se nachází 
na frekventované cestě mezi základní 
školou Hloubětínská a metrem (sídli-
štěm), a jednosměrná ulice.
Poděbradská (MHD Lehovec)
Dojde k úpravám přechodu pro chod-

ce u  točny tramvají Lehovec. Návrh 
upravuje nároží, aby záliv začínal až 
za  přechodem a  chodci měli před-
nost. Dojde rovněž k  úpravám do-
pravního značení tak, aby došlo k in-
tegraci cyklistů a preferenci MHD.
Kukelská – Žárská
Cílem úprav je zklidnění dopravy 
v  těsné blízkosti ZŠ a  MŠ Chvaletic-
ká, řešení problematického parková-
ní a otáčení v křižovatce. 
Kukelská – Slévačská
Dojde k  úpravě křižovatky, doplně-
ní chodníku a  přechodu pro chodce 
a  také ke zřízení zpomalovacích pol-
štářů do ulice Slévačská.   pet

Koncert na plechárenské střeše

Bezpečné cesty do  škol vznikly díky 
projektu Optimalizace procesů a pro-
fesionalizace ÚMČ Praha 14 II., reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073, 
který byl podpořen z prostředků Ope-
račního programu Zaměstnanost. 
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Na Sicherově už lidé moknout nebudou

Čekat na autobus a nemít se kam scho-
vat před deštěm není nic příjemného. 
Své o tom vědí i obyvatelé Hutí, zejmé-

na ti, kteří jsou zvyklí jezdit z autobuso-
vé zastávky Sicherova. Až do  letošního 
roku se zde mohli chránit před plískani-

cemi maximálně vlastními deštníky, nyní 
už mají obě místní zastávky odpovídající 
přístřešky. 
„Ve  směru do  Satalic přístřešek pro-
blém nebyl – na základě našeho podnětu 
ho už v lednu vybudoval Dopravní podnik 
hl. m. Prahy. Ve druhém směru jsme se 
se splněním přání místních lidí poměrně 
natrápili,“ říká místostarosta Prahy 14 
Ing. Petr Hukal, do jehož gesce doprava 
v městské části spadá. S místem, na kte-
rém stojí zastávka ve směru na Rajskou 
zahradu, jsou spojeny velmi kompliko-
vané majetkové vztahy. „Dopravce je ne-
mohl řešit, a tak jsme se do věci vložili 
my jako městská část. Přestože jednání 
nebyla jednoduchá, nakonec jsme byli 
úspěšní. Přístřešek jsme koupili a  bě-
hem května naistalovali,“ uzavírá mís-
tostarosta Hukal. red

Foto: Kristýna Bílková

ING. PETR HUKAL, MÍSTOSTAROSTA
 Máte dotazy či podněty týkající se dopravy v Praze 14? Napište nám přes kontaktní formulář na hlavní 
straně webu městské části www.praha14.cz nebo se obraťte přímo na místostarostu Ing. Petra Hukala, 
do jehož gesce tato oblast spadá. Psát můžete na e-mail Petr.Hukal@praha14.cz.

RV
20

0
0

91
4/

01

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ PRO DOMÁCNOST
a kuchyňské nože, nůžky
a mlýnky na maso
a zahradnické nářadí
a pilové řetězy
a pilové kotouče a další

PANAS, spol. s r.o.:  Jordánská 978, Praha 14 Kyje 
Otevřeno denně: PO–ČT 7.30–16.30; PÁ 7.00–16.00
www.panas.cz | nastroje@panas.cz | T: 721 438 403
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Začíná se s výstavbou  
P+R parkoviště  
na Černém Mostě
Hlavní město Praha začalo s  výstav-
bou slibovaného parkovacího domu 
na  Černém Mostě. Objekt o  čtyřech 
nadzemních podlažích, který nabídne 
880 parkovacích míst, „vyroste“ v pro-
storu současného P+R parkoviště se-
verně podél ulice Chlumecká – v blíz-
kosti tamních velkých obchodních 
domů. Stávající parkoviště, které již 
kapacitně nevyhovuje, je od 1. 6. 2020 
uzavřeno. „Jsem rád, že hlavní město 
tento několikrát odkládaný projekt ko-
nečně zahájilo. Černý Most patří mezi 
lokality, které dlouhodobě trpí vel-
kým nedostatkem parkovacích míst,“ 
říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr 
Hukal, do  jehož gesce spadá doprava 
v  městské části. Podle současných 
předpokladů výstavba parkovacího 
domu potrvá 18 měsíců. Během této 
doby bude lidem umožněno parkovat 
na vybraných parkovištích v okolí, pří-
padně si mohou pronajmout parkovací 
stání v garážích provozovaných Sprá-
vou majetku Prahy 14. red

Nový přechod  
přes Hloubětínskou

Dlouho nevyhovující přechod se se-
maforem na  křižovatce ulic Podě-
bradská a  Hloubětínská prošel re-
konstrukcí. „Zmizely schody, širší 
jsou čekací ostrůvky pro chodce oko-
lo tramvajové trati. Přestavba celé 

této křižovatky je akcí městské spo-
lečnosti Technická správa komunika-
cí hl. m. Prahy,“ říká místostarosta 
Prahy 14 Ing.  Petr Hukal, který má 
na starosti dopravu v městské části.
 red

Foto: Petr Vilgus
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Nové dopravní značení  
zvýší bezpečnost chodců
Doprava v  Hostavicích bude bez-
pečnější. Městská část dokončuje 
úpravy, jejichž cílem bylo zklidnit 
místní komunikace, zejména ulici 
Novozámecká. 
„Vycházeli jsme z  výsledků studie, 
kterou jsme ještě dolaďovali na zá-
kladě požadavků vzešlých z  loň-
ského veřejného projednání,“ říká 
místostarosta Prahy 14 Ing.  Petr 
Hukal, do  jehož gesce doprava 
v  městské části spadá. Do  pří-
pravy nového dopravního značení 
a dalších opatření se městská část 
pustila v  návaznosti na  dlouhodo-
bé podněty místních lidí. „Snažili 
jsme se maximálně vyhovět jejich 
požadavkům. Úpravy řeší bez-
pečnost chodců, tedy například 
nové přechody, snížení rychlos-
ti v  celé lokalitě či třeba zavede-
ní přednosti zprava. Došlo rovněž 
i  na  jednoznačné stanovení míst 
pro parkování s  ohledem na  poža-

davky integrovaného záchranného 
systému. Před touto změnou stála 
velká část vozidel v  ulicích v  roz-
poru se zákonem, a  proto jsme se 

maximum parkovacích míst snažili 
legalizovat a  ochránit občany před 
případnou pokutou,“ dodává mís-
tostarosta Hukal. red

Foto: Kristýna Bílková
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Užijte si den plný zábavy i vzdělání a splňte si svá sladká 
přání. Z nabitého programu si u nás vyberou malí i velcí 
čokoholici: mexická plantáž a fantasy svět, nahlédnutí 
do výroby čokolády, čokoládový obchod, workshopy, 

narozeninové oslavy i akce pro firmy!

Vstupte do čokoládového světa Chocolate Experience 
Center v Průhonicích.
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Nebojme se zase žít

Do heren a školních lavic se avizované-
ho 25. května zdaleka nevrátily všech-
ny děti – rozhodnutí, zda dítě do  školy 
poslat, nebo ho až do  letních prázdnin 
z  preventivních důvodů nechat doma, 
nechala vláda na rodičích. 
„Na základní školy s jejich znovuotevře-
ním nastoupila asi polovina žáků – 52 %. 
Ostatní děti se učí doma v rámci online 
výuky. Všechny naše školy, základní 
i  mateřské, při svém provozu dodržují 
Ministerstvem zdravotnictví stanovená 
hygienická opatření,“ říká místosta-
rostka Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová, 
která má na starosti školství v městské 
části. Mezi opatření patří například vy-
členění vždy maximálně patnáctičlen-
né skupiny žáků, dodržování rozestupů 
či nošení roušek na školních chodbách 
a při skupinové práci. 

V souvislosti s koronavirovou krizí bylo 
třeba upravit i  dříve zveřejněný letní 
provoz mateřských škol. Po  dohodě 
s  vedením městské části se ředitelky 
jednotlivých zařízení rozhodly, že mate-
řinky Prahy 14 (vyjma dvou – MŠ Šebe-
lova a MŠ Chvaletická) budou otevřeny 
od  7. do  31. července. „Děti ze  školek, 
které budou uzavřeny, si mezi sebou 
rozdělí ta zařízení, jež zůstanou ote-
vřena. V  srpnu budou všechny školky 
zavřené. Jednak proto, že z  průzkumu 
mezi rodiči vyplynulo, že o umístění dí-
těte do  školky v  tomto měsíci většina 
z  nich nemá zájem, jednak proto, aby 
byl prostor na čerpání řádných dovole-
ných zaměstnanců školek a na zajištění 
nutné údržby školních budov,“ doplňuje 
místostarostka Jelenová. 

red

Ve školách je zpět polovina dětí
KORONAVIRUS A JEHO NÁSLEDKY POŘÁD PATŘÍ K NEJČASTĚJI SKLOŇOVANÝM TÉMATŮM, DÍKY ROZVOLŇOVÁNÍ 
NASTAVENÝCH OPATŘENÍ JE VŠAK ŽIVOT UŽ PŘECI JEN VESELEJŠÍ. JEDNOU Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH ZMĚN PO-
SLEDNÍCH DNÍ JE OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ MATEŘINEK A PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

ROZDÁVÁNÍ DEZINFEKCE 
ZDARMA PRO OBČANY  
MČ PRAHA 14 
Vydávána je v následujících dnech 
a  hodinách. Pokud by došlo 
ke změnám, bude MČ informovat 
na webu www.praha14.cz.
• v  úterý a  ve  čtvrtek od  14 do   

18 hodin ve  volnočasovém 
centru Plechárna (Bryksova 
1002/20, Černý Most) a  v  cen-
tru H55 (Hloubětínská 1138/5, 
Hloubětín)

• v  pondělí a  ve  středu od  15 do   
18 hodin na Úřadě MČ Praha 14 
(Bratří Venclíků 1072–73, Černý 
Most)

„Je třeba si uvědomit, že nakupováním 
a využíváním služeb pomáháme dát do-
hromady pošramocenou českou eko-
nomiku, má to tedy přímý vliv i na nás 
osobně,“ říká v  rozhovoru pro časopis 
Čtrnáctka radní Prahy 14 Jaromír Krát-
ký, který má ve své gesci podporu pod-
nikání.

Česko, Prahu 14 nevyjímaje, se začíná 
dávat dohromady z více než dvoumě-
síčního výpadku. Ti, kdo koronaviro-
vou krizi z ekonomického hlediska 
odnesli nejvíce, jsou někteří podnika-
telé a živnostníci. Jak je podpořit?
Pomoc podnikatelům nabídl stát, hlavní 
město Praha i my jako městská část. Ale 
co si budeme povídat, to hlavní je stejně 
na lidech a na tom, kdy a v jaké míře se 
vrátí k nákupům a k využívání služeb.

To už se děje. Nebo ne?
Ano, do určité míry. Stále je však mnoho 
lidí, kteří se bojí vrátit do běžného živo-
ta. Mají strach navštívit kadeřnici, zajít 
na něco dobrého do restaurace… Samo-
zřejmě, že určitá míra rizika zřejmě jen 
tak nezmizí, ale nesmíme se tím nechat 
paralyzovat. Když budeme dodržovat 

stanovená hygienická pravidla, nemusí-
me se tolik obávat. Je třeba si uvědomit, 
že nakupováním a  využíváním služeb 
pomáháme dát dohromady pošramoce-
nou českou ekonomiku, má to tedy pří-
mý vliv i na nás osobně.

Co byste tedy doporučil?
Jak říkám – nebát se a  maximálně 
nakupovat zboží a  využívat služby živ-
nostníků z  Prahy 14, doporučovat je 
známým… V  několika případech jsem 
například zaznamenal, že lidé, kteří 
mohou, dávají vyšší spropitné. Není po-
chyb o tom, že výpadek některé podni-
katele zasáhl natolik, že se na nohy už 
nepostaví nebo rozhodně ne hned. Lidí, 

co pracují takzvaně „na sebe“, si velmi 
vážím a  věřím, že nejsem sám. Jejich 
odvaha a odhodlání vzít na sebe veške-
rá rizika, přežít složité období, obejít se 
bez pomoci dotací a státu, který v sou-
časnosti podnikání příliš nepřeje, to je 
obdivuhodné.

Vraťme se ještě k podpoře  
ze strany městské části.  
Co podnikatelům nabízí?
Nejen podnikatelům, ale i  všem 
ostatním, kteří mají v  nájmu prosto-
ry ve  správě městské části, nabízíme 
za  splnění určitých podmínek snížení 
či odpuštění nájmu. Náš Živnostenský 
odbor je také připraven poskytnout po-
radenství těm živnostníkům, kteří se 
neorientují v  současných dalších mož-
nostech podpory – zejména ve  finanč-
ních „balíčcích“ nabízených státem či 
v podpůrných programech hl. m. Prahy. 
Většina podnikatelů už to asi ví, ale na-
příklad je až do konce roku možný bez-
platný uliční prodej. Nejen podmínky, 
které je pro to třeba splnit, ale i všech-
ny další informace o podpoře podnikání 
jsou uvedeny také na našich stránkách –  
www.praha14.cz. red 

Vraťme se zase do života,  
podpořme místní podnikání!
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Nebojme se zase žít

NEBOJME SE ZASE ŽÍT
Vraťme se k tomu, co máme rádi. 
Když budeme dodržovat hygienická
pravidla, nemusíme mít z koronaviru
strach. Více o opatřeních Ministerstva
zdravotnictví ČR najdete i 
na www.praha14.cz.
 
PODPOROU PODNIKATELŮ OPĚT
ROZHÝBÁVÁME EKONOMIKU.
POMÁHÁME TEDY I SOBĚ!

Skoncujte s domácí
improvizací a svěřte

se opět svému
kadeřníkovi...

Online zážitků 
už bylo dost.
Vypravte se 

do skutečného
divadla, kina

či na výstavu...

Nechte si zase
uvařit někým

jiným. Restaurace
v Praze 14 se 
 na vás těší...

Nákupy jsou zase
zábavnější. Udělejte
si radost něčím, co

máte rádi...
Oblečení už lze

zkoušet! 

Konec válení.
Koukněte, jak má

otevřeno 
vaše oblíbené fitness

centrum...
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Z městské části

„V  rámci finančních možností se tento 
trend snažíme maximálně podporovat, 
dřeviny tedy sázíme každoročně. Jen le-
tos v předjaří jsme vysázeli více než osm 
desítek nových stromů, na podzim v tom 
budeme pokračovat,“ říká místosta-
rostka Mgr. Irena Kolmanová, která má 
na starosti životní prostředí v městské 
části. Sází se javory, lípy, jírovce, ale 
i jehličnany. Nové stromy přibyly napří-
klad podél ulice Slévačská na Lehovci, 
v ulici K Viaduktu na Hutích nebo třeba 
v Jiráskově parku. „Současně jsme le-
tos koupili další zavlažovací vaky, které 
díky své perforované struktuře doká-
žou vodu uvolňovat postupně. Jsou ur-

čené právě pro nově zasazené stromky 
– pomohou novým dřevinám růst a sílit 
navzdory suchu. Loni jsme pořídili 60 
těchto vaků, letos dalších 75,“ upřesňuje 
místostarostka Kolmanová.

V Praze 14 se zdaleka nesází jen stro-
my – mimo jiné i cibuloviny, díky nimž 
městská část na  řadě místech rok 
od roku víc a víc kvete. Loni na pod-
zim nechala radnice zasadit bezmála 
20 tisíc tulipánů a narcisů. 
„Část jsme přidali k již dříve zasaze-
ným cibulovinám tak, aby byla výsad-
ba bohatší, jiné na  úplně nová mís-
ta – třeba před budovu České pošty 
na  Rajské zahradě nebo do  nedávno 
revitalizovaného vnitrobloku Mochov-
ská v Hloubětíně. Výsledkem se moh-
li lidé kochat v  uplynulých týdnech,“ 
říká místostarostka Kolmanová. 

red 

Nové stromy přibyly například podél ulice 
Slévačská na Lehovci  Foto: Kristýna Bílková

„Aktuálně rada hl. m. Prahy pověřila 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Pra-
hy, aby připravil zadání pro výběrové 
řízení na zhotovitele studie na celkovou 
proměnu terminálu,“ říká místostaros-
ta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má 
v gesci dopravu v městské části. 

Studie stanovuje následující cíle:
• zkvalitnění dopravního uzlu, který 

využívá až 100 000 cestujících denně 
a který zároveň obsluhuje obytné úze-
mí s počtem více jak 15 000 obyvatel;

• transformaci architektonicky, tech-
nicky i funkčně vysloužilých částí ter-
minálu na současné potřeby a poža-
davky uživatelů a správců terminálu;

• soudobé a udržitelné řešení, které 
bude mít vyšší trvanlivost a  bude 
ho možné lépe udržovat při součas-
ném zvýšení provozní a architekto-
nické kvality terminálu;

• zvýšení bezbariérovosti a prostup-
nosti pro pěší, cyklisty a  osoby 
s  omezením pohybu, zkvalitnění 
návazností – zejména vazba na síd-
liště Černý Most a  plánované par-
koviště P+R Černý Most;

• rekonstrukci sítí technické infrastruk-
tury v souladu s moderními trendy;

• urbanistické/objemové prověření 
nové zástavby v rámci a v okolí ter-
minálu Černý Most.

„Do konce roku by mělo město předložit 

výsledky studie městské části, Praha 
14 zároveň požádala, aby Magistrát hl. 
m. Prahy stanovil jednoho projektové-
ho manažera, který bude vše souvisejí-
cí s rekonstrukcí terminálu koordinovat 
a kontrolovat,“ doplňuje místostarosta 
Hukal. V  krátkodobém horizontu by 
měla být realizována dílčí opatření, 
která přispějí k  optimalizaci terminá-
lu na současné potřeby, vzešlá se zá-
sobníku opatření na úpravu terminálu. 
Jedná se o drobnější opatření, která lze 
realizovat hned bez návaznosti na bu-
doucí vize. Víceméně jde o údržbářské 
záležitosti – opravy omítek a podhledů, 
odstranění graffiti a zřízení legální spo-
jovací plochy, natření zábradlí, zakrytí 
kabelového vedení ve stropech, přidá-
ní laviček na nástupiště, zvýšení počtu 
odpadkových košů a  košů na  tříděný 
odpad a zavedení navigačního a  infor-
mačního systému, který by odjíždějícím 
usnadnil orientaci.
Ve středním horizontu jsou předpoklá-
dány stavební zásahy do nosných kon-
strukcí terminálu (mimo stanici metra). 
V delším horizontu pak další urbanis-
tický rozvoj okolí terminálu. pet

Foto: Kristýna Bílková

Terminál Černý Most se dočká dílčích oprav 
a výhledově i velké rekonstrukce
NEUTĚŠENÝ STAV AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ NA ČERNÉM MOSTĚ TRÁPÍ NEJEN OBČANY Z PRAHY 14. VEDENÍ 
MĚSTSKÉ ČÁST DLOUHODOBĚ USILUJE O TO, ABY DOŠLO K JEHO PROMĚNĚ. AREÁL VŠAK NEMĚL PO MNOHO LET 
VYŘEŠENÉ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY, NEJASNÝ VLASTNÍK SE TAKÉ ZÁSADNĚ PROMÍTL DO JEHO STAVU. KONCEM 
LOŇSKÉHO ROKU SE MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI VYŘEŠILY. 

V Praze 14 rostou desítky nových stromů
JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH ŘEŠENÍ, JAK BOJOVAT S KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI, JSOU VÝSADBY NOVÝCH STROMŮ. ZADRŽUJÍ 
VODU A VYTVÁŘEJÍ KYSLÍK I PŘIROZENÝ STÍN, VE KTERÉM JE HNED O NĚKOLIK STUPŇŮ MÉNĚ NEŽ NA SLUNCI. 
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V kuchyniSvozy odpadu

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 
Travná/Kostlivého UT 7. 7. 2020
Trytova/Paculova ST 8. 7. 2020
Vašátkova/Doležalova ČT 9. 7. 2020
Kpt.Stránského/Vybíralova PO 13. 7. 2020

Mobilní sběrné dvory (MSD)  
na MČ Praha 14 ze systému HMP 
Šestajovická x Hloubětínská 6. 6. 9:00–15:00
Jordánská x Babylonská 13. 6. 9:00–15:00
Podlišovská x Rožmberská 20. 6. 9:00–15:00
Travná u MŠ 27. 6. 9:00–15:00

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 

Čtvrtek 27. 7.

Panenská x 9. května 15:00–15:20
Baštýřská x Bezdrevská 15:30–15:50
Horusická x Osická 16:00–16:20
Dářská x Zvíkovská 16:30–16:50
Zacharská x Velkoborská 17:00–17:20
Dvořišťská x Vlkovická 17:30–17:50
Za Školou x Šimanovská 18:10–18:30
Oborská x Tálinská x U Rybníka 18:40–19:00

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů (VOK) určené pro 
krátkodobý sběr vybraných druhů odpadu od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. 
MSD je označen a je s obsluhou. V MSD je možné odložit následující druhy odpadu: objemný 
odpad, bioodpad, dřevo, stavební suť. Při odložení odpadu obsluha MSD zaznamená jméno, 
příjmení a adresu občana.

Harmonogram svozu odpadu 
červen– červenec

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 
731 451 582, 602 485 324
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty 
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. 
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Š K O L A  H E R  A  
K O U Z E L

3. – 7. SRPNA 2020

N Á V R H Á Ř ,
T V Ů R C E

10. – 14. SRPNA 2020

B L Á Z N I V Ý  
P Ě T I B O J

17. – 21. SRPNA 2020

P Ř Í M Ě S T S K É  K E M P Y
pro děti školou povinné V  P A R K U  P I L S K Á

8:00 – 17:00        3.500 Kč www.b-free.cz

DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA POŘÁDÁ
LETNÍ

TANEČNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY 2020

17. - 21. 8. 2020 PRO DĚTI OD 5 DO 8 LET
24. - 28. 8. 2020 PRO DĚTI OD 9 DO 12 LET

 
VÍCE INFORMACÍ:

JITKA ŠINDELÁŘOVÁ
TEL.: 739 034 435

E-MAIL: JIT.SINDELAROVA@SEZNAM.CZ
WWW.POHADKA-PRAHA14.CZ
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Veřejný prostor

Městská část každoročně zajišťuje 
kontroly hřišť a sportovišť, na jejichž 
základě potom provádí nadcházejí-
cí opravy. „Letos na  jaře jsme takto 
například opravovali ploty a jednotli-
vé herní prvky, které to potřebovaly. 
Současně jsme nechali vyměnit písek 
v  pískovištích a  doplnit kačírek a  pí-
sek na dopadových plochách,“ vyjme-
novává místostarostka Kolmanová. 
Renovace se dočkala i  akátová hřiš-
tě v ulicích Horoušanská, Klánovická 
a  Vybíralova (Jahoda), kde radnice 
nechala jednotlivé „hračky“ zbrousit 
a znovu natřít.
Samostatnou kapitolu letošního prv-
ního pololetí představovalo čiště-
ní, a  to nejen s  ohledem na  aktuální 
koronavirovou pandemii. „Rozhodli 
jsme se vyzkoušet čištění párou, což 
se velmi osvědčilo. Touto technologií 
se dobře odstraňuje graffiti a  pěk-
ně se jí oživuje barevnost jednotli-
vých prvků,“ říká místostarostka. 
Párou nechala Praha 14 v  první fázi 
vyčistit hřiště v ulici Konzumní, v Ji-
ráskově parku a v Centrálním parku. 
Buď již na konci letošního roku, nebo 
v příštím roce chce technologii využít 
i  u  dalších hřišť a  sportovišť. Vedle 
čištění párou, které bylo objednáno už 
před časem, se v květnu vybraná hři-

ště také dezinfikovala. „Využili jsme 
nabídky firmy JCDecaux, Městský 
mobiliář, s. r. o., která hřiště zdarma 
dezinfikuje v celé Praze. S ohledem na 
kapacitu společnosti jsme nemohli 
do  seznamu začlenit všechny námi 
spravované herní plochy. Zvolili jsme 
tedy alespoň ty nejfrekventovanější 
– například hřiště v ulicích U Hosta-
vického potoka, Šromově, Vlčkově, 
Vizírské či na  náměstí Plk.  Vlčka,“ 
vyjmenovává místostarostka Kolma-
nová.

STÍN I BEZ STROMŮ
Dělání báboviček malé děti asi ni-
kdy nepřestane bavit. Rodiče to vědí, 
a proto s nimi často míří na pískovi-
ště. Ovšem, ne všude je to optimální. 
„Je jasné, že tam, kde není stín, se 
v  horkých letních dnech nikdy nedá 
hrát moc dlouho – to je o úžeh. Pro-
to jsme na  často navštěvovaných, 
přirozeně nechráněných hřištích ne-
chali naistalovat stínící plachty. Jsou 
nebo v nejbližší době budou umístěny 
ve  Vizírské, Cukrově, parku Vidlák, 
v Rožmberské a v ulici U Hostavické-
ho potoka,“ říká místostarostka Kol-
manová. Speciální zelenou plachtu 
lze nejen různě naklánět – podle toho, 
kde na  obloze je zrovna slunce, ale 
také stáhnout až dolů. Pískoviště se 
tak zakryje celé, což je vhodné zejmé-
na na  noc – písek zůstane v  bezpečí 
před nevítanými návštěvníky.

V ROŽMBERSKÉ SE  
DĚTI POBAVÍ VÍC NEŽ DŘÍV
Stávající dětské hřiště umístěné 
za  protihlukovou stěnou v  ulici Rož-
mberská čeká řada novinek. Do  po-

loviny července sem přibydou nové 
lavičky, oplocení i  nové herní prvky. 
Děti se mohou těšit třeba na  ma-
lou lanovou pyramidu, domeček či 
na  hned tři druhy houpaček – jednu 
klasickou, jednu se sedákem pro ty 
úplně nejmenší a jednu v podobě tzv. 
hnízda, širokého „košíku“ pro oprav-
du pohodlné houpání. „Jinak, jak už 
bylo zmíněno, ještě předtím, než hři-
ště rozšíříme, dodáme sem slibované 
zastínění pískoviště,“ doplňuje mís-
tostarostka Kolmanová. red

Dětská hřiště „pod párou“
ABY BYLA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ČISTÁ A BEZPEČNÁ, VYŽADUJÍ PRAVIDELNOU PÉČI. NA ÚDRŽBU A OPRAVY MÁ 
MĚSTSKÁ ČÁST LETOS VYČLENĚNO ZHRUBA 600 TISÍC KORUN, DALŠÍ PENÍZE POPUTUJÍ DO CHYSTANÝCH 
RENOVACÍ. „DĚLÁME VŠECHNO PRO TO, ABY V PRAZE 14 BYLA HŘIŠTĚ HEZKÁ A DĚTI SI NA NICH MOHLY UŽÍT 
SPOUSTU ZÁBAVY. NA DRUHOU STRANU JE VŠAK TŘEBA ŘÍCT, ŽE TO, JAK DLOUHO VYDRŽÍ ÚKLID, PŘÍPADNĚ 
KVALITA NOVÝCH HERNÍCH PRVKŮ, SAMOZŘEJMĚ ZÁLEŽÍ I NA NÁVŠTĚVNÍCÍCH A JEJICH CHOVÁNÍ K MOBILIÁŘI,“ 
ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTKA MGR. IRENA KOLMANOVÁ, DO JEJÍŽ GESCE MIMO JINÉ SPADÁ I PÉČE O ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PLOCH.

Nové zastínění dětského hřiště v parku Vidlák 
v Hostavicích Foto: Kristýna Bílková

Praha 14 nechala část dětských hřišť vyčistit 
párou Foto: Greenroot, s. r. o.

Dětské hřiště v ulici Rožmberská čeká proměna. 
Nabídne dětem více zábavy  Foto: Kristýna Bílková

Máte dotazy či podněty týkající se investic, životního prostře-
dí, komunikace s veřejností nebo třeba veřejných projednání 
a lokálních fór? Napište nám přes kontaktní formulář na hlav-
ní straně webu městské části www.praha14.cz nebo se obrať-
te přímo na místostarostku Mgr. Irenu Kolmanovou, která má 
výše uvedené oblasti v gesci. 
Psát můžete na e-mail: Irena.Kolmanova@praha14.cz.

MGR. IRENA KOLMANOVÁ, MÍSTOSTAROSTKA

Bratří Venclíků 1073 (včetně nově zřízeného dočasného pracoviště v č. p. 1070)
Jak se k nám dostanete?
•  asi 3 minuty chůze od stanice metra B Rajská zahrada 

a od autobusové zastávky Rajská zahrada (linky č. 201, 181)

Cíglerova

Bratří Venclíků 

Office Park Hloubětín (Poděbradská 88/55)
Jak se k nám dostanete?
•  druhá zastávka od metra Hloubětín (Nademlejnská) tramvají č. 25.
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Poděbradská Poděbradská

VÍTE, KDE NÁS NAJDETE?
ČÁST ÚŘADU MČ PRAHA 14 SE KVŮLI REKONSTRUKCI RADNIČNÍCH BUDOV MUSELA DOČASNĚ PŘESUNOUT 
DO HLOUBĚTÍNA A  NA NÁM. PLK. VLČKA NA ČERNÉM MOSTĚ. ALE ŽÁDNÝ STRACH – STÁLE JSME TU PRO VÁS! 
PODÍVEJTE SE NA WWW.PRAHA14.CZ, KDE NALEZNETE PODROBNOSTI, VČETNĚ INFORMACÍ O  AKTUÁLNÍM 
ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ A KONTAKTŮ NA ZAMĚSTNANCE ÚMČ PRAHA 14. NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÉ 
AGENDY ZŮSTALY NA PŮVODNÍ ADRESE (UL. BRATŘÍ VENCLÍKŮ). ÚŘEDNÍCI, KTEŘÍ JE ZAJIŠŤUJÍ, SE POUZE SE 
PŘESTĚHOVALI DO JINÝCH KANCELÁŘÍ. VŠECHNY BUDOVY ÚŘADU JSOU A BUDOU BEZBARIÉROVÉ.

Nám. Plk. Vlčka 695/8, Černý Most 
Jak se k nám dostanete?
•  cca 5 minut chůze od autobusové zastávky Poliklinika Černý Most 

(linky č. 201, 181) nebo cca 2 minuty chůze od zastávky Kpt. Stránského 
(linky č. 224, 141, 171)

Irvingova

Cíglerova Ocelkova

Ocelkova
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Bratří Venclíků 1073 (včetně nově zřízeného dočasného pracoviště v č. p. 1070)
Jak se k nám dostanete?
•  asi 3 minuty chůze od stanice metra B Rajská zahrada 

a od autobusové zastávky Rajská zahrada (linky č. 201, 181)

Cíglerova

Bratří Venclíků 

Office Park Hloubětín (Poděbradská 88/55)
Jak se k nám dostanete?
•  druhá zastávka od metra Hloubětín (Nademlejnská) tramvají č. 25.
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VÍTE, KDE NÁS NAJDETE?
ČÁST ÚŘADU MČ PRAHA 14 SE KVŮLI REKONSTRUKCI RADNIČNÍCH BUDOV MUSELA DOČASNĚ PŘESUNOUT 
DO HLOUBĚTÍNA A  NA NÁM. PLK. VLČKA NA ČERNÉM MOSTĚ. ALE ŽÁDNÝ STRACH – STÁLE JSME TU PRO VÁS! 
PODÍVEJTE SE NA WWW.PRAHA14.CZ, KDE NALEZNETE PODROBNOSTI, VČETNĚ INFORMACÍ O  AKTUÁLNÍM 
ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ A KONTAKTŮ NA ZAMĚSTNANCE ÚMČ PRAHA 14. NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÉ 
AGENDY ZŮSTALY NA PŮVODNÍ ADRESE (UL. BRATŘÍ VENCLÍKŮ). ÚŘEDNÍCI, KTEŘÍ JE ZAJIŠŤUJÍ, SE POUZE SE 
PŘESTĚHOVALI DO JINÝCH KANCELÁŘÍ. VŠECHNY BUDOVY ÚŘADU JSOU A BUDOU BEZBARIÉROVÉ.

Nám. Plk. Vlčka 695/8, Černý Most 
Jak se k nám dostanete?
•  cca 5 minut chůze od autobusové zastávky Poliklinika Černý Most 

(linky č. 201, 181) nebo cca 2 minuty chůze od zastávky Kpt. Stránského 
(linky č. 224, 141, 171)

Irvingova

Cíglerova Ocelkova

Ocelkova

Proměna radnice MČ Praha 14
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Bez vody to nepůjde
Česko zažívá už šestý suchý rok v řadě 
a více než polovina naší země je ohrože-
na erozí. Stát příliš dlouho problém su-
cha podceňoval a i nadále mu nevěnuje 
potřebnou pozornost. 
My Starostové a  nezávislí nebereme 
sucho na  lehkou váhu a  známe cestu, 
po  které je zapotřebí se vydat. V  mi-
nulém roce jsme na  celorepublikové 
úrovni představili „Balíček proti suchu“. 
Jde o sborník konkrétních legislativních 
opatření, která napomohou stav zvrátit 
k  lepšímu. Nezůstáváme ale jen u  te-
orie. Spustili jsme program „1000 a  1 
cesta“, program pro oživení krajiny spo-
čívající v obnově polních cest a dalších 
opatřeních pro zadržení vody v krajině. 
Našim starostům a radním v regionech 
se ho daří zdárně implementovat.
I my v Praze se snažíme na změnu kli-
matu pružně reagovat. V roce 2019 vyna-
ložil magistrát do  opatření navázaných 
na změny klimatu přes 60 milionů korun. 
Magistrátní radní pro životní prostředí 
Petr Hlubuček (STAN) prosazuje a stojí 
za realizací opatření spočívajícího ve vý-
sadbě nové zeleně, revitalizaci vodních 
ploch a  toků a  opatřeních namířených 

k odpovědnému hospodaření s dešťovou 
vodou a jiných. Jen loni se v Praze vysa-
dilo 360 tisíc nových stromů.
Mnoho pražských investic potřebných 
pro zadržení vody v krajině můžete spa-
třit ve svém okolí. Před 3 lety byly do-
končeny první tři etapy výstavby dnes 
již hojně užívaného parku U Čeňku. Loni 
proběhla výsadba  ovocných stromů 
mezi Pískovnou a  rybníkem Martiňák, 
v kterém byl letos vytvořen nový ostrov 
pro hnízdění vodního ptactva. Nedávno 
byly v  blízkosti Martiňáku nově zbudo-
vány další vodní plochy o celkové ploše 
3 300 m2. Nelze opomenout ani revitali-
zaci rybníčku U Járku v lokalitě Na Hu-
tích a  založení nového lesa Arborka 
u Satalic.
Abychom nezůstali „na suchu“, musíme 
dát do  pořádku procesy, které člověk 
v  minulosti naboural. Do  boje se su-
chem se můžeme v  rámci svých mož-
ností zapojit všichni. Třeba tím, že za-
čneme vodou šetřit, recyklovat ji a více 
využívat i přirozených zdrojů vody. Bez 
vody to totiž nepůjde.

Jan Liška, Zuzana Jelenová,  
a Petr Vítů, STAN Praha 14

Názory a politické komentáře

Koupaliště máme 
„na dosah“
Představte si moderní plavecký bazén, 
ve kterém si můžete vyzkoušet i skoky 
do  vody nebo vodní pólo, včetně ven-
kovního koupaliště s prvky aquaparku, 
jakými jsou tobogány či divoká řeka. 
Představte si takový areál kousek 
od  domova, s  celoročním provozem 
a dostatečnou kapacitou pro návštěv-
níky. Zdá se vám to jako nedosažitelný 
sen? Omyl! Kousek od Ocelkovy ulice 
na  Černém Mostě vedle budovaného 
parku U Čeňku máme totiž jedinečnou 
možnost podobný areál mít!
Český olympijský výbor (ČOV) totiž 
projevil zájem vybudovat na Černém 
Mostě reprezentativní areál, který 
chce využívat jako své sídlo a trénin-
kové centrum. Kromě administrativ-
ních prostor by centrum disponovalo 
nemalými sportovišti, která by výbor 
využíval pro vlastní potřeby a zároveň 
je nabízel k  využití široké veřejnosti. 
Z tohoto důvodu chce ČOV vyjít vstříc 
potřebám MČ Prahy 14 a Magistrátu 
hl. m. Prahy. Jakou podobu a využití 
bude areál nabízet, tedy hodně záleží 
na současné politické reprezentaci.
Vedení radnice s  ČOV o  jeho záměru 
jedná a  pozitivně jej kvituje, což zvy-
šuje pravděpodobnost, že se realizace 
uskuteční, a to s nadšením vítám. Síd-
lo ČOV na Praze 14 bude nepochybně 
přínosem a pro Prahu 14 i jistou pres-
tižní záležitostí. Obrovským zklamá-
ním pro mě však je, že vedení radnice 
nehledá cestu, jak v rámci areálu vy-
budovat koupaliště, po  kterém veřej-
nost dlouhodobě volá, ale preferuje 
jen vybudování multifunkční sportovní 
haly s kurty pro tenis, squash, aj. Říká-
te si jako já, kde se stala chyba? Proč 
Praha 14 nevyvine dostatečnou aktivi-
tu pro realizaci koupaliště?
Realita je smutná. Pro naše vedení 
radnice je multifunkční hala jedno-
dušší a bezpracnou variantou a dále, 
pakliže by na  Černém Mostě vzniklo 
koupaliště, budování biotopu v Kyjích 
by poněkud pozbylo význam. Tedy 
přestože máme neopakovatelnou 
příležitost pomocí jiného subjektu 
nechat na  Praze 14 vybudovat kou-
paliště, je to sen, který máme sice 
na  dosah, ale vedení radnice jej ne-
umožní, protože by to narušilo jejich 
vlastní zájmy a plány.

Soňa Tománková, 
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

Budou Hutě druhou Ořechovkou?
Na  základě iniciativy MČ Praha 14 
schválili na začátku května pražští radní 
pořízení urbanistické studie pro rozvoj 
oblasti Kyje-Hutě, kde se střetávají růz-
né druhy zástavby a stále zůstává mno-
ho stavebních a rozvojových ploch. Před 
rokem a  půl zveřejnil magistrát studii 
zástavby středu Hutí podél ulice Budo-
vatelská. Byl jsem v lednu 2019 na jejím 
veřejném projednání v  SOU Pramen, 
takže vím, s  jakou nelibostí ji přítomní 
obyvatelé Hutí přijali. O to víc mě mrzí, 
že z jejich připomínek bylo zapracováno 
minimum.
Proto jsem se domníval, že nově zada-
ná studie má za cíl pracovat se zpětnou 
vazbou a přinést nové myšlenky, jelikož 
se nezaměřuje pouze na  střed, nýbrž 
na celé Hutě od železniční trati na Sa-
talice po  Bažantnici. Škoda, že podob-
ná koncepce nevznikla dříve, některým 
věcem by se podařilo zabránit, ale lepší 
pozdě než nikdy. Hutě byly za první re-
publiky plánované jako zahradní čtvrť, 
stejně jako Spořilov, Ořechovka nebo 
Hanspaulka. Ty však stihly být reali-
zovány celé i  s  veškerou vybaveností 
a krásnými stromořadími v ulicích, díky 

čemuž dnes patří k nejžádanějším loka-
litám k bydlení.
S  citlivou dostavbou a  příjemnými ve-
řejnými prostranstvími či drobnými 
obchody, jako potraviny, lékárna nebo 
drogerie by se zvýšil komfort místním, 
jakožto i hodnota jejich nemovitostí. Na-
víc vzhledem k počtu obyvatel Hutí, jichž 
je dnes přibližně 4,5 tisíce, celé lokalitě 
zcela objektivně chybí mateřská a  zá-
kladní škola, kulturní zařízení i veškeré 
sociální a  zdravotní služby, včetně na-
prostého základu, jako je ordinace prak-
tického lékaře.
Po  prostudování požadavků na  novou 
studii jsem bohužel zjistil, že tomu tak 
není. Podle zadání má být totiž zohled-
něna předchozí studie i  již probíhající 
změny územního plánu. Nový citlivěj-
ší pohled tedy nepřinese. A ačkoliv má 
také prověřit rozmístění chybějící vyba-
venosti, ukládá zpracovatelům výstavbu 
školy na  konkrétním pozemku. Jinými 
slovy nejde tu o vizi, ale o potvrzení toho, 
co si již vedení naší radnice naplánovalo 
či myslí, že je nejlepší.

Ing. Tomáš Novotný,
za zastupitelský klub ANO
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„Dokončení prvních dvou domů dohromady o 58 by-
tech je plánováno na rok 2021, finalizace ostatních 
etap bude plynule navazovat a bude ukončena realizací 
nového parkovacího domu, který nabídne komfortní 
a bezpečné parkování i ostatním rezidentům. Byty mají 
rozličné dispozice: 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Na rozdíl 
od mnoha jiných developerských projektů mají ku-
pující na výběr, zda chtějí praktické kuchyňské kouty, 
které jsou součástí obývacího pokoje, anebo preferují 
kuchyni propojenou s jídelnou a obytným prostorem 
jen částečně. To je i případ nadstandardních, světlých 
střešních bytů, které mají vlastní velkou terasu a nád-
herný výhled do okolí. V cenách bytů, které začína-
jí na 3,8 milionu korun, je zahrnuté parkovací místo 
a skladovací kóje. V nabídce jsou varianty s parkováním 
v samostatné garáži nebo v podzemní společné garáži, 
případně parkování venkovní.

INTERIÉR PODLE VLASTNÍCH PŘEDSTAV
Všechny byty v rezidenčním komplexu GREENSIDE 
jsou koncipovány ve vysokém standardu provedení 

s využitím kvalitních materiálů a služeb renomovaných 
dodavatelů, jako jsou například Koupelny Ptáček  
či dveře značky Masonite. Už v základním provedení  
si budoucí majitelé bytů mohou vybrat ze tří různých 
řešení designu interiérů, včetně volby provedení 
obkladů, dlažby a sanitární keramiky koupelen, typu 
podlahových krytin či vnitřních dveří. Pro náročnější 
klienty jsou připraveny nadstandardní pakety,  
aby mohla být každá bytová jednotka přizpůsobena 
individuálnímu vkusu jeho obyvatel. Pro zájemce 
o koupi bytu bylo otevřeno Klientské centrum CANABA, 
a to přímo v nedalekém nákupním a zábavním Centru 
OC Černý Most. Zde získají zájemci veškeré informace 
spojené jak s novým projektem GREENSIDE, tak 
o dalších developerských projektech, které společnost 
CANABA nabízí.

BLÍZKO NA NÁKUPY I NA VÝLET
Velkou předností projektu je umístění na metru 
linky B a veškerá občanská vybavenost i rozsáhlé 
nákupní a zábavní možnosti v nejbližším okolí. 
Tři minuty od bytu se nachází OC Centrum Černý 
Most a Ikea. V dosahu jsou kromě metra také linky 
Pražské integrované dopravy a pražský okruh s na-
pojením na dálnice D10, D11, D1, D8 a D7. Lokalita 
rezidenčního areálu GREENSIDE sousedí s přírod-
ním parkem Klánovice–Čihadla s výhledem na přile-
hlé golfové hřiště a malebný rybníček Martiňák.  
K relaxaci a výletům mo-
hou také posloužit nedal-
eký aquapark, skate 
park, zámecký park nebo 
Počernický rybník.

SPOLEČNOST CANABA REALIZUJE VÝSTAVBU REZIDENČNÍHO KOMPLEXU GREENSIDE NA OKRAJI 
ČERNÉHO MOSTU V PRAZE 9, POBLÍŽ PŘÍRODNÍHO PARKU KLÁNOVICE–ČIHADLA. PROJEKT 
ZAHRNUJE CELKEM PĚT BYTOVÝCH DOMŮ, KAŽDÝ S 22 AŽ 27 MODERNÍMI BYTY. V PRODEJI JSOU 
AKTUÁLNĚ JEDNOTKY Z PRVNÍ ETAPY.

MODERNÍ MĚSTSKÉ BYTY 
NA DOSAH PŘÍRODY

Hledáte tip na pěkný rodinný dům? Zajímají Vás nejnovější 
trendy v oblasti moderního bydlení? Chcete kvalitní projekt 
a spolehlivého dodavatele? Pak si nenechte ujít prohlídku 
Centra vzorových domů v Praze-Nehvizdech.

OTEVŘENO   Po–Ne   10–18 h www.cvzd.czInfolinka   844 125 125

NAVŠTIVTE 
NEJVĚTŠÍ

CENTRUM VZOROVÝCH 
DOMŮ PRAHA

Unikátní projekt Centra je prvním v ČR 
a využívá know-how z podobných projektů 
v Německu. Nový dům je životní investice, 
a je proto nadmíru vhodné, abyste si mohli 
svůj budoucí domov prohlédnout ještě před 
samotnou stavbou. 

V Centru se můžete seznámit se zástupci kla-
sické i moderní architektury, vždy s progre-
sivními, energeticky úspornými konstrukčními 
řešeními, a inspirovat se i rozmanitými styly 
interiérového designu. Naleznete zde kom-
pletně vybavené vzorové domy od bungalovu 
přes moderní vilu až po dům určený pro mladé 
rodiny s cenou do 2,5 mil. korun bez základo-
vé desky. V následujícím roce se areál navíc 

rozroste o tři nové vzorové domy na celkem  
8 ukázkových domů. Hned tři z vystavených sta-
veb obdržely prestižní ocenění Dům roku. 

Součástí nového Centra je také infocentrum, 
ve kterém Vám odborníci poradí se vším, co se 
stavby týká: od výběru pozemku, přes volbu 
domu až po varianty vhodného financování. 
Každý návštěvník získá zcela zdarma cenový 
návrh i projekt zvoleného domu, který postačí 
k vyřízení územního řízení. Do Centra se nejlé-
pe dostanete po D11, exit 8. Otevřeno je od 
pondělí do neděle od 10:00 do 18:00, vstup 
i parkování je zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Inzerce
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Naše školy

HUDEBNÍ OBOR 
PO 15. června od 14.00 do 18.00 hod., Horní Počernice, Černý Most, Hostavice
ČT 18. června od 14.00 do 18.00 hod., Horní Počernice, Černý Most, Hostavice
PÁ 19. června od 14.00 do 18.00 hod., Horní Počernice, Černý Most, Hostavice

VÝTVARNÝ OBOR
PO 15. června od 14.00 do 18.00 hod., Horní Počernice, Černý Most
ÚT 16. června od 14.00 do 18.00 hod., Horní Počernice, Černý Most

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
PO 15. června od 16.45 do 18.15 hod., Hostavice
ÚT 16. června od 14.30 do 16.45 hod., Horní Počernice
ST 17. června od 15.30 do 17.45 hod., Horní Počernice
ST 17. června od 16.45 do 18.15 hod., Hostavice
Více informací o přijímacích talentových zkouškách na www.zus-hp.cz.

Máte nadané dítě?  
Přihlaste ho do ZUŠ
V týdnu od 15. června budou na Základ-
ní umělecké škole Ratibořická probíhat 
přijímací talentové zkoušky pro školní 
rok 2020/2021. Zkoušky budou organi-
zovány v jiném režimu, než bylo zvykem 
v minulých letech. Nejprve je třeba vy-
plnit online přihlášku, která je umís-
těna na  školním webu www.zus-hp.
cz v  záložce „Dokumenty – Přihláška 

ke studiu“ a pak vybrat z nabídky den 
a  hodinu zkoušky. Následně vám při-
jde potvrzení na  vámi zadaný e-mail 
a na stejný e-mail přijde i konečný vý-
sledek přijímací talentové zkoušky.
Níže uvádíme jednotlivé dny a  místa 
přijímacích talentových zkoušek (den 
a hodinu je vždy nutné předem rezer-
vovat). 

Distanční výuka 
na gymnáziu  
Chodovická 
Uzavření škol nás postavilo před vel-
kou výzvu. Jak bez prodlení zajistí-
me kontinuitu vzdělávacího procesu? 
Přechod na  distanční formu výuky 
nám pomohl překlenout elektronický 
informační systém Bakaláři, který vy-
užíváme již řadu let. Učitelé byli hned 
od počátku v kontaktu se svými třída-
mi nejen prostřednictvím mailové ko-
respondence, ale také díky zprávám 
a informacím na tzv. nástěnce v Baka-
lářích. Zde vyučující zadávali žákům 
samostatnou práci, sdíleli prezentace 
a odkazy na výuková videa. Velmi záhy 
začali také ve velké míře využívat na-
bídky řady nakladatelství a dalších or-
ganizací, které pro toto období uvolnily 
své online materiály (učebnice, pracov-
ní sešity atd.) zdarma.
Aby byla distanční výuka komfortněj-
ší pro všechny zúčastněné z  hlediska 
přehlednosti, zpětné vazby i širších vý-
ukových možností (videohovory, kvízy 
apod.), podniklo vedení školy za vydat-
né podpory školních IT koordinátorů 
a správce sítě kroky k převedení výuky 
do prostředí Google Classroom, které 
je přímo na  online výuku zaměřené. 
Zpočátku nás bohužel brzdily technické 
i administrativní problémy, ale nakonec 
se zadařilo a nyní se již se svými žáky 
potkáváme ve virtuálních učebnách. 
Využili jsme také nabídku finančního 
příspěvku našeho zřizovatele Magis-
trátu hl. m. Prahy. Pro žáky, kteří ne-
měli dostatečné PC vybavení či měli 
problém s  internetovým připojením, 
jsme nakoupili notebooky, které jsme 
následně i  s  modemy pro internetové 
připojení přímo od MHMP svým žákům 
na  dobu trvání distančního vzdělávání 
zapůjčili.
Současná doba je z hlediska vzdělávání 
náročná skutečně pro všechny - peda-
gogy, žáky i jejich rodiče. Přesto (nebo 
možná právě proto) otevírá také pro-
stor pro reflexi a nabízí učitelům další 
možnosti práce a žákům zvládnutí no-
vých kompetencí, jako jsou samostat-
nost, disciplína a organizace práce. 
Již po  měsíci „domácí“ výuky nastala 
situace, která by ještě před nedávnem 
zřejmě nebyla příliš pravděpodobná. 
Velká část žáků nám píše, jak už by se 
zase rádi vrátili do  školy. A  my jim to 
opravdu rádi věříme – jsme na tom totiž 
stejně!  Gymnázium Chodovická

Pohádka pro radost  
v domovech seniorů

Pohádka pro radost, to jsou stovky ob-
rázků malovaných dětmi na téma oblí-
bené pohádky. Projekt organizuje ne-
zisková společnost Mezi námi, která se 
již 7 rokem zabývá sbližováním generací 
především prostřednictvím společných 
aktivit těch nejstarších s  nejmladšími. 
V městské části Praha 14 se do progra-
mu zapojuje MŠ Obláček a Domov seni-
orů Bojčenkova. 

Z  důvodu aktuálních omezení nebylo 
možné pořádat pravidelná setkání dětí 
a  seniorů, což bylo právě impulsem 
pro vytvoření nového projektu Pohád-
ka pro radost, který je současné situ-
aci šitý na míru. Vyzývá naše nejmenší 
ze všech koutů naší vlasti k malování 
pohádek pro potěšení babiček a  dě-
dečků. Do  aktivity jsou zapojeni i  ro-
diče malých malířů, kteří obrázky fotí 
a  prostřednictvím webových stránek 
posílají do Mezi námi. Odtud po grafic-
ké úpravě putují do tiskárny a násled-
ně jsou koordinátory rozváženy do více 
než 60 seniorských domovů v  Praze 
a dalších více než 100 domovů po celé 
České republice. Děti nakreslily přes 
500 obrázků a  k  mnohým přidaly ve-
selé a někdy i  velmi dojemné vzkazy. 
Výzva Pohádka pro radost je stále ak-
tuální, pokud byste se s  dětmi chtěli 
přidat, přesný popis, jak na to, najdete 
na stránkách https://www.mezi-nami.
cz/pohadka-pro-radost. Všem, kteří 
se již zapojili, ze srdce děkujeme!

Mezi námi, o.p.s.
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Komunity

Na výlety i za vzděláním  
s KC Kardašovská
SLUNÍČKO SÍLÍ KAŽDÝM DNEM A LÁKÁ NÁS K PROCHÁZKÁM A VÝLETŮM. LETOŠNÍ JARO BYLO PLNÉ OMEZENÍ, 
TAK JSME VŠICHNI NATĚŠENÍ. ZNOVU OTEVÍRÁME PRO VEŘEJNOST, BYŤ V OMEZENÉM REŽIMU, A NA ČERVEN 
MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENO NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH AKCÍ. MŮŽETE SE S NÁMI VYDAT DO STROMOVKY NEBO 
DENDROLOGICKÉ ZAHRADY V PRŮHONICÍCH A V CHLADNĚJŠÍ PODVEČERY DORAZIT DO KC NA SEMINÁŘE, 
PŘÍPADNĚ JE SLEDOVAT ONLINE.

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

První výlet vás čeká v pondělí 15. 6. 
2020 od 9 do 15 hodin. Těšit se mů-
žete na  celodenní komentovanou 
výpravu do  Dendrologické zahrady 
v  Průhonicích. Jedná se o  pozapo-
menutý areál na  okraji Prahy, který 
skýtá nádherné scenérie, bohatou 
sbírku rostlin a krajinářských úprav. 
V červnu zde kvete mnoho okrasných 
rostlin a brzká letní květena, která je 
zde významně zastoupena. Při pauze 
na svačinu si budeme povídat o péči 
o  zahradu, probereme například 
okrasný řez dřevin nebo výběr vhod-
ných kultivarů. Z komunitního centra 
se na místo dostaneme MHD. Vstup-
né a  bus celkem cca 50 Kč, svačinu 
s sebou.
Další vycházka proběhne ve  středu 
24. 6. 2020 od  9 do  12 hodin. Tram-
vají dojedeme na  Letenské náměstí 
a  pěšky budeme pokračovat do  Krá-
lovské obory neboli Stromovky. Je 
to jeden z  nejvýznamnějších přírodně 
krajinářských parků v Praze. Je tvořen 
soustavou travnatých a  zalesněných 
ploch, které mají jak parkovou, tak les-
ní podobu. Určitě se půjdeme podívat 
ke  Šlechtově restauraci, známé také 
jako „Šlechtovka“. Tato ohrožená, dlou-
hodobě chátrající budova je od června 
2017 kompletně rekonstruována a k je-
jímu částečnému znovuotevření by 
mělo dojít v průběhu roku 2020. V  její 
blízkosti vyúsťuje Rudolfova štola, kam 
se rovněž půjdeme podívat.
Čtvrteční odpoledne od 15:30 do 17:30 
hodin budou v KC věnována IT semi-
nářům a práci s mobilním telefonem. 
S  ohledem na  situaci bude v  sále 
omezená kapacita a  je nezbytné se 
předem přihlásit. Seminář bude také 
živě vysílán na  internetu, takže jej 
můžete sledovat i  z  pohodlí domova 
a o nic nepřijdete. Záznam bude poté 
k dispozici na YouTube. Semináři pro-
vází Ing. Miroslav Rada a poradce KC 
Nikola Šindler.
4. 6. IT seminář – jak být online. Sou-
časná situace nám komplikuje běžný 

život. Jak se s  tím popasovat v době 
digitální, která nám může mnoho věcí 
usnadnit? Řekneme si a  ukážeme, 
co vše se dá využít pro komunika-
ci na  dálku, práci z  domova, nákupy 
přes internet, zařízení věcí na  úřa-
dech a jiné. 
11. 6. Seminář chytrý telefon – Fo-
toaparát a  soubory. V  dnešní době 
je mobilní telefon schopen nahradit 
běžný fotoaparát. Společně si pro-
jdeme jeho používání, ovládání a poté 
zapracujeme na  úpravě i  sdílení vý-
sledných fotografií. Vyplatí se inves-
tovat větší částku do  telefonu? To 
a mnohem více se dozvíte během naší 
prezentace. 
18. 6. IT seminář – Práce z  domova 
a MS office. Pro mnohé z nás je dneš-
ní situace v lecčem nová, a to i ohled-
ně práce z domova. Celý seminář se 
bude věnovat podrobněji jak place-
ným nástrojům, tak i těm, které jsou 
zdarma. Nebojte se, tento seminář 
vám ukáže mnoho zajímavého, i když 

již nepracujete a chcete si jen rozšířit 
své počítačové znalosti.
25. 6. IT seminář – Mapy a cestová-
ní. Srovnání Google mapy a Mapy.cz. 
Když někam cestuji, mohu si cestu 
projít nejdřív nanečisto. Mohu jet au-
tem, jít pěšky, jet tramvají, autobu-
sem nebo vlakem. Nemusím ani znát 
názvy stanic a  zastávek, stačí klik-
nout do mapy a ono mi to najde, kde 
musím jít pěšky a  kde mohu jet ně-
čím, co má kola. A až mi dojdou síly, 
dozvím se, kde mohu něco sníst nebo 
si odpočinout. 
Těšíme se na vás!

Tým KC Kardašovská
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H55
Program/Červen 2020
11. 6. / ČT / 16:00 
Výtvarné dílny pro děti 
– Linka a chodník
Vstupné 70 Kč  

11. 6. / ČT / 16:00 
Tematické dílny pro 
malé kouzelníky – 
Louka, včely, ptáci
Vstupné 70 Kč 

14. 6. / NE / 15:00 
Cirkus prdítko
Vstupné 50 Kč

18. 6. / ČT / 20:00  
Kavárenský kvíz
Vstupné zdarma

25. 6. / ČT / 21:45 
Letní kino – 
Vlastníci
Vstupné 50 Kč

Kurzy/Červen 2020

Pobočka Městské knihovny v H55  je již otevřená!  
Zatím má omezenou otevírací dobu.  
Aktuální informace najdete na www.h55.cz. 

od  1. 6.  – PO / 10:00–11:00 / Zdravotní cvičení pro seniory s prvky 
jógy a pilates / vstupné 80 Kč/lekce  Procvičíme si svaly i mysl. Kurz, 
který vede lektorka Julia Formanová, nám pomůže udržet se v kondici.
od 2. 6 – ÚT / 18:00–19:00 / Cvičení pro ženy / vstupné 100 Kč/lekce
Udržte se v kondici, protáhněte svaly a uvolněte stres. Kurz vede 
lektorka Eva Mičincová.
od 4. 6. – ČT / 10:30–12:00 / Cvičení (nejen) na diastázu / vstupné  
100 Kč/lekce  Zdravotní cvičení je určené nejen ženám po porodu. 
Můžete dorazit i se svými dětmi.

Za hezkého počasí  
se naše akce 
konají na zahradě!

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

Změna programu vyhrazena

 11–13. 6.  KYJSKÝ PIVNÍ FESTIVAL 
 17. 6. BIOGRAF KYJE: BĚŽCI V ETIOPII 
 18. 6. BĚŽCI V KENI  

JUDO pondělí ( již od 5 let)

DĚTI – PRAVIDELNÉ AKCE

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

TANEC  
PRO DĚTI

úterý a středa  
(6–14 let)

IRSKÉ TANCE

pondělí 
KLUB  
DESKOVÝCH 
HER

TANEČNÍ KURZY úterý, čtvrtek, neděle

KLUB SENIORŮ středa

DOSPĚLÍ – PRAVIDELNÉ AKCE

pondělí 
KLUB  
DESKOVÝCH 
HER

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

ANGLIČTINA  
PRO  
VŠECHNY

KD
KYJE

CERVEN 2020ˇ

ST / 17 / 6 / 19.00

BIOGRAF KYJE:  
BĚŽCI V ETIOPII 

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. 

Výtvarná dílna ilustrace: 
Jak vyprávět pomocí 
kresby
Nebojte se kreslit příběhy 
a načrtnout své nápady. Dílna 
s grafikem Tomem Zahrádkou.
Vstupné 300 Kč

čt
18:00

Turnaj v pétanque 
Utkejte se v pétanqueovém 
turnaji. Sety koulí máme, stačí 
se předem registrovat a pak 
už jen přijít! 
Vstup zdarma 

25 6

čtút 4 62 6
Výstava slepičích 
mouder 
Poznejte česká přísloví 
a pořekadla, v nichž hlavní roli 
hrají slepice. Výstava vás čeká 
v Divočině.
Vstup zdarma  

Premiéra 
audioprocházky:  
Příroda na kraji města  
Vezměte kdykoliv sluchátka 
a poznávejte přírodu na okraji 
sídliště během audioprocházky 
s biologem. 

st
18:00

út 9 6
Premiéra 
audioprocházky: 
Barevný Černý Most 
Vezměte kdykoliv sluchátka, 
projděte si sídliště a objevte 
jeho výjimečnost s architekt-
kou a památkářkou Hanou 
Řepkovou. 

pá 
21:45

Letní kino na Plechárně: 
V síti 
Radikální experiment ukázal 
zneužívání dětí na internetu. 
Dokument odhalil nebezpečí 
číhající v síti. 
Vstupné 50 Kč 

12 6st
18:00

Workshop renovace 
nábytku 
Broušení, tmelení, lakování! 
Naučte se opravovat starý 
nábytek. Kapacita 10 osob.
Vstupné 150 Kč 

10 6

út

Premiéra 
audioprocházky: 
Hloubětínská padesátka  
Vezměte kdykoliv sluchátka 
a poslechněte si příběh, 
který spisovatelka M. Hečková 
napsala pro Prahu 14. 

16 6

červen akce

24 6

čt
18:00

Výtvarná dílna ilustrace: 
Jak pozorovat svět
Naučte se dívat se na svět jinak. 
Skrze kreslení s grafikem Tomem 
Zahrádkou. 
Vstupné 300 Kč

11 6

15+
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1. Jste nemocní? Zůstaňte doma a pošlete někoho jiného.
2. Jedno zvíře = jeden člověk (pokud je to možné)

3. Mějte roušku nebo jinak zakrytá ústa a nos.
4. Využívejte objednávací systém! Objednat se můžete telefonicky na tel. čísle 281 863 796.

Momentálně již poskytujeme všechny služby včetně 
očkování, drápků, žlázek, kastrací a 
jiných neakutních zvířecích potřeb. 

Nadále však prosíme o dodržování následujících pravidel:

10% sleva při odběru dvou a více antiparazitárních 
tablet či pipet Bravecto. Akce platí do konce června.

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

ordinace tel: 281 863 796

Ordinační hodiny:
po–pá 8:00–12:00, 15:00–19:00
so 8:00–12:00 ne 18:00–20:00

Operační hodiny:
12:00–15:00

www.veterinahloubetin.cz

U NÁS JSOU 
VŠECHNY ZADARMO!

DR. OPTIK
Běluňská 2913/11, 

193 00 Praha 9, Horní Počernice
Tel.: 777 700 278

E-mail.: hpocernice@doctoroptic.czE-mail.:NOVĚ
OTEVŘENO! www.doctoroptic.cz

ZDAJÍ SE VÁM 
OBRUBY DRAHÉ?

� MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA A BEZ ČEKÁNÍ� DROBNÉ OPRAVY ZDARMA � ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ ZDARMA

Obruby zdarma při zhotovení kompletních brýlí.
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Praha 14 kulturní  
se všemi  
a pro všechny 
Organizace Praha 14 kulturní působí na Čtrnáctce od 
roku 2008. Má za sebou několik úspěšných projektů, 
například průvodce po městské části nebo nedávné 
organizované šití roušek pro obyvatele, kterého si 
všimla i Česká televize. Praha 14 kulturní také dlou-
hodobě podporuje rozvoj komunity, místní kulturní 
a z velké části i volnočasové dění a spravuje KD Kyje, 
Plechárnu a H55. Praha 14 kulturní má od dubna no-
vou ředitelku Bc. Lucii Stejspalovou, která se vám 
představí v následujícím rozhovoru. 

Jaká jste po svém nástupu do pozice ředitelky P14K 
měla očekávání? Překvapilo Vás něco? 
Moc jsem se těšila, ale cíleně jsem se snažila si žádná oče-
kávání předem nevytvářet, zachovat si čistý a objektivní po-
hled. Tím, jak postupně do organizace pronikám, vidím věci 
i  zevnitř. Nicméně ráda bych si určitou nezaujatost a čers-
tvost zachovala co nejdéle.
Co mne překvapilo? Především to, jak velký má Praha 14 kul-
turní potenciál a  záběr. Samozřejmě jsem organizaci znala 
z pozice účastníka dění či diváka, ale teď je to jiné. Částeč-
ně mne také překvapil poměr práce manažerské a kulturní, 
ta manažerská významně převažuje. Ale to je zřejmě dáno 
i  současnou epidemiologickou situací, která většinu tradič-
ních kulturních aktivit na čas úplně utlumila. 

Na co se v nové funkci nejvíc těšíte? 
To je jednoduchá otázka. Moc se těším, až se všechna opat-
ření uvolní a  P14 kulturní bude moci opět pořádat kulturní 
a další akce pro veřejnost bez různých omezení a já uvidím 
spokojené diváky. 

Jakou máte vizi, co plánujete v oblasti místní kultury? 
Připravujete nějaké změny i v Praze 14 kulturní jako ta-
kové?
Myslím, že jednotlivé domy (H55, Plechárna, KD Kyje) fungují 
dobře, každý má svůj profil, program i  cílovou skupinu, do 
jejich práce nemíním zasahovat. Ráda bych ovšem akcento-
vala propojení těchto domů a jednotnou značku P14 kulturní. 
Aby lidé, kteří chodí na Plechárnu, občas vyrazili i do H55 či 
Kyjí a opačně a věděli, že tyto domy k sobě patří. 
Vizí mám ovšem v hlavě mnohem víc. V Praze 14 je řada krás-
ných míst, a tak bych ráda, abychom pořádali akce nejen na 
Plechárně, v KD Kyje a H55, ale i v jejich okolí. Chtěla bych lidi 
vylákat ven. 

Jak konkrétně to hodláte udělat? 
Možností je celá řada. Ráda bych, abychom pořádali více 
sportovních akcí, umím si představit třeba triatlonové zá-
vody. Také bych chtěla podporovat akce zaměřené na celé 
rodiny a  zábavné poznávání a  objevování městské části. 
Účastnila jsem se nedávno rodinné stopovačky od Plechár-

ny. Musím říci, že mě poznávací hry spojené s pohybem moc 
baví i  jako dospělou, umím si také představit různé gastro-
nomicky zaměřené pikniky. A ráda bych Prahu 14 zapojila do 
celopražských či celorepublikových akcí typu Openhouse. 
(Akce, při které má veřejnost přístup do zajímavých, běžně 
nepřístupných míst či budov, pozn. red.)

Je nějaký konkrétní projekt, který už teď máte v hlavě, 
a jde jen o to ho uskutečnit?
Ano, napadlo mě to poté, co jsme uspořádali první koncert 
na střeše Plechárny. Ráda bych v  tradici koncertů na růz-
ných neobvyklých místech pokračovala. Aktuálně mám vy-
hlédnutý ostrůvek v Kyjském rybníku, je to krásné, poetické 
místo samo o sobě. Není tam velká hloubka, šlo by tam po-
stavit pódium. A  na něm vidím malý symfonický orchestr, 
doplněný hrou světla. Myslím, že by to byl unikátní zážitek. 
Tak uvidíme, zda se nám to v  rámci rozvolňování krizových 
opatření ještě letos v létě podaří. 

Jaké zkušenosti ze svého předchozího působení budete 
moci ve svých vizích a plánech zúročit? 
Ke kultuře mám vztah od dětství a s pořádáním kulturních 
a charitativních akcí mám řadu zkušeností, největší byla cha-
ritativní akce pro 250 000 lidí. Ráda vytvářím program, který 
lidi baví. Když vidím, že z akce odchází lidé spokojení, nebo 
dokonce nadšení, je to pro mne ta největší odměna za mou 
práci. Když jsem o něčem vnitřně přesvědčená, dokážu za to 
bojovat, nadchnout a motivovat ostatní. To je další vlastnost, 
která se v mé současné pozici hodí. 

Praha 14 kulturní podporuje komunitní život. Jak chcete 
tuto oblast dále rozvíjet? 
Ráda bych, aby Praha 14 kulturní fungovala pro všechny a se 
všemi. Mám v  plánu více zapojit handicapované, sociálně 
znevýhodněné, ale také školy a studenty. Už jsem 
zpracovala analýzu organizací, které se v Praze 14 věnují 
některé ze zmíněných oblastí, a  ráda bych je oslovila, aby 
s námi spolupracovali na programu.

Jaký máte vztah k městské části? Žijete tu? Máte to tu 
ráda? 
Žiji na Černém Mostě. V Praze 14 je řada krásných míst, která 
mám moc ráda. Chtěla bych, aby je objevili i ti, kteří je zatím 
neznají. Když se Prahou 14 procházím, hned mne napadá, 
jaká kulturní akce by se na tom kterém místě mohla konat 
– v suchém Poldru hudební festival s několika pódii, u Čeňku 
divadelní představení v amfiteátru...   

Praha 14 kulturní / červen 2020Praha 14 kulturní / červen 2020

Letní kino  
vás rozesměje i překvapí

Úspěšné české komedie, filmová klasika nebo pro-
vokativní dokument V síti – to je náplň letošní sezóny 
letních kin, která odstartuje 12. června na Plechárně 
a skončí až 10. září v H55. Téměř každý týden je na 
některém místě městské části připravena nějaká 
projekce. 

„Letní kina se nám osvědčila, a tak chceme v projek-
cích pokračovat i letos,“ říká Zdena Rudolfová z Pra-
hy 14 kulturní. „V současné situaci je navíc lepší zhléd-
nout film na čerstvém vzduchu než v klimatizovaném 
sále,“ dodává Klára Mišunová z Prahy 14 kulturní. 

První projekce (12. 6., 21:45, Plechárna) nabídne doku-
ment V síti, který upozorňuje na sexuální zneužívání 
dětí na internetu. Po ní následuje úspěšná komedie 
Vlastníci. Během léta se ale vrátíme i k takovým klasi-
kám, jako jsou Všichni dobří rodáci, trezorový snímek 
ze šedesátých let. 

Uděláme si také výlet do porevoluční doby a připo-
meneme si dva skvělé filmy Jana Svěráka. V H55 se 
budou promítat road movie Jízda a  na Oscara no-
minovaná Obecná škola. Letní kino je zároveň příle-
žitostí zhlédnout i filmy, které jsme vloni propásli. Na 
opozdilce tak čeká Národní třída podle stejnojmenné 
knihy Jaroslava Rudiše nebo snímek Jiřího Mádla Na 
střeše. 

„Tradičně se zaměřujeme více na tuzemskou produk-

ci. Například v Biografu Kyje uvádíme hlavně české fil-
my,“ vysvětluje Zdena Rudolfová. „To ale neznamená, 
že bychom se vyhýbali zahraničním filmům. Osvědči-
ly se nám francouzské komedie. Letos tak budeme 
dávat dvě, jednu v červenci a druhou v srpnu.“ Obě 
projekce proběhnou na Plechárně. Romantický film 
Tenkrát podruhé si pohrává s tématem cestování ča-
sem a komedie Výjimeční sleduje osudy dvou svéráz-
ných mužů v nelehkých životních situacích. 

„Zajímavou událostí bude i projekce filmu Drive s Rya-
nem Goslingem v hlavní roli. První červencový den se 
na autokino promění parkoviště před jahodnickým 
závodem Coca-Coly,“ upozorňuje Zdena Rudolfová. 
Všechny časy a místa projekcí diváci najdou v kalen-
dáři akcí, na webech H55 a Plechárny a facebooko-
vém profilu Prahy 14 kulturní.
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i  zevnitř. Nicméně ráda bych si určitou nezaujatost a čers-
tvost zachovala co nejdéle.
Co mne překvapilo? Především to, jak velký má Praha 14 kul-
turní potenciál a  záběr. Samozřejmě jsem organizaci znala 
z pozice účastníka dění či diváka, ale teď je to jiné. Částeč-
ně mne také překvapil poměr práce manažerské a kulturní, 
ta manažerská významně převažuje. Ale to je zřejmě dáno 
i  současnou epidemiologickou situací, která většinu tradič-
ních kulturních aktivit na čas úplně utlumila. 

Na co se v nové funkci nejvíc těšíte? 
To je jednoduchá otázka. Moc se těším, až se všechna opat-
ření uvolní a  P14 kulturní bude moci opět pořádat kulturní 
a další akce pro veřejnost bez různých omezení a já uvidím 
spokojené diváky. 

Jakou máte vizi, co plánujete v oblasti místní kultury? 
Připravujete nějaké změny i v Praze 14 kulturní jako ta-
kové?
Myslím, že jednotlivé domy (H55, Plechárna, KD Kyje) fungují 
dobře, každý má svůj profil, program i  cílovou skupinu, do 
jejich práce nemíním zasahovat. Ráda bych ovšem akcento-
vala propojení těchto domů a jednotnou značku P14 kulturní. 
Aby lidé, kteří chodí na Plechárnu, občas vyrazili i do H55 či 
Kyjí a opačně a věděli, že tyto domy k sobě patří. 
Vizí mám ovšem v hlavě mnohem víc. V Praze 14 je řada krás-
ných míst, a tak bych ráda, abychom pořádali akce nejen na 
Plechárně, v KD Kyje a H55, ale i v jejich okolí. Chtěla bych lidi 
vylákat ven. 

Jak konkrétně to hodláte udělat? 
Možností je celá řada. Ráda bych, abychom pořádali více 
sportovních akcí, umím si představit třeba triatlonové zá-
vody. Také bych chtěla podporovat akce zaměřené na celé 
rodiny a  zábavné poznávání a  objevování městské části. 
Účastnila jsem se nedávno rodinné stopovačky od Plechár-

ny. Musím říci, že mě poznávací hry spojené s pohybem moc 
baví i  jako dospělou, umím si také představit různé gastro-
nomicky zaměřené pikniky. A ráda bych Prahu 14 zapojila do 
celopražských či celorepublikových akcí typu Openhouse. 
(Akce, při které má veřejnost přístup do zajímavých, běžně 
nepřístupných míst či budov, pozn. red.)

Je nějaký konkrétní projekt, který už teď máte v hlavě, 
a jde jen o to ho uskutečnit?
Ano, napadlo mě to poté, co jsme uspořádali první koncert 
na střeše Plechárny. Ráda bych v  tradici koncertů na růz-
ných neobvyklých místech pokračovala. Aktuálně mám vy-
hlédnutý ostrůvek v Kyjském rybníku, je to krásné, poetické 
místo samo o sobě. Není tam velká hloubka, šlo by tam po-
stavit pódium. A  na něm vidím malý symfonický orchestr, 
doplněný hrou světla. Myslím, že by to byl unikátní zážitek. 
Tak uvidíme, zda se nám to v  rámci rozvolňování krizových 
opatření ještě letos v létě podaří. 

Jaké zkušenosti ze svého předchozího působení budete 
moci ve svých vizích a plánech zúročit? 
Ke kultuře mám vztah od dětství a s pořádáním kulturních 
a charitativních akcí mám řadu zkušeností, největší byla cha-
ritativní akce pro 250 000 lidí. Ráda vytvářím program, který 
lidi baví. Když vidím, že z akce odchází lidé spokojení, nebo 
dokonce nadšení, je to pro mne ta největší odměna za mou 
práci. Když jsem o něčem vnitřně přesvědčená, dokážu za to 
bojovat, nadchnout a motivovat ostatní. To je další vlastnost, 
která se v mé současné pozici hodí. 

Praha 14 kulturní podporuje komunitní život. Jak chcete 
tuto oblast dále rozvíjet? 
Ráda bych, aby Praha 14 kulturní fungovala pro všechny a se 
všemi. Mám v  plánu více zapojit handicapované, sociálně 
znevýhodněné, ale také školy a studenty. Už jsem 
zpracovala analýzu organizací, které se v Praze 14 věnují 
některé ze zmíněných oblastí, a  ráda bych je oslovila, aby 
s námi spolupracovali na programu.

Jaký máte vztah k městské části? Žijete tu? Máte to tu 
ráda? 
Žiji na Černém Mostě. V Praze 14 je řada krásných míst, která 
mám moc ráda. Chtěla bych, aby je objevili i ti, kteří je zatím 
neznají. Když se Prahou 14 procházím, hned mne napadá, 
jaká kulturní akce by se na tom kterém místě mohla konat 
– v suchém Poldru hudební festival s několika pódii, u Čeňku 
divadelní představení v amfiteátru...   
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Letní kino  
vás rozesměje i překvapí

Úspěšné české komedie, filmová klasika nebo pro-
vokativní dokument V síti – to je náplň letošní sezóny 
letních kin, která odstartuje 12. června na Plechárně 
a skončí až 10. září v H55. Téměř každý týden je na 
některém místě městské části připravena nějaká 
projekce. 

„Letní kina se nám osvědčila, a tak chceme v projek-
cích pokračovat i letos,“ říká Zdena Rudolfová z Pra-
hy 14 kulturní. „V současné situaci je navíc lepší zhléd-
nout film na čerstvém vzduchu než v klimatizovaném 
sále,“ dodává Klára Mišunová z Prahy 14 kulturní. 

První projekce (12. 6., 21:45, Plechárna) nabídne doku-
ment V síti, který upozorňuje na sexuální zneužívání 
dětí na internetu. Po ní následuje úspěšná komedie 
Vlastníci. Během léta se ale vrátíme i k takovým klasi-
kám, jako jsou Všichni dobří rodáci, trezorový snímek 
ze šedesátých let. 

Uděláme si také výlet do porevoluční doby a připo-
meneme si dva skvělé filmy Jana Svěráka. V H55 se 
budou promítat road movie Jízda a  na Oscara no-
minovaná Obecná škola. Letní kino je zároveň příle-
žitostí zhlédnout i filmy, které jsme vloni propásli. Na 
opozdilce tak čeká Národní třída podle stejnojmenné 
knihy Jaroslava Rudiše nebo snímek Jiřího Mádla Na 
střeše. 

„Tradičně se zaměřujeme více na tuzemskou produk-

ci. Například v Biografu Kyje uvádíme hlavně české fil-
my,“ vysvětluje Zdena Rudolfová. „To ale neznamená, 
že bychom se vyhýbali zahraničním filmům. Osvědči-
ly se nám francouzské komedie. Letos tak budeme 
dávat dvě, jednu v červenci a druhou v srpnu.“ Obě 
projekce proběhnou na Plechárně. Romantický film 
Tenkrát podruhé si pohrává s tématem cestování ča-
sem a komedie Výjimeční sleduje osudy dvou svéráz-
ných mužů v nelehkých životních situacích. 

„Zajímavou událostí bude i projekce filmu Drive s Rya-
nem Goslingem v hlavní roli. První červencový den se 
na autokino promění parkoviště před jahodnickým 
závodem Coca-Coly,“ upozorňuje Zdena Rudolfová. 
Všechny časy a místa projekcí diváci najdou v kalen-
dáři akcí, na webech H55 a Plechárny a facebooko-
vém profilu Prahy 14 kulturní.
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AUDIOPROCHÁZKA – PŘÍRODA NA KRAJI 
MĚSTA
Vezměte sluchátka a poznávejte přírodu na okraji sídliště 
během audioprocházky s biologem.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma, 
www.plecharna.com 

CELODENNÍ KOMENTOVANÝ VÝLET  
NA PETŘÍN A DO KINSKÉHO ZAHRADY
Výlet do rozkvetlých zahrad nedaleko Pražského hradu. 
Sraz v 9 hodin v KCK. Doprava MHD.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

KOKODÁK ANEB SLEPICE V DIVOČINĚ
Poznejte česká přísloví a pořekadla, v nichž hlavní roli 
hrají slepice. Výstava vás čeká v Divočině.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

IT SEMINÁŘ: JAK BÝT ONLINE
Seminář probíhá formou komentované prezentace, 
vysílané i online na Youtube. Pouze na přihlášení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

AUDIOPROCHÁZKA – BAREVNÝ ČERNÝ 
MOST
Projděte si sídliště a objevte jeho výjimečnost 
s architektkou a památkářkou Hanou Řepkovou.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

ŠITÍ PLÁŽOVÉ TAŠKY NA STROJI
Přednost mají ti účastníci, kteří jsou na kurz přihlášeni  
od začátku. Omezená kapacita.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

WORKSHOP – ZÁKLADY RENOVACE 
NÁBYTKU
Broušení, tmelení, lakování! Naučte se opravovat starý 
nábytek. Nutná rezervace.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 150 Kč,  
www.plecharna.com

IT SEMINÁŘ: CHYTRÝ TELEFON – 
FOTOAPARÁT A SOUBORY
Seminář probíhá formou komentované prezentace, 
vysílané i online na Youtube. Pouze na přihlášení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska 

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI – LINKA 
A CHODNÍK
Dílny vede zkušená lektorka Kateřina Švejdová a jsou 
určené pro děti 1. stupně ZŠ. Nutná rezervace. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, 70 Kč, www.h55.cz

TEMATICKÉ DÍLNY PRO MALÉ KOUZELNÍKY 
– LOUKA, VČELY, PTÁCI
Dílny vede zkušená lektorka Tereza Horáková a jsou 
určené pro předškolní děti. Nutná rezervace. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, 70 Kč, www.h55.cz

VÝTVARNÁ DÍLNA ILUSTRACE –  
JAK POZOROVAT SVĚT
Naučte se pozorovat svět prostřednictvím kresby a za 
vedení ilustrátora Toma Zahrádky. Pastelky s sebou!
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 300 Kč,  
www.plecharna.com

LETNÍ KINO – V SÍTI
Radikální experiment ukázal zneužívání dětí na internetu. 
Dokument odhalil nebezpečí číhající v síti.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,  
www.plecharna.com

CIRKUS PRDÍTKO
Představení o prdech, které je k popukání vtipné.  
Pro děti i dospělé. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, 50 Kč, www.h55.cz

CELODENNÍ KOMENTOVANÝ VÝLET 
DO DENDROLOGICKÉ ZAHRADY 
V PRŮHONICÍCH
Výlet do bohatě rozkvetlé zahrady. Sraz v 9 hodin v KCK. 
Doprava MHD. Peníze na vstupné s sebou.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

AUDIOPROCHÁZKA – HLOUBĚTÍNSKÁ 
PADESÁTKA
Vezměte si sluchátka a poslechněte si příběh, který 
spisovatelka M. Hečková napsala pro Prahu 14.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

HÁČKUJEME – TIPY A TRIKY JAK  
NA SCHÉMA VZORU
Materiál pro tvorbu si prosím přineste vlastní.  
Kapacita lekce je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

IT SEMINÁŘ: PRÁCE Z DOMOVA  
A MS OFFICE
Seminář probíhá formou komentované prezentace, 
vysílané i online na Youtube. Pouze na přihlášení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Vytvořte 5členné týmy a přihlaste se na mail  
info@h55.cz. Čeká vás 30 otázek a vítěze odměna. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, zdarma, www.h55.cz
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VYCHÁZKA PO KRÁLOVSKÉ OBOŘE
Výlet do Stromovky. Sraz v 9 hodin v KCK.  
Odtud na Letenské náměstí tramvají.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

VÝTVARNÁ DÍLNA ILUSTRACE –  
JAK VYPRÁVĚT POMOCÍ KRESBY
Druhý workshop s ilustrátorem Tomem Zahrádkou vás 
naučí, jak vyprávět pomocí pastelek a beze slov.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 300 Kč,  
www.plecharna.com

IT SEMINÁŘ: MAPY A CESTOVÁNÍ
Seminář probíhá formou komentované prezentace, 
vysílané i online na Youtube. Pouze na přihlášení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

ODPOLEDNÍ PETANQUE
Zahrajte si klasickou francouzskou hru. Registrace  
na mailu johana.horejsi@praha14kulturni.cz.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

LETNÍ KINO – VLASTNÍCI
Přijďte na úspěšnou českou komedii plnou drsného 
humoru a hereckých hvězd. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, 50 Kč, www.h55.cz 
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PÁ 12. 6. / 21:45 / Plechárna 

V síti  (15+)  
ČT  25. 6. / 21:45 / H55 

Vlastníci  (12+) 
ST 1. 7. / 21:45 / parkoviště Coca-Cola HBC

AUTOKINO: Drive  (15+) 
PÁ 10. 7. / 21:45 / Farní zahrada v Kyjích

Všichni dobří rodáci 
ČT 16. 7. / 21:30 / H55 

Jízda  (15+) 
ST 22. 7. / 21:30 / Plechárna 

Tenkrát podruhé  (15+) 
ČT 30. 7. / 21:30 / H55 

Národní třída  (15+) 
ČT 6. 8. / 21:30 / TJ Sokol Jahodnice

Na střeše  
ČT 13. 8. / 21:00 / H55 

Tajnosti  (12+) 
ČT 20. 8. / 20:30 / Plechárna 

Výjimeční  (12+) 
ČT 27. 8. / 20:30 / H55 

Obecná škola 
ČT 10. 9. / 20:00 / H55 

Příběhy obyčejného šílenství 
 Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín
Coca Cola HBC, Českobrodská 1329, Kyje

Farní zahrada při kostele sv. Bartoloměje, Prelátská 12/10, Kyje
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, Jahodnice Vstupné: 50 Kč 

Autokino: 100 Kč/auto

Změna programu vyhrazena. 
fb.com/praha14kulturni

LETNÍ KINA 2020

KD KYJE
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www.plecharna.com

CIRKUS PRDÍTKO
Představení o prdech, které je k popukání vtipné.  
Pro děti i dospělé. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, 50 Kč, www.h55.cz

CELODENNÍ KOMENTOVANÝ VÝLET 
DO DENDROLOGICKÉ ZAHRADY 
V PRŮHONICÍCH
Výlet do bohatě rozkvetlé zahrady. Sraz v 9 hodin v KCK. 
Doprava MHD. Peníze na vstupné s sebou.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

AUDIOPROCHÁZKA – HLOUBĚTÍNSKÁ 
PADESÁTKA
Vezměte si sluchátka a poslechněte si příběh, který 
spisovatelka M. Hečková napsala pro Prahu 14.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

HÁČKUJEME – TIPY A TRIKY JAK  
NA SCHÉMA VZORU
Materiál pro tvorbu si prosím přineste vlastní.  
Kapacita lekce je omezena.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

IT SEMINÁŘ: PRÁCE Z DOMOVA  
A MS OFFICE
Seminář probíhá formou komentované prezentace, 
vysílané i online na Youtube. Pouze na přihlášení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Vytvořte 5členné týmy a přihlaste se na mail  
info@h55.cz. Čeká vás 30 otázek a vítěze odměna. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, zdarma, www.h55.cz
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VYCHÁZKA PO KRÁLOVSKÉ OBOŘE
Výlet do Stromovky. Sraz v 9 hodin v KCK.  
Odtud na Letenské náměstí tramvají.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

VÝTVARNÁ DÍLNA ILUSTRACE –  
JAK VYPRÁVĚT POMOCÍ KRESBY
Druhý workshop s ilustrátorem Tomem Zahrádkou vás 
naučí, jak vyprávět pomocí pastelek a beze slov.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 300 Kč,  
www.plecharna.com

IT SEMINÁŘ: MAPY A CESTOVÁNÍ
Seminář probíhá formou komentované prezentace, 
vysílané i online na Youtube. Pouze na přihlášení.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma, 
bit.ly/KCKardasovska

ODPOLEDNÍ PETANQUE
Zahrajte si klasickou francouzskou hru. Registrace  
na mailu johana.horejsi@praha14kulturni.cz.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,  
www.plecharna.com

LETNÍ KINO – VLASTNÍCI
Přijďte na úspěšnou českou komedii plnou drsného 
humoru a hereckých hvězd. 
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín, 50 Kč, www.h55.cz 
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KOMPLETNÍ PŘEHLED AKCÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH

WWW.PRAHA14.CZ/KALENDAR-AKCI

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

21:00

25
ČT

18:00

9:00

KD KYJE

PÁ 12. 6. / 21:45 / Plechárna 

V síti  (15+)  
ČT  25. 6. / 21:45 / H55 

Vlastníci  (12+) 
ST 1. 7. / 21:45 / parkoviště Coca-Cola HBC

AUTOKINO: Drive  (15+) 
PÁ 10. 7. / 21:45 / Farní zahrada v Kyjích

Všichni dobří rodáci 
ČT 16. 7. / 21:30 / H55 

Jízda  (15+) 
ST 22. 7. / 21:30 / Plechárna 

Tenkrát podruhé  (15+) 
ČT 30. 7. / 21:30 / H55 

Národní třída  (15+) 
ČT 6. 8. / 21:30 / TJ Sokol Jahodnice

Na střeše  
ČT 13. 8. / 21:00 / H55 

Tajnosti  (12+) 
ČT 20. 8. / 20:30 / Plechárna 

Výjimeční  (12+) 
ČT 27. 8. / 20:30 / H55 

Obecná škola 
ČT 10. 9. / 20:00 / H55 

Příběhy obyčejného šílenství 
 Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most
H55, Hloubětínská 1138/5, Hloubětín
Coca Cola HBC, Českobrodská 1329, Kyje

Farní zahrada při kostele sv. Bartoloměje, Prelátská 12/10, Kyje
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, Jahodnice Vstupné: 50 Kč 

Autokino: 100 Kč/auto

Změna programu vyhrazena. 
fb.com/praha14kulturni

LETNÍ KINA 2020

KD KYJE

Praha 14 kulturní / červen 2020
Praha 14 kulturní / červen 2020
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BYDLENÍ

n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro 
moje děti. Nevadí i  právně komplikované 
případy. Výkup bytu i s věcným břemenem 
na  dožití možný. Děkuji za  nabídku, tel. 
728 384 509

n Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, 
v  dobrém i  špatném stavu. Děkuji za  na-
bídku, tel. 725 911 070

n Koupím chalupu, domek nebo chatu 
s  dobrým dojezdem do  Prahy. Může být 
i před rekonstrukcí. Děkuji za nabídku tel. 
720 031 400 

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

n Hledám menší byt do  15 tisíc nebo větší 
do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, 
může být balkon, centrum do  30 minut. 
Zařízení na  dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
605 845 088 

SLUŽBY

n Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz

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

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

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

n Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 
6 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a  kvalitní vozový park. Svátky a  víken-
dy bez příplatků. Km po  Praze zdarma. 
775 631 233 www.stehovanivrana.cz 

n OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ 
PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ. ANTI-
SMOGOVÉ SÍTĚ – SÍTĚ PROTI HMYZU Tel. 
733 720 950, zdenek.janci@email.cz

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 MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I  DUŠE, ma-
nuální LYMFODRENÁŽ na posílení imunity, 
REGENERAČNÍ na mobilizaci svalů, RELA-
XAČNÍ pro uklidnění, LÁVOVÉ KAMENY atd. 
P–9 Kyje, nebo přijedu 725 174 978, Milan

n DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění kober-
ců a sedaček extrakčním strojem Kärcher 
Puzzi. Jedná se o nejúčinnější metodu čiš-
tění. Dále nabízíme mytí oken včetně rámů 
a parapetů. Tel. 732 212 022

n Potřebujete vymalovat ? Nabízíme profesi-
onální malířské služby, provádíme všechny 
práce v nejvyšší kvalitě. Malujeme s úsmě-
vem, levně, rychle, kvalitně. Tel. 775 631 233

n HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seni-
ory: doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, 
naučení ovládání PC, mobilu, procházky, 
předčítání, záznam paměti, kulturní akce. 
Tel. 606 740 390

OSTATNÍ

n Odhady, posudky pozemků, domů a bytů 
a  dalších nemovitostí provede znalec 
Ing. František Smetana. Tel. 602 970 835, 
281 924 588

n KOUPÍME ST. ZLATÉ ŠPERKY, i poškozené, 
zl. mince, st. stříbrné předměty, i nekompl. 
stř. příbory, st. sečné zbraně, pánské nár. 
hodinky, zlomkové zlato za aktuální ceny – 
platba hotově. INTERANTIK PRAHA 9, POD 
PEKÁRNAMI 3, naproti výstupu z  METRA 
B. Informace tel. 605 829 440, přechodně 
otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod.

n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. E-MAIL: CENT-
RUMS.T@POST.CZ. TEL. 603 247 819.

PRÁCE

n Základní škola P – 9 Bří Venclíků při-
jme od  1. 9. 2020 pracovníka na  pozici 
vrátný – údržbář. Práce na  plný úvazek. 
Vhodné i  pro poživatele ID. 281  000  037,  
pavla.boturova@seznam.cz
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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

PRO  
ŘÁDKOVOU 

INZERCI 
KONTAKTUJTE:

Růžena Hrdá:
+420 733 720 744, 

hrda@regvyd.cz
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PROGRAM V KOSTELE SV. JIŘÍ V HLOUBĚTÍNĚ
18:00 – 18:30 MŠE SVATÁ

19:00 – 22:30 VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA s výkladem na vyžádání
20:15–20:30 SPOLEČNÁ MODLITBA  ZA NÁVŠTĚVNÍKY KOSTELA 

www.farnosthloubetin.cz
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V tajence najdete konec citátu amerického spisovatele Marka Twaina:  
„Knihy o zdraví čtěte pozorně, ...“ 

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem 
posílejte do 15. května 2020 e–mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: 
Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce 
na podatelnu úřadu.

Tajenka květnového vydání časopisu Čtrnáctka (2020/5) zní: SMÍCH CHYTRÉ LIDI LÉČÍ, JEN BLBCE URÁŽÍ. Vylosovaní výherci 
jsou: Hedvika Olšáková, Praha 14; Andrej Telepněv, Praha 14; Pavel Fabík, Praha 14. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

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.

Křížovka o ceny
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