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ani jsme se nenadáli a na dveře klepe jaro. 
Přestože venku je stále poměrně chladno 
a na nějaké to posezení na zahradě si ještě 
budeme muset počkat, počasí je čím dál pří-
jemnější. Inspiruje k  častějším procházkám 
i sportování na čerstvém vzduchu. Doufej-
me, že to tak zůstane a že už nás nepřekva-
pí žádné velké mrazy.
Dobrá zpráva je, že po  dlouhých měsících 
vyjednávání a dohadů má hlavní město ko-
nečně novou koalici, respektive městskou 
radu. Usedli v  ní zástupci SPOLU (ODS, 

TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a hnutí STAN. V minulém editorialu jsem si 
posteskl, jak hluboce negativně se období „bezvládí“ odráželo na rozvoji 
městských částí. Nyní snad již bude lépe a vedení města konečně začne 
řešit finanční podporu našich klíčových projektů. Bez dotací to totiž ne-
jde. Na to, aby mohla Praha 14 smysluplně investovat jen s tím, co má, je 
její rozpočet příliš omezený.
Hlavním tématem tohoto vydání Čtrnáctky je školství. Zabýváme se 
v něm nejen blížícími se zápisy do základních a mateřských škol, ale i plány 
na investice do školních budov – zejména do jejich interiérů. Dále se v ak-
tuálním čísle věnujeme mimo jiné kampani Praha 14 bez kazu, která nava-
zuje na celorepublikovou kampaň České stomatologické komory. Hlavní 
aktivitou bude velká akce pro veřejnost, jež se jako součást oslav Světo-
vého dne ústního zdraví uskuteční 20. března před vchodem do Centra 
Černý Most.
Důležitou zprávou je také další krok v přípravě budoucí proměny zaned-
baného dopravního terminálu Černý Most. Městští radní v únoru schválili 
koncepční studii jeho revitalizace. Přestože samotná rekonstrukce areálu 
bude běh na dlouhou trať a dříve než za deset let se tak zvaně „nekopne“, 
fakt, že město studii schválilo a  závazek na  revitalizaci prostoru přijalo 
skutečně za svůj, vnímám jako důležitý posun správným směrem.
V březnové Čtrnáctce se dále dočtete o další sérii dobrovolnických úkli-
dů organizovaných v rámci kampaně Chceme tu mít čisto či o úspěšném 
rozšíření projektu Euroklíč. Jedná se o  speciálně upravený univerzální 
klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Slouží k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení, výtahů, schodiš-
ťových plošin a podobných zařízení – nově jej nyní vydává i místní Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví.
S jarem se do městské části vrací také farmářské trhy. Od 8. března je mů-
žete opět každou středu navštěvovat na prostranství před stanicí metra 
Rajská zahrada a od 10. března každý pátek u stanice Černý Most.
Závěrem si vás dovolím pozvat na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14, 
které se uskuteční v úterý 21. března, tradičně v černomostecké Galerii 
14. Hlavním bodem programu bude rozpočet městské části na rok 2023. 
A těšit se samozřejmě můžete i na kulturní, společenské a sportovní akce 
– mimo jiné na  březnový koncert zpěváka Ondřeje Rumla, který spolu 
s Matěj Benko Quintetem vystoupí 15. března v kyjském kulturním domě.

Přeji krásný začátek jara.

MILÍ  

 SOUSEDÉ,
ed

it
o
ri
al

Váš starosta 
Jiří Zajac
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Škola, základ života – představujeme
základní a mateřské školy v Praze 14 

ZATÍMCO PŘÍRODA SE V BŘEZNU PROBOUZÍ A UŽÍVÁ SI PRVNÍCH TEPLÝCH DNÍ, V NĚKTERÝCH 
RODINÁCH S DĚTMI NAOPAK PŘITUHUJE. TŘÍLETÍ SE UČÍ ZAVAZOVAT TKANIČKY, BUDOUCÍ 

PRVŇÁCI KRESLÍ SPIRÁLY A DEVÁŤÁCI SE UČÍ NA PŘIJÍMAČKY.

PETRA TRNKOVÁ, REDAKCE, FOTO: SHUTTERSTOCK

Téma

Přihlášky ke studiu na střední školy jsou 
odevzdány, termín byl do 1. 3. Kvůli vel-
kému počtu patnáctiletých se očekává 
rekordní zájem. Volných míst na  střed-
ních školách a  učilištích je sice v  sou-
čtu teoreticky dostatek, ale poptávka 
po  gymnáziích a  některých odborných 
středních školách, zejména IT, zdaleka 
převyšuje nabídku. 
Situace na  základních a  mateřských 
školách, tedy zařízeních zřizovaných 
přímo městskými částmi, tak dramatická 
není. Alespoň v Praze 14 ne. „Kapacita 
místních škol pro letošní prvňáky stačí. 
Nikdo nebude muset do základní školy 
dojíždět do  jiné městské části.   Samo-
zřejmě pokud se takto z  nějakých dů-
vodů nerozhodne,“ uvedl Josef Kutmon, 
radní Prahy 14, do  jehož gesce spadá 
mimo jiné i  školství. „Jsme si ovšem 
vědomi toho, že s  ohledem na  demo-
grafický vývoj, přesněji na blížící se čas, 
kdy povinnou školní docházku nastoupí 
silné ročníky, bude v brzké budoucnosti 
nutné kapacitu navýšit,“ dodává. 

Stavba školy je investice v  řádu stovek 
milionů korun. Městská část ji nemůže 
realizovat sama ze svého rozpočtu, je 
nutná dotace od hlavního města Prahy. 
„Pět měsíců jsme museli čekat, než se 
magistrátní zastupitelé dohodli na nové 
koalici. Teď už snad komunikace bude 
v  tomto smyslu lepší,“ vysvětlil radní. 
Hlavní město už před časem rozhodlo 
o výstavbě nové mateřské školy na Hu-
tích (MŠ Sicherova), jíž připravuje Praž-
ská developerská společnost. V té samé 
lokalitě by do  budoucna měla vyrůst 
i nová „základka“. Další a zároveň o něco 
rychlejší možností, jak posílit školní kapa-
city v Praze 14, je změnit stávající využití 
některých objektů městské části. „Určitě 
je to varianta, kterou momentálně zva-
žujeme,“ uvedl radní Kutmon.  
Zápisy do 1. ročníků základních škol le-
tos proběhnou od 1. 4.  do 30. 4. 2023.  
Dále bude vypsán zvláštní zápis pro 
ukrajinské děti, který se bude konat 
v rozmezí od 1. 6. do 15. 7. 2023. Zvlášt-
ní zápis se řídí školským zákonem a zá-

konem Lex Ukrajina  ̶  je určen pouze 
dětem, na  které se vztahuje dočasná 
ochrana v souvislosti s válkou na Ukraji-
ně. „Co se týká ukrajinských dětí, máme 
jich v základních školách aktuálně oko-
lo 300,“ řekl radní Kutmon. „Chtěl bych 
moc poděkovat všem ředitelkám a ředi-
telům škol za to, jak spolu se svými pe-
dagogickými týmy integraci válečných 
uprchlíků zvládají. Byla to pro ně další 
výzva hned poté, co museli řešit dis-
tanční výuku během pandemie,“ dodal.

ZÁPISY DO ŠKOLEK V KVĚTNU 
Zápisy do mateřských škol budou pro-
bíhat v první polovině května, pro ukra-
jinské děti pak v rozmezí od 1. 6. do 15. 
7. 2023, platí stejná pravidla jako pro 
zápis na základní školy. Už během břez-
na je však možné vyrazit do škol na dny 
otevřených dveří a prohlédnout si pro-
story, kde budou děti několik let trávit 
svůj čas. Seznam škol v Praze 14, jejich 
krátkou charakteristiku a  termíny zápi-
sů a  dní otevřených dveří (data platná 
v době uzávěrky tohoto vydání prosím 
ještě ověřte na webu dané školy) přiná-
šíme v dalším textu. 

Provoz o letních prázdninách v ma-
teřských školách bude v termínu 
od 10. 7. do 28. 7. 2023 na všech MŠ 
zřízených m. č. Praha 14. Podrobné 
informace jednotlivé školy zveřej-
ňují na svých webových stránkách.
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Základní školy zřizované Prahou 14 
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ 700, 
HLOUBĚTÍN
www.zshloubetin.cz
Den otevřených dveří: 22. 3., 15:00–18:00
Zápis: 12. a 13. 4., 14:00–18:00
Zápis dle Lex Ukrajina: 7. 6., 14:00–17:00
Charakteristika: Středně velká škola 
rodinného typu, budova je až na  škol-
ní jídelnu po  kompletní rekonstrukci. 
„Ve výuce zapojujeme moderní výukové 
metody a hledáme cesty k rozvoji indi-
viduálních potřeb každého žáka,“ uvádí 
ředitel Mgr. Bc. Jaromír Horníček. 
 
ZŠ CHVALETICKÁ 918, LEHOVEC
www.zschvaleticka.cz
Den otevřených dveří: 21. 3. od 9:00
Zápis: 19. 4. od 13:00
Zápis dle Lex Ukrajina: 6. 6.
Charakteristika: Bezbariérová škola, děti 
pracují s počítačem od 1. třídy, k dispozici 
jsou tři počítačové učebny, škola má opti-
mální podmínky pro výuku TV a sportov-
ní vyžití dětí. „Jsme dobrá škola. Našimi 
prioritami jsou oblasti jazyků, informač-
ních technologií a sportu. Naše motto zní 
Jednou Chvaleťák – celý život Chvaleťák,“ 
říká ředitel Mgr. Josef Knepr. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENERÁLA 
JANOUŠKA, PRAHA 9 – ČERNÝ 
MOST, DYGRÝNOVA 1006/21
www.zsgenjanouska.cz
Zápis: 12. 4., 13:00–18:00
Náhradní termín zápisu: 26. 4., 14:00–17:00

Zápis dle Lex Ukrajina: 7. 6., 14:00–17:00 
Charakteristika: Sídlištní škola je ob-
klopená velkou zahradou se spor-
tovním hřištěm a  běžeckou dráhou, 
pozemkem se skleníkem a  zahradou 
určenou k relaxaci. „Naším cílem je, aby 
žáci opouštěli školu připraveni do dal-
šího života – vybaveni potřebnými po-
znatky, které dokáží uplatnit v  praxi, 
schopní spolupracovat a  komunikovat 
na požadované úrovni,“ uvádí ředitelka 
Mgr. Jaroslava Budilová. 
 
ZŠ VYBÍRALOVA 964, Č. M. II.
www.zsvybiralova.cz
Den otevřených dveří: 14. 3., 10:00–15:00 
Pro budoucí prvňáčky je od  14. do  16. 3. 
připravena „Škola nanečisto“
Zápis: 11. a 12. 4., 13:00–17:00
Zápis dle Lex Ukrajina: 6. 6., 13:00–17:00
Charakteristika: „Výuka v  naší škole 
zahrnuje rozvoj komunikačních do-
vedností žáků v  cizích jazycích, ak-
tivních dovedností v  informačních 
a  komunikačních technologiích, po-
hybových dovedností žáků, enviro-
mentální výchovu a  polytechnické 
činnosti, program pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a další,“ 
uvádí ředitel Mgr. Jaroslav Šupka.
 
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140, Č.M. I.
www.zsvencliku.cz
Den otevřených dveří: 27. 3. od 14:30
Zápis: 3. 4., 13:00–18:00

Náhradní termín zápisu: 17. 4.
Zápis dle Lex Ukrajina: bude stanoven
Charakteristika: K prioritám školy pa-
tří prevence sociálně patologických 
jevů, škola vede ke kázni a potírá into-
leranci, pracuje se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Podněcuje 
nadané, povzbuzuje slabší a  podpo-
ruje nejslabší, pomáhá rovněž žákům 
s odlišným mateřským jazykem. „Jsme 
momentálně multikulturní škola, máme 
nyní 114 ukrajinských běženců a  cel-
kem asi 160 cizinců,“ uvádí ředitelka 
Mgr. Klára Machová. 

ZŠ ŠIMANOVSKÁ 16, KYJE
www.zssimanovska.cz
Den otevřených dveří:  
14. 3., 14:00–17:00
Zápis: 12. 4., 14:00–17:30
Náhradní termín zápisu: 
19. 4., 14:00–16:00
Zápis dle Lex Ukrajina: 2. 6.
Charakteristika: Menší škola rodinného 
typu, vybavená moderními technický-
mi pomůckami – interaktivní techni-
ka je téměř ve  všech učebnách. Nová 
tělocvična a  venkovní hřiště vytváří 
dostatečné zázemí pro výuku těles-
né výchovy i  pro mimoškolní činnost. 
„Důraz klademe na  dobrou atmosféru, 
podnětné prostředí. Vztahy uvnitř i vně 
školy jsou založené na spolupráci a ko-
munikaci,“ charkterizuje školu ředitelka 
Mgr. Alena Gabaľová.  

Mateřské školy zřizované Prahou 14
MŠ „KORÁLEK“ BOBKOVA 766, Č. M. II.
www. mskoralekpraha.cz
Den otevřených dveří: 27. 3. 
Zápis: elektronicky 1. 4. – 16. 5., posled-
ní termín pro osobní podání a odevzdá-
ní originálních dokumentů s podpisy je  
16. 5., 10:00–12:00 a 13:00–16:00
Zápis dle Lex Ukrajina: 5. 6., 10:00–
12:00 a 13:00–16:00
Charakteristika: Školka nabízí za-
hradu, dopravní hřiště a  interaktivní 
Vodní světy. „Pro rozvoj digitálních 
dovedností a  rozvoj poznání jsme 
zřídili specializované učebny – tzv. 
„Ponorky“ s  interaktivními tabulemi 
a  notebooky pro děti. Jsme zapoje-
ni do  projektu ,Školka hrou‘, který 
se zabývá propojením vzdělávacích 
témat s digitálními programy,“ před-
stavuje školku ředitelka Bc.  Olga 
Štěpánková. 

MŠ „SLUNÍČKO“ GEN. JANOUŠKA 
1005, Č. M. II.
www.msslunickopraha14.cz
Den otevřených dveří: 4. 4. 
Zápis: 2.–4. 5. 
Zápis dle Lex Ukrajina: 6. 6.
Charakteristika: Škola má rozlehlou 
zahradu s  mnohoúčelovým vybavením 
a hřištěm s umělým povrchem pro míčo-
vé hry, členitý terén umožňuje časté za-
řazování sezónních činností přímo v are-
álu školy. „Ve škole pracuje stálý kolektiv 
jedenácti plně kvalifikovaných učitelek, 
do  týmu patří i  asistentka pedagoga,“ 
uvádí ředitelka Bc. Ivana Jandová.  

MŠ „OBLÁČEK“ ŠEBELOVA 874, Č. M. II.
www.ms-oblacek.cz
Den otevřených dveří: 12. 4., 17:00–18:00
Zápis: 2. 5., 9:00–12:00  a  13:00–17:00 
a 3. 5., 9:00–12:00

Zápis dle Lex Ukrajina: 7. 6., 9:00–12:00 
a 13:00–17:00
Charakteristika: Mateřská školu upro-
střed sídliště Černý Most obklopuje 
rozsáhlá zahrada, nabízí mj. i  speciál-
ní logopedickou třídu. „Naším hlavním 
cílem je rozvíjení osobností všech dětí, 
rozvoj samostatnosti, spolupráce, zdra-
vého sebevědomí, sebedůvěry a  tvoři-
vosti dětí, respektování a uspokojování 
jejich potřeb,“ říká ředitelka Bc.  Jitka 
Kuchařová.

MŠ VYBÍRALOVA 968/4, Č. M. II.
www.msvybiralova968.cz
Den otevřených dveří: 17. 4., 15:00–16:00
Zápis: 2. a 3. 5., 8:00–11:30 a 12:30–16:30  
Zápis dle Lex Ukrajina: 6. 6., 8:30–11:30 
a 12:30–15:00
Charakteristika: Největší školka Prahy 
14 má jedenáct tříd. Zahrada je vybavená 
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polytechnickými prvky a  dvěma pítky, 
školka nabízí výuku češtiny pro děti 
s  jiným mateřským jazykem. „Jezdíme 
na  školy v  přírodě, pořádáme plavecký 
výcvik. A máme ve škole dvě keramické 
pece, které mohou děti běžně využívat, 
nemusí chodit na  kroužek keramiky,“ 
doplňuje ředitelka Bc. Nina Vatolinová. 

MŠ CHVALETICKÁ 917/1, LEHOVEC
www.skolicka-lehovec.com
Den otevřených dveří: 17. 4., 13:00–16:00 
Zápis: 2. 5., 8:00–10:30 a  13:00–17:00 
a 3. 5., 13:00–17:00 
Zápis dle Lex Ukrajina: 5. 6., 13:00–16:00 
Charakteristika: MŠ Chvaletická má  
5 heterogenních tříd, z  toho jednu 
speciální.  Prioritou je citlivý individu-
ální přístup ke  všem dětem a  vzájem-
ná spolupráce s  rodiči. „Velké zkuše-
nosti máme také se začleněním dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
do běžných tříd. Integrace těchto dětí 
do skupiny a jejich výrazné individuální 
pokroky díky přístupu asistentů peda-
goga nás velice těší,“ shrnuje ředitelka 
Mgr. Hana Seifertová.
 
MŠ KOSTLIVÉHO 1218, JAHODNICE 
(+ MŠ OSICKÁ)
www.msjahodnice.cz
Den otevřených dveří: 22. 3. a  23. 3., 
vždy 13:00–16:30. V  MŠ Osická bude 
možné v těchto dnech navštívit prosto-
ry po předchozí telefonické dohodě.
Zápis: Elektronický předzápis od  3. 4., 
8:00, fyzické odevzdání přihlášek pro 
obě pracoviště bude možné ve  dnech 
3. 5., 8:00–12:00 a 13:00–15:00 a 4. 5., 
13:00–16:00.
Zápis dle Lex Ukrajina: 5. 6., 13:00–16:00
Charakteristika: Škola nabízí podnět-
né prostředí s maximálním přihlédnutím 
k  individualitě každého dítěte, pestrý 
a  bohatý program s  ohledem na  roční 
období a s tím související tradice a lidové 
zvyky. „Naší filozofií je vytváření pod-
mínek pro spokojené a  radostné dítě, 
pomoc nejmladším dětem při adaptaci 

na nové prostředí, učení se komunikaci 
a příprava předškoláčků na vstup do zá-
kladní školy,“ uvádí ředitelka Bc. Veroni-
ka Strupková.

MŠ PACULOVA 1115/12, Č.M. I.
www.mspaculova.cz
Den otevřených dveří: 
4. 4., 9:00 – 11:30 a 15:00–18:00
Zápis: 2. 5., 9:00 – 18:00, 3. 5., 13:00 – 17:00
Zápis dle Lex Ukrajina: 5. 6., 13:00 – 18:00
Charakteristika: Motto školky vychá-
zí z citátu L. P. Jobse: „Dělat to, co jste 
chtěli dělat, a zanechat stopu způso-
bem, jakým si myslíte, že má smysl – 
to je dobře prožitý život“. „Chceme 
dětem předat takové životní hodno-
ty, které pro ně budou dobře viditel-
ným majákem v  moři událostí, které 
je budou v  dalším životě čekat. Tuto 
vizi můžeme naplňovat pouze ve spo-
lupráci s  rodinou,“ uvádí ředitelka 
Mgr. Andrea Benešová. 
 
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ 602/4, HLOUBĚTÍN 
(+ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ 
ŠESTAJOVICKÁ)
www.msstolmirska.cz
Den otevřených dveří: Školka nepořádá, 
zájemci si obě budovy mohou prohléd-
nout po předchozí telefonické domluvě. 
Zápis: 2. 5., 9:00–16:30 a 3. 5., 13:00–17:00 
Zápis dle Lex Ukrajina: 5. 6., 10:00–16:00 
Charakteristika: Školka ve  Štolmířské 
je umístěna v tichém, klidném prostředí 
vilové čtvrti s pěknou zahradou, kterou 
využívá pro pobyt dětí venku při nej-
různějších činnostech, součástí zahra-
dy je i  bazén. Les za  školkou vytváří 
dobré podmínky pro rozvoj tělesné 
zdatnosti dětí a pobyt v přírodě. Budo-
va v Šestajovické je přízemní, zahradou 
je spojena s Dětským centrem Paprsek. 
Blízkost základní školy umožňuje bliž-
ší spolupráci obou školských zařízení. 
„Naše motto vycházející ze slov Zdeň-
ka Matějčka zní, Školka taková, jakou 
by si děti samy vymyslely,“ říká ředitel-
ka Mgr. Ivana Průšová. 

MŠ U HOSTAVICKÉHO POTOKA 
803/71, HOSTAVICE
www.mshostavice.cz 
Den otevřených dveří: 28. 3., 15:00–16:30 
Zápis: Elektronický předzápis proběhne 
na  webových stránkách školy. Žádost je 
možné si stáhnout od 1. 4. do 29. 4. a ode-
vzdat ji vyplněnou ve stanoveném termínu. 
Příjem vyplněných formulářů:  3.  5.  
a 4. 5., 8:00–11:30 a 12:30–16:00, po re-
zervaci v předem stanoveném čase
Zápis dle Lex Ukrajina: 1. 6., 13:00–16:00
Charakteristika: Školka vytváří pro děti 
přirozené, bezpečné a přátelské prostře-
dí, ve kterém je plynule a nenásilně rozvíjí 
ve všech vzdělávacích oblastech s rozšíře-
nou environmentální, multikulturní a  tě-
lesnou výchovou. „Chceme být školkou, 
která je vyhledávána pro svůj individuální 
a vstřícný přístup a pozitivní klima,“ před-
stavuje vizi ředitelka ing. Markéta Havle-
ková, PhD.
 
MŠ ZELENEČSKÁ 500, HLOUBĚTÍN 
(+ ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 
V SADSKÉ)
www.ms-zelenecska.cz
Den otevřených dveří: Na obou praco-
vištích 19. 4., 9:00–11:00 a 15:00–17:00 
Zápis: předzápis (na  webových strán-
kách školy) od  3. do  28. 4. Zápis  
2. a  3. 5., v  Zelenečské od  8:30–12:00 
a  13:00–17:00 dle rezervace z  elektro-
nického předzápisu
Zápis dle Lex Ukrajina: 5. 6. v Zeleneč-
ské, 8:30–12:00 a 13:00–17:00
Charakteristika: Obě budovy školy 
mají zahradu s  polytechnickými her-
ními prvky, obě mají také venkovní 
učebnu. Školní vzdělávací program 
„Cesta“ vychází z  rámcových vzdělá-
vacích cílů. „Mezi dílčí cíle patří pře-
devším fyzická, psychická a  sociální 
samostatnost dětí, zvládnutá sebe-
obsluha, chuť poznávat, tvořit, mys-
let, kreativita, týmovost, sebedůvěra, 
odpovědnost, komunikační schopnos-
ti a  životní hodnoty,“ uvádí ředitelka 
Helena Zychová, Dis. 

Školy „volají“ po velkých investicích
Místní školní budovy potřebují ce-
lou řadu investic (podrobný přehled 
uvádíme v tabulce). Pustit se do nich 
chceme během letošního a  příštího 
roku – samozřejmě postupně a v zá-
vislosti na  finančních možnostech. 
Nyní vybíráme projekty, jejichž reali-
zace nesnese odkladu, a zároveň hle-
dáme optimální způsoby financování 

nejen těchto, ale i  všech ostatních 
naplánovaných akcí. Do interiérů škol 
posledních několik let žádné význam-
nější investice nesměřovaly, což si 
momentálně vybírá svou daň. Přes-
tože celková částka, kterou je do bu-
dov místních základních a mateřských 
škol třeba „poslat“ (cca 318,3 milio-
nu korun do ZŠ a necelých 29 milio-

nů do MŠ) přesahuje letošní finanční 
možnosti městské části, uděláme vše 
pro to, abychom zmiňovaný několika-
letý handicap dohnali. Klíčové bude 
zajistit dotační zdroje, což považuji 
za jeden z našich hlavních úkolů.

Mgr. Mária Ševčíková, 
1. místostarostka Prahy 14
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Název projektu Podrobnosti

Modernizace zařízení a vybavení škol Prahy 
14 – učebny III MŠ Jahoda (OPPPR)*

modernizace zahrady a vnitřního vybavení v MŠ Jahoda; k akci je zpracována 
projektová dokumentace a je spolufinancována z OPPPR*

MŠ Kostlivého – přeměna bytu na zázemí MŠ přestavba školnického bytu na  zázemí pro MŠ; projektová dokumentace je 
zpracována

MŠ Paculova – rekonstrukce ústředního 
topení kompletní rekonstrukce ústředního topení v MŠ; je třeba zahájit projektové práce

MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně 
a elektroinstalace – projektová dokumentace

kompletní rekonstrukce kuchyně a elektroinstalace v MŠ; aktuálně se zpraco-
vává projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace (havarijní stav)

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – 
učebny III ZŠ Vybíralova (OPPPR)

přestavba původního kinosálu na odbornou učebnu zeměpisu; k akci je zpra-
cována projektová dokumentace a je spolufinancována z OPPPR*

ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálního 
zařízení

kompletní rekonstrukce sociálního zařízení; k akci je zpracována projektová 
dokumentace

ZŠ Bratří Venclíků – rekonstrukce kuchyně kompletní rekonstrukce kuchyně včetně gastrozařízení (nedostačující 
kapacita); aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace

Základní školy – požární dveře kompletní výměna protipožárních dveří v budovách ZŠ (kromě ZŠ Hloubětínská)

ZŠ Bratří Venclíků – výměna oken ve vestibulu výměna oken ve vestibulu

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně kompletní rekonstrukce kuchyně včetně gastrozařízení (nedostatečná kapa-
cita); aktuálně se zpracovává projektová dokumentace

ZŠ Bratří Venclíků – rekonstrukce sociálního 
zařízení

kompletní rekonstrukce sociálního zařízení; k akci je zpracována projektová 
dokumentace

* OPPPR – evropský Operační program Praha – pól růstu
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Farmářské trhy Prahy 14
Po zimní přestávce se do Prahy 14 
vrací oblíbené farmářské trhy. Pro 
čerstvou zeleninu, ovoce a další pro-
dukty z českých farem si lidé budou 
moci opět chodit na Rajskou zahradu 
(od 8. 3. každou středu; prostranství 
před stanicí metra) a na Černý Most 
(od 10. 3. každý pátek; plocha před 
stanicí metra směrem k CČM). Trhy 
začínají v 9 a končí v 19 hodin.  

Vernisáž výstavy
Od středy 1. 3. 2023 (17 hodin) je 
v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 685, 
Černý Most) otevřena výstava výtvar-
ných prací dětí ze ZUŠ Ratibořická 30 
a pobočky ZUŠ na Černém Mostě. 
Potrvá do 29. 3. 2023 a bude otevřena 
vždy v úterý, ve středu a ve  čtvrtek 
od 14 do 18 hodin. Vstup volný.

Turnaj ve stolním  
tenisu
V sobotu 11. 3. 2023 bude sportovní 
hala plaveckého areálu Hloubětín 
(Hloubětínská 80) hostit turnaj 
ve stolním tenisu pro amatérské 
hráče a hráčky. Pro aktivně hrající 
hráče je omezení do odpovídající vý-
konnostní úrovně EloST 1600, hráčky 
bez omezení. Prezence 8.30–8.50 
hod., začátek turnaje v 9 hodin. 
Startovné 50 korun na osobu, vstup 
pouze v sálové obuvi.

Koncert komorní  
hudby v Galerii 14
Ve středu 22. 3. 2023 se v Galerii 14 
(nám. Plk. Vlčka 685, Černý Most) 
uskuteční koncert komorní hudby. 
Vystoupí Irena Troupová – soprán 
a Lydie Härtelová – harfa. Na pro-
gramu jsou díla W. A. Mozarta, J. D. 
Zelenky, M. Greena a dalších. Akce 
začne v 18.30 hodin, vstup zdarma. 
 red

Webové stránky Prahy 14 mají nový kabát
Pokud jste v  posledních týdnech za-
brousili na  adresu www.praha14.cz, 
pravděpodobně jste si všimli, že radnič-
ní „webovky“ prošly zásadní proměnou. 

Snadněji se na nich vyhledává a mají svě-
ží moderní vzhled. Doufáme, že s  nimi 
budete spokojeni a naleznete zde všech-
no, co potřebujete.  red

Praha 14 byla vybrána do Mezinárodního  
výzkumu dospělých PIAAC
Od  ledna do  července 2023 probíhá 
v  městské části Praha 14 Mezinárodní 
výzkum dospělých PIAAC, který pořá-
dá Organizace pro hospodářskou spo-
lupráci a rozvoj (OECD). Česká republi-
ka se výzkumu účastní společně s více 
než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum 
realizuje Národní pedagogický institut 
ČR z pověření Ministerstva školství ČR.
Na  vybrané domácnosti se v  této době 
obrátí tazatelé výzkumných společností 
STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s taza-
telem bude trvat přibližně dvě hodiny. Kaž-
dý respondent obdrží za účast ve výzkumu 
finanční odměnu 800 korun. Pro úspěch 
výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslo-
vených domácností do  výzkumu zapoji-
lo, neboť jsou vybrané právě ony a podle 
mezinárodní metodiky nemohou být na-

hrazeny. Data budou uchována jako přís-
ně důvěrná, budou zpracována hromadně 
a  použita výhradně pro účely výzkumu. 
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané 
v jednotlivých zemích připraveni na výzvy 
současné doby, jako jsou změny na  trhu 
práce či rostoucí využívání digitálních tech-
nologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto 
zajímá o  pracovní zkušenosti a  vzdělává-
ní, ale i o uplatňování různých dovedností 
v každodenním životě. Výsledky výzkumu 
dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu 
systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé 
stránky a kde je vhodné upravit vzdělávání 
tak, aby lépe odpovídalo našim současným 
potřebám. Podrobnosti o výzkumu a kon-
taktní údaje jsou uvedeny na  stránkách  
www.piaac.cz. 

dm

Anketa spokojenosti občanů se službami ÚMČ Praha 14
Také letos jsme pro vás připravili anketu 
spokojenosti občanů – návštěvníků Úřa-
du městské části Praha 14. Cílem radnice 
je získat informace o  kvalitě poskyto-
vaných služeb a  podněty pro jejich další 
zlepšování. Anketa proběhne elektronic-
kou formou. V  dubnu budou na  pracovi-

štích úřadu, na která si lidé chodí osobně 
vyřizovat své záležitosti, a  dále v  mobilní 
aplikaci Moje 14 či na webu městské části  
www.praha14.cz umístěny QR kódy, re-
spektive odkazy na  dotazník. Jeho vypl-
něním nám poskytnete informaci, jak jste 
byli při návštěvě úřadu spokojení s kvalitou 

služeb. V  úředních dnech budou 
na  radnici (v  prostoru obou rad-
ničních vchodů) k dispozici i pověření pra-
covníci, kteří klienty vyzvou k účasti v prů-
zkumu a případně s nimi dotazník rovnou 
vyplní. Všem, kteří se zúčastní této ankety, 
předem děkujeme. red

Masopustní rej rozproudil Prahu 14

Také letos se obyvatelé Prahy 14 bavili při únorovém Kyjském masopustu. Vydařenou akci, na které 
nechyběly tradiční masky, dobrá nálada i chutné jídlo a pití zahájil radní pro školství, kulturu, sport a volný 
čas Josef Kutmon. „Bavili se všichni bez rozdílu věku a účast byla nad očekávání hojná. Jsem rád, že se 
i v Praze 14 masopustní tradice pomalu zabydluje. A že nám nakonec i výborně vyšlo počasí,“ uvedl radní. 

Foto: Nikol Vlčková
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Praha 9 - Běchovice / Český Brod
603 242 142

info@sute-pisky.cz, www.sute-pisky.cz

• Odvoz stavebního odpadu, sutě, zeminy

• Písky, štěrky, recyklát, tříděná zemina

• Zemní a výkopové práce

Petružálek a synové, s. r. o.
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Euroklíč nově vydává 
i radnice Prahy 14
Úřad městské části Praha 14 se zařadil 
mezi distribuční místa tzv. Euroklíče 
– speciálně upraveného univerzálního 
klíče, který je určen pro osoby se sní-
ženou schopností pohybu a orientace.
„Jedná se o  projekt ministerstva vni-
tra, jehož cílem je zejména lidem se 
zdravotním postižením, ale i  rodičům či 
pěstounům dětí do  3 let zajistit rych-
lou a  důstojnou dostupnost veřejných 
sociálních zařízení, výtahů, schodišťo-
vých plošin a podobných zařízení. Jsem 
velmi rád, že jsme se k  této pomoci 
mohli připojit, a  pomoci tak těm, kdo 
pomoc potřebují,“ uvedl radní Prahy 14 
Ing. Jan Liška, iniciátor rozšíření projektu 
i na Prahu 14. Euroklíč zde vydává Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví (Bratří Ven-

clíků 1072, 4. patro; PO a ST od 7.30 do  
12 hodin a od 13 do 18 hodin), je zdarma. 
Na území Prahy 14 jsou Eurozámkem osa-
zeny toalety na těchto místech: Centrum 
Černý Most, Hobby market Hornbach 
a  Hypermarket Makro. „Využít Euroklíč 
však lidé mohou i  na  dalších místech 
mimo naši městskou část. Vyplatí se na-
instalovat si do telefonu aplikaci Euroklí-
čenka, v níž je uveden kompletní seznam. 
Hlavním přínosem aktivity je zvýšení 
mobility, nezávislosti a  samostatnosti 
cílových skupin při cestách hromadnou 
i  individuální dopravou,“ doplnila rad-
ní Prahy 14 Aneta Hejrovská, která má 
v  gesci sociální oblast a  zdravotnictví. 
K  vydání Euroklíče je třeba občanský 
průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. red

III. zasedání 
Zastupitelstva
ÚTERÝ 21. 3. 2023 V GALERII 14 
(NÁM. PLK. VLČKA 686) 

Starosta MČ Praha 14 Jiří Zajac 
zve občany na 3. zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 14, které se 
koná 21. 3. od 15 hodin v prosto-
rách Galerie 14 na Černém Mostě. 
Program jednání je zveřejňován na  
www.praha14.cz, bude dostup-
ný od 14. 3. Interpelace občanů 
budou probíhat tradičně od 17:00 
do 17:30. Z jednání ZMČ Praha 
14 jsou pořizovány přímé online 
přenosy. Z každého jednání je 
zároveň pořizován záznam.  

red

Hledáme kolegy na radnici Prahy 14
Úřad MČ Praha 14 přijme zaměstnance. Sháníte nové místo? Chcete změnu? Neváhejte a prostudujte si nabídku volných míst 
na www.praha14.cz. Mezi zaměstnanecké benefity patří příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, stravenky, 
Flexi poukázky či 25 dní dovolené. red

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
ZDARMA

Autocentrum Vojkov s.r.o. 
K Nemocnici 50 
251 62 Tehovec – Vojkov

www.likvidace.vojkov.cz
605 238 887

Zajistíme odtah

ZDARMA
Vystavíme protokol likvidace

ZDARMA
Odhlásíme vůz na úřadě

ZDARMA
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Rozhovor

PETRA TRNKOVÁ, FOTO: ARCHIV ADOLFA MELICHARA

V MINULÉM VYDÁNÍ ČASOPISU ČTRNÁCTKA JSME ZVALI NA DOBROČINNÉ KONCERTY 
PŘISPÍVAJÍCÍ NA OPRAVU VARHAN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V KYJÍCH. NÁSTROJ 
POSTAVENÝ V ROCE 1860 SE SOUČASNOSTI DOŽIL BEZ ZÁSADNÍ OPRAVY A TAKÉ BEZ 

PŮVODNÍCH CÍNOVÝCH PÍŠŤAL, KTERÉ BYLY ZA VÁLKY ZABAVENY. O TOM, JAKÉ KYJSKÉ 
VARHANY JSOU A JAK SE NA NĚ HRAJE, JSME SI POVÍDALI S VARHANÍKEM A HLAVNÍM 

SBORMISTREM SBORU STÁTNÍ OPERY ADOLFEM MELICHAREM.

Na varhanách v Kyjích oceňuji
jejich jemný a jasný zvuk, říká Adolf Melichar

Jak jste se stal varhaníkem v  kostele 
sv. Bartoloměje? 
Přistěhovali jsme se do Prahy 14, do kos-
tela jsem přišel jako věřící. Znal jsem se 
s tehdejším farářem a ten mi nabídl, jestli 
bych v kostele nechtěl hrát. A od té doby 
v kostele hraji, i když se faráři měnili. 

A jak jste se naučil hrát na varhany? 
V  mém případě to bylo jednoduché. 
Hrál jsem od dětství na klavír a pochá-
zím z věřící rodiny. Chodil jsem do kos-
tela ministrovat, takže mi pak nabídli, 
zda bych nechtěl na varhany hrát. Hraji 
od nějakých čtrnácti let. 

Je to těžké vyměnit klavír za varhany?  
Těžké to není, přechod z klavíru sice není 
úplně automatický, nicméně žádný zásad-
ní rozdíl. Já varhany poté studoval čtyři 
roky na konzervatoři, i když jsem původ-
ně uvažoval i o studiích klavíru a dirigová-
ní. Nakonec mi varhany přišly zajímavější.

Proč? 
Varhaník je komplexnější než klavírista, 
musí se více vyznat v  nástroji. Já často 
varhany přirovnávám k automobilu, je to 
složitý stroj. Varhany mívají několik klavia-
tur pro ruce, takzvaných manuálů, a jednu 
velkou i pro nohy, té se říká pedál. Ovlá-
dají se jím ty největší, nejhlubší píšťaly. 

Dokážete varhany zjednodušeně popsat? 
Jsou dechový nástroj, podobně jako flét-
na. Aby vydávaly zvuk, potřebují proud 
vzduchu, stejně jako do  flétny musíte 
písknout. Píšťal je ovšem ve  varhanách 
strašně moc, stojí v řadě na skříni, které 
se říká vzdušnice. Přívod vzduchu do jed-
notlivých píšťal lze regulovat – zavírat 
je, či otvírat. Soustavy píšťal pak tvoří 
takzvané rejstříky, které varhaník táh-
ly ovládá. Velké varhany se stavěly jako 
orchestr – varhaník si může vybírat bar-

vy, skládat k sobě zvuky a části skladeb 
může interpretovat různým způsobem. 
Barevnost je v podstatě nekonečná.

A čím se zvuk varhan liší od klavíru?
Některé varhanní skladby se nedají dobře 
zahrát na klavír a opačně. Varhany nemají 
dynamiku – tón drží nekonečnou dobu, 
dokud vzduch proudí, ale nelze s ním dy-
namicky pracovat. U klavíru můžete tón 
modifikovat prostřednictvím pedálu či 
úhozu. U varhan se modifikace dosahuje 
pomocí zmiňovaných rejstříků, kterými 
buď přidáváte, či ubíráte konkrétní píšťaly. 

Jsou varhany v Kyjích něčím specifické?
Specifické jsou, jde o  jakýsi relikt své 
doby, ale v  tom dobrém. Byly posta-
vené v  roce 1860, v  té době už se 
vyráběly tzv. romantické varhany. Ty 
se snažily napodobit zvuk orchestru, 
technické řešení v  té době pokročilo. 
Barokní varhany měly mechanickou 
trakturu (systém táhel, který umožnu-
je rozeznění píšťaly), a  tak bylo delší 
hraní pro varhaníka velmi fyzicky ná-
ročné, proto mívaly omezený počet 
píšťal. V 19. století se začala používat 
pneumatická traktura, kdy práci zastal 
vzduch, začaly se stavět větší varhany 
a přidávat rejstříky napodobující zvuk 
smyčců či trubek. Stavitel kyjských 
varhan Karel Vocelka ale i v 19. století 
stavěl barokní typ varhan. Ty v kostele 
sv. Bartoloměje mají jen osm rejstříků, 
hraní tedy není fyzicky zas tak nároč-
né a mají opravdu krásný, barokní zvuk 
– jemný a jasný. 

Jaká je vaše oblíbená varhanní skladba/
hudba a co uslyší návštěvníci koncertu 
v neděli 26. března? 
Má oblíbená skladba je Toccata h moll 
Eugene Gigouta. Na  březnovém kon-
certě zazní skladby J. S. Bacha, R. Schu-
manna, B. Smetany, P.  I. Čajkovského, 
E. Schulhoffa a dalších v podání mezzo-
sopranistky Anny Králové, klarinetistky 
a saxofonistky Terezy Novotné a trum-
petisty Šimona Váhaly. Já budu hrát 
na varhany. 

VARHANY (LATINSKY ORGANUM) 
Největší a mechanicky nejsložitěj-
ší hudební nástroj, často označovaný 
jako „královský nástroj“. Varhany se 
způsobem tvorby zvuku řadí mezi ví-
cehlasé aerofony a svou mechanikou 
současně mezi klávesové nástro-
je. Největší varhany na světě mají 
v Atlantic City ve Spojených státech, 
disponují 7 manuály, 1 pedálem, 
1255 rejstříky a 33 112 píšťalami. 

NEJBLIŽŠÍ KONCERT 
NA PODPORU OPRAVY VARHAN
26. března od 18 hodin, 
kostel sv. Bartoloměje v Kyjích
Účet na  podporu generální opravy 
kyjských varhan 5075448339/0800 
Variabilní symbol 2022
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Největší prodejna cukrářských  
pomůcek a surovin v Praze pro

profesionály i amatéry. 

www.dortisimo.cz

Business park Letňany 
Toužimská 897/E1

Praha Letňany 19900

Tel: (+420) 277 278 581

Kód na slevu  10% pouze na
prodejně Praha

DortisimoPraha2023

Kód na slevu  10% 
SalonMargaretka2023

Z městské části

Statistické šetření  
Životní podmínky 2023
Český statistický úřad organizuje v roce 
2023 každoroční výběrové šetření o ži-
votních podmínkách domácností v Čes-
ké republice (Životní podmínky 2023). 
Smyslem tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o  so-
ciální a  ekonomické situaci obyvatel 
v celkem 34 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukaza-
telů peněžní a materiální chudoby. Še-
tření se uskuteční na území celé České 
republiky v 11 360 domácnostech.
Vlastní šetření začalo v  únoru a  potrvá 
do  18. června 2023, provádějí jej speci-
álně vyškolení tazatelé. Do  šetření jsou 
zahrnuty všechny osoby, které mají 
ve  vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Aktivní účast občanů na  tomto šetření 
a  jejich ochota spolupracovat s  ČSÚ je 
velmi důležitá. Umožní získat řadu dů-
ležitých informací o  sociální situaci do-
mácností v ČR, které nelze zjistit žádným 
jiným způsobem. Terénní pracovníci za-
pojení do  šetření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a  zároveň průkazem 
zaměstnance ČSÚ nebo dokladem to-
tožnosti. Ve  všech fázích zpracování je 
zaručena anonymita zjištěných údajů 
a  získaná data jsou důsledně chráněna. 
S případnými doplňujícími dotazy se pro-
sím obracejte na pracovnici Krajské sprá-
vy ČSÚ v hl. m. Praze, paní Mgr. Kateřinu 
Vichovou, tel. 605 204 241. 

ČSÚ

Brigáda na Úřadě 
městské části  
Praha 14
Máte zájem o přivýdělek? Využij-
te nabídku měsíční brigády v síd-
le ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 
1072 a 1073, Praha 9). Od 3. 4. 
do 26. 4. 2023, vždy v pondělí 
a ve středu (pracovní doba  
8.00–18.00 hodin) budete 
informovat návštěvníky úřadu 
o probíhajícím hodnocení kvality 
služeb, příp. pomáhat s vyplně-
ním elektronické online ankety. 
Finanční ohodnocení 7000 Kč/7 
dnů. Bližší informace poskyt-
ne Ing. Michal Němec, tel.: 
225 295 281. red

Kurzy českého jazyka pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka pro cizince. Do kurzu se zájemci mohou hlásit  na telefonním čísle 
739 203 254. Výuka pro dospělé – 2x týdně 90 minut, výuka pro děti – 1x týdně 90 minut. Kurzy organizace pořádá v rámci 
projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 za finanční podpory Ministerstva financí ČR a MČ Praha 14. red
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Naše školy

Poznávací hra Prahou

V sobotu 18. února si rodiče a děti z MŠ 
Štolmířská zpříjemnili odpoledne pozná-
vací hrou po centru Prahy. Trasa, kde děti 
i rodiče plnili úkoly, které pro ně připravily 
učitelky mateřské školy, vedla přes Staré 
město pražské, Karlův most, Malou Stranu 
až do cíle, který byl ve Strahovském pivo-
varu. Zde na  děti čekaly diplomy a medai-
le. V areálu zrovna probíhala masopustní 
zabíjačka, takže všichni měli možnost 
ochutnat místní dobroty. Bonusem bylo 
také setkání s  masopustním průvodem 
v Nerudově ulici. Bylo to krásně strávené 
sobotní odpoledne. Mgr. Ivana Průšová, 

ředitelka MŠ Štolmířská

Největší maturitní a imatrikulační 
ples v historii školy se povedl

Největší akce našeho gymnázia je za námi. 
Pečlivé přípravy oktáv daly 26. ledna 2023 
vzniknout největšímu maturitnímu a imat-
rikulačnímu plesu v historii školy. Ples byl 
oficiálně zahájen honosným příchodem 
členů vedení gymnázia, následující bube-
nické vystoupení Wild Stick pak upouta-
lo pozornost tisíce přítomných, kterou si 
poté vychutnaly primy a oktávy na  svém 
společném nástupu. Ten střídala nápaditá 
překvapení prim. Po  proslovu maturantů 
následovalo šerpování oktáv s  pestrými 

nástupy, které sklízely ovace pobaveného 
publika. Uvolněná atmosféra sál už neo-
pustila a maturantům se povedlo ji i „spo-
čítat“ při bohatém zlatém dešti. Perfektní 
kapela poté nalákala k tanci celé publikum. 
Následující obávaný tanec s profesory a ro-
diči úspěšně proběhl i  bez pošlapaných 
střevíčků. Vysokou úroveň záhy vystřídala 
překvapení maturantů. Na závěr večera se 
oktávy srdečně rozloučily s  vyčerpaným 
publikem.  Eliška Prokopová, 

oktáva A, Gymnázium Chodovická

Největší prodejna cukrářských  
pomůcek a surovin v Praze pro

profesionály i amatéry. 

www.dortisimo.cz

Business park Letňany 
Toužimská 897/E1

Praha Letňany 19900

Tel: (+420) 277 278 581

Kód na slevu  10% pouze na
prodejně Praha

DortisimoPraha2023

Kód na slevu  10% 
SalonMargaretka2023
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Naše školy / Svoz odpadu

Harmonogram svozu odpadů – duben
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Lomnická/Staňkovská PO 3. 4.

Manž. Dostálových č. p. 1303 ÚT 4. 4.

Pospíchalova/Vlčkova ST 5. 4.

Smikova/Gen. Janouška ČT 6. 4.

Bryksova/Fejfarova ÚT 11. 4.

Bobkova/Maňákova ST 12. 4.

Pospíchalova/Paculova ČT 13. 4.

Himrova/Gen. Janouška PO 17. 4.

Vašátkova/Dygrýnova ÚT 18. 4.

Lomnická/Zalinská ST 19. 4.

Bryksova proti č. p. 949 ČT 20. 4.

Bryksova u zad. traktu č. p. 762 PO 24. 4.
Doubecká/Baštýřská ÚT 25. 4.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Sadská/Kbelská u protihlukové zdi ST 12. 4. 14:00–18:00
Šestajovická/V Chaloupkách ST 12. 4. 15:00–19:00
Konzumní/Na Obrátce ČT 13. 4. 13:00–17:00
Želivská/Metujská ČT 13. 4. 14:00–18:00
Jednostranná PÁ 14. 4. 13:00–17:00
Horusická/Osická PÁ 14. 4. 14:00–18:00
Herdovská/Bošilecká PÁ 14. 4. 15:00–19:00
Jordánská/Svárovská ST 19. 4. 14:00–18:00
Koclířova/Vodňanská ST 19. 4. 15:00–19:00
Cvrčkova/Burdova ČT 20. 4. 13:00–17:00
Stropnická/Za Černým Mostem ČT 20. 4. 14:00–18:00
Nežárská/Jansova PÁ 21. 4. 14:00–18:00
Hodějovská/Za Rokytkou PÁ 21. 4. 15:00–19:00
Poříčanská/Klánovická ST 26. 4. 14:00–18:00
Hloubětínská/V Chaloupkách ST 26. 4. 15:00–19:00
Babylonská/Jordánská ČT 27. 4. 13:00–17:00
Hamerská/Církvičná ČT 27. 4. 14:00–18:00
Dřítenská/Velkoborská PÁ 28. 4. 14:00–18:00
Nedvědická/Žehuňská PÁ 28. 4. 15:00–19:00

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne 
a odváženy následující den.

VOK budou přistaveny po dobu max. 3 hodin. V tomto roce existuje možnost 
otoček VOK, všude tam, kde dojde k naplnění kontejneru před koncem doby 
přistavení.
Mezi bioodpad patří: ovoce a zelenina ze zahrad; květiny, tráva, plevel, drny 
se zeminou bez květináčů; košťály a celé rostliny, zbytky rostlin; listí, větvičky, 
rozřezané větve; seno, sláma, štěpka; vychlazený popel ze spalování dřeva.
Mezi bioodpad nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, 
pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky jídel 
(gastroodpad), oleje, kosti
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 
731 686 777, 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.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a jedlých olejů

Sobota 
22.

Panenská x 9. května 08:00–08:20
Baštýřská x Bezdrevská 08:30–08:50
Horusická x Osická 09:00–09:20
Dářská x Zvíkovská 09:30–09:50
Zacharská x Velkoborská 10:00–10:20
Dvořišťská x Vlkovická 10:30–10:50
Za školou x Šimanovská 11:10–11:30
Oborská x Tálinská x U Rybníka 11:40–12:00

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
V Humenci x Mochovská 22. 4. 9:00–12:00
Vírská x Branská 22. 4. 9:00–12:00
Jordánská x Svárovská 22. 4. 13:00–16:00
Vodňanská x Skorkovská 22. 4. 13:00–16:00
Hejtmanská x Vranovská 23. 4. 9:00–12:00
V Chaloupkách x Vaňkova 23. 4. 9:00–12:00
Žehuňská u separace 23. 4. 13:00–16:00
Tálinská x U Rybníka 23. 4. 13:00–16:00

Studenti Arcusu získali 
Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu 

Ve  středu 18. ledna 2023 proběhlo 
na  Staroměstské radnici v  Brožíkově 
sále slavnostní předání bronzových 
ocenění Mezinárodní ceny vévody 
z Edinburghu. V  rámci této slavnost-
ní ceremonie bylo vyznamenáno také 
devět žáků osmiletého gymnázia AR-
CUS, kteří prokázali svůj dlouhodobý 
kladný přístup ke  sportovním aktivi-
tám, rozvoji talentu, dobrovolnictví 
a  také absolvovali náročnou expedi-
ci v  přírodě. Gratulujeme a  přejeme 
jim mnoho úspěchů při zvládání dal-
ší, stříbrné úrovně této mezinárodní 
ceny.  

Gymnázium Arcus
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Životní prostředí

KOKOZA

MÁTE CHUŤ PĚSTOVAT NEJEN RAJČATA A BYLINKY, ALE I SOUSEDSKÉ VZTAHY? TO 
MÁME PRO VÁS DOBROU ZPRÁVU. PŘÍMO NA POZEMKU CENTRA ČERNÝ MOST VYROSTE 

LETOS NA JAŘE KOMUNITNÍ ZAHRADA. CENTRUM SE ROZHODLO DÁT K DISPOZICI 
NEVYUŽÍVANÝ POZEMEK A JEDNU TAKOVOU NA NĚM VYBUDOVAT.

Na pozemku Centra Černý Most
vyroste nová komunitní zahrada

Partnerem mu je společensko-prospěš-
ný podnik Kokoza, který možná znáte 
z  jiných nejen pražských komunitních 
zahrad. Ten bude pečovat o to, aby za-
hrada byla vybudována v souladu s ak-
tuálními trendy v  oblasti udržitelnosti, 
a  zároveň se postará o  hladký rozjezd 
komunity. Ta je klíčová pro dobré fun-
gování každé komunitní zahrady. A  jste 
to právě vy, sousedé z Černého Mostu, 
kteří se můžete zapojit, zabořit ruce 
do hlíny, zrelaxovat a zároveň si pochut-
nat na čerstvém ovoci a zelenině. Chce-
te se do zahrady zapojit, chcete ovliv-
nit její podobu? Stačí vyplnit dotazník 
na https:bit.ly/DotaznikCernyMost
Komunitní zahrady rostou v  poslední 
době jako houby po dešti, v Praze jich 
máme více než 60, po celé České repub-
lice kolem 150 a stále je to málo. Poptáv-
ka je větší než nabídka, a to i vzhledem 
k  posledním rokům, které jsme strávili 
více v izolaci kvůli covidu.
Co znamená komunitní zahrada? Jde 
o  místo, pozemek, většinou alespoň 
symbolicky oplocený, na  kterém mají 
sousedé možnost si vypěstovat bylin-
ky, zeleninu i  ovoce, a  zkompostovat 
bioodpad z kuchyně. 

JAKÉ JSOU HLAVNÍ BENEFITY?
• Nebudete jen pěstovat čerstvou ze-

leninu a ovoce, ale také šlechtit vzta-
hy se sousedy. Sídliště přestane být 
anonymní, nad záhonkem si budete 
mít možnost popovídat, vaše děti se 
seznámí. Propojí se generace.

• Komunitní zahrady přispívají k  lepší-
mu klimatu v okolí díky stromům, ke-
řům, ale i záhonkům.

• Prostor, o který je dobře a společně 
pečováno, „odhání“ vandaly. Ano, 
i  když vás to nemusí na  první po-
hled napadnout, české i  zahraniční 
studie a praxe ukazují, že právě pro 
problematická místa jsou komunit-
ní zahrady velmi vhodným řešením, 
které z  nevyužívané a  problema-
tické lokality udělá skvělé místo 
pro sousedské setkávání. Běžte 
se podívat do  Komunitní zahrady 
Kuchyňka nebo Zebra, ty vznikly 
z přesně takového důvodu.

• Na  komunitních zahradách uzavíráte 
jídlo do  cyklu a  předcházíte vzniku 
odpadu. Věděli jste, že pokud netří-
díte bioodpad, tvoří právě on kolem 
40 % vašeho koše? Zapáchá a  ještě 
zbytečně platíte více za svoz. A v ko-

munitní zahradě se promění v cennou 
surovinu, která pomůže vypěstovat 
kvalitnější plody.

Pokud chcete inspiraci, můžete se zajít 
podívat na Plechárnu, kde už před lety 
jedna komunitní zahrada vyrostla, ale 
její kapacita velkému sídlišti zdaleka ne-
stačí.

CESTA K VĚTŠÍ UDRŽITELNOSTI
Podpoření projektu, jako je komu-
nitní zahrada, je pro Centrum Černý 
Most  dalším z  milníků na  jeho cestě 
k  větší udržitelnosti a  k  utváření ko-
munity, které není lhostejná kvalita 
životního prostředí. Centrum Černý 
Most se totiž v  rámci své strategie 
dlouhodobě snaží chovat zodpověd-
ně ke  společnosti i  prostředí, v němž 
funguje. To potvrzuje i jeho velmi níz-
ká ekologická zátěž provozu budovy, 
rozumné nakládání se zdroji i s odpady 
nebo celkový pozitivní dopad na bez-
prostřední okolí. Za ten bylo Centrum 
dokonce oceněno prestižní certifikací 
„zelených budov“ BREEAM. 
Budeme rádi, když se s  vámi potkáme 
i naživo, termín pošleme těm, kteří vy-
plní dotazník, mailem.
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Co se programu místní Agenda 21 týká, 
je tento rok pro Prahu 14 symbolický. 
Od doby, kdy ho začala naplňovat, letos 
uplyne 14 let. Byly to úspěšné roky?
Rozhodně ano. Na sklonku roku 2021 Pra-
ha 14 získala nejlepší možné hodnocení, 
respektive kategorii A, v naplňování MA21. 
Stali jsme se tak jedinou městskou částí 
v celé České republice, které se něco tako-
vého podařilo. A nebylo to snadné. Samot-
né obhajobě před oponenty a odbornými 
hodnotiteli z  pracovní skupiny pro MA21 
při Radě vlády pro udržitelný rozvoj před-
cházela mimo jiné i série specificky zamě-
řených auditů, v nichž jsme museli obstát. 

MA21 je dodnes pro mnoho lidí těžko 
uchopitelný pojem…
Ano, to je pravda. Jedná se o natolik roz-
sáhlý program, že se jeho celkový význam 
a  dosah obtížně vysvětluje. Faktem však 
je, že systém MA21 naleznete v  Praze 14 
ve  všech sférách veřejného života. Je to 
takový „hlídač“, který nejen monitoruje 
aktuální stav, ale také plánuje, jak kterou 
oblast rozvíjet přínosně pro nás i pro dal-
ší generace. Pamatuje na životní prostředí, 
globální odpovědnost, vzdělávání, zdraví 
i na další oblasti udržitelného rozvoje – to 
vše v řadě strategických dokumentů, kte-
ré městská část potřebuje mimo jiné i pro 
získání dotací na investice a další rozvojové 
aktivity. Součástí „Agendy“ je také partici-
pativní rozpočet, pořádání veřejných pro-
jednání, práce na zlepšování služeb úřadu 
i podpora zapojování obyvatel do rozvoje 
Prahy 14.

Co čeká městskou část ve vztahu k míst-
ní Agendě 21 letos?
To pracně vybojované „áčko“, o jehož zís-
kání se zasadili pracovníci napříč prakticky 
celým úřadem, musíme udržet. A nejen to. 
Je potřeba se stále zlepšovat. Z  auditů, 
o kterých jsem hovořil, mimo jiné vyplynu-
lo, že se máme více zaměřit i na dříve naro-

zené. Také proto jsme loni na podzim po-
řádali kulturně-vzdělávací akci Den (nejen) 
pro seniory u  příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů. Tu letos zopakujeme. Budeme 
se opět věnovat klimatu a  problematice 
energetických úspor.  Navíc uspořádáme 
i další, částečně propojující aktivity – ten-
tokrát zaměřené na prevenci zdraví. 

Co konkrétně připravujete?
Soustředit se budeme primárně na  pre-
venci v oblasti ústního zdraví a na dentální 
hygienu – jak u seniorů, tak u ostatních vě-
kových skupin. K tomu, abychom se letos 
věnovali „zubům“, nás inspirovala Česká 
stomatologická komora (ČSK). Její zástupci 
městkou část oslovili k dlouhodobější spo-
lupráci v  rámci jejich projektu Republika 
bez kazu. Já osobně považuji za  důležité 
toto téma vyzdvihovat. Ústa jsou totiž 
vstupní bránou do  těla člověka. Zdraví 
zubů i ústní dutiny jako takové má přímý 
vliv na  komplexní fyzický stav každého 
z nás. A vlastně i na pohodu v duši a na na-
vazování kontaktů. Lidé, kteří mají zdravé, 
hezké zuby, se raději usmívají. Předávají tak 
dál dobrou náladu a radost.

Ponese kampaň nějaké jméno?
Samozřejmě, ponese název Praha 14 bez 
kazu. Rád bych tímto čtenáře Čtrnáctky 
pozval na akce pořádané v průběhu celé-
ho roku u příležitosti této kampaně. Její 
hlavní, a zároveň zahajující akce se usku-
teční již 20. března 2023 na prostranství 
před hlavním vstupem do  Centra Černý 
Most. Půjde o  soubor aktivit pro veřej-
nost pořádaný u  příležitosti Světového 
dne ústního zdraví, každoročně vyhlašo-
vaného Světovou stomatologickou fede-
rací. Pořadatelem akce je ČSK, městská 
část se zapojuje coby účastník a CČM jako 
partner.

Co na této akci návštěvníky čeká?
Na  místě budou stánky různých společ-
ností, které se zabývají prevencí ústního 
zdraví. Připravena budou také stanoviště, 
na nichž se lidé zábavnou i  tzv. „suchou“ 
formou, tedy při názorných ukázkách 
na  modelech, seznámí s  tím, jak správně 
pečovat o své zuby a ústní zdraví. Chystá-
me i soutěže pro děti a dospělé či vhodnou 
formou vedené přednášky pro žáky míst-
ních základních škol. 

REDAKCE

„ÚSTA JSOU VSTUPNÍ BRÁNOU DO TĚLA ČLOVĚKA. ZDRAVÍ ZUBŮ I ÚSTNÍ DUTINY JAKO TAKOVÉ 
MÁ PŘÍMÝ VLIV NA KOMPLEXNÍ FYZICKÝ STAV KAŽDÉHO Z NÁS. A VLASTNĚ I NA POHODU V DUŠI,“ 
ŘÍKÁ RADNÍ ING. JAN LIŠKA, KTERÝ MÁ V PRAZE 14 NA STAROSTI NAPLŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO 
PROGRAMU MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21). V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA ZVE ČTENÁŘE 
K ÚČASTI NA KAMPANI „PRAHA 14 BEZ KAZU“, JÍŽ SE MĚSTSKÁ ČÁST LETOS POPRVÉ PŘIPOJUJE 

K AKTIVITÁM POŘÁDANÝM U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE ÚSTNÍHO ZDRAVÍ.

Praha 14 bez kazu. Nenechte si ujít 
březnovou oslavu Světového dne ústního zdraví
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Hlavní mediální partner

Pod záštitou ministra zdravotnictví ČR

20. března 2023
od 8.30 do 17.00 hodin  

prostranství před západním
vstupem do OC Černý Most

Velká osvětová akce s edukativními materiály, hrami a soutěžemi pro děti i dospělé: 
Co ještě nevíte o ústní hygieně? Přijďte všichni !

Na co se můžeme těšit na dalších akcích  
pořádaných v rámci kampaně?
Cílem je, aby kampaň postupně oslovila všechny věkové skupi-
ny. Provážeme ji tedy s již tradičními aktivitami městské části, 
každoročně organizovanými v rámci Programu zdraví Prahy 14. 
Jsou to například pravidelné návštěvy dentálních hygienistů 
v mateřských školách. Zubům se nově budeme věnovat i při 
Dnu zdraví na Poliklinice Parník. Zde se zaměříme na obecné 
poradenství v oblasti ústního zdraví. Co se těchto aktivit týká, 
rádi bychom navázali spolupráci i s neziskovými organizacemi, 
které se věnují péči o dětský chrup, a dále i s fakultou zubní-
ho lékařství Univerzity Karlovy. Vedle toho chceme kampaň 
propojit s již zmiňovaným Dnem (nejen) pro seniory. Jeho pro-
gram bude částečně věnován prevenci zubních náhrad a péči 
o  chrup seniorů. Připravujeme i  cílené přednášky ve  školách 
či v  místních seniorských klubech. Určitě uvítáme, když nás 
v tomto kontaktují potenciální partneři, mimo jiné z řad nezis-
kového sektoru. Zprostředkujeme potřebné kontakty.

Bude Praha 14 obdobně cílit na zdravotní prevenci  
i v dalších letech?
Rád bych, aby letošní kampaň Praha 14 bez kazu byla prv-
ní z  dlouhodobé série. V  následujícím roce bychom se chtě-
li obdobně věnovat krvi a dárcovství krve, posléze onkologii 
a prevenci onkologických onemocnění. Cílem také je, aby něco 
z každé kampaně zůstalo již natrvalo zachováno v místním pro-
gramu zdraví. Například každoroční přítomnost dentálního hy-
gienisty na Dnu zdraví Prahy 14. Z navazujícího ročníku bychom 
mohli vygenerovat síť místních krevních dárců. 
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Doprava

Architektonické řešení terminálu je 
dnes již morálně zastaralé – přístup 
k nástupišti metra směrem do centra je 
komplikovaný a  často vícenásobné ob-
jíždění terminálu autobusovými linkami 
je neefektivní.  Navíc na  základě tech-
nických průzkumů bylo zjištěno, že lávka 
nad nástupišti autobusů je ve špatném 
stavu a zhruba do deseti let bude vyža-
dovat kompletní rekonstrukci, nemluvě 
o celkově zanedbaném stavu terminálu, 
který je dlouhodobě špatnou vizitkou 
zejména Prahy 14. 

Rada hl. m. Prahy proto pověřila Insti-
tut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), 
aby zpracoval koncepční studii celkové re-
vitalizace areálu, a tuto studii schválila Rada 
hl. m. Prahy na svém jednání dne 6. února. 
„Jistě se všichni shodneme na  tom, že 
současná podoba terminálu Černý Most 
je neutěšená a je potřeba plánovat jeho 
revitalizaci,“ řekl Jiří Zajac, starosta MČ 
Praha 14. „Současně je však důležité zo-
hlednit požadavky a podněty Prahy 14, 
tedy dotčeného území a  především ti-
síců občanů, kteří v bezprostřední blíz-

kosti terminálu bydlí. Zadání studie po-
važuji za přínosné, nicméně nikoliv jako 
definitivní řešení budoucí podoby ter-
minálu Černý Most,“ vysvětlil starosta.

OBAVY ZE ZVÝŠENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE
Zpracovaná studie totiž počítá s odstra-
něním lávek a zasypáním terminálu, což 
vyvolává obavy zejména z násobně vyšší 
hlukové zátěže v okolí terminálu jak ze 
strany obyvatel sídliště, tak i  ze strany 
vedení Prahy 14. 
„Nově revitalizovaný terminál nesmí 
občany obtěžovat nadměrným hlukem 
a  také z  pohledu bezpečnosti chodců 
musí být detailně dopracován,“ řekla 
Soňa Tománková, místostarostka Prahy 
14 pro oblast dopravy. „Od  schválené 
studie k  samotné realizaci nás dělí ně-
kolik let, které věřím, že vedení Prahy 
14 i Rada hl. m Prahy využije k dořešení 
problematických bodů, jako jsou hluko-
vá zátěž, bezpečnost chodců, plynulost 
provozu na  Chlumecké ulici či způsob 
provozu více než 100 autobusových li-
nek po dobu rekonstrukce,“ dodala To-
mánková.
Realizace projektu se vzhledem k  in-
vestičním nákladům a  náročnosti pro-
cesu přípravy nepředpokládá dříve než 
v roce 2030.

REDAKCE

TERMINÁL NA ČERNÉM MOSTĚ DENNĚ VYUŽIJE AŽ 100 000 CESTUJÍCÍCH. JEDNÁ SE O DŮLEŽITÝ 
PŘESTUPNÍ BOD MEZI METREM B, AUTOBUSOVÝMI LINKAMI MĚSTSKÉ, PŘÍMĚSTSKÉ I DÁLKOVÉ 

DOPRAVY A PARKOVIŠTĚM P+R S KAPACITOU PRO 850 VOZIDEL. 

Budoucnost terminálu 
Černý Most

Takto „vidí“ budoucnost terminálu Černý Most koncepční studie schválená hl. m. Prahou  Zdroj vizualizací: IPR Praha, re:architekti
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EUROKLÍČ – malý ale praktický pomocník
Plníme náš předvolební slib, že v Praze 14 
vznikne distribuční místo Euroklíče. Těší 
mě, že zrovna tento slib se podařilo usku-
tečnit hned z počátku volebního období. 
Svůj Euroklíč si nově od ledna 2023 může-
te vyzvednout na radnici na Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví.
Euroklíč (www.euroklic.cz) je speciálně 
upravený klíč, který lidem se zdravotním 
postižením , držitelům WC karet, diabeti-
kům, stomikům, onkologickým pacientům, 
ale i rodičům dětí do 3 let a jiným osobám 
umožňuje snadno, rychle a bez bariér vyu-
žívat veřejně přístupné toalety, schodišťo-

vé plošiny a jiná obdobná zařízení. Euroklíč 
je možné využít nejen v ČR, ale i v ostat-
ních státech Evropské unie.
Jde sice o  maličkost, ale pro mnoho lidí 
může jít o věc, která jim pomůže s návra-
tem do  veřejného života. Použít toaletu 
totiž občas potřebuje každý. A aby využití 
Euroklíče mělo opravdu smysl, je zapotřebí 
i v Praze 14 dovybavit bezbariérové veřejně 
přístupné toalety Eurozámkem. Tento úkol 
si beru za svůj.
Pořiďte si svůj Euroklíč a cestujte po krá-
sách ČR a Evropy bez omezení!

Ing. Jan Liška, radní Prahy 14 (STAN)

Proměna terminálu Černý Most
Na sociálních sítích byla zveřejněna studie 
s  novým možným vzhledem dopravního 
terminálu Černý Most, kterou představil 
Magistrát hl. m. Prahy. Jsem přesvědčena, 
že veškeré studie vznikající bez řádné míst-
ní znalosti, jsou jen obrázky. Samozřejmě 
že vizualizace se zelenými stromy, mod-
rým nebem a  rozzářeným sluncem vypa-
dají lákavě. V představené vizi však velmi 
pokulhává praktické hledisko. Současné 
zapuštění autobusových zastávek chrání 
okolní domy před hlukem. Navíc mají díky 
němu řidiči autobusů lepší přehled o situa-
ci a chodci zaručenou větší bezpečnost. Je 
přeci jasné, že davy lidí jdoucí na autobus, 
za  autobusem přes přechod nebo někdy 

i mimo něj představují velké riziko. Tubus 
metra se bude muset stále podcházet či 
přecházet po  přemostění, takže součas-
ného vzhledu se úplně nezbavíme. Rekon-
strukce, respektive modernizace areálu je 
za nás rozhodně přínosná a nebráním se ani 
zajímavějšímu vzhledu. Ale co třeba rozšířit 
kapacity, instalovat rychlejší výtahy, přidat 
eskalátory a bezbariérové přístupy namísto 
schodů, samozřejmě vše s rozumem? Takto 
může nastat situace, že sice budeme mít 
krásnou sjednocenou plochu, ale nevy-
hneme se jejímu obehnání protihlukovou 
stěnou chránící lidi v blízkém okolí.   
Mgr.  Mária Ševčíková, místostarostka 
 MČ Praha 14 (hnutí ANO)

Kapacita škol  
na Jahodnici 
Nejen v naší městské části je školství vel-
ké téma. Stále více zahušťující se Praha, 
celé nové ulice a části, které nejsou často 
doprovázené dlouhodobějším plánem 
klíčové infrastruktury, a nezohledňování 
populačního vývoje či silných ročníků při 
plánování školních kapacit. Tohle je Praha 
dneška. Bohužel i Praha 14. Příkladem 
může být Jahodnice. Tam se sice povedlo 
víceméně pokrýt poptávku po mateř-
ských školách – v současné chvíli jsou 
zde dvě státní a několik soukromých, ale 
blíží se problém s prvňáky. V tomto roce 
půjde na základní školu jen z Jahodni-
ce několik desítek dětí. Drtivá většina 
do spádové Chvaletické, která sice na-
bídne 75 míst pro prvňáčky, ale pokrývá 
mnohem větší oblast. Reálně už teď 
víme, že kapacita bude nedostatečná. 
Je potřeba to řešit. Nyní, dokud je ještě 
čas. Proto s radním pro školství panem 
Kutmonem řešíme, co se s tímto stavem 
dá dělat, než problém na konci tohoto 
školního roku vyeskaluje. Připravujeme 
také společné setkání s rodiči právě 
na Jahodnici na přelomu března a dubna. 
Cílem je zodpovědět všechny případné 
dotazy týkající se kapacit a zápisů, disku-
tovat možnosti a také si vyslechnout další 
podněty, které směřují do gesce radního 
pro školství.

Klára Holá, Sousedé pro Prahu 14

Názory a politické komentáře

Nová koalice na magistrátu, konec výmluv vedení městské části?
V  polovině února došlo ke  zvolení nové 
Rady hl. m. Prahy. Ačkoliv se to na  prv-
ní pohled nemusí jevit natolik zřejmé, tak 
právě tento krok definitivně ukáže, jak 
bude vedení naší městské části pracovat 
pro občany. Praha je funkčně propojený 
organismus, ve kterém je potřeba, aby jeho 
jednotlivé části fungovaly synergicky.
Po nástupu staronové koalice na přelomu 
roku 2021 a 2022 jsme v zásadě hned od po-

čátku slýchali výmluvu vedení radnice, že 
nebude činit žádné velké kroky až do voleb. 
Po volbách se následně rétorika v zásadě té 
stejné koalice (rozšířené o jeden místní sub-
jekt a zastupitele Trikolóry) změnila s  tím, 
že nechce vyjednávat s končícím vedením 
magistrátu a chce počkat na to nové. V dů-
sledku výše uvedeného Praha 14 v zásadě 
již 14 měsíců přešlapuje na místě a nikterak 
se nerozvíjí (čest několika málo výjimkám). 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že argumenty 
vedení radnice jsou legitimní, tak opak je 
pravdou. Když se člověk podívá jinam, tak 
vidí jasné kroky radnic k rozvoji jednotlivých 
městských částí, které se neměly potřebu 
vymlouvat. Věřím, že si vedení naší radnice 
vezme k srdci bonmot, kdo chce, najde způ-
sob, kdo nechce, najde důvod.

Jaroslav Verner, předseda  
zastupitelského klubu Piráti a nezávislí

Přizpůsobuje se Praha 14 klimatickým změnám?
Střechy některých našich základních škol 
se s  blížícím se jarem zazelenají. Projekt 
Vybíralka 25 řeší hospodaření s dešťovou 
vodou a buduje se nová komunitní zahra-
da u CČM. Odpověď tedy je: ano, přizpů-
sobuje. Ale velmi pomalu a  s  intenzivním 
tempem klimatických změn není nač čekat. 
Tyto problémy je třeba řešit více a syste-
maticky, což se neobejde bez spolupráce 
s  hlavním městem, soukromníky nebo 
třeba SVJ. Většina dešťové vody z našeho 

území stále odchází kanalizací pryč. Vodu 
je potřeba primárně zachycovat a využívat 
na  místě nebo blízko lokality dopadu. Je 
nutné budovat akumulační nádrže, vodu 
vést přímo ke stromům a k rostlinám, od-
straňovat zbytečně vyasfaltované plochy 
a nahrazovat je zelení nebo dlažbou. Voda 
se dá zachycovat také v příkopech, které 
jsou schovány pod trvalkovými záhony. 
A  co třeba zakládat květnaté louky? Ty 
zadrží mnohem více vláhy než draze ope-

čovávané anglické trávníky. Na svazích lze 
budovat prohlubně zpomalující odtok, tzv. 
svejly. Mělo by se též začít s  využíváním 
přefiltrované dešťové a šedé vody (z umy-
vadel, sprch a praček) přímo v našich bu-
dovách.
Že to všechno něco stojí? Správná námit-
ka, ale vrátí se to v úspoře za vodu. A v létě 
můžeme ocenit hezkou zeleň ochlazující 
okolí. 

Vít Zeman, zastupitel za Prahu 14 Sobě
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Názory a politické komentáře

Připravujeme kontribuce
Kontribucím, tedy spoluúčasti investorů na nákla-
dech městské části do občanské vybavenosti, se 
předchozí vedení dlouhodobě bránilo. Přitom fakt, 
že jakýkoliv nový developerský projekt předsta-
vuje zvýšenou potřebu občanské infrastruktury, je 
neoddiskutovatelný. Bez ohledu na to, zda na Pra-
ze 14 vyroste nový bytový dům nebo komerční 
objekt, vždy s sebou přináší jistou zátěž pro dosa-
vadní infrastrukturu. Pokud se s novou výstavbou 
zároveň neinvestuje do občanské infrastruktury, 
vznikají deficity. Nejcitlivěji jsou tyto deficity znát 
v oblasti dopravy a parkování, chybějících místech 
v mateřských či základních školách nebo nedo-
statku finančních prostředků pro veřejný prostor. 
Nejspíš není potřeba vysvětlovat, že na Praze 14 
k takovýmto deficitům už došlo.
Právě proto mne velmi potěšilo, že současné ve-
dení radnice se kontribucím nejen nebrání, ale mož-
nost jejich přijetí podporuje. Podle prvních diskuzí 
dokonce vnímám pozitivní přístup většiny opozič-
ních klubů, a je tedy možné, že by už na březnovém 
jednání zastupitelstva mohla Praha 14 přijmout 
jasná a transparentní pravidla pro developery, kteří 
na Praze 14 plánují výstavbu. Pokud se tak stane, 
věřím, že se naše městská část posune tím správ-
ným směrem.  Soňa Tománková,
 NAŠE Čtrnáctka

INZERCE
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Řešíme navýšení školních kapacit
Hlavním tématem této Čtrnáctky je školství, které je rovněž 
prioritou radniční koalice. Kapacita všech škol na Praze 14 byla 
v roce 2022 navýšena o 140 míst, to znamená, že pro školní rok 
2023/2024 Praha 14 splní povinnost zajistit podmínky pro plně-
ní povinné předškolní a školní docházky dětí s místem trvalého 
pobytu na území naší městské části. Přesto nebude kapacita 
některých spádových škol stačit na přijetí všech dětí daného 
spádového obvodu. Děti neumístěné v konkrétní spádové škole 
budou navštěvovat některou z jiných vhodných škol. V těchto 
dnech jsme pečlivě prověřili kapacitní možnosti škol, kde hrozí, 
že do nich nebudou přijati všichni žadatelé, a bohužel musíme 
konstatovat, že jsme žádnou možnost navýšení kapacit nenalezli. 
Nejpalčivější situace tak bude na ZŠ Chvaletická. I když nyní nelze 
úplně přesně říci, kolika žáků se bude tato situace týkat (odklady 
školní docházky, stěhování, přihlášky na jiné školy atp.), bude se 
pravděpodobně jednat o 50 až 60 dětí. V takové situaci nemá ře-
ditel vhodný nástroj na odmítnutí a je povinen postupovat podle 
zákona. To znamená, že v daném stavu musí být splněna rovnost 
této skupiny spádových uchazečů bez jakéhokoliv podmínění. 
O přijetí a nepřijetí tak rozhodne losování všech uchazečů, kteří 
splňují podmínky spádovosti.  Jiný postup zákon neumožňuje. Pro 
školní rok 2024/2025 jednáme o možnostech navýšení kapacit 
tak, aby se tato nepříjemná situace neopakovala. Závěrem ještě 
jednou děkuji všem ředitelům a vyučujícím, kteří maximálně odpo-
vědně a obětavě zvládají těžké období posledních let.

Josef Kutmon, radní pro školství (ODS)
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„Konkrétní úklidy organizují neziskové 
organizace či jednotlivci. Městská část 
jim pomáhá s  koordinací úklidů, propa-
gací, zajištěním úklidového náčiní a pře-
devším pak s odvozem a likvidací odpa-
du. Dobrovolnické úklidy se pořádají již 
od  roku 2015. Celkem se dosud konalo 
65 úklidových akcí a  dobrovolníci z  řad 
dospělých i dětí sebrali více než 25 tun 
odpadu. Chtěl bych touto cestou všem 
zúčastněným moc poděkovat,“ řekl radní 
Prahy 14 Ing. Jan Liška, který má v Praze 
14 na starosti naplňování místní Agendy 
21, mezinárodního programu zaměřené-
ho mimo jiné na podporu zapojování ve-
řejnosti do práce na rozvoji městské čás-
ti. Letošní jarní série úklidů (další se opět 
předpokládá na podzim) začne na Hutích 
(více viz informační box).

TIPY NA ÚKLIDY  
DÁVÁ I MĚSTSKÁ POLICIE
V  případě, že organizátor zaregistru-
je konkrétní úklid v  kampani „Ukliďme 
Česko“, úspěchy místních dobrovolníků 
se zobrazí i v mapě této národní aktivi-
ty: www.uklidmecesko.cz/map/. Lokali-
ty, kam s pytli na odpad a dalším úkli-
dovým náčiním vyrazit, nevybírají jen 
sami organizátoři. Tipy dává také místní 
oddělení městské policie.
Na  závěr doporučení pro ty, kdo se 
úklidů letos účastní poprvé: vezměte 

si na  sebe oblečení, které si můžete 
umazat, a  pokud máte, sbalte si se-
bou i  vhodné rukavice. Kdo dorazí 
bez nich, pořadatel mu dá na  místě 

jednorázové. Pro děti budou připra-
veny drobné odměny, na většině uklí-
zecích stanovišť lze počítat i  s  men-
ším občerstvením. 

REDAKCE

KAMPAŇ CHCEME TU MÍT ČISTO ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE I V LETOŠNÍM ROCE. S VÝJIMKOU 
„COVIDOVÝCH“ LET, KDY SE DNES JIŽ TRADIČNÍCH DOBROVOLNICKÝCH ÚKLIDŮ KONALO 

MÉNĚ, SE TĚCHTO SETKÁNÍ KAŽDOROČNĚ ÚČASTNÍ STOVKY NADŠENCŮ. 

Chceme tu mít čisto 2023: 
jarní dobrovolnické úklidy

OŠKLIVÁ VÝSTAVA
Jedna věc jsou úklidy (ať už dobrovolnické, nebo ze strany radnice), druhá udrže-
ní pořádku. Na řadě míst městské části čisto mnohdy nevydrží ani 24 hodin. Jako 
apel na to, abychom nebyli sobečtí a nepořádek po sobě uklízeli, připravily děti 
ze Žákovského zastupitelstva Prahy 14 výstavu ošklivých míst. Panely s velkofor-
mátovými fotografiemi budou po dobu jarních dobrovolnických úklidů umístěny 
ve veřejném prostoru na území městské části. Ty „nejlepší“ práce budou násled-
ně oceněny – vyberou je účastníci letošního Dětského fóra (9. 3., KD Kyje).

DOBROVOLNICKÉ ÚKLIDY 2023
Předjarní úklid Hutí
Kdy: v sobotu 18. 3. 
Sraz: v 15 hodin v parčíku v ul. Splav-
ná („u houbiček“)
Časová náročnost úklidu: asi 2 hodiny
Pořadatel: p. Martin Perlík, tel.: 
608 526 635

Úklid Černého Mostu  
(ul. Arnošta Valenty, Bryksova)
Kdy: v úterý 28. 3.
Sraz: v 16.45 hodin v ul. Bryksova – 
naproti u domu s č. p. 941/33 (pod 
schody s portrétem J. Brykse)
Časová náročnost úklidu: cca 1,5 hodiny
Pořadatel: p. Pavel Trefný, tel.: 
775 024 742

Úklid Hostavic
Kdy: v pátek 31. 3.
Sraz: v 9 hodin na recepci společnosti 
Coca-Cola HBC (Českobrodská 1329, 
Praha 9)
Pořadatel: p. Vladimír Jelen, tel.: 
735 166 642

Úklid ve Starém Hloubětíně
Uskuteční se v březnu, nejpozději 
v dubnu dle počasí (zatím není sta-
noveno). Informace budou zveřej-
něny na nástěnce ZŠ Hloubětínská 
a komunitního centra H55, případně 
později také na webu a FB městské 
části Praha 14.
Pořadatel: p. Aleš Burget, tel.: 
777 296 375

Pomoc lidem bez domova
Přestože nejhorší letošní mrazy už zřejmě 
pominuly, potřeba pomoci lidem bez do-
mova platí neustále.
,,Tím, že člověku v  nouzi věnujete pár 
minut svého života, můžete ten jeho za-
chránit. Nebuďme lhostejní a  pojďme 
se společně postarat o to, aby na ulicích 
nikdo nehladověl,“ řekla radní Prahy 14 
Aneta Hejrovská, která má v gesci sociální 
oblast a  zdravotnictví. Na  webu bezdo-
mova.eu zjistíte, co dělat, když narazíte 

na  člověka v  nouzi. Najdete zde mapu 
i seznam veškerých služeb od výdeje jíd-
la přes denní centra a noclehárny, kde se 
lidé bez domova mohou zdarma ohřát 
a vyspat, až po poradenské služby či lé-
kařskou pomoc. Ve všedních dnech mů-
žete zavolat na číslo neziskové organizace 
NADĚJE – 733  390  610. Společnost 2x 
týdně poskytuje i mobilní sociální službu 
(poradenství, potraviny, základní zdravot-
nické ošetření), a to v pondělí od 9.30 do  

11.30 hod. u hřbitova v ul. Zálužská a v pá-
tek od 9 do 11 hod. pod tubusem metra  
v ul. Cíglerova. V případě, že potkáte ja-
koukoliv osobu v ohrožení života, volejte 
prosím číslo 155. Na webu mistnimistnim.
cz najdete kavárny, restaurace a  další 
podniky poskytující lidem v nouzi drobné 
služby zdarma. Mohou si tak například ne-
chat dobít mobilní telefon nebo ohřát jíd-
lo. Ve vybraných podnicích je navíc možné 
předplatit lidem voucher na čaj nebo sva-
činu – mapabezdomova.cz.

 red
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Komunity

INZERCE

Přestože lidová pranostika naznačuje, 
že i v nacházejícím měsíci může být po-
řádná zima, průměrné březnové teplo-
ty jasně signalizují příchod jara.
V KC Kardašovská vás čeká vernisáž pu-
tovní výstavy „Karlova kolébka. Karlov-
ská výstava stá a čtvrtá aneb osobnost 
Karla IV. v  české novověké literatuře“. 
Výstava sleduje obraz panovníka a jeho 
proměny v literatuře od tradičního zob-
razení v období baroka přes počátky ná-
rodního obrození, romantismus, 2. polo-
vinu 19. století až po konec 20. století. 
Připravena byla Památníkem národního 
písemnictví v roce 2016. Výstavu u nás 
můžete vidět také v  dubnu, v  otevíra-
cích hodinách komunitního centra.
Dále se v březnu mohou návštěvníci tě-
šit na páteční rukodělný speciál na téma 
Enkaustika. Pokud nemáte zkušenosti 
s  malováním horkým voskem, lektorka 
vás naučí základy – například, jak držet 
enkaustickou žehličku nebo jak naná-
šet vosk. Pokud jste již někdy na  lekci 
byli a  základy ovládáte, naučíte se, jak 

svou techniku zdokonalit. Své výrob-
ky si odnesete na  památku domů. Lek-
cí vás provede Věra Angerová, zkušená 
malířka enkaustiky. Kurz bude rozdělen 
na  dva časové úseky podle obtížnosti 
lekce. V případě zájmu se prosím hlaste 
v  komunitním centru, kapacita kurzu je 
omezena. 
K  vítání jara patří procházka probouze-
jící se přírodou – vyrazíme na  rozhled-
nu Doubravka. Naučný výlet tentokrát 
spojíme s  posilováním mozku hravou 
formou. Provázet vás bude oblíbená lek-
torka Hanka Dvořáková. V  rámci IT se-
mináře pro seniory navážeme na témata 
předešlých dvou měsíců – užitečný in-

ternet a užitečný chytrý telefon. Jednak 
si doplníme, co jsme na minulých lekcích 
nestihli, jednak se podíváme na některé 
docela překvapivé možnosti, které inter-
net nabízí. 
S velkou radostí pokračujeme také v ko-
munitním vaření. Ať už preferujete slad-
kou, či slanou variantu, na  své si přijde 
každý. Tentokrát si s Terezou připravíte 
palačinky, oblíbené snad u  všech vě-
kových kategorií. Více informací o  ter-
mínech aktivit zjistíte z  internetových 
stránek centra (www.praha14.cz – sekce 
Život v Praze 14), z našich facebookových 
stránek (www.facebook.com/KCKarda-
sovska/) nebo přímo v Komunitním cent-
ru Kardašovská. Těšíme se na vás! 

Tým KCK

Informace o projektu
Název: Komunitní centrum Kardašovská III.
Reg. číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001803
Doba realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Březen v KC Kardašovská: 
malba voskem i naučná procházka

REKONSTRUKCE bytových jader
www.rekonstrukce-jader.cz
RYCHLE - SPOLEHLIVĚ - KVALITNĚ

REKONSTRUKCE 
koupelen, kuchyňských linek, podlah, obkladů, 

dveří, vnitřních dispozic a vše co je k domovu potřeba.

+420 728 307 708
www.rekonstrukce-jader.cz
DK plus, s.r.o. e-mail: info@rekonstrukce-jader.cz
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 Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170

 Zuzana TOMASCHKOVÁ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

tomaschkova@regvyd.cz
605 405 799



V HLOUBĚTÍNĚ VZNIKL NOVÝ DIVADELNÍ 
OCHOTNICKÝ SPOLEK

JAK TO CELÉ VZNIKLO?

Nápad pokračovat tímto kulturním i komunit-
ním směrem vznikl z řad pamětníků, se který-
mi zaměstnanci organizace Praha 14 kulturní  
ve Volnočasovém centru H55 pracují na pro-
jektu Centrum hloubětínských vzpomínek a na 
pravidelných Setkání pamětníků. V září 2022 
vyšla v časopise Čtrnáctka inzerce ve znění: 
„Probuďme ochotnické divadlo v Hloubětíně!“ 
Občanům Prahy 14 nabízela možnost zapojit se 
do nově vznikajícího projektu. Cílem této vý-
zvy bylo vytvořit novou komunitu divadelních 
amatérů, kteří svou činností navážou na historii 
ochotnického divadla.

14 DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ  
V PRAZE 14

Na výzvu zareagovalo symbolických čtrnáct zá-
jemců, ať už jako herci nebo výtvarníci. Uskupe-
ní se ujala vedoucí Volnočasového centra H55 
Zdena Rudolfová a především zkušená hereč-
ka a produkční Pavlína Jurková. První setkání 
proběhlo v říjnu 2022, společně pak připravi-
li divadelní zpracování pohádky Zlatovláska.  
Po podzimním zkoušení, které prověřilo odhod-
lání členů, sympatická společnost čtrnácti ama-
térských divadelníků v lednu 2023 založila ofici-
ální Hloubětínský divadelní spolek Háčko. Nyní 
se pravidelně scházejí každý týden. Zkoušejí, šijí 
kostýmy, a dokonce i vytvářejí rekvizity.

POZVÁNÍ NA PRVNÍ  
VEŘEJNOU PREMIÉRU 

Hloubětínský divadelní spolek Háčko vás tímto 
zve na veřejnou premiéru divadelní hry Zlato-
vláska, kterou uvede 2. dubna 2023 od 15 hodin 
v sále Volnočasového centra H55  (Hloubětínská 
1138/5, Praha 14). Představení je vhodné pro ce-
lou rodinu, zejména pro děti. Vstupenky budou  
k zakoupení na webových stránkách www.h55.cz 
nebo přímo ve Volnočasovém centru H55. 

„Divadlo Háčko“ se svým působením po pre-
miéře v dubnu rozhodně nekončí. Reprízy hry  
Zlatovláska budete mít možnost zhlédnout  
po celý rok na různých místech Prahy 14  
i za hranicemi „čtrnáctky“. Ochotníci připravují 
další divadelní představení, rozhodli se nazkou-
šet také hru s vánoční tématikou, která bude 
uvedena tento rok v prosinci.

Oficiální divadelní spolky  
působící v Hloubětíně: 
1906 - 1907 Beseda Mošna (Mošna)
1913 - 1932 ochotnický spolek Mošna
Od roku 1932 Mošna jako  
Dramatický odbor Sokola
Od roku 1932 Mošna  
jako Dramatický odbor Sokola
1933 oficiálně ohlášen zánik  
ochotnického spolku Mošna
1907 Havlíček, Dramaticko  
vzdělávací beseda
1922 Vzdělávací a podporující beseda Tyl
Od 1938 jako Národní beseda J. K. Tyl
Po 1939 Tyl působil v rámci střechové 
organizace Lidové divadlo,  
pod niž přešly dělnické spolky
1930 -1949 KrDO Máj 
1946 - 1950 Dramatické studio Philips
2023 - Hloubětínský divadelní spolek 
Háčko - oficiální vznik spolku
 
Máte vzpomínky třeba i na neoficiální divadelní  
spolek, sdružení či besedu, která se divadlu věno-
vala? Budeme rádi, když je s námi budete sdílet  
na e-mailové adrese info@h55.cz.

Text a fotografie: Adéla Bodláková

První hloubětínský divadelní spolek vznikl již v roce 1906 a poslední zachycené zmínky o oficiálním divadelním spolku  
v Hloubětíně jsou z roku 1950. Ve Volnočasovém centru H55 se rozhodli na historii navázat.

Divadlo

Členové Hloubětínského divadelního spolku Háčko

Logo Hloubětínského divadelního spolku Háčko

HHloubětínský 
divadelní 
spolek H

ác
ko
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INZERCE

Vidím, že naše pomoc má smysl
Tentokrát dva představované dobro-
volníky nespojuje jen společné zamě-
ření jejich činnosti či práce ve  stejné 
organizaci, ale pouto mnohem bližší, 
totiž manželství.  
Manžele Petra a Janu Ščukovi nominova-
la do ankety Dobrovolník Prahy 14 Dana 
Hrušková, terénní pracovnice pro národ-
nostní menšiny z oddělení sociální pomo-
ci a prevence úřadu městské části. „Jana 
a Petr jsou lidé, kterých si vážím, a  ráda 
bych, aby se jim za dobrovolnickou práci 
dostalo veřejného poděkování. Dobrovol-
nicky se mnou spolupracují od roku 2019, 
v době tvrdých covidových opatření roz-
váželi potravinovou pomoc, dětské ple-
ny a roušky pro handicapované či matky 
samoživitelky, dokonce vyzvedávali léky 
v  lékárnách a  dováželi je přímo ke  kli-
entům. Za  svůj čas nepožadovali nikdy 
žádnou odměnu, s nasazením a pochope-
ním pomáhali občanům Prahy 14,“ uvedla 
v nominaci Dana Hrušková.
I  když už je doba covidových restrikcí 
naštěstí za námi, Ščukovi v Praze 14 po-
máhají dál. Kromě pomoci ukrajinským 

uprchlíkům se dál soustředí na  rozvoz 
potravinové pomoci potřebným. „Musím 
bohužel říct, že v poslední době se už roz-
vážíme potraviny nejen lidem, kteří jsou 
momentálně bez práce či samoživitelkám, 
ale také těm, kteří pracují. I  takovým li-
dem kvůli růstu cen energií a nájmů ne-
zbývá dostatek peněz na jídlo,“ upozornil 
na smutnou skutečnost Petr Ščuka. „Jsme 
v kontaktu se sociálním odborem městské 
části i  starostou Jiřím Zajacem, aktuálně 
usilujeme o to, abychom v Praze 14 mohli 
zřídit výdejnu potravinovém pomoci a ne-
museli ji rozvážet i těm, kteří si pro ni mo-
hou dojít,“ doplnil Petr Ščuka.
Manželé se potkali na  střední škole 
a  práci v  neziskovém sektoru se věnu-

jí dlouhodobě. Po  dobu dobrovolnické 
práce navázali kontakt s úřadem práce, 
se kterým spolupracují dosud, založili 
také nábytkovou banku. „Rozvoz potra-
vinové pomoci je tvrdou prací, naklád-
ka a  vykládka potravin v  banánových 
krabicích vyžaduje fyzičku, rozvoz bez 
přispění na  pohonné hmoty pak vyža-
duje velkorysost a mnohdy odepření si 
některých požitků. Tito dva lidé to dě-
lají s odhodláním a s plným nasazením,“ 
oceňuje Dana Hrušková. Jana Ščuková 
k  tomu dodává: „Pokaždé, když vidím, 
jak na nás lidé čekají a  jak jsou za naši 
pomoc vděční, uvědomím si, že má naše 
dobrovolnictví smysl.“  pet

Foto: Snežana Nikolić

Dobrovolnictví
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Bryksova 1002/20,  198 00 Praha 14
www.plecharnacernymost.cz

 P ING PONG TURNAJ AMATÉRŮ NA PLECHÁRNĚ
Kategorie:  děti ,  ženy,  muži ,  vozíčkáři

12:30 zápis  na místě
13:00 zahájení  turnaje

ČTY Ř I  STOLY 
ČTYŘI  KAT EGOR IE  

KRÁSNÉ CENY
Pálky a  veškeré vybavení ,  

bude u nás k zapůjčení .

VSTUPNÉ: 30 Kč 

TĚŠÍME SE NA VÁS.  

PING PONG
26. 3. 2023

TUR N A J VE S TOLN Í M TENISE
„O PLECHÁČEK“

230220_plecharna ping pong A1.indd   1230220_plecharna ping pong A1.indd   1 22.02.2023   13:57:4722.02.2023   13:57:47

www.praha14kulturni.cz
FB: Praha 14 kulturní

www.kdkyje.cz
FB: kdkyje

Vstupné: 490 Kč
předprodej GO out

15. 3. 2023
19:00 hodin
 KD Kyje, Šimanovská 47

SWINGOVÝ VEČER 
ONDŘEJE RUMLA
S MATEJ BENKO 
QUINTETEM

230213_plakat a1_kd kyje_ondrej ruml.indd   1230213_plakat a1_kd kyje_ondrej ruml.indd   1 13.02.2023   15:11:5513.02.2023   15:11:55

Bryksova 1002/20, 198 00 Praha 14
www.plecharnacernymost.cz

PŘIJĎTE OSLAVIT 
MEZINÁRODNÍ 
D EN ŽEN

ZVEME VÁS 
NA OCHUTNÁVKU 
BÍLÝCH PERLIVÝCH 
VÍN PROSECCO

OCHUTNÁVKA 
BUDE SPOJENA 
S  DROBNÝM 
OBČERSTVENÍM

KE ZPŘÍJEMNĚNÍ 
NÁLADY ZAHRAJE 
NA KLAVÍR 
ZDENĚK F IL IPEC

Těšíme se na vás 

PROSECCOPROSECCO
NIGHTNIGHT
8.3.23 18:008.3.23 18:00

230117_prosecco night plecharna_A1_2.indd   1230117_prosecco night plecharna_A1_2.indd   1 18.01.2023   11:34:0518.01.2023   11:34:05

8. 3. 2023
Vstupné: 140,- Kč / GoOut

BIOGRAF KYJE

www.kdkyje.cz   FB: kdkyje

19:00
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1 ST  
9:00

TEMATICKÁ SNÍDANĚ - ISLAND 
Přednáška o životě na Islandu v období covidu (video host).
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 150 Kč

2 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Zpívání pro seniory za doprovodu kytary Miroslava Rady.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

3 
- 
4

PÁ - SO
18:00

DOBRODRUŽNÁ NOC V KLUBÍČKU
Zábavný program spojený s přespáním,  
vhodný pro samostatné děti od 3 let.
MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz 
VSTUPNÉ: 550 Kč / dítě, 900 Kč / sourozenci

3 PÁ
19:00

PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Prodej vstupenek na základě předběžné dohody na 
e-mailu Veronika.Berna@praha14.cz.
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 300 Kč

4 SO  
9:00

ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI
Sedmihodinový kurz první pomoci,  
díky kterému už vás nic nepřekvapí..
KD Kyje, www.kdkyje.cz, CENA: 2 390 Kč

14:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha  
vás roztančí každou druhou sobotu.  
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 60 Kč

15:00 PRINCEZNA ČOKOLÁDA
Pohádka o princezně, která má ráda jen sladkosti.   
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 80 Kč

20:00 LADY CARNEVAL  
Disco a party, tak jak máte všichni rádi!  
Tentokrát v maskách.
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 100 Kč

5 NE
15:00

NEDĚLNÍ POHÁDKA 
KŘOUPAT ZDRAVĚ - DÁ SE HRAVĚ
Na hlavu postavený“ pohádkový příběh o tom, jak byly 
hlavní postavy v Perníkové chaloupce vlastně šťastné.
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč, děti do 3 let zdarma

6 PO
14:00

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Přijďte se seznámit s novými lidmi,  
popovídat si a zažít spoustu zajímavého.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

8 ST  
9:00

TEMATICKÁ SNÍDANĚ - BELGIE 
Tématická snídaně zaměřená na Brusel a blízké okolí. 
 S videohostem žijícím v Bruselu.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 150 Kč

8 ST 
13:30

-
16:00

KLUB SENIORŮ H55  
NÁVŠTĚVA JÍZDÁRNY QUO VADIS
Do Klubu seniorů H55 se můžete přidat kdykoli.  
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma 
Registrace nutná předem na tel. 739 926 422.

16:00
-

17:00
VERNISÁŽ VÝSTAVY: KARLOVA KOLÉBKA
Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb osobnost Karla IV.  
v české novověké literatuře   
www.bit.ly/KCKardasovska 
VSTUPNÉ: zdarma

17:00
-

18:00

POHÁDKOVÁ ABECEDA
Přijďte si poslechnout klasické pohádky.  
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mkp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

18:00 PROSECCO NIGHT - MDŽ A ZDENĚK FILIPEC
Přijďte oslavit Mezinárodní den žen.  
Zveme na ochutnávku bílých perlivých vín prosecco.    
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

19:00 BIOGRAF KYJE: DĚTI NAGANA  
Rodinný film inspirovaný památným vítězstvím českých 
hokejistů na olympiádě v Naganu. 
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 140 Kč 
K zakoupené vstupence jedna vstupenka ZDARMA na další film.

9 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Zpívání pro seniory za doprovodu kytary Miroslava Rady.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

10 PÁ  
9:00

-
13:00

PÁTEČNÍ RUKODĚLNÝ SPECIÁL: 
ENKAUSTIKA
Začátečníci 9:00 -11:00, pokročilí 11:00 - 13:00.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

15:00 VELKÝ PLECHOVÝ ÚKLID 
Přijďte nám pomoci s úklidem okolí parku  
a přilehlých lesíků v okolí Plechárny. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

11 SO  
9:00

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
Hloubětínská 80/32 
www.praha14.cz 
STARTOVNÉ: 50 Kč

12:00
-

20:00
NEW SKATEPARK OPENING 
SKATE CONTEST
Skateboard závod na kompletně nových přkážkách 
by: 3B, UU & Plechárna. Streetstyle & BestTricks. 
Kategorie -15 let a 16+   
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
STARTOVNÉ: 50 Kč

03 Kalendář akcí
PRAHA 14

BŘEZEN
2023

Změna programu vyhrazena
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Bryksova 1002/20,  198 00 Praha 14
www.plecharnacernymost.cz

 P ING PONG TURNAJ AMATÉRŮ NA PLEC HÁRNĚ
Kategorie:  děti ,  ženy,  muži ,  vozíčkáři

12:30 zápis  na místě
13:00 zahájení  turnaje

ČTYŘI  STO LY 
ČTYŘI  KATEGO RIE  

K RÁSNÉ C ENY
Pálky a  veškeré vybavení ,  

bude u nás k zapůjčení .

VSTUPN É: 30 Kč 

TĚŠÍME S E N A VÁS.  

PING PONG
26. 3. 2023

TURNAJ VE STOLNÍM T ENISE
„O PLECHÁČEK“
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www.praha14kulturni.cz
FB: Praha 14 kulturní

www.kdkyje.cz
FB: kdkyje

Vstupné: 490 Kč
předprodej GO out

15. 3. 2023
19:00 hodin
 KD Kyje, Šimanovská 47

SWINGOVÝ VEČER 
ONDŘEJE RUMLA
S MATEJ BENKO 
QUINTETEM
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PŘ IJ ĎTE O SLAVIT 
MEZ IN ÁR ODNÍ 
DEN Ž EN

Z V EME VÁS 
N A O CH U TNÁVKU 
B ÍLÝCH PERLIVÝCH 
V ÍN PR O SECCO

O CH U TN ÁVKA 
B U DE SPOJENA 
S  DR O B N ÝM 
O B ČER STV ENÍM

KE Z PŘ ÍJ EMNĚNÍ 
N ÁL ADY Z AHRAJE 
N A KL AV ÍR 
Z DEN ĚK F IL IPEC

Těšíme se na vás 

PROSECCOPROSECCO
NIGHTNIGHT
8.3.23 18:008.3.23 18:00
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8. 3. 2023
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BIOGRAF KYJE

www.kdkyje.cz   FB: kdkyje

19:00
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11 SO 
15:00

DIVADLO MALÉ ČARODĚJNICE
Stihne se malá čarodějka naučit všechna kouzla, aby 
mohla na slavnosti tančit s ostatními čarodějnicemi?   
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 80 Kč

16:00 DESKOVKY Z PLECHÁRNY
Přijďte si zahrát deskové hry všech druhů a typů.   
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

12 NE
15:00

NEDĚLNÍ POHÁDKA 
ČERT A KÁČA
Představení pro děti. Divadlo DAP
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč, děti do 3 let zdarma

13 PO
10:00

ZDRAVÁ MAMINKA - ŠŤASTNÁ RODINKA
Cyklus přednášek. 
MC Klubíčko
www.mcklubicko.cz, VSTUPNÉ: 130 Kč

14:00
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Přijďte se seznámit s novými lidmi,  
popovídat si a zažít spoustu zajímavého.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 20 Kč

19:30
-

21:00

DIVADELNÍ IMPROVIZACE: PŠT A HOSTÉ
Prostor, postavy i děj se rodí na základě vašich přání,  
to je improvizované představení.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze,  
pobočka Hloubětín, H55, www.h55.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

15 ST  
9:00

TEMATICKÁ SNÍDANĚ - POLSKO 
Povídání s hostem Richardem,  
který projel autem Polsko křížem krážem.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 150 Kč

9:00
-

13:00
NAUČNÉ VÝLETY - POCHOD PRO MOZEK
Kondiční chůze spojená s posilováním mozku hravou formou.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

17:00
-

18:00

POHÁDKOVÁ ABECEDA
Přijďte si poslechnout klasické pohádky.  
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mkp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

19:00 ONDŘEJ RUML A MATEJ BENKO QUINTET 
- SWINGOVÝ VEČER
Koncert.  
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 490 Kč

16 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

15:00
-

17:00

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru vás jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

17 PÁ  
10:00

BABY POHÁDKA: POHÁDKA HUSY NA TAHU 
Jaké dobrodružství zažily husy a co všechno  
viděly během své cesty za vámi? 
Divadlo DAMDAM
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč

19:00 TURNAJ SABER ACADEMY 
Zveme všechny sportovce na turnaj v šermu světelným 
mečem. Saber Academy Praha
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: dobrovolné

18 SO  
9:00

-
19:00

VELKÝ SWAP OBLEČENÍ A KNIH
Máte doma oblečení či knížky, které již nevyužijete? 
Přijďte je vyměnit za jiné!    
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze,  
pobočka Hloubětín, H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 
zdarma

15:00 SKŘÍTEK, KTERÝ TO NEVZDAL 
Malý skřítek se vydává do světa,  
aby našel tu jedinou, paní skřítkovou.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč

14:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha  
vás roztančí každou druhou sobotu.  
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 60 Kč

19 NE  
15:00

DIVADELNÍ POHÁDKA PRO VŠECHNY, 
KTEŘÍ SI CHTĚJÍ PROCVIČIT ANGLIČTINU: 
JACKIE AND THE GIANT
Pohádka pro děti ve věku 1. stupně ZŠ. 
The Bear Educational Theatre   
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč

15:00 NEDĚLNÍ POHÁDKA 
HONZA KREJČÍK: PRVNÍ SLOVO PLATÍ, 
DRUHÉ LEZE Z GATÍ
Špetka ponaučení, ždibec moudrosti,  
hrstka písniček a kopec legrace! 
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč, děti do 3 let zdarma

20 PO  
9:00

-
12:00

NORDIC WALKING
Dynamická chůze se speciálními sportovními holemi.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

10:00 ZPÍVÁNÍ SE ŽABKOU KVÁKALKOU 
MC Klubíčko, Vlčkova 1067
www.mcklubicko.cz, VSTUPNÉ: 150 Kč

14:00
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Přijďte se seznámit s novými lidmi,  
popovídat si a zažít spoustu zajímavého.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

21 ÚT  
15:00

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA 14
náměstí Plukovníka Vlčka 685/10
www.praha14.cz, VSTUPNÉ: volné
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11 SO 
15:00

DIVADLO MALÉ ČARODĚJNICE
Stihne se malá čarodějka naučit všechna kouzla, aby 
mohla na slavnosti tančit s ostatními čarodějnicemi?   
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 80 Kč

16:00 DESKOVKY Z PLECHÁRNY
Přijďte si zahrát deskové hry všech druhů a typů.   
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

12 NE
15:00

NEDĚLNÍ POHÁDKA 
ČERT A KÁČA
Představení pro děti. Divadlo DAP
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč, děti do 3 let zdarma

13 PO
10:00

ZDRAVÁ MAMINKA - ŠŤASTNÁ RODINKA
Cyklus přednášek. 
MC Klubíčko
www.mcklubicko.cz, VSTUPNÉ: 130 Kč

14:00
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Přijďte se seznámit s novými lidmi,  
popovídat si a zažít spoustu zajímavého.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 20 Kč

19:30
-

21:00

DIVADELNÍ IMPROVIZACE: PŠT A HOSTÉ
Prostor, postavy i děj se rodí na základě vašich přání,  
to je improvizované představení.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze,  
pobočka Hloubětín, H55, www.h55.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

15 ST  
9:00

TEMATICKÁ SNÍDANĚ - POLSKO 
Povídání s hostem Richardem,  
který projel autem Polsko křížem krážem.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 150 Kč

9:00
-

13:00
NAUČNÉ VÝLETY - POCHOD PRO MOZEK
Kondiční chůze spojená s posilováním mozku hravou formou.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

17:00
-

18:00

POHÁDKOVÁ ABECEDA
Přijďte si poslechnout klasické pohádky.  
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mkp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

19:00 ONDŘEJ RUML A MATEJ BENKO QUINTET 
- SWINGOVÝ VEČER
Koncert.  
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 490 Kč

16 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

15:00
-

17:00

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru vás jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

17 PÁ  
10:00

BABY POHÁDKA: POHÁDKA HUSY NA TAHU 
Jaké dobrodružství zažily husy a co všechno  
viděly během své cesty za vámi? 
Divadlo DAMDAM
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč

19:00 TURNAJ SABER ACADEMY 
Zveme všechny sportovce na turnaj v šermu světelným 
mečem. Saber Academy Praha
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: dobrovolné

18 SO  
9:00

-
19:00

VELKÝ SWAP OBLEČENÍ A KNIH
Máte doma oblečení či knížky, které již nevyužijete? 
Přijďte je vyměnit za jiné!    
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze,  
pobočka Hloubětín, H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 
zdarma

15:00 SKŘÍTEK, KTERÝ TO NEVZDAL 
Malý skřítek se vydává do světa,  
aby našel tu jedinou, paní skřítkovou.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč

14:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha  
vás roztančí každou druhou sobotu.  
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 60 Kč

19 NE  
15:00

DIVADELNÍ POHÁDKA PRO VŠECHNY, 
KTEŘÍ SI CHTĚJÍ PROCVIČIT ANGLIČTINU: 
JACKIE AND THE GIANT
Pohádka pro děti ve věku 1. stupně ZŠ. 
The Bear Educational Theatre   
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč

15:00 NEDĚLNÍ POHÁDKA 
HONZA KREJČÍK: PRVNÍ SLOVO PLATÍ, 
DRUHÉ LEZE Z GATÍ
Špetka ponaučení, ždibec moudrosti,  
hrstka písniček a kopec legrace! 
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 80 Kč, děti do 3 let zdarma

20 PO  
9:00

-
12:00

NORDIC WALKING
Dynamická chůze se speciálními sportovními holemi.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

10:00 ZPÍVÁNÍ SE ŽABKOU KVÁKALKOU 
MC Klubíčko, Vlčkova 1067
www.mcklubicko.cz, VSTUPNÉ: 150 Kč

14:00
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Přijďte se seznámit s novými lidmi,  
popovídat si a zažít spoustu zajímavého.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

21 ÚT  
15:00

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA 14
náměstí Plukovníka Vlčka 685/10
www.praha14.cz, VSTUPNÉ: volné
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21 ÚT 
18:30

SOUSEDSKÝ ŠRAML 
Černý Most sobě. Sousedský šraml, písně k táboráku.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

22 ST  
9:00

TEMATICKÁ SNÍDANĚ - ITÁLIE 
Dnes se projedeme na kole s Filipem  
po Itálii, Corzice a Sardínii.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 150 Kč

14:00
-

16:00
KLUB SENIORŮ H55 JARNÍ VĚNEC
Jaro přivítáme výrobou jarního věnce.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

16:00
-

18:00

KOMUNITNÍ VAŘENÍ: PALAČINKY
Přijďte si poslechnout klasické pohádky.  
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

17:00
-

18:00

POHÁDKOVÁ ABECEDA
Přijďte si poslechnout klasické pohádky.  
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mkp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

18:30 KONCERT KOMORNÍ HUDBY V GALERII 14
Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 685/10 
www.praha14.cz, VSTUPNÉ: volné

23 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

15:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Zpívání pro seniory za doprovodu kytary Miroslava Rady.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

17:30
-

19:00

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ: TOVÁRNY  
OD HLOUBĚTÍNA PO BALABENKU
Další ze setkání nejen pamětníků, ale i zájemců o historii.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

24 PÁ  
21:00

LET´S DANCE PARTY 
Vystoupení tanečníků streetdance a disca  
s afterparty pro veřejnost. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 150 Kč

25 - 
26

SO - NE  
9:00

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 
Akreditovaný kurz MŠMT. 
KD Kyje, www.kdkyje.cz 
www.skoleniprvnipomoci.cz 
VSTUPNÉ: 4900 Kč

25 SO 
15:00

DĚTSKÁ DISKOTÉKA NA PLECHÁRNĚ 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 80 Kč, děti do 2 let zdarma

26 NE  
13:00

PING PONG TURNAJ O PLECHÁČEK
Ping Pong turnaj amatérů. Zápis v 12:30 hodin.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 30 Kč

26 NE 
14:00

VÍTÁNÍ JARA - VYNÁŠENÍ MORANY
Přijďte s námi přívítat jaro!
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

15:00 NEDĚLNÍ POHÁDKA  HURÁ, JARO JE TADY!  
ANEB VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI
Představení pro děti. Divadlo Andromeda
KD Kyje, www.kdkyje.cz 
VSTUPNÉ: 80 Kč, děti do 3 let zdarma

27 PO
14:00

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
Přijďte se seznámit s novými lidmi,  
popovídat si a zažít spoustu zajímavého.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 20 Kč

29 ST  
9:00

TEMATICKÁ SNÍDANĚ 
CHORVATSKO Z MOŘE 
Zážitky a krásy Jaderského moře se skvělou snídaní.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 150 Kč

29 ST  
15:00

-
17:00

IT SEMINÁŘ:  
ZAJÍMAVÝ A ZÁBAVNÝ INTERNET
Seminář probíhá formou komentované prezentace.
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

17:00
-

18:00

POHÁDKOVÁ ABECEDA
Přijďte si poslechnout klasické pohádky.  
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mkp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

30 ČT  
15:00

-
17:00

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru vás jako obvykle doprovodí  
Ing. Miroslav Rada.
www.bit.ly/KCKardasovska 
VSTUPNÉ: zdarma

31 PÁ  
15:30

HRÁTKY S PŘÍRODOU  
ZAJÍČKA UŠÁČKA 
Dobrodružná naučná stezka s velikonoční tématikou.
MC Klubíčko, Vlčkova 1067, VSTUPNÉ: 180 KČ

20:00 NOC S ANDERSENEM
Přespání v knihovně pro děti od 5 do 12 let.  
Nutné přihlášení předem.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín 
H55, Hloubětínská 1138/5, 198 00 Praha 14
www.mkp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

BŘE 
ZEN 

- 
DU 
BEN

PO - ČT  
9:00 

- 
17:00

VÝSTAVA: KARLOVA KOLÉBKA.  
KARLOVSKÁ VÝSTAVA STÁ  
A ČTVRTÁ ANEB OSOBNOST KARLA IV. 
V ČESKÉ NOVOVĚKÉ LITERATUŘE  
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

2 DUBEN 
NE  

15:00

ZLATOVLÁSKA
Praha 14 kulturní a Hloubětínský divadelní spolek Háčko 
uvádějí premiéru divadelní hry pro celou rodinu.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 100 Kč
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BYDLENÍ

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

n Přímý zájemce koupí byt pro své děti. Senio-
ra mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti 
a  stavu bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo 
uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízíme sklepy, byty, pozůstalosti, 
kanceláře atd. Sami si vše naložíme a odve-
zeme za rozumnou cenu. STĚHOVÁNÍ. TEL.: 
773 484 056

n Nabízím malířské práce, štukování. Tel. 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

n OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK - NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLAS-
TOVÝCH OKEN - SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel: 
733 720 950, pavel.janci@email.cz

n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již  
8 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a kvalitní vozový park. Svátky a víkendy bez 
příplatků. Km po  Praze zdarma. 702  111  999 
www.stehovanivrana.cz 

n Firma zabývající se kompletní rekonstrukcí 
bytových a  nebytových prostor. Provádíme 
rekonstr. bytů, bytových jader, kanceláří. 
www.rek-bachr.cz. Tel: 732 359 883

n MATRACE NA  MÍRU – prodej – molitany, 
mol.drť, koženky, potahové látky, juta, plát-
na a  jiné. Čalounictví Na  Veselí 2 – za  ro-
hem domu, P4, parkování v  místě. Tel.: 
241 402 270. www.molitany.cz

n HODINOVAVNUCKA.CZ je služba pro seni-
ory: doprovod k lékaři, naučení ovládání PC, 
mobilu, procházky, předčítání, záznam pamě-
ti, kulturní akce. T: 777 640 390

n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádíme 
čištění, zrychlení, instalace, opravy, vzdálenou 
pomoc, obnovu dat, doučování a kurzy. Volej-
te 731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

n Vestavěné skříně na míru, nábytek z lamina. 
Nabízím výrobu a montáž vestavěných skříní 
a nábytku z lamina na míru. Zaměření zdarma. 
Tel: 724 936 526

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

n Provádím zednické a malířské práce, obklady, 
dlažby a další práce dle domluvy. Více na tel: 
721 757 399

PRÁCE

n Do  naší zavedené restaurace, orientované 
na českou kuchyni s tankovým pivem, v blíz-
kosti Krčského lesa, hledáme číšníka/servír-
ku jak na HPP/DPP. Pro více informací volejte 
na 737 902 021

OSTATNÍ

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

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

INZERCE INZERCE

ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LEDNA 2023 BŘEZNA 2023

ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LEDNA 2023

info@bydlenijerabek.cz

www.ZALUZIEJERABEK.CZ

+420 739 034 488

www.BYDLENIJERABEK.CZ

733 720 744
hrda@regvyd.cz

Růžena Hrdá

Řádkovou 
inzerci v těchto 

novinách pro 
vás zajistí:
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specialista na dig. piana 
� Otakar Kott - KOTT AUDIO 33 let zkušeností

✆ 602 342 520 

Spolehlivý a osobní přístup, poradenství při prodeji
staršího a koupi nového hudebního vybavení

digitální piana, syntetizátory,
kytary, aparatury pro žáky i mistry

showroom P9 U Elektry 886/2E | po předchozí tel. domluvě termínu

zavolejte nezávazně | konzultace | poradenství

AKCE

ZAVOLEJTE: poradím a vybereme,
za 33 let PRAXE znám všechny značky!
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KOUPÍMMOTO ČESKOSLOVENSKÉ VÝROBY

Děkuji za nabídkuTel.: 722 491 746

Stadion
Jawetta
Pařez
Jawa
ČZ
atd.

V původním nálezovém
stavu, koroze,
nekompletní.

Popřípadě
náhradní díly

k těmto
motocyklům.
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V tajence najdete konec citátu jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob, 
teoretického fyzika Alberta Einsteina: „Kreativita je...“ 

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním 
číslem posílejte do 15. března 2023 e-mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA 
na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1070, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené 
a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka únorového vydání časopisu Čtrnáctka (2023/2) zní: „Učíme se celý život, AŽ NA  ŠKOLNÍ LÉTA.“ Vylosovaní 
výherci jsou: Eva Kühnová, Praha 14; Jan Myšák, Praha 9; Iveta Střelková, 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 116, 1. patro, budova 1073, výhry MČ nezasílá. 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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