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DEN ZEMĚ
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Čtvrtek 25. 4. 2019, 10:00 – 16:00
Tradiční akce plná soutěží pro malé
i velké s bohatým doprovodným
programem a dárky pro soutěžící.
Prostranství před stanicí
metra B – Rajská zahrada

BESEDA O ŽIVOTĚ VČEL ANEB
PROČ JSOU VČELAŘI DLOUHOVĚCÍ
Úterý 16. 4. 2019, od 18:00
Přátelské setkání s Michalem Hladíkem,
který nás seznámí s prací včelaře
a možností včelaření ve městě.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Hloubětín

KLUBÍČKOVSKÉ HRÁTKY
S PŘÍRODOU

„Místo, kde žiji, je Praha 14”
„Chceme tu mít čisto”

Městská část Praha 14
a ZŠ Generála Janouška vás zvou
na ekologickou kampaň
Dny Země 2019 na Praze 14

Další partneři:

26. – 27. 4. 2019
Festival přednášek, workshopů a soutěží
pro dospělé i děti o tom, jak každý z nás
může šetřit životní prostředí, své zdraví
i svoji peněženku.
IKEA Česká republika s.r.o.
Chlumecká 10/664, Černý Most

OTEVŘENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY
Sobota 27. 4. 2019, 14:00 - 19:00
Pomozte nám založit medonosnou loučku.
Setkáme se s včelařem a pak budeme
grilovat.
Plechárna
Bryksova 1002/20, Černý Most

CHCEME TU MÍT ČISTO
Komunitní úklidové akce.

Úterý 23. 4. 2019, 15:30 – 17:30
Zábavné odpoledne s tematikou přírody
a recyklace, hry pro děti, ukázka živých
zvířat.
Centrální park Černý Most u rybníka Aloisov
YMCA Praha, Mateřské centrum Klubíčko

6. 4. 2019, od 9:00
Sraz na rohu ulic Dobrovolného a Rudolfa
Holeky (u poutače), společný úklid Čihadel
kontakt: pí. Kateřina Mazzolini
tel. 602 753 803,
katerina.mazzolini@email.cz

DEN ZEMĚ S JAHODOU

9. 4. 2019, 16:15
Sraz u nových schodů na úrovni ulice
Bryksova 33, uklízet se bude v dolní části
této komunikace směrem k IKEA. Organizuje
p. Pavel Trefný, oddíl Royal Rangers.

Čtvrtek 25. 4. 2019, 15:00 - 18:00
Na programu jsou workshopy, hry, soutěže,
výtvarná dílna s eko tematikou
a exhibice dravců a sov s naučným
program občanského sdružení Penthea.
Hřiště u JAHODY
JAHODA, z.ú.
Vybíralova 969/2, Černý Most

DEN ZEMĚ S DDM
Děkujeme obchodnímu domu IKEA Černý Most,
hlavnímu partnerovi akce.

FESTIVAL UDRŽITELNOSTI

Pátek 26. 4. 2019, 16:00 – 19:00
Přijďte zkusit rozpoznat pár základních
druhů zvířat a rostlin, určit zda jsou
jedovaté nebo je můžete směle ochutnat,
vyrobit si vlastní papírovou ekotašku,
vyzkoušet si, jak se žije mravencům
v mraveništi i jak obtížné je proletět jako
pták ve městě. Chybět nebude ani stánek
se živými zvířaty, která si děti budou moci
vzít do ruky.
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Generála Janouška 1060

10. 4. 2019, 17:00 - 19:00
Jarní úklid areálu Plechárny. Pomozte
vymést zimu, uvítáme každou pomocnou
ruku.
14. 4. 2019 10:00
Sraz před TJ Sokol Jahodnice v ulici
Bezdrevská 26. Kontakt: pí. Milena Kučerová
tel. 605 277 979.

www.praha14.cz
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Vážení přátelé,
konečně skončilo pochmurné zimní počasí
a příroda se začíná projevovat v celé své
kráse. Stále častější slunečné dny nás
lákají k procházkám, práci na zahradě
i k dalším venkovním aktivitám. Faktem
je, že jarní náboj má letos pozitivní dopady
téměř na všechno. Nevím, jestli je to díky
počasí, ale v současnosti tají i „ledy“
spojené s řešením některých problémů
naší městské části, na něž má přímý
vliv Magistrát hl. m. Prahy. Na mysli
mám například autobusový terminál
na Černém Mostě. Jsem upřímně rád, že
jeho správcovství v brzké době převezme
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a že se po osmi letech
vyjednávání konečně začne připravovat rekonstrukce tohoto
zanedbaného areálu.
Skvělé také je, že se podařilo zahájit jednání o rekonstrukci pobočky
České pošty na Rajské zahradě, jejíž návrh by měl být znám přibližně
do dvou měsíců. Potvrzením toho, že se vstup do roku 2019 opravdu
vydařil, je pak i dotažení projektu s černomosteckou pobočkou
Městské knihovny v Praze, kterou se nám podařilo slavnostně
znovuotevřít, a úspěšné dokončování projektu komunitního centra
Hloubětínská 55 (H55). Pokud všechno půjde dobře, v dubnu
proběhne kolaudace. Mám velkou radost, že se nám daří realizovat
to, co Vám slibujeme, a rozvíjet tak Prahu 14.
Příchod jara je spojen i s proměnou, kterou jistě uvítají milovníci
přírody a květin. Na podzim jsme nechali zasadit zhruba 15 tisíc
cibulovin a ty nám teď začínají krásně rozkvétat. Doufám, že si
procházky po takto vyzdobených místech užijete. A nejen to – také že
Vás to motivuje k podávání návrhů, které naši městskou část posunou
zase o kus dál. Příležitost je tady, stačí ji jen využít. Zastupitelé
na svém posledním jednání schválili další ročník participativního
rozpočtování – na občanské projekty opět poputuje 5 milionů korun.
Neváhejte a zapojte se!
Duben je také měsícem mnoha akcí městské části. Navštívit můžete
aktivity konané v rámci kampaně Setkání kultur či Dnů Země, těšit
se můžete i na tradiční Čarodějnice Prahy 14 v Centrálním parku.
Závěrem bych Vám rád připomenul, že v dubnu a květnu se konají
v naší městské části dvoje volby. V dubnu budeme volit senátora
v doplňovacích volbách, o měsíc později se uskuteční volby
do Evropského parlamentu. Je teď na nás – voličích, abychom
rozhodli, kteří lidé nás budou v těchto institucích reprezentovat.
Přeji Vám šťastnou ruku ve volbách a pohodový duben plný
slunečných dnů.

28–29 	KALENDÁŘ AKCÍ
31 	KŘÍŽOVKA O CENY

Šéfredaktor:
Michal Sedlák
e–mail: sedlak@regionalnivydavatelstvi.cz

Plošná inzerce:
Zuzana Tomaschková, 605 405 799, tomaschkova@regvyd.cz,
Vít Vrbický, 603 786 170, vrbicky@regvyd.cz
Řádková inzerce:
Růžena Hrdá, 733 720 744, radkova.inzerce@regvyd.cz

Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi–tisk group s.r.o., Kyselovská 125,
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p.,
distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • Redakční
rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Josef Kutmon, Ivan Břešťák, Bc. Tomáš Novotný, Soňa Tománková, Ing. Luděk
Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha
14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie
jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sděleni
označujeme zkratkou (pr).
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Téma

Jarní Praha 14 ve znamení zábavy
ZIMA JE PRYČ A PRAHA 14 SE PROBOUZÍ DO JARNÍCH MĚSÍCŮ. V TOMTO OBDOBÍ SE ZAZELENÁ A ROZKVETE,
NAVÍC JI ČEKAJÍ TRADIČNÍ ZÁBAVNĚ-NAUČNÉ KAMPANĚ PRO VEŘEJNOST, DOBROVOLNICKÉ ÚKLIDY,
VELIKONOČNÍ RADOVÁNKY NEBO TŘEBA DOKONČENÍ NOVÉHO KOMUNITNÍHO CENTRA V HLOUBĚTÍNĚ.
řového porostu a suchých, případně
havarijních dřevin.

Na podzim nechala Praha 14 zasadit dalších 15 tisíc cibulovin, které teď rozkvétají.

„Čeho si postupně zřejmě všimne
každý, jsou květiny. Loni na podzim
nechala městská část do veřejného prostoru zasázet dalších 15 tisíc
cibulovin. Přibydou k bezmála stejnému množství z předloňska, takže
nám teď Praha 14 krásně rozkvete,“ pochvaluje si místostarostka
Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce
péče o životní prostředí a zeleň spadá. Narcisky, tulipány a další květiny
„rozsvítí“ Centrální park nedaleko
stanice metra Rajská zahrada, okolí
polikliniky Parník na Černém Mostě,
Krčínovo náměstí v Kyjích nebo třeba park v ulici Pilská v Hostavicích
a hloubětínské hřiště Bramborák.
„Za nákup i práce spojené s výsadbou radnice zaplatila zhruba 140 tisíc
korun. Celkově náklady na údržbu
zeleně ročně šplhají k téměř dvaceti
milionům korun,“ doplňuje místostarostka Kolmanová.
Nejenže na jaře pokvetou květiny,
ale bude přibývat i jiná zeleň. Například v Jiráskově parku nechá
městská část zasadit nové okrasné
keře, hřiště Bramborák doplní trvalky a trávy. „Více se pak bude zase
sázet na podzim, kdy jsou vhodnější
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klimatické podmínky, na jaře počítáme ještě s výměnou uschlých dřevin a s instalací nově nakoupených
zavlažovacích vaků. Ty chceme dát
například ke stromkům zasazeným
loni na podzim. V posledních letech
jsou velmi teplá a velmi suchá léta
a zejména mladé dřeviny bez přidané vláhy rychle odumírají,“ uvádí
místostarostka Kolmanová.
V nadcházejícím období vyniknou
i práce, které zahradníci odvedli během zimy – v době vegetačního klidu. Prořezání, respektive tzv. zmlazení se dočkala zeleň na východní
straně bytových domů (v okolí schodišť) v ulicích Vybíralova, Kuttelwascherova, Františkova, Fejfarova
a na přilehlých parkovištích. V poslední ze jmenovaných černomosteckých komunikací nechala městská část upravit dřeviny po celé její
délce. Obdobného zásahu se dočkaly i keře v ulici Pospíchalova a na východní straně Centrálního parku –
v tzv. rokli. Vedle výše uvedeného
prokoukl během prvních měsíců tohoto roku i pozemek nad pískovnou
Bílý kůň na Hutích, který radnice
nechala vyčistit od náletového ke-

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, PROJEKTY
MĚSTSKÉ ČÁSTI
Na své si během jara přijdou i dětská
hřiště. „V současné době necháváme
měnit písek v pískovištích a doplňovat písek a kačírek do dopadových
ploch. Herní prvky opravujeme během celého roku, stejně tak se průběžně natírá oplocení. Roční náklady na údržbu dětských hřišť činí půl
milionu korun,“ vysvětluje místostarostka Kolmanová, která má vedle
životního prostředí na starosti také
investice městské části. A i na ně,
respektive na posuny v některých
rozpracovaných projektech, v následujících měsících dojde. Během
dubna by mělo být zkolaudováno
nové komunitní centrum v Hloubětíně – Hloubětínská 55 (H55), které
radnice nechala postavit na ploše
u kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křižovnického
dvora. „V nadcházejících měsících
se pak provoz centra začne pomalu
rozjíždět s tím, že od září zde bude
otevřena i pobočka městské knihovny. U budovy bude rovněž zahrada,
ta je však zatím ještě v přípravě,“
uvádí místostarostka Kolmanová.
Aktuálně se pracuje i na revitalizaci vnitrobloku Mochovská, kde nechá Praha 14 během jara provést
sadové úpravy a doplnit herní prvky. „A když už jsme u těch proměn,
do konce května bychom měli dokončit i v současnosti probíhající revitalizaci dětského hřiště v ulici Vlčkova
na Černém Mostě. Děti se mají na co
těšit. Bude tam spousta krásných
herních prvků, některé i s dopravní
tematikou,“ říká místostarostka Kolmanová. Zároveň připomíná, že rada
městské části během března schválila výběr dodavatele na výstavbu
parku pro bikery na Jahodnici (předpokládané dokončení na jaře 2020) či
na vybudování dětského hřiště v ulici Mochovská naproti sportovišti ZŠ
Tolerance (projekt z participativního
rozpočtu, realizace letos). Na jaře
také skončí architektonická soutěž

Téma

DOBROVOLNICKÉ
ÚKLIDY

Den Země na prostranství u stanice metra Rajská zahrada patří mezi tradiční jarní akce městské části.

na proměnu Centrálního parku
na Černém Mostě. „O dalším posunu
v tomto záměru budeme obyvatele
včas informovat,“ dodává místostarostka Kolmanová.
KAMPANĚ A AKCE
Jaro v Praze 14 už tradičně patří
velkým veřejným akcím a kampaním. Stejně jako v uplynulých
letech, tak i letos v dubnu
vypukne kampaň Setkání
kultur zaměřená na podporu vzájemné tolerance mezi
majoritní společností a menšinami. Dále se lidé mohou
těšit na Den Země na prostranství
u stanice metra Rajská zahrada, jehož prostřednictvím městská část
každoročně slaví svátek planety,
na akci Čarodějnice Prahy 14, při níž
si děti i dospělí užijí spoustu zábavy
v Centrálním parku nebo na květnové
Vítání cykloobčánků. O prvních třech
uvedených akcích se zájemci dočtou
podrobnosti na dalších stránkách tohoto vydání.
VELIKONOČNÍ ČTRNÁCTKA
Ve druhé polovině dubna jsou tady

Velikonoce, ke kterým kromě dalších
zvyků neodmyslitelně patří různé
krášlení vajíček. Děti si to mohou vyzkoušet 5. dubna od 15 hodin v Domě
dětí a mládeže Praha 9. Na své si přijdou také senioři, kteří si zajímavé
kraslice budou moci vyrobit ve volnočasovém centru Plechárna na Černém
Mostě. Letošním tématem místních
seniorských setkání je svět,
proto se bude hledat inspirace hlavně v mapách. Akce
se uskuteční 8. dubna od
14 hodin, vstupné 20 korun.
Další workshop nabízí kavárna Kafe na dřevo, a to
13. dubna od 10 hodin. V ceně
100 ko
r un je kompletní výbava
na ozdobu kraslic. Rezervace míst
na tvořivý velikonoční den se zkušenou lektorkou je nutná na e-mailu:
kavarna@kafenadrevo.cz. V Kulturním domě Kyje se 14. dubna odehraje
velikonoční odpoledne pro děti i dospělé. Ti nejmenší si budou moci užít
pohádku Nešťastný šafářův dvoreček
(od 15 hodin) a hned po ní také zdobení perníčků, malování kraslic či vyrábění velikonočních věnečků. 
red, mis

Jak jste se mohli dočíst už v minulé
Čtrnáctce, s jarem začal další ročník dobrovolnických úklidů, na kterých městská část spolupracuje
v rámci kampaně Chceme tu mít
čisto. V březnu se uklízelo na Hutích a na Lehovci. Další obdobné
akce čekají místní v dubnu. Máte
chuť se zapojit a podílet se na tom,
aby byla Praha 14 hezčí? Termíny
nadcházejících úklidů níže.
DUBNOVÉ ÚKLIDY
6. dubna – Rajský vrch na Černém Mostě - sraz v 9 hodin
na rohu ulic Dobrovolného a Rudolfa Holeky (u poutače). Organizuje místní obyvatelka paní Kateřina Mazzolini.
9. dubna – Černý Most 2 – sraz
v 16.15 u nových schodů na úrovni ul.
Bryksova 33. Organizuje pan Pavel
Trefný, oddíl Royal Rangers.
14. dubna – Jahodnice – sraz
v 10 hodin u sídla organizátora,
kterým je TJ Sokol Jahodnice
(Bezdrevská 26).
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Aktuality

Senátní volby 5. a 6. dubna 2019!
V dubnu se v Praze 14 uskuteční doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR za uvolněný mandát po Ing. Zuzaně Baudyšové,
která ze zdravotních důvodů rezignovala. Proběhnou ve dnech 5. a 6. dubna 2019, případné druhé kolo 12. a 13. dubna.

Květen bude patřit volbám do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019
– v pátek 24. 5. od 14.00 hod. do 22:00
hod., v sobotu 25. 5. od 8:00 hod.
do 14:00 hod. Místa volebních okrsků zůstanou stejná, jako při senátních volbách. Bližší informace voliči
obdrží v obálce spolu s hlasovacími
lístky nejpozději do 21. května.
INFORMACE K VOLIČSKÝM
PRŮKAZŮM
Od vyhlášení voleb může oprávněný
volič požádat na příslušném obecním
úřadě v místě svého hlášeného trvalého pobytu o vydání voličského průkazu,
na základě kterého lze volit kdekoliv
na celém území ČR. Na Úřadě MČ Praha 14 přijímá žádosti o vydání voličského průkazu Informační kancelář úřadu
každý den v pracovní době. Následně je
tato kancelář bude i vydávat.

Knihovna v novém

Černomostecká knihovna vítá
návštěvníky v novém kabátě.
Ve druhé polovině března se
za přítomnosti starosty Prahy
14 Mgr. Radka Vondry a ředitele Městské knihovny v Praze
RNDr. Tomáše Řeháka slavnostně otevřela veřejnosti. Prostor je
po rekonstrukci otevřenější, přibyla zde místa k sezení a venkovní
terasa, kde jsou instalovány stálé
lavice pro letní čítárnu. Akce byla
financována z Evropských strukturálních a investičních fondů,
Operačního programu Praha –
pól růstu ČR.
red
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Požádat o voličský průkaz lze dvěma
způsoby:
• osobně nejpozději 22. května
2019 do 16:00 hodin
• písemně tak, aby byla žádost
doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 do 16:00
hodin. Písemná žádost musí být
opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím
datové schránky (nestačí pouhý
e-mail).
Vydat voliči voličský průkaz lze nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči
osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo je voliči po tomto
datu zaslán, požádal-li o to v žádosti.
Nejpozději lze voličský průkaz vydat
22. května do 16:00 hod.

POČTY VOLENÝCH POSLANCŮ
Voliči v ČR volí 21 poslanců Evropského parlamentu z celkového počtu 751 poslanců (toto platí do odchodu Velké Británie z EU).
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ
KOMISE (OVK)
Zaregistrované volební subjekty
mohou pro volby delegovat po jednom členovi a náhradníkovi své
členy do OVK do 24. dubna. První
zasedání OVK se uskuteční 29. dubna v 17:00 hod. v ZŠ Bratří Venclíků,
prezentace od 16:00 hod.
Další informace k volbám do Evropského parlamentu zájemci naleznou na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.
Občanskosprávní odbor
ÚMČ Praha 14

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2019
Galerie 14 v první polovině března
hostila letos první jednání Zastupitelstva městské části Praha 14.
Mezi hlavní body programu patřilo schvalování rozpočtu městské
části na rok 2019 a dalšího ročníku
projektu Čtrnáctka podle vás, respektive participativního rozpočtu
na následující období.
„V prvních měsících roku fungovala Praha 14 v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet jako
takový byl schválen
až nyní, protože je
navázán na schválení státního rozpočtu
mil.
a rozpočtu hlavního
města Prahy,“ vysvětloval starosta Prahy 14 Mgr. Radek
Vondra důvod předložení návrhu
až před začátkem jara. Zastupitelé dali materiálu „zelenou“. Návrh
rozpočtu počítá s příjmy zhruba 274 milionů a výdaji necelých
375 milionů korun, rozdíl tvoří zejména převody prostředků na roz-

+
274

pracované akce z předchozích let.
Na investice poputuje přes 93 milionů korun, z toho nejvyšší částka
– 32 milionů korun – na výstavbu
tělocvičny v kyjské ZŠ Šimanovská.
Vedle rozpočtu na rok 2019 zastupitelé schválili i další ročník participativního rozpočtování. Na projekty, které na radnici podají sami
občané, městská část opět vyčlenila 5 milionů korun. Další informace
zájemci naleznou mimo
jiné na webu Prahy 14
– www.praha14.cz.
Na jednání zastupitelstva se ve velmil.
kém diskutovalo také
o připravovaném přírodním koupališti v Kyjích, tzv.
biotopu. Zástupci opozice, kteří
s projektem nesouhlasí, navrhli vyhlásit referendum, v němž by o jeho
výstavbě rozhodovali občané. Zastupitelstvo návrh na jeho vyhlášení neschválilo.

red

375

Nové komunitní centrum
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Aktuality
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy
a MČ Praha 14 vás zvou na kulatý
stůl na téma

Neformální péče

(finanční pomoc při péči o blízkou osobu,
pomoc pečujícím osobám – jak zvládat
fyzickou a psychickou zátěž při péči)

KDY: 24. dubna 2019 od 10 hodin
KDE: Plechárna Černý Most,
Bryksova 1002/20
Akce se koná v rámci projektu
Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň, záštitu nad
ní převzal radní MČ Praha 14 pro
sociální oblast a zdravotnictví
Bc. Michal Prager, MBA.

Kurzy českého jazyka
pro cizince
Přijímáme přihlášky na kurzy českého jazyka pro cizince. První kurz
se uskuteční od 4. 2. do 26. 6. 2019,
druhý od 11. 9. do 31. 12. 2019. Výuka
dospělých probíhá dvakrát týdně,
výuka dětí jednou týdně, jedna lekce
trvá 90 minut. Kurzy českého jazyka
pro cizince organizuje Farní charita
Praha 14 v rámci projektu „Integrace
cizinců na MČ Praha 14 v roce 2017“,
za finanční podpory Ministerstva
vnitra ČR a městské části Praha 14.
Účast na výuce je finančně výhodná.
Máte-li zájem nabídky využít, volejte:
739 203 254.
red

Zápisy do ZŠ a MŠ a letní
provoz mateřských škol
Termíny zápisů do MŠ a ZŠ se blíží. Informace o tom, kdy bude možné zapsat
budoucí prvňáčky, naleznete níže, zápisy do mateřských škol se uskuteční
v období od 2. května do 16. května 2019.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

TERMÍNY ZÁPISŮ
DO 1. TŘÍD ZŠ 2019/2020:
• ZŠ Hloubětínská – 4. 4. 2019 od
13 do 19 hod. (náhradní termín
10. 4. 2019 od 13 do 15 hod.)
• ZŠ Chvaletická – 10. 4. 2019 od
13 do 18 hod. (v horní budově ZŠ)
• ZŠ Gen. Janouška – 3. 4. 2019
od 13 do 18 hod.
• ZŠ Vybíralova – 8. a 9. 4. od 13 do
18 hod.
• ZŠ Bratří Venclíků – 8. 4. 2019
od 14 do 18 hod. (náhradní termín
15. 4. 2019 od 14 do 16 hod.)

•

ZŠ Šimanovská – 8. a 9. 4. 2019
od 14 do 17 hod. (náhradní termín
15. 4. 2019 od 14 do 16 hod.)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÝCH ŠKOL:
• MŠ Obláček (Šebelova 874, Černý
Most) – 8. 7. až 19. 7. 2019
• MŠ Generála Janouška (Gen. Janouška 1005, Černý Most) –
22. 7. až 2. 8. 2019
• MŠ Hostavice (U Hostavického
potoka 803/71, Jahodnice) – 22. 7.
až 2. 8. 2019
• MŠ Štolmířská (Štolmířská 602,
Hloubětín) – 5. 8. až 16. 8. 2019
• MŠ Zelenečská (Zelenečská 500,
Hloubětín) – 5. 8. až 16. 8. 2019
• MŠ Jahodnice (Kostlivého 1218
+ Osická, Jahodnice) – 19. 8. až
23. 8. 2019
red

Dětské fórum 2019 opět v KD Kyje
Kyjský kulturní dům v březnu
hostil tradiční Dětské fórum,
na kterém se sešly desítky
žáků z místních základních
škol. Tentokrát měly děti
za úkol vymýšlet projekty, které by chtěly podat v rámci aktuálního ročníku participativního
rozpočtování. Setkání se opět
zúčastnil i starosta Prahy 14
Mgr. Radek Vondra. 
red

Děti z MŠ a ZŠ čeká „pouť“ za poznáváním cizích kultur
V rámci tradiční kampaně Setkání kultur, která startuje v dubnu, se letos
koná série komunitních akcí v základních a mateřských školách Prahy 14
a dále akce organizované přímo lidmi
z jiných zemí. „Tato setkání se uskuteční v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území
hl. m. Prahy pro rok 2019,“ vysvětluje
koordinátorka těchto aktivit Ekaterina
Kokkalou.
Ve školách bude v dubnu a v květnu
opravdu rušno. ZŠ Generála Janouška
připravuje kreativní workshopy v rámci Mezinárodního dne dětí – první pro
žáky této školy (29. 5. od 9 hodin), druhý pro děti z MŠ Obláček a MŠ Sluníčko
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(31. 5. od 9 do 11 hodin). Základní škola
Bratří Venclíků zaujme International
Food Festivalem, který si místní žáci
a jejich rodiče užijí 29. 4., MŠ Obláček
zase chystá projektový den s názvem
Všichni jsme kamarádi, jenž děti z této
školky čeká 23. 5.
MŠ Korálek se rozhodla věnovat mezinárodním velikonočním zvykům.
Kreativní workshop na toto téma naplánovala na 16. 4. od 15 hodin. „Je pořádán ve spolupráci s rodinami, které
se chtějí zapojit. Druhou naší akcí,
která se uskuteční 21. 5., je pak finále
sportovních her MŠ v pěti disciplínách
– hod, skok, běh, štafeta a jízda na koloběžkách o cenu fair play za spolu-

práci v soutěži národnostně smíšených
družstev,“ uvádí zástupci školy. Přidat
se rozhodla i ZŠ Chvaletická, která
připravuje výstavu a k ní 23. 5. 2019 od
17 hodin veřejně přístupnou vernisáž
a hudební dětské vystoupení.
V rámci komunitních akcí pořádaných
přímo cizinci se tentokrát již široká
veřejnost může těšit na květnovou
výstavu Praha očima cizince (centrum Plechárna), kreativní workshop
zaměřený na tradiční řemesla cizinců
v ateliéru Raduha (12. 5.) či na ochutnávku jídel z různých koutů světa
spojenou se sousedským povídáním na půdě Farní Charity Praha 14
(16. 4. v 19 hodin). 
red

Aktuality

V Kyjích se začíná zkoušet
muzikál s dětskými protagonisty
Zahrát a zazpívat si v muzikálu je snem
mnoha dětí i dospělých. Díky spolku
Srdíčka, z. s., který podporuje hudební
projekt Anastasis, si ho nyní plní mnoho
mladých talentů. „Předloni jsme se rozhodli vytvořit muzikál s jasnou ambicí:
prostřednictvím dětských herců oslovit
všechny generace. A myslím, že se to
podařilo. Anastasis vypráví příběh plný
fantazie a kouzel, zároveň však přináší
poselství, podnět pro vážné zamyšlení.
Pojednává o planetě Zemi a o tom, jak
se k ní chováme,“ říká jedna z organizátorek Gabriela Boštíková. Společně se
zahájením projektu byla otevřena i muzikálová přípravka, během letošního

března pak tvůrci zorganizovali konkurz
na obsazení zbývajících rolí. „Od dubna
začínáme zkoušet na prknech jeviště
v KD Kyje pod vedením autorky projektu
Michaely Chudobové,“ dodává Gabriela
Boštíková. V hudebním projektu Anastasis podle ní dostaly příležitost všechny
děti, které mají rády hudbu, zpěv, tanec
a pohyb. Navíc – šance zapojit se tu pořád ještě je. Pro děti, které cítí, že v nich
dřímá talent a námět projektu je oslovil,
mají organizátoři připravené ještě i komparzní role (skřítků, vil, andělů…). Více
informací: www.projectanastasis.com,
tel.: 728 630 396, 773 003 699.
red

Jak na civilizační nemoci?

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 pořádá přednášku pro
seniory na téma Civilizační nemoci a jejich předcházení. Akce je volně přístupná a uskuteční se 10. dubna 2019 od 13.30 v rámci setkání Klubu seniorů v Kulturním domě Kyje (Šimanovská 47, Praha 9). Přednášku povede
MUDr. Jan Kaufman (internista, zastupitel MČ Praha 14). 
red

Veřejné setkání
v Hostavicích
Zveme vás na veřejné projednání dopravní studie, která
řeší zklidnění dopravy v Hostavicích. Setkání se uskuteční
8. dubna od 17. 30 v hotelu Svornost (Novozámecká 284).
Témata k diskusi:
• Zklidnění ulice Novozámecké,
zvýšení bezpečnosti chodců
• Návrhy na úpravu podoby Lipenského náměstí
• Úpravy režimu v ostatních
ulicích (např. stanovení parkovacích stání, zavedení
přednosti zprava atd.)
Na setkání budou přítomni zástupci radnice a společnosti Labron (zpracovatel studie).
Přijďte se s návrhem blíže seznámit a podělit se s námi
o svůj názor.

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

ČTRNÁCTKA PODLE VÁS
„PODRUHÉ“
Máte nápady jak vylepšit Prahu 14?
Využijte šanci proměnit je ve skutečnost.
Startujeme další kolo participativního rozpočtu
a opět rozdělujeme 5 MILIONŮ KORUN.

Projekty podávejte od 1. 5. do 30. 7. 2019.
Další podrobnosti najdete
na www.praha14.cz.
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Studentské vize

Jak vidí Čihadla studenti?
Velkolepé návrhy na revitalizaci Čihadel vzešly ve spolupráci s městskou částí z řad studentů architektury
na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Městská část Praha 14 podepsala před třemi lety memorandum o spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy
a sportu Palestra, která se týkala návrhu na revitalizaci
parku Čihadla pro sportovní a volnočasové aktivity.
„Nejde o plán výstavby, ale o návrh, jak by se jednotlivé
části mohly využít, co chybí obyvatelům Prahy 14, s kým je
možné při realizacích spolupracovat. Jde jednoduše o koncept využití Čihadel, především s výhledem do budoucna,“
vysvětluje manažer VŠTVS Palestra Tomáš Mirovský.
Jedním z dílčích úkolů bylo vypracování projektů sportovního parku, které dostali na starost studenti architektury ze stavební fakulty ČVUT. Návrhy vypracovalo
několik skupin a fantazii se meze nekladly.
„Není to pojaté tak, že by se do současné podoby jen zakreslily pěšinky, jsou to opravdu velkolepé koncepty se
sportovišti venkovními i krytými, běžeckými či inline dráhami, s moderní dopravou a tak dále,“ přibližuje Mirovský.
Studentské práce pozitivně hodnotí i hlavní architekt městské
části Milan Veselý. „Návrhy studentů jsou vesměs nesmírně odvážné, což může mnohého na první pohled zaskočit.
K tomu ale slouží, aby přinesly jiný pohled, pohled budoucnosti. V každém případě v mnoha detailech je zde i rozhodně
inspirace pro současnost,“ říká architekt Veselý.
mis
INZERCE

Už si můžu
v klidu hrát, když
mám kožich bez
klíšťat...

Park Milovice
Nový projekt družstevního bydlení pro vás
Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Bez hypotéky

• Zahájení stavby – červen 2018

• Vyšší ochrana před
dlužníky v domě

• Předání bytů – začátek
roku 2020
• Stačí 25 % vlastních zdrojů
z pořizovací ceny
• nebo 10 % s podporou
stavební spořitelny

• Vhodné pro investice
• Bez věkového omezení
• Byt si budete moci převést
do osobního vlastnictví

JARO BEZ KLÍŠŤAT

Vlastní byt

od 300 tisíc
korun

Sleva 10 % při odběru 2 a více antiparazitárních
tablet Bravecto či pipet Advantix.
AKCE PLATÍ DO KONCE DUBNA

Mochovská 535/38 (pavilon Havana), 198 00, Praha 9
www.veterinahloubetin.cz
Ordinace tel.: 281 863 796

RV1801761/05

www.parkmilovice.cz

RV1802734/04

ORDINAČNÍ HODINY:
po–pá 8:00–12:00, 15:00–19:00
so 8:00–12:00, ne 18:00–20:00
OPERAČNÍ HODINY:
12:00–15:00
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Svozy odpadu

Harmonogram svozu odpadů – květen
Mobilní sběr nebezpečného odpadu

sobota
11. 5.

sobota
25. 5.

Trytova X Paculova
Vašátkova X Dygrýnova
Smikova X Gen. Janouška
Himrova X Gen. Janouška
Vybíralova X Kpt. Stránského
Fejfarova X Bryksova
Kučerova X Mansfeldova
Šedova X Arnošta Valenty
Zámečnická X Mochovská
Sadská X V Novém Hloubětíně
Klánovická X Liblická
Šestajovická X Svépravická
Cidlinská X Maršovská
Kukelská X Chvaletická X Žárská
Rochovská X Kardašovská (u nákupního stř.)
Hejtmanská X Vranovská

8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

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.

Velkoobjemové kontejnery ze systému MČ Praha 14:
9. května X Písčitá
Bouřilova X Bojčenkova
Šromova X Gen. Janouška
Kpt. Stránského X Vybíralova
Anderleho X Gen. Janouška
Mansfeldova X Kučerova
Vašátkova X Doležalova
Travná X Kostlivého

PO
ÚT
ČT
PO
ÚT
ST
ČT
PO

6. 5.
7. 5.
9. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
20. 5.

Velkoobjemové kontejnery ze systému HMP
Mochovská X Zelenečská
Svépravická X Šestajovická
Hejtmanská X Vranovská
Tálinská X Oborská
Splavná X Svárovská
Světská X Lipnická
Nehvizdská X Zelenečská
Koclířova X Kačínská
Spolská X Milovská
Liblická X Klánovická
Vírská X Branská
Zámečnická X Mochovská
Zvíkovská X Dářská
Kardašovská (u obch. stř.)
Lásenická X Lipnická
Rožmberská X Podlišovská
Šimanovská X Za Školou
Kukelská X Chvaletická
Jezdovická X Froncova
Vlkovická X Dvořišťská
Lipenské náměstí
Cidlinská X Maršovská
Sicherova č. 1601/14

sobota 11. 5.

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
sobota
4. 5.

9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00

Upozorňujeme: Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný odpad včetně
větví, dřevin. Kmeny a větve musí být nařezány (upraveny) na menší díly, aby byla snadnější manipulovatelnost a uložení do kontejneru. Rostlinný odpad musí být vysypán
z přinesených nádob (PVC pytlů, bedniček, apod.)
Bioodpad nesmí obsahovat PVC, papír apod. Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu
domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.

2. 5.
2. 5.
3. 5.
3. 5.
9. 5.
9. 5.
10. 5.
10. 5.
10. 5.
15. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
22. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.
29. 5.
29. 5.

13:00–17:00
14:00–18:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
13:00–17:00
14:00–18:00
15:00–19:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
14:00–18:00
15:00–19:00
14:00–18:00
15:00–19:00
13:00–17:00
14:00–18:00
14:00–18:00
15:00–19:00
14:00–18:00
15:00–19:00

Přistavení BIO VOK ze systému MČ:

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

Dobrovolného u separace
Borská X Těrlická
Travná naproti č. p. 472
V Chaloupkách X Hostavická
Šestajovická X Svépravická
Nad Hutěmi X Za Černým mostem

ČT
ČT
PÁ
PÁ
ČT
ČT
PÁ
PÁ
PÁ
ST
ST
ČT
ČT
PÁ
PÁ
ST
ST
ČT
ČT
PÁ
PÁ
ST
ST

neděle 12. 5.

Sadská X V Humenci
Svatojánská X Vodňanská
Borská X U Járku
Světská X Lipnická
Žehuňská u separace
Hůrská u č. p. 528
V Chaloupkách X Poříčanská
V Chaloupkách X Kyjská
V Chaloupkách X Hloubětínská
Svépravická X Šestajovická
Tálinská u č. p. 1038
Hodějovská u separace
Vlkovická X Dvořišťská
Podedvorská X Podlišovská
Rožmberská X Medlovská
Sýkovecká X Pávovské nám.
Lomnická X Panenská
9. května X Písčitá
Doubecká X Baštýřská
Staňkovská X Pasecká

8:00–8:30
8:45–9:15
9:30–10:00
10:15–10:45
11:15–11:45
12:00–12:30
12:45–13:15
13:45–14:15
14:30–15:00
15:15–15:45
8:00–8:30
8:45–9:15
9:30–10:00
10:15–10:45
11:15–11:45
12:00–12:30
12:45–13:15
13:45–14:15
14:30–15:00
15:15–15:45

INZERCE

BEZPEČNÝ DOMOV
ZAČÍNÁ DVEŘMI

NA PANKRÁCI 79, PRAHA 4
+420 777 335 878 | WWW.NEXT.CZ
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RV1900331/07

Platí od 1. 4. do 31. 5. 2019

Doprava

Změny v jízdních řádech autobusů
Děti, které jsou zvyklé využívat školní autobusovou linku 259, a lidé cestující nočními spoji linky 912 na konci
března zaznamenali změny v jízdních
řádech. V případě školního autobusu, který vyjíždí z Hloubětínské
a pokračuje přes Kyje a Jahodnici
do Hostavic, organizátoři hromadné dopravy (spol. ROPID) zrušili zastávku Jahodnice II v ulici Baštýrská
ve směru do Hostavic. „Změna se
týká pouze odpoledních spojů vyjíždějících ve 14:05 a 16:05 hodin ze
zastávky Hloubětínská. Tyto spoje
nově zastavují na zastávce Jahodnice na ulici Českobrodská společně s linkami 109, 110, 208 a 224,“
vysvětluje místostarosta Prahy 14
Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spa-

dá doprava v městské části. Zajíždění do zastávky Jahodnice II u výše
zmíněných spojů již nemá smysl,
protože autobusy svou jízdu končí až
v Hostavicích (dříve všechny končily
na Jahodnici II). „Ranních spojů linky
259 se toto opatření netýká. Nadále zastavují v ulici Baštýřská,“ říká
místostarosta Hukal. Od konce března, respektive začátku dubna ROPID
zároveň upravil trasu noční linky
912, která opětovně končí v zastávce
Lehovec. Dočasný zkušební odklon
přes Sídliště Lehovec a Hloubětín
do zastávky Hloubětínská se neosvědčil – výrazně se jím zhoršily přestupní vazby mezi linkou 912 a nočními tramvajemi 92 a 94.
red

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

Blokové čištění ulic

Zajímá vás, kdy vaše ulice prokoukne? Do jarního komplexního úklidu
komunikací se opět pustí jak městská část, tak Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Ulice ve správě Prahy 14 se budou uklízet v dubnu,
městské komunikace v květnu.
Dubnové čištění komunikací:
1. 4. – Hutě (1. část)
2. 4. – Hostavice (2. část)
3. 4. – Jiráskova čtvrť (2. část)
4. 4. – Hostavice (1. část)
5. 4. – Jahodnice (1. část)
8. 4. – Jiráskova čtvrť (1. část)
9. 4. – Staré Kyje
10. 4. – Hutě (2. část)
11. 4. – Jahodnice (2. část)
12. 4. – Nad Rybníkem

Květnové čištění komunikací:
2. 5. a 3. 5. – Černý Most (1. část)
7. 5., 9. 5., 10. 5., 13. 5. – Hloubětín
14. 5. – Lehovec
15. 5. – 17. 5., 20. 5.–22. 5. – Černý Most
(2. část)

Podrobný přehled i s výpisem
jednotlivých ulic zájemci naleznou na webu městské části
– www.praha14.cz (hlavní strana,
rubrika Rychlé odkazy).
red

INZERCE

Hledáme:

Filmové premiéry

KOORDINÁTORA ÚSEKU BALENÍ

Hledáme do úseku balení technicky zdatného
člověka, který si umí poradit se seřizováním strojů
a dokáže vést menší tým lidí.
26 000 – 30 000 Kč/měsíc

Kontakt:

RV1900702/01

Pošlete životopis na: personalista@lifefood.eu
nebo volejte: 602 349 678.
Lifefood Czech Republic s.r.o.

Lyžování v Savojsku - Francie
střediska La Norma, St. Francois, Val Cenis
skipasem a testováním lyží
značky Sporten zdarma
odjezdy 29. 3., 5. 4., 12. 4.
(cvičení jógy zdarma)
4 denní lyžování v termínu
15. - 21. 4. 2019.
Skvělé sněhové podmínky.
Ceny od 7 070 kč
(vč. ubytování, skipasu, dopravy).

·
·
·

RV1900684/03

RV1802631/04

· Týdenní pobyty s 8 denním
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Programové prohlášení Rady MČ Praha 14

Plány pro Prahu 14 do roku 2022

JAKÉ ÚKOLY SI RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 VYTYČILA PRO NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI ROKY? ODPOVĚĎ NA
TUTO OTÁZKU DÁVÁ AKTUÁLNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ – DOHODA KOALIČNÍCH PARTNERŮ TOP 09, STAN,
KDU-ČSL, ODS A ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANY. PŘESTOŽE JEDNOTLIVÉ OBLASTI MAJÍ V RÁMCI VEDENÍ RADNICE
SVÉ GESTORY, VZÁJEMNĚ SE PROLÍNAJÍ. SE ZÁKLADNÍMI TEZEMI A CÍLI SE MOHOU ZÁJEMCI SEZNÁMIT
NA NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH, CELÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU JE K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.PRAHA14.CZ V SEKCI SAMOSPRÁVA.
ekonomiku a rozpočet městské části.
V této kapitole programové prohlášení počítá mimo jiné s aktivním získáváním financí z dotačních programů.
„Chceme také zajistit rekonstrukci
a přístavbu budovy úřadu s cílem snížit energetickou náročnost a zkvalitnit
prostředí pro občany i zaměstnance
úřadu,“ doplňuje starosta Vondra.
BEZPEČNOST, PREVENCE
KRIMINALITY, SMART CITIES, IT,
TRANSPARENTNOST

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, MÍSTNÍ
AGENDA 21, KOMUNIKACE
Nedílnou součástí zdravého rozvoje městské části je péče o životní prostředí a zapojování místních
lidí do rozhodovacích procesů – tzv.
místní Agenda 21 (MA21). Tyto oblasti v radě městské části zaštiťuje
místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, která obdobnou gesci zastávala
i v minulém volebním období. „Téma
péče o životní prostředí jde samozřejmě ruku v ruce i s dalšími oblastmi
jako je rozvoj městské části, bezpečnost či investice. Chceme pokračovat
v rozvoji zeleně, efektivním úklidu
veřejného prostranství, rozvoji parkových a volnočasových ploch a podobně. Velkým úkolem do nejbližších
let je také revitalizace a zpřístupnění
podzemních prostor Fejkovy pískovny, tak zvaného Bílého koně, na Hutích,“ vyjmenovává místostarostka
Kolmanová. V oblasti místní Agendy
21 a komunikace s veřejností programové prohlášení počítá například
s vyhlašováním dalších ročníků participativního rozpočtu, tedy rozpočtu,
o jehož využití rozhoduje veřejnost,
úzkou spoluprací s neziskovým sektorem nebo s pořádáním veřejných
projednání a dalších setkání s občany.
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ÚZEMNÍ ROZVOJ, VÝSTAVBA,
EKONOMIKA, ROZPOČET
A ÚŘAD MČ
Jak bude Praha 14 růst a rozvíjet se?
Otázka, kterou se primárně zabývá
oblast územního rozvoje a výstavby
spadající do gesce starosty Prahy 14
Mgr. Radka Vondry. „V programovém
prohlášení se jako rada zavazujeme
k tomu, že budeme usilovat o rozvoj
městské části udržitelným a efektivním způsobem. Důležité je také dokončení Metropolitního plánu. Chceme se soustředit na další zlepšování
občanské vybavenosti, rozšíření rekreačního zázemí včetně vybudování
biotopového koupaliště, či na smysluplné proměny veřejného prostoru,“
říká starosta Vondra. Mimo jiné chce
radnice podle něj docílit další revitalizace vnitrobloků nebo otevření nového
kulturního centra na Hutích a Jahodnici. „Budeme také usilovat o postupnou regeneraci sídlišť, včetně nutné
rekonstrukce autobusového terminálu na Černém Mostě. V jeho případě
je nezbytný aktivní přístup pražského
magistrátu a Dopravního podniku hl.
m. Prahy, nicméně bez naší koordinace se zdárný průběh neobejde,“
uvádí starosta Vondra, který má kromě územního rozvoje na starosti také

Bezpečnost, prevenci kriminality a vše
spojené s informačními technologiemi
má v Praze 14 na starosti radní Jaromír
Krátký. I na tyto oblasti programové
prohlášení pamatuje, a to v celé řadě
bodů. „Co se týká bezpečnosti, za klíčové považujeme dobrou spolupráci
se státní i s městskou policií, budeme
také pokračovat v realizaci programů
primární prevence, programů zaměřených na prevenci rizikového chování
a na protidrogovou prevenci. Osobně
se chci také více zaměřit na veřejný
prostor, který se týká nás všech. Například na problém rušení nočního klidu a vandalismu,“ vyjmenovává radní
Krátký. V rámci druhé části své gesce
chce cílit na rozvoj trendů Smart Cities
v Praze 14, tedy – zjednodušeně řečeno – konceptu, který využívá digitální,
informační a komunikační technologie
pro zvýšení kvality života ve městech.
„Skrývá se pod tím možná víc, než
si nyní dokážeme představit. Města
21. století budou mít svůj vlastní rozum. Nejde jen o chytré lavičky nebo
blikající přechody. Potencionální chytrá města či městské části budou muset postupně podporovat inovace a nebát se přijít s řešeními, která nemusí
být na první pohled jednoduchá. Je
třeba namísto pasivních opatření využívat technologie takovým způsobem,
který může přinést úspory a zároveň
vyšší komfort pro obyvatele,“ nastiňuje radní Krátký. V oblasti informačních
technologií a podpory transparentnosti si radní dali za cíl například i zajistit

Programové prohlášení Rady MČ Praha 14

DOPRAVA, OCHRANA VEŘEJNÉHO
PROSTORU PŘED VANDALY
A VIZUÁLNÍM SMOGEM
Usilovat o zlepšení technického stavu
silnic ve správě hlavního města, pokračovat v rekonstrukcích komunikací, které má na starosti městská část,
omezovat negativní vlivy automobilového provozu na obytné oblasti, aktivně podporovat prodloužení tramvajové trati z Lehovce na Černý Most nebo
třeba prosazovat výstavbu nových železničních zastávek. To je jen krátký
výčet z téměř dvou desítek úkolů, které si na aktuální volební období radní
stanovili v oblasti dopravy. „Zjednodušeně řečeno: naším cílem je, aby byla
doprava v Praze 14 pohodlná, efektní,
pokud možno ekologická, aby se chodci nemuseli bát plně využívat veřejný
prostor a aby pod okny obyvatel věčně věků neburácely motory aut. Je to
samozřejmě velmi těžký úkol, který se
nepodaří udělat přes noc nebo během
několika let, ale máme jasně stanovené priority. Víme, co je potřeba pro to,
abychom svého cíle dosáhli, a budeme
na tom pracovat,“ řekl místostarosta Ing. Petr Hukal. Vedle dopravy má
v městské části na starosti také ochranu veřejného prostoru před vandalstvím a vizuálním smogem. V této „kapitole“ programové prohlášení počítá
například s pravidelnými kontrolami
inspektora pořádku v jednotlivých lokalitách, omezováním velkoplošných
reklam na pozemcích městské části či
s postihováním nelegální reklamy.
ŠKOLSTVÍ, KULTURA
A VOLNÝ ČAS
Péče o tyto oblasti spadá primárně
do gesce místostarostky PhDr. Zuzany Jelenové, která má na starosti
i získávání financí z dotačních programů, zejména evropských fondů.
„V nabídce aktivit pro smysluplné
trávení volného času se Praha 14
v posledních letech hodně posunula. Dávno není městskou částí, kam
lidé jezdí jen přespávat. Žije, rozvíjí
se. Děláme vše pro to, aby si na své
přišly všechny věkové kategorie,
a hodláme v tom pokračovat. Zejména prostřednictvím Prahy 14 kulturní
chceme rozvíjet volnočasové, sportovní i kulturní vyžití a samozřejmě

navázat i na dobře nastavenou podporu komunit,“ říká místostarostka Jelenová. Také v oblasti školství
chce rada městské části pokračovat
v nastartované práci. Mimo jiné počítá s dalšími rekonstrukcemi budov
a zázemí místních mateřských i základních škol. „A nejen to, v plánu
je zřídit mateřskou školu na Hutích,
kde, stejně jako na Jahodnici, chybí
i základní škola. Na rozdíl od mateřinky není zřízení základky v kompetenci městské části, ale budeme
hledat možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout. Základní škola je v obou
lokalitách objektivně potřeba,“ vysvětluje místostarostka Jelenová.
Městská část se podle ní posune
i v naplňování tzv. Místního akčního
plánu MČ Praha 14, strategického
dokumentu, který vzniká ve spolupráci s místními pedagogy a dalšími
odborníky. „Je to v podstatě souhrn
kroků, které je nutné udělat, aby se
u nás smysluplně rozvíjelo školství,
respektive podmínky pro kvalitní vzdělávání nejen žáků, ale i dětí
v mateřinkách,“ uzavírá místostarostka Jelenová.
SOCIÁLNÍ OBLAST
A ZDRAVOTNICTVÍ
Posledními z oblastí, které se prolínají programovým prohlášením
současné rady městské části, jsou
sociální oblast a zdravotnictví. „Prostřednictvím každoročních dotací
chceme nadále podporovat všechny druhy sociálních služeb včetně
terénních a ambulantních, které
umožní lidem se zdravotním postižením a seniorům co nejdéle setrvat
v přirozeném prostředí,“ říká radní
Bc. Michal Prager, MBA, který má
uvedenou „kapitolu“ na starosti.
Mimo to má městská část v plánu
zjistit možnosti vybudování denního stacionáře pro seniory či centra
denních služeb pro místní občany, rozšířit služby pro lidi bez přístřeší – například formou projektu
obytných buněk nebo ve spolupráci
s místními organizacemi a aktivními
lidmi vypracovat plán na odstraňování architektonických bariér ve veřejných budovách. „Také bychom
rádi dokončili dlouhodobě řešený
projekt na rekonstrukci Domova pro
seniory v ulici Bojčenkova,“ dodává
radní Prager.
red

ANKETA

ZTOTOŽŇUJETE SE S PROGRAMOVÝM PROHLÁŠENÍM RADY MČ
PRAHA 14? POSTRÁDÁTE V NĚM
NĚCO?
Již na březnovém zastupitelstvu
koalice
porušila bod 1.12 ze
svého programového
prohlášení, když prodejem pozemků umožnila výstavbu na výměníku v Kardašovské ulici, která díky nedostatku
parkovacích míst přinese Lehovci
spíš zátěž než prospěch. Bez diskuze o projektu s místními byl zároveň porušen bod 1.13. Těžko tedy
komentovat poněkud obecný dokument bez konkrétních cílů a časového odhadu realizace, když je
stejně nakonec ohýbán dle potřeby.
Ing. Jan Adámek, ANO
Kdo si přečetl nové
programové prohlášení, jistě ocení jeho
rozsah a zájem o potřeby našich obyvatel.
Co však v programovém prohlášení postrádáme, jsou
termíny plnění jednotlivých úkolů
a konkrétnost některých bodů.
Velká míra obecných, nekonkrétních úkolů a absence termínů jejich plnění, dělá totiž z prohlášení
nezávazný materiál, k jehož plnění vůbec nemusí dojít. Nabízí se
tedy otázka, kolik ze slibovaného
zůstane jen snahou či prázdnými
sliby.
Soňa Tománková,

Nezávislí – Naše Čtrnáctka
ODS je součástí koalice
na Čtrnáctce a na tvorbě programového prohlášení se aktivně podílela. Jako každý koaliční dokument je i toto
programové prohlášení kompromisním materiálem, zohledňujícím
programové priority jednotlivých
stran pro rozvoj Prahy 14. Velmi
důležitá je shoda na klíčových bodech prohlášení, jako jsou ochrana
a tvorba životního prostředí, územní
rozvoj a promyšlená dopravní opatření.
Josef Kutmon, ODS
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Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám / hnutím zastoupeným v ZMČ Praha 14.

přenos z jednání zastupitelstva a zřídit
tzv. rozklikávací rozpočet.

Názory a politické komentáře

Referendum
Biotop v Kyjích?
ani privatizace Hlavně ať už tam něco je!
Administrativní rutina, kterou chtějí
mít zastupitelé co nejdříve za sebou.
Tak vypadá jednání nejvyššího orgánu Prahy 14, zasedání zastupitelstva.
Stanoviska k materiálům jsou dopředu
domluvena, na zasedání se jen potvrdí stiskem na hlasovacím zařízení. Nic
proti přípravě a pružnému schvalování
materiálů. Pozastavuji se ale nad rolí
těch, kteří neprojeví jedinou aktivitu –
nevznesou dotaz, nevyjádří názor, nepředloží podnět, natož návrh usnesení.
Vlastně by stačila pouhá přítomnost
stranických předsedů vybavených plnou mocí k hlasování za ostatní.
Nejvíc mě ale pobuřuje, že zatímco kážou a prsí se transparentností a otevřeností, k našim návrhům dopředu
přistupují striktně zamítavě, naši aktivitu považují za zdržování a obtěžování. Opozice, která má ve fungování
zastupitelstva nezastupitelnou roli, se
stává zcela bezzubou a veškeré snahy
o lepší funkčnost naší městské části
jsou marné.
Typickou ukázkou bylo i březnové jednání ZMČ. Po projednání materiálů
a zodpovězení dotazu k biotopu mohlo
jednání skončit. Nebýt mého dotazu,
nikde by nezazněla např. informace,
v jaké fázi je nyní privatizace magistrátních bytů na Praze 14. Informace
se bytostně týká tisíců občanů, kdy
mnozí z nich dosud neví, že je privatizace pozastavena, natož proč. Většinu zastupitelů to zřejmě nezajímá!
Stejně jako nezvládnutý úklid sněhu
nebo možnost zřízení autobusové zastávky u Kauflandu.
Zajímavá byla i reakce na mnou předložený návrh na vypsání referenda
o biotopu. Náklady na něj opět vzrostly,
veřejnost je rozdělena na zastánce, odpůrce a nestranné. Politický boj začali
zastupitelé řešit prostřednictvím médií
namísto toho, aby hledali kompromisy.
Biotop se stal nejdůležitějším projektem Prahy 14!? Jednoduchým řešením
dilematu se tak jevilo vypsání referenda. Konečně se občané mohli vyjádřit a spojení referenda s eurovolbami
umožňovalo uskutečnit referendum
za minimální náklady. Koalice to však
zamítla – váš názor je už nezajímá nebo
dostali strach, že byste mohli o něčem
rozhodnout vy sami?
Soňa Tománková,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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Jistě vám neunikl vyhrocený boj o stavbu biotopu v Kyjích. Celá medializace
ze strany vedení radnice má alespoň
tu výhodu, že se začíná veřejně mluvit
i o jeho negativech. Hned úvodem chci
zdůraznit, že nemáme nic proti přírodnímu koupališti, ale proti navrhovanému řešení a výši investice, kterou má
stát. Zároveň podporujeme myšlenku,
která vzešla z veřejného projednávání, a sice vybudovat místo biotopu park
s dětským hřištěm, vodními prvky a zázemím pro kulturní akce, čímž by občané Prahy 14 mohli toto jedinečné místo
využívat celoročně. V podstatě máme
společný cíl, a to využít území na sever
od Broumarské ulice pro rekreaci.
V září 2016 byla zastupitelům předložena studie biotopu s předpokládanými
náklady kolem 25 mil. Kč. Argumentoval jsem proti hlavně kvůli omezenému
využití, které se do lokality u Kyjského
rybníka nehodí. Sezónní atrakce se
staví na periferiích, neboť tam jejich
nárazově využívaná infrastruktura nepřekáží. Tehdy bylo řečeno, že se projekt svou přípravou prověří a zastupitelé o něm budou průběžně informováni
a v případě komplikací se od záměru

ustoupí. Nicméně na problémy se nehledí, je jedno, kolik to bude stát, je
jedno, jaké to bude mít důsledky. Vše
pod heslem: „Hlavně ať už tam něco
je.“ Snad mi dáte za pravdu, že takto by
se k městskému plánování přistupovat
nemělo.
Odhadované náklady nyní činí 62 milionů Kč, ačkoliv čtenáři březnové Čtrnáctky byly uvedeni v omyl částkou 45
milionů. Jak se tato mylná informace do časopisu dostala, nebyl nikdo
schopný zodpovědět. Pro 700 návštěvníků je navrženo pouze 86 parkovacích
míst, argumentuje se tím, že se staví
koupaliště, a ne parkoviště, a že biotop
v Radotíně má jen 55 míst. O tom, jak
jsou radotínští v jeho okolí nespokojeni
svědčí petice, na jejímž základě bude
snížena kapacita na 600 návštěvníků.
Zároveň ještě letos dostaví parkoviště
s dalšími 75 místy.
Ačkoliv návrh opozičních kolegů
na uspořádání referenda bohužel neprošel, veřejnost nakonec muže mít
i tak rozhodující slovo na veřejném projednávání nebo formou petice.
Bc. Tomáš Novotný,
za zastupitelský klub ANO

Senát – pojistka demokracie
Proč chodit k senátním volbám? To je
otázka, kterou si jistě klade mnoho
Pražanů. Mohou mít dojem, že důležitější jsou volby komunální, které se jich
dotýkají více. Silný region stojí na samostatnosti místních samospráv. Tu
však značně oslabuje fakt, že musí platit
za služby, které si objednal stát – zajistit
provoz mateřských a základních škol,
sociální služby, chod úřadu… Starosta
sousední Prahy 9 inicioval setkávání starostů městských částí – a při společných
jednáních s vedením hlavního města
Prahy se tak podařilo v rámci dotačních
vztahů získat více peněz do každé městské pokladny. Ne jednorázově, ale např.
díky dlouhodobě se zvyšujícímu minimálnímu příspěvku na obyvatele rostou příjmy městských částí rok od roku
kontinuálně. MČ Praha 14 tak letos získá
170 milionů korun, což je o 58 milionů
více než v roce 2014, kdy ještě k tomuto postupnému narovnávání finančních
vztahů mezi hlavním městem Prahou
a městskými částmi nedocházelo. V po-

sledních pěti letech tak čtrnáctka získala „navíc“ 169 milionů korun.
Jednotný postoj městských částí zásadně ovlivnil i začátek jednání o vzniku tzv. vládní čtvrti v Letňanech. Už to
není rozhodnutí o nás bez nás, které by
negativně dopadlo i na život v Praze 14.
Zástupci státu veřejně slibují dostavět
Pražský okruh a poskytnout finance
na stavbu vnitřního okruhu. Ano, jsou
to stále jen sliby. Ale dotáhnout do konce řešení letitých dopravních problémů
a postavit na nohy roky zanedbávanou
infrastrukturu v naší části Prahy mohou
správní lidé i v Senátu. Proto je důležité
nebrat senátní volby jako druhořadé, ale
aktivně se jich zúčastnit. Vybrat senátora, který ví, že politika je služba lidem,
práce, která stejně jako jiné činnosti,
v nichž máte být úspěšní, vyžaduje odbornost, přehled, zkušenosti, nasazení.
Je třeba, aby budoucí senátor pracoval
ve prospěch severovýchodu Prahy –
tedy i naší městské části.
Jiří Zajac, místostarosta Prahy 14 (ODS)

Z městské části

Jarní sezóna Fit Studia D

Ko ko komunitní
kurník

Foto: Fit Studio D

Sezóna je v plném proudu, a tak závodníci a trenéři z Fit Studia D mají plné
ruce práce. Dodělat poslední kousíčky
sestav, „okamínkovat“ dresy a jednoduše dotáhnout vše k dokonalosti.
Své první závody za sebou mají holčičky Eliška Kučerová a Vanesa Bosáková, které se v kategorii týmů ve věku
6–7 let na závodech Českomoravského poháru v Mladé Boleslavi umístily
na prvním místě. V kategorii 8–10 let se
umístily na 5. místě Kateřina Pertlová
a Viktorie Smutná a na 2. místě v rámci
Fitness Grande holčičky se sestavou
Duha. Tereza Komínková reprezento-

vala Fit Studio D v kategorii jednotlivců
11–13 let a odvezla si parádní bronzovou medaili. Pro všechny šikovné závodnice to byla v nové sezóně premiéra a budeme jim moc držet palce, aby
se jim dařilo a šly po stopách našich
mezinárodně úspěšných závodníků.
Ty čekají na jaře 3 nominační závody
na mistrovství Evropy a světa. Věříme,
že se jim bude dařit minimálně tak jako
v loňské sezóně, protože letošní konkurence je opravdu veliká. Všem závodníkům Fit Stuida D přejeme úspěšný start do jarní sezóny 2019!
Veronika Maršálová, Fit Studio D

Pokud si chcete
nasbírat
čerstvá
vajíčka, stavte se
na Plechárně. Stačí
se zapojit do novéFoto: Matt Davis
ho projektu, který
dává druhou šanci slepicím z velkochovů. Můžete se tak stát parťákem našeho
komunitního kurníku, starat se o zvířata
a připravit si vajíčka ke snídani, aniž byste museli podporovat klecové chovy.
Vedle Plechárny na území tzv. Divočiny
chceme vybudovat kurník se vším všudy. Potom společně adoptujeme slepice z velkochovu, které nám za odměnu
budou ještě léta snášet. Těmhle nosnicím chceme dát možnost spokojeného
života ve volném výběhu, protože si
myslíme, že si ho určitě zaslouží. Hledáme patrony pro deset slepic, kteří se
o ně budou starat. Ideálně z Černého
Mostu, aby se mohli vystřídat při jejich
ranním vypouštění a večerním zahánění do kurníku. V případě zájmu pište
na monika@praha14kulturni.cz  P14K

Oslava 74. výročí
ukončení
II. světové války
Slavnostní shromáždění občanů
u příležitosti 74. výročí ukončení
II. světové války se uskuteční ve
čtvrtek 2. května ve 14 hodin u památníku II. odboje v parku na Novém náměstí v Hloubětíně. Přijďte vzpomenout na naše statečné
předky a uctít jejich památku.

Dubnový komorní koncert v Galerii 14
Ve středu 24. dubna 2019 si milovníci klasiky opět vychutnají
tradiční koncert komorní hudby v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka
686). Začne v 18.30 hodin. V podání Petra Nouzovského (violoncello) a Miriam Rodriguez Brüllové (kytara) zazní skladby
G. Faurého, A. Vivaldiho, M. Ravela a dalších. Vstup volný.

INZERCE

∙ Jste na rodičovské dovolené?
∙ Děti vám rostou před očima a vy byste chtěla růst taky?
∙ Nevíte však kde a jak?
∙ MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!!!
M.arter - offline platforma pro váš osobní i kariérní rozvoj. Dostane se
vám inspirace, rozšíříte si své obzory a potkáte ženy ve stejné nebo
podobné životní situaci jako jste vy.
TAK NEVÁHEJTE A NAVŠTIVTE NAŠE WORKSHOPY!

Kdy - 25. 4. 2019 od 10:00 - 12:30
Kde - hernička Lumpík,
Křesomyslova 17C, Praha 4 - Nusle
Cena - 250 Kč

SVÉ DĚTI V KLIDU S SEBOU BUDOU NÁM DĚLAT PARŤÁKY
ZAREZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO, POČET MÍST JE OMEZEN

@M.ARTERPLATFORMA

ra
Premiřéezen 2019
B

RV1802645/16

Kdy - 23. 4. 2019 od 9:30 - 12:30
Kde - Kavárna Jasmínka,
Jasmínova 37, 106 00 Praha
Cena - 350 Kč

Sdílím, co umím vol. 7 - Jak
na hlídání dětí bez
babiček i peněz?

RV1900667/03

Sdílím, co umím vol. 6 - Jak
dostat váš projekt do novin?
Charita už není in.

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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Pozvánka

ÚT

30. 4. 2019

PARK U RYBNÍČKU ALOISOV
ZAČÍNÁME
NA ČERNÉM MOSTĚ
V 15:00

VĚŠTÍRNA
VÝTVARNÉ
DÍLNY
BUBLINOVÁ SHOW
KLIDOVÝ KOUTEK
PRO MALÉ I VELKÉ

TOMÁŠ "KOVÁŘ"
LEBDUŠKA
OD 16:30
OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
V RÁMCI KAMPANĚ RESPEKTUJ 18!
KOPE PRAHA 14 ZA SVĚT DĚTÍ BEZ ALKOHOLU.

18

OBČERSTVENÍ
ČARODĚJNÉ HRÁTKY
A VOLBA MISS
ČARODEJNICE

KOUZELNÝ
KOTLÍK

BUMPER
BALLY
V 19:00 ZAPÁLENÍ
VATRY A PÁLENÍ
ČARODĚJNICE
PŘÁTELSKÝ EXHIBIČNÍ ZÁPAS ZAČÍNÁ
V 16 HODIN. PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!

Inzerce

MĚSÍČNÍ ODMĚNA
3

RV1802272/04

6 TÝDNŮ DOVOLENÉ

19

Pozvánka
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Pozvánky / Informace o sbírce

Dražba pro Filípka
ODS Praha 14 uspořádala 16. 3. 2019
Občanský ples. Devátý ples, devátá charitativní dražba. Pomáháme
pravidelně a rádi. Rozhodli jsme
se již potřetí prostřednictvím Konta
Bariéry poskytnout finanční dar lidem, kteří ho potřebují. Konto Bariéry pořádá nejdéle trvající veřejnou
sbírku v ČR.
Lidem se zdravotním postižením
pomáhá již od roku 1992. Proto jsme
si ji vybrali. Naším cílem bylo získat finanční pomoc pro devítiletého
chlapce Filípka, který se narodil jen
s jednou ručičkou. Měl se čile k světu a na svoji první ruku si v jednom
roce zvykl velmi rychle. Nyní chodí
do třetí třídy a dokáže s ní neuvěřitelné věci. Není to však ruka pohyblivá, nemůže si zavázat tkaničku
ani zapnout zip u bundy. Jeho rodiče se mu s maximální důsledností
snaží vytvářet takové podmínky, aby
byl v budoucnu zcela samostatný.
Proto mu chtějí umožnit využívání
té nejmodernější dostupné techni-

ky – bionické protézy. Čím dříve se
naučí s rukou pracovat, tím je větší
pravděpodobnost, že s ní dokáže to,
co my. Bohužel „chytrá“ ruka je moc
drahá. Zdravotní pojišťovna na ni
nepřispívá. K 25. 2. 2019 má na ni
již vybráno 394 694 Kč, my pošleme
56 650 Kč a do konečných 600 000 Kč
mu tedy zbývá nashromáždit ještě
148 656 Kč.
Zvažte i vy, milí občané, zda se prostřednictvím Konta Bariéry nechcete do charity zapojit. Udělal to i starosta Prahy 9 pan Ing. Jan Jarolím,
který dražbu zahájil příkladným
osobním vkladem a ukázal, že má
srdce na pravém místě.
Mé velké poděkování patří všem
dárcům, kteří plnili v průběhu večera kasičku, zvláště pak třem štědrým mužům, kteří vydražili zajímavé předměty celkem za 38 600 Kč.
Mám velkou radost, že se dobrá věc
podařila.
MUDr. Kateřina Pavlíčková,
zastupitelka za ODS Praha 14

MŠ Obláček
v Galerii 14
Ve středu 3. dubna bude v Galerii 14
(nám. Plk. Vlčka 686) zahájena výstava výtvarných prací dětí z Mateřské školy Obláček v Šebelově ulici.
Akce začíná v 10 hodin. Výstava
potrvá do 24. dubna a bude otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek od
14 do 18 hodin. Vstup volný.

Výstava fotografií

Od pondělka 29. dubna bude Galerie 14 (nám. Plk. Vlčka 686) hostit
výstavu fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické
školy. Začátek v 17 hodin. Výstava
potrvá do 21. května a bude otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin, 1. a 8. května bude z důvodu státních svátků
zavřeno. Vstup volný.

INZERCE

Jen pár kroků od stanice metra Vysočanská jsme si našli místo, kam se budeme rozhodně rádi
vracet. Poctivá tanková Ryze Hořká 12 od Radegastu se nečepuje nikde jinde široko daleko. A jen tak
tu pivo nedojde, protože designové pivní tanky můžeme potkat nejen v provozovně, ale další dva jsou
ve sklepení, které má prý ideální
teplotu „sedmého schodu“. Dominantou interiéru je ale výrazná
socha boha Radegasta, která
významně sleduje příchozí
hned od vchodu do restaurace s kapacitou 90 míst. „Jde
o náš nejoblíbenější selﬁe koutek,“ říká s úsměvem k soše Radegasta majitel konceptu Jaroslav
Nový. Prostor je tak vhodný i reprezentativní pro společenské události, jako jsou narozeniny, promoce
nebo svatby, ale také pro ﬁremní
akce. Pokud jste menší skupina, tak
můžete využít oddělený salonek ve

zvýšeném přízemí, kam
se usadí 40 hostů. Materiál interiéru tvoří dřevo a kámen,
a místo je tak ještě útulnější. Především ke sledování sportovních
přenosů jsou zde dvě velké LCD obrazovky. Ale není to pouze o dobře
načepované hladince, šnytu nebo
u žen oblíbeném „mlíku“, co zde
zkušení výčepní natočí na přání
hostů, ale také o valašské gastronomii, na které je postaven stálý jídelní lístek. Podle šéfkuchaře Josefa Proška patří mezi nejoblíbenější
jídla například strapačky se zelím
a uzeným masem, dančí kýta se šípkovou omáčkou nebo bramborové

placky s houbami a kysaným zelím.
Na své si přijdou i vegetariáni nebo
nejmenší, kteří si mohou dát i krupicovou kaši. U piva jsme začali, tak
u něj také skončíme, protože kromě
zmíněné tankové dvanáctky jsou na
čepu Radegastovny Kolbenka také
černý Kozel, speciál z Volby sládků, ale i světlý Birell. Neříkejte, že
jste nedostali po přečtení žízeň? My
ano, takže jdeme „na jedno“…
Radegastovna Kolbenka
Kolbenova 16, Praha 9
Denně otevřeno 11:00–24:00
www.radegastovnakolbenka.cz

Řekněte
si o voucher
na konzumaci
v hodnotě 100 Kč!

Při jednorázové
útratě nad 500 Kč
Vám na požádání
obsluha vystaví
voucher opravňující
ke konzumaci při příští
návštěvě v hodnotě
100 Kč.
Vouchery je možné
získat do 30. 4. 2019.
Uplatnit je můžete
do 30. 6. 2019.

Chcete představit i svůj podnik všem domácnostem v Praze 14? Kontaktujte nás: Zuzana Tomaschková, 605 405 799, tomaschkova@regvyd.cz
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Radegastovna Kolbenka: Zde pivo dojít nemůže!

Komunity / Biograf Kyje

Cestou necestou kolem Prahy 14
PRVNÍ JARNÍ SLUNCE SI UŽ PROTÁHLO SVÉ PAPRSKY, KAŽDÝM DNEM JE TEPLEJI A OD KAMEN DO PŘÍRODY NÁS
TO LÁKÁ STÁLE VÍC. STEJNĚ JAKO VLONI MÁME PRO VÁS V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ PŘIPRAVENY
PŮLDENNÍ VÝLETY PO PRAZE 14 A BLÍZKÉM OKOLÍ.
Startovacím jarním výletem bude
ve středu 17. dubna výprava na dominantu Prahy 14, rozhlednu Doubravku,
jejímž autorem je Prof. Ing. arch. Martin
Rajniš. Rozhledna se nachází v lesoparku Čihadla na Černém Mostě. Základ
stavby tvoří tři nohy z akátového dřeva,
k jejímu vrcholu s podestou ve výšce
20 metrů vede 98 schodů.

V květnu se vydáme směrem na západ.
Z Hloubětína podél Rokytky, kolem fitness louky až do parku Podviní u vysočanské polikliniky. Park vznikl v letech
1997 a 1998 ze staré zpustlé zámecké
zahrady na ploše cca 4 hektarů. Z původní zahrady se pro výstavbu nového parku využily vzácné letité dřeviny a jezírka.
Ústředním bodem parku je keltské hradiště ve tvaru hřbetu ještěra s chodbami,
tunelem a vyhlídkou. Ještěří hřbet také
vytváří přírodní amfiteátr s hledištěm
vyskládaným z hrubých kmenů. Pod vyhlídkou se nachází jezírko s nášlapnými

zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/ nebo na www.facebook.
com/KCKardasovska.

kameny. Celý park Podviní je protkán potůčkem vytvářejícím cestou do Rokytky
drobná jezírka. Výlet se uskuteční 15. 5.
V červnu nás čeká výprava z Černého
Mostu směrem do Dolních Počernic.
Bude to opět ve středu a to 12. 6. Nejprve projdeme stále se rozrůstajícím parkem v Čeňku, mineme rybník Martiňák
a meandry Svépravického potoka. Naší
první zastávkou bude geologická zahrada. Jedná se fakticky o stálou výstavu
obrovských kamenů nejrůznějších druhů hornin s popisem. Toto krásné místo
vzniklo revitalizací bývalé skládky. Dnes
je to velmi hezké a klidné zákoutí s malebnou vyhlídkou na nedaleký rybník
Pískovna a koňskou oboru. Od vyhlídky
už je to jen kousek k zámku v Dolních
Počernicích, kde si prohlédneme zámecký park a ochutnáme pivo z místního zámeckého pivovaru.
Sraz na všechny výlety je vždy v 9 hodin před Komunitním centrem Kardašovská. Detaily všech akcí průběžně
uveřejňujeme na www.praha14.cz/

LETNÍ VOLNOČASOVÝ
KLUB V KC KARDAŠOVSKÁ
Letní prázdniny jsou sice ještě daleko,
ale už nyní bychom rádi děti nalákali
na letní volnočasový klub v Komunitním centru Kardašovská. Klub nabízíme
ve dvou termínech: 22.–26. 7. pro mladší děti (5–7 let) a 12.–16. 8. pro starší děti
(8–12 let), jedná se o pondělí až pátek,
vždy 8–17 hod. Náplní klubu budou krátké vycházky do přírody v okolí, hraní her
na hřišti, výtvarné hrátky v klubovně,
zpívání u piana a podobně. Přihlašování dětí startuje ve čtvrtek 2. 5. Přihlásit
děti je možné pouze osobně, vyplněním
přihlášky v Komunitním centru Kardašovská, sídliště Lehovec, Kardašovská
626/5. Těšíme se na vás!
Tým KC Kardašovská

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

Jak se mění láska? Přijďte na dokument
Mirka a Kuba se do sebe zamilovali
na technoparty, narodilo se jim první dítě a pár se rozhodl vzít. Začal
tak sedmiletý příběh, který zmapovala režisérka Hana Třeštíková,
známá česká producentka a politička, která sedm let dokumentovala
soužití manželů, jejich problémy
i jejich chvíle štěstí. Ta také přijala
pozvání na promítání a zúčastní se
debaty s diváky.
Filmařka navázala na práci své matky Heleny Třeštíkové, kterou časo
sběrné dokumenty proslavily. Hana
Třeštíková tak natočila pět příběhů
partnerského soužití, které pokračují ve formátu manželských etud.
Příběh Mirky a Kuby jde do kin, další
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Zdroj: Aerofilms s. r. o.

čtyři dokumenty odvysílá Česká televize letos na podzim.
Mirce a Kubovi se nevyhnou finanční ani osobní problémy a dvojice bude
čelit nejedné zkoušce. Intimní pohled
do života současné české rodiny je
režijním debutem Hany Třeštíkové. Ta

má ale s dokumentární tvorbou bohaté zkušenosti. Podílela se na známém
dokumentu Šmejdi a produkovala
i snímek Zkáza krásou Heleny Třeštíkové, který získal nominaci na Českého lva v kategorii dokumentárních
filmů stejně jako dokument Bratříček
Karel o Karlu Krylovi.
Hana Třeštíková, která je od loňska
zastupitelkou hlavního města Prahy, se zúčastní i debaty s diváky. Ta
bude následovat po promítání snímku. „Jsme rádi, že se v KD Kyje bude
hrát další český dokument a že se nám
podařilo dostat na besedu s diváky
i jeho režisérku,“ říká Veronika Dočkalová z KD Kyje. Film se bude promítat
10. 4. 2019 od 19 hodin.
P14K

Pozvánka
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Praha 14 kulturní

Do Kyjí přijedou country kapely i popové hvězdy
Lenka Filipová, Jakub Smolík, ale
i trampská legenda Kamarádi táborových ohňů (KTO) vystoupí v KD
Kyje. Již tento měsíc do Kyjí přijede
Karel Kahovec v rámci turné, kterým oslavuje 55 let vystupování nejen na českých pódiích. „V kulturním
domě chceme nabídnout různorodé akce. Kromě filmových projekcí
a pohádek jsou populární koncerty.
Vždycky se snažíme přivézt folkové
umělce a osvědčené české hudebníky,“ říká Simona Vlašimská z KD Kyje

a představuje další zvučná jména
české hudby, která vystoupí na jevišti
ve velkém sále kulturního domu.
Program pro letošek je již hotový.
Duben bude patřit zmíněnému Karlu Kahovci, květen pak kapele KTO
Po letní pauze sezónu zahájí Lenka
Filipová, která vystoupí koncem října.
Do konce roku ještě zahrají Luboš Pospíšil a Jakub Smolík.
Lenka Filipová patří ke zpěvačkám,
které vyprodávají velké hudební sály,
v KD Kyje tak zahraje v mnohem ko-

mornější atmosféře, než je běžné.
„Počet míst je omezený, proto doporučujeme, aby si zájemci pořídili
vstupenky co nejdříve,“ upozorňuje
Simona Vlašimská. Zájem se očekává
i u dalších koncertů. Například Jakub
Smolík nepřijede jen s koncertním
vystoupením, ale přidá i oblíbený jevištní humor. Luboš Pospíšil zase
obohatí své vystoupení o sehrané
pětihlasy. Lístky na všechny letošní
koncerty jsou již v prodeji přes portál
GoOut.cz nebo přímo v KD Kyje. P14K

Ikarus 141 na „divadelních prknech“
Přijďte na představení, ve kterém ožívají příběhy z Černého Mostu. Divadelní hra vznikla podle knihy Linka
č. 141, která vyšla minulý rok díky crowdfundingové
kampani na Startovači. Publikace vypráví historii čtvrti
od středověku až po současnost a zároveň odhaluje historky jednoho z velkých pražských sídlišť. Knihu pokřtil
známý herec, bavič a moderátor Tomáš Hanák, a právě
na křtu se zrodila myšlenka přiblížit lidem příběh Černého Mostu také skrze divadelní hru. Vzniklo představení
o pražské čtvrti se slušnou náloží humoru, nečekaných

zvratů i překvapení, které uvidíte právě v podání Tomáše
Hanáka. Hra představí Černý Most těm, kteří ho ještě tolik neznají, a místním připomene, na jak zajímavém sídlišti bydlí. Před samotným představením pro všechny, co
podpořili vydání knihy na Startovači, přijede legendární
autobus Ikarus od Dopravního podniku a sveze všechny
podporovatele.
Kdy a kde: 15. 4. od 20 hodin, volnočasové centrum Plechárna Černý Most. Vhodné od 15 let. Vstupné 100 Kč
GoOut 
P14K

duben 2019
Kd e
K YJ

duben

Karel Kahovec
ST / 24 / 4 / 19.00

leden

st
16:00–20:00
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Workshop: Malování
a zdobení kraslic

Kurz s Hanou Maříkovou
z Cechu česko-moravských
uměleckých dráteníků. Rezervace na zuzana.vernerova@
praha14kulturni.cz.
Vstupné 150 Kč.

st
17:00–19:00

Jarní úklid

Pomozte vymést zimu
z Plechárny. Uvítáme každou
pomocnou ruku, odměnou
bude grilovačka.

so
11:00–19:00

6. 4.
7. 4.
10. 4.
14. 4.
14. 4.
24. 4.
25. 4.
28. 4.

SeTKánÍ KulTur
o PeJSKovI a KoČIČce (Agentura KK)
bIoGraf – ManželSKé eTudY: nová Generace
neŠťaSTný ŠafářŮv dvoreČeK (Divadlo KAPSA Andělská Hora)
velIKonoČnÍ odPoledne
KoncerT – Karel Kahovec
náJeMnÍcI Pana Swana – dernIéra (Divadlo Bez debat)
MaTYlda ZaSahuJe (DAP)

dĚTI – PravIdelné aKce

doSPĚlÍ – PravIdelné aKce

Judo

pondělí (již od 5 let)

TaneČnÍ KurZY

pondělí, úterý, čtvrtek

Tanec
Pro dĚTI

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

anGlIČTIna
Pro vŠechnY

začátečníci–pokročilí
úterý, čtvrtek

IrSKé Tance

úterý a středa (6-14 let)

KurZY ŠITÍ

středa

In-lIne KurZ

plánujeme

Klub SenIorŮ

středa

EVROPSKÁ UNIE
www.kdkyje.cz
fb.com/kdkyje
Změna programu vyhrazena.
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10 4

13 4

BLAF 2019 – Kutilská
edice

Budeme namáhat zlaté české
ručičky. Přijďte se bavit, učit
se novým věcem, nebo jen
kroutit hlavou.
Vstupné 50 Kč v předprodeji,
100 Kč na místě.

po
20:00

Ikarus 141

15 4

Příběhy z Černého Mostu
podle knihy Linka č. 141
ve scénickém podání
Tomáše Hanáka.
Vstupné 100 Kč.

so
14:00–19:00

27 4

Otevření komunitní
zahrady

Pomozte nám založit
medonosnou loučku. Setkáme
se s včelařem a pak budeme
grilovat.
Vstup zdarma.

akce
st
18:00–21:00

10 4

Volnočasový areál
Čihadla Praha 14
očima studentů

Podívejte se, jak by mohla
Čihadla vypadat v budoucnu.
Představíme vám projekty
studentů.
Vstup zdarma.

ne
15:00

14 4

Nohejbalový turnaj
trojic pro všechny

Open air turnaj v nohejbalu
pro každého a za každého
počasí. Prezence od 14:00,
zápis na e-mail lukas.fokt@
praha14kulturni.cz.
Vstup zdarma.

27 4

so
Od 14:00
do vyprodání zásob

Chřestová sobota

Ochutnejte skvělou jarní zeleninu v polévce, koláči, salátu
i muffinech!
Vstup zdarma.

Kompletní program akcí a kurzů v Plechárně najdete na stránkách www.plecharna.com.
Akce a kurzy u nás mají různé pořadatele. Pokud chcete být jedním z nich, mrkněte na náš web.

Naše školy

Bujaré veselí v maskách
Karnevalový rej masek opět po roce zachvátil celou školku. Originální převleky
dětí i učitelek obdivovali rodiče i školkové kuchařky. Děti vzájemně hodnotily
své nápadité kostýmy kuchtíků, průvodčích, policistů či hasičů, na kterých se
mnohdy podílela celá rodina, čehož si
v dnešní době, kdy je snažší zaběhnout
do půjčovny, moc ceníme. Společně
jsme si užili dopolední skotačení plné
tance, soutěží a přehlídky masek.

Děti a paní učitelky z MŠ Vybíralova

Povedené prezentace „deváťáků“

V naší škole žáci 9. ročníku již tradičně
vypracovávají závěrečnou práci, která je pro ně příležitostí ukázat, co se
za devět let povinné školní docházky
naučili. Na začátku školního roku si
zvolí téma s přihlédnutím ke svým zájmům či ke své budoucí profesní orien
taci. Úroveň svých znalostí i schop-

ností vyhledávat informace či zvládat
základy komunikačních techonologií
pak prokazují v písemném zpracování
a nakonec také v ústní prezentaci před
spolužáky a komisí. Letos jsme viděli
a ohodnotili více jak čtyřicet zdařilých
prací a věřte, že s některými by žáci
uspěli i na střední škole. Témata byla
opravdu pestrá, zajímavě zpracovaná
i odprezentovaná. Deset vybraných
prezentací pak měli možnost zhlédnout i rodiče, kterým děkujeme, že si
našli čas podpořit naše žáky. My, pedagogové, jsme byli pyšní na jejich výkony a už se těšíme na poutavé a kreativní práce našich budoucích deváťáků.
ZŠ Gen. Janouška

Maturitní ples
Přípravy na náš maturitní ples byly
dlouhé a náročné. Dohodnout se totiž v rámci obou maturitních tříd byl
pěkný oříšek, ke kterému nám nikdo nedal louskáček. Nakonec ale
všechno to chystání a zařizování
nebylo tak hrozné, jak se zpočátku
zdálo. Už od října jsme nacvičovali
půlnoční překvapení a užili si během
toho spoustu legrace. Měsíce ubíhaly
a najednou nadešel den D. Už od rána
každý pociťoval nervozitu, ale i natěšenost a zvědavost. Vždyť maturitní
ples má člověk jednou za život!
Kongresovým centrem již od dopoledne kráčely krásné maturantky s nádhernými účesy a elegantní maturanti,
kteří s úsměvem pomáhali svým kamarádkám s nošením těžkých šatů.
Naposledy jsme si vyzkoušeli nástup
a půlnoční překvapení, převlékli se
do večerních rób a nejslavnostnější

večer našeho studia mohl začít. Kapela hrála, lidé tančili a moderátor
bavil vtipnými poznámkami.
Nejkrásnějšími zážitky z plesu pro
mne jsou šerpování maturantů, společný přípitek a půlnoční překvapení,
kterým jsme sál roztančili a pobavili,
což bylo jedním z našich cílů. Tím nejdůležitějším ale bylo prožít celý večer
po boku našich milovaných a pořádně
si ho užít na „plné pecky“, což se povedlo. Na tento večer budeme s úsměvem ještě hodně dlouho vzpomínat!
Kateřina Kukolová, oktáva B,
gymnázium Chodovická

Zápis do MC
Pastelka
V týdnu od 8. do 12. dubna proběhne v Montessori centru PASTELKA
zápis na nový školní rok 2019/2020.
Zápis na volná místa (na dotaz)
probíhá nadále i na druhé pololetí 2018/19 pro děti ve věku 2–4 let
do dětské skupiny Pastelka v Montessori školce. Ta zahrnuje dopolední program, který může dítě
navštěvovat 1–2x týdně dopoledne.
Zápis probíhá také pro odpolední
zájmové kroužky pro předškoláky – MONTESSORI DÍLNIČKA (dítě
1,5–3 roky + rodič), ANGLIČTINA
S RODILÝM MLUVČÍM (děti 3–7 let),
SPORTOVNÍ HRY (3–6 let). Bližší
informace na www.mcpastelka.cz
nebo na tel. čísle 723 120 494.
MC Pastelka

Vítání jara na Lehovci

V sobotu 23. 3. se lidé na Lehovci
rozhodli přivítat jaro do čistého prostředí. A tak se v dopoledních hodinách za krásného slunečného počasí sešli za stejným účelem - uklidit
okolí svého bydliště. Akci pořádala
MŠ Lehovec ve spolupráci s KC Kardašovská a uklízelo se na horním
i dolním sídlišti. Pytle se plnily rychle, nejčastěji PET lahvemi a papíry,
ale našel se třeba také deštník či
žehlicí prkno. Dobrovolníků se sešla spousta (jen z MŠ se zúčastnilo
15 rodin), proto bylo téměř celé sídliště již v poledne čisté a na děti čekala za práci odměna v podobě drobné
hračky. Na zahradě MŠ byl připraven také táborák se špekáčky a nápoji, kde se v přátelské atmosféře
u ohně sdílely nejen zážitky z úklidu. Po celý den bylo také otevřeno
KC s nabídkou kreativních dílen, kde
se tvořily nádherné jarní květinové dekorace a drátkovaly kamínky.
Všichni věříme, že se jarní úklidy okolí stanou každoroční a tradiční akcí.
Všem dobrovolníkům děkujeme!
Kolektiv MŠ Lehovec
a KC Kardašovská
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Každý měsíc vám představíme jednu neziskovku, která v Praze 14 působí.
Dozvíte se, že zdejší život je bohatší, než jste si mysleli.

JAHODA je tu pro děti
i mladé lidi
Má za sebou více než dvacet let zkušeností a v jejím
týmu pracují odborníci. Nezisková organizace JAHODA působí ve dvou čtvrtích hlavního města, provozuje jesle i mateřskou školku a v Praze 14 se soustředí zejména na děti a mladé lidi. „Velká pražská
sídliště mohou být anonymním prostředím, kde se
lidé neznají a nevytvářejí osobní vazby. Pokud v tomto prostředí vyrůstají děti bez dobrého rodinného
zázemí, mohou přijít problémy,“ vysvětluje ředitelka
JAHODY Markéta Kalinová a poukazuje na možnost
experimentů s drogami nebo záškoláctví.
JAHODA pracuje jednak v terénu, jednak nabízí aktivity, které dětem umožní smysluplně trávit volný čas.
Terénní pracovníci tu pomáhají řešit problémy mladých klientů, doučují je nebo je doprovází na úřady.
Volnočasové aktivity zase mají na starosti animátoři,
kteří přišli do zdejšího týmu před dvěma lety a jejichž
práce se osvědčila hlavně při pořádání oblíbených
fotbalových turnajů. JAHODA se tak chlubí silným týmem, jehož členové mají různorodé zkušenosti.
Důležitou součástí organizace je také mateřská
škola, kde učitelky pracují i s dětmi cizinců, aby se
integrovaly a naučily česky. „Za dvacet let jsme se
tady s kolegy tak zabydleli a okolí si natolik oblíbili, že
stále rozšiřujeme naše působení i aktivity,“ usmívá
se Markéta Kalinová a doplňuje, že budovu JAHODY
čeká s podporou Prahy 14 velká letní rekonstrukce.

Na Plechárnu se JAHODA vrátí s festivalem Stawberry Fields, jehož osmý ročník se bude konat
22. června a bude se opět věnovat volnočasovým
aktivitám. Vstup je samozřejmě zdarma. „Rozvoj organizace mě stále drží ve střehu a nedovolí mi zakrnět ve stereotypech,“ říká Kalinová, která JAHODU
vede už deset let. A vyzdvihuje práci kolegů: „I přes
velký nárůst zaměstnanců se nám podařilo zachovat přátelskou atmosféru a hlavně legraci. Ta je pro
mě důležitá,“ dodává.

Z Valašska
do Prahy 14
Roky pracuje na divadelních a komunitních projektech.
Stála u počátků oblíbeného Studia hrdinů, organizovala
umělecké festivaly a teď povede nové komunitní centrum H55 v Hloubětíně. Klára Mišunová, která vystudovala produkci na DAMU, o sobě říká: „Jsem děvče z veřejného prostoru. Vyrůstala jsem na nádraží ve valašských
Huslenkách. Máma tam prodávala lístky, měli jsme byt
v patře nádražní budovy a rodiče tam stále bydlí.“
Z nádraží v Huslenkách se vydala nejprve do Brna a později do Prahy, kde pracovala na velkých projektech jako
Zažít město jinak, nebo pomáhala proměnit Malostranské náměstí z parkoviště ve veřejný prostor. „Zastesklo
se mi,“ odpovídá na otázku, proč se od projektů ve středu města vydala do komunitního centra na pražské periferii. „Jsem přeci jen holka z valašské vesnice,“ směje
se.

„Zároveň chceme, aby program tvořili zejména
Hloubětínští. Sbíráme proto podněty a zájemce o konání
aktivit,“ vysvětluje Klára. Kolaudace komunitního centra
se už blíží a jeho nová vedoucí plánuje budovu postupně zabydlovat do oficiálního otevření, které proběhne
v září. Kavárna ale začne fungovat již dříve. „Velké projekty a ruch z centra tu budou pořád. Chci vybudovat něco
osobnějšího na menším prostoru,“ vysvětluje Klára, proč
na možnost vést H55 kývla. „Budeme propojovat komunitu, kulturu a svět knih,“ dodává.

„Komunitní centrum by mělo být veřejným prostorem.
Líbí se mi, že H55 je otevřená, že tam bude velká zahrada s loukou a altánem,“ říká Klára, které v centru Prahy
chyběla vůně stromů. Také doufá, že lidé budou chodit
do centra nenuceně, že tam zavítají, i když zrovna nepůjdou na koncert, pohádku nebo kurz. V H55 se totiž
otevře i kavárna a pobočka Městské knihovny. Právě do
ní by Klára ráda přilákala i spisovatele na autorská čtení,
aby knihovna nebyla jenom půjčovnou knížek.
Praha 14 kulturní / duben 2019

04

Duben
2019

2

18:00 Každý z nás se může dostat do exekuce. Přijďte si poslechnout,

út

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

3

16:00 Kurz s Hanou Maříkovou, odbornicí z Cechu česko-moravských

Kalendář akcí
P R A H A 14

Přednáška: exekuce

běloruská kuchyně

16:00 Jak se vaří v Bělorusku a co je pro něj typické – to si uvaříme

jak se takovému problému vyhnout.

a zjistíme to s lektorem Siarheiem Karpauem.

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

WorkshoP: Malování a zdobení kraslic

17:00

uměleckých dráteníků. Rezervace nutná.

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 150 Kč,
www.plecharna.com

St

3 –24

výstava v Galerii 14

5

barvení vajíček

18:00

Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Obláček bude otevřena
vždy v út, st a čt od 14 do 18 hod.

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,
www.plecharna.com

krásy běloruska

18:00 Bělorusko je neprozkoumaná evropská země. Stojí za to ji

na ně.

navštívit? Přijďte to zjistit.

Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2, Černý
Most, 100 Kč, www.ddmpraha9.cz

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

jaro na talíři

18:30 Vaření a beseda o zdravém stravování. Přihlášení na

19:00

mcklubicko@praha.ymca.cz nutné do 2. 4.

6

a ruskou hudbu. Vystoupí i Jan Bendig.

SO

7

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, příspěvek koupí odznaku za 10 Kč,
www.kdkyje.cz

15:00

ne

8
9

15:00 Přijďte si uplést věneček z drátku a umělých drobných květin.
Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,
Černý Most, zdarma, www.ddmpraha9.cz

út

Přijďte si zahrát kuličky

Čt

vítejte v Polsku

18:30 Komponovaný večer o našich sousedech v rámci projektu

Setkání kultur.

Kavárna Maňána, Maňákova 745/13, Černý Most, zdarma,
www.facebook.com/kavarnaManana

12

dobrovolnický úklid sídliště černý
Most
Společný úklid sídliště Černý Most – po levé straně ulice
Bryksova od č. 33 k Plechárně.
49.PH Royal Rangers, Bryksova 33, Černý Most,
49ph.royalrangers.cz

divadlo vzPoMínek Pro seniory

10:00 Přijďte zavzpomínat na své mládí a přetvořit své vzpomínky

do divadelní podoby.

11:00

17:00

10:00

učíMe se se zlobivákeM

Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností
a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz

Praha 14 kulturní / duben 2019

Základní techniky moderní kaligrafie jako jsou tahy nebo
abeceda. Kapacita je omezena.

Pěvecký koncert

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Sedlákové. Čekají vás skladby
komorní i sólové.
ZUŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Černý Most, zdarma,
www.zus-hp.cz

13

9:30

SO

doG racinG – klubový závod

Zavod pro páníčky a jejich psí společníky. Pro účast je potřeba
běhat coursing a znát střapec.
Český dog racing klub, Čelákovická, Hloubětín, 300 Kč,
www.ceskydogracingklub.cz

10:00

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

St

Páteční sPeciál: kurz kaliGrafie

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

pá

jarní věnečky

16:15

10

11

zPívání Pro radost

15:00 Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

Ty nejlepší příběhy pejska a kočičky na divadelních prknech.
Představení doprovodí veselé písničky.

16:00 Přijďte s námi přivítat jaro – turnaj ve cvrnkání kuliček.
Pionýr z.s. - 93. PS Orion, Kpt. Stránského 994/6, Černý Most,
zdarma, www.93-oddilorion.wbs.cz

PO

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

Pohádková neděle – o Pejskovi
a kočicce

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

bioGraf kyje – Manželské etudy: nová
Generace
Podívejte se do zákulisí českého manželství. Po projekci
následuje debata s režisérkou Hanou Třeštíkovou.

MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most, 150 Kč,
www.mcklubicko.cz

setkání kultur

volnočasový areál čihadla Praha 14
očiMa studentů
Podívejte se, jak by mohla Čihadla vypadat v budoucnu.
Představíme vám projekty studentů.

MČ Praha 14, nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most,
zdarma

18:00 Tři koncerty za jeden večer. Poznejte romskou, španělskou

Pomozte vymést zimu z Plechárny. Uvítáme každou pomocnou
ruku, odměnou bude grilovačka.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, www.plecharna.com

15:00 Jak si ozdobit vajíčko? Naučíte se je barvit, omotávat a malovat

pá

jarní úklid

zdobení vajec na dřevu

Workshop zdobení velikonočních vajec se zkušenou lektorkou.
Rezervace na kavarna@kafenadrevo.cz.
Kafe na dřevo, Pilská 9, Hostavice, 100 Kč, www.kafenadrevo.cz

11:00

blaf – kutilská edice

Budeme namáhat zlaté české ručičky. Přijďte se bavit, učit se
novým věcem, nebo jen kroutit hlavou.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 50 Kč,
www.plecharna.com

14
ne

nohejbalový turnaj trojic Pro všechny

18:00

15:00 Open air turnaj v nohejbalu pro každého a za každého počasí.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,
www.plecharna.com

15:00

18:30

Poznejte svět se Zápecníčkem, klukem upečeným z těsta.
Veselou pohádku doplňují lidové písničky.

19:00 Karel Kahovec, legenda 60. a 70. let, oslaví 55 let činnosti.

16:00 Vyrábějte a hodujte. Na děti čeká výtvarná dílnička, pro všechny

Poslechněte si popové i bigbeatové pecky.

jedlíky speciální velikonoční menu.

9:30

PO

Třicetiminutová konzultace s výživovou poradkyní zdarma.
Předem objednaní zájemci mají přednost.

MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most, zdarma,
www.mcklubicko.cz

ikarus 141

20:00 Příběhy z Černého Mostu podle knihy Linka č. 141 ve scénickém

podání Tomáše Hanáka.

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 100 Kč,
www.plecharna.com

16

18:00

autorský večer

Koncert sestavený z autorských skladeb našich současných
i bývalých zaměstnanců.
ZUŠ Generála Janouška, nám. Plukovníka Vlčka 686/11,
Černý Most, zdarma, www.zus-hp.cz

út

18:00

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, www.kdkyje.cz

25
Čt

nájeMníci Pana sWana – derniéra

26

16:00 Ozdobíte si vlastní ekotašku, poznáte řadu rostlin a živočichů

27

9:00

St

19:00

SO

o životě včel aneb Proč jsou včelaři
dlouhověcí

18

7:30

Čt

15:00

Cestou necestou po internetu. Seminář probíhá formou
komentované prezentace.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

23

15:30

24

10:30

út

St

klubíčkovské hrátky s Přírodou

Zábavné odpoledne s tematikou přírody a recyklace, hry
pro děti, ukázka živých zvířat.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
vstupné dobrovolné, www.mcklubicko.cz

trestat, nebo netrestat?

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

otevření koMunitní zahrady

14:00 Pomozte nám založit medonosnou loučku. Setkáme se

s včelařem a pak budeme grilovat.

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,
www.plecharna.com

28
ne

den Milosrdenství, sMíření a odPuštění

15:00 Den v roce, kdy je vše odpuštěno. Přednáška, bohoslužba, stálá

zpovědní skužba a odborné poradenství.

Římskokatolická farnost u kostela sv.Bartoloměje, Irvingova,
Černý Most, zdarma, www.farnostkyje.cz

Pohádková neděle – Matylda zasahuje

15:00 Zábavná pohádka s písničkami o roztržité kachně Matyldě je

inspirována známým večerníčkem.

Velikonoční výlet pro děti na rozhlednu Pepř a do štol.

it seMinář: MaPy a cestování

Akce je celodenní a vhodná pro rodiny s dětmi. Vyrobit si budete
moci například stylové klobouky.

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, vstup zdarma,
www.plecharna.com

vzhůru do PodzeMí

Dům dětí a mládeže Praha 9, Jílové u Prahy, 200 Kč,
www.ddmpraha9.cz

kreativní dílny: čarodějnice

i muffinech!

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,
Černý Most, 300 Kč, www.ddmpraha9.cz

Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,
Černý Most, zdarma, www.ddmpraha9.cz

chřestová sobota

Sportem ku zdraví! Sraz je v 9 hodin v KC Kardašovská.

Nocování s kamarády, barvení vajíček, pletení pomlázky
a velikonoční hry a kvízy.

a s mnohými se i setkáte.

14:00 Ochutnejte skvělou jarní zeleninu v polévce, koláči, salátu

cestou necestou na doubravku

velikonoční nocovka – vzhůru
do PodzeMí

den zeMě

pá

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

9:00

zPívání Pro radost

15:00 Přijďte si zazpívat známé písničky za doprovodu kytary.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska
19:30 Brilantní komedie Michaela Cooneyho v podání Divadla bez debat.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 100 Kč, www.kdkyje.cz

Jak včely žijí, jak je jejich společenství organizováno a čím vším
jsou pro člověka užitečné?

17

Vystoupí Petr Nouzovský a Miriam Rodriguez Brüllová.
Na programu jsou díla G. Faurého a A. Vivaldiho.

koncert – karel kahovec

velikonoční odPoledne

15

koncert koMorní hudby v Galerii 14
MČ Praha 14, nám. Plukovníka Vlčka 686/11, Černý Most, zdarma

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

Poradenství zdravého životního stylu

Jak se žije u protinožců? Přijďte se dozvědět zajímavosti
o přírodě a historii Australanů.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

Pohádková neděle – nešťastný šafářův
dvoreček

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz

rudolf zeMek – fotodojMy z austrálie

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč/rodina, www.kdkyje.cz

30
út

čarodějnice Prahy 14

15:00 Zábavné odpoledne s kovářem, čarodějnými soutěžemi

a bublinovou show. Přijďte se pobavit.

MČ Praha 14, Pospíchalova, Černý Most, zdarma

KOMPletní PŘeHleD AKCí nAJDete nA StRánKáCH
www.PRAHA14.CZ/KAlenDAR-AKCI
KAlenDáŘ AKCí PŘIPRAVUJe PRAHA 14 KUltURní
PRO MĚStSKOU ČáSt PRAHA 14.

Interaktivní seminář pro rodiče s lektorkou Ing. Mgr. Marií
Novákovou.
MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most,
50 Kč/rodina, www.mcklubicko.cz
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Inzerce

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
PROSÍM KONTAKTUJTE:

RŮŽENA HRDÁ

nK
 oupím

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

nK
 oupím byt v Praze. Financování zajištěno,

733 720 744,
hrda@regionalnivydavatelstvi.cz

koupě možná i s věcným břemenem na dožití. Děkuji za nabídku tel: 725 753 743

nP
 římý

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

nP
 RONAJÍMEJTE

BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty
v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE! T. 734 319 304

nH
 ledám

menší byt do 15 tisíc nebo větší
do 20 tisíc pro 2 osoby - pár. Dlouhodobě,
lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum
do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 777 615 730

www.skolahermanek.cz
tel.: 606 416 930

RV1900691/01

Heřmánek Praha, ZŠ
přijímá k 1. 9. 2019
žáky do 3., 5. a 8. třídy

Koňský hnůj zdarma

doprava za symbolickou cenu, dovozy
písků, štěrku, betonů, zeminy
– objednávky po telefonu, odvozy odpadů,
sutí atd.
Pech Karel • Praha 14 tel.: 602 371 605,
602 207 116

BYDLENÍ
n Koupím

jakýkoliv byt na Praze 14 a v nejbližším okolí jako budoucí investici pro
moje děti. Nevadí i právně komplikované
případy. Výkup bytu i s věcným břemenem
na dožití možný. Děkuji za nabídku, tel.
728 384 509
chatu, chalupu do 50 km od Prahy,
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 725 911 070

a vyklízecí práce provádíme
již 8 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. Svátky a víkendy bez příplatků. Kilometry po Praze zdarma. www.stehovanikrbec.cz,
727 943 277,

nR
 ekonstrukce

bytových jader, obklady, dlažby, plovoucí podlahy + veškeré
truhlářské práce a servis plastových
oken. Vše kvalitně. Tel.: 731 054 321,
733 278 096

OSTATNÍ
nK
 oupím

ZNÁMKY, MINCE, V YZNAMENÁNÍ, BANKOVKY, ODZNAKY a LP
desky! Nejlépe celé sbírky, nebo pozůstalosti. Přijedu, ocením, zaplatím
v hotovosti, odvezu. Solidní jednání.
Tel.: 603 938 271

nK
 OUPÍM

KNIH Y, ČA SOPISY, DROBNOU
GR AFIKU, POHLEDNICE I CELÉ
KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. NABÍDNĚ TE.
TEL.: + 420 60 3 247 819, E-MAIL:
CENTRUMS.T@POST.CZ

n ! !

nV
 edení

n I nstalatérské

nK
 OUP.

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše
za rozumnou cenu. Stěhování-Doprava.
Tel.: 773 484 056
práce, topení, zedn. práce.
Výměna kuch. desek a dřezů. Volek. Tel.
602 649 359

nČ
 ištění

koberců a čalounění, pro firmy i domácnosti. Jedná se o hloubkové čištění profesionálním strojem. Informace a objednávky
na tel.: 603 701 992

nN
 abízíme

malířské a lakýrnické práce,
štukování, stěrkování stěn i stropů, tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

nN
 ová

mobilní pedikúra a manikúra. Ráda
za Vámi přijedu až domů, vždy úterky a pátky. Praha Kyje, Jahodnice, Černý Most, Běchovice, Dolní Počernice. Volejte 722 968 811

nS
 ídlo

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

účetnictví, vedení daňové evidence, zastoupení na úřadech. Zpracování DPH, kontrolní hlášení, daňová
přiznání. Ing. Miloš Lassig 603 462 007,
mlassig@seznam.cz

STARÉ ŠPERKY, i pošk., zlaté mince, st. stříbrné předměty, zlaté zlomky
za max. ceny. INTERANTIK, PRAHA 9,
Pod Pekárnami 157/9, od 10 hod. Tel.:
605 829 440

nV
 ykoupím

staré knižní pozůstalosti,
sbírky známek, fotografií, pohlednic,
dokumentů apod. 731 489 630

nP
 ronajmu

dlouhodobě zahrádku v Horních Počernicích, oplocenou, neudržovanou, s možností vlastní výsadby.
Voda na pozemku. Cena dohodou. Tel.:
702 727 678

nH
 ledáme

seniora – dobrého řidiče,
který by občas odvezl postiženou
paní s doprovodem na výlet a nákup.
Jen z blízkého okolí Dářská ul. Tel.:
731 137 267

RV1801460/09

n Koupím

SLUŽBY

nS
 těhovací

30

Křížovka o ceny

V tajence najdete konec citátu Dalajlámy: Pamatujte, že ...

Vylosovaní tři luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou
a svým telefonním číslem posílejte do 15. dubna 2019 e–mailem na: krizovka@casopis14.cz, nebo v označené obálce
s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také
odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.
Tajenka březnového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/3) zní: „SMRT SE NEŘÍDÍ NAŠIMI PLÁNY.“ Vylosovaní výherci
jsou: Vratislav Stuchlík, Praha 9; Jan Krušina, Praha 14; Helena Ohlídalová, Praha 14. Výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte
pověřené pracovnice na e–mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.

31

S MAXÍKEM KOLEM SVĚTA
KAŽDOU STŘEDU / OD 16 HOD.
MAXÍKOV

PROGRAM
3. 4. / HURÁ NA SAFARI
10. 4. / AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ
BUBNY PRO VÁS

24. 4. / SLŮNĚ BABŮ A SPRAVEDLIVÉ DĚLENÍ
DIVADLO POD KLOBOUKEM

RV1802421/04

17. 4. / TANEC V SAFARI PARKU
TANEČNÍ SKUPINA DIVIZE

