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NÁDRŽ VEDLE KYJSKÉHO RYBNÍKA
(PŘI UL. BROUMARSKÁ)
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PRO DĚTI
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1 / 6 / 19

10:00 – 1 3:30
centrální park
nedaleko metra
Rajská Zahrada

Závody jsou určené dětem do 15 let. Do rybníku bude
nasazeno 5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž
uzavřena cca od 16. do 18. 5. včetně. Podmínky závodu se
účastníci dozví na místě, kde si půjčí i potřebné
vybavení. Po skončení závodu mohou děti s platnou
povolenkou dál lovit dle rybářského řádu. Upozornění:
do soutěže se započítává každá ryba chycená v jednom
kole, ryby nedosahující zák. délky a hájené ryby budou
vráceny vodě.

praha14 k ulturni.cz
ř

Č Praha 14 ve spolupráci s územním svazem Českého

Akci po ádá M

ř

rybá ského svazu a místní organizací

ČRS Prahy 9.
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Vážení přátelé,
skoro by se chtělo říct, že léto už klepe na dveře.
Alespoň to naznačují venkovní teploty, které
v závěru dubna vystoupaly téměř ke třicítce.
Uvidíme, jaké počasí si na nás nachystá květen –
doufejme, že minimálně stejně krásné, abychom
mohli co nejvíce času trávit venku, v přírodě.
Dovolte, abych hned na úvod poděkoval těm, kdo
se dostavili k dubnovým volbám do Senátu ČR
a nově zvolenému senátorovi Davidu Smoljakovi
pogratuloval k zaslouženému vítězství. Faktem je,
že si od voleb neodpočineme ani v nadcházejícím
měsíci, kdy nás čekají ty do Evropského parlamentu.
Upozorňuji, že jsou neméně důležité, protože
rozhodnou o tom, kdo bude hájit zájmy českých
občanů nejen v rámci této instituce, ale i v rámci Evropy. Nenechávejte rozhodnutí
pouze na ostatních a přijďte dát hlas svým kandidátům.
Už v minulém úvodníku jsem nastínil, že Praha 14 spouští další ročník projektu
Čtrnáctka podle vás, tedy tzv. participativního rozpočtu. Máte-li nápad, jak naši
městskou část vylepšit, a do konce července podáte vlastní projekt, máte šanci, že
se promění ve skutečnost. Stačí pro něj nadchnout co nejvíce známých, sousedů
a dalších obyvatel Prahy 14 a přesvědčit je, aby Vaši vizi podpořili v následném
veřejném hlasování. Úspěšné projekty městská část nejen finančně podpoří, ale
také zrealizuje – opět je na to připraveno 5 milionů korun. Veškeré podrobnosti,
včetně zkušeností navrhovatelů z minulého ročníku si můžete prostudovat
na stránkách tohoto vydání časopisu a samozřejmě i na webu www.praha14.cz.
Mně osobně v uplynulých dnech udělaly velkou radost dvě zprávy: první se týká
rekonstrukce autobusového terminálu na Černém Mostě, druhá rekonstrukce
hloubětínské ulice Zelenečská a jejího okolí. Co se černomosteckého nádraží
týká, došlo k zásadnímu průlomu v nedořešených majetkoprávních vztazích.
Po osmi letech úmorných jednání s hlavním městem Prahou bylo rozhodnuto,
že terminál převezme do správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
V současnosti se dokončují nezbytné administrativní kroky, pak by měla
následovat příprava celkové rekonstrukce zanedbaného areálu. Dále se nám
povedlo s pražským magistrátem dohodnout pokračování rekonstrukcí ulic
v severní části Hloubětína. Začnou už letos v létě s tím, že během celkem
tří etap budou opraveny povrchy vozovek a chodníků, bude rozšířen počet
parkovacích míst, bude upraveno a vyměněno kabelového vedení a upraveno
veřejné osvětlení včetně inženýrských sítí. Věřím, že tato dlouho očekávaná
proměna přispěje ke zvýšení úrovně naší městské části. Bližší informace o ní
připravujeme do příštích vydání Čtrnáctky.
A protože, jak se říká, nejen prací živ je člověk, na závěr si dovolím připomenout,
že je pro Vás i v nadcházejícím měsíci připravena spousta zábavy. Pobavit se
můžete na Staročeském jarmarku, při oblíbené sousedské slavnosti Černý Mošt,
akci Zažij Vietnam, kterou letos vrcholí kampaň Setkání kultur, nebo třeba při
tradičním Vítání cykloobčánků.
Krásný květen všem!
Váš starosta
Mgr. Radek Vondra

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

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 sdělení
označujeme zkratkou (pr).
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Téma

První ročník participativního
rozpočtu finišuje, druhý začíná

PILOTNÍ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ ČTRNÁCTKA PODLE VÁS ROZDĚLIL PĚT MILIONŮ KORUN
MEZI DVANÁCT PROJEKTŮ. V TOM LETOŠNÍM MOHOU OBČANÉ PODÁVAT NÁVRHY NA PROJEKTY OD PRVNÍHO
KVĚTNA DO KONCE ČERVENCE, ROZDĚLOVAT SE BUDE STEJNÁ ČÁSTKA.
a co všechno by měl obsahovat, najdete v boxu u tohoto článku nebo
na webu MČ. „Asi nejzásadnější je
skutečnost, že se projekt musí týkat území, které je v majetku městské části či hlavního města Prahy.
Pro snazší orientaci, které pozemky
to jsou, máme na webu k dispozici
mapu,“ vysvětluje Lucie Hlavačková,
koordinátorka Čtrnáctky podle vás
z ÚMČ. „Navrhovatel projektu musí
být starší 15 let a nemusí mít trvalé
bydliště na Čtrnáctce, je však potřeba
získat garanty z naší městské části,
kteří se budou starat o podporu projektu v jeho blízkém okolí,“ doplňuje
Lucie Hlavačková.

První turnaj Fotbalové ligy mistrů Prahy 14 se hrál v březnu v hale ZŠ Chvaletická, květnový bude
na venkovním hřišti Na Hutích.

Osm z projektů vybraných v pilotním
ročníku participativního rozpočtování už slouží občanům městské části.
Projekt sportovní, tedy Fotbalová Liga
Mistrů Prahy 14, se koná v průběhu
celého roku, tři zbývající budou realizovány do podzimu. „Máme radost, že
se obyvatele Prahy 14 podařilo zapojit do rozhodování o investicích a zušlechtění naší městské části. Člověk,
který v dané lokalitě žije, má nejpřesnější představu o tom, co konkrétní
místo pálí a jakou změnu potřebuje.
Někdy i relativně malá investice může
znamenat velký posun k lepšímu –
kdyby například osvětlení přechodu

přispívající k jeho vyšší bezpečnosti
zabránilo jedné nehodě, mělo by to
smysl,“ říká Mgr. Irena Kolmanová,
místostarostka Prahy 14, která má
participativní rozpočet ve své gesci.
JAK NA TO?
V první fázi participativního rozpočtování Čtrnáctka podle vás mohou občané podávat své návrhy, z nichž radnice vybere ty, které splňují zadání.
V další fázi lidé hlasují pro projekty,
které se jim nejvíce líbí a nakonec se
tyto projekty s nejvíce hlasy realizují.
První fáze běží od 1. 5. do 30. 7. 2019.
Pravidla, jak by projekt měl vypadat

BEZPEČNOST, SPORT I RELAXACE
Navržené projekty se dotýkaly různých
oblastí života. Na bezpečnost se zaměřilo výše zmíněné osvětlení přechodu
a nájezdy na chodník, zbývá realizovat
Kyjské terasy, které upraví a zkrášlí
strmou a po dešti kluzkou cestičku vedoucí od KD Kyje ke Kyjskému rybníku.
Celá řada návrhů řešila způsob trávení volného času dětí či dospělých
a s ním související zušlechtění zanedbaných veřejných prostranství. Revitalizovalo se dětské hřiště v Jahodnici
a parčík ve Splavné, ve kterém porostou betonové houby. Divočina ztratila
něco ze své divokosti a stala se místem vhodným pro relaxaci a hraní petanque, v Jahodnici přibylo stromořadí a veřejně přístupný gril. Kolem

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ PROJEKTU
Povinná kritéria pro zařazení projektu
do hlasování:
n Projekty musí být v souladu se Strategickým plánem rozvoje MČ P14
pro období 2015 – 2025, Územním
plánem HMP a případně dalšími
strategickými dokumenty MČ P14
a HMP.
n Projekt v rámci VELKÝCH PROJEKTŮ se může týkat pouze majetku
ve svěřené správě MČ P14.
n Projekt v rámci MALÝCH PROJEKTŮ
se může týkat pozemků a majetku,
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jejichž vlastníkem je hl. m. Praha,
MČ Praha 14 a věcí jí svěřených.
n Projekt může být realizován pouze
na veřejně dostupných místech (budovy, prostranství, školní pozemky/
zahrady).
n Výdaje na případné zpracování
projektové dokumentace jsou nedílnou součástí rozpočtu projektu.
Nemohou však být ale jeho jedinou
položkou.
n V rozpočtu projektu musí být také
zahrnuty výdaje na údržbu po dobu

následujících 4 let po ukončení realizace projektu.
n Výdaje nepřesáhnou limit 200 tis.
Kč. vč. DPH (u malého projektu) a 2
mil. Kč vč. DPH (u velkého projektu).
n Projekt musí být realizovatelný
do konce roku 2021.
n V případě potřeby se městská část
Praha 14 zavazuje projednat navrhovaný projekt v dané lokalitě.
n Navrhovatelé berou na vědomí, že
vítězné projekty nemusí být realizovány v navrhovaném rozsahu.

Téma

NOVÉ PROJEKTY, NOVÉ VÝZVY
V pilotním ročníku přijala radnice
přibližně 30 projektů, některé se musely vyřadit pro nesplnění požadavků. Do hlasování jich pak postoupilo
18 a 12 z nich uspělo. „Ráda bych lidem
s nápadem vzkázala, aby se nebáli to
zkusit. Těm, kteří už mají s podobnými
projekty či žádostmi o granty zkušenosti, nepřipadá proces složitý. A těm,
kteří zkušenosti nemají, rádi pomůžeme. Samozřejmě jsme se při realizaci
setkávali s drobnými komplikacemi,
třeba ze stran dodavatelů, ale nebylo

MGR. IRENA KOLMANOVÁ,
MÍSTOSTAROSTKA
Máte dotazy či
podněty týkající
se investic, životního prostředí, komunikace
s veřejností nebo
třeba veřejných
projednání a lokálních fór? Napište nám přes kontaktní formulář
na hlavní straně webu městské
části www.praha14.cz nebo se
obraťte přímo na místostarostku
Mgr. Irenu Kolmanovou, která má
výše uvedené oblasti v gesci.
Psát můžete na e-mail:
Irena.Kolmanova@praha14.cz.
to nic, co by se nedalo vyřešit. Celkově
vidím první ročník jako pozitivní zkušenost a věřím, že to podobně vnímají
i úspěšní překladatelé projektů“, dodává Lucie Hlavačková, koordinátorka
Čtrnáctky podle vás. 
pet

Bojovat za dobrou věc se vyplácí
ZEPTALI JSME SE ÚSPĚŠNÝCH ÚČASTNÍKŮ PILOTNÍHO ROČNÍKU
ČTRNÁCTKY PODLE VÁS NA TO, CO JIM ÚČAST V PARTICIPATIVNÍM
ROZPOČTOVÁNÍ DALA A ZDA BY DO TOHO ŠLI ZNOVU.
VÝSADBA STROMŮ A GRIL ZÓNA
(Jahodnice), Jan Rambousek
Participativní rozpočtování je trochu
strašidelný název pro něco, co považuji za jednu z nejpřirozenějších cest,
jak nám všem připomenout, že veřejný
prostor může být či lépe – měl by být
společné dílo. Byl jsem mile překvapen,
kolik lidí je ochotno ukrást čas vlastní

Budování odpočinku v Divočině

rodině a zcela zdarma pracovat a diskutovat návrhy, jak zlepšit společné okolí.
Ačkoliv byla realizována jen část návrhů,
vedení radnice má nyní k dispozici zajímavý zásobník připravených projektů,
který bude v následující letech narůstat.
Věřím, že zájem o praktickou spolupráci mezi radnicí a obyvateli města bude
stoupat. Osobně se moc těším na další

Anketa
Vnímáte participativní rozpočet jako
přínosný? Které projekty z minulého
ročníku vás nejvíce zaujaly?
Ano, jako velmi přínosný. Koncem roku 2016 jsme navrhovali úpravu rozpočtu Prahy 14,
aby mohl být zaveden. Tehdy
byl smeten ze stolu a o půl roku později
přišla koalice se svým návrhem, který
již prošel. Nevadí. První ročník prokázal
zájem veřejnosti a těšíme se, jaké nápady přijdou letos. V obcích, kde participují
delší dobu, je vidět, že časem přichází
více lepších projektů. I tak by realizacím
měla předcházet veřejná projednání
v dané lokalitě, aby se předešlo peticím
či sousedským hádkám.
Bc. Tomáš Novotný, ANO
Participativní rozpočet (PR) je
další z nových populistických
prvků, jak řešit místní problémy v samosprávách. Osobně
nejsem z těchto metod nadšen, mám
raději zdravý selský rozum. Pokud se
vedení radnice rozhodlo k tomuto kroku
a myslí to opravdu vážně, tak by mělo
částku pro PR navýšit alespoň na 10 mil.
Kč a dle zkušeností jiných MČ, které byly
v tomto kroku rychlejší, zatraktivnit systém hlasování. Jde přece o průhlednost
a férovost těchto kroků. Navýšení PR
však koalice zatím odmítla.
Miroslav Froněk,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
návrhy letošního roku a radost z výsledku, který dodává chuť a sílu se podobným aktivitám věnovat.
PĚŠÍ CESTA PODÉL KYJSKÉHO
RYBNÍKA, Andrea Lacinová
V rámci projektu jsem měla možnost
podílet se na úpravě veřejného prostoru,
která se s přispěním ÚMČ Prahy 14 realizovala ještě tentýž rok. Díky takové poměrně obyčejné věci, jako je úprava cesty, jsem měla možnost alespoň trochu
zpříjemnit lidem jejich všední den. Dalšího ročníku se opět ráda zúčastním.“
FOTBALOVÁ LIGA MISTRŮ PRAHY 14,
Vojtěch Havlovec
Participativní rozpočet je skvělá věc,
občané mohou získat peníze na své projekty bez velkých úřednických procedur.
Na druhou stranu může někdo namítnout, že občan vymýšlí projekty, které by
měly být generovány jednou zaštiťující
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Účast v anketě byla nabídnuta všem stranám / hnutím zastoupeným v ZMČ Praha 14.

Kyjského rybníka vede nová zpevněná
cesta a ve vnitrobloku v Bobkově ulici
mají komunitní zahrádku, které místní občané poeticky říkají oáza.
Zbývá postavit dětské hřiště v Hlou
bětíně, které se oproti úvodnímu návrhu trochu posunulo v prostoru, a zkultivovat vnitroblok na Černém mostě.
„Tím předešlý ročník participativního
rozpočtování uzavřeme a budeme se
těšit na ten letošní, doufám, že projekty budou zase tak pestré,“ doplňuje
místostarostka Kolmanová.

Téma
organizací. Nicméně, pokud bude možnost v participativním rozpočtu pokračovat, náš sportovní projekt bude pokračovat také. Týmy si na sebe začínají
zvykat a přirozená rivalita již funguje.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V JAHODNICI,
Otomar Sláma
Předmětem projektu byla revitalizace
a rozšíření dětského hřiště v Jahodnici. Jsem momentálně služebně v zahraničí a žena mi akorát posílala fotku,
na které si náš syn spolu s dalšími dětmi hraje právě na tomto zrekonstruovaném hřišti. To mě ohromně potěšilo.
Dělá mi radost, když jdu okolo hřiště
a je plné dětí s rodiči. Účast na projektu participativního rozpočtování byla
příjemná zkušenost, jejímž výsledkem
jsou spokojené děti i rodiče. Do dalšího
kola bych šel bez váhání znovu.
OSVĚTLENÍ PŘECHODU
(Cíglerova ul.), Veronika Spišáková
Nejpříjemnější byla podpora sousedů,
známých, blízkých i neznámých. Když
jsem si s někým o projektu bezpečného
přechodu začala povídat, lidé mi předkládali skvělé nápady a návrhy k řešení
situace. Všichni měli dobré připomínky,
ale rozpočet byl omezený a jsem ráda,
že se zrealizovala základní věc, tedy
osvětlení. Jsem vděčná i za jiné projekty, které vznikly s ohledem na přírodu, spojené s výsadbou stromů. Určitě
bych zopakovala svou účast a možná
tak učiním s dalším projektem.
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ A PARKOVÁ ÚPRAVA OKOLÍ
(Hloubětín); NÁJEZDY NA CHODNÍK
(Kbelská ul.), Božena Reisová
Jsem velmi ráda, že úřad dává lidem
šanci, aby si o svých prioritách rozhodovali sami. Bohužel jsem se u projektu dětského hřiště setkala s negativní
reakcí místních v seniorském věku. Ti
si přáli, abych do participativního rozpočtu navrhla jiný projekt podle jejich
představ. Nepochopili, že každý měl

šanci navrhnout něco sám za sebe,
i oni se mohli vyjádřit. To neudělali
a nyní brblají. Naopak mladí lidé můj
návrh vítali. Výsledkem je kompromis
– moderní oplocené dětské hřiště bude
sice o kousek jinde, ale bude. Přínosem
bylo také odstranění vzrostlých keřů
u laviček, kde měli zákoutí bezdomovci. Prostor se prosvětlil a bezdomovci
zmizeli. Do akce bych šla znovu, i přes
negativní postoj seniorských obyvatel.
KYJE – HUTĚ: PARČÍK SPLAVNÁ –
DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ,
Barbora Vobořilová
Participativní rozpočet považuji za skvělý způsob spolupráce radnice a občanů. Díky němu se nám podařilo rychle
doplnit chybějící prvky v parčíku s hřištěm. Sepsání projektu bylo celkem
snadné a nezabralo moc času. Oceňuji
komunikaci a podporu ze strany radnice, způsob hlasování i relativně rychlou
realizaci. Až budeme mít zase nějakou
myšlenku, co vylepšit, půjdeme do toho
určitě znovu.
ZAHRÁDKA MEZI PANELÁKY
(vnitroblok při ulici Bobkova),
Alžběta Suchelová
Úspěšná účast mi dala hodně práce
na zahrádce, která podle ohlasů dělá
radost mnoha lidem z vnitrobloku, kde
zahrádku máme. Společně s panem Jiřím Pechou, který mi s projektem pomáhal, jsme na Černém Mostě vytvořili
„oázu“ – tak lidé naší zahrádce říkají.
Všechny pochvaly, které se k nám dostaly, mne utvrzují v tom, že účastnit
se participativního rozpočtováni mělo
smysl. Šla bych do toho znovu. Je to
o tom, chtít dělat něco pro druhé.... třeba jen radost, když se podívají z okna....
ODPOČINEK V DIVOČINĚ (hranice
sídliště Černý most a parku U Čenku),
Monika Hillebrandová
Participativní rozpočet je super, protože umožňuje realizovat nápad kohokoli
z nás obyvatel. Lidé tak mají možnost

reálně změnit to, co je trápí, kreativně se realizovat nebo jakkoliv rozvíjet
místo, kde žijí. Pak už se nemohou tolik vymlouvat, že něco nejde, mohou se
sami pokusit s tím něco dělat. Projekt
mě přesvědčil o tom, ze participace
na městské části nekončí u popsaných
flipchartů, ale může mít konkrétní výstupy. Moc bych si přála, aby se do dalšího ročníku přihlásilo více projektů.
Pokud bych měla dobrý nápad, určitě
bych se do projektu zapojila znovu, nyní
s tím ale nepočítám.
LIDÉ UVNITŘ SÍDLIŠŤ (vnitroblok
mezi ulicemi Bobkova, Maňákova
a Bryksova), Lucie Zárubová
Chtěla jsem vylepšit současný stav
vnitrobloků, které byly neudržované a lidmi zničené. Byla to má první
zkušenost s projektováním, takže mi
zabralo hodně času, potýkala jsem se
především s rozpočtem – 200 000 Kč
na postavení dětského hřiště není
moc. Také zajištění pozornosti veřejnosti bylo časově náročné, vlastní
marketing je neodmyslitelnou součástí toho, aby projekt dosáhl vyššího
počtu hlasů a mohl se realizovat. Věřím, že obnova částí Prahy 14 je potřeba, a proto bych se přihlásila znovu.
Bojovat za dobrou věc se vyplatí.
KYJSKÉ TERASY, Andrea Kosařová
Účast v participativním rozpočtování
je určitě zajímavou zkušeností s mnoha pro a málo proti. Na rozdíl od jiných
grantových výzev je sepsání projektu
velmi snadné a přístupné všem. Pro
mě je v tuto chvíli nejtěžší skloubit
potřeby všech zúčastněných – obyvatel, magistrátu, na jehož pozemku budou Kyjské terasy stát, městké
části, architektů a v neposlední řadě
i firemních dobrovolníků, kteří budou
terasy stavět! Do dalšího ročníku se
zatím v plánu přihlásit nemám, ráda
bych dokončila jeden projekt a nápad
na nový se zatím nezrodil. Dejme šanci
dalším aktivním občanům. 
pet

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU
Projekt Čtrnáctka podle vás je
určen všem fyzickým osobám
bydlícím či pracujícím na území
MČ Praha 14, nemusí zde však mít
trvalé bydliště. Konkrétní podmínky a a všechny náležitosti, které
projekt musí obsahovat, najdete
na webových stránkách městké
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části: www.praha14.cz.
Elektronické podání projektu bude
možné prostřednictvím formuláře, který bude rovněž dostupný
na webu MČ. Projekt lze rovněž
odeslat emailem koordinátorce
participativního rozpočtování z MČ
Praha14 Lucii Hlavačkové, e-mail:

Lucie.Hlavackova@praha14.cz, tel.:
225 295 602.
V případě písemného podání bude
projekt doručen poštou nebo
osobně na adresu ÚMČ Praha 14,
Bří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21
v uzavřené obálce s označením
„Projekt: Čtrnáctka podle vás“.

Aktuality

Žádosti o pasy
Oddělení
osobních
dokladů
upozorňuje, že v pondělí a ve středu se
na pracoviště pasů
zhruba od 16 hod.
dostavuje takové množství žadatelů, že
pracoviště je nuceno po 17. hod. pro vyčerpanou kapacitu (pro daný den do 18
hod.) odmítnout další žadatele o cestovní pas. Toto se netýká výdeje již hotových pasů.
Dovolujeme si upozornit nejen na
možnost internetových rezervací na
webu ÚMČ Prahy 14, ale i na to, že
do členských zemí EU (a několika
dalších) lze cestovat i na platný občanský průkaz, což se týká také dětí
všech věkových kategorií, neboť i ty
mohou mít svůj OP (za poplatek 50 Kč).
Doporučujeme také, zejména rodičům
s malými dětmi, využívat dopoled
ní úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek
od 7.30 hod. do 12.00 hod. Rovněž v pondělí a ve středu začínají úřední hodiny již
v 7.30 hod.
Občanskosprávní odbor

ÚMČ Praha 14

Informace k 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.
Požádat o voličský průkaz lze dvěma
způsoby:
no
 sobně 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 průkaz po tomto datu zaslán, požádal-li o to v žádosti. Nejpozději lze voličský průkaz vydat 22. května do 16.00 hod.
n

POČTY VOLENÝCH POSLANCŮ
Voliči v ČR volí 21 poslanců Evropského
parlamentu z celkového počtu 751 pos
lanců.
Další informace k volbám do Evropského
parlamentu zájemci naleznou na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR –
www.mvcr.cz.
Občanskosprávní odbor ÚMČ Praha 14

INZERCE

Do akce Ukliďme Česko se přidali v letošním
roce i dobrovolníci ze společnosti Coca-Cola
Rozhovor s Kateřinou Kozlovou, mluvčí Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
Kde jste uklízeli?
Po dohodě s TJ Sokol Jahodnice jsme si
vzali na starost nejen okolí našeho závodu
a průmyslového areálu vůbec, ale i přilehlé
autobusové zastávky a komunikaci. Na doporučení odboru životního prostředí MČ
Praha 14 jsme druhou skupinu dobrovolníků vyslali do oblasti nové výstavby v ulici
U Hostavického potoka.
Dokážete říct, kolik jste toho nasbírali?

Co vás v letošním roce vedlo k zapojení?
Akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
považujeme za skvělou motivaci firem,
ale hlavně široké veřejnosti, k odpovědnosti za své okolí. Naše společnost si boj
s odpady, zejména tím plastovým, klade
za cíl například ve své iniciativě „Svět bez

odpadu“, ve které jsme se zavázali, že
do roku 2030 pomůžeme vysbírat ekvivalent 100 % obalů, které celosvětově
dodáme na trh.
Budete se tedy účastnit i příští rok?
Rozhodně ano! V letošním roce se nám kryla akce s jiným firemním dobrovolnictvím,
kde bylo zapojeno 120 lidí. V příštím roce

ale věřím, že podpoříme úklid nejen na Prařze 14, ale i v okolí všech našich poboček
po celé České republice.
Našli jste nějaký kuriózní odpadek
Vysloveně kuriózní asi ne. Na každém
odpadku mi přijde neobvyklé už jen to,
že se z něj stane věc odhozená jen tak
v přírodě.

RV1802355/09

Každá přihlášená skupina by po úklidu
měla alespoň odhadnout váhu vysbíraného
odpadu. Vzhledem k tomu, že jsme si svoz
a likvidaci zajišťovali sami, tak mohu přesně
říci, že jsme nasbírali 470 kg odpadu.
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Aktuality

Tenisový turnaj
Tenisový turnaj ve čtyřhře pro dos
pělé neregistrované hráče o pohár
starosty se uskuteční na tenisových
kurtech ZŠ Bratří Venclíků
na Černém Mostě v sobotu
5. května od 8 hodin.
Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné 50 korun
na osobu.

Zápisy do MŠ a jejich letní provoz
Chcete nechat své dítě zapsat do některé z místních mateřských škol? Teď je
ten správný čas. Můžete tak učinit v termínu od 2. do 16. května 2019. Podrobné informace naleznete na webových
stránkách jednotlivých mateřinek. Níže
zároveň uvádíme informace o tom, jak
budou mít školky otevřeno v létě.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ:
• MŠ Obláček (Šebelova 874, Černý
Most) – 8. 7. až 19. 7. 2019
• MŠ Generála Janouška (Gen. Ja-

•
•
•
•

nouška 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

Terminál na Černém Mostě se konečně dočká rekonstrukce
Dlouhých jednadvacet let byl terminál na Černém Mostě tak zvaným
územím nikoho. Komplex se stanicí
metra a mnoha stanovišti pro městské, příměstské i dálkové autobusové
linky od jeho dokončení nikdo - hlavní město ani žádná z jeho organizací
– nepřevzal do správy. A podle toho
taky vypadá – oprýskané lavičky,
zrezlé železobetonové konstrukce,
fasáda znečištěná ptačím trusem.
Nyní se situace konečně zlepší. „Technická správa komunikací hl. m. Prahy
(TSK) na podnět městské části a z rozhodnutí vedení pražského magistrátu v těchto dnech dokončuje převzetí
terminálu do své správy. Je to obrov-

ský krok kupředu. Vyjasnění majetkoprávních vztahů je základ pro to, aby
se konečně mohlo začít s rekonstrukcí
tohoto ostudně zanedbaného areálu,“
říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek
Vondra. O to, aby hlavní město přijalo za terminál zodpovědnost, usiluje
dlouhodobě. „Jedná se o jednu z bran
do metropole, mnohdy to první, co tuzemští i zahraniční návštěvníci Prahy
vidí, když vystoupí z autobusu. A to je
opravdu špatný obrázek. Jsem moc
rád, že se nám daří zúročovat dobré
vztahy, které se nám podařilo po loňských komunálních volbách s magistrátem nastavit,“ vysvětluje starosta.
Jen co TSK dokončí administrativní pro-

ces převzetí objektu, začne s detailním
prověřováním jeho technického stavu. „Už nyní je samozřejmě jasné, že
je po dlouhých letech nečinnosti velmi
špatný. Zastupitelstvo hlavního města
na konci dubna schválilo investici přes
100 milionů korun, která bude využita
na odstranění havarijního stavu a na zahájení projektové přípravy celkové rekonstrukce terminálu,“ dodává starosta
Vondra. Připomíná, že opravy budou
pochopitelně během na dlouhou trať
a vyžádají si hodně trpělivosti ze strany
cestujících. Je velmi pravděpodobné, že
v průběhu prací bude provoz terminálu
vždy v nezbytném rozsahu omezován.

red

Doubravka je dřevěnou
stavbou roku

Zjišťování spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14

Rozhledna
Doubravka,
která od loňského června
zdobí černomostecká Čihadla, zvítězila
v anketě Dřevěná
stavba
roku 2019 v kategorii Dřevěné
konstrukce – realizace. Už devátý ročník
oblíbené ankety zorganizovala Nadace
dřevo pro život. Celkem soutěžilo 106
dřevěných staveb, což je druhý nejvyšší
počet v historii ankety. Projekty hodnotila čtrnáctičlenná odborná porota i veřejnost – lidé v součtu stavbám poslali
téměř 45 tisíc hlasů. Autorem návrhu
Doubravky je architekt Prof. Martin Rajniš, který spolu s kolegy ze svého studia
Huť architektury uspěl ve třech z osmi
hodnocených kategorií.
red

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA, o. p. s. – POBOČKA Praha 14
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Jak se vám žije na Praze 14? Co se vám
na životě zde líbí? A co by si zasloužilo
změnu? Odpovědi na tyto a další otázky
bude zjišťovat průzkum spokojenosti
a potřeb obyvatel MČ Praha 14. Sběr
dat proběhne v květnu 2019. Vyškolení
tazatelé osobně navštíví 300 náhodně vybraných domácností a požádají
o vyplnění krátkého dotazníku (do 15
minut).

Rádi bychom vás požádali o ochotu
a spolupráci, pokud bude právě vaše
domácnost do průzkumu vybrána.
Z důvodu zajištění bezpečnosti se
musí všichni tazatelé prokázat jmenovkou opatřenou razítkem Úřadu
městské části Praha 14. Předem
děkujeme za spoluúčast
na šetření.
MČ Praha 14

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

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby občanům zemí
mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, vzdělávací
semináře a také komunitní a kulturní akce, na které jsou srdečně zváni
všichni obyvatelé Prahy 14.
Integration centre Prague (ICP) offers
free of charge services for third country
nationals: legal and social counselling,
Czech language courses, educational
seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung
cấp những dịch vụ miễn phí cho công
dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và
tư vấn xã hội, khóa học tiếng Séc, buổi
giảng dạy và sự kiện hội nhập.
Інтеграційний центр Прага (ІЦП)
пропонує безкоштовні послуги
громадянам третіх країн: юридичні
та соціальні консультації, курси
чеської мови, освітні семінари та
інтеграційні заходи.

Volby do Evropského parlamentu

VOLBY

DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. a 25. května 2019
Přijďte podpořit svého kandidáta.
INZERCE

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

JARO BEZ KLÍŠŤAT
Sleva 10 % při odběru 2 a více antiparazitárních
tablet Bravecto či pipet Advantix.

Akce platí do konce května.

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

RV1801761/06

RV1802631/05

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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Městská policie v Praze 14

Okrsky městské policie na Černém Mostě

17
15 16

OKRSEK 15
Hranice – katastrální území Dolní Počernice, cyklostezka směr Čihadla,
návrší na Čihadlech, podle zalesnění
směr Ocelkova, Ocelkova, generála Janoučka, Breicetlova, Ocelkova, Bryksova rovně po k. ú. Dolní Počernice

OKRSEK 16
Hranice – Ocelkova, Bryksova rovně
po k. ú. Dolní Počernice, k. ú. Horní
Počernice, za parkovištěm k Bryksova, Bryksova

OKRSEK 17
Hranice – Chlumecká, k. ú. Horní Počernice (Východní spojka), před parkovištěm k Bryksova, Bryksova, Ocelkova

ADRESA PRO VYZNAČENÉ OKRSKY:
Kpt. Stránského 984, Černý Most, Praha 14
Úřední hodiny – pouze po předchozí telefonické domluvě

HLEDÁTE SVÉHO OKRSKÁŘE?
Pokud máte problém a nevíte přesně, jaký okrskář má na starosti místo, kde bydlíte, můžete ho snadno najít
na webu mppraha.cz. Na hlavní straně stačí v boxu po pravé straně zadat vaši adresu a vyhledávač vám zobrazí
okrskáře i s kontaktními informacemi.
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Městská policie v Praze 14

Kdo pomáhá ve vašich ulicích
ALEŠ KOŘÍNEK – OKRSEK 17

K ARLA HRÁCHOVÁ – OKRSEK 15

MARKÉTA FIŠAROVÁ – OKRSEK 16

Telefon: 770 159 018
„Na Černém Mostě nejen pracuji, ale
i žiji. Nezbývá mi, než potvrdit slova
mých kolegů – největším problémem je
tu skutečně autobusový terminál. Lidé si
stěžují nejen na to, jak vypadá, s tím my
těžko něco uděláme, ale taky na bezohledné chování některých spolucestujících, kteří si na nástupišti nebo poblíž
klidně zapálí cigaretu, a pak, jak už bylo
řečeno, na bezdomovce. Někteří z nich
zkoušeli i žebrat, ale tomu jsme úspěšně zamezili. Řadu těchto lidí už známe
a víme, co čekat. Většina chce prostě
jen být v teple a popíjet, jiní jsou bohužel
agresivnější. Člověk nesmí ukázat, že
se bojí, musíme být důslední a řešit tuto
situaci permanentně, i když se na první
pohled zdá, že je to boj s větrnými mlýny.
Okrskářem jsem dva roky a mám svou
práci, i přes všechna její úskalí, rád. Ovšem, stejně jako mi něco dala, něco mi
i vzala. Protože na Černém Mostě bydlím, přišel jsem kvůli ní trochu o soukromí. Lidé mě znají, takže i když nejsem ve službě, obrací se na mě. Snažím
se se všemi maximálně vycházet, hodně
komunikovat. Kolem terminálu to totiž
samozřejmě není jen o bezdomovcích.
Díky žlutým bundám jsme také trochu
jako informační maják, takže pomáháme třeba i cestujícím.“

Telefon: 770 159 016
(slouží společně s Kateřinou Loulovou)
„Stejně jako v jiných částech Prahy 14, i v mém okrsku je zásadním
problémem nedostatek parkovacích míst. Lidé to mnohdy řeší tak,
že svá auta prostě postaví tam, kde
se jim to zrovna hodí, tím, jestli tam
je nebo není žlutá čára, se nezabývají. Faktem je, že hodně rodin má
dvě až tři auta, která chtějí parkovat co nejblíže svému domovu. Je
tedy otázka, jestli by něčemu vůbec pomohla výstavba parkovacího
domu nebo vzdálenějších garáží.
Na sídlišti je také problém s odpadky. Neumím si představit, jak by to
tu vypadalo, kdyby sem úřady průběžně neposílaly úklidové vozy. Pro
to, aby byl člověk dobrý okrskář,
je zásadní schopnost komunikace.
Když se s lidmi bavíte, dozvíte se
nejvíce o tom, co trápí je i místo,
kde žijí. Jen tak zjistíte, co je v té
které lokalitě potřeba zlepšit. Musíte umět naslouchat a hlavně chtít
řešit dané potíže, mít pro tu práci
zapálení a náboj. Ve službě jsem
od loňského února a právě pocit, že
jsem někomu mohla pomoci, je pro
mě největší odměna.“

Telefon: 770 159 019
„U městské policie sloužím deset let
a z nich zhruba polovinu na tomto
okrsku. Během této doby jsem poz
nala, že absolutní většina místních
problémů má jednoho společného
jmenovatele – bezohlednost. Není například nic výjimečného na tom, když
vozidla parkují tak, že se v případě krize k domu nedostanou ani hasiči, ani
záchranka. Přitom nikdy nevíte, kdy
jejich pomoc budete sami potřebovat.
V sousedství mého okrsku je autobusový terminál Černý Most. Stahují se
k němu různé nepřizpůsobivé osoby,
z nichž většinu tvoří bezdomovci. Ti
jsou tu pořád, hlavně v zimě, kdy se
schovávají v čekárnách. Můžete je
vykázat, ale stejně se za chvíli vrátí.
Bylo by fajn, kdyby na konečné mohl
být nějaký stacionář, kde by se těm,
kteří o to stojí, dostalo pomoci. Člověka až mrazí, když vidí, kolik mladých
lidí mezi bezdomovci je a že jejich
počet pořád roste. Ale abych nemluvila jen o negativech, naše práce má
i mnoho světlých stránek. Líbí se mi,
že je různorodá, že mám příležitost
získávat nové poznatky z různých oblastí, potkávat zajímavé lidi a je fajn,
když můžu někomu i pomoci.

mis/red
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Z městské části

Výsledky
senátních voleb

Čihadla očima studentů

V dubnu se uskutečnily doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
za uvolněný mandát po Ing. Zuzaně
Baudyšové (volební obvod 24, do něhož spadá mj. i MČ Praha 14). Vítězem
druhého kola a tedy i novým senátorem se stal David Smoljak (STAN).
Voliči rozhodovali mezi ním a Ing. Janem Jarolímem (ODS) – dvěma kandidáty, kteří získali nejvíce hlasů
v prvním kole. Podrobnosti o výsledcích voleb zájemci naleznou na webu
městské části – www.praha14.cz či
na webových stránkách Českého statistického úřadu.
red

Hledáme přestupkáře

Městská část Praha 14 přijme přestupkáře (samostatné vedení přestupkových řízení) do Odboru právních a kontrolních činností ve tř. 10.
Nabízíme: možnost získání obecního bytu nebo ubytovny a další zaměstnanecké benefity.
Bližší informace: www.praha14.cz
– volná místa, Ing. Irena Holíková,
tel: 225 295 540.

Ve středu 10. 4. proběhla na Plechárně prezentace návrhů studentů
na revitalizaci volnočasového areálu
Čihadla. Za účasti starosty MČ Praha 14 Mgr. Radka Vondry, architekta
městské části Milana Veselého a vedoucích ateliérů architektury stavební fakulty ČVUT představili studenti
své návrhy veřejnosti. Akademickým
zadáním bylo navrhnout sportoviš

tě a zázemí pro uspořádání olympijských her, bez finančního limitu
– návrhy byly velkolepé. „Chtěl bych
ocenit důkladnost i invenci, kterou
studenti projektům věnovali. Zaujalo mne několik konkrétních nápadů,
které jsou výhledově realizovatelné,
třeba propojení Ocelkovy ulice s Kyjským rybníkem,“ chválil starosta
Vondra studenty. 
pet

Praha 14 přijme právníka
Městská část Praha 14 přijme právníka/právničku do Odboru
právních a kontrolních činností ve tř. 11.
Bližší informace: www.praha14.cz – volná místa, Ing. Irena
Holíková, tel.: 225 295 540.

IV. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

4. 6. OD 15 HODIN V GALERII 14
Starosta MČ Praha 14 Mgr. Radek Vondra zve občany
na IV. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná
4. 6. 2019 od 15 hodin v prostorách Galerie 14, náměstí
Plk. Vlčka 684/9, Černý Most.
Program jednání najdete od 28. 5. 2019 na www.praha14.cz.
Interpelace občanů budou probíhat tradičně
od 17.00 do 17.30.
Veřejné projednání
REKONSTRUKCE HLOUBĚTÍNSKÝCH KOMUNIKACÍ
KDE: ZŠ Tolerance (Mochovská 570)
KDY: 20. května od 18 hodin
Přijďte se seznámit s návrhem dopravní studie,
která řeší rekonstrukci ulic Zámečnická a Mochovská (v úseku od Zámečnické po Slévačskou) a budování nových parkovacích míst. Přítomni budou nejen zástupci MČ Praha 14, ale
i Magistrátu hl. m. Prahy, který zmíněné komunikace vlastní.
Podělte se s námi o svůj názor!
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DNY OTEVŘENÝCH ŠKOL
ZŠ Orangery
11. května od 13:00 do 17:00
ZŠ Generála Janouška
18. května od 9:00 do 12:00
ZŠ Chvaletická
25. května od 9:00 do 15:00
ZŠ Vybíralova
25. května od 9:00 do 13:00
Dny otevřených škol proběhnou v rámci projektu Místní akční plán Praha 14 II.,
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524 podpořeného z OPVVV.

Doprava

Lidé diskutovali
o dopravě v Hostavicích
Několik desítek lidí dorazilo na dubnové
veřejné projednání v Hotelu Svornost,
jehož cílem bylo prodiskutovat studii
řešící zklidnění dopravy v Hostavicích
– zejména v ulici Novozámecká. Zpracování dokumentu Praha 14 zadala
společnosti Labron, která má s obdobnými počiny řadu zkušeností. „Jedním
z důvodů, proč jsme se do tvorby studie
a následně i do organizace veřejného
projednání vůbec pustili, byly dlouhodobé podněty ze strany hostavických
obyvatel. Minimálně v části této čtvrti
se lidé na silnicích necítí bezpečně, zejména jako chodci,“ nastiňuje místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož
gesce doprava v městské části spadá.
Studie navrhuje snížení rychlosti, nová
místa pro přecházení, umístění malé
okružní křižovatky v ulici Novozámec-

ká a další opatření, která zklidní zdejší
automobilový provoz a zajistí chodcům vyšší bezpečnost. Součástí studie
jsou i návrhy nových parkovacích míst.
Po představení dokumentu mohli lidé
diskutovat s jeho autory i se zástupci radnice a přinášet vlastní postřehy.
„Obdrželi jsme řadu podnětů jak k samotné studii, tak i k dalším dopravním
záležitostem v Hostavicích. Jsme za ně
moc rádi. Opatření, která by vyhovovala maximálnímu počtu lidi, se od stolu
dělat nedají, vhled a zkušenosti místních jsou důležité. Podněty budeme
vyhodnocovat a pracovat s nimi při dokončování studie. Ta pak bude sloužit
jako podklad pro realizaci jednotlivých
budoucích úprav,“ vysvětluje místostarosta Hukal.
red
Jednotlivá opatření budou zveřejňována na webu MČ.

Blokové čištění
komunikací

Se začátkem jara do ulic vyjely čisticí vozy. Jednu část úklidu zajišťuje
Praha 14, druhou Technická správa
komunikací hl. m. Prahy. V dubnu
prokoukly Hutě, Hostavice, Jiráskova
čtvrť, Staré Kyje (na snímku) a čtvrť
nad Rybníkem. Během května bude
blokové čištění probíhat na Černém
Mostě, v Hloubětíně a na Lehovci.red

ING. PETR HUKAL, MÍSTOSTAROSTA
 áte dotazy či podněty týkající se dopravy v Praze 14? Napište nám přes kontaktní formulář na hlavní straně
M
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.

RV1900673/02

INZERCE
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Výročí konce 2. světové války

Co by z paměti národa zmizet nemělo
U KYJSKÉHO KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE NAJDETE POMNÍČEK MÍSTNÍM PADLÝM V OBOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH.
NA SEZNAMU Z TÉ DRUHÉ NAPOČÍTÁTE VE TŘECH SLOUPCÍCH CELKEM TŘICET JMEN. V PROSTŘEDNÍM SLOUPCI,
DRUHÉ ODSPODA, PÍSMEM TÉMĚŘ VYBLEDLÝM, STOJÍ JMÉNO LHOTA, JOS.

Elen Bělovská

Pro většinu z nás je to jen jméno, jeden
z neznámých hrdinů odboje. Ne tak pro
paní Elen Bělovskou, Josef Lhota byl
totiž její dědeček. „Když jsem se byla
před časem u pomníčku podívat, bylo mi
líto, že je jméno téměř nečitelné. Mys
lím, že některé události a činy je třeba
neustále připomínat, neměly by zmizet
z paměti. Volala jsem tehdy na úřad MČ
Praha 14, zda a jakým způsobem bych
mohla na svoje náklady jméno dědy
opravit,“ vysvětluje paní Bělovská. Obnovu nápisů na pomníčku už připravuje
MČ a paní Bělovská nakonec souhlasila
i s rozhovorem pro časopis Čtrnáctka.

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ
Pražské povstání vypuklo 5. května
1945 prohlášením o konci Protektorátu a snahou o navrácení vládní a výkonné moci České národní
radě. To se však neobešlo bez střetů s okupační armádou, demonstrace brzy přerostly v ozbrojený
odpor. Vzhledem k početní převaze
a lepší výzbroji německé armády
se Praha v noci z 5. na 6. května
stala městem barikád, vyrostlo jich
tu na 2000. Tři odbojové jednotky
se ustavily i v Kyjích – jedna v Jahodnici, druhá u Černého Mostu
a třetí na Českobrodské ulici. Povstání skočilo 9. května příchodem
sovětské armády, celkem v něm
zahynulo na 4000 civilistů.

RADOST VS SMUTEK
Výročí konce druhé světové války bývá
obvykle důvodem k radosti – ať už z volných jarních dnů nebo z toho, že osvobození znamenalo vítězství lidskosti
nad zrůdným nacistickým režimem.
V některých rodinách to ale mají jinak.

Josef Lhota

Předměty k nafocení
poskytla Elen Bělovská
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„U nás doma se květnové vítězství nikdy
neslavilo, naopak. Tyto dny jsme chodili
do krematoria Strašnice – k urně s nápisem Čestně padl za vlast,“ vzpomíná
paní Bělovská. Dědečka Josefa Lhotu,
který zahynul 7. května 1945 při obraně Českobrodské ulice v Kyjích, osobně
nepoznala, ještě nebyla na světě. Její
mamince bylo v květnu 1945 jedenáct
let. Tehdejší události zná tedy paní Bělovská pouze zprostředkovaně z útržků
vyprávění.
„Maminka i babička o tom, co se tehdy stalo, nikdy nechtěly příliš mluvit.

Na dědečka vzpomínaly s láskou a obdivem, doma byla vystavená fotka,
u ní květiny a svíčka, ale pro maminku představuje ztráta otce celoživotní
trauma. Dodnes si živě vybavuje detaily
– rakve amatérsky stlučené z hrubých
prken vystavené ve škole, kytičku konvalinek, kterou měl děda přiloženou
ke spánku, aby zamaskovala zranění
hlavy. Prý ho nejdříve postřelili a pak
ho jeden z Němců ubil pažbou pušky,“
vypráví paní Bělovská.
Jak se Josef Lhota k odboji dostal,
dnes už nikdo neví. Nejspíš to mělo
souvislost s jeho aktivním členstvím
v Sokole, dohaduje se paní Bělovská.
„Babička říkala, že v noci ze soboty na neděli 6. 5. 1945 nepřišel domů,
zřejmě se s kamarády účastnil porady odbojového hnutí. V pondělí
7. 5. pak odcházel z domova bránit trať
u Českobrodské. Prý se ještě vrátil, aby
babičce odevzdal klíče, že je už nebude
potřebovat,“ vybavuje si paní Bělovská.
DOMŮ UŽ NEPŘIŠEL
„Odbojáři netušili, že Němců bude velká přesila a budou mít těžkou techniku
– tanky. Když babičce přišli říct, že děda
padl a ona se běžela podívat, na první
pohled manžela mezi mrtvými neviděla. Odešel totiž v baloňáku, ale prý si
ho sundal, aby nebyl tak dobře vidět.
Po smrti dědečka se babička zhroutila,
kromě pohřbu prý čtrnáct dní nedokázala vstát z postele. Brzy se z Kyjí obě
odstěhovaly, maminka pak byla jako
válečný sirotek půl roku ve Švédsku
a čtvrt roku ve Francii,“ skládá paní Bělovská další střípky z rodinné historie.
Josef Lhota získal za své hrdinství
Československý válečný kříž 1939,
který jeho vnučka opatruje s úctou
společně s fotkami, osobními věcmi
a dokumenty. „Schovávám to všechno
pro vnuky. Ještě jsou malí, ale myslím,
že by měli vědět, kdo byl jejich pra
pradědeček a co udělal. Snažím se jim
to připomínat – když loni na výstavě
Ministerstva obrany obdivovali válečný kříž, vyprávěla jsem jim, že stejný
dostal i jejich prapradědeček. Některé
události z minulosti bychom zapomínat neměli. Kvůli budoucnosti…,“ uzavírá Elen Bělovská. 
pet

Svozy odpadu

Harmonogram svozu odpadů v červnu
Přistavení VOK ze systému hl.m. Prahy
Sadská/Kbelská u protihlukové zdi ST

5. 6. 2019 14:00–18:00

Šestajovická/V Chaloupkách

ST

5. 6. 2019 15:00–19:00

Konzumní/Na Obrátce

ČT

6. 6. 2019 13:00–17:00

Chvaletická/Vizírská (chodník)

ČT

6. 6. 2019 14:00–18:00

Želivská/Metujská

PÁ

7. 6. 2019 14:00–18:00

Tálinská u č.p. 15

PÁ

7. 6. 2019 15:00–19:00

Jordánská/Svárovská

Mobilní sběrné dvory (MSD) na MČ Praha 14
v roce 2019 ze systému HMP
Šestajovická x Hloubětínská

8. 6.

9:00–15:00

Jordánská x Babylonská

15. 6.

9:00–15:00

Podlišovská x Rožmberská

22. 6.

9:00–15:00

Travná u MŠ

29. 6.

9:00–15:00

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

ST

12. 6. 2019 14:00–18:00

Stropnická/Za Černým Mostem ST

12. 6. 2019 15:00–19:00

Vodňanská/Skorkovská

ČT

13. 6. 2019 13:00–17:00

Hamerská/Církvičná

ČT

13. 6. 2019 14:00–18:00

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Dřítenská/Velkoborská

PÁ

14. 6. 2019 13:00–17:00

Ronešova/Volkova

PO

3. 6. 2019

Vaňkova/V Chaloupkách

PÁ

14. 6. 2019 14:00–18:00

Dygrýnova/Breicetlova

UT

4. 6. 2019
5. 6. 2019

Babylonská/Jordánská

PÁ

14. 6. 2019 15:00–19:00

Bryksova/kpt.Stránského u trafostanice ST

Jednostranná

ST

19. 6. 2019 14:00–18:00

Bobkova proti č.p. 747

ČT

6. 6. 2019

Nedvědická/Žehuňská

ST

19. 6. 2019 15:00–19:00

Himrova/gen.Janouška

PO

10. 6. 2019

Poříčanská/Klánovická

ČT

20. 6. 2019 13:00–17:00

A.Valenty/Šedova

UT

11. 6. 2019

Lásenická/Lipnická

ČT

20. 6. 2019 14:00–18:00

Manž.Dostálových č.p.1303

ST

12. 6. 2019

Bryksova proti č.p. 949

ČT

13. 6. 2019

Kardašovská u obch. střediska

PÁ

21. 6. 2019 14:00–18:00

Novozámecká/Vidlák

PÁ

21. 6. 2019 15:00–19:00

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a odváženy následující den.
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Praha 14 se baví, uklízí i sportuje

Do dobrovolnických úklidů se zapojily stovky lidí
Série dobrovolnických úklidů, na jejichž
části Praha 14 spolupracuje v rámci
kampaně Chceme tu mít čisto, pokračovala i v dubnu. A více než úspěšně. Pod
taktovkou „neziskovek“ i organizátorů
z řad jednotlivců vyrazily do ulic v součtu více než tři stovky lidí. V připravených
pytlích kromě cigaretových nedopalků
či pohozených plastů mizely i papírové
odpadky, lahve a další haraburdí. Mimo
to z křoví dobrovolníci tahali takové
„skvosty“ jako staré pneumatiky nebo
elektroniku. „Naší akce se zúčastnilo asi
30 lidí, z toho deset dětí. Opět v drtivé většině převažovaly rodiny s malými dětmi.
Nezklamali ale ani jednotlivci, kteří od-

vedli tu nejtěžší práci,“ uvádí paní Kateřina Mazzolini, která zorganizovala úklid
na Rajském vrchu na Černém Mostě.
Ve stejném období, tentokrát díky úsilí
oddílu Royal Rangers vedeného panem
Pavlem Trefným a dalších dobrovolníků,
prokoukla část ulice Bryksova ve směru k Plechárně. Jinde uklízeli například
i pilní lidé navázaní na TJ Sokol Jahodnice, aktivní obyvatelé Hloubětína či lidé
spolupracující s neziskovou organizací
Neposeda. „Neuvěřitelně úspěšný byl
úklid v režii pana Mgr. Miroslava Šuláka,
pana učitele ze ZŠ Šimanovská, kterému se podařilo přesvědčit neskutečných 250 dobrovolníků z řad žáků a pe-

dagogů. Během jednoho dubnového dne
od nepořádku vyčistili okolí Kyjského
rybníka, kyjskou zahrádkářskou kolonii
a lesík nad Aloisovem. Nashromáždili
půl druhé tuny odpadků. Všem, kdo jsou
ochotní pomoci s tím, aby naše městská
část byla hezká a čistá, mnohokrát děkuji. Je jedno, jestli se jedná o akce samostatné nebo o akce v rámci kterékoliv
úklidové kampaně. Velice si vážíme aktivního přístupu každého jednoho člověka,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, která má na starosti ochranu
životního prostředí v městské části. red

Staročeský jarmark po roce opět v Kyjích
Rodinné odpoledne nabídne bohatý
kulturní program, workshopy i kupu
pořádného jídla. Stačí přijít 25. května
ve 13 hodin ke kostelu sv. Bartoloměje a užít si Staročeský jarmark, který
představuje už tradiční událost kyjského jara. Jako každý rok i letos se tu spojí
tradice s kulturními aktivitami pro rodiče a děti. „Opět se otevře kostel svatého
Bartoloměje a návštěvníci budou moct
vystoupat i do věže románské památky,“
říká Simona Vlašimská z KD Kyje. „Během dne také zazpívá chrámový sbor,“
doplňuje a zve do kostela, který se začal stavět už v první polovině 13. století
a představuje dominantu Prahy 14.
Kdo vynechá prohlídku svatostánku,
může si vybrat z mnoha dalších akcí. Zahraje cimbálovka i flašinetář, romské
tance předvede skupina Jagori a u kostela vyroste i několik dílen s ukázkami
historických řemesel, třeba kovář nebo
přadlena. Nebude chybět dostatek jídla,

protože na jarmarku nikdo nesmí zůstat
o hladu. Letos kuchaři připraví vepřovou
kýtu na rožni.
Na děti čekají zvířátka, projížďky
na koni, historický kolotoč nebo lekce
lukostřelby. „Staročeský jarmark má
být rodinným odpolednem, kde se děti
zabaví a rodiče si odpočinou,“ vysvětluje

Simona Vlašimská. „Z toho důvodu vždy
připravujeme ve spolupráci s farností
bohatý kulturní program, který děti poučí o historii a nebude je nudit,“ dodává.
Během odpoledne se také odehrají dvě
divadelní představení a děti se naučí
nové písničky na speciálních zpívánkách.
P14K
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Praha 14 se baví, uklízí i sportuje

Softball na Černém Mostě slaví 30 let!
NEDĚLE 2. ČERVNA 2019 BUDE DNEM OSLAV 30 LET SOFTBALLOVÉHO KLUBU SPECTRUM PRAHA, KTERÉ
PROBĚHNOU V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1140.
Brány areálu se návštěvníkům otev
řou již od 12:30 hodin a zájemci si
budou moci vyzkoušet několik softballových dovedností jako je odpal míčku pálkou, hod na přesnost,
na rychlost a další nejen softballové
činnosti. Na 14:00 hodin je naplánováno Extraligové utkání mezi týmem

mužů Spectrum Praha a Eagles Praha, kterému bude předcházet slavnostní ceremoniál, a v průběhu zápasu bude možné vyhrát zajímavé ceny.
„Návštěvníkům nabídneme možnost
vyzkoušet si softballové dovednosti,
které následně uvidí v nejlepší evropské soutěži. Zároveň budou k dispozi-

Mistrovství světa v softballu mužů
13.–23. června 2019 Praha a Havlíčkův Brod
Poprvé v historii se softballové mistrovství světa
představí na starém kontinentu a hned v České republice. Šestnáct týmů se přijede utkat o titul mistrů
světa. Obhájci z Nového Zélandu, Japonsko, Argentina nebo Kanada a Spojené státy. A k tomu domácí tým
hráčů, kteří budou chtít předvést to nejlepší. Buďte
u toho s námi!
Informace o šampionátu na www.prague2019.com nebo www.softball.cz.

ci softballoví asistenti,
kteří budou na požádání vysvětlovat pravidla softballu přímo
na tribuně,“ uvedl Jan
Fuchs, předseda oddílu. Vstupné na oslavy
je zdarma.

ZÁKLADY SOFTBALLU:
Hrají dva devítičlenné týmy
n Zápas trvá sedm směn
n
Jedna směna se skládá z jedné hry v poli (obrana) a jedné
na pálce (útok)
n Cílem obrany je vyřadit tzv. outovat tři pálkaře
n
Cílem útoku (pálkařů) je oběhnout čtyři mety a získat bod
n

Petr Vítů

Večerní svěrácká desítka rozpohybuje Plechárnu
Klub SK Svěrák zve na netradiční party do volnočasového centra
Plechárna Černý Most – Večerní
svěráckou desítku. Závodu, který
se letos uskuteční 25. května, se
v posledních letech pravidelně zúčastňuje téměř 150 běžců a běžkyň
a takřka stejný počet jejich přátel, drahých poloviček nebo rodinných příslušníků. Kromě zápolení
na hlavní desetikilometrové trati,
sestávající se z dvou pětikilometrových okruhů, a vedlejšího závodu

na pět kilometrů, má svěrácký závod i bohatý doprovodný program.
„Rádi se vracíme závodit tam, kde
pořadatelé neopomíjejí společenskou stránku běhu. Takové akce nás
jednoduše baví a od počátku jsme
byli v tomto směru výrazně aktivní.
Máme tak na závodě vlastní značkové pivo, z jídla nabízíme více než
jen klasickou klobásu, zajišťujeme
si hudební produkci a pro nejlepší běžce mj. vytváříme vlastní ceny
v podobě originálně vyráběných svě-

CHYSTÁ

ráčků. Je toho myslím dost a druhý
takový podobný závod minimálně
v okolí Prahy běžci nenajdou. Mnoho
známých tváří každý rok na startu
i plejáda nových jsou pak pro nás
vysvědčením, že takový běh už má
v termínovce své pevné místo,“ říká
za celý SK Svěrák Ondřej Píša, hlavní organizátor celého závodu. Další
informace a startovní číslo získáte
registrací na webu www.sverak.sk/
vecerni-sveracka-10.
Organizátoři závodu

Názory a politické komentáře

Co možná nevíte
Že pro nás vedení radnice připravuje předražené koupání s nedos
tatkem parkovacích míst, víte už
dlouho, a proto dnes připomenu
další dvě investiční akce, které by
se za normálních okolností nemohly realizovat, a doufám, že se realizovat nebudou.
Již mnoho let je slibována rekonstrukce prostoru jižně od stanice
metra Hloubětín. Co je nového? Je
projednáván záměr soukromého
investora na výstavbu desetipodlažního domu pro bydlení a třípodlažního domu pro kanceláře
a garáže při ulici Chvalská (podél
masny). V plánované stavbě nemá
být ani jeden veřejný prostor, takže
pošta bude dál v malých prostorách
a knihovna se přestěhuje do komunitního centra ke kostelu sv. Jiří.

Obávám se, že radnice schválením
nové výstavby bude podmiňovat
rekonstrukci náměstí. Považuji to
za nepřijatelné.
Prostory radnice na Rajské zahradě
byly od počátku považovány za provizorium. Současné vedení se rozhodlo pro velkou rekonstrukci (přes
80 mil. Kč) a dvoupodlažní přístavbu až k chodníku (min. 30 mil. Kč)
podél ulice Bří Venclíků vč. nového
parkoviště naproti budově radnice
na úkor zeleně. Tím by se změnilo
provizorium v trvalé sídlo. Nedovedu si ani představit, jak bude probíhat rekonstrukce za provozu. Bude
znamenat stěhování jednotlivých
odborů do náhradních prostor. Tím
se silně omezí přístupnost veřejnosti k potřebným agendám a hodně se ztíží práce zaměstnanců úřa-

du. Přitom u stanice metra Černý
Most, po dořešení restitučních nároků, může v dohledné době vzniknout nové administrativní centrum
a současné prostory radnice by se
mohly navrátit zpět k bydlení.
Není dobré, aby tyto i některé další
akce probíhaly v tichosti, bez toho,
aniž by byla veřejnost informována.
Jedná se totiž o velmi frekventovaná veřejná prostranství. Vzhledem
k prostoru, který máme k dispozici,
není možné vás informovat podrobněji. Doufám, že tak vedení radnice provede v nejbližším možném
termínu. Bylo by moc špatné, kdybychom se o těchto návrzích doz
věděli, až bude rozhodnuto. Jsem
optimista. Vy též?
Miroslav Froněk,
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

Volby do Evropského parlamentu
Vážení spoluobčané, předvolební kolotoč slibů se nám začíná opět roztáčet na plné obrátky, protože nás už
za tři týdny čekají volby do Evropského parlamentu, které určí rozdělení
více jak sedmi set mandátů, a hlavně těch dvaceti jedna, které obsadí
zástupci z České republiky. V těchto
volbách půjde o hodně, a je tedy nutné
mít na zřeteli, co nám před pěti lety
různí politici slibovali a co skutečně
udělali. Musíme pamatovat na to, že
nám většina českých stran slibovala
jednotnou a fungující Evropu, která
se bude rozvíjet. Místo toho jsme se

dočkali situace, kdy leckteří čeští europoslanci hlasují pro směrnici, která
vede k nebývalé cenzuře internetu,
podpoří směrnici, která zakáže používaní typických názvů jako je „pomazánkové máslo“ nebo „rum“, protože cukr používaný k výrobě není ten
z cukrové třtiny, nehlasují pro možnost skoncovat s dvojí kvalitou potravin či pro změnu na hlasování ani
téměř nechodí, protože se z jednoho křesla snaží být europoslancem,
předsedou zastupitelského klubu
v Praze a předsedou strany.
Vyvstává tedy otázka: Plní tito lidé

své sliby a snaží se o silnou Evropu,
která by byla pro lidi přínosem? Nyní
je na Vás, abyste si tuto otázku zodpověděli a zvážili, jestli nemáte volit
nějakou jinou proevropskou stranu,
která se chce zabývat skutečnými problémy, nechce lidi omezovat
a disponuje kvalitním a vyváženým
programem, který dokáže oslovit
občany od Aše až po Zlín, a lidmi,
kteří ho opravdu důsledně budou
prosazovat, protože to bude jejich
jediná práce. Přijďte k volbám, Váš
hlas rozhodne!
Jaroslav Verner, Piráti

vrhl radní za piráty p. Zábranský.
V rámci snahy „zlikvidovat“ bezdomovectví například nejvíce bodů v části
hodnocení dostane člověk, který je
při podání žádosti o byt tzv. bez střechy déle než 97 měsíců! Jinými slovy
– čím déle je někdo bezdomovcem,
tím větší má šanci získat magistrátní byt. A kde je nejvíce magistrátních
bytů? Předpokládáte správně – je to
na Černém Mostě. Takových „perel“
z magistrátu je více, ale tolik prostoru
zde bohužel není. Je třeba také seri-

ózně připomenout, že kolegové piráti v koalici na naší městské části se
snaží pozitivně ovlivňovat kroky a nápady svých magistrátních kolegů, ale
bohužel je zatím naše společná snaha
málo úspěšná. Stejně tak některé návrhy z Evropského parlamentu mohou mít dopad i na život v Praze, a tím
i na naší MČ. Proto bych rád apeloval
na všechny zodpovědné voliče, aby
nepovažovali žádné volby za méně
významné.
Jiří Zajac, místostarosta za ODS

Volit je důležité
Vážení spoluobčané,
jedny volby (senátní) máme za sebou a už se blíží další (europarlamentní). Účast v těch senátních byla
velmi nízká, takže doufám, že v těch
do Evropského parlamentu bude
vyšší, ačkoliv se obávám opaku. Je
třeba si uvědomit, že všechny volby
mohou nějakým způsobem ovlivnit
i život na Praze 14. Platí to i pro parlamentní a celopražské. Jako příklad bych uvedl zásady přidělování
bytů hl. města Prahy. Tak jak je na-
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Naše školy

Žabičky ze Sluníčka
na vojenském letišti

Díky nabídce maminky jednoho našeho předškoláčka se nám podařilo
zajistit pro děti exkurzi na vojenské
letiště v Praze Kbelích. Už u vchodu
jsme viděli vojáky, v uniformě přišla
i kpt. Mgr. Zuzana Špačková, která
se nám celou dobu věnovala. Poučila
nás o základních pravidlech chování
ve vojenském prostoru a pak už jsme
se vydali k prvnímu hangáru. Tam
jsme společně s technikem nastoupili
přímo do menšího letadla a prohlédli
si kabinu pilota.
V dalším hangáru jsme si vyzkoušeli, jaké je to v helikoptéře. Poté jsme
navštívili hasičskou jednotku, zkusili
uzvednout hodně těžké vyprošťovací
kleště, prolezli hasičské auto a vyzkoušeli, jak je náročné nosit na hlavě hasičskou helmu. Na dráze letištní
plochy jsme dokonce viděli jedno letadlo při startu. Jako překvapení nakonec přišli psovodi se cvičenými psy
a předvedli nám, jak takový pes umí
poslouchat. Asi nejzajímavější byla
ukázka zásahu při zadržení nebezpečné osoby. Celá prohlídka se nám
velmi líbila, děti si odnesly neobyčejné zážitky a dozvěděly se spoustu nových informací.
MŠ Sluníčko

Úspěchy na NJ Cheer Open!
Sobota 6. dubna 2019 byla pro naše
roztleskávačky z Cheer Academy ZŠ
Bratří Venclíků nezapomenutelným
dnem. Poprvé v historii jsme se zúčastnily mezinárodní otevřené cheer
soutěže NJ Cheer Open v Ostravě.
Výprava byla vzhledem k místu konání celodenní a díky tomu si oba týmy
s trenérkami a obětavými maminkami
užily i příjemnou cestu vlakem Pendolino. Soutěž byla dlouhá, některá
naše děvčata vystupovala na začátku,
některá však až téměř na konci celého soutěžního dne. Všechny dívky si
svá soutěžní vystoupení užily. I přes
drobné chybky jsme netrpělivě čekaly na výsledky kategorií, ve kterých
jsme měly zastoupení. Nebyly to pouze týmové kategorie, kam jsme dívky
přihlásily.

Jarní SKIMU lyžáček na Pomezkách
V letošním roce naše MŠ Šestajovická
a MŠ Hostavice dále rozvinuly vzájemnou spolupráci a děti z obou školek
společně vyrazily lyžovat do východních
Krkonoš. Ski areál Malá Úpa je s výškou
1 050 m. n. m. jedním z nejvýše položených středisek v České republice, a tak
je kvalitní sněhová pokrývka zaručena
po celou lyžařskou sezónu. Nebáli jsme
se tedy zvolit téměř jarní, březnový termín, kdy jsou dny delší a sluníčko více
hřeje.
Po celý pobyt jsme si užívali krásné počasí, příjemnou a vstřícnou atmosféru
hor. A také sjezdovky různých náklonů
byly jak ušité pro naši rozmanitou úroveň lyžařů. První den jsme děti rozřadili
do skupinek a šlo se na věc. Za čtyři dny

Rozkvetlé Holandsko 2019
Naše škola uspořádala zahraniční zájezd do Holandska. Z Prahy jsme odjížděli večer, cesta autobusem byla sice
dlouhá, ale užili jsme si spoustu legrace.
Druhý den ráno nás čekala návštěva
květinových zahrad v Keukenhofu.
Následoval přejezd do Amsterdamu –
prošli jsme město a pluli lodí po grachtu. Další den jsme si prohlédli
skanzen Zaanse Schans a město Naarden. Navštívili jsme také Comenius
museum – místo, kde je pohřben Jan
Amos Komenský.
Žáci 6.–9. ročníků, ZŠ Bratří Venclíků

20

Nakonec jsme se dočkaly krásných výsledků, na které jsme jako trenérky velice pyšné! Získaly jsme dvě zlaté medaile
v týmových kategoriích, jednu stříbrnou
a jednu bronzovou v soutěži dvojic.
Děkujeme všem zúčastněným a fanouškům, kteří nám drželi palce!
Těšíme se na další soutěž a boje o ty
nejvyšší mety!
ZŠ Bratří Venclíků, Martina
Němcová z Cheer Academy, z.s.

zdokonalování lyžařské techniky, s kterou nám pomáhali i profesionální instruktoři, už děti jezdily mezi brankami
a porovnávaly si časy na měřené závodní trati. Odměnou pro malé velké lyžaře byla závěrečná diskotéka, nechyběly
ani medaile a diplomy. Pro nás dospělé
představovaly odměnu úsměvy a zářivé
jiskřičky v očích našich malých velkých
lyžařů.
MŠ Šestajovická a MŠ Hostavice

Pozvánka

Černý Mošt se vrací na Plechárnu
Na opravdové sousedské slavnosInfinit Vysočany
ti nebude chybět dobré jídlo ani živá
WELLNESS & SPORT AREÁL
hudba. Přijďte v sobotu 18. května ve
13 hodin na Plechárnu, popovídejte si s přáteli anebo si zasoutěžte.
Můžete například změřit pekařské
síly se sousedy v klání o nejlepší koláč. Upečte ho doma a přineste ho
na Plechárnu, porota pak vybere ten
nejchutnější a nejlákavější. Pokud
jste hrdým páníčkem nebo hrdou
paničkou, přijďte i se svým pejskem
a přihlaste ho do soutěže o titul Pes
sympatie.
„Soutěže jsou na Černém Moštu už
tradicí,“ směje se Monika Hillebrandová z Plechárny. „Pořádáme sousedskou slavnost, která voní starými
dobrými posvíceními, ale přitom je
hra nebo ukázka graffiti. „SamozřejW E L říká
LNE
moderní a přiláká i mladší generamě nesmí chybět ani moštování,“
Hillebrandová a upozorňuje, že výce,“ doplňuje a poukazuje na program akce. Během dne tu vystoupí
roba nápoje bude na Plechárně taky
k vidění.
se svým číslem cirkusová školička,
Pro rodiče s malými dětmi je připrakterou Plechárna organizuje. Zájemci
vené divadelní představení přímo
o jízdu na skejtu se budou moct zúve venkovním dětském koutku v arečastnit ukázkové lekce skate školičky.
álu Plechárny. Během odpoledne
Doprovodný program doplní úniková

OTEVÍRÁME
LETNÍ SEZÓNU!

Infinit
Vysočany
pak zahrají
dvě kapely, Vasilův rubáš
S aS také
& SMr.
P O Moss
R T AzR Hradce
E Á L Králové.

Vstup na akci je zdarma a přijít může
každý, kdo chce poznat nové lidi, dát
si dobré jídlo a pití. Zájemci o účast
v soutěžích by měli dorazit již ve
13 hodin, aby se mohli zaregistrovat.
www.plecharna.com
P14K

OTEVÍRÁME
LETNÍ SEZÓNU!

INZERCE

Infinit Vysočany
WELLNESS & SPORT AREÁL

OTEVÍRÁME
LETNÍ SEZÓNU!
WELLNESS
Plavecký bazén & whirlpooly
Letní slunná terasa
Saunový svět s venkovními a vnitřními saunami
Letní saunové ceremoniály

SPORT
Venkovní tenisové kurty
Badminton (11 kurtů v pevné hale s klimatizací)
Squash

RV1900934/01

Malletova 2350, Praha 9, tel.: +420 733 141 630

www.saunovysvet.cz

WELLNESS
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Tradiční jarní akce

Duben – měsíc, kdy slaví planeta i čarodějnice
TANEC V RYTMU ZAHRANIČNÍ MUZIKY, HRY S EKOLOGICKOU TEMATIKOU NEBO DOVÁDĚNÍ V BUMPER BALLECH:
TOTO VŠECHNO A MNOHO DALŠÍHO SI MOHLI VYZKOUŠET LIDÉ, KTEŘÍ ZAVÍTALI NA NĚKTEROU Z TRADIČNÍCH
JARNÍCH AKCÍ PRAHY 14.
Na začátku dubna odstartoval jubilejní
desátý ročník kampaně Setkání kultur.
Krásy Běloruska a jižní Indie přiblížil
prostřednictvím cestopisných besed,
kulturu a tradice Polska zase při setkání
v kavárně Maňána. Ke slovu se jako kaž
dý rok dostali i muzikanti, kteří svými
španělskými, ruskými i romskými písněmi roztančili Kulturní dům v Kyjích.
Setkání kultur letos vyvrcholí akcí Zažij
Vietnam, která se uskuteční 19. 6. od 17
do 20 hodin ve volnočasovém centru
Plechárna na Černém Mostě (Bryksova
1002/20). Zájemci se mohou těšit na živou hudbu, vietnamské gastronomické
speciality či na projekci studentského
filmu Bo Hai.
Další neméně oblíbenou jarní akcí jsou
Dny Země. Svátek planety si Praha 14
opět připomínala sérií akcí zaměřených na prohloubení ekologické výchovy
a na podporu ochrany životního prostředí. Některé z nich se konaly v režii neziskových organizací, hlavní část programu – Den Země Prahy 14 – se odehrál
25. dubna u stanice metra Rajská zahrada. „I letos byly Dny Země součástí

kampaně Chceme tu mít čisto. Zapojují
se do nich nejen neziskovky, ale i místní základní a mateřské školy. Všem zúčastněným – pedagogům i dětem – bych
chtěla moc poděkovat. Jmenovitě pak
paní Evě Jiříkové, která v ZŠ Generála
Janouška, hlavním spoluorganizátorovi akce na Rajské zahradě, léta vede
ekologickou výchovu. Především díky ní
‚Janoušek‘ několikrát získal titul Ekoškola. Tamní žáci navíc krásně kreslí –
obrázky na téma Příroda v ohrožení teď
vystavovali v Komunitním centru Kardašovská,“ říká místostarostka Mgr. Irena
Kolmanová, do jejíž gesce spadá životní

prostředí v městské části. Na Rajské
zahradě si návštěvníci mohli zasoutěžit,
vyslechnout různé zajímavosti z oblasti
ekologie a péče o životní prostředí, nebo
si užít bohatý doprovodný program v podání dětí z místních mateřinek.
Opravdu tradiční závěr dubna pak přinesla akce Čarodějnice Prahy 14. Návštěvníky čekala osvědčená čarodějná
stanoviště, výtvarné dílny i dobré jídlo
a pití. V parku byly pro příchozí zdarma
připraveny atrakce jako věštírna, bublinová show, kouzelný kotlík, kovářská
dílna nebo bumper ball. Letošní ročník
měl i svou zajímavost - přátelské fotbalové utkání ženských týmů sestavených Prahou 14 a společností Plzeňský
Prazdroj. Turnaj se uskutečnil v rámci
projektu Global Goals World Cup a bojovalo se v něm za cíle udržitelného
rozvoje „Jednalo se o aktivitu navazující
na kampaň Respektuj 18!, s níž přišel
právě Plzeňský Prazdroj a Praha 14 se
do ní zapojuje. Jejím cílem je upozornit
na to, že lidem do osmnácti let se alkohol nenalévá,“ dodala místostarostka
Kolmanová.
red

Kurzy českého jazyka pro cizince

Květnové akce v Galerii 14

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

Také v tomto měsíci bude Galerie 14 (nám. Plk. Vlčka 686)
hostit kulturní akce. První je výstava prací studentů a absolventů Pražské fotografické školy, která je k vidění už
nyní a potrvá až do 21. května. Fotografie si mohou zájemci
prohlédnout vždy v ÚT, ST a ČT od 14 do 18 hodin (1. a 8. 5.
je Galerie zavřená). Druhou akcí je koncert komorní hudby.
Uskuteční se 15. května od 18.30 hodin. V podání dechového
kvintetu Kalabis Quintet zazní skladby např. od J. S. Bacha či
D. Milhauda. Vstup volný.

6.
7.
17.
16.

KVĚTE

N
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5.
5.
5.
5.

Za labyrinty na Loučeň
Skanzen Solvayovy lomy
Pohádková zahrada
Kuličkiáda

Příměstské a letní tábory

Tančit, plavat nebo bruslit?
NA PŘÍMĚSTSKÝCH I KLASICKÝCH LETNÍCH TÁBORECH ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA. POKUD JSTE DĚTI
ZATÍM NEPŘIHLÁSILI, JE NEJVYŠŠÍ ČAS TO UDĚLAT. KDE MÁTE JEŠTĚ ŠANCI USPĚT?
Na Plechárně (www.plecharnacernymost.cz) se bude v létě bruslit.
V termínech 12. 8.–16. 8. a 19. 8.–23. 8.
proběhne inline kemp, na kterém se
děti naučí základy inline bruslení. Pro
ty zkušenější mají trenéři připravené
různé vychytávky – otáčení, zastavování, jízdu vzad, překládání či některé prvky freestylu. Cena za týden je
2950 Kč.
Centrum Pohádka (www.pohadkaZa 2790 Kč bude zajištěn celodenní
-praha14.cz) pořádá dva příměstprogram, strava, pitný režim, pojištěské taneční
tábory.
První
v
termínu
JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
ní a odměny pro děti.
19. 8–23. 8 určený
předškolákům
TO PRAVÉ
PRO VÁŠ DOMOV!
Provádíme opravy
vodících
silonů
a ovládacích
Centrumřetízků
volného času 14 (www.centa- prvňáčkům
ve věku
5–7 let,
druhý
Sleva
20%
na
celostínící
horizontální
žaluzie
ISOLINEpořádá
PRIM dva příměstské tárum14.cz)
26. 8.–30. 8. je pro školáky 8–12 let.
- Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Náplní
tábora bude tanec, cvičení,
bory s velmi příznivou cenou 1400 Kč
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
za týden. První v termínu 8. 7.–12. 7.
hry,
zpěv na
a tvoření.
- Výroba
míru, montáž do 7 dnů
s názvem Prima prázdniny bude zaNa
příměstské tábory mateřského
- KONTAKT tel.č.: 739 939 734
měřen na vodní hrátky v Praze a okocentra Veselý čertík (www.veselylí, druhý se koná 19. 8.–23. 8. a jmenucertik.cz) lze zapsat už čtyřleté děti,
přihlásit ovšem můžete i ty do 10 let.
je se Letem světem.
V nabídce DDM Praha 9 (http://ddmPoslední volná místa zbývají na jópraha9.cz/tabory/
) zbývají místa už
govém tábořeLukáš
v termínu
19. 8.–23.
8. 661/7,
Chudoba,
Hlaďova
Praha 9

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU

jen na pobytových táborech, kdy děti
nepřespávají doma. Vybrat si můžete
například trampsky zaměřené Toulání po Brdech (pozor, je třeba ujít
denně 12 km), určené dětem starším
12 let v termínu 29. 6.–3. 7., nebo rock´
n ´rollový tábor Bajlando v týdnu
10. 8.–17. 8. či Discgolf Camp konaný
22. 7.–27. 7., na kterém si ratolesti zahrají Discgolf – sport s létajícím diskem, odvozený od klasického golfu.
Informace výše jsou platné k termínu
uzávěrky článku.
pet

e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

INZERCE

ŽALUZIE – SÍTĚ PROTI HMYZU

ALEXANDROVCI

- KONTAKT tel.č.:

POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA ČR PANA MILOŠE ZEMANA

739 939 734
POPRV É VYSTO UPÍ

13 KONCERTŮ · 8 MĚST ČR · KVĚTEN 2019
WWW.ALEXANDROVCI. CZ

VSTUPENKY V SÍTI

RV1900857/02

Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

RV1802138/03

130 ČLEN Ů SOUB ORU

1. 6.

kultovní MUZIKÁL

zusopen.cz

DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM
Den dětí v Senátu Parlamentu ČR
10:30 - 19:15
Bohatý program v režii škol
z celé republiky

koncerty � výstavy
tanec � divadlo
workshopy

19:30: Společný galakoncert
ONDŘEJ G.

BRZOBOHATÝ

V HLAVNÍ ROLI

VOJTĚCH

DYK

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.

NP_92x63_Holmes.indd 1

Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů
Ve spolupráci: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních
uměleckých škol, Svaz měst a obcí
Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

RV1900734/01

HUDBA/TEXTY/LIBRETO

RV1802645/17

-

EUROPEAN TOUR 2019 K 90. VÝROČÍ SOUBORU

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
Sleva 20% na celostínící horizontální žaluzie ISOLINE PRIM
Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMA
Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
Výroba na míru, montáž do 7 dnů

23
15.04.19 15:03
OZ_inzerce_92x63_2019_klic.indd
1

11.04.19 10:52

Pozvánky

Taneční studio ČM pořádá

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TANEČNÍ TÁBORY
19. - 23. 8. 2019
předškoláci a prvňáci ve věku od 5 do 7 let
26. 8. - 30. 8. 2019
školáci od 8 do 12 let
Více informací: Jitka Šindelářová, tel: 739 034 435,
e-mail: jit.sindelarova@seznam.cz

tanec cvičení hry zpěv tvoření

H55

Podílejte se
na přípravě
aktivit pro nové
volnočasové
centrum H55
v Hloubětíně.

Otevřeme
v září 2019.

Najdete tu kavárnu,
pobočku knihovny,
víceúčelový sál
a zahradu.
Máte nápad?
Ozvěte se nám
na info@h55.cz

Volnočasové
centrum H
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Hloubětínská
Praha

info@h
www.h

.cz
.cz

f /Hloubetinska

Komunity

Reakce na nabídku
poradenských
služeb v KC
Kardašovská
Jsem ráda, že se mám na koho
v okolí obrátit.
Marcela T., návštěvnice centra
Byla jsem spokojená s odpověďmi
a přístupem.
Eva C., návštěvnice centra
Oba pánové se snažili poradit.
Jiří B., návštěvník centra

Poradenská činnost
v KC Kardašovská
PORADENSTVÍ V TĚCHTO
OBLASTECH:
n Bydlení
n Finanční situace
n Zaměstnání
n Ochrana spotřebitelů
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
NA TÉMATA:
n Dědictví
n Exekuce
n Sociální podpora
n Pracovně právní právo
Poradce KC Nikola Šindler
Je k dispozici každé úterý
od 8.00 do 18.00, jindy po dohodě

n

Právní poradna –
JUDr. Ján Horňák
n Je k dispozici každý čtvrtek
od 13.00 do 18.00 v KC
Kardašovská
n
 Každou středu na úřadě MČP
14 od 8.00 do 18.00 (bez objednání)
Na konzultaci do KC Kardašovská
je nutné se předem objednat:
n Nikola.sindler@praha14.cz
n +420 734 782 955
Poradenské služby jsou poskytovány zdarma.
Komunitní centrum Kardašovská
626/5, Praha - Hloubětín

Přijďte se k nám poradit
JEDNOU Z AKTIVIT, KTEROU V KOMUNITNÍM CENTRU KARDAŠOVSKÁ
NABÍZÍME, JE I BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ, A TO VČETNĚ PRÁVNÍHO.
NÁVŠTĚVNÍKŮM JSOU K DISPOZICI PORADCE NIKOLA ŠINDLER A PRÁVNÍK
JUDR. JÁN HORŇÁK. SKUTEČNOST, ŽE JE PORADENSTVÍ UŽITEČNOU
A ÚSPĚŠNOU AKTIVITOU V NAŠEM CENTRU, POTVRZUJE I ROZHOVOR
S PANÍ EVOU M., KTERÁ „KARDAŠOVSKOU“ PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVUJE.
Jak jste se o KC Kardašovská dozvěděla?
Z letáčku a od známých, kteří si to tu
pochvalují. Jelikož jsem sama doma,
potřebovala jsem se informovat
o doktorech, práci i sociální podpoře.
Proto mne zaujaly počítačové kurzy,
abych se osamostatnila. Také se mi
líbí možnost aranžovat a tvořit na rukodělných aktivitách.
Využila jste služeb poradenství
a právníka, který je u nás k dispozici?
Ano, využila. Hned několikrát. Pan
právník mi poradil, jak postupovat při
trestním řízení či posouzení svéprávnosti. Byla jsem u něj také na konzultaci ohledně dědictví. S panem poradcem jsem řešila komplikace s dětmi
týkající se bydlení a formální podobu

dokumentů. Také jsem se účastnila
poradenských přednášek. V centru
se mi líbí, i když bohužel nemám čas
na více místních aktivit.
Jsem ale ráda, že si tu odpočinu
od starostí.
Měla byste pro nás nějaký nápad, co
vám v komunitním centru chybí nebo
by se dalo doplnit?
Moje oblíbené je komunitní vaření,
které bych ráda více navštěvovala
nebo dělala častěji. Další oblíbenou
aktivitou je zpívání pro radost, které mne nabíjí a uklidňuje. Chodí nás
již mnoho pravidelně, kteří se těší
na to, že si zase půjdeme zazpívat.
Hlavně je to pro mne blízko. Na takové kurzy a aktivity jsem jezdila až
na Smíchov.
Tým KC Kardašovská

Co dělat, když...
DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
Rady od právníka KC Kardašovská
n Dědické právo a dědické řízení
řeší přenos majetkových poměrů
v rámci nejbližších osob. Je vhodné na danou věc myslet dopředu
a probrat ji se všemi zúčastněnými včas. Vyhneme se tak následným nedorozuměním.
n Rozlišujeme pojem:
- Zůstavitel – osoba, po které se dědí
- Dědic – osoba, která dědí
- Nepominutelný dědic – tj. děti
zůstavitele
n Lhůta pro potvrzení či odmítnutí
dědictví je 1 měsíc.
n Dluhy přecházejí na dědice. Je rozumné nechat pořídit soupis dědictví, kde je zapsáno, co je předmětem řízení.
n Pokud chci ovlivnit rozdělení majetku, je vhodné sepsat závěť nebo
dědickou smlouvu. V ostatních případech se dědí podle zákona dle
dědické posloupnosti.
n

Pokud potřebuji jistotu, že daná
věc bude vyřešena podle mé vůle,
řeším podobu dokumentů a jejich
uložení u notáře.
n Každý případ a rodinné vztahy
jsou jiné. Pokud si nejsem jist, je
vhodné se informovat a nechat si
poradit, jak postupovat – například u nás v poradně KC Kardašovská.
n Dědické právo, dědické řízení upravuje § 1475 – 1720 z. č.
89/2012 Sb., nový Občanský zákoník v platném znění.
n Dědické právo se nepromlčuje.
n Dědictví je osvobozeno od daně.
n

KC Kardašovská je financováno z projektu
Komunitní centrum Kardašovská II, reg. č.
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_031/0000699, spolufinancovaného z Operačního programu Praha
– pól růstu ČR.
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Knihu Linka 141
můžete koupit
i na úřadě
Chcete mít doma knihu Linka
č. 141 (autoři: Vojtěch Havlovec, Pjeer Van Eck a Šimon Matějka), která pojednává o historii Černého Mostu a pyšní se
mnoha krásnými fotografiemi? Nově si ji můžete zakoupit
i přímo v Informační kanceláři
ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků
1072). Cena publikace je stejná jako na ostatních prodejních místech – 641 Kč. Vedle
této knihy jsou pak zájemcům
k dispozici i dětské knížky
hostavických spisovatelů Jitky
a Marka Hladkých. Konkrétně Magický autobus (200 Kč),
Jdeme do školy – čtení
s malou vílou Mimi (180 Kč)
a Velká pohádka o malé víle
(230 Kč).
red

Zažít alej Jinak aneb
Hostavické cibulkování

Zdroj: Ing. Kateřina Štrossová

Cestou na vlak se začátkem října
v Hostavické aleji objevil plakátek Zažít alej Jinak. Při podrobnějším pročtení se kolemjdoucí dozvěděli, že
19. 10. 2018 se koná sousedská akce,
která má za cíl zvelebit a zpestřit naši
každodenní cestu do práce či do školy
nebo naopak domů. Šlo o sázení jarních cibulovin. Celou akci svolala rodina Junkova, která v této městské části
také bydlí. Výborný nápad, řekla jsem
si, a připravila nejen cibulky modřenců, narcisů, ale také konvalinky. V pátek 19. října nám přálo pěkné počasí

k veten
2019
ˇ
kD e
k YJ

leden

a pozdní odpoledne ještě doprovázely
hřejivé sluneční paprsky. Na místě
se sešlo několik rodin a zahradních
nadšenců. Kromě usměvavé organizátorky, na nás čekalo i výborné domácí občerstvení v podobě štrůdlu,
tvarohového koláče a horkého čaje.
Moc milé uvítání. A tak jsme se všichni
pustili s chutí do práce. Junkovi zajistili i dostatečné množství okrasných
cibulovin převážně tulipánů, hyacintů
a narcisek, takže po zasázení vlastních jsme pomohli dosázet i tyto. Šlo
nám to pěkně od ruky. Chlapi připravovali jamky a dámy v rukavičkách dílo
dokonaly. Celou zimu jsme se těšili
na jaro, jak se dílo podařilo. A máme
dobrou zprávu. Už vykvetly! Přijdete
se podívat? Pokud nestihnete, nevadí.
Na podzim se chystáme rozšířit výsadby, na kterých se můžete též podílet. Pohled na kvetoucí alej pak potěší
o to víc.
Ing. Kateřina Štrossová,
Praha 9 - Hostavice

květen
so
15:00

45

Exhibice Graffiti –
malování hry

Přijďte se podívat, jak se malují
graffiti. Na hřišti u Plechárny
nově vznikne hra, kterou si už
brzy budete moc zahrát.
Vstup zdarma.

Žena na válečné Stezce
St / 15 / 5 / 19.00

so
16:00–21:00

45

Kinování

Příběh trenéra, který zavřel
tělocvičnu, aby se hráči lépe
učili. Před promítáním se bude
grilovat, film začne v 19:00.
Vstup zdarma.

ne
od 15:00

12 5

Volejbalový turnaj

3. 5.
4. 5.
15. 5.
18. 5.
22. 5.
25. 5.

DIvaDelnÍ PřeDStavenÍ SPOlečenStvO vlaStnÍkŮ
tanečnÍ ODPOleDne
BIOGRaf kYJe – Žena na válečné Stezce
tanečnÍ ODPOleDne
kOnceRt – k.t.O.
StaROčeSký JaRmaRk

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.

26

Vytvořte 3členné týmy
a zasoutěžte si, registrujte se
na mailu lukas.fokt@praha14kulturni.cz.
Vstup zdarma.

so
13:00–19:00

Černý mošt

18 5

Oblíbená sousedská slavnost
bude plná jídla, pití, hudby,
aktivit pro děti i soutěží.
Vstup zdarma.

so
16:00–23:00

25 5

Večerní svěrácká 10

Závoďte na 5 nebo 10 km.
V cíli čeká afterparty
s grilováním.
Startovné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.

akce
so
od 14:00
do vyprodání

11 5

Zahájení grilovací
sezony

Dejte si čevapčiči, plněný
žampion nebo steak.
Zahajujeme grilovací sezónu,
přijďte co nejdříve.
Vstup zdarma.

st
14:00–20:00

15 5

Turnaj ve stolním
fotbálku s Jahodou

Utkejte se v populárním sportu,
naučte se DJing, podívejte
se na exhibici fotbálkových
profesionálů.
Vstup zdarma.

st
16:00–20:00

Knižní vazba

29 5

Naučte se vše potřebné
z knihařského řemesla.
Pro začátečníky i pokročilé.
Registrace na zuzana.vernerova@praha14kulturni.cz.
Vstupné 250 Kč.

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.

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

Hloubětínem
na koni
Už pět let funguje v Hloubětíně jezdecký klub Quo
Vadis, působící v místě s ideální kombinací pastvin,
lesa a otevřeného terénu. Koním se v Hloubětíně
daří a líbí se tu i majitelům klubu. Ten založila Jana
Kottová nato, co během dvanácti let vystřídala se
svou dcerou několik pražských jízdáren.
„Viděla jsem, jak zájemci o výcvik zůstávají v pořadníku a čekají na místo,“ vzpomíná Jana Kottová.
Když později s manželem prodala rodinnou firmu
s hudebními nástroji, naskytla se vhodná příležitost,
aby si otevřela v Hloubětíně vlastní jízdárnu, a umožnila tak dalším dětem i dospělým užívat si projížďky
na koni.
Louka kbelského letiště nabízí perfektní cvalový prostor, který je v Praze absolutní vzácností. Během jízd
se zájemci vydají i k lomu, odkud se získával kámen
pro Karlův most. Quo Vadis má v nabídce několik
okruhů křížem krážem hloubětínskou krajinou. Některé vyjížďky trvají hodinu, jiné dvě. Pořádají se i celodenní výlety směrem k Podolance nebo do Dolních
Počernic. V létě jsou zase na programu tábory a po
nich týdenní putování po Českém ráji s těmi nejzkušenějšími jezdci. Koně si tak odpočinou, aby se mohli
na podzim vrátit zase do Hloubětína a vozit členy
klubu.

Ti se tu neučí jen jezdit. „Ukazujeme jim, že musí ke
zvířeti přistupovat s úctou, že koně nestačí jen krmit, jak se to dělávalo dříve, ale že jsou to živé bytosti a partneři,“ říká Jana Kottová a dodává, že ji
těší, když se podaří probudit ve členech klubu vztah
k přírodě i pohybu. Součástí klubu je totiž i beachvolejbalové hřiště.
Důležité je ale také to, co přináší jízda na koni člověku samotnému. Někteří se velice rychle zbavili bolestí zad, stačilo párkrát vyjet na koni. „Zadostiučiněním je, když vidíme, jak lidem jízda na koni pomáhá
posilovat tělo a jak jim přináší psychickou odolnost,“
říká Jana Kottová.

FOTO: Tomáš Pěkný

FOTO: Tomáš Pěkný
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05
2

14:00

Čt

Květen
2019
Oslava 74. výrOčí ukOnčení II. světOvé
války

Slavnostní shromáždění u památníku II. odboje na Novém nám.
v Hloubětíně.
MČ Praha 14, V Humenci, Hloubětín, zdarma

2 –21

výstava v GalerII 14

3

DIvaDelní přeDstavení spOlečenstvO
vlastníků

19:30

14

Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické
školy, otevřeno vždy út, st, čt od 14 hod.

18:00

15:00 Zapojte se do hry a namalujte vlastní graffiti. Naučí vás to

Fogosh, který graffiti tvoří roky.

15

PO

7

7:45

9:00

sO

Za labyrInty na lOučeň

a schopností dětí, příprava na vstup do MŠ.

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

V loučenském zámeckém parku je umístěno jedenáct
zahradních labyrintů a bludišť a my je vyzkoušíme!

velký fOtbálkOvý turnaj s jahODOu

14:00 Utkejte se v populárním sportu, naučte se DJing, podívejte se

výlet DO skanZenu sOlvayOvy lOmy

na exhibici fotbálkových profesionálů.

Projížďka vlakem úzkorozchodné železnice v povrchové části
lomu. Komentovaná prohlídka muzea a štoly.

JAHODA, o.p.s., Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,
www.jahoda.cz

kOncert kOmOrní huDby v GalerII 14

ms v hOkejI 2019 na plechárně

18:30 Vystoupí Kalabis Quintet. Na programu jsou díla J. S. Bacha,

Přímé přenosy mistrovství světa. Pivo i plátno máme, přijďte
na Plechárnu!

D. Milhauda, J. Iberta a dalších.

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

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

férOvá sníDaně v karDašOvce

19:00

Doneste, co rádi snídáte, a za odměnu dostanete výbornou
fair trade kávu s překvapením. Těšte se!

kreatIvní Dílny – Den mamInek

Posilníte se snídaní a vyrobíte si vonnou sůl do koupele.
Celodenní akce zdarma pro celou rodinu.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

Zahájení GrIlOvací seZóny

14:00 Dejte si čevapčiči, plněný žampion nebo steak. Zahajujeme

grilovací sezónu, přijďte co nejdříve.

12
ne

vOlejbalOvý turnaj

mailu lukas.fokt@praha14kulturni.cz.

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,
www.plecharna.com
Praha 14 kulturní / k věten 2019

bIOGraf kyje
– žena na válečné steZce

Film o boji za lepší životní prostředí doplní debata s aktivistkou
Greenpeace Janou Pravdovou.
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

16

13:00

Čt

pIknIk na křIžOvatce

Sousedská akce pro ty, kteří spolupracují s terénním
programem Křižovatka, i pro naše příznivce.
Neposeda, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,
www.neposeda.org

14:00

kulIčkIáDa

Přijď si cvrnknout, důlek čeká! Kuličky budou k zapůjčení.

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

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, vstup zdarma,
www.plecharna.com
15:00 Vytvořte tříčlenné týmy a zasoutěžte si. Registrace předem na

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

učíme se se ZlObIvákem

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

9:00

rOkytkOu až DO vysOčan

10:00 Program pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj dovedností

Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,
Černý Most, 170 Kč, www.ddmpraha9.cz

10–26

Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ. V programu zazní skladby
různých stylových období.

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

Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,
Černý Most, 250 Kč, www.ddmpraha9.cz

út

11

9:00

st

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, zdarma,
www.plecharna.com
7:45

klavírní kOncert

ZUŠ Generála Janouška, nám. Plukovníka Vlčka 686/11,
Černý Most, zdarma, www.zus-hp.cz

taneční ODpOleDne

exhIbIce GraffItI – malOvání hry

setkání s týmem amerIčanů
u DOubravky

49. PH Royal Rangers, Rozhledna Doubravka, Park Čihadla,
zdarma, 49ph.royalrangers.cz

14:00 Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí při
KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 50 Kč, www.kdkyje.cz

Dozvíte se od Ivy Jančíkové, která téma pojala z rodičovského
i pedagogického pohledu.

Konverzační angličtina s týmem Američanů – hry, diskuze.
Pro 12–17 leté teenagery.

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

živé hudbě.

jak naučIt DětI jíst ZelenInu?

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

16:00

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 150 Kč, www.kdkyje.cz

sO

6

10:00

út

Mrazivá komedie o sousedských vztazích a sporech od Jiřího
Havelky v podání Divadelní sekce Praha.

Pá

4

Kalendář akcí
P R A H A 14

15:00

Zpívání prO raDOst

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

17

aranžOvání květIn DO truhlíků

11:00 Jak správně osázet truhlíky letničkami, které vybrat a jak se

o ně starat.

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

Pá

pOháDkOvá ZahraDa

16:00 Kouzelná zahrada do pohádkové říše láká všechny statečné děti,

aby splnily přetěžké úkoly.

Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,
Černý Most, 50 Kč, http://www.ddmpraha9.cz

17–18

24–26

25

8:00

18

Cukrárna Havana, Mochovská 535/38, Hloubětín, zdarma

starOčeský jarmark

13:00 Tradiční slavnost u kostela v Kyjích nabídne divadlo, koncerty

i pořádné jídlo. A zabaví děti!

Závody pro děti do 15 let na sedimentační nádrži Kyjského
rybníka.

Praha 14 kulturní a Římskokatolická farnost u sv. Bartoloměje,
Šimanovská, Kyje, zdarma, www.kdkyje.cz
16:00

černý mOšt

13:00 Oblíbená sousedská slavnost bude plná jídla, pití, hudby, aktivit

živé hudbě.

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

20

10:00

22

16:00

cesta pOháDkOvým lesem

Pohádkové úkoly pro děti v lesoparku Hloubětín, trasa bude
značena od zastávky busu Sídliště Lehovec.
MC Klubíčko YMCA Praha, Černý Most, 50 Kč/rodina,
www.mcklubicko.cz

PO

st

18:00

23

kOncert – k.t.O.

Přijďte na koncert trampské a country kapely, která
vystupovala s českými hudebními hvězdami.

17:00

24
Pá

Dotyková zařízení a jim podobné. Seminář probíhá formou
komentované prezentace.

hOuslOvý kOncert

Koncert žáků a studentů houslové třídy Kristiana Vacka.

ZUŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Černý Most, zdarma,
www.zus-hp.cz
11:00

klucI a hOlky, táta a máma.
jak nám tO spOlu laDí?

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

WOrkshOp – knIžní vaZba

16:00 Staňte se mistrem knihařem i bez nákladných strojů.
Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most, 250 Kč,
www.plecharna.com

30
Čt

Zpívání prO raDOst

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

kOncert pěveckých sbOrů

18:00 V programu se představí pěvecké sbory Lísteček a Lístek

sbormistryně Marie Sedlákové.

ZUŠ Generála Janouška, Šimanovská 47, Kyje, zdarma,
www.zus-hp.cz

31
Pá

17:00

Den Dětí v pOháDkOvém světě na hutích

Zábavná stanoviště s úkoly pro děti a interaktivní hra O Bajajovi
pro děti i dospělé.
Krásná Praha 14, před hospůdkou na splavné, Hutě,
vstupné dobrovolné, www.krasnapraha14.cz

It semInář – mObIly a tablety

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

Čt

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

Seminář o tom, jak poskytnout první pomoc našim nejmenším,
s lektorkou Lucií Poláchovou, Dis.

KD Kyje, Šimanovská 47, Kyje, 200 Kč, www.kdkyje.cz
15:00

sportu a zábavy.

st

první pOmOc u mImInek a Dětí DO 3 let

MC Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067/12, Černý Most, 350 Kč,
www.mcklubicko.cz
19:00

29

10:30

spOrtOvní ODpOleDne

PO

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

KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska
18:30

27

Připravíme si butter chicken s netypickou přílohou, tzv. raitou.

Cestovatelská beseda Stanislava Drdy mapující dobrodružnou
pouť napříč jižní Indií.

Závoďte na 5 nebo 10 kilometrů. V cíli čeká afterparty
s grilováním, zahrají DJs.

15:00 Neseď doma, hejbni kostrou! Čeká tě dopoledne plné pohybu,

InDIcká kuchyně

jIžní InDIe – DuchOvní pOuť napříč
tamIlnáDem

večerní svěrácká 10

Plechárna, Bryksova 1002/20, Černý Most. startovné je 200 Kč
v předprodeji, 250 Kč na místě, www.plecharna.com

pro děti i soutěží.

14:00 Pan kapelník Šrám a skupina Color Club Praha vás roztančí při

Tenisový turnaj ve čtyřhře se uskuteční na kurtech
ZŠ Bří Venclíků. Startovné 50 Kč/osoba.

vítězem Zlatého volantu Lukášem Vojáčkem.

Dětské rybářské ZávODy

taneční ODpOleDne

tenIsOvý turnaj

13:00 Zábavná akce pro celou rodinu s mistrem Evropy a trojnásobným

Festival studentských orchestrů. Uslyšíte komorní soubory,
ale i jazzové skladby a taneční a filmovou hudbu.

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

Dům dětí a mládeže Praha 9, Generála Janouška 1060/2,
Černý Most, 380 Kč

GrIlOvačka s mIstrem evrOpy

huDební ODpOleDne 2019

MČ Praha 14, Kyjský rybník, ulice tálínská, zdarma

sO

Víkend v indiánském stylu v lese, ve srubu bez elektřiny,
s potokem a zpěvem ptáků.

MČ Praha 14, Bratří Venclíků, Černý Most, 50 Kč/osobu

sO

17:00 ZUŠ Generála Janouška, Votuzská 379/11, Horní Počernice,
zdarma, www.zus-hp.cz
8:00

InDIánský víkenD na srOubku

KOMPletNí PŘeHleD AKCí NAJDete NA stRáNKáCH
www.PRAHA14.CZ/KAleNDAR-AKCi

KAleNDáŘ AKCí PŘiPRAVUJe PRAHA 14 KUltURNí
PRO MĚstsKOU Část PRAHA 14.

páteční specIál – parfém jakO Dárek

Výroba vlastního parfému. Kapacita je omezena, je potřeba se
přihlásit.
KC Kardašovská, Kardašovská 626/5, Hloubětín, zdarma,
bit.ly/KCKardasovska

Praha 14 kulturní / k věten 2019

Inzerce
BYDLENÍ

nK
 oupím byt v Praze s věcným břemenem.

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

n Koupím

chatu, chalupu do 50 km od Prahy,
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 725 911 070

n Koupím chalupu, domek nebo chatu s dobrým

dojezdem do Prahy. Může být i před rekonstrukcí. Děkuji za nabídku tel.: 720 031 400

n Koupím byt v Praze. Financování zajištěno,

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

n P 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

n Hledám

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

n PRONAJÍMEJTE

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

Majitele nechám bydlet, notář. právní
záruky zajištěny. Tel. 736 744 687

nV
 yměním

obecní byt 2+kk 46 m² Praha
9 – Lehovec za 3(4)+1. 5.patro. Oddělený
uzamyk. chodbou s balkonem od spol.
prostor s výtahem. Nová kuchyň
se spotřebiči. Vysoký doplatek. T:
602 854 905

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

nS
 těhovací

SLUŽBY
n ! !

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

n I nstalatérské

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

nŘ
 emeslnické

práce kvalitně od soukromníka, topení, voda, plyn, elektřina. T.
602 200 270

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

nR
 ekonstrukce

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

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
 OUP.

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

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

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI PROSÍM KONTAKTUJTE:
RŮŽENA HRDÁ, 733 720 744, hrda@regionalnivydavatelstvi.cz

Program v kostele svatého Jiří v Hloubětíně

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

spole n za
lep í d tství

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.

Chatová osada Jachta u Máchova jezera

18:00-18:30 MŠE SVATÁ
19:00-19:40 KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU LÍSTEK
Koncert smíšeného Dětského pěveckého sboru Lístek ze ZUŠ
Ratibořická – pobočka Černý Most pod vedením sbormistryně
Marie Sedlákové.
20:00-20:50 OD ANEŽKY PŘEMYSLOVNY KE SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
Letošní 30. výročí jejího svatořečení dá do souvislostí historik
umění a místní správce farnosti Marek Pučalík.
21:00-22:00 POPRVÉ V KOSTELE?
Komentovaná prohlídka kostela, toho, co se v něm nachází a
k čemu to je.
22:15-22:45 MODLITBA S KYTAROVÝM DOPROVODEM
V modlitbě budeme speciálně myslet na naše sousedy nejen
z městské části Prahy 14 a letošní návštěvníky Noci kostelů.
Koná se pod záštitou starosty MČ Praha 14 Radka Vondry.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

www.farnosthloubetin.cz, FB @farnosthloubetin

trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

30

RV1900928/07

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách se sociálním zařízením.

RV1900955/01

Získejte pro své dítě to, co opravdu potřebuje!

RV1900005/19

(ulice Hloubětínská)

Křížovka o ceny

V tajence najdete část citátu fyzika Alberta Einsteina: Pouze dvě věci jsou
nekonečné. (tajenka). U té první si tím však nejsem tak jist.

Tři vylosovaní luštitelé získávájí dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou
a svým telefonním číslem posílejte do 15. května 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 dubnového vydání časopisu Čtrnáctka (2019/4) zní: Pamatujte, že „MLČENÍ JE NĚKDY TOU NEJLEPŠÍ ODPOVĚDÍ.“ Vylosovaní výherci jsou: Gabriela Roubíčková, Praha 14; Alena Hanzlová, Praha 5; Katarína Juřičková,
Praha 9. 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

Centrum Černý Most uvádí sérii jedinečných debat v rámci projektu UNEXPECTED SESSION.
Jednou měsíčně potkáte tři zajímavé osobnosti, které spojuje jedno téma.

PRAVDA & LÁSKA
7. 5. / 18:30 HOD. / MULTIKINO CINESTAR

TENTOKRÁT S EMMOU SMETANA A JEJÍMI HOSTY
MICHAEL ŽANTOVSKÝ / ŘEDITEL KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA
JENOVÉFA BOKOVÁ / HEREČKA A HOUSLISTKA
KAZMA KAZMITCH / INTERNETOVÝ PRODUCENT, INFLUENCER A MODERÁTOR
Tombola o 3x dárkovou kartu Centra Černý Most v hodnotě 1 000 Kč a kosmetický balíček.
Vstup zdarma pro členy věrnostního programu Centra Černý Most.
Registrace do věrnostního programu je možná na místě.

RV1802421/05

Více informací na:
facebook.com/centrumcernymost
WWW.CENTRUMCERNYMOST.CZ

