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Obsah Vážení přátelé, 
snižující se teploty, déšť a zkracující se dny jasně 
naznačují, že podzim je tady. Doufám, že se nene-
cháváte příliš otrávit jeho ponurostí ani aktuálně 
probíhající druhou koronavirovou vlnou. Udržet si 
zdravý odstup a optimistickou mysl je v současné 
době poměrně složité, nicméně si myslím, že je to 
jediný způsob, jak se stávajícím stavem smyslupl-
ně bojovat.
Chápu – všechno jde tak trochu proti nám, bohužel 
včetně vlády. Vydávané změny jsou nepřehledné, 
prováděné na poslední chvíli, na mnoha frontách 
panuje chaos. Vzniklé situace pak komplikují 
rozhodování a život nejen nám na úřadě, ale i Vám. 

Pevně věřím, že svět se všemi svými vědeckými možnostmi a zkušenostmi brzy 
nabídne i jiné cesty, jak se viru postavit, než jen zvýšenou hygienu, rozestupy 
a nošení roušek (které je navíc, zvláště pro lidi, kteří musejí mít ústa a nos 
zakrytá prakticky celý den, čím dál více ubíjející).
I přes problémy s vládními protikoronavirovými opatřeními se podařilo zahájit 
školní rok. Děti mají za sebou první měsíc docházky. Aktuální informace či 
názory rodičů na stávající situaci přinášíme na dalších stránkách tohoto vydání 
Čtrnáctky.
Z čeho mám radost, je fakt, že se nám už během léta podařilo rozběhnout 
momentálně již finišující revitalizaci zanedbaných vnitrobloků na Černém Mostě. 
Po dlouhých jednáních nakonec hl. m. Praha kývlo, že na úpravu těchto prostor 
(většinově vlastněných právě pražským magistrátem) uvolní finanční prostřed-
ky. O tom, co konkrétně se ve vnitroblocích odehrálo a odehrává, se také dočtete 
v tomto čísle časopisu.
K větší bezpečnosti v naší městské části přispívá nejen zvelebování veřejných 
prostor, ale i projekty zaměřené na prevenci kriminality. Součástí poměrně širo-
kého souboru aktivit, jež radnice organizuje nebo je finančně či jinak podporuje, 
jsou také futsalové tréninky pro chlapce od 14 do 16 let organizované Markem 
Bělorem. Jeho multikulturní tým FC Dynamo Černý Most není jen běžným 
sportovním klubem – usiluje také o bourání předsudků, jež často převládají 
ve většinové společnosti.
I přes vládou nařízené omezování společenských a kulturních akcí není možné, 
aby se život zastavil úplně. Proto aktivitám, při kterých lze dodržet bezpečnost 
a potřebná hygienická opatření, dává městská část zelenou. V září se to týkalo 
například radnicí pořádaného VOLNOFESTu, přehlídky nabídky neziskových 
organizací s bohatým doprovodným programem, která nahradila dřívější Měs-
tečko volnočasových aktivit.
Přestože je situace kvůli pandemii pro všechny komplikovanější, věřím, že si 
i během října najdete čas na zklidnění a zábavu. Držme si palce, ať vše zvládne-
me, a za žádných okolností nepodléhejme médii a bohužel i některými autorita-
mi vyvolávané panice. Ta ničemu nepomůže. Dodržujme pravidla a přistupujme 
k situaci s rozumem.
Přeji Vám hodně zdraví. A nezapomeňte také na druhé kolo senátních voleb.

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra

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

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

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

04–06    TÉMA – PRAHA 14 SE BAVÍ – NA ZAHÁJENÍ SEZÓNY 
V H55, VOLNOFESTU I STOP ZEVLINGU



Téma

04

První akce s  příznačným názvem 
Zahajujeme sezónu! proběhla 
v Hloubětínské 55 v sobotu 5. září. Bě-
hem odpoledne se v areálu vystřídaly 
asi dvě stovky návštěvníků a  i  přes 
zatěžkávací zkoušku deštěm se vše 
podařilo. „Jednalo se o  venkovní 
akci, nemyslím si, že by návštěvnost 
byla ovlivněna koronavirem, ale spí-
še předpovědí počasí, ten den hlásili 
husté dešťové přeháňky. Na akci do-
razila i  skupina seniorů, která ob-
vykle s obavami z nákazy váží každou 
cestu, nicméně v  prostorné zahradě 
H55 se cítila bezpečně,” říká nová ve-
doucí H55 Zdena Rudlofová z organi-
zace Praha 14 kulturní. 

Atmosféra byla příjemná, lidé dobře 
naladění, program uzpůsobený pro ná-
vštěvníky nejrůznějšího věku i zaměře-
ní. Někdo byl aktivnější a  někdo si jen 
dal dobrou kávu na  zahrádce kavárny 
a sledoval dění. Nikdo se nenudil a o to 
v  každém volnočasovém a  komunitním 
centru jde. Hezký moment nastal při zá-
věrečném nasvícení budovy H55, kdy děti 
různého věku spontánně tančily a zpívaly 
na písničku Don‘t worry be happy. 

HISTORIE HLOUBĚTÍNA,  
DIVADLO I POHYB 
„Vzhledem k tomu, že jsme akcí chtěli 
upozornit na otevření nové sezóny v H55 
a na nabídku programu a kurzů, zamě-

řili jsme se na ukázkové lekce zdarma, 
kde si mohli zájemci vyzkoušet, co by je 
bavilo. Hodně se líbila ukázková hodi-
na Capoiery nebo Pohybově divadelní 
dílna pro děti s  Hankou Strejčkovou. 
Protože nás navštěvují rodiny s dětmi, 
připravili jsme program pro děti s Di-
vadlem Basta-fidli a  divadlem Kubko. 
Zahrada a  zeleň zase nabízí prostor 
například pro opékání špekáčků, které 
doplnilo country uskupení Radky Ný-
dlové a spol., poté vystoupil ještě Pepa 
Lebowski se svou kytarou. 
Pestrý byl i  doprovodný program. 
Městská knihovna na  ten den mi-
mořádně otevřela pobočku. K  vidě-
ní byla i  kronika pana Břinka Dějiny 
Hloubětína nebo výstava obrazů Hany 
Krčmové, která probíhá až do 15. 10. 
Závěrečné nasvícení budovy zajistili 
známí světelní designéři Patrik Sed-
lák a Adam Uzelac. A protože se jed-
nalo o  slavnostní zahájení, nechyběl 
ani přípitek a slovo paní místostarost-
ky Zuzany Jelenové a ředitelky odbo-
ru služeb Městské knihovny v  Praze 
Martiny Dokládalové,” popisuje pro-
gram odpoledne Zdena Rudolfová.

Z MĚSTEČKA VOLNOČASOVÝCH 
AKTIVIT JE VOLNOFEST
V  minulých letech probíhalo Městeč-
ko volnočasových aktivit ve stejný den 
jako festival Stop Zevling. „Takhle vel-
ká akce, kterou pořádá sama měst-
ská část a  kde se představují místní 
neziskové organizace, si zaslouží pl-
nohodnotný odpolední program. To se 
bohužel ve  spojení se Stop Zevlingem 
nedařilo, a  tak jsme obě akce pro le-
tošek zkusmo oddělili. Městečko vol-
nočasových aktivit, zaměřené na výběr 
kroužků a  volnočasových aktivit pro 
děti i dospělé, dostalo nový kabát včet-
ně názvu a je tu VOLNOFEST. Myslím, 
že to byl krok správným směrem,” vy-
světluje PhDr.  Zuzana Jelenová, mís-
tostarostka MČ Praha 14, která má 
v gesci kulturu a volný čas. „Sama jsem 
před lety zakládala Komunitní centrum 
Motýlek, zaměřené na  pomoc dětem 
s handicapem, takže mám k této oblas-

Praha 14 se baví – na zahájení sezóny 
v H55, VOLNOFESTu i Stop Zevlingu
KONEC LETOŠNÍHO LÉTA BYL KRÁSNÝ, POČASÍ SE NÁM SNAŽILO VYNAHRADIT PROMOČENÝ ČERVENEC. TRADIČNÍ 
I NOVÉ VOLNOČASOVÉ AKCE PRAHY 14 BYLY AŽ NA JEDNU KRÁTKOU DEŠŤOVOU EPIZODU PROZÁŘENÉ SLUNCEM 
I DOBROU NÁLADOU NÁVŠTĚVNÍKŮ. 

Vystoupení country kapely Radky Nýdlové v zahradě H55 Foto: Kristýna Svobodová

Slavnostní nasvícení budovy z dílny Patrika Sedláka a Adama Uzelace Foto: Kristýna Svobodová
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ti opravdu blízko. Když vidím, kolik růz-
norodých aktivit se tady nabízí, myslím, 
že si vybere skutečně každý. Ať už má 
rád sport, přírodu nebo umění,” dopl-
nila místostarostka. 

A PSÍ FAMRFPÁL UŽ JSTE HRÁLI? 
Kromě moderovaného programu 
na  pódiu i  mimo něj se děti mohly 
zúčastnit soutěže o  zajímavé ceny. 
U INFO STANU MČ Praha 14 si vyzved-
ly soutěžní kartu s  plánkem areálu, 
názvy soutěží a prostorem na sbírání 
razítek. Stačilo jich nasbírat 10 a už si 
mohly jít vybrat odměnu. Někteří to 
ovšem vzali poctivě a obešli všechno. 
„My už jsme s bráchou všechno zkusili 
a teď to jdeme podruhé,” smála se de-
setiletá Kristýna. „Ty pohybové soutě-
že mi jdou, ale poznávat plemena psů, 
to mi teda nešlo vůbec,” okomentoval 
svůj výkon osmiletý Honzík. 
Asi už jste se dovtípili, že soutěže 
na jednotlivých stanovištích vycházely 

z aktivity, kterou daná organizace na-
bízí. Děti si tak mohly ve velmi zjedno-
dušené verzi zkusit to, co předváděli 
zkušenější účastníci kurzů na pódiu. 
A tak se testovala tvrdost úderů, kopů 
i  tatami, tančilo se s míčkem na  lží-
ci, střílelo se z kuše a luku, vázaly se 
uzly, hrál se psí famfrpál s  frisbee, 
zdolávaly nejrůznější překážkové 
dráhy, ale také se třeba třídil odpad.

VOLNÝ ČAS MŮŽE BÝT I PRŮŠVIH
Zřejmě všechny děti zábavně trá-
ví volný čas, ale ne všem jde dobře 
učení. VOLNOFEST nabídl těmto dě-
tem a jejich rodičům možnost potkat 
se s  odbornými pedagogy,  případné 
problémy s učením na místě probrat 
a  třeba i  najít řešení. „Na  VOLNO-
FESTU našli návštěvníci i poradenský 
stan se zkušeným personálem. Kdo 
chtěl, mohl se v něm poradit, jak své 
dítě motivovat k učení, jak zvýšit jeho 
schopnost soustředění nebo jak po-

stupovat, když má potíže s řečí,“ vy-
světlila místostarostka Jelenová. 
V  již zmíněném stanu kampaně Re-
spektuj18! probíhaly osvětové akti-
vity s  cílem změnit tolerantní postoj 
veřejnosti ke  konzumaci alkoholu 
mladistvými a podpořit omezení jeho 
prodeje a  podávání dětem a  nezleti-
lým. Aktivity byly také součástí sou-
těží, a  tak jste si zde mohli ověřit 
znalosti v edukativním kvízu, podpořit 
iniciativu stiskem červeného tlačítka 
(zastavilo se na  hezkém čísle 333) 
nebo si vyzkoušet tak trochu jinou 
opičí dráhu. Na první pohled se zdála 
velmi snadná, pár oranžových kuželů, 
mezi kterými stačilo projít s  míčem, 
nicméně jste k  tomu museli použít 
speciální brýle. S  nimi bylo těžké se 
zorientovat v  prostoru, kuželů bylo 
najednou víc, byly rozmazané a  zem 
byla nějak nakřivo. Ano, brýle simulo-
valy různé stupně opilosti. V  brýlích 
s  půl promile se stezka s  motáním 
a  zakopáváním projít dala, ale brýle 
se třemi promile všichni rychle sun-
davali s  tím, že by něco podobného 
nechtěli zažít. „Tak vidím, že takhle 
opilý jsem nikdy nebyl, to jsem rád,” 
řekl po nasazení brýlí se třemi promi-
le jeden z tatínků. 

STOP ZEVLING FESTIVAL VOL. 14 
„Stop Zevling festival 19. září úspěšně 
oslavil čtrnácté narozeniny a potvrdil, 

Na VOLNOFESTu si děti mohly mimo jiné vyzkoušet i taekwon-do Foto: Lucie Hlavačková

VOLNOFEST roztančily roztleskávačky z Cheer Academy Foto: Lucie Hlavačková

Poradenský stan byl realizován 
jako součást projektu „Místní 
akční plán Praha 14 II.“, reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008
524 spolufinancovaného v  rámci 
OP VVV.

VOLNOFEST přišla zahájit místostarostka Prahy 14 
PhDr. Zuzana Jelenová Foto: Lucie Hlavačková
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Koncert  
komorní hudby
Ve  středu 14. října se v  Galerii 
14 (nám. Plk.  Vlčka 686) usku-
teční koncert komorní hudby 
VIRTUÓZNÍ HARFA A  KOUZLO 
HOBOJE. Akce začíná v 18.30 ho-
din. Vystoupí Jan Adamus (hoboj) 
a Zbyňka Šolcová (harfa.) Na pro-
gramu jsou díla G. Ph. Telemanna,  
G. F. Händela, J. S. Bacha a dal-
ších. Vstup volný.

Oslava vzniku 
republiky

Slavnostní shromáždění občanů 
u příležitosti 102. výročí ukončení 
1. světové války a  vzniku Česko-
slovenské republiky se uskuteční 
v úterý 27. října 2020 ve 14 hodin 
u  památníku padlých (vedle pla-
veckého areálu Hloubětín v  ulici 
Hloubětínská č. 80).

Turnaj  
ve stolním tenisu
V  sobotu 7. listopadu 2020 se 
ve sportovní hale plaveckého are-
álu Hloubětín uskuteční turnaj 
ve stolním tenisu o pohár starosty 
MČ Praha 14 pro neregistrované 
hráče od 15 let, pro hráče organi-
zace PRST od 50. místa žebříčku 
mužů, ženy bez omezení. Prezen-
ce 8.30–8.50 hodin, začátek tur-
naje v  9 hodin. Startovné 50 ko-
run. Vstup pouze v sálové obuvi.

Sledujte prosím webové stránky 
městské části (www.praha14.cz). 
Nelze vyloučit, že akce bude 
nutné z důvodu epidemiologické 
situace zrušit.

že v Praze 14 existuje kvalitní komu-
nitní život. Všichni jsme se po roce po-
tkali na Černém Mostě a i přes atmo-
sféru ovlivněnou koronavirem jsme si 
skvěle užili poslední letní víkend,” říká 
Vojta Havlovec, zakladatel festivalu. 
Jednou z  letošních novinek bylo 
propojení sportovní části s  kultur-
ním programem. Vše se odehrálo 
na  jednom místě v  parku U  Čeňku 
a  okolí Plechárny. Účastníci změ-
nu kvitovali, pomohla k  vytvoření 
pravé festivalové atmosféry. Vedle 
tradičních sportovních turnajů, jako 
je nohejbal, fotbal, streetball nebo 
ping-pong si lidé mohli vyzkoušet 
i  netradiční a  málo známé sporty: 
Footvolley, Ladder Golf, Mölkky, 

Indo Board, Rollors, Fotbal Kroket, 
Crossminton a mnoho dalších. Spe-
ciální lahůdkou pak byl žonglovací 
workshop. Divadelní soubor Boh-
nické divadelní společnosti připravil 
pouliční maňáskovou sci-fi pohádku 
s  názvem Ufoun je kamarád, která 
zaujala i  dospělé. Osvěžující část 
programu zajistila Gastro Zóna, 
ve které si na své přišel jak vegan, 
tak masu libující gurmán.
Milovníkům aut a tuningu byla věno-
vána festivalová sekce Tuning Xpe-
rience, byla tu k  prohlédnutí krásná 
auta či vystavené drift speciály za do-
provodu hudební produkce Mercher 
stage. BMX Contest zásoboval diváky 
v  průběhu dne dechberoucími triky 
odvážných jezdců. Kousek od nich se 
pak rozjela barevná symfonie v rámci 
Graffiti exhibice.
Hudební fanoušci si mohli naživo po-
slechnout kapelu United Flavour, kte-
rá předvedla velmi energickou a ryt-
mickou show, tančil doslova celý park 
U Čeňku. Překvapením hudební části 
pak bylo vystoupení černomostecké-
ho Adlana, který prokázal svou kvalitu 
a ujistil, že o něm ještě uslyšíme. Silná 
odezva z kotle fanoušků to jen potvr-
dila. „Děkujeme všem podporovate-
lům a návštěvníkům, rádi bychom vás 
už teď pozvali na  zimní Stop Zevling 
Winter Edition, který se bude kontakt  
28. 11. 2020 na Černém Mostě,” uza-
vírá Vojta Havlovec.  pet

Dechberoucí triky předvedli účastníci BMX CONTEST  Foto: Stop Zevling

Festival Stop Zevling představil netradiční 
sporty   Foto: Stop Zevling
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Zážitky  
z ordinací 
světa

Zážitky, jak známo, 
nejsou statistika. 
Přesto si z nich 
člověk skládá pří-
běh. Ten můj se 
týká lékařské péče. 
V mládí, kdykoli 
jsem si trochu našet-
řila, vyrážela jsem 
s batohem po světě. 
Levný způsob ces-
tování a tropická 
vedra si ale žádaly 
svou daň, a tak jsem 
tu a tam musela 
vyhledat místního 
lékaře. V zapadlém 
čínském městečku mi 
sestřička dolovala 

z rozškrábaného oka zrnka písku. V Pákistánu mi doktor 
stanovil diagnózu i lék ze vzdálenosti dvou metrů – stála 
jsem ve frontě žen táhnoucí se celou ordinací až k jeho 
stolu. Z levé strany stáli frontu na ošetření muži. Všiml si mě, 
z dálky mě vyslechl, napsal recept a bylo to. V Německu 
mi u zubaře zase kdysi vymodelovali nový zub ultramoder-
ní technologií. A v Americe odhalili závažnou oční vadu, 
ke které mi u nás tehdy nic moc neřekli. Z mozaiky svých 
zážitků jsem udělala důležitou zkušenost: v každé zemi na-
jdete skvělé doktory. To, co odlišuje úroveň péče, je často 
jejich vybavení. Sebelepší porodník neodhalí vady plodu 
bez prvotřídního ultrazvuku. V Česku na tom vůbec nejsme 
špatně. Lékařská péče je tu na velmi dobré úrovni. K její 
kvalitě přitom nepochybně přispívá, že jsme součástí Evrop-
ské unie. Nechme politické pře jiným, protože ve zdravot-
nictví jsou čísla jasná. Jen mezi lety 2014–2020 jde z EU 
na české zdravotnictví přes 500 milionů eur! Za tyto peníze 
se např. zmodernizovalo přístrojové vybavení onkologické-
ho centra při FN v Motole, na které přispěla EU 45 mil. Kč 
z celkové částky 60 mil. Kč. Právě proto, že jsem si během 
cestování zažila, jak dobře se v Evropě máme, záleží mi 
na tom, aby se o tom vědělo. Přinášíme tedy pár příkladů, 
jak EU pomáhá ČR v oblasti zdravotnictví. A zároveň vám 
přejeme, abyste jeho služeb nikdy nemuseli využít! 

MAGDALÉNA FROUZOVÁ, tisková mluvčí ZEK

EVROPSKÁ UNIE ZVEDÁ
ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

NÁCHOD: 
Pořízení ultrazvukových přístrojů,
Nemocnice Náchod: z EU šlo 19 mil. Kč
(z celkových nákladů 23 mil. Kč)
BRNO: 
Modernizace onkogynekologického
centra, FN Brno: z EU šlo 51 mil. Kč
(z celkových 60 mil. Kč)
PLZEŇ: 
Modernizace zobrazovací techniky
návazné péče, FN Plzeň: z EU šlo 57 mil. Kč
(z celkových nákladů 67 mil. Kč)
ČESKÁ LÍPA: 
Magnetická rezonance,
nemocnice Česká Lípa: 30 mil. Kč šlo z EU
(z celkových 36 mil. Kč)
JIHLAVA: 
Zvýšení kvality návazné péče,
nemocnice Jihlava: z EU šlo 87 mil. Kč
(z celkových nákladů 97 mil. Kč)
ZLÍN:
Vybavení pro školicí střediska
záchranné služby: z EU šlo 7 mil. Kč
(z celkových 8,5 mil. Kč)
PRAHA: 
Modernizace přístrojů traumatologického
centra ve FN Motol: 42 mil. Kč
(z celkových 50 mil. Kč) šlo z EU
OLOMOUC: 
Vysoce specializovaná péče
v perinatologii, FN Olomouc: 59 mil. Kč
(z celkových 69 mil. Kč) šlo z EU

Moderní zobrazovací metody a robotizace 
v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s
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14 KM

KOLEM

PRAHY 14

Kde je možné se během pochodu zastavit?

v kyjském kostele SV. BARTOLOMĚJE
(prohlídky od 9, 10 a od 11 hod.)

v kavárně KAFE NA DŘEVO
(ul. Pilská, od 10 hod.)

v jezdeckém klubu POČIN V RÁJI
(Dolní Počernice, projížďky na huculských
koních od 9.30 do 15.30 hod.)

v KOMUNITNÍM CENTRU OÁZA
(Dolní Počernice, od 9.30 do 15.30 hod.) 

na ROZHLEDNĚ DOUBRAVKA

v centru HLOUBĚTÍNSKÁ 55
(od 13 do 17 hod.)

10. 10. 2020 
START: malý okruh 8.30-15 hod., velký 
8.30-12 hod. od restaurace Club Slavoj 
(Hloubětínská 88); konec akce v 17 hod.

Při návštěvě výše uvedených míst dodržujte prosím
hygienická doporučení a prokažte se platnou
vstupenkou zakoupenou na startu pochodu. 
V cíli čeká na každého dárek. 

Startovné: 10 Kč / děti, senioři; 20 Kč / dospělí 

Sponzor: Club Slavoj Hloubětín

Pomoc rodinám samoživitelů  
v době pandemie
Zástupci IKEA Česká republika s.r.o. a  Byznysu pro spo-
lečnost, z.s., oslovili MČ Praha 14 s  návrhem, aby vytipo-
vala rodiny samoživitelů, které by mohli zařadit do  svého 
podpůrného projektu COVID-19. Místní sociální pracovníci 
na základě této nabídky vybrali šestadvacet konkrétních ro-
din a zjišťovali jejich potřeby. „Jednalo se vždy o rodiny sa-
moživitelů, s nimiž sociální pracovník pracoval dlouhodobě. 
Díky projektu rodiny obdržely nábytek či doplňky, které rodi-
čům umožnily například dovybavit dětský pokojíček, případ-
ně vyměnit jeho staré vybavení za nové. Veškerý tento sor-
timent byl zacílen výhradně na děti a jejich potřeby,“ uvedla 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 
14 Mgr. Dana Havlínová. red

Hledá se pracovník do oddělení přestupků
Městská část Praha 14 přijme pracovníka do oddělení přestupků Odboru právních a kontrolních činností. Bližší infor-
mace: www.praha14.cz – volná místa, Ing. Pavel Vojta, tel: 225 295 333. red

Chcete účinkovat v muzikálu?
Hudební projekt Anastasis pod vedeným režiséra Jana 
Sládka vypisuje konkurz na doobsazení hlavních i ved-
lejších rolí a company.
Více informací o  projektu a  průběhu výběrového říze-
ní na  www.projectanastasis.com/konkurz. Vyplněním 
registračního formuláře potvrdíte váš zájem účastnit 
se konkurzu. Uzávěrka registrace je 23. 10. 2020. Kon-
takty pro případné dotazy: anastasismusic@seznam.cz, 
tel.: 773 003 699. dm

Kvůli COVIDU-19 zastupitelé  
změnili jednací řád svých zasedání
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
se v  září sešlo na  svém třetím letoš-
ním zasedání. S ohledem na zhoršující 
se epidemiologickou situaci se jednání 
i  tentokrát uskutečnilo ve  větších pro-
storách kyjského kulturního domu. 
A  s  koronavirem souvisel i  hned první 
programový bod.
Zastupitelé rozhodli, že od 1. října, re-
spektive dalšího jednání, které se usku-
teční v prosinci, bude po splnění daných 
podmínek zastupitelům v  karanténě či 
izolaci (uložené v souvislosti s onemoc-
něním COVID-19) umožněno zúčastnit 
se zasedání a hlasovat prostřednictvím 
telekonference.
Dalším z projednávaných materiálů byla 
pravidla a  postup projednávání návrhu 
na  udělení čestného občanství, ceny 
městské části, partnerství městské 

části a udělování záštity starosty, mís-
tostarostů či členů rady. Zastupitelstvo 
v rámci tohoto bodu například rozhodlo, 
že s účinností od letošního října nebude 
možné čestné občanství udělit in me-
moriam, cenu městské části ano.
Důležitým tématem posledního zasedá-
ní zastupitelstva byl rovněž bod týkající 
se místní Agendy 21 (MA21) – meziná-
rodního programu zaměřeného na udr-
žitelný rozvoj, zlepšování služeb úřadu 
směrem k obyvatelům, zvyšování kva-
lity místního života či na podporu par-
ticipace veřejnosti na  rozvoji městské 
části. Praha 14 se MA21 věnuje již řadu 
let a v rámci hodnotících žebříčků patří 
v  tomto smyslu k  těm nejlepším v  re-
publice. Zastupitelé schválili podání žá-
dosti o vstup do kategorie A naplňování 
MA21, tedy do té nejvyšší, v níž je jen ně-

kolik málo českých měst. V současnosti 
je Praha 14 v kategorii B – v roce 2018 se 
na tento prestižní post probojovala jako 
jediná městská část v celém Česku.
Tak jako vždy v  tomto období zastupi-
telé projednávali hospodaření městské 
části během prvního letošního pololetí. 
Radnice hospodařila s přebytkem zhru-
ba 58,4 milionu korun – příjmy dosáh-
ly 240,7 milionu a výdaje 182,3 milionu 
korun. „Důvodů, proč naše skutečné 
výdaje byly nižší než předpokládané, je 
víc. Ten hlavní představuje koronavirová 
pandemie, kvůli níž se například neko-
naly některé plánované veřejné akce. 
Byla rovněž mírná zima, takže jsme 
vynaložili menší náklady na zimní údrž-
bu,“ vysvětlil starosta Prahy 14 Mgr. Ra-
dek Vondra, do  jehož gesce rozpočet 
městské části spadá. red



09

Aktuality

IN
Z

ER
C

E

RV
20

0
0

93
5/

03

nová etapa
nízkoenergetické 
A PASiVní DoMY V ProDeJi

novÉ BYtY
SMArt technologie 
90% JeDnotek ProDáno

www.vyladenedomy.cz

IIu klánovického lesa

 infolinka 724 511 511

L       KREEN
HORNÍ MĚCHOLUPY

www.vyladeneByTy.cz  infolinka 724 511 511

le
to

S
 V

 ziM
ě

k
 n

a
s

t
ě

h
o

v
á

n
í

n
o

V
é

 g
e

n
e

r
A

c
e

m
o

d
e

r
n

í 
d

o
m

Y

20-05-28-exafin-inzerce 95x272-001.indd   1 28.05.2020   14:35:54

Setkání kultur 
v knihovně
Také v rámci letošního Setkání kultur spolupracu-
je městská část Praha 14 s  Městskou knihovnou 
v Praze. Její černomostecká pobočka sídlící na ad-
rese Generála Janouška 1060/2 během celého říj-
na nabízí výpůjčky zajímavých knih od zahraničních 
autorů. Zároveň 14. října 2020 od 16 hodin knihov-
na organizuje čtení zahraničních pohádek pro děti 
spojené s tvořením. Více případně na www.mlp.cz. 
Akce je zdarma. red

Blokové čištění ulic

Podzimní čištění komunikací se blíží. Do komplexního 
úklidu se i tentokrát pustí jak městská část, tak Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Uklízet se 
bude během října 2020. 

Úklidy zajišťované MČ Praha 14:
Hutě – 5. 10. (1. část), 14. 10. (2. část)
Hostavice – 6. 10 (2. část), 8. 10. (1. část)
Jiráskova čtvrť – 7. 10. (2. část), 12. 10. (1. část)
Jahodnice – 9. 10. (1. část), 15. 10. (2. část)
Staré Kyje – 13. 10.
Oblast Nad Rybníkem – 16. 10.

Úklidy zajišťované TSK:
Černý Most – 5.–6. 10., 15. 10., 19.–22. 10., 26. 10.
Hloubětín – 7.–8. 10., 12.–13. 10.
Lehovec – 14. 10.
Podrobný přehled i s výpisem jednotlivých ulic zájem-
ci naleznu na webu městské části – www.praha14.cz 
(hlavní strana, rubrika Rychlé odkazy). red

Kurzy ČJ pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého 
jazyka pro cizince. Druhý letošní kurz začal 10. 9. 
a skončí 31. 12. 2020. Máte-li o výuku zájem, volejte 
739 203 254. Výuka dospělých probíhá dvakrát týdně 
(90 minut), výuka dětí jednou týdně (90 minut).  red



10

Naše školy

První měsíc ve školách Prahy 14
V  září se žáci základních škol vrátili 
do lavic, někteří téměř po půl roce. Školy 
se na to za podpory městské části při-
pravovaly mimo jiné i nákupem roušek, 
dezinfekce, ochranných štítů či respirá-
torů pro učitele. Ministerstvo školství 
schválilo uvolnění finančních prostředků 
na nákup technického vybavení pro uči-
tele, a tak se sháněly notebooky, tablety 
či web kamery. 
„Ředitelé škol v naší městské části situa-
ci zvládají statečně, i když je pro ně velice 
složitá. Nákaza se bohužel nevyhýbá ani 
našim školám, několik tříd z různých škol 
už bylo postupně v karanténě, žádná škola 
však nebyla zavřená. Chtěla bych ředite-
le pochválit a poděkovat jim za obětavost 
v této náročné době,” říká PhDr. Zuzana 
Jelenová, místostarostka městské části, 
do jejíž gesce patří školství. 
„Bohužel se školy musí vypořádat i  se 
skutečností, že hygiena nestíhá trasová-
ní a na testy se dlouho čeká. Co se týká 
ochranných pomůcek pro školy, na prv-
ní dva měsíce je zajišťovala městská 
část a aktuálně nikde nechybí,” doplňuje 

radní pro bezpečnost Jaromír Krátký, 
v  jehož gesci jsou kromě bezpečnosti 
také informační technologie. „Většina 
nákupů IT techniky je realizována, po-
kud by opět byla zavedena distanční 
výuka, učitelé jsou vybaveni notebooky,” 
vysvětluje radní Krátký. 

PŘÍPRAVA NA DOMÁCÍ VÝUKU
Radnice se snaží školám pomoci s tím, 
co aktuálně potřebují, a průběžně situa-
ci konzultuje. „Momentálně se snažíme 
připravit na  případnou distanční výu-
ku. Rozhodli jsme se využít platformu 
Google, protože se v ní většina dětí ori-
entuje, znají ji díky chytrým telefonům 
a tabletům. Pro každého žáka jsme zří-
dili účet a vytvořili on-line učebny Goo-
gle Classroom. Usilujeme o  vytvoření 
srozumitelného manuálu pro rodiče, 
naši učitelé absolvovali řadu školení, 
nakoupili jsme web kamery. Využíváme 
také elektronickou třídní knihu v  infor-
mačním systému Bakaláři, kam lze za-
pisovat probíraná témata,” říká ředitel  
ZŠ Vybíralova Mgr. Jaroslav Šupka. pet
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4. ANKETA
JAK VNÍMÁTE LETOŠNÍ ZAČÁTEK 
ŠKOLNÍHO ROKU POZNAMENANÝ 
KORONAVIROVOU KRIZÍ 
A MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI 
VE ŠKOLÁCH?

Po jarním přerušení 
klasické výuky si ředitelé 
škol, učitelé, ale také 
rodiče kladli stejnou 
otázku: „Jak bude vy-
padat nový školní rok?“. 

Dokonce snad i všichni žáci si po té 
dlouhé pauze rovněž přáli, aby se 
školy otevřely. Ministerstvo školství 
vydalo manuál, který prošel po-
třebnou participací se školami. Díky 
tomu většina bez problémů v září 
otevřela. Všichni si přejeme, aby to 
tak zůstalo, avšak nejen v dnešní 
době musí být ochrana zdraví na prv-
ním místě.

Ing. Karel Med, ANO 

Letošní začátek školní-
ho roku se nesl ve zna-
mení chaosu, který má 
na svědomí vláda. Bo-
hužel veškerá opatření 
přicházela pozdě nebo 

se na poslední chvíli měnila. Ještě 
dva týdny před začátkem nebylo 
jasné, jaká budou pravidla. Pro 
rodiče i pedagogy to bylo jistě stre-
sující období. Jsem rád, že jsme se 
s tím na naší MČ popasovali a všem 
učitelkám a učitelům patří velký 
dík za to, jak se s nastalou situací 
potýkají.

Bc. Michal Prager, MBA, Piráti 

Je velmi nepříjemné, že 
děti musí nosit roušky 
i ve třídách, dodržovat 
další nezbytná hygie-
nická opatření a umět 
reagovat na neustálé 

změny. Většinu rodičů, včetně mě, 
ale mnohem víc trápí hrozba celko-
vé distanční výuky, která je oproti 
standardní výuce náročnější jak pro 
děti, tak i pro jejich rodiče.
Bohužel se obávám, že do doby, než 
bude k dispozici účinná vakcína proti 
nemoci COVID-19, nezbude nám nic 
jiného než se přizpůsobovat všem 
opatřením.

Soňa Tománková,  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka 

Jaké bylo září pro děti a rodiče? 
Simona a dvojčata 
Kristián a Fabián, 1.A, 
ZŠ Šimanovská
S: Klukům se ve škole moc 

líbí, i když zatím chodili první týden, pak 
jsme byli v  nařízené karanténě kvůli 
mému rizikovému kontaktu. Mají štěs-
tí na  paní učitelku, posílala nám úkoly 
mailem a my je plnili. Ve škole se zatím 
učí počítat do čtyř a synové už sami po-
čítají do sta, takže problém nebyl. Fabík 
sedí v  lavici se svou láskou ze školky, 
a tak je nadšený. Kiki je víc dětský, ale 
dokáže si hru najít i  ve  škole. Ovšem 
skloubit práci z domova s výukou dětí je 
velmi náročné, chodila jsem spát o půl-
noci a budíka si nařizovala na 3 ráno.

Simona a Ondra, 
sekunda, Gymnázium 
Arcus
S: Jsem moc ráda, že za-

tím pokračuje prezenční výuka – máme 
dvojčata a každé chodí do jiné školy, jaro 
bylo náročné. Bylo mi dětí líto, že se ne-
můžou vídat s kamarády, to je v tomhle 
věku zvlášť důležité. Z roušek při vyučo-
vání jsme dost nešťastní, nepřipadá mi 
to zdravé ani adekvátní, ale pořád lepší, 
než kdyby se školy znovu zavřely. Snad 
na to nedojde!

O: Těšil jsem se na  kamarády, ale 
i  na  normální výuku. Oproti té on-line 
má jedinou nevýhodu - vstávání, ale ji-
nak je určitě lepší chodit do školy. U nás 
na gymplu je to fajn, i když teď píšeme 
hodně testů, za poslední týden jich bylo 
šest. Doufám, že školy zase nezavřou. 
Měli jsme sice dobrou online výuku, ka-
ždý den tři až čtyři hodiny přes Google 
Classroom, Zoom a Skype, ale i tak se 
toho člověk doma nenaučí tolik.

Ivana a Daniel, 9. D,  
ZŠ Chvaletická
I: Kvůli koronaviru jsme se 
po letech vrátili z Londýna, 

máme tady lepší zázemí. Do české školy 
chodil Dan naposledy v první třídě, bála 
jsem se, jak to bude zvládat. Kupodivu 
si zvykl velmi rychle, kromě češtiny má 
dobré známky. Škola nám vyšla vstříc 
a z češtiny zařídila doučování. Chybí mi 
ale školní kluby, které jsou v britských 
školách běžné a  děti v  nich tráví čas 
po vyučování. 
D: Zjistil jsem, že škola tady a v Británii 
je velmi podobná. Roušky byly zpočátku 
otrava, ale už jsem si zvykl. Jsem rád, 
že můžu chodit do školy, při distanční 
výuce je pro mne těžší se soustředit.  
 pet
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Novinky ve školách – altány, výtah i nové rozvody
Rok co rok Praha 14 investuje do zve-
lebování školních budov a  jejich po-
zemků. Ani letošek není výjimkou. 
Ještě před letními prázdninami ne-
chala městská část vybudovat zastí-
nění dětského hřiště u  MŠ Hostavi-
ce. „Na zahradě není zeleň, která by 
vytvářela přirozenou ochranu před 
slunečním žárem, proto jsme zde po-
stavili dva dřevěné altány. Jeden o ve-
likosti 10 x 7 metrů s  rovnou šinde-
lovou střechou a dřevěnou podlahou, 
druhý o rozměrech 4 x 4 metry s dláž-
děnou podlahou,“ říká místostarost-
ka Prahy 14 Mgr.  Irena Kolmanová, 
která má na starosti investice měst-
ské části. Náklady na vybudování za-
stínění činily 800 tisíc korun.
Další letošní školní investici představo-
vala srpnová instalace výtahu v budově 
MŠ Jahoda (Vybíralova 969), která je sice 
soukromým školským zařízením, ale 
sídlí v  objektu spravovaném městskou 
částí. Nová výtahová plošina propojující 
druhé a třetí patro stála bezmála 1,3 mi-
lionu korun. Většinu částky pokryly do-
tace z evropských fondů a od Magistrátu 
hl. m. Prahy.

V polovině srpna začaly práce také v MŠ 
Šestajovická. Z rozpočtu školky se poda-
řilo uvolnit částku bezmála 2,5 milionu 
korun, za níž se mateřince momentál-
ně opravuje „kabát“. „Projekt zahrnuje 
opravu fasády, zateplení a  odizolování 
suterénu. Dokončení prací předpoklá-
dáme letos v prosinci,“ dodává k  tomu 
místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuzana 
Jelenová, která má v gesci školství.

NOVÉ KUCHYŇKY I ŠKOLNÍ KLUB
Nejvýraznější letošní školní investi-
cí byla rekonstrukce elektroinstalace 
a části vnitřních prostor v ZŠ Hloubětín-
ská. Jednalo se již o druhou etapu prací, 
která začala v červnu a skončila v první 
polovině září. Kromě elektrických roz-

vodů či kanalizace rekonstrukcí prošly 
například šatny, vstupní hala školy, ku-
chyňky či školní klub. „Prostory jsme 
vymalovali, do  tříd a  na  chodby jsme 
nechali doplnit akustické podhledy, 
v některých učebnách a kabinetech byla 
položena nová podlaha,“ doplňuje mís-
tostarostka Jelenová. Kromě samotné 
rekonstrukce se ZŠ Hloubětínská do-
čkala i nového vybavení – protipožárních 
dveří a hydrantů, nových šatních skříněk 
pro žáky 1. stupně, spotřebičů a nábytku 
do kuchyněk a nových vitrín do recepce 
a vstupní haly. Náklady na rekonstrukci 
překročily 17 milionů korun, městské 
části se na jejich pokrytí podařilo zajistit 
dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy. red

Foto: Kristýna Bílková

Nové zastínění zahrady MŠ Hostavice

V ZŠ Hloubětínská mimo jiné prokoukla 
i vstupní hala
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Máte problémy s dluhy?
Nevíte si rady?

Chápeme to a nebudeme Vás soudit
Ukážeme Vám cestu, jak z toho ven

Nabízíme BEZPLATNOU pomoc
Obraťte se na nás!

www.dluhovyporadcepraha.cz
Kontaktujte nás: 604 828 273

Pestrobarevný říjen v KC Kardašovská
ROK SE S ROKEM SEŠEL A MÁME TU ZASE PODZIM. TEN LETOŠNÍ JE V MNOHÉM ODLIŠNÝ NEŽ TY PŘEDCHOZÍ 
A PŘINÁŠÍ NOVÉ VÝZVY. OMEZENÍ NEBO VÝZVY? ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU. BERME TO POZITIVNĚ, UČÍME SE 
NOVÝM VĚCEM. UČÍME SE NEJEN BÝT FLEXIBILNÍ A PRUŽNĚ REAGOVAT NA MĚNÍCÍ SE SITUACI, ALE TAKÉ LÉPE 
PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ A VÁŽIT SI VĚCÍ, KTERÉ JSME DŘÍVE BRALI JAKO SAMOZŘEJMOST. DOBRÁ NÁLADA JE VŽDY 
KU PROSPĚCHU, A PROTO I MY PŘICHÁZÍME S PRAVIDELNOU DÁVKOU BÁJEČNÝCH AKCÍ PRO VÁS.

Hned na  začátku října ve  středu  
7. 10. od 9 hodin pořádáme komen-
tovaný výlet s  profesionálním prů-
vodcem Ing. Petrem Weigem s pod-
titulem Proměny Pražského hradu 
od  Bořivoje po  dnešek. Pan Weig 
vás provede po parku Maxe Stoela, 
Pohořelci, Loretánském náměstí, 
Hradčanském náměstí i  samot-
ném Pražském hradu a  dozvíte se 
spoustu zajímavostí. Délka vycház-
ky je asi 3,5 hodiny. V  závěru pro-
hlídky můžete posedět v  kavárně 
Lobkovického paláce. Akce je vhod-
ná i pro vozíčkáře a je zdarma.
 Pro ty, kteří by rádi cestovali dále 
než jen po  Praze, máme na  stře-
du 14. 10. od 18 hodin připravenou 
cestopisnou besedu Napříč arab-
skou republikou Sýrie. Cestovate-

pokračování na str. 13
Foto: Palmyra, zdroj Pixabay.com
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lé Petr Kvarda a  Pavel Chlum vás 
provedou napříč celou Sýrií. Z tisí-
ce let starého centra Damašku se 
přesuneme přes nekonečné pouš-
tě do města Palmýra s úchvatnými 
římskými rozvalinami. Navštívíme 
světoznámý nikdy nedobytý křižác-
ký hrad Krak de Chevaliers střežící 
jediný průchod přes horské pásmo 
Džabal Ansáríje. Zavítáme i do be-
duínských úlovitých domů v  pou-
štní vísce Sarúdž. Na severu země 
se propleteme uličkami metropole 
Allepa a  o  200 km dále východním 
směrem si zaplaveme v  historicky 
významné řece Eufrat. Přednáš-
ka vrcholí velkolepým výhledem 
na  město Damašek z  ptačí per-
spektivy.
Pro šikovné ruce máme na 16. 10. od  
9 h. nachystaný  páteční rukodělný 
speciál Tenerifa, sluníčková krajka. 
Nebojte se přijít i když techniku ne-
znáte, vše se naučíte na místě s tr-
pělivou lektorkou Alexandrou Bou-
šovou. Tenerifa patří do  skupiny 
krajek, které vznikají bez podkla-
dové tkaniny, jen pomocí příze. Má 
nejčastěji kruhovou formu, a proto 

se nazývá také sluníčková krajka. 
Pochází z Jižní Ameriky, kde se s ní 
zabývali domorodí indiáni. Odtud se 
přenesla do  Španělska a  na  blíz-
ký ostrov Tenerife, podle kterého 
dostala své jméno. Krajka se tvoří 
na polotvrdém podkladovém mate-
riálu se zářezy, kde se základní síť 
krajky napíná.

PODZIMNÍ KREATIVNÍ DÍLNY 
Pokud byste chtěli do  výtvarniče-
ní zapojit celou rodinu, srdečně 
zveme na  Podzimní kreativní dílny 
v Kardašovce v sobotu 24. 10. od 9 
do  17 hodin. Tentokrát se na  díl-
nách pustíme do  vyrábění pod-
zimních věnců, kterými si můžete 
ozdobit dveře nebo stůl. Nebude 
chybět vyrábění lesních skřítků 
z  papíru pro děti. Na  akci budete 
mít také prostor vydlabat si svou 
vlastní, z domova přinesenou dýni. 
Můžete přijít prakticky kdykoliv bě-
hem dne. 
Připojujeme pozvánku také na naše 
vzdělávací akce, přednášku Jak se 
vyhnout exekuci s  JUDr.  Jánem 
Horňákem v úterý 6. 10. od 18 hodin 

a IT seminář Práce s textem na po-
čítači ve čtvrtek 15. 10. od 15 hodin 
s Ing. Miroslavem Radou.
Samozřejmě nezapomínáme ani 
na  pohybové aktivity a  máme pro 
vás v  novém školním roce několik 
novinek. Pro mládež kruhový tré-
nink s Terkou (středy od 16 hodin), 
pro dospělé kondiční trénink s prv-
ky boxu (úterky od  17 hodin) a  pro 
seniory sebeobranu (pondělky 
od 13.30 hodin) nebo kondiční výš-
lap s  hůlkami (čtvrtky od  10 hodin 
– začínají 8. 10.).
Pro všechny naše návštěvníky je 
v průběhu celého října připravena vý-
stava fotografií Staré tváře Tibetu. 
Tak dorazte, těšíme se na vás!

 Tým KC Kardašovská

Aktivity KC Kardašovská jsou financovány 
z projektu Komunitní centrum Kardašovská 
II, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000699, 
spolufinancovaného z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR.
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JAK JSTE SE VY  
SÁM DOSTAL KE SPORTU?
Odmalička jsem sport miloval. Pa-
matuju olympiádu v Naganu, bylo mi 
osm a chodil jsem do třetí třídy, uči-
telé nám dovolili poslouchat záznamy 
zápasů v rozhlase, sbírali jsme hoke-
jové kartičky. Na finále jsme si naří-
dili budík a celá rodina koukali. Co se 
týká fotbalu, hrával jsem ho už jako 
kluk, dokonce na  tomto hřišti. Tedy, 
tehdy tady byla jen škvára, dvě brány 
bez sítí a my se o něj s klukama há-
dali. 

VYRŮSTAL JSTE  
NA ČERNÉM MOSTĚ? 
Přestěhovali jsme se sem v  roce 
1995, dneska bydlím na  Lehovci, ale 
s Čerňákem jsem spjatý přes 20 let. 
Jsem sídlištní dítě, líbí se mi, že sídli-
ště je taková vesnice ve městě. Všich-
ni jsme se znali a vznikla parta, která 
fungovala. Líbí se mi, že je tu klid, 
nejezdí tu tramvaje a  je tu méně aut 
a  autobusů. Když jede sanitka nebo 
hasiči, všichni jsou zvědaví a koukají 
z oken, jestli není konec světa. 

JAKÁ BYLA VAŠE DALŠÍ 
SPORTOVNÍ CESTA? 
Jako kluk jsem hrával fotbal za TJ Sla-
voj Hloubětín, když mi bylo dvanáct, 
rodiče se rozvedli a  chyběly finance. 
Pak jsem se pár let sportu vůbec ne-
věnoval, byl jsem typický sídlištní pu-
berťák. Zpátky mě přivedl můj spolu-
žák, který se věnoval fitness, chodili 
jsme spolu do  posilovny. Chtěli jsme 
mít hezká těla, abychom se líbili hez-
kým holkám. Asi před šesti lety jsem 
si pak udělal kurz fitness trenéra, ab-
solvoval jsem i další semináře. Vzdě-
lávat se v rámci sportu mě baví a stát 
se trenérem na plný úvazek je můj sen. 

A JAK VZNIKLO  
DYNAMO ČERNÝ MOST? 
Když tady (u  ZŠ Generála Janouška) 
postavili všechna tato hřiště a  spor-

toviště, byla pro veřejnost uzavřená, 
protože chyběli kustodi. Bylo mi to 
hrozně líto, a  tak jsem oslovil školu. 
Přes organizaci Sportovna jsem se 
stal jedním z kustodů, pořádali jsme 
fotbalové turnaje a moc mě to bavilo. 
Tehdy jsem taky potkal většinu svých 
hráčů. Byli to kluci, kteří měli zjevně 
talent, ale neměli tým. Takže jsem je 
posbíral a  založil FC Dynamo Černý 
Most. 

JAK BYSTE SVŮJ TÝM DEFINOVAL? 
Jsme multikulturní a různého věku – 
mladí kluci 14–16, ale i  pár starších 
hráčů. Jako nový tým jsme museli za-
čít v  nejnižší lize pražského futsalo-

vého přeboru, ale kluci poráželi i do-
spělé týmy. Utkání jsme hrávali tady, 
ale bohužel si někteří občané stě-
žovali na hluk, takže jsme se museli 
přesunout do Záběhlic. Je mi to líto, 
myslím, že fotbal je společenská udá-
lost, která propojuje komunitu. Měli 
jsme tu podporu, přišli rodiče hráčů, 
jejich kamarádi a mělo to atmosféru. 
Chápu, že sport vytváří povyk, ale 
myslím, že je lepší slyšet povyk ze 
sportu než z nějaké nekalé činnosti. 

ŘÍKÁTE MULTIKULTURNÍ KLUB, 
ODKUD VAŠI HRÁČI POCHÁZÍ? 
Máme Venezuelana, Bulhara, měli 
jsme dva bratry z  Afghánistánu, 
Ukrajince, Romy a  samozřejmě Če-
chy. Občas se stávalo, že na nás lidé 
pokřikovali rasistické narážky, zvlášť 
v době, kdy vrcholila vlna odporu vůči 
muslimům. Na protest jsme se tehdy 
vyfotili jako hráči amerického fotba-
lu – v  pokleku v  objetí kolem ramen 
a vydali prohlášení, že takové chování 
odsuzujeme. Snažíme se s  předsud-
ky a  xenofobií bojovat a  upozorňovat 
na  to, že každý Arab není terorista, 
každý Rom není zloděj a každý Ukra-
jinec není dělník. Vzbudilo to velký 
rozruch, dnes máme na  Facebooku 
1800 sledujících, což je číslo, kterého 
nedosahují ani zavedené kluby. 

CO VÁS TEĎ ČEKÁ  
A CO VÁM DĚLÁ RADOST? 
Měli bychom začít hrát soutěž, ale 
vzhledem k  epidemiologické situa-
ci nevíme, co bude. To mi tedy spíš 
dělá starost. Radost mám z  toho, 
že tým stále funguje, jeho jádro je 
stejné a  už máme mezi lidmi něja-
ké jméno. Mým snem totiž je, aby se 
v Praze 14 postavila velká sportovní 
hala, kde by se hrál fotbal, floorbal, 
basketbal, hokej… Když může mít 
Letná Spartu, Vršovice Slavii a Dej-
vice Duklu, proč by Černý Most ne-
mohl mít Dynamo?  pet

Foto: Kristýna Bílková

Líbí se mi, že sídliště
je taková vesnice ve městě
KAŽDÉ ÚTERÝ A STŘEDU NAVEČER NA HŘIŠTI ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA TRÉNUJE MULTIKULTURNÍ FUTSALOVÝ 
TÝM FC DYNAMO ČERNÝ MOST. „JE TO URČITĚ LEPŠÍ, NEŽ KDYBY SE KLUCI SCHÁZELI NĚKDE ZA HŘIŠTĚM, PILI 
A DĚLALI NEPLECHU. SPORT SBLIŽUJE A PŘI FOTBALE NEVADÍ, KDYŽ HRÁČ NEUMÍ PERFEKTNĚ ČESKY, STAČÍ, 
ŽE DOBŘE HRAJE,” CHVÁLÍ SVÉ SVĚŘENCE TRENÉR MAREK BĚLOR. PROJEKT FUTSAL PRAHA 14 JE SOUČÁSTÍ 
STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY V MĚSTSKÉ ČÁSTI P14. 
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Ze života Prahy 14

Druhý ročník akce Sejdeme se na Jahod-
nici měl proběhnout v červnu, ale kvůli 
nejistým hygienickým podmínkám jsme 
se rozhodli, že se se sousedy sejdeme, 
ale až v září. Nakonec jsme akci spojili 
hned s prvním školním dnem, abychom 
ho zpříjemnili dětem, rodičům i  našim 
klubákům. Účastníci si mohli první záři-
jové odpoledne zpestřit dvěma verzemi 
městské hry, fotbalovým turnajem, air-
brush tetováním a malováním na obličej, 
občerstvením z grilu nebo od sponzora 
akce Coca-Cola HBC Česko.
Letos nám s  akcí nově pomohlo ja-
hodnické studio jógy Pranala, díky 
kterému si mohli návštěvníci zkusit 

otevřené lekce jógy nebo taky ven-
kovní parkour workshop. Firma ADC 

Blackfire Entertainment nabídla 
k  vyzkoušení nové deskovky a  vinný 
bar Vingl dodal čerstvý burčák. Letos 
nám s  akcí kromě místních podniků 
pomáhali také naši klienti, kterým 
jsme zprostředovali často první zku-
šenost s brigádou. To ocenili jak oni, 
tak my, byla to perfektní příležitost, 
jak je seznámit například s pracovní 
smlouvou a dalšími záležitostmi. Rádi 
bychom v  takové práci pokračovali 
i do budoucna. Děkujeme MČ Praha 14 
za  podporu a  všem zúčastněným 
za příjemně strávené odpoledne! Vě-
říme, že příští rok se na Jahodnici se-
jdeme znovu. Neposeda, z.ú.

Podruhé jsme se sešli na Jahodnici!

Adaptační kurz primy A a primy B Gymnázia Chodovická
V pondělí ráno jsme se sešli u auto-
busu v  Ratibořické ulici a  před obě-
dem už jsme dorazili na místo konání 

adaptačního kurzu ve  Lhotce u  Měl-
níka. Poté se nám představili vedoucí 
tábora a  pedagogové, kteří nás bu-

dou učit celý školní rok. Během kur-
zu jsme se seznamovali při různých 
hrách, ve  středu podnikli celodenní 
výlet na Mělník, kde jsme si prohléd-
li historické centrum města a shlédli 
soutok Labe, Vltavy a Hořínského pla-
vebního kanálu. Po  návratu a  večeři 
nás čekalo opékání buřtů u táboráku. 
Ostatní večery jsme hráli divadlo nebo 
tančili na  diskotéce. Páteční návrat 
nám „zpestřila“ porucha autobusu, 
na Mělníku jsme čekali na náhradní, 
který nás dovezl zpět do Horních Po-
černic. Verdikt: Byl to povedený vstup 
do školního roku 2020/21!

Vojtěch Marek, Pavel Ploužek, 
Richard Trnka (prima B),  
Gymnázium Chodovická

Váš názor nás zajímá, přijďte nám ho říct!
Váš názor nás zajímá, přijďte nám ho říct!

  
  

   
  

   
  

 

          
    

 

Váš názor nás zajímá, přijďte nám ho říct!
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE MČ PRAHA 14 NA ROKY 2021 A 2022
Většina setkání k přípravě Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 je za námi, jedno nás však ještě čeká – na Černém 

Mostě. Přijďte diskutovat o proměnách městské části v následujících dvou letech. Řešit se budou místní 
i celoměstská témata s přímým vlivem na Prahu 14.

 KDE:  volnočasové centrum Plechárna  
(Bryksova 1002/20), ČERNÝ MOST

 KDY: 14. 10. 2020 OD 17.30 HODIN
        Na setkání budou přítomni političtí zástupci  

městské části i odborníci z úřadu.  
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Akce se zúčastnil i starosta Prahy 14 
Mgr. Radek Vondra
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Názory a politické komentáře

Šokující odhalení
„… pardon, kolegové, toto je šo-
kézní, toto je šílené!“, „…já paní mís-
tostarostce doporučuji, ať celou tuto 
kontrolní zprávu předá Policii ČR!“,  
„… netransparentně a  nehospodárně 
se hospodařilo!“, „… odpověď na to, proč 
se tak dělo, jsem našla v této kontrolní 
zprávě.“ – to je jen několik ostrých vý-
roků, které zazněly v závěru zářijového 
zastupitelstva ve  chvíli, kdy přišla řeč 
na  příspěvkovou organizaci Praha 14 
kulturní. Jak asi víte, došlo na jaře v Pra-
ze 14 kulturní k  obsazení volné pozice 
ředitele. A radou městské části prošel 
i návrh na zadání kontroly hospodaření.
Z důvodu nemoci jsem se bohužel ne-
mohla účastnit jednání zastupitelstva 
a  zasedání jsem sledovala z  domova 
díky on-line přenosu jako pouhý divák. 
A řeknu vám, nestačila jsem se divit.
Paní místostarostka Jelenová, která 
je odpovědná za  gesci kultury, nejpr-
ve shrnula vývoj situace v  organiza-
ci za  poslední půlrok a  informovala 
o  kontrolní zprávě, kterou provedla 
nezávislá auditorská společnost v prů-
běhu léta. Zprávu si mohl kterýkoliv ze 
zastupitelů vyžádat a seznámit se s až 

šokujícími zjištěními, která potvrdila, 
že se v minulosti v organizaci vynaklá-
dalo neúčelně, neefektivně a nehospo-
dárně s  veřejnými prostředky. Čekala 
jsem proto kultivovanou diskuzi o tom, 
jaká nápravná opatření byla nebo bu-
dou radou přijata, či jaké budou vyvo-
zeny důsledky. Namísto toho začali za-
stupitelé TOP09 nečekaně útočit, tuto 
zprávu bagatelizovat a zlehčovat. Pod-
le jejich názoru prý auditoři vycházeli 
z dojmů, a dokonce prohlašovali, že si 
přejí kontrolu této kontroly.
Výsledky kontrolní zprávy jednoznač-
ně prokázaly, že obavy o dřívější fun-
gování organizace byly oprávněné 
a  že nové vedení začalo organizaci 
napravovat a zefektivňovat. Potvrdily, 
že paní místostarostka udeřila hřebí-
ček na hlavičku. Proč ale s tímto mají 
zastupitelé TOP09 tak velký problém? 
Je to dáno pouze rozbroji v  koalici, 
které se už ani nesnaží skrývat ane-
bo s tím souvisí fakt, že v předešlém 
období gesci kultury, tedy i Prahu 14 
kulturní, vedla právě TOP09?

Soňa Tománková,  
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“

Společně to zvládneme i teď
Letošní rok nás všechny postavil před 
mnoho výzev. Okem neviditelný virus 
přeplánoval naše životy a odhalil křeh-
kost moderního života. Tato doba nás 
zbavila části jistot, řadě lidem způsobila 
finanční problémy, již desetitisícům pro-
věřila zdraví a bohužel některým i způ-
sobila zármutek ze ztráty blízkých.
Jarní vlnu pandemie jsme v  Česku 
zvládli. Pomohla tomu nesmírná vlna 
solidarity a  starosti o  druhé. Rodiny si 
šily roušky a mnozí jimi ještě zásobovali 
své sousedy. Ze dne na den byl poma-
lu podezřelý, kdo roušku neměl. Mnoho 
dobrovolníků nosilo seniorům náku-
py atd. V  srpnu čísla opět začala růst. 
Za jediný zářijový den bylo diagnostiko-
váno tolik případů jako za celý březen. 
Více se testuje, proto to nelze srovnávat, 
ale přesto je situace vážná. A já se divím, 
kam zmizela ta naděje, víra a pospolitost 
z první vlny pandemie? Je to daň za to, že 
jsme to na jaře zvládli až moc dobře?
Osobně vidím příčinu ve  zpolitizování 
a neustálém zpochybňování slov epide-
miologů a dalších odborníků. V krizi se 
vždy tápe při hledání řešení a tato nejis-
tota vytváří prostor pro mnoho přístupů. 

Proto je tak důležité se v  takové chvíli 
sjednotit, a  ne vše neustále negovat. 
Neobhajuji slepě kroky vlády, ale vadí 
mi pokrytectví opozičních stran, kte-
ré nejprve hlasitě volaly po  rychlejším 
rozvolňování, v  srpnu kritizovaly plá-
nované znovuzavedení opatření a v září 
obviňovaly vládu, že selhala a reagovala 
pozdě. Do  toho mnoho lékařů z  jiných 
oborů, ale i celebrit v médiích neustále 
bagatelizuje toto onemocnění. Je lid-
skou vlastností raději naslouchat těm, 
kteří potvrzují náš názor než těm, co ho 
vyvrací. Z  toho nejjednoduššího, co se 
dá udělat, a sice chránit se rouškou, se 
stala politika a pro mnoho lidí je její ne-
nošení formou protestu.
My ji ale nosíme, protože to pomáhá. Už 
jsme to zvládli na jaře, musíme to zvlád-
nout i teď. Úspěch není jen v rukou státu, 
je v rukou nás všech. Pokroky ohledně 
vývoje vakcín vypadají slibně. Teď mu-
síme ještě zatnout zuby a  vydržet, než 
dojde k  její distribuci mezi ty nejzrani-
telnější. Do té doby vám přeji hodně síly 
a hlavně zdraví!

Ing. Tomáš Novotný
za zastupitelský klub ANO

Držíme kurz!
Máme za sebou premiérové dva roky 
v  Zastupitelstvu MČ Praha 14 a  při 
této příležitosti vydáváme lokální 
Pirátské listy, rozjíždíme kampaň 
na  Facebooku a  zároveň se s  Vámi 
během následujícího měsíce bude-
me setkávat v ulicích. Chceme Vám 
totiž dokázat, že se nám toho na Čtr-
náctce hodně povedlo a  že skládat 
účty nehodláme pouze před dalším 
termínem komunálních voleb. Zá-
roveň to ale není pouze plácání se 
po  ramenou, například náš radní 
pro sociální oblast Michal Prager 
v Pirátských listech reaguje na hoj-
ně rozšířené mýty ohledně sociální-
ho bydlení, které je poprvé v historii 
koordinováno společně s  magist-
rátem. Na  konkrétním příběhu pak 
dokládá, že nový přístup k  přidě-
lování magistrátních bytů funguje 
a  sousedi se nemají čeho obávat. 
Dále se dočtete, co pro Vás chystá 
Petr Hukal v oblasti dopravy. Dani-
el Nádvorník prezentuje náš postup 
v otevírání radnice. Jaroslav Verner 
pak nastiňuje vizi rozvoje veřejného 
prostoru a možností volnočasového 
vyžití a  Vojtěch Tomášek se s  Vámi 
podělí o  svou radost z  oficiálního 
založení místního sdružení Pirátů 
na Praze 14. 
Spousta věcí se ale do  vydání bo-
hužel nevešla. Koronavirus nás na-
příklad stále nechává nejistými, co 
se týká dopadů na  rozpočet měst-
ské části, fungování radnice a  jak 
to bude s  naplánovanými klíčovými 
projekty. Navíc zásadní rozhodova-
cí pravomoci neleží v  rukou samo-
správy a značně nestabilní prostředí 
plné restrikcí a  nařízení k  nějakým 
dlouhodobějším predikcím taky 
nepomáhá. Úřad si nicméně v  sou-
časné turbulentní situaci (přesun 
části úřadu, karantény) počíná ve-
lice dobře a  poděkování patří jak 
zaměstnancům za zvládání situace, 
tak Vám za trpělivost. Obojí se nám 
v budoucnu bude ještě hodit. 
I  přesto věříme, že se nám podaří 
realizovat vše, co máme naplánova-
né. I když se svět netočí podle našich 
představ a  v  záplavě špatných zpráv 
se horko těžko hledá povzbuzení, 
stále držíme kurz a  nepolevujeme 
na  naší cestě za  lepší Čtrnáctku. 
Zatěžkávací zkoušku totiž hodláme 
zvládnout na výbornou.

Daniel Nádvorník, Piráti
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Do naší oční ambulance  
v ul. Vajgarská hledáme kolegyni na pozici

VŠEOBECNÁ SESTRA/ PRAKTICKÁ 
SESTRA/ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

Pokud chcete pracovat v příjemném kolektivu a v zajímavém 
oboru se zázemím dynamické a rostoucí společnosti, a k tomu 
mít kromě zajímavého finančního ohodnocení i další benefity 
a možnost vzdělávání, neváhejte nás kontaktovat e-mailem 

na tanahanouskova@topesthetic.cz nebo  
na tel. č. 603 842 132.

Více informací naleznete na www.topesthetic.cz.

Dostupné bydlení pro seniory
Bambousek 689, Týnec nad Labem
Moderní bytový komplex pro seniory se 14 samostatnými byty s vlastní terasou pro spokojený a důstojný podzim života, 
bez pocitu strachu a samoty, s jistotou pomoci a zázemí v krásné přírodě.
www.domovpodhradi.cz
E-mail: info@domovpodhradi.cz, telefon: 721 841 654
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ING. PETR HUKAL, MÍSTOSTAROSTA
 Máte dotazy či podněty týkající se dopravy v Praze 14? Napište nám přes kontaktní formulář na hlavní straně 
webu městské části www.praha14.cz nebo se obraťte přímo na místostarostu Ing. Petra Hukala, do jehož 
gesce tato oblast spadá. Psát můžete na e-mail Petr.Hukal@praha14.cz.

Veřejný pořádek přispívá k vyššímu bezpečí 
Od  léta běží na  Černém Mostě pilotní 
projekt inspektorátu veřejného pořád-
ku, který jsme vám představili v minulé 
Čtrnáctce. „Naším cílem je inspektor 
v každé ze čtvrtí Prahy 14, rychlé odha-
lení i řešení nedostatků,” říká místosta-
rosta pro dopravu Ing.  Petr Hukal. Co 
konkrétně inspektor veřejného pořádku 
řeší a  jak se na něj můžete obrátit, se 
dozvíte v následujícím rozhovoru. 

JAK VNÍMÁTE VEŘEJNÝ POŘÁDEK? 
Pokládám pořádek za nezbytný, a to ne-
jen ve  veřejném prostoru, ale vlastně 
ve  všech oblastech života. Co se týká 
veřejného prostoru, pořádek není jen 
formální záležitost, má dopad i na bez-
pečnost v  naší lokalitě, a  to zejména 
v oblasti dopravy – stav dopravního zna-
čení, přechodů pro chodců i  cyklotras 
ovlivňuje bezpečí občanů. 

MŮŽETE JMENOVAT KONKRÉTNÍ 
PŘÍKLADY Z PRAXE? 
Například nevhodně umístěné podél-
né kanálové mříže poblíž kraje vozovky 
mohou zapříčinit pád cyklisty. Velkým 
nešvarem na  sídlištích je parkování 
na  plochách vyhrazených pro požární 
techniku, což působí velké potíže hasi-
čům, když potřebují rychle projet k mís-
tu požáru. Řeším také hrubší překážky 
pro chodce, výmoly a podobně. Ty sice 
nepůsobí problémy zdravým chodcům, 
ale pro handicapované – nevidomé či 
vozíčkáře nebo i  maminky s  kočárky 
mohou někdy představovat velkou pře-
kážku. Zatím jsem nezažil zimní údržbu, 
ale i ta souvisí s bezpečím občanů. 

JAKÉ DALŠÍ NEDOSTATKY ŘEŠÍTE? 
Druhou oblastí jsou problémy, které 
trápí přímo obyvatele lokalit Černý Most 

I a II, tedy hlavně parkovací místa. Je tu 
odstavená asi desítka vraků, další jsou 
pak v  Kyjích, Hloubětíně, Hostavicích 
a  Jahodnici a  blokují místa na  parko-
vištích. Odstranění vraků usnadňuje 
nová zákonná úprava, ale i tak se jedná 
o proces v řádu měsíců. Každý chce žít 
v hezkém a čistém prostředí, a tak ře-
ším i likvidaci počátků černých skládek 
či zajištění vhodného rozmístění a prů-
běžného doplňování sáčků na psí výkaly.

JAK SE NA VÁS  
OBČANÉ MOHOU OBRÁTIT? 
Prostřednictvím e-mailové adresy  
inspektor-cm@praha14.cz či telefonu 
734  708  670. Pro ty, kteří dávají před-
nost moderním technologiím, zavedla 
MČ Praha 14 aplikaci Mobilní rozhlas, 
jejímž prostřednictvím lze rovněž podá-
vat podněty k veřejnému pořádku. pet

Doprava



Harmonogram svozu odpadů – listopad

Svoz odpadu

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Bří. Venclíků/Vlčkova PO 2. 11. 2020
Smikova/Gen. Janouška UT 3. 11. 2020
Bryksova/Fejfarova ST 4. 11. 2020
Bryksova/Kpt. Stránského (trafostanice) ČT 5. 11. 2020
9. května/Písčitá PO 9. 11. 2020
Vašátkova/Doležalova UT 10. 11. 2020
Bobkova/Maňákova ST 11. 11. 2020
Kpt. Stránského/Vybíralova ČT 12. 11. 2020
Trytova/Paculova PO 16. 11. 2020
Šromova/Gen. Janouška ST 18. 11. 2020
Mansfeldova/Kučerova ČT 19. 11. 2020
Vašátkova/Dygrýnova PO 23. 11. 2020
Travná/Kostlivého UT 24. 11. 2020
A. Valenty/Šedova ST 25. 11. 2020

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Vírská/Branská ST 4. 11. 2020 14:00–18:00

Šimanovská/Za Školou ST 4. 11. 2020 15:00–19:00

Cvrčkova/Burdova ČT 5. 11. 2020 13:00–17:00

Splavná/Svárovská ČT 5. 11. 2020 14:00–18:00

Cidlinská/Maršovská PÁ 6. 11. 2020 13:00–17:00

Jezdovická/Froncova PÁ 6. 11. 2020 14:00–18:00

Mochovská/Zelenečská PÁ 6. 11. 2020 15:00–19:00

Svépravická/Šestajovická ST 11. 11. 2020 14:00–18:00

Konzumní/Na Obrátce ST 11. 11. 2020 15:00–19:00

Liblická/Klánovická ČT 12. 11. 2020 13:00–17:00

Kukelská/Chvaletická ČT 12. 11. 2020 14:00–18:00

Hloubětínská/V Chaloupkách PÁ 13. 11. 2020 13:00–17:00

Zámečnická/Mochovská PÁ 13. 11. 2020 14:00–18:00

Hejtmanská/Vranovská PÁ 13. 11. 2020 15:00–19:00

Tálínská/Oborská ST 18. 11. 2020 14:00–18:00

Kardašovská u obch. střediska ST 18. 11. 2020 15:00–19:00

Lásenická/Lipnická ČT 19. 11. 2020 13:00–17:00

Světská/Lipnická ČT 19. 11. 2020 14:00–18:00

Horusická/Osická ST 25. 11. 2020 14:00–18:00

Vlkovická/Dvořišťská ST 25. 11. 2020 15:00–19:00

Hodějovská/Za Rokytkou ČT 26. 11. 2020 13:00–17:00

Koclířova/Vodňanská ČT 26. 11. 2020 14:00–18:00

Spolská/Mílovská PÁ 27. 11. 2020 13:00–17:00

Zvíkovská/Dářská PÁ 27. 11. 2020 14:00–18:00

Sicherova 1601/14 PÁ 27. 11. 2020 15:00–19:00

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a odvá-
ženy následující den.

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14 
Sadská x V Humenci 21. 11. 8:00–8:30
Svatojánská x Vodňanská 21. 11. 8:45–9:15
Borská x U Járku 21. 11. 9:30–10:00
Světská x Lipnická 21. 11. 10:15–10:45
Žehuňská u separace 21. 11. 11:15–11:45
Hůrská u č.p. 528 21. 11. 12:00–12:30
V Chaloupkách x Poříčanská 21. 11. 12:45–13:15
V Chaloupkách x Kyjská 21. 11. 13:45–14:15
V Chaloupkách x Hloubětínská 21. 11. 14:30–15:00
Svépravická x Šestajovická 21. 11. 15:15–15:45
Tálinská u č.p. 1038 22. 11. 8:00–8:30
Hodějovská u separace 22. 11. 8:45–9:15
Vlkovická x Dvořišťská 22. 11. 9:30–10:00
Podedvorská x Podlišovská 22. 11. 10:15–10:45
Rožmberská x Medlovská 22. 11. 11:15–11:45
Sýkovecká x Pávovské nám. 22. 11. 12:00–12:30
Lomnická x Panenská 22. 11. 12:45–13:15
9. května x Písčitá 22. 11. 13:45–14:15
Doubecká x Baštýřská 22. 11. 14:30–15:00
Staňkovská x Pasecká 22. 11. 15:15–15:45

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
V Humenci x Mochovská 7. 11. 9:00–12:00

Vírská x Branská 7. 11. 9:00–12:00

Jordánská x Svárovská 7. 11. 9:00–12:00

Vodňanská x Skorkovská 7. 11. 9:00–12:00

Hejtmanská x Vranovská 7. 11. 13:00–16:00

V Chaloupkách x Vaňkova 7. 11. 13:00–16:00

Žehuňská u separace 7. 11. 13:00–16:00

Tálinská x U Rybníka 7. 11. 13:00–16:00

Spolská x Mílovská 8. 11. 9:00–12:00

Zvíkovská x Dářská 8. 11. 9:00–12:00

Vlkovická x Herdovská 8. 11. 9:00–12:00

Lomnická x Panenská 8. 11. 9:00–12:00

Baštýřská x Bezdrevská 8. 11. 13:00–16:00

Lipenské náměstí 8. 11. 13:00–16:00

Nám. Zdenky Braunerové 8. 11. 13:00–16:00

Jezdovická x Froncova 8. 11. 13:00–16:00

Dobrovolného u separace 14. 11. 9:00–12:00

Borská x Těrlická 14. 11. 9:00–12:00

Travná naproti č. p. 472 14. 11. 9:00–12:00

V Chaloupkách x Hostavická 14. 11. 9:00–12:00

Šestajovická x Svépravická 14. 11. 13:00–16:00

Nad Hutěmi x Za Černým mostem 14. 11. 13:00–16:00

Mezi bioodpad patří:
posekaná tráva, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), řezanka 
a větvičky z ořezu keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rost-
liny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, 
mrkve, okusky jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, 
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, květináče z lepenky 
a rašeliny
Mezi bioodpad nepatří:
podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky 
z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky jídel (gastroodpad), oleje, kosti
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 

středa 18. 11. 

Trytova x Paculova 15:00–15:20
Vašátkova x Dygrýnova 15:30–15:50
Smikova x Generála Janouška 16:00–16:20
Himrova x Generála Janouška 16:30–16:50
Vybíralova x Kapitána Stránského 17:00–17:20
Fejfarova x Bryksova 17:30–17:50
Kučerova x Mansfeldova 18:00–18:20
Šedova x Arnošta Valenty 18:30–18:50

Mobilní sběrné dvory ze systému HMP 
říjen
Šestajovická x Hloubětínská 5. 10. 9:00–15:00

Jordánská x Babylonská 13. 10. 9:00–15:00

Podlišovská x Rožmberská 19. 10. 9:00–15:00

Travná u MŠ 27. 10. 9:00–15:00

Tel. na řidiče v případě nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ: Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepi-
dla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), 
léčiva, baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. 

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.
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Nová prodejna Oresi
v Praze Vysočanech 
Poděbradská 1020/30

sleva až 

45%
NA KUCHYNĚ

Jediné kuchyně
se známkou kvality.



Veřejný prostor

S  úpravami se začalo během let-
ních měsíců. „Většina prací už je 
hotova, dokončení včetně úpravy 
zeleně předpokládáme do  poloviny 
října,“ říká Jiří Mejdrech, ředitel di-
vize správy nemovitostí společnosti 
Centra a. s., která vnitrobloky spra-
vuje. Proměna se týká ploch lemo-
vaných ulicemi Bryksova, Bobkova, 
Kučerova, Maňákova a  Mansfeldo-

va (vnitrobloky A, A1, B, E, F-G viz 
nákres). Před zahájením stavebních 
prací nechal správce vytrhat ple-
vel ze zpevněných ploch a  vyčistit, 
dorovnat a  opravit zašlé dláždění 
i  poničené betonové zídky. Dále se 
ve  vnitroblocích aktuálně prová-
dí, nebo jsou již dokončeny opravy 
laviček, opravy a  nátěry kovových 
prvků, dětských pískovišť, plůtků, 

opravy, doplnění a  čištění odtoko-
vých kanálků, rekultivace travna-
tých ploch, kultivace keřů a stromů, 
výsadby, vysokotlaké čištění plochy 
sportovišť či opravy velkých herních 
zdí včetně bezpečnostního pletiva.   
Prokoukla i  dětská hřiště. „Napří-
klad v  největším řešeném vnitrob-
loku (F-G) máme hned dvě. Obě na-
bídnou 2D nové herní prvky a  nový 
povrch – pryžový a  betonový,“ do-
plňuje ředitel Mejdrech. V  tomtéž 
vnitrobloku je zároveň velká plocha 
se starými tenisovými kurty. Ty se 
v  tuto chvíli opravovat nebudou – 
jedná se o  velkou investici, kterou 
se magistrát rozhodl od stávající re-
vitalizace oddělit. „V současné době 
hl. m. Praha ve spolupráci s MČ Pra-
ha 14 hledá vhodné využití této plo-
chy. Kurty jsou rozpraskané a nepo-
užitelné, izolace pod nimi špatná… 
zemina nad garážemi je zase v  na-
tolik tenké vrstvě, že neumožňuje 
žádnou rozumnou výsadbu. Osobně 
by se mi na  místě líbila knihovna, 
třeba s  lehátky pro venkovní pose-
zení,“ říká starosta Vondra. 
Mezi aktuálně revitalizovanými vni-
trobloky chybí ten, který obklopují 
ulice Bobkova, Bryksova a Maňákova 
(C).  O něj se postará přímo městská 
část. „Tuto plochu máme jako jedi-
nou svěřenou do  správy my, a  proto 
bude revitalizace hrazena z  našeho 
rozpočtu. Počítáme s obdobným roz-
sahem jako u ostatních vnitrobloků,“ 
upřesňuje starosta Vondra. 

red

Černomostecké vnitrobloky mění tvář
DOBRÁ ZPRÁVA PRO OBYVATELE ČERNÉHO MOSTU. DLOUHODOBĚ ZANEDBÁVANÉ MÍSTNÍ VNITROBLOKY SE 
KONEČNĚ MĚNÍ K LEPŠÍMU. „PODAŘILO SE NÁM DOMLUVIT S MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY, KTERÝ VĚTŠINU 
TĚCHTO PLOCH VLASTNÍ, ABY UVOLNIL FINANCE NA JEJICH REVITALIZACI. I KDYŽ JEDNÁNÍ NEBYLA 
JEDNODUCHÁ A TRVALA POMĚRNĚ DLOUHO, NAKONEC JSME DOSPĚLI K DOHODĚ. JSEM ZA TO VÁŽNĚ RÁD, 
MÍSTNÍ VNITROBLOKY UŽ NĚJAKÝ SMYSLUPLNÝ ZÁSAH NUTNĚ POTŘEBOVALY,“ VYSVĚTLUJE STAROSTA PRAHY 
14 MGR. RADEK VONDRA.

Ředitel divize správy nemovitostí společnosti Centra a. s. Jiří Mejdrech vysvětluje starostovi Prahy 
Mgr. Radku Vondrovi a místostarostce Mgr. Ireně Kolmanové postup revitalizace
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Pozvánka / Nabídka zaměstnání
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■  Kvalitní bydlení pro Váš zdravý životní styl
■   Všechny byty disponují terasou, lodžií 

nebo předzahrádkou
■  Moderní udržitelné technologie
■   Jedinečný přírodní park s hřišti, interaktivními prvky 

i komunitní zahradou
■  Kompletní občanská vybavenost
■  Stanice metra „Kolbenova“ jen 2 minuty chůze

Zabydlete se  
v unikátní čtvrti 
Nových Vysočan

CEK2-14tka a Noviny Praha 9_188x130mm.indd   1 29.09.20   13:11

Farní charita Praha 14                                                
  koresp. adresa: Bobkova 755/34, Praha 14    

Kateřina Chvátalová                                          
  tel. mobil 603249427 

e-mail: fch@praha14.charita.cz 
 

 
 

 

 Farní charita Prahy 14 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

BAZÁREK 
 

s podtitulem 
 

„TĚŠÍME SE NA PODZIM“ 

 
17. 10. 2020 

od 9.00 do 16.00 hod. 
 
 
 

v prostorách Farní charity Prahy 14, Bobkova 755/34, 
Černý Most 

 
 

Těšíme se na Vás. 

800 220 020
Více na: dpp.jobs.cz

VOLEJTE 
ZDARMA
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Pronájem ordinací / Pozvánka

Tohle si nastuduj.
Sleva až  10%  na Macy a iPady.

www.istores.cz/skola
Galerie Harfa Praha | Atrium Flora Praha 

*Akce platí na vybrané modely Mac a iPad. Kompletní podmínky najdete na stránce www.istores.cz/skola. TM and ©2020 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Bez názvu-1   1 24.09.2020   11:39
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INZERCE

Association of Czech Lockpickers | Asociace českých lockpickerů 
uvádí projekt 

 
 
 

 

Srdečně Vás zveme na zajímavý workshop na téma  

LOCKPICKING & BUMPING  
VS. ZABEZPEČENÍ OSOB A MAJETKU  

Víte, jak zabezpečit svůj dům či automobil? Víte, co je to 
lockpicking? Chcete se dozvědět o nejnovějších bezpečnostních 

trendech? Pak je tento workshop určen pro Vás!  
S námi zjistíte, jak funguje cylindrická vložka a zámek, jaký je 

etický kodex lockpickingu či jaké se v něm konají soutěže. 
Především se však dozvíte, jak chránit svůj movitý i nemovitý 

majetek, jaké jsou možnosti a trendy zabezpečení, jak zabezpečit 
automobil nebo jaké slabiny mají zámky a zámkové systémy. V 

závěru si sami vyzkoušíte samotnou soutěžní disciplínu 
lockpicking. Těšíme se na Vaši účast, možná poté změníte názor 

na své vlastní zabezpečení! 

TERMÍN: 15.10.2020 (čtvrtek) od 17 hod. do 21 hod. 

MÍSTO: TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, Praha 14 

VSTUP: Zdarma 

CHRÁNÍME VÁS I VÁŠ MAJETEK! 
Lockpicking | Bumping | Kriminalita | Zabezpečení 

www.lockpicking.team 

BEZPEČNÁ 14  

0
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inzerát pronájem ordinací 92x130

10. září 2020 11:34:56
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Inzerce

Nezapomínejte kvůli koronaviru  
na zdraví svých očí 
V Očním centru Praha poskytu-
jeme oční péči v plném rozsahu 
jak na operačních sálech, tak 
i v našich specializovaných 
ambulancích. To vše samozřej-
mě za splnění nejpřísnějších 
protiepidemických opatření.

„Jsme rádi, že naši pacienti zůstávají 
zodpovědní, aby se jejich stav ne-
zhoršil,” říká šéfchirurg Očního cen-
tra Praha doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., 
FEBO a  dodává: „V  oblasti očního 
lékařství jsou nejohroženější skupi-
nou senioři. Proto jsou u  osob nad 
60 let důležité pravidelné preventiv-
ní prohlídky zraku, a to i tehdy, kdy 
pacient žádný problém nepociťuje. 
V tomto věku se totiž mohou obje-

vovat vážná oční onemocnění, která 
ve výsledku mohou staré lidi ohrozit 
více než koronavirus.”

„Příkladem může být například 
věkem podmíněná makulární de-
generace (VPMD), která postihuje 
15  % seniorů,” říká pan docent Pa-
šta a  dodává: „Vlhká forma VPMD 
dokáže nevratně zničit zrak během 
několika týdnů nebo měsíců. Proto 
je důležitá včasná diagnostika.“ 

Dalším důvodem pro kontrolu zra-
ku je i zelený zákal neboli glaukom. 
Oko totiž může trápit zvýšený nitro-
oční tlak, o kterém lidé vůbec neví. 
Pokud není vysoký nitrooční tlak 
hlídán a  léčen, může být příčinnou 

Oční centrum Praha 
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 - Holešovice

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

vzniku glaukomu, který bývá nazý-
ván i  jako „tichý zloděj zraku”. Paci-
ent při něm totiž necítí žádnou bo-
lest či jiné obtíže, a bez povšimnutí 
tak dochází k  vážnému poškození 
zrakového nervu, které může vést 
až k úplné ztrátě zraku. 

Odkládat preventivní vyšetření by 
neměli ani diabetici. Důvodem je 
tzv. diabetická retinopatie. „Zákeř-
nost tohoto onemocnění spočívá 
především ve jeho nenápadnosti. 
Zpočátku se neprojevuje prakticky 
žádnými příznaky a až v pokročilém 
stádiu se projeví zhoršeným vidě-
ním, které v  tu chvíli už však nelze 
napravit, pouze zpomalit,“ vysvětlu-
je pan docent Pašta.

Onemocnění sítnice je třeba  
podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy 
velmi závažné a často nevratné 
a může vést až ke ztrátě zraku. 
Důležitá je včasná diagnostika 
a neodkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice 
ve svém počátku probíhá 
skrytě a  až v  pokročilém 
stádiu se projeví zhorše-
ným viděním, které v  tu 
chvíli už však nelze napra-
vit, pouze zpomalit. 
„OCT angiografie je revoluč-
ní zobrazovací metoda sítnice, 
která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jedno- 
tlivých vrstev sítnice, ale zároveň 
i  funkčnost všech jejích struktur,” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, 
specialistka na léčbu sítnice a skliv-
ce Očního centra Praha. Speciální 
skenování sítnice tak dokáže od-
halit závažná onemocnění sítnice 
ještě v počátečním stádiu, kdy ještě 

pacient žádné příznaky nepociťuje. 
V  Očním centru Praha máme spe-
cializované centrum pro léčbu 
onemocnění sítnice, v rámci které-
ho pacient získá komplexní péči 

na jednom místě. „Pracovišť 
zabývajících se komplexní 

léčbou sítnice je v  sou-
časné době velmi málo, 
a pacienti tak často musí 

čekat až půl roku na ob-
jednání. 

Bohužel při onemocnění sít-
nice si pacienti čekání nemohou 

dovolit. V našem centru máme pro 
pacienty minimální objednací lhů-
ty a  nejmodernější diagnostické 
a  léčebné přístroje,” sděluje paní 
doktorka Černohubá.
Oční centrum Praha je jedním 
z  mála specializovaných pracovišť 
v Praze a Středočeském kraji, které 
může poskytovat biologickou léč-
bu sítnice pomocí tzv. anti-VEGF 
látek.

Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat

Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit 
šedý zákal. Na dotazy pacientů k šedému zákalu odpovídá MUDr. Radan 
Zugar, primář Očního centra Praha, které se na léčbu a operace šedého 
zákalu specializuje.

 doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO 
 šéfchirurg Očního centra Praha

Objednejte se na vstupní komplexní vyšetření do 30. 11. 2020 
a při předložení tohoto kuponu získáte navíc ZDARMA vyšetření 
OCT Angiografie v hodnotě 1200 Kč, které není NIKDY hrazeno 

z veřejného zdravotního pojištění. Při objednání uveďte  
„NOVINY KRAJE”

Nabídka platí pro všechny, kteří dosud nepodstoupili nitrooční 
operaci a v minulosti tuto akci nevyužili. 

VOLEJTE: 220 807 757

ZDARMA VYŠETŘENÍ ZRAKU  
PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET

Co je to šedý zákal a podle čeho 
pacient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází 
ke snížení průhlednosti lidské čočky, 
a  to nejčastěji v  důsledku stárnutí. 
Většinou se objevuje ve věku 65 až 
75 let a příznakem je zamlžené, zhor-
šené a zkreslené vidění na blízko i do 
dálky a  také citlivost na světlo. Šedý 
zákal nelze odstranit nijak jinak než 
operací a neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl 
zbytečně odkládat.

Jak probíhá operace šedého 
zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolest-
ný a rychlý chirurgický zákrok, kterého 
není třeba se obávat. Operace se pro-
vádí ambulantně, trvá asi 15  minut 
a  provádí se v  místním znecitlivění 

kapkami. Oko je do druhého dne 
zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním cen-
tru Praha je operace šedého zákalu 
hrazena všemi zdravotními pojišťov-
nami.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zů-
stává v oku až do konce života. Typ 
nitroočních čoček se volí s ohledem 
na problém a  požadavky pacienta 
na vidění. Čím dál více pacientů na 
svých očích nešetří a  při operaci si 
připlatí za multifokální nebo trifo-
kální nitrooční čočky, které je úplně 
zbaví závislosti na brýlích. Po operaci 
nám pak často říkají, že opravdu vidí 
jak zamlada.
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BYDLENÍ
n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nej-

bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i s věcným břemenem na dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509

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

n Koupím chalupu, domek nebo chatu s dob-
rým dojezdem do Prahy. Může být i před re-
konstrukcí. Děkuji za nabídku tel. 720 031 400 

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

n Přímý zájemce koupí byt. 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 Rodina se dvěma malými dětmi vymění byt 
2+kk Prahy 14 za větší. Doplatek jistý! Tel. 
607 633 909

SLUŽBY

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

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

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

n OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LA-
NEK – NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ ŽALU-
ZIE NA  LODŽIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU. 
Tel: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz

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

n MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE, ma-
nuální lymfodrenáž, rekondiční, medová, 
lávové kameny, uvolňující, relaxační… 
NOVĚ OTEVŘENO, bez čekání, P 9 Kyje, 
nebo přijedu, 725 174 978 Milan Kučera

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

n Čištění koberců a  čalounění, pro firmy 
i domácnosti. Jedná se o hloubkové čištění 
profesionálním strojem. Informace a  ob-
jednávky na tel. 603 701 992

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

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

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

OSTATNÍ

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

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

n Hledám pronájem části garáže cca 1x2,5 m 
pro parkování motocyklu, za  rozum-
nou cenu 5  000–6  000 Kč/rok. Nejlépe 
část Hloubětín. Tel. 603  464  415, E-mail: 
zlesakjiri@seznam.cz

PRÁCE

n Hledám spolehlivou důchodkyni/důchodce 
v  dobré kondici k  výpomoci pro ležící dů-
chodkyni. Nepravidelná asistence. Občasné 
nákupy, úklid, pomoc na vozíček, za finanční 
odměnu. 725 368 188

n Hledáme kolegy, pro montáže žaluzií, ro-
let, sítí proti hmyzu. Volná pracovní doba, 
odměna dle počtu zakázek, rozsah práce 
dohodou. Vhodné i  jako přivýdělek. Jed-
noduché montáže, zapracujeme. Kontakt 
písemně na gato@gato.cz, tel. 777 038 000
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Koňský hnůj ZDARMA
doprava za symbolickou cenu, dovozy 

písků, štěrků, betonů, zeminy – objednávky 
po telefonu, odvozy odpadů, sutí atd. 

Pech Karel • Praha 14, tel. 602 371 605, 
602 207 116

Cvičení, hubnutí,
relax a výživové
poradenství 
pro ženy
STUDIO MODELACE
776 230 255
MAŇÁKOVA 752,  
PRAHA 9 -  ČERNÝ MOST

STUDIO MODELACE - WWW.MODELACE.CZ

Premiéra PROSINEC 2020

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇˇ

PROSINEC 2020

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKY

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, 
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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V tajence najdete začátek citátu římského senátora (100 př. n. l. – 44 př. n. l.) Gaia Julia Caesara „..., co si přejí, aby bylo pravda.“

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem 
posílejte do 15. září 2020 e-mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad 
MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1070, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na poda-
telnu úřadu.

Tajenka zářijového vydání časopisu Čtrnáctka (2020/9) zní: „VÁHÁNÍM A ODKLÁDÁNÍM ŽIVOT UTÍKÁ.“ Vylosovaní výherci jsou: 
Petr Čech, Praha 9; Katarína Peichlová, Praha 9; Vlastimil Vácha, Praha 14. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte pověřené 
pracovnice na e–mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.

Křížovka o ceny
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