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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. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

Co je to šedý zákal a  podle čeho pacient po-
zná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení 
průhlednosti lidské čočky, a  to nejčastěji v  dů-
sledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 
60 až 75 let a  příznakem je zamlžené, zhoršené 
a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také cit-
livost na světlo. Šedý zákal nelze odstranit nijak 
jinak než operací a  neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl zbytečně 
odkládat. Důvodem je nejen kvalita života, ale 
i  to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, tím je 
operace oka náročnější.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rych-
lý chirurgický zákrok, kterého není třeba se 
obávat. Operace trvá asi 15 minut a provádí se 
v místním znecitlivění kapkami. Oko je do dru-
hého dne zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním centru Praha je 

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní zakalená 
lidská oční čočka nahrazuje umělou nitrooční 
čočkou, která zůstává v oku natrvalo až do konce 
života. Typ nitroočních čoček se volí s ohledem na 

Oční centrum Praha, a. s. 
Lighthouse Tower, jankovcova 1569/2c, 

Praha 7. recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál 
více pacientů si uvědomuje, že díky operaci šedé-
ho zákalu mají možnost si vybrat, jak se budou 
dívat na svět po zákroku. I proto mnoho z nich na 
svých očích nešetří a při operaci si připlatí za mul-
tifokální nebo trifokální nitrooční čočky, které je 
úplně zbaví závislosti na brýlích. Po operaci nám 
pak často říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

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 ne-
odkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice ve svém počátku pro-
bíhá skrytě a  až v  pokročilém stádiu se projeví 
zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však ne-
lze napravit, pouze zpomalit. Každý po 35. roce 
života by tedy měl podstoupit speciální vyšetření 
sítnice (tzv. OCT angiografii), která dokáže odha-
lit mnoho očních onemocnění v počátečním stá-
diu, kdy ještě pacient žádné příznaky nepociťuje.

“OCT angiografie je revoluční zobrazovací me-
toda sítnice, která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jednotlivých vrstev sítni-
ce, ale zároveň i funkčnost všech jejích struktur.” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, odborná lé-
kařka Očního centra Praha. Speciální skenování 
sítnice tak dokáže odhalit závažná onemocnění 
sítnice jako jsou nádorová onemocnění oka, 
věkem podmíněná makulární degenerace, cév-
ní onemocnění sítnice (diabetická retinopatie), 
onemocnění makuly, odchlípení sítnice a  další 
degenerativní změny na sítnici. Vyšetření pomo-
cí OCT angiografie je rychlé a  bezpečné, navíc 
zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití kon-
trastních látek.

Oční centrum Praha má specializované centrum 
pro léčbu onemocnění sítnice, v  rámci kterého 
pacient získá komplexní péči na jednom místě – 
od diagnostiky až po následnou laserovou a bio-
logickou léčbu. “Pracovišť, zabývajících se kom-

plexní léčbou sítnice, je v současné době velmi 
málo a pacienti tak často musí čekat až půl roku 
na objednání. Bohužel při onemocnění sítnice si 
pacienti čekání nemohou dovolit. V našem cen-
tru pro onemocnění sítnice máme pro pacienty 
minimální objednací lhůty a nejmodernější dia-
gnostické a léčebné přístroje.” sděluje paní dok-
torka Černohubá.

Moderní biologická léčba sítnice

V  posledních několika letech se v  oftalmologii 
důrazně prosazuje moderní biologická léčba, 
která spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s an-
ti-VEGF preparátem do sklivce. „Pomocí účin-
ných látek biologického původu jsme tak dnes 
schopni léčit onemocnění sítnice jako je věkem 
podmíněná makulární degenerace, edémy sít-
nice nebo diabetickou retinopatii.” vysvětluje 
paní doktorka Černohubá a  dodává: „Výhodou 
této léčby je, že maximálně efektivní, cílená a její 

Centrum pro léčbu šedého zákalu 
Centrum pro léčbu sítnice 

Refrakční a laserové centrum 
Aplikace nitroočních injekcí 

Máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami!

VOLEJTE: 220 807 757

OBJEDNÁME VÁS 
BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ!

včasná aplikace může zastavit či významně zpo-
malit postup onemocnění.”

Oční centrum Praha je jedním z mála specializo-
vaných pracovišť v  Praze a  Středočeském kraji, 
které může biologickou léčbu sítnice pomocí 
tzv. anti-VEGF látek poskytovat. Ročně provede-
me stovky aplikací nitroočních injekcí a můžeme 
konstatovat, že biologická léčba je ve většině pří-
padů efektivní.
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jsme několik týdnů po  volbách do  Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Rád bych Vám poděkoval za  výbor-
nou volební účast, a  jak pevně věřím, za 
šťastnou volbu. Koalice Spolu zvítězi-
la ve  všech 57 městských částech Pra-
hy. Na  Čtrnáctce jsme zvítězili s  téměř  
40 procenty hlasů. Děkujeme, je to velký 
závazek! Žádné volby by se však nemohly 
uskutečnit bez obětavé přípravy a  zvlád-
nutí celé logistiky voleb pracovníky Úřadu 
MČ Praha 14. Velké poděkování zároveň 

náleží i mnoha desítkám členů okrskových volebních komisí, kteří za ne-
velkou odměnu odvedli výbornou práci. 
Je jen škoda, že politické hnutí PRAHA SOBĚ zneužilo mezeru v zákoně 
o volbách a v okolí volebních místností – nejen v Praze 14, ale i na jiných 
místech – umístilo petiční stánky. Zjevně tím obešlo zákon o volbách, 
a narušilo tak férovost politické soutěže. 
V souvislosti s volbami do Parlamentu ČR nepokračovalo řešení někte-
rých agend na Magistrátu hl. m. Prahy, protože se někteří kandidující ma-
gistrátní politici již viděli v poslaneckých lavicích. Nyní se doufám vrátí 
ke své práci a pokusí se dohnat, co zameškali. Výbornou zprávou je, že 
pražské zastupitelstvo na svém říjnovém jednání schválilo kompletní fi-
nancování rekonstrukce Domova pro seniory Bojčenkova. Rekonstrukce 
v Bojčenkově ulici byla jednou z programových priorit radniční koalice 
na Čtrnáctce. Po definitivním dořešení převodu areálu UNIP na Krčíno-
vě náměstí bychom rádi část tohoto území využili k vybudování dalšího 
zařízení pro péči o seniory.
V  listopadu se můžete opět zúčastnit mnoha kulturních a  společen-
ských akcí. Krásnou výstavu (vernisáž ve středu 3. 11.) v Galerii 14 pod 
názvem Zrcadlení můžete navštěvovat až do 25. listopadu. Nad touto 
výstavou jsem s potěšením převzal záštitu.
Hned 6. listopadu můžete vyzkoušet svoje umění na turnaji ve stolním 
tenisu v Hloubětíně. Pro seniory bude velmi užitečná akce Jak přechyt-
račit chytrý telefon, která se uskuteční 8. 11. ve volnočasovém centru 
Plechárna. Nabízím, že projednám s Prahou 14 kulturní možnost uspo-
řádat přednášku Jak nepodlehnout nejrůznějším šmejdským obchodním 
praktikám. Vzhledem k vývoji situace s  energiemi se můžeme obávat 
zvýšené aktivity těchto podvodníků.
Mnozí z Vás si jistě nenechají ujít příležitost si na sv. Martina pochutnat 
na pečené husičce a ochutnat svatomartinské víno. Nabídka v hospo-
dách a hospůdkách bude velká. Já sám se těším na koncert Ivana Hlase 
a jeho skvělých spoluhráčů v KD Kyje (24. 11). Akcí Vás čeká požehnaně. 
Mějte však prosím na paměti, že ve zhoršující se covidové situaci bude 
všude potřeba dodržovat předepsaná opatření. Nyní, když je vakcína 
dostupná a očkuje se na mnoha místech i bez registrace, věřím, že tuto 
možnost využijete a že se tak zvýší tolik potřebná proočkovanost.
Přeji Vám klidný a barevný podzim.

MILÍ  
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V oblasti zdravého a šetrného rozvoje  
patří Praha 14 na republikovou špičku

REDAKCE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 V PRVNÍCH LISTOPADOVÝCH DNECH ABSOLVOVALA OBHAJOBU PRESTIŽNÍ 
KATEGORIE A MÍSTNÍ AGENDY 21 (MA21). PŘESTOŽE PRŮBĚH SÉRIE AUDITŮ, KTERÁ TÉTO POMYSLNÉ 

„ZKOUŠCE“ PŘEDCHÁZELA, NASVĚDČOVAL, ŽE BY RADNICE MOHLA BÝT ÚSPĚŠNÁ, V DOBĚ UZÁVĚRKY 
LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY JEŠTĚ FINÁLNÍ ROZHODNUTÍ HODNOTITELŮ ZNÁMO NEBYLO. 

CO TO VŮBEC MA21 JE? CO VŠECHNO OBNÁŠÍ A PROČ SE JÍ MĚSTSKÁ ČÁST VĚNUJE? ODPOVĚDI NEJEN 
NA TYTO OTÁZKY SE DOČTETE NA NÁSLEDUJÍCÍCH TEMATICKÝCH STRÁNKÁCH.

Ať už zabrousíte do jakékoliv sféry živo-
ta, místní Agenda 21 se jí dotýká. Ten-
to mezinárodní program v  sobě skrývá 
celkem 17 cílů tzv. udržitelného roz-
voje, na  které se samosprávy zaměřují 
nebo ideálně zaměřit mají, aby se lidem 
ve městech a obcích dobře žilo. A to ne-
jen nyní, ale i  v budoucnu. „MA21 jed-
notlivé oblasti koordinuje a  propojuje. 
Zároveň upozorňuje na nedostatky, je-
jichž řešení prolíná do  různých – dlou-
hodobých i krátkodobých strategických 
dokumentů,“ uvedla místostarostka 

Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž 
gesce naplňování programu spadá.

NEJEN OTÁZKA PRESTIŽE
Do  MA21 se Praha 14 zapojuje od  roku 
2009. A od té doby na pomyslném žeb-
říčku naplňování programu stále stoupá. 
Před oponenty a odbornými hodnotiteli 
z  pracovní skupiny pro MA21 při Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj na  podzim 
roku 2018 obhájila vstup do  kategorie 
B. „To, co jsme absolvovali a  ještě ab-
solvujeme letos, bylo velmi obdobné, 

jen z hlediska plnění jednotlivých kritérií 
ještě náročnější, protože vstupem do ka-
tegorie A se dostáváme na úplný vrchol 
programu. Opět se musely zapojit takřka 
všechny odbory úřadu, a to nejen do pří-
pravy prezentací na samotnou obhajobu, 
ale i  do  zpracování auditů, které jí pře-
cházely. Nebojím se říct, že v Praze jsme 
v  rámci MA21 jedničkou. A  vedeme si 
dobře i v rámci republiky. Už v kategorii B 
je velmi málo samospráv, kategorii A za-
tím obhájily jen jednotky měst a  obcí,“ 
vysvětlila místostarostka Kolmanová.

Dvanáct let s MA21 aneb Jaká je Čtrnáctka dnes?
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Praha 14 ročně investuje cca 20 mili-
onů korun do údržby zeleně. Náklady 
vlivem různých faktorů postupně stou-
pají – mimo jiné kvůli rostoucím cenám 
služeb. Odbor životního prostředí 
ÚMČ Praha 14 nechává průběžně re-
vitalizovat stávající dřeviny, stejně tak 
pravidelně sází nové stromy, trvalky 
i cibuloviny. 

• V uplynulých letech radnice zvýšila 
počet travních sečí z šesti na osm 
ročně. Při rozhodování o jejich realizaci 
se však řídí i aktuálními klimatickými 
podmínkami a odbornými doporuče-
ními.

• Městská část se intenzivně zabývá 
problematikou globální odpovědnosti. 
Její součástí je mimo jiné pořádání 
osvětových akcí pro veřejnost, orga-
nizace kampaně Chceme tu mít čisto, 
využívání vratných kelímků na spo-
lečenských setkáních nebo třeba 
spolupráce s velkými místními podni-
kateli (sponzoring akcí pro veřejnost, 
dobrovolné úklidy veřejných ploch).

• Většina aktuálních rozvojových projek-
tů Prahy 14 podporuje energeticky 
šetrný přístup k životnímu prostředí. 
Jedná se například o budování tzv. ze-
lených střech na ZŠ Generála Janouška 
a ZŠ Bratří Venclíků, projekt Vybíralka 
25 (účelné nakládání s dešťovou vo-
dou) či modernizaci radničních budov.

 SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
• Radnice průběžně pracuje na zlepšo-

vání služeb úřadu ve vztahu k ve-
řejnosti – vývoj nové aplikace mj. 
usnadňující komunikaci s jednotlivými 
odbory, veřejná projednání konkrét-
ních témat, lokální fóra, postupná 
digitalizace agend, dotazníková šetření 
mezi občany a zástupci neziskového 
sektoru a jejich následná evaluace.

• Aktuálně probíhá již třetí ročník parti-
cipativního rozpočtu Čtrnáctka podle 
vás, v jehož rámci mohou lidé podá-
vat vlastní, pro rozvoj obce zajímavé 
projekty.

• Nezbytnou součástí odpovědné sprá-
vy věcí veřejných je i tvorba strategic-

kých dokumentů – mj. Strategického 
plánu rozvoje na období 2015 až 2025 
a souvisejících akčních plánů rozvoje.

• Od července 2021 je městská část 
členem Platformy odpovědného 
veřejného zadávání (veřejné zakázky). 
Jako taková má k dané problematice 
zajištěno odborné zázemí, metodiku, 
odborné materiály a přístup ke vzdě-
lávacím aktivitám. Zároveň s ostatními 
členy platformy může sdílet příklady 
z praxe. 

  ÚZEMNÍ ROZVOJ, MÍSTNÍ 
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

• Rozvoj území městská část mimo jiné 
plánuje v návaznosti na setkání s ve-
řejností a na podněty, které na těchto 
projednáních a fórech od občanů za-
znívají. V současnosti radnice například 
spolupracuje s Institutem plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy na přípravě bu-
doucí revitalizace sídliště na Lehovci, 
podobě nového centra Hutí či na pří-
pravě proměny dopravního terminálu 
na Černém Mostě.
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• Zásadní je z hlediska rozvoje také 
výstavba nových bytů. Za tímto 
účelem je v přípravě nový polyfunkční 
dům na Černém Mostě, který kromě 
desítek bytů nabídne i infocentrum, 
kavárnu a další služby pro veřejnost, 
a dále projekt družstevního bydlení 
v Kyjích.

• Mezi další aktuálně řešené projekty 
související s rozvojem většího území 
patří: přírodní koupaliště v ulici Brou-
marská v Kyjích, revitalizace a zpřístup-
nění pískovny Bílý kůň a jejího okolí 
na Hutích, revitalizace Centrálního 
parku poblíž stanice metra Rajská 
zahrada či rekonstrukce náměstí 
v Hloubětíně, na níž pracuje Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy (dle 
harmonogramu by měla být dokonče-
na příští rok na jaře).

• Vzhledem k omezenému rozpoč-
tu musí Praha 14 získávat finanční 
prostředky na projekty z jiných zdrojů. 
Patří mezi nejúspěšnější městské části 
v oblasti získávání peněz z evropských 
fondů a dalších dotačních programů.

• Podpora podnikání: dotazníková šet-
ření mezi podnikateli a jejich následná 
evaluace, úlevy z nájemného v době 
pandemie covid-19 dle specificky 
stanovených podmínek. 

 DOPRAVA
• Mezi priority městské části patří pod-

pora bezmotorové dopravy. Kromě 
přípravy nových železničních zastávek 
se radnice věnuje budování nových 
cyklotras a cyklostezek – mj. v rámci 
postupně budované Severovýchodní 
cyklomagistrály.

• Stále velmi rezonujícím tématem je ne-
dostatek parkovacích míst. Všude, kde 
je to možné, městská část ve spolu-
práci s hl. m. Prahou a jeho příslušnými 
příspěvkovými organizacemi buduje 
nové plochy. Více než 400 míst vzniklo 
například v ulici Ocelkova, dalších 101 
bylo před nedávnem zpřístupněno 
v ulici Chlumecká. Bezmála devět 
stovek nových parkovacích stání na-
bídne také nový parkovací dům, který 
na Černém Mostě aktuálně dokončuje 
hl. m. Praha.

• Samostatnou kapitolu představují 
průběžné opravy komunikací, a to buď 
ve vlastní režii MČ, nebo ve spolupráci 
s hl. m. Prahou. Asi nejvýraznějším po-
činem z poslední doby na území Prahy 
14 byla kompletní rekonstrukce mostu 
na Hutě (investor TSK hl. m. P.). 

• Nedílnou součástí udržitelného 
rozvoje je i podpora elektromobility. 
Městská část má nově k dispozici 
multikáru na elektrický pohon, kte-
rou mj. využívá na údržbu veřejného 
prostoru. Dále například Praha 14 
podpořila memorandum se společ-
ností Pražská energetika, a. s., (PRE) 
o spolupráci na rozvoji uličních 
dobíječek pro automobily poháněné 
elektřinou.

 ZDRAVÍ
• Městská část každoročně organi-

zuje aktivity pro občany zaměře-
né na podporu zdraví a zdravého 
životního stylu – tzv. Program zdraví 
Prahy 14. V jeho rámci mimo jiné 
poskytuje příspěvek na preventivní 
vyšetření rakoviny prsu, pořádá Den 
zdraví na Poliklinice Parník nebo 
seniorům poskytuje bezplatné vstu-
penky do hloubětínského bazénu.

• V letošním roce radnice zpracovala 
koncepční dokument – Plán zdraví 
MČ Praha 14, který obsahuje konkrét-
ní kroky a opatření vedoucí k podpo-
ře zdraví obyvatel městské části.

• V posledních letech nechala městská 
část zvelebit Polikliniku Parník, kterou 
má ve správě. Budova se mimo jiné 
dočkala nové recepce a navigačního 
systému. Rekonstruováno bylo i zdra-
votní středisko v ul. Kpt. Stránského.

 SOCIÁLNÍ OBLAST
• V rámci několika dotačních programů 

městská část mezi poskytovatele 
sociálních služeb (zejména z řad ne-

ziskových organizací) ročně rozděluje 
miliony korun.

• Zároveň radnice realizuje projekty za-
měřené na sociální bydlení nebo na in-
tegraci cizinců (spolupráce s Integrač-
ním centrem Praha). Jedním z výsledků 
těchto aktivit je třeba facebookový 
profil Prahy 14 v anglické verzi.

• Součástí balíčku činností spadajících 
do sociální oblasti je i prevence krimi-
nality (přednášky ve školách, adaptač-
ní pobyty, aktivity pro děti a mládež 
ohrožené rizikovým chováním apod.).

• Také sociální oblast má svůj strategický 
dokument, jímž se řídí její rozvoj – 
Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb MČ Praha 14, na jehož vzniku 
radnice spolupracovala s neziskovými 
organizacemi.

 KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS
• Bohatý kulturní a společenský život 

patří mezi zásadní předpoklady zdravě 
se rozvíjejícího města. I proto radnice 
usiluje o opravdu pestrou nabídku 
aktivit a akcí. Mezi ty nejvýznamnější 
patří zářijový festival VOLNOFEST, 
na němž Praha 14 spolupracuje s mno-
ha neziskovými organizacemi. Pobavit 
se zájemci mohou i na akcích připravo-
vaných příspěvkovou organizací Praha 
14 kulturní.

• Praha 14 kulturní zároveň spravuje 
komunitní centra, která městská část 
na svém území postupně buduje. 
Poslední bylo otevřeno v závěru roku 
2019 v Hloubětíně, další se chystají 
na Jahodnici (Komunitní centrum 
Baštýřská) a výhledově na Hutích.

V roce 2018 Praha 14 obhajovala vstup do kategorie B v naplňování MA21. A uspěla Foto: archiv MČ Praha 14
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Pokud vše půjde dobře, městská část 
má velkou šanci postoupit do nejvyš-
ší možné kategorie (A) v naplňování 
místní Agendy 21 (MA21). Co to pro ni 
vlastně znamená? A co pro vás?
Na tuto otázku lze nahlížet ze dvou úhlů 
pohledu. Tím prvním je pohled zvenku: 
růst v  rámci programu MA21 posiluje 
dobré jméno Prahy 14, je to věc prestiže. 
Kategorii A se zatím podařilo obhájit jen 
jednotkám samospráv. Druhý pohled je 
pohled zevnitř a přiznám se, že pro mě 
je ještě mnohem podstatnější. Tím, že 
program skutečně fyzicky naplňujeme 
a děláme vše pro to, aby se naše měst-
ská část rozvíjela zdravě, šetrně k  ži-
votnímu prostředí, aby nabízela prostor 
komunitám, přinášela rozmanité kultur-
ní zázemí a  tak dále, reálně vytváříme 
lepší podmínky pro život. Nejsou to jen 
přednášky, stohy papírů, pro mnohé 
abstraktní vize, jsou to viditelné skut-
ky. A  to je taky důvod, proč mě práce 
na „agendě“ tak baví.

Kromě prestiže, případně získávání 
různých ocenění za kvalitu ve veřejné 

správě, má úspěšné naplňování  
programu ještě i jiné výhody?
Agenda pomáhá nahlížet na rozvoj obce 
jako na  celek, koordinuje jednotlivé 
oblasti udržitelného rozvoje, odhaluje 
nedostatky, s  nimiž se dá pracovat při 
dalším krátkodobém i  dlouhodobém 
plánování. To, že program úspěšně re-
alizujeme, nám navíc v  některých pří-
padech usnadňuje získávání finančních 
prostředků na projekty z evropských či 
jiných dotací.

Je Praha 14 inspirací  
pro jiné samosprávy?
Zaznamenali jsme velký zájem ze strany 
jiných měst a obcí o účast na naší obha-
jobě kategorie A, což je vlastně taková 
závěrečná zkouška navazující na  sérii 
auditů z  různých oblastí udržitelného 
rozvoje. Zástupci těchto samospráv se 
zajímali o  to, jak vypadají prezentace, 
čemu se v  nich věnujeme, zkrátka, jak 
jsme se připravili. Účastníme se také 
různých panelových diskusí, seminá-
řů, konferencí. Dobré příklady z  praxe 
nejen sdílíme, ale také je vyhledáváme. 

Sami se musíme dál vzdělávat, hledat in-
spiraci. Například nyní zvažujeme mož-
nost využít zkušenosti hlavního města 
Prahy s instalací solárních panelů na bu-
dovách. Chtěli bychom je v  budoucnu 
instalovat v základních školách, kde mo-
mentálně realizujeme projekt „zelené 
střechy“, tedy v ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ 
Generála Janouška. 

V Praze 14 žijete už mnoho let.  
Jak se za tu dobu, co se soustředí  
na udržitelný rozvoj, proměnila?
Myslím, že se proměnila prakticky kom-
pletně. Třeba u  nás v  Hloubětíně, kde 
bydlím už 21 let, máme nově upravený 
vnitroblok Mochovská včetně nové-
ho sportoviště u  tamní základní školy, 
vybudovaná nová dětská hřiště, nové 
komunitní centrum Hloubětínská 55, 
nové sportoviště u ZŠ Hloubětínská, ... 
Na rozvoji čtvrti se podílí i Magistrát hl. 
m. Prahy, který zde postupně opravuje 
komunikace, či příspěvková organiza-
ce města Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, jež nyní pracuje na rekon-
strukci hloubětínského náměstí… Mohla 
bych pokračovat dál a pořád bych mlu-
vila jen o Hloubětíně.

A co jiné části Prahy 14?
Nelze jít do úplných podrobností, takže 
jen, jak se říká „z rychlíku“… Za poslední 
roky v Praze 14 vznikly nebo byly revi-
talizovány parky – třeba park u zámeč-
ku v Hostavicích, několikrát do roka se 
sází nové stromy a  květiny, revitalizují 
se stávající plochy – letos bude napří-
klad dokončena obnova historické aleje 
v Hostavicích, většina školských budov 
je zateplená, ZŠ Šimanovská má novou 
střechu a tělocvičnu, na základních ško-
lách jsou instalovány rekuperační jed-
notky na  průběžnou výměnu vzduchu, 
byla otevřena řada cyklostezek, zpří-
stupňujeme veřejnosti dříve zanedbaná 
místa – naposledy bikepark na  Jahod-
nici, vybudovali jsme komunitní centra, 

Dobré příklady z praxe nejen sdílíme, 
ale také je vyhledáváme

REDAKCE

„MÍSTNÍ AGENDA 21 NEPŘEDSTAVUJE JEN STOHY PAPÍRŮ A PRO MNOHÉ ABSTRAKTNÍ VIZE. JSOU ZA NÍ 
VIDITELNÉ SKUTKY,“ ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTKA PRAHY 14 MGR. IRENA KOLMANOVÁ, DO JEJÍŽ GESCE 

KROMĚ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ INVESTICE MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

Foto: Lucie Hlavačková
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aktuálně dokončili modernizaci radnič-
ních budov, které jsou teď nejen hezčí, 
ale hlavně energeticky šetrné…

Co městskou část čeká nyní? Na jakých 
nových projektech podporujících 
zdravý rozvoj pracujete?
Významným projektem je rekonstruk-
ce Domova pro seniory Bojčenkova, 
s  níž dle současných předpokladů fy-
zicky začneme v  polovině příštího 
roku. Na  proměnu stávajícího objektu 
do  podoby tzv. pasivního, tedy ener-
geticky maximálně úsporného domu, 
jsme od  hlavního města Prahy získali 
dotaci 180 milionů korun. V  podob-
ně úsporném módu bude fungovat 
i  polyfunkční dům na  Černém Mostě, 
který připravujeme, či nové komunitní 
centrum na  Jahodnici. Moc se těším 
i  na  projekt revitalizace pískovny Bílý 
kůň na  Hutích, v  jehož případě máme 
dokončenou studii na  úpravu parku 
na povrchu. Podzemní prostory pískov-
ny chceme veřejnosti zpřístupnit příští 

rok. Základním předpokladem pro rea-
lizaci projektů, zejména těch větších, je 
zajištění finančních zdrojů. Bez dotací, 
ať už evropských, nebo jiných, bychom 
se nepohnuli z  místa. Rozpočet měst-
ské části je velmi omezený.

Nedílnou součástí naplňování MA21 je 
také podpora participace veřejnosti 
na rozvoji městské části. Jak radnice 
tuto oblast rozvíjí?
Pořádáme veřejná projednání na kon-
krétní témata, spolupracujeme s Insti-
tutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
na veřejných setkáních k budoucí po-
době centra Hutí, revitalizaci sídliště 
Lehovce a proměně terminálu na Čer-
ném Mostě, organizujeme dotazníková 
šetření spokojenosti obyvatel zacílená 
například na komunikaci ze strany úřa-
du, ... V neposlední řadě pak aktuálně 
řešíme třetí ročník participativního 
rozpočtu, v jehož rámci na úřad dora-
zily více než dvě desítky občanských 
projektů.

Co je to Ekoškola,  
jak lze získat certifikát?
Jedná se o  mezinárodní program, kte-
rý učí děti kladnému vztahu k  život-
nímu prostředí. V  ČR je zapojeno více 
než 400 škol. Mezinárodní certifikace 
je součástí programu, k získání titulu je 
třeba průběžně naplňovat sedm kroků. 
Naše škola se projektu účastní již 17 let, 
program vede k  ekologizaci provozu, 
a tím i ke snížení ekologické stopy školy 
a také k významným úsporám. 

Jaké aktivity pravidelně připravujete?
Je jich celá řada. Ve  škole pracuje 
od  roku 2005 Ekotým, který je složen 
ze žáků 2. až 9. tříd a  zástupců z  řad 

dospělých. Pravidelně zpracováváme 
analýzu ekologického stavu školy, na zá-
kladě této analýzy pak vytváříme plán 
činností, který zahrnuje všechny aktivi-
ty, jimiž přispíváme ke zlepšení životní-
ho prostředí. Součástí plánu jsou kroky, 
kterými se snažíme šetřit vodou, energi-
emi, šetrně nakládat s odpady a aktivně 
se podílet na zlepšování prostředí ško-
ly i  jejího okolí. Plnění plánu průběžně 
monitorujeme a  vyhodnocujeme. Envi-
ronmentální výchova se  prolíná všemi 
vyučovacími předměty, pravidelně in-
formujeme o naší činnosti na webových 
stránkách školy, v  časopisu Čtrnáctka, 
na  setkání koordinátorů EVVO v  kra-
jích ČR a  ve  sdělovacích prostředcích. 

Vytvořili jsme školní Ekokodex, v němž 
jsme formulovali pravidla zodpovědné-
ho chování ve škole i mimo ni. 

Co vás teď aktuálně čeká?
Život školy byl v  průběhu posledních 
dvou let ve  všech oblastech výrazně 
ovlivněn epidemií covid-19, v jejímž dů-
sledku se neuskutečnily plánované akce. 
V  současné době připravujeme plán 
práce školního Ekotýmu, obnovujeme 
jeho fungování a  navázání na  aktivity, 
kterým jsme se věnovali v  předcháze-
jících letech. Ve  škole rovněž probíhají 
velké změny – např. budování zelených 
střech, které mají přispět k ekologizaci 
jejího provozu. 

Na Čtrnáctce už 17 let 
působí Ekoškola

PETRA TRNKOVÁ

ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA VSTOUPILA DO MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU EKOŠKOLA V ROCE 
2005, AKTIVNĚ SE ZAPOJUJE SE DO KAMPANĚ CHCEME TU MÍT ČISTO A OD ROKU 2010 

POMÁHÁ ORGANIZOVAT OSLAVY DNE ZEMĚ PRAHY 14. O TOM, JAKÝM ZPŮSOBEM EKOŠKOLA 
FUNGUJE, JSME SI POVÍDALI S MGR. EVOU JIŘÍKOVOU, CSC., KTERÁ SE JIŽ MNOHO LET 

ANGAŽUJE V OBLASTI PŘÍRODOVĚDNÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. ZA SVOU 
VYNIKAJÍCÍ PEDAGOGICKOU PRÁCI ZÍSKALA OCENĚNÍ OD MŠMT. 

Foto: Lucie Hlavačková
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Praha 14 přivítala 2500. občánka

Od obnovení tradice Vítání občanů, tedy od roku 2012, městská část Praha 14 v říjnu 
přivítala jubilejní 2500. miminko. Pamětní medaili i nezbytného plyšového medvěda 
malému Maxovi Urbanovi a jeho rodičům předal 1. místostarosta městské části Praha 
14 Mgr. Radek Vondra. red, foto: Jan Dostál

Kurzy českého jazyka pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka pro cizince. V září začal 
druhý letošní kurz (do 31. 12. 2021), zájemci se stále mohou hlásit (kontakt: 
739 203 254). Výuka pro dospělé – 2x týdně 90 minut, výuka pro děti – 1x 
týdně 90 minut. Kurzy organizace pořádá v rámci projektu Integrace cizinců 
na MČ Praha 14 za finanční podpory Ministerstva financí ČR a MČ Praha 14. red

Harmonogram svozu odpadů – prosinec
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

Sadská/Kbelská u protihlukové zdi ST 1. 12. 14:00–18:00
Šestajovická/V Chaloupkách ST 1. 12. 15:00–19:00
Jordánská/Svárovská PÁ 3. 12. 14:00–18:00
Stropnická/Za Černým mostem PÁ 3. 12. 15:00–19:00
Dřítenská/Velkoborská ST 8. 12. 14:00–18:00
Kardašovská u obch. střediska ST 8. 12. 15:00–19:00
Novozámecká/Vidlák PÁ 10. 12. 15:00–19:00

Očkování doma
Proočkovanost české populace proti 
onemocnění covid-19 se blíží 60 %, 
mnoho lidí z rizikových skupin však 
stále naočkováno není. S cílem ma-
ximálně přiblížit očkování právě těm 
nejzranitelnějším zahájil Magistrát hl. 
m. Prahy ve spolupráci s dalšími orga-
nizacemi projekt „Očkování doma“.
Nabídka je určená především dosud 
neočkovaným pacientům, kterým 
nebyla aplikována očkovací látka 
například pro jejich imobilitu a s ní 
spojenou nemožnost dostavit se 
k očkování do očkovacího centra 
nebo k praktickému lékaři. Očkující 
lékař se dostaví do přirozeného sociál-
ního prostředí pacienta i s očkovací 
látkou a po řádném vyšetření provede 
vakcinaci. V rámci této návštěvy mo-
hou být naočkovány i osoby ve spo-
lečné domácnosti či blízcí, kteří se 
na adresu v daný čas dostaví. Veškeré 
informace, včetně popisu registrace, 
najdete na portálu ockovani.praha.eu. 
 pet

Výstava 
v Galerii 14

Rybníky, Rokytku, kostel sv. Barto-
loměje, rozhlednu Doubravka a jiná 
místa Prahy 14 nejprve Jitka Bona-
venturová zachytila ve svých verších, 
Alena Novotná k nim poté namalovala 
obrazy. Prohlédnout si je můžete 
v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) 
na výstavě Zrcadlení, která začíná  
3. 11. (vernisáž v 17 hodin) a potrvá do  
25. 11. 2021. Otevřeno bude od úterý 
do čtvrtka, vždy od 14 do  
18 hodin. red

Všechny úřední záležitosti opět  
vyřídíte na jednom místě 
Zaměstnanci ÚMČ Praha 14, kteří kvůli 
rekonstrukci radničních budov praco-
vali na  dočasně zřízených pracovištích 
(ul. Poděbradská a  nám. Plk.  Vlčka), se 
během října přestěhovali zpět. Všech-
ny úřední záležitosti si lidé opět mohou 
vyřizovat na  adresách Bratří Venclíků 
1070, 1072 a  1073. „Děkujeme za  trpě-

livost a pochopení pro všechna nezbyt-
ná omezení, která rekonstrukce radnice 
i související stěhování zaměstnanců ob-
nášela. I díky vám a vašemu přístupu teď 
má městská část energeticky šetrnou 
radniční budovu,“ uvedla místostarost-
ka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová.
 red
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Aktuality

Praha 14 otevřela novou stezku v Kyjích 
Mezi priority radnice Prahy 14 patří 
podpora bezmotorové dopravy. Sou-
visí s  ní mimo jiné i  budování nových 
stezek a další infrastruktury pro chod-
ce a  cyklisty. Nově dokončeným pro-
jektem, který spadá do  této oblasti, 
je stezka v ulici Vlkovická. Je součástí 
cyklotrasy A431 spojující Kyje se seve-
rem Prahy.
„Nový, více než půl kilometru dlouhý 
úsek vznikl opravou původní cesty, kte-
rá byla ve velmi špatném stavu. Stezka 
poslouží chodcům i cyklistům – zejména 
lidem využívajícím kyjské vlakové nádra-
ží. Zároveň ji ocení i děti navštěvující ZŠ 
Šimanovská. Cesta má navíc velice příz-
nivý sklon, takže chůze nebo jízda po ní 
není nijak náročná,“ uvedl místostarosta 
městské části Praha 14 Petr Hukal.
Stezka Vlkovická je v  letošním roce již 
druhým obdobným počinem městské 
části. V lednu radnice otevřela bezmála 
kilometrovou etapu 6.4 postupně vzni-
kající Severovýchodní cyklomagistrály. 
Navázala tak na  předloni zprovozněný 
úsek mezi hloubětínskou Bažantnicí, 
kbelským letištěm a Satalicemi. 

Náklady na  vybudování stezky Vlkovická 
městská část pokryla z dotace poskytnu-
té hlavním městem Prahou. „Podporujeme 
připravené projekty městských částí, jako 
tomu bylo i v tomto případě. Plníme tím to, 
co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu 
udržitelné mobility z května 2019. Velkou 
výhodu vidím v tom, že projektová přípra-
va je na městských částech. Ty si tyto ces-
ty pro kola a pěší přejí, mají lokální znalost, 

jsou schopné lépe připravit majetkoprávní 
vypořádání v dohodě s místními vlastníky 
a následně zajistí projednávání s dotčený-
mi orgány státní správy,“ uvedl náměstek 
pražského primátora Adam Scheinherr. Cy-
klotrasa A431 je důležitou spojnicí okrajo-
vých městských částí i rekreačních oblastí. 
Vede co nejkratší cestou, pokud možno 
mimo rušné ulice, takže může nalákat lidi 
na kola a ulevit přetíženým silnicím. red

Na snímku ze slavnostního otevření cyklostezky (zleva): místostarosta MČ Praha 14 Petr Hukal, místostarostka 
MČ Praha 14 Irena Kolmanová, náměstek pražského primátora Adam Scheinherr, člen ZHMP Petr Zeman a Radek 
Čermák z Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství MČ Praha 19 Foto: Kristýna Bílková
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Co se hospodaření týká, skončila Pra-
ha 14 v  prvním pololetí letošního roku 
s přebytkem zhruba 15,2 milionu korun. 
Vliv na  to měly vyšší než očekáváné 
příjmy (cca 420,5 milionu) a nižší výda-
je (277,6 milionu). Do  investičních pro-
jektů putovalo téměř 82 milionů korun. 
Fakt, že městská část v první polovině 
letošního roku vydala méně peněz, než 
se předpokládalo, podle místostarosty 
Mgr. Radka Vondry (v gesci mj. rozpočet 
MČ) souvisí s  pandemií covid-19. Kvůli 
epidemiologickým opatřením se napří-
klad nekonaly některé kulturní a volno-
časové akce.
Dalším důležitým bodem programu bylo 
schválení dotací na podporu pečovatel-
ských služeb v roce 2022. Třem žadate-
lům z řad poskytovatelů zastupitelstvo 
na  základě doporučení dotační komise 
rozdělilo 3,3 milionu korun. 
Ve  druhé polovině jednání zastupitelé 
schválili také harmonogram realizace druž-

stevního bydlení v ulici Broumarská v Ky-
jích a související záměr založení bytového 
družstva. Městská část v místě do budouc-
na předpokládá bytové a rodinné domy. 
Poslední jednání místního zastupitelstva 
se uskutečnilo jen krátce po předešlém, 

v  pořadí 12. zasedání, které se konalo 
30. září 2021. Navazující schůze mu-
sela být ze zákona svolána ve  výrazně 
zkrácené lhůtě, protože na  12. jednání 
zastupitelé neschválili program. Měst-
ská část na  svých webových stránkách 
původně uvedla, že je na říjen vyhlášen 
nový termín 12. zasedání, následně chy-
bu s omluvou napravila. 
V  úvodu 13. zasedání část opozič-
ních zastupitelů sál opustila s  tím, že 
na  jednání nebyli řádně pozváni, a  že 
tak dle jejich názoru nebylo zastupi-
telstvo svoláno v  souladu se záko-
nem. Podle výkladu právního oddělení 
městské části však případné administ-
rativní pochybení při rozesílce vyvážil 
fakt, že zastupitelé i přesto na jedná-
ní dorazili, a  označilo tudíž zasedání 
za  řádně svolané. Veškerá usnesení 
přijatá na  13. zasedání zastupitelstva 
zájemci tradičně naleznou na  webu 
městské části www.praha14.cz.

Zastupitelé schválili hospodaření 
městské části za 1. pololetí

REDAKCE

ČERNOMOSTECKÁ GALERIE 14 V POLOVINĚ ŘÍJNA HOSTILA V POŘADÍ JIŽ 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 14. NA PROGRAMU BYLO NAPŘÍKLAD PROJEDNÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ 
ČÁSTI V PRVNÍ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU, POSKYTNUTÍ DOTACÍ NA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO 

MÍSTNÍ OBČANY NEBO DALŠÍ POSTUP V REALIZACI DOSTUPNÉHO DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ.

Soňa Tománková, Nezá-
vislí – Naše Čtrnáctka
Nenechme se zmást 
oceněními, která Praha 14 
v rámci udržitelného roz-
voje obdržela. Žít udržitel-
ně znamená uspokojit po-

třeby bez zatěžování budoucí generace. 
Praze 14 se to daří v menších projektech, 
například v nakládání s odpady nebo 
v úsporách energií. Avšak v oblastech 
územního rozvoje nebo hospodaření 
s financemi by Praha 14 měla dostat 
„za 5“. Privatizovat bytový fond a nechat 
stávající dál chátrat či stavět přírodní 
koupaliště vedle Kyjského rybníka, splá-
cet ho, a ještě dotovat provoz je totiž 
přesný opak principu udržitelnosti.

Ing. Tomáš Novotný, 
ANO
Praha 14 má v oblasti udrži-
telného rozvoje obrovskou 
výhodu v podobě velmi ši-
kovných pracovníků úřadu, 
kteří problematice dobře 

rozumí. Naproti tomu současné politické 
vedení má problém dohlédnout za ho-
rizont volebního období a prosazuje ne 
dobré, ale rychlé, až populistické projek-
ty. Jde například o zbrklý přístup k řešení 
budoucnosti pozemků podél Broumarské 
ve Starých Kyjích nebo o plánování roz-
šířené zástavby Hutí. Proto pokud by se 
měla naše městská část na něco zaměřit, 
mělo by to být přehodnocení přístupu 
k udržitelnému rozvoji svého území.

Daniel Nádvorník, Piráti 
Velký potenciál shledávám 
v oblasti odpadového 
hospodářství. Jednak 
k tomu máme velmi dobré 
předpoklady (Češi patří 
do první pětky ve třídění 

v rámci Evropské unie a z hlediska ino-
vací ve zpracovávání odpadu patříme 
do světové špičky) a jednak už i v Praze 
vidíme, že takové projekty mají smysl 
a přináší kýžené výsledky – ať už jde 
o kompresní koše, chytrý svoz odpadu, 
nebo třeba i systém opětovného využití 
odpadních vod.

JAKÝM PROJEKTŮM ZAMĚŘENÝM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ BY SE MĚLA MĚSTSKÁ ČÁST VĚNOVAT?
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”Kompletní pohřební služby

s tradicí od roku 1997“
— POHREBPEGAS.CZ

Děkujeme za Vaši důvěru.

CHLUMECKÁ 1677
PRAHA 9
T: 230 233 388
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Pacific  
zajistil novou  
knihobudku
V  areálu Komunitního centra Motýlek 
na  Rajské zahradě jsme pořídili novou 
knihobudku, která se tak stala první 
v okolí. Najdete ji před vchodem klubu 
Pacific. Jak funguje? Vezměte si knihu, 
která se vám líbí, vraťte ji zpět, až uzná-
te za  vhodné, nebo si ji nechte a  při-
spějte místo ní jinou knihou. Projekt byl 
podpořen Českou spořitelnou ve spolu-
práci s Nadací Via.

KC Motýlek

Turnaj ve  
stolním tenisu
V sobotu 6. listopadu 2021 se 
ve sportovní hale plaveckého 
areálu 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. Prezence 
v 8.30–8.50 hod., začátek turnaje 
v 9.00 hod. Startovné 50 Kč. Vstup 
pouze v sálové obuvi.
 

Koncert  
komorní hudby
Ve středu 24. listopadu 2021 se 
od 18.30 hod. koná v Galerii 14 
(nám. Plk. Vlčka 686) koncert 
komorní hudby. Vystoupí Josef 
Vejvoda Trio. Vstup volný.

Mikulášská nadílka
Srdečně zveme děti a jejich rodiče 
na Mikulášskou nadílku, která se koná 
v sobotu 4. prosince 2021 v rámci 
dvou stejných představení od 11.00 
a 14.00 hod. v Kulturním domě 
v Kyjích (Šimanovská 47). Po zhléd-
nutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl 

a čert dětem nadílku. Předprodej 
vstupenek bude 22. 11., 24. 11. a 29. 11. 
od 7.30 do 17.30 hod. v budově ÚMČ 
Praha 14, Bratří Venclíků 1073,  
3. patro, č. dveří 315. Vstupné –  
dospělí 50 korun, děti 30 korun.

Foto: KC Motýlek
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Přidej se k nám, 
rozvíjej tělo i ducha!

TAEKWON-DO ITF

Staň se součástí nejúspěšnější školy TAEKWONDA v ČR 
s 20letou tradicí! Probojuj se do  české národní reprezentace 

a sbírej medaile na národních i mezinárodních soutěžích!
• Získej kondici, vytrvalost, trpělivost, 

přesnost!
• Protahuj se, zlepšuj obratnost.
• Uč se od těch nejlepších...
• Dělej něco, co dává smysl!
• Zdolávej zkoušky, chtěj víc, bojuj, 

měj cíl...

• Začni kdykoliv, nikdy není pozdě...
• Buď v pohybu, měj radost 

z pohybu!
• Pracuj na sobě.
• Pěstuj v sobě pokoru a úctu.

Neztrácej čas a přihlaš se ještě dnes!

Základní škola Vybíralova 
Vybíralova 8/964, Praha 9 – Černý Most II

úterý a čtvrtek 17–18 hodin – od 6 let výše 
pondělí 17–18 hodin – 4–6 let

www.sonkal.cz    |   Telefon: 777 011 692    |   E-mail: sonkal@taekwondo.cz

Simona Faltinová
6. kup Taekwon-Do ITF

Pavel Zavadil
III. dan Taekwon-Do ITF

Hvězdy nad Doubravkou

Lákavá vůně sladkých pendreků, per-
níčky, obláčkově naducané langoše, 
křupavé grilované dobroty, výběr nápo-
jů. K tomu radostný smích dětí hltajících 
pohádky, pestrobarevná duha barev 
ve  výtvarných dílničkách, vlající hříva 
koní, výskot skákající drobotiny v nafu-
kovacím hradu. Pro náctileté populární 

zpěvačka, večer vystoupení známé ka-
pely. A také hula hop s výukou, akroba-
tické představení, dechberoucí taneční 
kreace s barevnými led vějíři a mystické 
vlnění andělských křídel tanečnic skupi-
ny Rinas. Ve finále pak hudebně světel-
ná show rozsvícení rozhledny plná ma-
gické hudby, mlhy a  světelných kuželů 

vzhlížejících ke hvězdám, které na chvil-
ku zbledly.
To vše bylo možné vidět, ochutnat a zkusit 
na říjnovém Posvícení u Doubravky. Že byl 
o bohatý program skutečně velký zájem, 
dokazuje návštěvnost, letos se u rozhled-
ny sešly více než 3000 lidí. „Mám radost, 
že se Posvícení u  Doubravky vydařilo, 
bylo krásné počasí, fajn program, bohaté 
občerstvení a  přišla spousta lidí. Z  této 
akce už se stala hezká podzimní tradice, 
ve  které budeme rádi pokračovat,“ řekl 
radní Pavel Mašek, do jehož gesce spadá 
kultura, sport a volný čas. 
Jako pořadatelé chceme poděkovat 
všem stánkařům, prodávajícím i  účinku-
jícím, tedy společnosti Lasershow, Naty 
Hrychové, kapele BOTOX, tanečnicím ze 
skupiny RINAS, ZŠ Šimanovská, Václavu 
Vocáskovi a jeho koníkům, Honzovi Krej-
číkovi a skvělému moderátorovi Richardu 
Samkovi, který celým programem prová-
zel. Děkujeme také všem, kteří s  námi 
byli, kteří se s námi podělili o skvělou ná-
ladu, a samozřejmě i těm, kteří nám po-
sílali příznivé ohlasy. Těšíme se příští rok 
opět u Doubravky. Na shledanou! P14K

Foto: Praha 14 kulturní
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www.uradprace.cz

Projekt Podpora forem  exibilního zaměstnávání (FLEXI), reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

Hledáte práci na zkrácený úvazek? Jste 
mladší 30 let, nemáte praxi a chcete získat 
pracovní zkušenosti od stávajících zaměst-
nanců  rem, kteří jsou v předdůchodovém 
věku? Hledáte nové zaměstnance? 
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro uchazeče 
a zájemce o zaměstnání a také pro zaměstnavatele.

PODPORA FOREM FLEXIBILNÍHO 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Klientům nabízíme
● Poradenství, zprostředkování zaměstnání
● Rekvali kace
Zaměstnavatelům nabízíme
● Mzdový příspěvek na sdílené pracovní místo 

(§ 317a zákoníku práce)
● Příspěvky na mzdy nových zaměstnanců i pro udržení 

stávajících pracovníků v předdůchodovém věku
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, 
navštivte náš web nebo pište na  exi@uradprace.cz.

www.facebook.com/uradprace.cr
instagram.com/uradprace.cr

Výstava studentských 
prací na Rajské 
zahradě
Jak by vypadala v současnosti nevyužitá plocha 
za „Pramenem“ na Hutích, kdyby její využití navr-
hovali studenti? Na tuto otázku odpoví venkovní 
výstava studentských prací, kterou si zájemci budou 
moci prohlédnout od 8. do 22. listopadu 2021 na pro-
stranství před stanicí metra Rajská zahrada. Jedná se 
již o druhou obdobnou spolupráci Katedry architek-
tury Stavební fakulty ČVUT v Praze a městské části 
Praha 14. V roce 2019 studenti navrhovali víceúčelový 
sportovní areál na Čihadlech. Tuto i aktuálně řeše-
nou lokalitu na Hutích územní plán vnímá jako oblasti 
určené výhradně ke sportovnímu využití. red

Adventní koncert
Ve středu 8. prosince 2021 se v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 
686) uskuteční adventní koncert. Vystoupí soubor  
MUSICA BRAUNENSIS. Začátek akce  
v 18.30 hod., vstup volný.
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I ve třetím ročníku participativního roz-
počtu radnice na realizaci návrhů uvolni-
la 5 milionů korun. Do hlasování postou-
pilo 9 tzv. velkých projektů (do  dvou 
milionů korun) a 10 malých (do 200 tisíc 
korun). Zatímco první zmiňovanou sérii 
návrhů lze podle pravidel schválených 
Zastupitelstvem MČ Praha 14 realizovat 
pouze na pozemcích ve správě městské 
části, pro projekty z druhého „balíku“ je 
možné využít i plochy Magistrátu hl. m. 
Prahy. „Sešlo se opravdu velké množ-
ství projektů, za  což jsem moc ráda. 
Je vidět, že lidem na tom, jak to v Pra-
ze 14 vypadá, záleží. A  nejen to, navíc 
jsou sami ochotní udělat něco pro to, 
aby se rozvíjela. Všem navrhovatelům, 
včetně těch, jejichž projekty jsme z růz-
ných technických či finančních důvodů 
do hlasování poslat nemohli, mnohokrát 
děkuji za věnovaný čas, ochotu a kon-
struktivní přístup,“ řekla místostarostka 
Prahy 14 Mgr.  Irena Kolmanová, která 
má participativní rozpočet městské čás-
ti ve své gesci.
Ve  druhé polovině října se v  Galerii 14 
na  Černém Mostě konalo setkání, bě-
hem kterého mohli navrhovatelé své 
projekty představit veřejnosti. Podrob-

nosti o návrzích jsou k dispozici na webu 
městské části www.praha14.cz. 

JAK HLASOVAT?
I  tentokrát bude moci veřejnost hlaso-
vat online, prostřednictvím k  tomu ur-
čené aplikace na  webových stránkách  
(www.praha14.cz/hlasovani), a  to od   
15. do 29. listopadu 2021. Hlasující bude 
mít možnost udělit vždy až tři kladné 
a jeden záporný hlas v obou kategoriích 
projektů (v  případě velkých i  malých). 
Přestože oba hlasy mají stejnou váhu, 
záporných je méně a  lze je uplatnit až 
po užití dvou kladných hlasů – zamezí se 
tím případnému čistě negativnímu hlaso-
vání. Hlasující nemusí uplatnit všechny 
své hlasy. Nejprve se hlasuje o  malých 
projektech, následně o  velkých. Každý 
projekt může dostat maximálně jeden 
hlas. Pro vstup do  hlasovací aplikace je 
třeba uvést PIN kód, který hlasující ob-
drží formou SMS. Číslo slouží pouze pro 
autorizaci, všechny zadané informace 
jsou anonymní. Hlasování je bezplatné. 
Další podrobnosti jsou rovněž k  dispo-
zici na  www.praha14.cz. Projekty, které 
úspěšně projdou hlasováním, městská 
část zrealizuje do konce roku 2023.

DO HLASOVÁNÍ POSTOUPILY TYTO 
PROJEKTY:
MALÉ (DO 200 TISÍC KORUN)
1.  Praha 14 pomáhá třídit odpad – sada 

barevných tašek – Mgr. Irena Bátrlová, 
150 000 Kč

2. Hřiště na stolní tenis – Alexandr Rez-
nic, 200 000 Kč

3. Stolní hra 141 – Petr Vaněk, 200 000 Kč
4. Knih-budka – Hostavice – Radek No-

votný, 45 810 Kč
5. Lavička při ZŠ Chvaletická 1. stupeň – 

Zuzana Kňazeová, 200 000 Kč
6. Zprostupnění zelené plochy mezi  

ul. Jamská, Sicherova a Budovatelská 
– Ing. Věra Šubrtová, 198 772 Kč

7. Doplnění herního prvku na  dětské 
lesní hřiště Kyjská – Roman Petrenko, 
200 000 Kč

8. Knihobudka – Martina Kramperová, 
45 000 Kč

9. Knihobudka Jahodnice – Milena Ku-
čerová, 43 300 Kč

10.  Obnovení veřejné (obecní) studny 
v  Ho stavicích – Martin Macháček, 
84 700 Kč

VELKÉ (DO 2 MILIONŮ KORUN)
1. Fit park i pro seniory – Miroslav Sou-

kup, 799 149 Kč
2. Sportovní vybavení do  Plechárny – 

Jiří Broum, 947 000 Kč
3. Dětské hřiště na  Hutích – Rostislav 

Kotil, 1 322 250 Kč
4. Psí hřiště – Simona Gothová, 

1 568 796 korun
5. Revitalizace předprostoru ZŠ Bratří Ven-

clíků – Mgr. Klára Machová, 334 778 Kč
6. Chodník spojující ul. Zelenečská a Slévač-

ská – Kateřina Masopustová, 656 905 Kč
7. Cykorikša pro seniory Prahy 14 – Ma-

těj Kubíček, 450 000 Kč
8. Divoká komunitní zahrada Černý 

Most II – Ing. Tomáš Novotný, Dagmar 
Schytilová, 625 900 Kč

9. Park Travná – Jan Rambousek, David 
Grygar, 1 624 600 Kč

Čtrnáctka podle vás: 
rozhodněte o budoucnosti podaných projektů

REDAKCE

TŘETÍ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU ČTRNÁCTKA PODLE VÁS SPĚJE DO DALŠÍ FÁZE. MÍSTNÍ 
OBYVATELÉ NA RADNICI PODALI CELKEM 26 PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI, 
Z NICHŽ 19 JE DLE PRACOVNÍKŮ ÚŘADU REALIZOVATELNÝCH (SPLŇUJÍ VEŠKERÁ KRITÉRIA VČETNĚ 

MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ NÁROČNOSTI). NYNÍ JSOU NA ŘADĚ OBČANÉ, KTEŘÍ O OSUDU TĚCHTO 
VYBRANÝCH PROJEKTŮ ROZHODNOU VE VEŘEJNÉM HLASOVÁNÍ.

Své projekty občané představili veřejnosti na setkání v Galerii 14. Foto: Lucie Hlavačková

Participativní rozpočet
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K O U S E K  D O R T U PA L A Č I N K A

Č E R S T V Ý  Č A J
15 Kč SLEVA

5 Kč SLEVA

20 Kč SLEVA

10 Kč SLEVA

10 Kč SLEVA

8 Kč SLEVA

PLATÍ DO 30. 11. 2021.  
SLEVU NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT  
S DALŠÍMI AKCEMI. LZE VYUŽÍT  
PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI. ZÁKAZ  
PRODEJE A PODÁVÁNÍ ALKOHOLU  
OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.

Ochutnejte  
naše dobroty VOLUME 

LISTOPAD

pro DOSPĚLÉ

(nejen) pro MLÁDEŽ

•  Business room 
(WiFi, projektor, 
flipchart, 
tiskárna) 

•  DĚTSKÉ OSLAVY
•  OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU, VE VŠEDNÍ DNY OD RÁNA

•  ZAMĚSTNÁVÁME 
ZDRAVOTNĚ 
HANDICAPOVANÉ

•  Bohaté domácí 
palačinky

•  VŠE SI MŮŽETE VZÍT 
I S SEBOU

•  SALÓNEK AŽ PRO  
13 OSOB

•  ČERSTVÉ POMAZÁNKY 
NA ŽITNÉM CHLEBU

•  ČERSTVÉ ČAJE

•  PRALINKY Z CHRÁNĚNÉ 
DÍLNY CHOCO BONTÉ

KAVÁRNA V SRDCI  
LETNAN DELANÁ SRDCEM

Bludovická 398 (vedle zdravotního střediska Šumperská), Letňany
m 737 974 528   E Press cafe   Q presscafeletnany

•   VÝBĚROVÁ KÁVA 
NORDBEANS

•  DORTÍKY Z CHRÁNĚNÉ DÍLNY TICHÝ SVĚT

•   DOMÁCÍ LIMONÁDY

•  Čerstvé ovčí  
a kozí speciality

•  Kvalitní víno 
moravských vinařů

SERVISNÍ TECHNIK
Náplň práce:
  opravy a servis pracovních plošin v servisní hale 

společnosti nebo u zákazníků

Co požadujeme:
  odborné vyučení/SŠ vzdělání technického směru 

(např. slaboproud, silnoproud, strojní, hydraulika)
  zkušenosti s opravou strojů, technické znalosti
  ochotu učit se nové věci, pracovat samostatně nebo v týmu

ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
Náplň práce:
  zámečnické nebo svářečské práce při výrobě nástaveb 

pracovních plošin na podvozky automobilů

Co požadujeme:
  vyučení v oboru
  samostatnost, fl exibilitu, ochotu učit se nové věci
  zkušenosti vítány

CO NABÍZÍME:
  práci v Horních Počernicích, 

v silné české společnosti, 
v moderně vybaveném prostředí

  zázemí mezinárodní servisní 
a prodejní organizace

  možnost uplatnění technických 
znalostí a nápadů

  dlouhodobou perspektivu a odborný růst
  nadstandardní platové podmínky
  roční bonusy, prémie 

a zaměstnanecké benefi ty
  jeden týden dovolené navíc

Naše společnost působí již téměř 30 let v oblasti prodeje, servisu 
a výroby pracovních plošin v ČR.

STÁLE HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | Mezi úvozy 2512/2a | 193 00 Praha - Horní Počernice | www.rothlehner.cz

V případě zájmu zasílejte své životopisy na 
e-mail: marek.tomasek@rothlehner.cz 

nebo volejte na telefonní číslo: 602 289 300
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Doprava

Na Hutě se jezdí  
po novém mostě

Rekonstrukce mostu v ulici Za Černým mostem je dokončena. 
Komunikace, která přestavuje důležitou spojnici zejména pro 
obyvatele Hutí, byla uzavřena v květnu s tím, že investor akce 
(Technická správa komunikací hl. m. Prahy) obnovu jejího provo-
zu předpokládal na konci letošního října. Vzhledem k tomu, že 
se práce realizátorovi podařilo dokončit v  předstihu, byl most 
pro veškerou individuální dopravu zprůjezdněn již v sobotu 16. 
10. 2021. Autobusy MHD po něm začaly jezdit o dva dny později.
Nový most nabízí při stejné šíři více prostoru chodcům, pro které 
se šířka chodníku na pravé straně zvětšila z původních 2,37 na 2,60 
metru. Nové jsou také navazující opěrné zdi směrem do  ulice 
Za Černým mostem. Konstrukce je nyní uprostřed zvýšena, čímž 
došlo i k nárůstu podjezdové výšky.
„Celý most jsme stavěli vlastně od střechy dolů. Nicméně časové 
možnosti a snaha o co nejmenší dopad na okolí nám jinou možnost 
nedávali. Jsem pyšný na to, jak se náš tým Ing. Petra Berníka s ná-
ročnou stavbou vypořádal,“ uvedl Ing. Jan Kabelka, vedoucí provo-
zu mostních technologií Metrostav Infrastructure. Je třeba počítat 
s tím, že i nyní, po zprůjezdnění mostu, bude realizátor dokončovat 
ještě poslední, již drobnější práce. „Investorovi a realizátorovi dě-
kuji za rychle odvedenou práci, lidem, kterých se rekonstrukce do-
tkla, pak za trpělivost a pochopení. Vím, že to pro ně bylo náročné 
období. Děkuji také všem, kdo navzdory komplikacím dodržovali 
nastavená opatření a uzavírky, a neohrožovali tak chodce v obyt-
né zástavbě,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Petr Hukal, který má 
na starosti dopravu v městské části. red

Torzo Černého mostu 
čeká revitalizace

Městská část Praha 14 prosadila zachování a pozdější revi-
talizaci torza někdejšího betonového mostu na Hutě, který 
v roce 1924 nahradil původní kamenný mostek přes trať 
do Čelákovic. „Vzhledem k probíhající optimalizaci trati jsme 
byli pod tlakem, abychom přistoupili na odstranění této 
stavby – zachovala se z ní již jen malá část a ničemu neslou-
ží. Správce železnice a další dotčené instituce se nám ale 
nakonec podařilo přesvědčit. Podle původního kamenného 
mostu a toho, jak byl očouzený od kouře z parních lokomotiv, 
nese název celá čtvrť Černý Most. Přestože současné torzo 
je pozůstatkem až jeho náhradníka, nikoliv původního mostu, 
má nepopiratelný a pro městskou část důležitý symbolický 
význam,“ řekl místostarosta Prahy 14 Petr Hukal. Městská část 
v současnosti připravuje projekt na sanaci mostních pozů-
statků a na vybudování vyhlídkového místa. „Zároveň s tím 
plánujeme i novou stezku od mostu v ulici za Černým mostem 
k ulici Vodňanská. Chceme tak torzo zachovat jako památku 
i pro další generace,“ dodal místostarosta Hukal. red

Foto: Metrostav Infrastructure a.s.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY – WWW.PRAHA14.CZ/ZIMNI-UDRZBA
MÁTE PODNĚT KE ZLEPŠENÍ ZIMNÍHO ÚKLIDU V PRAZE 14? 

PIŠTE NA ZIMNIUDRZBA@PRAHA14.CZ  

NEBO VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 225 295 800. 

Zimní údržba v Praze 14
Také letos radní městské části schvá-
lili plán zimní údržby na nadcházející 
sezónu (vždy se jedná o období od  
1. 11. do 31. 3.). Pokud se chcete po-
drobně seznámit s tím, které plochy 
má ve správě přímo městská část, 

které Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, případně zjistit prioritu 
úklidu v ulici, kde bydlíte, podívejte 
se na stránky www.praha14.cz/zim-
ni-udrzba. K dispozici je zde aplika-
ce, obsahující jak mapové podklady 

k zimní údržbě naší městské části, tak 
přehledné vysvětlivky. Máte podnět 
ke zlepšení zimního úklidu? Pište 
na e-mail zimniudrzba@praha14.cz 
nebo volejte na telefonní číslo 
225 295 800. red

Foto: Kristýna Bílková



17

Pozvánky

INZERCE

Zapojte se do konzultace 
návrhu revitalizace

www.revitalizacebetonarny.cz 
Zapojení veřejnosti do přípravy projektu je pořádáno 
ve spolupráci s Městskou části Praha 9 a Městskou 
částí Praha 14. 

Co vás čeká:
 – analýzy a hodnocení území očima obyvatel
 – výstava návrhu revitalizace území betonárny
 – komentované prohlídky přibližující historii Hloubětína s architektem 

Petrem Kučerou (kapacita je 30 osob, registrace možná předem 
na webu)

Přijďte se seznámit s návrhem revitalizace betonárny v Hloubětíně 
nebo se zúčastnit komentované prohlídky po stopách historie 
Hloubětína s architektem Petrem Kučerou. 

Kde: prostranství za myčkou CARWASH W-TECH 
(vstup z ulice Poděbradská)

Kdy: čtvrtek 11. 11. 2021 
výstava návrhu 15:00 – 19:00 hod.
začátek prohlídky v 16:00 a 18:00 hod.
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PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., stabilní, spolehlivý 
a moderní zaměstnavatel pečující nejenom 
o město (svoz, sběr a energetické využívání 
odpadu, údržba komunikací v hlavním 
městě Praze), ale i o své zaměstnance.

Zázemí stabilní společnosti, 
Roční dosažitelnou mzdu až 420 tis. (řidič B), 
až 550 tis. (řidič C) včetně odměn a příplatků,
Týden dovolené navíc.
Benefity v roční výši až cca 36 tis., např.:
Stravenky, Flexipassy, Příspěvek na penzijní připojištění aj.

V SOUČASNÉ DOBĚ OBSAZUJEME POZICE:

Řidič sk. B (do 3,5t)/manipulační dělník

Řidič sk. C (speciálního vozu nad 7,5t)

Co Vám za to nabízíme:

Neváhejte a volejte +420 704 657 906 
nebo pište na email: personalni@psas.cz.

Za co budete zodpovídat:

Co od Vás očekáváme:
    řidičský průkaz sk. B, spolehlivost.

Za co budete zodpovídat:
    za řízení vozu nad 7,5t 

Co od Vás očekáváme:
řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, paměťovou kartu řidiče, 
dopravně psychologické vyšetření, časovou flexibilitu, spolehlivost.

za řízení motorového vozidla do 3,5t (malé svozové auto, 
MB Sprinter aj.), za úklid kolem separačních stanovišť, odvoz 
nasbíraného odpadu na koncové zařízení.

V SOUČASNÉ DOBĚ OBSAZUJEME POZICE:

ELETROMECHANIK (PRAHA 10)

Za co budete zodpovídat
•  elektroservis lisovací techniky, pomocné zámečnické práce,
•  revize elektro na lisovací technice a el. spotřebičích,
•  běžné elektrikářské práce (kontrolní činnost, opravy, údržba).
Co od Vás očekáváme
•  SOU technického směru, řidičský průkaz sk. B, zručnost,
•  Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, § 6, 

§ 9/E2A.

ZÁMEČNÍK (PRAHA 10)

Za co budete zodpovídat
•  opravy velkoobjemových kontejnerů a lisovací technologie,
•  výroba ocelových výrobků a polotovarů,
•  oprava a údržba hydraulických součástí nástaveb vozidel,
•  lakýrnické práce, oprava a údržba areálů Pražských služeb.
Co od Vás očekáváme
•  střední odborné vzdělání bez maturity s technickým zaměřením,
•  fyzická zdatnost, manuální zručnost, řidičský průkaz sk. B,
•  svářečské zkoušky – svařování plamenem, elektrickým obloukem.

CO VÁM ZA TO NABÍZÍME

•   Zázemí stabilní společnosti, 
•   Roční dosažitelnou mzdu až 450 tis. Kč (elektromechanik), až 350 tis. Kč 

(zámečník)
•   Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)
•   Benefity v roční výši až cca 36 tis. (navyšování v průběhu prvního roku), např.:

•  Stravenky v  hodnotě 160 Kč, Flexipassy, příspěvek na  penzijní 
připojištění aj.

Neváhejte a volejte nebo pište.  
E-mail: personalni@psas.cz, tel.: +420 704 657 906

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., stabilní, spolehlivý 
a moderní zaměstnavatel pečující nejenom 
o město (svoz, sběr a energetické využívání 
odpadu, údržba komunikací v hlavním 
městě Praze), ale i o své zaměstnance.

Moderně vybavená zubní 
ordinace v Poliklinice Vysočanská 

přijímá nové pacienty.

Kompletní vyšetření: 
tomografie, RTG, dentální hygiena, estetická stomatologie,

 ošetření pod mikroskopem, stomatochirurgie 
a implantologie, protetické ošetření keramickými 

korunkami a fazetami. 
Zubní pohotovost.

Bezbolestné ošetření. Individuální přístup. 
Smlouvy se všemi ZP.

Poliklinika Vysočanská, 6. patro, levé křídlo.
Doktor TKALYCH group, 

Sokolovská 810/304

Tel. 608 492 227, 608 045 335
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Názory a politické komentáře

Bytová politika magistrátu
Po konzultaci s radním hl. m. Prahy pro by-
dlení Adamem Zábranským bychom chtěli 
reagovat na časté dotazy ohledně nakládá-
ní s bytovým fondem Prahy na území naší 
městské části. Praha se soustředí na čtyři 
cílové skupiny, kterým byty poskytuje. 
Jsou to v  prvé řadě podporované profe-
se, jež jsou pro dobrý život ve městě ne-
zbytné. Proto jsou městské byty nabízeny 
lékařům, zdravotním sestrám, učitelům, 
hasičům, policistům apod. Dále jsou byty 
poskytovány lidem se zdravotním postiže-
ním, lidem v sociální tísni a seniorům. Zhru-
ba polovina bytů, které Praha v tomto vo-
lebním období na území Prahy 14 pronajala, 
připadla podporovaným profesím. Třetina 
bytů byla pronajata Pražanům v nouzi, jako 
jsou například rodiny samoživitelů a  další 
nízkopříjmové domácnosti. Někteří nájem-
níci potřebují podporu od  sociálních pra-
covníků a město jim ji zajišťuje skrze spo-
lupráci s  poskytovateli sociálních služeb. 
Zbytek bytů vesměs připadl na občany se 
zdravotním postižením.
Vedení města se soustředilo především 
na  rychlé opravy doposud prázdných 

magistrátních bytů tak, aby mohly opět 
sloužit obyvatelům Prahy. Zároveň se roz-
víjejí další služby v oblasti bydlení. Na Ma-
gistrátu stejně jako v několika městských 
částech nově fungují kontaktní místa pro 
bydlení, jež pomáhají Pražanům orientovat 
se v problematice nájemního bydlení. Nově 
fungují i poradci pro nájemníky.
Magistrát také řeší sousedské potíže. „Pra-
ha po všech nájemnících požaduje dodržo-
vání pravidel a každý rok ukončuje smlou-
vu s  desítkami nájemníků, kteří je nejsou 
schopni nebo ochotni dodržovat,“ zdů-
razňuje radní Adam Zábranský. V takových 
případech je nejlepší se obracet na Odbor 
bytového fondu Magistrátu a podat oficiál-
ní stížnost (nejlépe přes podatelnu). „Kaž-
dá stížnost je obratem prošetřena, a pokud 
je oprávněná, bytový odbor sjednává ná-
pravu. Stížnosti směrované jinam (městská 
část, facebookové skupiny atd.) se k němu 
většinou nedostanou, tudíž je ani nemůže 
řešit. Díky stížnostem a následné komuni-
kaci s nájemníky se daří problémy odstra-
ňovat,“ doplňuje radní Zábranský.

Pirátský zastupitelský klub na Praze 14

ČAS
Zastupitelem v Praze 14 jsem již po-
měrně dlouhou řadu let a ještě déle 
se věnuji svému povolání lékaře. Ne-
rad něco šidím, a tak jakmile je svo-
láno zasedání zastupitelstva městské 
části, zařídím si v zaměstnání volno, 
přeobjednám pacienty, vyzvednu si 
na radnici materiály a věnuji se pří-
pravě na toto jednání. Dělám to rád, 
dobrovolně, a nikoli úplně zdarma. 
Prostě tomu hlavně věnuji svůj čas. 
Stejně je to, předpokládám, u většiny 
mých kolegů. Překvapením pak pro 
mě je, když v rámci zasedání zastu-
pitelstva není ani schválen program. 
Takové situace ve mně vyvolávají do-
jem, že se na jednání někteří zastu-
pitelé nepřipravili, nemají co k pro-
jednávaným tématům říct, a proto 
raději ani neumožní konstruktivní 
diskuzi. Cítíte skoro až lítost, když 
si uvědomíte ten promarněný čas 
pracovníků úřadu, techniků a všech 
ostatních, kteří jednání zastupitel-
stva dlouhodobě připravují. Promar-
něný pro pouhý rozmar a truc někoho 
jiného. Někoho, kdo navíc stále jen 
kritizuje, místo aby na stůl položil 
vlastní rozumný nápad, jak nám všem 
zlepšit život v Praze 14. Ze dne, kdy 
se plánované setkání zastupitel-
stva neuskutečnilo kvůli neschvá-
lení programu, měla radost alespoň 
naše fenečka. Díky náhle získanému 
volnému odpoledni jsem ji mohl 
vzít na dlouhou procházku. Dobrou 
zprávou je i fakt, že napodruhé nám 
to vyšlo. Přesněji těm z nás, kdo mají 
opravdový a upřímný zájem na tom, 
aby se věci posouvaly vpřed, a chtějí 
pro naši městskou část pracovat. 
Ne se jen litovat, bezduše kritizo-
vat a vypisovat se v článcích, které 
nemají hlavu ani patu. Ti zastupitelé, 
kteří chtěli, na nově svolané jednání 
zastupitelstva přišli, ptali se, disku-
tovali a vyjadřovali svůj názor. Stačil 
jim k tomu program s datem a místem 
konání zaslaný na e-mail, neboť ma-
teriály k projednávání zůstaly stejné. 
Také si mohli otevřít internetové 
stránky Prahy 14, kde byl nový termín 
jednání zastupitelstva včas zveřejněn. 
Stejně jako to mohou udělat a běžně 
dělají všichni ostatní občané Prahy 14. 
Vždyť i kašpárci to zvládli, tak na tom 
nebude nic těžkého. 

MUDr. Jan Kaufman,  
 zastupitel TOP 09 

Děkujeme za vaše hlasy
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za  velmi dobrou volební 
účast, která na  Praze 14 přesáhla 65 %. 
Koalice Spolu získala téměř 40 % hlasů 
a s velkým náskokem zvítězila před hnu-
tím ANO 2011 a koalicí PirSTAN. Zastupi-
telé za ODS, která byla součástí vítězné 
koalice, Vám mnohokrát děkují! Velmi po-
těšitelný byl rovněž naprostý volební de-
bakl KSČM, která s výsledkem 2,31 % snad 
definitivně odchází do  propadliště dějin. 
Novou vládu, zejména v  souvislostech 
s energetickou krizí a další vlnou pande-
mie covid-19, čeká nelehký úkol. Energe-
tická situace má první dopady v ukonče-
ní činnosti menších dodavatelů energií. 
Mnozí naši spoluobčané byli jejich klienty 
a nyní jsou pro ně dodávky elektřiny re-
alizovány prostřednictvím dodavatele po-
slední instance. To může být zejména pro 
seniory velmi stresující. Proto nabízíme 
pomoc s  konzultacemi našim nájemní-
kům na Správě majetku Praha 14, kde je 
dlouhodobě zřízena funkce energetika  
(www.smp14.cz). Od  1. 11. se mohou 
ostatní občané postupně obracet na Kon-
taktní místo pro bydlení v budově Úřadu 
naší městské části (Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví). Tam jim bude poskytnu-

to základní poradenství a  pomoc nejen 
s problémy s energetickou krizí, ale rovněž 
s vyplňováním žádostí o jinou pomoc. Bo-
hužel, nedílnou součástí našich sloupků 
je popis situace v  magistrátních bytech 
a jejich okolí. Tento stav je způsoben roz-
dáváním bytů nepřizpůsobivým spoluo-
bčanům. Z více než 120 bytů, které byly 
magistrátními progresivisty novým nájem-
níkům přiděleny, je momentálně řešeno 
více než 30 stížností na závažná porušo-
vání sousedského soužití. Jsou to stále 
stejné problémy (rušení nočního klidu, 
výtržnosti, agresivita k  ostatním nájem-
níkům, ničení společných prostor, výkaly 
v  domech). Podobné problémy potom 
registrujeme i v okolí těchto bytů. Za po-
rušování nájemních pravidel byly dosud 
vystěhovány pouze 2 rodiny. Není pochyb 
o tom, že se zanedlouho objeví jinde. Pod-
le informací, které máme k  dispozici, se 
jedná o stále stejný okruh lidí. Je smutné, 
že těm, kteří byty nepřizpůsobivým při-
dělují, je osud slušných občanů lhostejný. 
Jediná šance, jak dosáhnout změny, je 
v komunálních volbách na podzim 2022. 
Výsledek letošních voleb na Praze 14 nám 
dává k potřebné změně šanci.

Josef Kutmon, radní za ODS
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Chcete,aby Vám práce voněla? Přidejte se k nám.
Do naší pekárny netradičního pečiva hledáme nové 
kolegy na pozici 

OPERÁTOR VE VÝROBĚ
Náplň práce:
• Tvarování těsta, příprava surovin, rovnání a třídění pečiva
• Obsluha jednoduchých strojů a zařízení
• Práce v přátelském kolektivu

Co požadujeme:
• Spolehlivost, zručnost, pracovitost
• Ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (směny denní i noční)
• Vše potřebné Vás naučíme, není tedy nutné mít praxi

Co nabízíme:
• Zaměstnání na HPP na dobu NEURČITOU
• Mzdové ohodnocení – 23.000,–Kč až 25.000,–Kč/měsíčně
• Stravenky
• Stabilně nastavený směnný provoz
• Možný zvýhodněný tarif na volání
• Pečeme tu společně – kvalitní zaučení je tedy základní surovina
• Nástup dle domluvy

V případě zájmu zasílejte své životopisy na hr@breadway.com
nebo volejte na tel. 730 899 920

✓ na stálo i na sezónu
✓ do logistického skladu v Jirnech
✓ pro reklamační oddělení v Jirnech
✓ do prodejen DATART

Hledáme
opravdové parťáky

Více informací:
nabory@datart.cz 
www.chcidodatartu.cz

On-line noviny 
do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz .cz
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Veřejný prostor / Sport

Terminál Černý Most čeká 
mnoho proměn

Institut plánování a  rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) 
představil ve spolupráci s městskou částí Praha 14 roz-
pracovaný návrh nové podoby dopravního terminálu 
na Černém Mostě. Ve druhé polovině října po dobu jed-
noho pracovního týdne parkoval nedaleko tamních au-
tobusových zastávek informační kontejner, ve  kterém 
se zájemci mohli s návrhem seznámit a podávat k němu 
své připomínky. Architekti s nimi budou nyní pracovat.
Koncepční studie, kterou zpracovalo studio re:architek-
ti, je ke stažení na webových stránkách IPR Praha. Návrh 
mimo jiné počítá s tím, že v rámci revitalizace areálu do-
jde ke zrušení jedné úrovně odjezdových stání pro auto-
busy a  jejich přesunutí k výstupní stanici metra. Vyřešil 
by se tak problém s údržbou lávek, které jsou ve velmi 
špatném stavu. Součástí navrhovaných úprav je napří-
klad i vybudování tzv. zelené střechy celého terminálu, 
jež by měla být zpřístupněna veřejnosti. Zahájení cel-
kové revitalizace dopravního areálu hlavní město Praha 
nepředpokládá dříve než v roce 2030. Aktuálně správci 
terminálu (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Technická sprá-
va komunikací hl. m. Prahy a společnost ROPID) pracují 
na  dílčích úpravách, mezi které patří například opravy 
poškozené fasády, omítek a obkladů stanice metra či in-
stalace zastávkových informačních systémů. red

Mistryně republiky v softbalu jsou z Černého Mostu
Splněný sen. I tak by se dal popsat his-
torický úspěch softbalistek klubu Spec-
trum z  Černého Mostu. Juniorky letos 
jako nováčci nastoupily do  nejvyšší 
juniorské soutěže. Cílem sezóny tedy 
bylo hrát co nejlepší softball a  přede-
vším se v  soutěži udržet. Juniorkám 
se to víc než povedlo. Celou sezónu 
se držely v  horní části tabulky, a  když 
došlo na semifinálové boje, byla to vý-
zva, kterou holky zvládly na výbornou. 
Po  dvou vyhraných zápasech postou-

pily do finále celé extraligy. Málokdy se 
povede nováčkovi soutěže dostat až 

do  finále, a  ještě méně často se stává, 
aby nováček vyhrál. Juniorky to dokáza-
ly. Po napínavých zápasech, se skvělou 
diváckou kulisou zaplněných tribun, to 
softbalistky zvládly a  vyhrály finálovou 
sérii 2:1 na  zápasy. Byla to úžasná po-
dívaná, na  kterou nikdo z  přítomných 
dlouho nezapomene. Tímto vítězstvím 
přivezly juniorky na Černý Most poprvé 
titul mistryň České republiky v juniorské 
(dívčí) extraligové soutěži. 

Spectrum Praha z. s.

Černomostecký úspěch na 
Mistrovství ČR v aerobiku
Na začátku října se v pražské UNYP Areně konalo Mistrov-
ství ČR ve sportovním a fitness aerobiku. I po dlouhé koro-
navirové pauze si závodnice a  jeden závodník z  pražského 
klubu Fit Studio D vedli skvěle. 
V kategorii dospělých vybojovala bronzovou medaili v kategorii 
dua Aneta Moravečková a Adéla Soukupová. Bronz ciknul i v ju-
niorské kategorii pro Danielu Soukupovou a Viktorii Voříškovou, 
pro které to v této věkové kategorii byla premiéra. 
Dalším velkým a nečekaným úspěchem byl bronz pro náš juni-
orský stepový tým ve složení Emma Chmátalová, Petra Sed-
láčková, Tereza Macůrková, Nikola Smutná, Nela Nájemníková, 
Aneta Sládečková a  Tereza Komínková. Holky přešly z  nižší 
výkonnostní třídy mezi špičku a hned stály na bedně. Čtvrtou 
příčku obsadila děvčata Anna Matoušková, Tereza Matouško-
vá, Kristýna Kučerová, Nicoletta Dvořáková, Jana Hudáková, 
Barbora Pertlová a Tereza Repaská v kategorii fitness grande 
11–13 let. Rovněž pro ně to byla premiéra v první (tedy nejvyš-
ší) výkonnostní třídě. Dvě závodnice z tohoto týmu reprezen-
tují Fit Studio D i v kategorii jednotlivkyň, kde je konkurence 
nadupaná. Z 26 závodnic si Kristýna Kučerová odvezla 5. místo 
a Jana Hudáková 12. místo. 
Na  4. příčce skončil také tým dospělých v  kategorii fit-
ness aerobiku, který je složen z  nejzkušenějších závodnic 
a  jednoho závodníka Fit Studia D (Michal Toman, Karolí-
na Landová, Aneta Moravečková, Natálie Králová, Kateřina 
Martínková a  Nikola Hrášková). Postup do  finále a  celkové  
6. místo si pak odvezla děvčata s tematicky laděnou sestavou 
Hawaii (Viktorie Voříšková, Emma Chmátalová, Daniela Souku-
pová, Nikola Smutná a Nela Nájemníková). 

MISTROVSTVÉ SVĚTA BUDE VE FRANCII
Součástí Mistrovství ČR byla i kategorie Aerobic Team Show. 
Naše děvčata Nela Novotná, Vanda Rusňáková, Violetta 
Krychfalushii, Lucie Kopecká, Lilliana Šmatolánová, Andrea 
Ježková, Adéla Myšková, Eliška Robová, Karolína Plechatá, 
Jasmína Fialová a  Michaela Haiderová si se sestavou Formule 
dojela do cíle pro stříbrnou medaili. Mistrovství ČR bylo záro-
veň nominačním závodem na Mistrovství světa, které se usku-
teční v listopadu 2021 ve Francii. Závodníci musí svou nominaci 
ještě potvrdit na  závodech v  Ostravě, které se budou konat  
16.–17. listopadu 2021. 

Fit studio D

Foto: Kristýna Bílková

Foto: Spectrum Praha z. s.
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ADVENTNÍ KONCERT

Zory Jandové
pro Motýlek 1. 12. 2021 

od 18.00 v KD Kyje

www.motylek.org

Oslavte s námi
20 let pomoci
dětem s handicapy

Vstupné 250 Kč                   
Prodej vstupenek www.kdkyje.cz

KC Motýlek zve na setkání s ultramaratoncem 
a propagátorem běhu Milošem Škorpilem
a jeho ženou v Divadle Horní Počernice.
Doprovází dětský pěvecký sbor Paleček.

Beseda s Milošem Škorpilem

Výtěžek z akce bude použit na vybudování 
bezbariérové koupelny na chatě Lužanka,
která slouží dětem se zdravotním znevýhodněním.

KC Motýlek zve na setkání s ultramaratoncem 
a propagátorem běhu Milošem Škorpilem
a jeho ženou v Divadle Horní Počernice.
Doprovází dětský pěvecký sbor Paleček.

Beseda s Milošem Škorpilem

Výtěžek z akce bude použit na vybudování 
bezbariérové koupelny na chatě Lužanka,
která slouží dětem se zdravotním znevýhodněním.

Beseda s Milošem Škorpilem
O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ

24 11
OD 18.00

MEDIÁLNÍ PARTNER:

VSTUPENKY LZE ZAKOUPIT 
NA DIVADLOPOCERNICE.CZ

Re-sáčkujeme
Projekt Re-sáč-
kujeme mezi sebe 
přivítá seniory, kteří 
by se chtěli podílet 
na šití látkových 
sáčků na pečivo. 
Látkové sáčky 

budeme nabízet za dobrovolný příspěvek v pražských 
pekařstvích. Výtěžek pak v plné výši poputuje právě 
seniorům, kteří se budou na šití podílet. 
Máte zájem se k nám přidat? Ozvěte se naší koordinátorce 
Elišce Haumerové na tel. 602 877 804 nebo nám napište e-mail 
na resackujeme@gmail.com. Pokud víte o někom, koho by spo-
lupráce s námi zajímala, dejte mu na nás, prosím, kontakt.
Pomocí ručně vyráběných látkových sáčků na pečivo vytváří 
projekt Re-sáčkujeme alternativu k jednorázovým sáčkům, 
čímž snižuje jejich spotřebu v pražských pekařstvích. Pra-
videlně také pořádáme workshopy pro veřejnost, kde spo-
lečně šijeme látkové sáčky a vyrábíme voskované ubrousky. 
Budeme moc rádi, pokud se i naše budoucí švadlenky či 
krejčí workshopů zúčastní, a my se jim tak budeme moci 
odvděčit mezigeneračním setkáváním. 
Projekt je realizován organizací INEX-SDA za finanční 
podpory Evropského sboru solidarity. MČ Praha 14 v rámci 
podpory globální odpovědnosti spolupracuje také s orga-
nizací Saaczech, která se rovněž zaměřuje na upcyklované 
obaly.  pet
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Školy a školky

Školičkové táboření

Rok stromů – tak zní letošní celoroč-
ní téma naší Školičky na  Lehovci, kdy 
se každý měsíc podrobněji seznámíme 
s  jedním druhem stromu. Proto na  nás 
po  prázdninách nečekali netrpělivě jen 
zaměstnanci, ale také maskoti jednot-
livých stromů – Dubínek, Kaštánek, 
Modřínek a  Lipánek. Každý z  nich se 
zabydlel v  jedné ze tříd. Po  zářijovém 
oťukávání a  vzájemném poznávání si 
každá třída uspořádala na  zahradě MŠ 
tradiční seznamovací táborák. Předvedli 
jsme rodičům krátká vystoupení plná ří-
kadel, písní a tanečků. Po zaslouženém 
potlesku jsme se pustili společně s rodi-

či do  plnění úkolů od  našich maskotů. 
Žádný z nich nezapřel svůj původ a jmé-
no, proto se všechny činnosti týkaly 
stromů či jejich plodů. A  tak se na  za-
hradě zatloukaly hřebíky, házelo šiškou 
či polenem, skládaly se obrázky z kašta-
nů, třídily plody stromů, chodilo se 
na dřevěných chůdách a mnoho dalšího. 
Na závěr jsme se ohřáli u ohně a zaplni-
li hladová břicha špekáčky, klobáskami, 
pečeným chlebem, jablky a  ochutnali 
jsme i pečené marshmallowny. Nyní už 
se všichni dobře známe a natěšeni čeká-
me na další společné zážitky.

Kluci a holčičky z lehovecké Školičky 

Kytičkový den 
Gymnázia  
Chodovická

Ve středu 29. 9. a ve čtvrtek 30. 9. 2021 
jsme se zúčastnili 25. ročníku Českého 
dne proti rakovině. Z důvodu epidemio-
logické situace byla sbírka přesunuta 
z květnového termínu. Sbírku jsme zor-
ganizovali i tentokrát jako vloni, kytičky 
byly ke koupi na vrátnicích obou budov 
gymnázia. Hned při příchodu do  školy 
jsme si koupili kytičku, do vaku jsme vlo-
žili peníze a mnozí z nás kytičku hrdě no-
sili celý školní den. Někteří kupovali ky-
tičky i pro své blízké. Na konto Ligy proti 
rakovině odeslala naše škola 9  935 Kč. 
Děkuji všem, kteří se na zmíněné částce 
podíleli. Děkuji za  dobrovolné finanč-
ní příspěvky, podporu a zapojení do 25. 
ročníku celonárodní veřejné sbírky. 

Mgr. Marie Štěpánková, 
organizátorka sbírky

Výr, sova pálená, ale i velryba
Začátek října byl v MŠ Obláček ve zna-
mení dravců, ale také velryby. Za-
čátkem měsíce přijel sokolník Ondra 
a předvedl nám své dravce. Pro děti to 
byl veliký zážitek, některé viděly drav-
ce takto zblízka poprvé ve svém životě. 
Dozvěděly se, odkud dravci pochází, 
čím se živí, jak létají a jak loví. Mohly si 
vyzkoušet přivolat dravce na  rukavici. 
I počasí nám přálo, tak jsme si předsta-
vení všichni užili.
Ve  středu 6. října byl pro nás díky fi-
nancím z projektu na podporu čtenář-
ské pregramotnosti, slavnostní den. 

Všechny děti přišly ve  svátečním ob-
lečení ráno do školky, odkud jsme vy-
razili do divadla v Horních Počernicích. 
Malé děti odvezly připravené autobu-
sy, předškoláci si vyzkoušeli jízdu MHD. 
V divadle na nás čekal soubor Krapet, 
který nám zahrál krásnou pohádku 
Velryba Lízinka. Děti byly nadšené 
a na konci představení odměnily herce 
bouřlivým potleskem. Ti jim zato dovo-
lili, aby se s Velrybou Lízinkou vyfotily. 
Děkujeme všem zúčastněným za krás-
né dopoledne.

MŠ Obláček
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Školy a školky

Mezinárodní orchestr žáků 
ZUŠ zahraje ABBU 

Společné koncerty smyčcového or-
chestru ZUŠ Ratibořická s  orchestrem 
a  žáky partnerské Dithmarscher Mu-
sikschule byly na podzim roku 2019 roz-
šířeny o spolupráci s hudebními školami 
v Polsku a Litvě. Vznikl tak projekt spo-
lečného mezinárodního orchestru, kte-
rý má za sebou již dva koncerty, které se 
konaly v lednu 2020 v německých měs-
tech Heide a Lübeck. Letos je napláno-
ván další společný orchestrální projekt, 
který nese název „ABBA“. 
Všichni žáci začali od září 2021 nacvičo-
vat nové, upravené skladby švédské sku-
piny, které budou, pokud epidemická si-

tuace dovolí, představeny posluchačům 
v Praze. Žáci a studenti z Prahy, Heide, 
Varšavy a Vilnjusu se začátkem listopadu 
sejdou ke společným zkouškám v Chval-
ské stodole. Orchestr bude velmi po-
četný, asi 65 mladých hudebníků, a tak 
musí být ve Stodole rozšířeno podium. 
Srdečně zveme na koncerty mezinárod-
ního orchestru, které budou ve  středu 
10. listopadu 2021 od 18.00 hod. v sále 
Pražské konzervatoře a  ve  čtvrtek  
11. listopadu 2021 od 18.00 hod. v Chval-
ské stodole.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ Ratibořická

Drakiáda na Rajském vrchu

Pouštění draků k  podzimu neodmysli-
telně patří. Dříve narozeným se vybaví 
ladovský obrázek a odpoledne na kopci. 
Podmínkou je hezké počasí, vítr a  od-
hodlané, radostné děti s  rodiči. Nejdů-
ležitější je ovšem drak. Létající drak. Ne 
pokaždé je ochotný vyšvihnout se k ob-

loze a  nějakou dobu tam zůstat. První 
Drakiáda v naší mateřské škole proběh-
la 7. října odpoledne na Rajském vrchu. 
Zajímá vás, jestli se zdařila a draci létali 
do oblak? Ano. Atmosféra byla nádher-
ná. Děti absolvovaly různé soutěže, sla-
lomový běh s drakem, výzdobu dračího 
obličeje, výrobu dračí pentličky a došlo 
i  na  přehlídku jednotlivých draků. Věř-
te, že mnozí draci byli vyrobeni vlast-
noručně. Nutno však podotknout, že 
u nich létání trochu vázlo. Náladu to ale 
nikomu nezkazilo. Na stráni bylo slyšet 
radostné výskání dětí. „Jé, letí, letí, až 
do oblak!“ Ovšem, byl to nervák, větru 
bylo poskrovnu. Pravdou je, že vyrobení 
draci vzlétnout nechtěli, ale my za pe-
dagogy slibujeme, že do  příště závady 
vychytáme. Následovalo focení draků 
i jejich majitelů a majitelek a každý, kdo 
se účastnil, získal „Dračí lístek.“ O co se 
jedná? Prostě řidičák na draka, povolení 
pro pouštění draka na celý život. 

MŠ Paculova

Dýňování  
v MŠ Paculova

Loučení s létem se konečně uskuteč-
nilo tradičně, za hojné účasti rodičů 
a dětí na naší vyzdobené zahradě. 
Kdo dorazil, nelitoval. Mnozí se divili, 
proč je dlabání dýní tak brzy, proč 
nepočkáme na Halloween? Rádi 
ve školce dodržujeme staré české 
tradice a zvyky. Dlabání dýní na pod-
zimní rovnodennost je jednou z nich. 
Program slavnosti byl opravdu bohatý 
– malování na obličej, házení míčků 
do papírového dýňového koše, foto-
koutek z dýňové krabice a samozřej-
mě dlabání, vyřezávání a zdobení dýní. 
Rodiče s dětmi vytvořili nejrůznější 
strašidelné obličeje, ale i zvířátka a jiné 
motivy. Děti se věnovaly pohybovým 
aktivitám a u malování na obličej byla 
v jednu chvíli i fronta. Dvě naše paní 
učitelky ale uspokojily hezkým ob-
rázkem na tvářičku každého malého 
zájemce. Ke správné slavnosti patří 
i občerstvení – naše paní kuchařky 
opravdu překvapily. Jejich sladké cuk-
roví potěšilo nejen chuťové pohárky, 
ale lahodilo i očím. Nakonec si každý 
svoji dýni rozsvítil a nastal čas loučení. 
S létem se po pravdě loučíme neradi, 
ale co se dá dělat? Podzim je tady 
a my si ho užijeme takový, jaký bude. 
Přes den nám ještě svítí občas sluníč-
ko, ale dny se krátí a noci a rána jsou 
chladná. Jednu radu máme a rádi vám 
ji dáme. Až nastanou dlouhé podzimní 
večery, uvařte si něco z dýní. Mají prý 
blahodárný účinek na naše zdraví. 
A při vaření společně zavzpomínejte 
na zážitky a prožitky z našeho školko-
vého dýňování. Za rok se zase všichni 
těšíme na shledanou. 



ROZEPSANÝ PŘÍBĚH
PRAHY 14

Letošní rok se blíží ke konci a s ním i práce na knize na-
zvané Příběh Prahy 14. Pokud vše dobře dopadne, měla by 
vyjít v prvním pololetí příštího roku, na který připadne sté 
výročí vzniku Velké Prahy, zároveň uplyne 100 let od připo-
jení Hloubětína k hl. městu. 

Někteří z vás si budou ještě pamatovat knihu Praha 14 v zr-
cadle času, vydanou v roce 1998 a dnes už rozebranou. Od 
té doby uplynulo 23 let, Praha 14 z pohledu lidského života 
dospěla a bezpochyby dozrál i čas na knihu novou, která 
se bude výrazně lišit od své předchůdkyně. Samozřejmostí 
je, že kromě dávné historie zdejších sídel bude obsahovat 
vše důležité, co se v Praze 14 událo od jejího vzniku po sou-
časnost. A jak napovídá už její název, v daleko větší míře 
se bude věnovat zdejším lidem, jejich osobním příběhům, 
které jsou neodmyslitelnou součástí příběhu naší městské 
části jako celku. Ten příběh utváříme a žijeme společně: 
My všichni ze Čtrnáctky. Proto budeme rádi, když se za-
pojíte a pomůžete nám s tím, co knihu, případně souběžně 
vznikající digitální kroniku Prahy 14 obohatí, bez čehož by 
obě zůstaly stát jen na půl cesty.  

Oč se konkrétně jedná? Hledáme dobové fotografie (včetně 
rodinných od prarodičů – svatební, narozeninové, výroční, 
portrétní, rovněž z místních spolků, zábav, průvodů a hro-
madných společenských akcí), staré pohlednice s místním 
adresátem, dále dokumenty (např. domovské listy z Kyjí, 
Hloubětína a Hostavic, tovaryšské listy, pamětní a oddací 
listy, vstupenky, letáčky, programy, jídelní lístky, pozvánky, 
novinové výstřižky), to vše z období první republiky, okupa-
ce, bývalého režimu až po sametovou revoluci a devadesátá 
léta. Dále pátráme po hodnověrné fotografii Černého mos-
tu (máme jen jeho torzo, které není černé), chybí nám vyfo-
cené vstupy do jeskyní na Hutích, uvítáme fotky související 
s bývalým kinem Sparta (včetně kin v Kyjích a Hloubětíně)  
a odstraněnými telefonními budkami. Díky mobilům máte 

určitě vyfoceno mnohé, co nějak souvisí s běžným životem 
tady a teď. Dále toužíme po kontaktu na troje rodiny troj-
čat z Prahy 14, o jejichž dalším osudu nemáme sebemenší 
zprávy, to samé platí o Tomáši Topolovi, prvním v roce 1995 
narozeném občánku z Prahy 14.

Rovněž mezi seniory, kteří se scházejí v KD Kyje či v H55, je 
mnoho pamětníků, kteří mohou mít doma uchované staré 
listiny, památníčky či jiné rodinné artefakty, které mohou 
mít jedinečnou historickou hodnotu, podobně jako sepsa-
né vzpomínky, osobní deníky. Je možné, že v Praze 14 žijí 
potomci starousedlíků z období Rakouska-Uherska a prv-
ní republiky, jejichž jména se dochovala díky Pamětní kni-
ze obce KEJE – HOSTAVICE založené v roce 1894. Byli 
to starostové František  Řehák a Vilém Dubský, ale také 
lidé různých profesí a rodiny s mnoha dětmi, např. puškař 
a kotlář Josef Prek, v Hostavicích hostinský Josef Šťastný, 
otec 5 dětí či vdova Kateřina Rajtorová z Aloisova, starající 
se o 7 dětí. A mohli bychom pokračovat dál a dál, z minu-
losti zase zpět do přítomnosti, tak jak jsou vzájemně v na-
šich osudech propojeny.

V žádném případě nám nejde o narušení vašeho  soukromí, 
ctíme ochranu vašich osobních údajů dle nařízení EU. Zá-
leží na každém, co by byl ochoten poskytnout k zveřejnění 
či uložení v digitální kronice Prahy 14. Ať už se rozhodnete 
jakkoli, případné vaše dotazy zodpovím rád na svém mo-
bilu 603 834 751, můžete využít i kontaktní mail: 
kronika@ praha14.cz.  Zatím ještě rozepsaný Příběh Prahy 
14 se těší a čeká na vaši odezvu.

Jaroslav Šmíd

kronika@praha14.cz
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Velmi nás potěšil zájem o  divadelní 
představení Férie z  noci karlštejnské, 
které se odehrálo ve  středu 29. září. 
Známý příběh velké lásky Karla IV. a jeho 
ženy Elišky podle divadelní hry Jaroslava 
Vrchlického upravila a  se svým soubo-
rem připravila Eliška Hrubá Toperczero-
vá. My jsme měli tu čest hostit její po-
četný soubor mladých a  talentovaných 
umělců. Sál praskal ve  švech a  soudě 
podle vašich reakcí mělo představení 
obrovský úspěch.
První říjnový den jsme si společně užili 
Mezinárodní den seniorů. Připravili jsme 
pro vás nabitý program plný zajímavých 
kulturních a  rukodělných aktivit. Bylo 
k neuvěření, jaké šperky se vám poved-
lo vytvořit pomocí techniky drátování 
s naší lektorkou paní Boušovou. S ní se 
v budoucnu můžete také těšit na stře-
deční šití technikou patchwork a páteč-
ní rukodělný kroužek pro seniory.
Hned po drátování nás vzalo za  srd-
ce výborné představení dua profesi-
onálních hudebníků Petry Vondrové 
a Jana Jandy. Vyslechli jsme si doko-
nalý výkon mezzosopranistky libe-
reckého divadla doprovázený hrou 
na  kytaru. Petra Vondrová se věnuje 
opernímu zpěvu od  dětství a  vystu-
povala ve  vážených divadlech celé 
Evropy. Proto se není čemu divit, 
že jsme všichni byli jejich výkonem 
uchváceni. Volně jsme se přesunuli 
k cirkusové hodince, na které si každý 
vyzkoušel tvořit zvířátka z  balonků 
a spousta z vás se s nadšením chopila 
i stuhy či žonglovacích míčků. Den byl 
poté zakončený zpíváním s  Mirkem. 
Děkujeme za  výborné kremrole pro 
všechny, které nám osladily celý den.
Čtvrteční IT seminář, tentokrát na téma 
aplikací v  chytrém telefonu sloužících 
ke  komunikaci, slavil nebývalý úspěch. 
Ukázali jsme si nejrozšířenější komuni-
kační kanály a také jsme naťukli fungo-
vání sociální sítě Facebook. Během se-
mináře jsme nabídli pomoc se stažením 

či založením těchto aplikací a  někteří 
z vás toho rádi využili.
Na podzimních kreativních dílnách v so-
botu jsme si vyrobili věnce a  papírové 
lesní skřítky. Ze všech výrobků čišela at-
mosféra nadcházejícího podzimu a dou-
fáme, že poslouží jako příjemné deko-
race vašeho příbytku. Také jste měli 
možnost vydlabat si vlastní přinesenou 
dýni. 
S  nadšením jsme přivítali v  progra-
mu již dříve oblíbený nordic walking. 
Výlet byl určitě výživný jak pro tělo, 
tak pro duši. Pokud vás tato aktivita 
zaměřená na  seniory zajímá, věnujte 
jí pozornost v našem programu a při-
hlaste se na  další výlet. Celý měsíc 
jsme poté zakončili příjemným, avšak 
trochu náročnějším výletem do  Kin-
ského zahrady u Petřína.

CO PŘINESE LISTOPAD?
Na  následujícím IT semináři vám pora-
díme s výběrem nejvhodnějšího chytré-
ho telefonu – často se totiž setkáváme 
s  tím, že se zbytečně trápíte s  levnou 
nekvalitní variantou, nebo vlastníte na-
opak zbytečně pokročilý přístroj, jehož 
funkce nevyužíváte. 
Můžete se přidat na vycházku s hůl-
kami – již výše zmíněný nordic wal-
king s  Hanou Dvořákovou, kterou 
znáte z  trénování paměti. Doslova 
„severská chůze“ je dynamická chů-
ze se speciálními sportovními holemi. 
Vyvinula se z  lyžařského běhu a  její 
kolébkou je Finsko. Moc nás těší, že 
tuto aktivitu můžeme přivítat zpátky 
v našem programu.
Klasicky proběhnou dvě sešlosti naší 
neotřesitelné party při Zpívání pro ra-
dost s Mirkem, kde si oživíme staré zná-
mé a oblíbené písně. Vrcholem listopa-
dového programu bude kurz baňkování 
s Libuší Čadovou. Budeme cvičit techni-
ku nahřívání skleněných baněk ohněm. 
Minule jsme měli plno, tak neotálejte 
s přihlášením.

Klasicky všechny tyto zmíněné ak-
tivity, ba i  daleko více naleznete 
v  kalendáři akcí. Prosíme, abyste se 
na aktivity přihlásili předem kvůli je-
jich omezené kapacitě. K  dispozici 
jsou u nás v komunitním centru také 
přehledné aktuální rozvrhy s aktivita-
mi pro všechny věkové skupiny. Ne-
bojte se stavit, zeptat se a  my vám 
pomůžeme s výběrem té nejvhodnější 
lekce právě pro vás.
V listopadu se na vás moc těšíme. 

V KC Kardašovská to žije. 
Divadlo, koncerty i kreativní dílny

TÝM KC KARDAŠOVSKÁ

ZÁŘÍ BYLO VE ZNAMENÍ OPĚTOVNÉHO ROZJEZDU VŠECH AKTIVIT NAŠEHO KOMUNITNÍHO CENTRA. 
NEJINAK TOMU BYLO V MĚSÍCI ŘÍJNU, KDY NÁVŠTĚVNOST NADÁLE ROSTLA A AKTIVITY SE POMALU ZAČALY 

PLNIT NEDOČKAVÝMI ÚČASTNÍKY.

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

Mezzosopranistka Petra Vondrová a hudebník Jan 
Janda koncertují v KC Kardašovská.

 Foto: Tým KCK
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Praha 14 kulturní

Nastoupil jste v komplikované době, 
jaká očekávání jste měl? 
Se situací jsem byl seznámen už z vý-
běrového řízení, mnohé materiály 
jsou veřejně přístupné. Viděl jsem 
to jako výzvu a možnost uplatnit své 
zkušenosti ze svého  předcházejícího 
zaměstnání, kde jsem krizovou situaci 
úspěšně zvládl. 

Jaké zkušenosti máte  
konkrétně na mysli? 
Co se týká mého životaběhu, vystudoval 
jsem dějiny umění na vysoké škole, pak 
po  dvou letech obhájil doktorát. Poté 
jsem se řadu let věnoval oblasti kultury 
a propagace v akademické sféře a mezi-
národních agenturách. Ale to nejdůleži-
tější – devět let jsem působil ve společ-
nosti Kultura města Mladá Boleslav, kde 
jsem v podstatě vykonával stejnou čin-
nost, jakou zastávám v P14K. Za přesun 
z akademického prostředí k živé kultuře 
pro veřejnost jsem vděčný životu i osu-
du a  jsem moc rád, že své zkušenosti 
můžu využít ve prospěch P14K. 

Jak vnímáte Prahu 14, žijete tady? 
Žiji v  Mladé Boleslavi, znám Černý 
Most a  okolí. Ostatní místa postup-
ně poznávám díky našim akcím a jed-
notlivým centrům. Musím říct, že se 
mi tu moc líbí, Praha 14 je různorodý 
a  členitý prostor, je tu spousta ze-
leně a  vody, což na  mnohých sídliš-
tích chybí. Byl jsem ve  stánku P14K 
na Volnofestu a viděl na akci komuni-
kovat různé skupiny lidí, všichni při-
cházeli s úsměvem a zajímali se o dění 
v městské části. Když jsem nastoupil, 
zrovna vyšla Čtrnáctka a můj tatínek 
ji přečetl od  prvního do  posledního 
písmenka. Zkonstatoval, že Praha 14 
má jiný styl života a kultury než Mla-
dá Boleslav, ten na  Praze 14 nazval 
sousedským, směřovaným k  lidem. 
My tomu říkáme odborně komunit-

ní život, ale jednoduše řečeno – jde 
o mezilidské vztahy, a to se mi na Pra-
ze 14 moc líbí. 

Jaké úkoly aktuálně řešíte? 
Je jich celá řada. Usiluji o  stabilizaci 
týmu a  optimalizaci organizační struk-
tury, aktuálně probíhají tři výběrová ří-
zení. Návrh rozpočtu na rok 2022 jsme 
připravili v  rekordním čase, dále jsem 
zadal analýzu ekonomického provozu 
kaváren. Všechny své kroky komuni-
kuji se zřizovatelem, naše komunikace 
je pracovní a  tvořivá a  to je to, co mě 

na mé práci baví – dialog, hledání řešení 
problémů. 

Jaké akce pro veřejnost  
na následující období připravujete? 
V listopadu bych moc rád pozval na Sva-
tomartinské slavnosti v KD Kyje, nabíd-
neme svatomartinské víno, husu, kolá-
če, ohňovou show a  dílničky pro děti. 
H55 nechce zůstat pozadu a po úspě-
chu zářijového vinobraní už objednává 
speciální vína svatomartinská. Také po-
kračujeme v sérii koncertů legend, v KD 
Kyje vystoupí Ivan Hlas. V H55 už také 
připravují vánoční verzi Fler Marketu, 
který měl premiéru v  létě, ale to už se 
přesouváme do  prosince, kdy ale také 
plánujeme mnoho krásných akcí. 

Máte už představu, jak chcete 
profilovat jednotlivé domy – KD Kyje, 
Plechárnu a H55?
Líbí se mi stávající profilace, chci ji ma-
ximálně podporovat. Rád bych ale 
prohloubil vzájemnou komunikaci 
a spolupráci, aby si jednotlivé akce ne-
konkurovaly jak termínově, tak progra-
mově či cílovou skupinou. Snažím se 
taky o  vyšší mobilitu pracovníků, aby 
byli tam, kde jsou zrovna potřeba, a na-
vzájem si pomáhali.

Jaká je vaše vize dalšího směřování 
organizace? A máte už v hlavě nějaké 
nové projekty? 
Rád bych zachoval všechno, co je dobré 
– tedy komunitní charakter programu. 
Nechci dělat velká show, ale více men-
ších akcí směřovaných k  lidem a  lidí se 
hodně ptát. Rád bych navázal spoluprá-
ci s KC Kardašovská – propojil program, 
lektory, propagaci. A co se týká nových 
projektů – mám vztah k  výtvarnému 
umění a graffiti, dovedl bych si předsta-
vit třeba výtvarné sympozium na  Ple-
chárně. A  určitě budeme dál rozvíjet 
anketu Sportovec roku.

Představujeme nového ředitele organizace
Praha 14 kulturní PhDr. Pavla Filipa

PETRA TRNKOVÁ

PHDR. PAVEL FILIP NASTOUPIL V ZÁŘÍ, TEDY V DOBĚ, KDY SE KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PO DLOUHÉ 
DOBĚ ZASE ROZJELY. POVÍDALI JSME SI O TOM, JAK SVÉ NOVÉ PŮSOBIŠTĚ VNÍMÁ, KAM BY CHTĚL 

ORGANIZACI DÁLE SMĚŘOVAT A CO PRAHA 14 KULTURNÍ (P14K) CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

Foto: archiv Pavla Filipa





PRAHA 14 KULTURNÍ

LISTOPAD
202111 Kalendář akcí PRAHA 14

3 SEMINÁŘ: VÝŽIVA U DĚTÍ DO 3 LET
Na co dát pozor, aby naše děti měly všeho dostatek?  
Možnost individuálních konzultací.
MC Klubíčko, Vlčkova 1067, 80 KČ

10.00

ST

10.00

PO
1 MČ – VEŘEJNÁ OBHAJOBA KATEGORIE A V MA21

Setkání se zástupci městské části Prahy 14 a dalšími odborníky.
MČ Praha 14, KD Kyje, Šimanovská 47, praha14.cz, zdarma

4
ČT

JAK SI VYBRAT CHYTRÝ TELEFON
Seminář bude probíhat formou přednášky a diskuze.  
Pouze na přihlášení.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, zdarma

15.00

BIOGRAF KYJE: CHYBY
Český film režiséra Jana Prušinovského.
KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč,  
ZTP + ZTP/P 50% sleva

19.00

11.0011
ČT

SVATÝ MARTIN PŘIVEZE SVATOMARTINSKÁ VÍNA
V Kavárně H55 přibydou v nabídce svatomartinská vína  
přímo z Moravy.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz

15.00 KABINET OBRŮ
Tři pohádky o „obrech“.
Toy Machine, Plechárna, Bryksova 1002/20, 
plecharnacernymost.cz, 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma

15.00 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, zdarma

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – BYLO NÁM PĚT!
Ohlédnutí za pěti lety našeho klubu.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 20 Kč

14.00

NEDĚLNÍ POHÁDKA:  
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Přijďte na netradiční zpracování klasického příběhu 
o Šípkové Růžence.
Divadlo bez názvu, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 
50 Kč, děti do 3 let zdarma

15.0014
NE

KURZ KRASOPISU NA DŘEVO PRO ZAČÁTEČNÍKY
Základy krasopisu velkým brush penem  
– od základních tahů, přes písmena až po slova.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, 1 300 Kč osoba/kurz

17.0016
ÚT

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne pohybem při živé hudbě.
Color Club, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč

14.0020
SO

TANČÍRNA SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
Akce pro všechny příznivce společenských tanců.  
Pouze na přihlášení.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, zdarma

18.005
PÁ

O SEDMI TRPASLÍCÍCH
Veselá hudební pohádka pro malé i velké.
Divadlo Harmonika, Plechárna, Bryksova 1002/20, 
plecharnacernymost.cz, 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma

15.006
SO

ŠACHOVÝ TURNAJ 
Šachová neděle pro pokročilé i začátečníky.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, 70 Kč

10.007
NE

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ  
– JAK NA CHYTRÝ TELEFON
Ukážeme vám, jak přechytračit chytrý telefon.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 20 Kč

14.008
PO

KOZEL ZAHRADNÍKEM ANEB BYLINKY OKOLO NÁS
Pojďte se seznámit s rostlinkami, které můžete pěstovat i doma.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, zdarma

13.0010
ST

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
– VYCHÁZKA NA DOUBRAVKU
Pohyb je potřeba v každém věku a ročním období.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 20 Kč

15
PO

14.00

14.0013
SO

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Oblíbená slavnost, při které se zabaví děti i rodiče.
KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, zdarma

15.007
NE

KRÁL SEDMILHÁŘ
Nezávislé divadlo, KD Kyje, Šimanovská 47, kdykyje.cz, 
50 Kč, děti do 3 let zdarma
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15.0021
NE

DIVADELNÍ POHÁDKA: KOČIČKA Z KÁVOVÉ PĚNY
Interaktivní inscenace pro děti od jednoho roku 
až po předškoláky.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, 60 Kč

15.00 NEDĚLNÍ POHÁDKA: O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Veselá pohádka, která i ponaučí.
CZI divadlo, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč, 
děti do 3 let zdarma

18.00

TŘI POHÁDKY O HONZOVI
Kdo se kouká, vše se doví, celý příběh pohádkový.
Divadlo Harmonika, Plechárna, Bryksova 1002/20, 
plecharnacernymost.cz, 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma

15.00

SEMINÁŘ: JAK MŮŽEME PODPOŘIT NEBO I 
NARUŠIT MOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE
Na mnoho praktických otázek vám odpoví fyzioterapeutka 
z Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží.
MC Klubíčko, Vlčkova 1067, 100 Kč

10.00

14.0022
PO

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ – ŠIJEME
Máme šicí stroje a nebojíme se je použít!
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 20 Kč

18.1523
ÚT

BAŇKOVÁNÍ S LIBUŠÍ ČADOVOU
Léčebná metoda, která příznivě působí na celý  
pohybový aparát. Pouze na přihlášení.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, zdarma

10.0024
ST

SEMINÁŘ: SOUROZENECKÉ KONSTELACE
Jak přistupovat k dětem, aby pro ně bylo výhodou, že jsou 
první, druzí,... nebo poslední.
MC Klubíčková, Vlčkova 1067, Praha 14, 80 Kč

19.00 KONCERT: IVAN HLAS TRIO
V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács 
a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.
KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 270 Kč,  
ZTP + ZTP/P 50% sleva

14.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Přijďte si užít víkendové odpoledne pohybem při živé hudbě.
Color Club, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 50 Kč

ADVENTNÍ KONCERT ZORY JANDOVÉ
KD Kyje, benefiční koncert pořádá KC Motýlek, 
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
vstupenky možno zakoupit v prodejní síti GO OUT, 250 Kč

15.00
FIMFÁRUM
Loutková pohádka pro celou rodinu na motivy slavné knihy 
Jana Wericha.
Studio Damúza & Tomáš Podrazil, Plechárna,  
Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz,  
50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma

15.00
NEDĚLNÍ POHÁDKA: O CHALOUPCE Z PERNÍKU
Pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček může někdy 
pořádně zhořknout.
Divadlo KAPSA Andělská Hora, KD Kyje, Šimanovská 47, 
kdkyje.cz, 50 Kč, děti do 3 let zdarma

15.00 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
KCK, Kardašovská 626/5, www.bit.ly/KCKardasovska, zdarma

25
ČT

16.30 WORKSHOP: VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Pro rodiče s dětmi.
MC Klubíčko, Vlčkova 1067, 250 Kč/rodina

26
PÁ

9.00
ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI
Dozvíte se, jak správně poskytnout první pomoc a získané 
vědomosti si otestujete v praxi.
WorkMed, KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 
1990 Kč osoba/kurz

27
SO

1
PO

10.00
1. ADVENTNÍ NEDĚLE: VÁNOČNÍ FLER MARKET  
V H55
Akce, na které si můžete pořídit nejen dekorace pro vánoční 
stůl, ale i milé dárky pod stromeček.
H55, Hloubětínská 1138/5, h55.cz, zdarma

28
NE

14.00
KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ  
– PONDĚLNÍ CHVILKA POEZIE
S měsícem listopad se rozloučíme poezií básníka  
Františka Listopada.
Plechárna, Bryksova 1002/20, plecharnacernymost.cz, 20 Kč

29
PO

16.00
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI S LEKTORKOU  
EVOU ODEHNALOVOU
Zveme všechny a především seniory na podzimní  
trénování paměti.
Městská knihovna v Praze, pobočka Černý Most, Generála 
Janouška 1060/2, www.mlp.cz/podminkyucasti, zdarma

30
ÚT

Připravujeme12 PROSINEC 2021

19.00 PESTRÝ ADVENTNÍ BÁL
Odstartujte plesovou sezónu a přijďte si zatancovat 
a pobavit se v duchu adventních radovánek.
Pestrá, o.p.s., KD Kyje, Šimanovská 47, kdkyje.cz, 200 Kč, 
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Inzerce

BYDLENÍ
n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nejbližším 

okolí jako budoucí investici pro moje děti. Ne-
vadí 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 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 – investiční společnost koupí 
byt 2kk – 3+1. Ideálně před rekonstrukcí. Platba 
v hotovosti do týdne. Vyplatíme provizi za tip. 
UNGELT INVEST s.r.o., 776 672 943

n Sháním byt ke koupi za rozumnou cenu. Možno 
i od starších lidí s možností dožití či dalších vý-
hod. Nejsem realitní kancelář. Je mi 35 let a za-
bývám se počítači. Tel.: 704 616 188

n Přímý zájemce koupí byt pro své děti. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Na vystěhování 
nespěchám. Vyplatím dluhy nebo uhradím priva-
tizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

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

n OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ ŽA-
LUZIE NA LODŽIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU Tel: 
733 720 950 pavel.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. 702  111  999 
www.stehovanivrana.cz 
n Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-

pletní rekonstrukce bytů, domů a  nebytových 
prostor. Tel: 732 359 883, www:rek-bachr.cz
n ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA. Pro-

dáváte nemovitost? Využijte naše zkušenosti. 
www.realitykoci.cz, koci@sterlingreality.cz , tel.: 
777 777 599 
n Instalatérské práce, topení, zedn. práce. Výměna 

kuch. desek a dřezů. Volek Tel. 602 649 359
n MATRACE NA  MÍRU – prodej – molitany, 

mol. drť, koženky, potahové látky, juta, plát-
na a jiné. Čalounictví Na Veselí 2 – za rohem 
domu, P4, parkování v místě. Tel.: 241 402 270. 
www.molitany.cz
n MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE. Manuální 

LYMFODRENÁŽ, rekondiční, medová, lávové ka-
meny, těhotenská, uvolňující, relaxační, bez čekání, 
P 9 Kyje, nebo přijedu, 725 174 978 Milan Kučera
n Nabízíme ekonomickou správu nemovitosti pro 

SVJ a BD  (vedení účetnictví,  mzd. agendy,  eviden-
ce předpisu nájemného, vyúčtování služeb a. j.). 
Kontakt na www.apreal.eu.

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

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

n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádí-
me čištění, zrychlení, instalace, opravy, kon-
zultace, obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

OSTATNÍ

n Koupíme st. šperky, zl. zlomky a zlaté mince. 
Hledáme st. sečné zbraně, zl. hodinky, obrazy 
parní lokomotivy od Ronka. Interantik Praha 
9, Pod Pekárnami 157/3 , tel. 605 829 440 po  
10. hod.

n Hledám spolehlivou asistentku/asistenta 
v  dobré kondici k  výpomoci pro ležící dů-
chodkyni. Flexibilní – nepravidelná asisten-
ce. Občasné nákupy, úklid, pomoc na  vozí-
ček, za finanční odměnu. 725 368 188

PRÁCE

n Mám nabídku dom. prací – montáž výrobků, 
výroba textilních hraček, kompletace před-
mětů, atd. Info zašlu za obálku se známkou 
a  vaší adresou. Karel Novosad, Valentova 
1728/15, 14900 Praha 4
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HLEDÁME KOCOURA
ztratil se v okolí Klánovické 

ulice v Hloubětíně.
Barva bílo-mourovatá, 

stáří 1,5 roku.
Nálezce nebo údaje vedoucí 
k jeho nalezení odměníme.

tel.: 737 154 869
e-mail: j.schaferling@centrum.cz
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Křížovka o ceny

V tajence najdete část citátu spisovatele a básníka Charlese Bukowského:  
„(Tajenka). Jaký hrozný život musí vést.“ 

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. listopadu 2021 e-mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA na adresu: Úřad MČ Praha 14, 
Bratří Venclíků 1070, 198 21, Praha 9. Řešení tajenky lze také odevzdat osobně v zalepené a označené obálce na podatelnu úřadu.

Tajenka říjnového vydání časopisu Čtrnáctka (2021/10) zní: „SKOČ, KŘÍDLA ROZTÁHNEŠ CESTOU.” Vylosovaní výherci jsou: Vladimír 
Holec, Praha 14; Janka Lahučká, Praha 9; Josef Chuchút, Praha 9. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 107, 1. patro, budova 1073. Před vyzvednutím prosím kontaktujte 
pověřené pracovnice na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.
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