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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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máme za  sebou první měsíc roku 2022. 
Všichni jsme svědky úsilí nové vlády o pokus 
napravit škody, které v Česku a celé společ-
nosti napáchala vláda minulá. Je to nezávi-
děníhodný úkol. Nás se samozřejmě týká 
rozpočtové provizorium do  té doby, než 
bude přijat zákon o státním rozpočtu. 
S  rozpočtovým provizoriem jsme počítali, 
dovedeme s  ním pracovat a  finančně kry-
té projekty to nijak neohrozí. Daleko horší 
zprávou pro mě bylo to, co mi sdělil někdejší 
významný koaliční, nyní opoziční zastupitel. 

Řekl, že podle jeho názoru v Praze 14 nedotáhneme bez jeho pomoci téměř 
nic z věcí, které jsme spolu dlouhá léta spolupráce připravovali. Ať už jde 
o privatizaci bytů (ta má být důležitým zdrojem financování nových projek-
tů, především ve školách), či o výstavbu polyfunkčního domu na Černém 
Mostě, který má nabídnout desítky bytů a městskou knihovnu a doplnit ur-
banisticky a architektonicky chybějící část náměstí a bloku domů v Bobko-
vě ulici. Finanční podpora Magistrátu hl. m. Prahy prý byla domluvena díky 
dobrým vztahům, které teď již nepanují, a tak z dohod nebude nic. Nelze 
počítat asi ani se spolufinancováním komunitního centra nebo digitalizace 
dokumentů pro potřeby zastupitelů a radních.  Možná, že si říkáte, proč 
to píšu do editorialu, který bývá optimistický. Není to pláč nad rozlitým 
mlékem, je to důležitá informace, kterou s Vámi musím sdílet. Já sám totiž 
nevím, co je vlastně cílem a důvodem těchto sdělení a nálad. Jakékoli zdrže-
ní způsobí pouze vícenáklady a poškodí naši městskou část. 
Jelikož jsem lokální patriot, jako předpokládám většina z Vás, nerozumím 
chování a vyjadřování některých kolegů, kteří koncem roku vyměnili koa-
liční židle za opoziční. Najednou jako by tu dlouhá léta nepracovali. Pouze 
hledají záminky pro útoky a zástupné důvody pro napadání nové koalice.
Na jednu stranu přicházejí s ušlechtilými nabídkami na spolupráci a ujišťují 
občany o tom, že i z opozice může zastupitel plnit jejich přání – například 
vybudováním kiosku u  Doubravky nebo výstavbou komunitního centra 
Baštýřská, a to i kdyby nová radniční koalice nechtěla. Na druhou stranu 
uvádějí nepravdivé informace o novinkách na radnici a účelově zkreslují fak-
ta týkající se různých rozvojových projektů v Praze 14 (například bytové 
výstavby) nebo vítání občánků.
Nová koalice musí pečlivě zvážit, které projekty může při současné inflaci, 
raketově rostoucích cenách stavebních prací a nedostatku stavebních ka-
pacit odpovědně realizovat. Zmínky o zablokování financí pro Prahu 14 urči-
tě situaci neprospějí. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že z opozi-
ce nikdo nikdy nic nepostavil. Za sebe Vám můžu slíbit, že budu, stejně jako 
dosud, pracovat ve prospěch Čtrnáctky a že se budu snažit všechny tyto 
obstrukce, naschvály a nepravdy překonat. Již brzy Vás pozvu k zapojení do 
nově vznikajícího Poradního sboru starosty Prahy 14, který se bude zabývat 
řešením problémů a nedostatků na naší MČ.
Ale abych nekončil vyloženě ponuře… pořád existují důvody k dobré ná-
ladě. V únoru bude pokračovat bohatý kulturní a sportovní program. Od 
tradičních sobotních akcí pro děti, přes seniorské aktivity až po turnaj ve 
stolním tenisu na Plechárně. Obdobný se uskuteční i začátkem března, ten-
tokrát však v hale hloubětínského bazénu. Obou turnajů se osobně zúčast-
ním. Budu rád, když si se mnou přijdete zahrát.

MILÍ  

 SOUSEDÉ,
ed
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Váš starosta 
Jiří Zajac
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Poznejte nové představitele  
Prahy 14

REDAKCE

JAK JSME INFORMOVALI V MINULÉM VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY, MĚSTSKÁ ČÁST MÁ 
OD KONCE LOŇSKÉHO ROKU NOVÉ VEDENÍ. VE FUNKCÍCH ZŮSTALI STAROSTA JIŘÍ 

ZAJAC A MÍSTOSTAROSTA JAROMÍR KRÁTKÝ, OSTATNÍ SLOŽENÍ RADY SE KOMPLETNĚ 
PROMĚNILO. NA NÁSLEDUJÍCÍCH TEMATICKÝCH STRÁNKÁCH SE S POLITICKÝMI 

PŘEDSTAVITELI PRAHY 14 MŮŽETE SEZNÁMIT PODROBNĚJI. 

Všem současným členům vedení městské 
části redakce Čtrnáctky položila dvě stejné 
otázky. Měli vyjmenovat příklady toho nej-
zásadnějšího, na co se v rámci svých gescí 
budou soustředit, a představit se i v osobní 
rovině. Co odpověděli?

JIŘÍ ZAJAC, STAROSTA
Motto: Nad nikoho se nepovyšuj, ale před 
nikým se neponižuj.
Gesce: územní rozvoj, správa majetku  
MČ Praha 14

Práce pro Prahu 14
Velkým úkolem, který mám před sebou, je 
zajistit financování a výstavbu polyfunkč-
ního domu s kontaktním místem Prahy 14, 
knihovnou, kavárnou a několika desítkami 
bytů na Černém Mostě. Zároveň budeme 
pokračovat v  dalších vlnách privatizace 
bytů, resp. domů, v  rekonstrukci restau-
race na Poliklinice Parník či v přípravě tzv. 
družstevního bydlení v  ulici Broumarská 
v Kyjích. Slíbil jsem také modernizaci Far-
mářských trhů Prahy 14, které v nové po-
době začnou fungovat od  března. Co se 
týká dalších cílů, lze zmínit například vý-
stavbu přírodního koupaliště v Kyjích.

Volný čas, životní náplň
Prostor na  volný čas hledám obtížně 
a úspěšný jsem v tom jen málokdy. Když 

už se nějaká ta chvilka najde, věnuji se 
rodině, svátečně chodím běhat nebo 
si zaboxovat. Mou vášní je také fantasy  
literatura. 

O mně
Starostou jsem od  loňského června, 
do  té doby, respektive od  komunálních 
voleb v  roce 2018, jsem zastával funkci  
1. místostarosty. Situace se nezměnila ani 
loni v prosinci, kdy se složení Rady měst-
ské části téměř celé proměnilo. Zastu-
pitelem Prahy 14 jsem od roku 2010. Co 
se vzdělání týká, mám za sebou studium 
na obchodní akademii a nástavbové stu-
dium na vyšší odborné škole ekonomic-
ké, obor personální řízení. Jsem ženatý, 
mám čtyři děti. Od roku 2006 jsem čle-
nem ODS. 

PhDr. ZUZANA JELENOVÁ,  
1. MÍSTOSTAROSTKA
Motto: K vítězství zla stačí jen to, aby 
slušní lidé nedělali nic.
Gesce: školství, školské investice, kultura, 
sport a volný čas, komunikace s veřejností

Práce pro Prahu 14
Krátkou pauzu, která byla zaviněna mým 
účelovým odvoláním z  pozice místosta-
rostky loni v  červnu, jsem věnovala po-
zorování naší městské části z trochu jiné 

perspektivy. Hodně mě tato zkušenost 
naučila. Těším se na  to, až covid ustou-
pí a  budeme moci uskutečnit všechny 
atraktivní kulturní akce, které pro vás 
chystáme. V oblasti školství je důležitým 
tématem řešení trvale rostoucího počtu 
žáků základních škol. Začátkem loňského 
roku jsem nechala vypracovat podrobnou 
demografickou studii, z níž vyplynulo, že 
během následujících let se v Praze 14 dra-
maticky zvýší počet školních dětí. Inicio-
vala jsem výstavbu čtyř nových tříd v ZŠ 
Vybíralova a  zajistila finanční prostředky 
z  Magistrátu hl. m. Prahy. Nyní je mojí 
prioritou pokračovat v  hledání dalších 
cest k navýšení školních kapacit. Dále se 
budu věnovat dokončení investičních akcí 
hrazených převážně z evropských financí, 
respektive projektům, které byly úspěšně 
zahájeny ještě pod mým vedením. 

Volný čas, životní náplň
Když mám chvilku, ráda si zajdu na nějakou 
pěknou výstavu nebo do  divadla. Milu-
ji také výlety do přírody. Kdo mě zná, tak 
ví, že mou srdeční záležitostí je Komunitní 
centrum Motýlek. Takže když zrovna ne-
pracuji na radnici, snažím se pomáhat těm, 
kdo si sami pomoci nemohou. Nejen dě-
tem s handicapy, ale i těm ze sociálně sla-
bých rodin. Pomoc, a to stálou, potřebují 
i opuštění senioři. S manželem jsme pomá-
hali postupně několika z nich. Kolem nás je 
spousta osamocených starých lidí, stačí se 
jen rozhlédnout, nabídnout jakoukoli po-
moc a nebýt lhostejní. 

O mně
Působila jsem jako poradkyně minist-
ra zahraničních věcí, personální ředitelka 
na  Ministerstvu pro místní rozvoj či jako 
ředitelka Karmelitánského nakladatelství.  
Místní mě však nicméně znají především 
jako zakladatelku KC Motýlek na Černém 
Mostě. Přestože místostarostkou jsem byla 
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poprvé zvolena v roce 2018, zastupitelkou 
Prahy 14 jsem nyní již čtvrté volební ob-
dobí. Vystudovala jsem Filozofickou fakul-
tu UK, jsem vdaná a mám dva syny. Jsem 
předsedkyně místní organizace STAN Pra-
ha 14 a předsedkyně zastupitelského klubu 
STAN a KDU-ČSL.

JAROMÍR KRÁTKÝ, MÍSTOSTAROSTA
Motto: Je třeba žít, nikoliv jen přežívat. 
A jak řekl Seneca, skutečně žít, znamená 
rázně konat.  
Gesce: bezpečnost, prevence kriminality 
a rizikového chování, informatika

Práce pro Prahu 14
Co se oblasti bezpečnosti týká, jsem rád, 
že se nám společně se správcovskou fir-
mou Centra a  hlavním městem Praha 
podařilo umístit kamerový systém v ma-
gistrátních domech na  Černém Mostě. 
Do budoucna bych chtěl obdobným způ-
sobem zabezpečit i  vnitrobloky, které 
nezřídka čelí zejména vandalům. Zvýšení 
bezpečnosti na sídlištích by mělo pomoci 
i připravované posílení pouličního osvět-
lení. Aktuálně pracuji například i na zalo-
žení Sdružení dobrovolných hasičů, které 
v Praze 14 chybí. Až se nám podaří najít 
vhodné prostory a  zajistit financování, 
chceme vybudovat hasičskou zbrojnici. 
Z oblasti informačních technologií lze zmí-
nit aktuální vytipovávání míst, kde by bylo 
možné umístit tzv. chytré lampy s různý-
mi uživatelsky příjemnými benefity, nebo 
práci na nové mobilní aplikaci Prahy 14. 

Volný čas, životní náplň
Když mám volno, jsem zpravidla s rodi-
nou. Nicméně – mám i své koníčky. Rád 
hraji badminton či volejbal, mou vášní je 
také plavba po místních řekách. A kro-
mě vody mě baví i silnice, přesněji to, co 
se děje na nich. Jsem velkým fanouškem 
motorismu.  

O mně
Mým domovem je Černý Most, kde byd-
lím již řadu let. Jsem ženatý, mám třinác-

tiletou dceru. Vystudoval jsem Střední 
průmyslovou školu v Kutné Hoře, obor 
automatizace a informační technologie. 
Svému oboru jsem se věnoval i  v  pro-
fesním životě – pracoval jsem jako IT 
specialista a  softwarový vývojář. Jsem 
členem ODS.

MGR. MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ, 
MÍSTOSTAROSTKA
Motto: Největším štěstím člověka je, 
když může žít pro to, zač by byl ochoten 
zemřít. (Honoré de Balzac)
Gesce: rozpočet a ekonomika, investice, 
zajišťování finančních prostředků 
z dotačních programů

Práce pro Prahu 14
S  ohledem na  fakt, že se momentálně 
nacházíme v  rozpočtovém provizoriu, 
je mým nejdůležitějším úkolem sestave-
ní rozpočtu městské části na rok 2022. 
Schvalovat jej budou jak radní, tak po-
sléze zastupitelé. Mým dalším úkolem, 
nebo přesněji cílem, je posunout dále 
projekty, na které se v současné době 
již připravují veřejné zakázky. Máme 
toho před sebou opravdu hodně – 
školské projekty, rozvoj komunitních 
center či projekty zaměřené na  rozvoj 
území či dopravní infrastruktury. Po-
slední gescí, která mi byla svěřena, je 
zajišťování financí z dotačních progra-
mů. Pro roky 2021–2027 bude v  rámci 
evropských operačních programů vy-
psáno mnoho zajímavých výzev. Aby 
jich městská část využila co nejvíce, 
je potřeba aktivně vyhledávat veškeré 
příležitosti ke  spolufinancování pláno-
vaných projektů. 

Volný čas, životní náplň
Mám tři dospělé děti a  dvě vnoučata. 
Svůj volný čas tak převážně trávím se 
svou rodinou, kterou nadevše miluji. 
Vnoučata dala mému životu další roz-
měr. Jinak mezi mé koníčky patří mimo 
jiné literatura, udržování duševního 
zdraví a různé pohybové aktivity.

O mně
V křesle místostarostky začínám, nicmé-
ně o tom, jak by se Praha 14 mohla a měla 
rozvíjet, se jako zastupitelka za  hnutí 
ANO aktivně zajímám už od roku 2018. 
Absolvovala jsem studium na  střed-
ní průmyslové škole elektrotechnické 
a posléze na Univerzitě Konstantina Fi-
lozofa v Nitre. Mám dlouholetou zkuše-
nost s řízením lidských i finančních zdro-
jů, zejména v rámci dotačních titulů. 

MARTIN KOUKLÍK, RADNÍ
Motto: Měj druhé přednější než sebe.
Gesce: sociální péče a zdravotnictví, 
komunitní plánování sociálních služeb

Práce pro Prahu 14
Jedním z hlavních úkolů, které mám mo-
mentálně před sebou, je příprava na rekon-
strukci Domova pro seniory Bojčenkova, 
respektive zajištění dočasného přemístění 
klientů domova do vhodného, příjemného 
prostředí. V  čase rekonstrukce, která by 
dle současného harmonogramu měla začít 
letos v  září, v budově nebudou moci zů-
stat – stavební práce se dotknou prakticky 
celého objektu. Dále se chystám věnovat 
metodice obsazování bytů, jež má na území 
městské části Magistrát hl. m. Prahy, a vět-
šímu propojení komunit s  oblastí sociální 
pomoci. Cílem je, aby lidé začali více pře-
mýšlet o dobrovolnictví, přesněji o tom, že 
v rámci své zájmové i jiné komunity mohou 
být užiteční pro ostatní, mohou pomáhat.

Volný čas, životní náplň
Mám velkou rodinu, která mě nejen na-
plňuje, ale také mi zabírá i většinu volné-
ho času. S manželkou jsme se do Prahy 
14 přestěhovali v roce 1997, máme čtyři 
děti, které od  malička vedeme ke  hře 
na hudební nástroje. Jako rodina hodně 
jezdíme na kole, se ženou hraji volejbal 
a se syny fotbal. 

O mně
Po přerušení studia na  fakultě elektro-
techniky jsem pracoval jako pečovatel 
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o  tělesně postižené. Dlouhodobě spo-
lupracuji s Pěstounskými rodinami Kraje 
Vysočina, z. ú. Od roku 2002 jsem čle-
nem KDU-ČSL, od  komunálních voleb 
v roce 2018 zároveň člen Zastupitelstva 
MČ Praha 14.

ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, RADNÍ
Motto: Lidé, kteří jsou natolik blázniví, 
aby si mysleli, že mohou svět změnit, 
jsou obvykle ti, kteří ho změní. 
(Steve Jobs)
Gesce: doprava, veřejný prostor

Práce pro Prahu 14
V  rámci oblasti dopravy bych rád po-
kračoval v projektech, které rozpraco-
val můj předchůdce pan zastupitel Petr 
Hukal, a  začal i  některé nové. Velké 
téma je dlouhodobě parkování. Záro-
veň bych chtěl přesvědčit zástupce hl. 
m. Prahy, aby začali uvažovat o  pro-
dloužení tramvajové trati z  Lehovce 
na  Rajskou zahradu, kde se po  letech 
slibů brzy dočkáme nové železniční za-
stávky u stanice metra. Kromě dopra-
vy mi byla svěřena i nově zřízená ges-
ce veřejný prostor, která je skutečnou 
výzvou. Mou prioritou je, aby terminál 
na Černém Mostě přestal být naší ostu-
dou. Úplně stačí, když se jeho údržbou 
začne někdo zabývat. Stejně jako tře-
ba školy mají své školníky, i terminál je 
dostatečně rozlehlý na  to, aby se mu 
někdo věnoval na  plný úvazek. I  když 
stavba není v naší správě, ale ve správě 
TSK hl. m. Prahy, může v tom městská 
část sehrát významnou roli iniciátora. 

Volný čas, životní náplň
Volný čas rád trávím se svými nejbližšími. 
Přes týden se snažím hýbat, mám chytré 
hodinky, co mi hlídají aktivitu. O víken-
du rád volím odpočinkové aktivity, jako 
je čtení nebo sledování filmů a  seriálů. 
Také rád vařím nebo cestuji. Možnosti 
zahraničních cest bohužel ovlivnila pan-
demie, ale je tak alespoň příležitost více 
obdivovat krásy Česka. 

O mně
Během studia na  gymnáziu na  Letné 
jsem se setkával s opovržením spolužáků 
vůči Černému Mostu, kde jsem vyrostl 
a kde žiji. Začal jsem zjišťovat, jestli sám 
mohu udělat něco pro to, aby se v Praze 
14 žilo lépe a měla lepší jméno. Netušil 
jsem, že zapojení do komunální politiky 
prostřednictvím tehdy nově vzniklého 
hnutí ANO povede k tomu, že se už  
v roce 2014, tedy v 21 letech, stanu za-
stupitelem. Tím jsem nyní již osmým 
rokem. Vystudoval jsem management 
na  Vysoké škole ekonomické v  Praze, 
kde jsem si jako vedlejší specializaci zvolil 
Rozvoj obcí, měst a regionů. Po absolvo-
vání jsem pracoval v  oboru komerčních 
nemovitostí jako analytik a konzultant. 

ING. JAN LIŠKA, RADNÍ
Motto: Pokud chceš věci změnit 
k lepšímu, přestaň dělat jen to, co je 
aktuálně populární.
Gesce: místní Agenda 21

Práce pro Prahu 14
V rámci Rady městské části mám na staros-
ti místní Agendu 21 (MA21) – mezinárodní 
program zaměřený mimo jiné na participaci 
veřejnosti na rozvojových aktivitách. Praha 
14 jej naplňuje řadu let a patří v tom mezi 
nejlepší samosprávy v České republice. Už 
kvůli tomu považuji za nutné udržet při na-
plňování programu kontinuitu. 
Do MA 21 spadá mimo jiné i participativ-
ní rozpočet, který dává lidem možnost 
přicházet s  vlastními, pro rozvoj Prahy 14 
užitečnými projekty. Participativní roz-
počet chci i nadále podporovat, ale mým 
cílem je do  budoucna dát šanci i  dalším 
návrhům projektů od veřejnosti. Například 
těm, na které se v participativním rozpočtu 
po  hlasování nedostalo, ale mají svůj po-
tenciál. Rád bych vytvořil určitý „zásobník 
projektů“, jenž lidem umožní ovlivnit mís-
to kde žijí. Zařadí se do něj nerealizované 
projekty z participativního rozpočtu a dále 
i nové projekty a náměty přihlášené veřej-
ností v průběhu celého roku.

Dále začnu, spolu s kolegy na úřadě a od-
bornou veřejností, připravovat akční plán 
rozvoje na roky 2023 a 2024. 

Volný čas, životní náplň
Ve  volném čase rád rekreačně jezdím na  
kole, chodím s  rodinou a  přáteli na výlety, 
těším se z přírody. Baví mě historie, cesto-
vání a  i kultura různého druhu.  Mým vel-
kým koníčkem je také pivovarnictví, ovšem 
pozor, ne ve spotřebním slova smyslu. Zají-
má mě především jako vědní obor.

O mně
Vystudoval jsem mimo jiné Západočeskou 
univerzitu v  Plzni, obor komerční elek-
trotechnika. Profesí jsem auditor a  jako 
takový jsem na  různých pozicích působil 
a působím dodnes. Zkušenosti mám i jako 
lektor v oblasti finanční kontroly a auditu. 
Dále jsem předsedou SVJ bytových domů 
na Hutích. V komunální politice se aktivně 
pohybuji již déle jak 10 let, zastupitelem 
Prahy 14 jsem od podzimu 2018. Od loň-
ského listopadu vedu oblastní organizaci 
hnutí STAN Praha 14.  

ING. ADAM PALÁT, RADNÍ
Motto: Žijeme ve světe neomezených 
možností. Záleží jen na tom, jak velká je 
naše fantazie.
Gesce: Smart Cities

Práce pro Prahu 14
Dnešní dynamická doba přeje inova-
cím. Z  rychlého rozvoje těží i  koncept 
Smart City, který nabízí řešení v oblas-
ti digitalizace samosprávy či v  zavádě-
ní technologií zacílených na  zvyšování 
bezpečnosti nebo na snižování dopadů 
některých faktorů ovlivňujících lidské 
zdraví. Chci, aby naši občané měli tato 
řešení k  dispozici co nejdříve a  aby se 
Praha 14 stala vzorem chytrého města 
pro ostatní obce. Budu usilovat o zapo-
jení do  pilotních projektů hl. m. Prahy 
zaměřených na  digitální transformaci. 
Již tento rok se mohou občané těšit 
například na vybudování sítě dobíjecích 
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stanic. Rád bych, aby byl koncept Smart 
City přínosem nejen pro úzkou skupinu 
občanů, ale i pro celou městskou část.

Volný čas, životní náplň
Volný čas nejraději trávím se svou rodi-
nou. Rád cestuji, mou oblíbenou desti-
nací je Itálie. Obdivuji její tradiční kuchy-
ni, neboť vaření je mým koníčkem. Hraji 
tenis, věnuji se také hudbě, konkrétně 
hře na klavír. Jsem fanouškem počítačo-
vých her, u jejichž hraní se spolu s kama-
rády a kolegy pravidelně scházíme.

O mně
Od narození žiji v Praze 14. Vystudoval 
jsem Fakultu informatiky a  statistiky 
na  Vysoké škole ekonomické v  Praze, 
obor informační systémy a technologie, 
zaměření na datovou analytiku a Smart 
City. Informačním technologiím se vě-
nuji i v profesním životě. Nyní jsem vý-
konným ředitelem zdravotnického za-
řízení, které se zaměřuje na  využívání 
moderních technologií a  umělé inteli-
gence v oblasti preventivních laborator-
ních vyšetření. Jsem člen zastupitelské-
ho klubu ODS, nestraník. Zastupitelem 
Prahy 14 jsem byl zvolen v roce 2018.

ING. KAREL MED, RADNÍ
Motto: To, jestli nás něco položí, nebo 
ne, je často o přístupu. Berme věci 
sportovně a s nadhledem.
Gesce: životní prostředí

Práce pro Prahu 14
Soustředit se chci na to, aby se místní 
příroda, zelené plochy a prostory k ak-
tivnímu trávení volného času rozvíjely 
ke  spokojenosti nás všech. Uvědomuji 
si, že finanční prostředky městské části 
jsou omezené a  že vzhled prostranství 
je přímo úměrný nejen tomu, kolik se 
do  jeho správy vloží peněz, ale i  tomu, 
jak se k němu chová veřejnost. Pracovat 

budu na tom, aby se dostatečně a kvalit-
ně sekala tráva, aby byla bezpečná a čis-
tá dětská hřiště, aby se navýšil počet 
odpadkových košů a stanovišť se sáčky 
na psí exkrementy a aby se veřejná zeleň 
ošetřovala pravidelně a  odborně. Sou-
časně se chci pustit do prověřování dal-
ších možností, jak může Praha 14 přispět 
k  hospodárnému nakládání s  dešťovou 
vodou. 

Volný čas, životní náplň
Mou radostí je rodina, ale mám i  své 
koníčky. Jsem celoživotní sportovec. 
Pravidelně plavu, chodím do posilovny, 
jezdím na kole, baví mě ale i otužování, 
všechny typy saunování a kreativní prá-
ce. Rád tvořím, opravuji, stavím a  vy-
mýšlím něco nového. 

O mně
Vystudoval jsem Střední průmyslovou 
školu elektrotechnickou v Rožnově pod 
Radhoštěm a  Fakultu elektrotechnic-
kou, obor mikroelektronika na  pražské 
ČVUT. Jsem dlouholetým předsedou 
SVJ a bývalý dobrovolný hasič. Od roku 
2014 jsem zastupitelem Prahy 14 (hnutí 
ANO), jsem ženatý, mám dvě děti. 

Téma
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Infikujte své okolí kulturou! 

Nejen svým uměním, ale také heslem 
uvedeným v titulku tohoto článku, 
oslovil houslový virtuos Jaroslav Svě-
cený publikum na koncertě pořádaném  
21. ledna v  centru Plechárna. Sešlo se 
zde přibližně 140 diváků. Jaroslav Svě-
cený přinesl několikery housle, včetně 

žulových, v  celkové hodnotě 80 milio-
nů korun. Jednotlivé nástroje návštěv-
níkům postupně představil, častokrát 
i  vtipnou formou, zodpověděl zvídavé 
otázky a  samozřejmě zahrál klasické 
i modernější skladby. pet

Foto: Kristýna Bílková

Gratulace 
k diamantové 
svatbě

Manželé Vlasta a Zdeněk Voborní 
z Prahy 14 oslavili krásných 60 let 
společného soužití. K významnému 
jubileu jim přišla pogratulovat  
i 1. místostarostka Prahy 14 
PhDr. Zuzana Jelenová. „Znovu 
jsem si uvědomila, že v životě jsou 
důležité tři věci. Láska, zdraví 
a porozumění. Manželům Vobor-
ným nechybí žádný z těchto klíčů 
ke spokojenému soužití. Oslavili 
diamantovou svatbu. V dnešní 
době již něco neuvěřitelného a ob-
divuhodného,“ dodala místosta-
rostka Jelenová. red

Koncert mezi řádky
Hloubětínská pobočka Městské 
knihovny v  Praze (Hloubětínská 55) 
zve všechny milovníky dobré muziky 
na  koncert indie-rockové kapely al-
most.artist. Uskuteční se 11. 2. 2022 
od  20 hodin v  rámci cyklu Koncertů 
mezi řádky – prostoru pro začínají-
cí umělce a  prostoru pro nevyřčené. 
Nenechte si ujít syrovou hudbu, pod-
manivé texty k  zamyšlení, melodické 
linky a hodně kytar! Vstupné zdarma. 

dm, red
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KOMPLETNÍ
POHŘEBNÍ
SLUŽBY

P O H R E B N I U S T A V

pohrebpegas.cz
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Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38

Harmonogram svozu odpadů – březen
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Pospíchalova/Bojčenkova ST 2. 3.
Anderleho/Gen. Janouška ČT 3. 3.
Bryksova/Kpt. Stránského u trafostanice PO 7. 3.
Bobkova proti č.p. 747 ÚT 8. 3.
Pospíchalova/Volkova ST 9. 3.
Vašátkova/Doležalova ČT 10. 3
A. Valenty/Šedova PO 14. 3.
Mansfeldova/Kučerova ÚT 15. 3.
Travná/Kostlivého ST 16. 3.
Šromova/Gen. Janouška ČT 17. 3.
Kpt. Stránského/Vybíralova PO 21. 3.
Dygrýnova/Breicetlova ÚT 22. 3.
9. května/Písčitá ST 23. 3.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Tálinská/U Rybníka ST 9. 3. 14:00–18:00
Zvíkovská/Dářská ST 9. 3. 15:00–19:00
Mochovská/Zelenečská ČT 10. 3. 13:00–17:00
Liblická/Klánovická ČT 10. 3. 14:00–18:00
Vaňkova/V Chaloupkách PÁ 11. 3. 14:00–18:00
Nehvizdská/Zelenečská PÁ 11. 3. 15:00–19:00
Vírská/Branská ST 16. 3. 14:00–18:00
Světská/Lipnická ST 16. 3. 15:00–19:00
Vodňanská/Skorkovská ČT 17. 3. 13:00–17:00
Cidlinská/Maršovská ČT 17. 3. 14:00–18:00
Kardašovská u obch. Střediska PÁ 18. 3. 14:00–18:00
Jezdovická/Froncova PÁ 18. 3. 15:00–19:00

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

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:

NEBEZPEČNÉ:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie 
a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených  
nádobách! 

OSTATNÍ:
jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

NELZE ODEVZDAT: 
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného  
odpadu a jedlých olejů 

Čtvrtek 10. 3.

ul. Zámečnická x Mochovská 15:00–15:20
ul. Sadská x V Novém Hloubětíně 15:30–15:50
ul. Klánovická x Liblická 16:00–16:20
ul. Šestajovická x Svépravická 16:30–16:50
ul. Cidlinská x Maršovská 17:00–17:20
ul. Kukelská x Chvaletická x Žárská 17:30–17:50
ul. Rochovská x Kardašovská  
(u nákupního střediska) 18:00–18:20

ul. Hejtmanská x Vranovská 18:30–18:50

Čtvrtek 24. 3.

ul. Sicherova x Federova 15:00–15:20
ul. Koclířova x Kačínská 15:40–16:00
ul. Vírská x Branská 16:10–16:30
ul. Splavná x Okrouhlíkova 16:40–17:00
ul. Světská x Jordánská 17:10–17:30
ul. Jezdovická x Froncova 17:40–18:00
ul. Vidlák x Novozámecká 18:10–18:30
Lipenské nám. 18:40–19:00
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Pandemie

Naše školy 
v boji s omikronem

PETRA TRNKOVÁ

V DOBĚ VZNIKU TOHOTO TEXTU BYLA V ČESKÉ REPUBLICE POPRVÉ PŘEKONÁNA 
HRANICE 30 000 POZITIVNĚ TESTOVANÝCH DENNĚ A VLNA EPIDEMIE ZPŮSOBENÁ 

VARIANTOU OMIKRON ZŘEJMĚ JEŠTĚ NEDOSÁHLA SVÉHO VRCHOLU. VE ŠKOLÁCH SE 
AKTUÁLNĚ TESTUJE JEDNOU TÝDNĚ, KARANTÉNA TRVÁ 5 DNÍ. 

„Když mluvím s řediteli základních škol 
Prahy 14, vidím, že se momentálně po-
týkají s vůbec nejsložitější epidemickou 
situací od počátků pandemie onemoc-
nění covid-19,“ řekla 1. místostarostka 
Prahy 14 PhDr.  Zuzana Jelenová. Ob-
last školství, které se v  tomto voleb-
ním období již 2,5 roku věnovala, opě-
tovně převzala po  posledním jednání 
zastupitelstva.
Varianta omikron se bohužel nevyhýbá 
ani dětem a učitelům, a tak je fungování 
škol značně poznamenáno kolotočem 
karantén a  izolací. A  s  nimi spojenou 
hybridní výukou, při které je část dětí 
doma on-line a  část fyzicky ve  škole. 
„Přesto musím říct, že všechny naše 
školy situaci v rámci možností zvládají, 
žádnou školu jsme nemuseli úplně za-
vřít. Řadě tříd se podařilo odjet na plá-
nované lyžařské výcviky a  pokračují 
i stavební práce a rekonstrukce, které 
by měly vylepšit prostředí ve  školách 
Prahy 14. Chtěla bych všem ředitelům 
a  zaměstnancům škol moc poděkovat 
za  jejich elán i  psychickou odolnost, 
vážím si jejich nasazení,“ doplnila mís-
tostarostka Jelenová. 
„Dnes máme osmnáctého ledna, já 
řeším osmnáctou karanténu,“ spo-
čítal Jaromír Horníček, ředitel ZŠ 
Hloubětínská. „Nejkomplikovanější na 
celé situaci je zajištění hybridní výuky. 
Nikdy nevíme, kolik žáků daný den při-
jde a kolik učitelů spadne do karantény,“ 
doplnil Jaromír Horníček. Ředitel ZŠ Vy-
bíralova Jaroslav Šupka pak podotkl, že 
školám situaci neusnadňují časté změny 
v pravidlech testování a nařizování karan-
tén, ve kterých se rodiče už neorientují.

KDYŽ ANGLIČTINÁŘKA UČÍ 
MATEMATIKU A OBĚDY VYDÁVÁ 
PANÍ UČITELKA
„U  nás byl nejhorší listopad. V  jednu 
chvíli bylo v  karanténě osm učitelů, 

učitel matematiky onemocněl a  byl 
dlouho v  pracovní neschopnosti. Se-
hnat učitele v průběhu roku je takřka 
nemožné, matematiku jsem učila i  já 
jako angličtinářka. Teď nám pro změnu 
chybí vychovatelky a  kuchařky. Už se 
nám stalo, že obědy chodila vydávat 
paní učitelka,“ přidala zkušenosti ze ZŠ 
Šimanovská ředitelka Alena Gabaľová.
Obecně je pro většinu ředitelů náročná 
práce s novým systémem Ministerstva 
zdravotnictví, do  kterého se ukládají 
data o izolacích a karanténách. Někte-
ří ho hodnotí jako jednodušší a  pře-
hlednější, ale bohužel ne vždy funguje 
ideálně. Zpracování zadaných dat hygi-
enou se zpožďuje, takže dětem rodičů, 
které by měly být v  karanténě, často 
přijde SMS s upozorněním až ve chvíli, 
kdy je část či většina karantény pryč. 
Všichni ředitelé už na  podzim zavedli 

režimová opatření, aby se žáci z  růz-
ných tříd co nejméně potkávali. „Upra-
vili jsme tělocviky, pokud to počasí 
dovolí, chodí děti ven, aby se více tříd 
nepotkávalo v  tělocvičnách. Snažíme 
se také uchránit před karanténou tě-
locvikáře, který má jet s  dětmi na  ly-
žařské výcviky,“ uvedla Klára Machová, 
ředitelka ZŠ Bratří Venclíků.
„Nám se lyžařské kurzy uskutečnit po-
vedlo, pan ředitel Josef Knepr je aktu-
álně na horách se třemi třídami sedmá-
ků, zatím jsou všichni zdraví. Snažíme 

se děti udržovat veselé, nechceme se 
nechat covidem otrávit. Docela dobře 
fungují i  kroužky a  družiny, nespoju-
jeme třídy, pouze výběrové předměty 
na  druhém stupni ZŠ. Aktuálně u  nás 
také probíhá rekonstrukce odborných 
učeben. Musím moc pochválit spolu-
práci se stavební firmou. Všechno, co 
jsme si vymysleli, nám splnili,“ řekla 
optimisticky zástupkyně ředitele Klára 
Hrušková ze ZŠ Chvaletická. 
Rekonstrukce kuchyně a  jídelny pro-
běhla v  ZŠ Generála Janouška. „Ku-
chařky se učí zacházet s novým vyba-
vením, už si vaříme sami. Bohužel je 
ještě potřeba vyřešit vzduchotechni-
ku, elektřinu a  kanalizaci. Menší ne-
dostatky by měla firma odstranit bě-
hem pololetních prázdnin. Kompletně 
hotovo by mohlo být snad v  dubnu,“ 
popsala ředitelka ZŠ Generála Ja-
nouška Jaroslava Budilová. Stavební 
práce probíhají také v  ZŠ Vybíralova. 
„Budujeme čtyři nové kmenové učeb-
ny. Pravděpodobně jsme měli štěstí 
na firmu, zdá se, že se práce blíží k zá-
věru. Dále u  nás probíhá rekonstruk-
ce odborných učeben, teď se soutěžil 
dodavatel vybavení,“ uzavřel ředitel 
Jaroslav Šupka. 

„Chtěla bych všem ředitelům 
a zaměstnancům škol moc 
poděkovat za jejich elán 

i psychickou odolnost. Zejména 
v této těžké době si vážím jejich 

nasazení.“ 
PhDr. Zuzana Jelenová,  

1. místostarostka Prahy 14

Foto: Shutterstock.com
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Sociální oblast / Cizinci

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

Praha 14 vyčlenila milion korun na sociální dotace
Pomáhat lidem prostřednictvím růz-
ných sociálních dotací je v  Praze 14 
dlouhodobou praxí. Letošní rok není 
výjimkou. Radní městské části na kon-
ci loňského a  na  začátku letošního 
roku schválili tradiční podporu lidem 
se zdravotním postižením a  organiza-
cím, které poskytují různorodé sociál-
ní a návazné služby.

První jmenovaná dotace je určena míst-
ním občanům, kteří pro zvládnutí svého 
zdravotního handicapu potřebují osobní 
asistenci či pečovatelskou službu (pobí-
rají státní příspěvek na péči ve III. nebo 
IV. stupni závislosti, který nepostačuje 
na  pokrytí oprávněných potřeb péče). 
Městská část v roce 2022 na tento typ 
dotace vyčlenila 200 tisíc korun. Pří-
spěvek se poskytuje až do  výše 100 % 

provozních nákladů, maximálně však 
do  výše 50 tisíc korun. Žádosti o  pří-
spěvek mohou lidé podávat na  poda-
telně ÚMČ Praha 14 nebo je zasílat 
poštou. Kromě jiných, předem stano-
vených podmínek, je třeba dodržet ter-
mín podání / odeslání žádosti – od 1. do  
31. března 2022. Formulář potřebný 
pro její vyplnění je dostupný na  webu  
www.praha14.cz. Další informace zá-
jemcům poskytne Mgr.  Lenka Košťá-
ková (Odbor sociálních věcí a  zdra-
votnictví, tel.: 225  295  346, e-mail:  
Lenka.Kostakova@praha14.cz). 

PODROBNOSTI NA WEBU
Druhým aktuálně vyhlášeným dotačním 
programem je jednoletá podpora sociál-
ních a návazných služeb poskytovaných 
na území Prahy 14. Je určena organiza-

cím, které poskytují například tísňovou 
péči, provozují denní či týdenní sta-
cionáře, domovy pro seniory, nabízejí 
sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s  dětmi, sociálně terapeutické dílny, 
telefonickou krizovou pomoc a  dal-
ší obdobné služby. Na  jejich podporu 
městská část v  letošním roce vyčlenila  
800 tisíc korun. O příspěvek mohou or-
ganizace žádat od 15. 2. do 15. 3. 2022, 
a  to výhradně přes webový dotační  
portál městské části. 
Veškeré podrobnosti k oběma výše zmi-
ňovaným typům dotací jsou dostupné 
na  www.praha14.cz  (sekce Samosprá-
va, Dotace a  další důležité informace). 
Konečné přidělení příspěvků podléhá 
schválení rozpočtu městské pro letošní 
rok.  

red
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ZÁMEČNÍK

Co u nás dělá zámečník?
• zámečnické a lakýrnické práce,
• opravy velkoobjemových kontejnerů a lisovací 

technologie,
• opravy a údržbu hydraulických součástí nástaveb vozidel,
• práce spojené s dopravním značením a zařízením, 

manuální práce na komunikacích. 
Hledáme právě Vás, protože:
• jste vyučeni v oboru, fyzicky zdatní, manuálně zruční, 
• máte řidičský průkaz sk. B, svářečské zkoušky – 

svařování plamenem, elektrickým obloukem,
Výhodou je, pokud máte:
• jeřábnické a vazačské zkoušky, průkaz na VZV, řidičský 

průkaz sk. C a profesní průkaz.
Vedoucí: 
můžete volat po–pá 8,00–14,00 hod. 
Praha 10 – p. Šaman, tel. 731 626 422 
Praha 9 - p. Kropáček, tel. 737 273 836

ELEKTROMECHANIK

Co u nás dělá elektromechanik?
• elektroservis a revize na lisovací technice a el. 

spotřebičích,
• běžné elektrikářské práce (kontrolní činnost, opravy, 

údržba),
• práci na údržbě areálů, pomocné zámečnické práce.
Hledáme právě Vás, protože:
• jste vyučeni v oboru, manuálně zruční, máte řidičský 

průkaz sk. B,
• máte Vyhlášku 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice, § 6, § 9/E2A
Vedoucí: 
• můžete volat po–pá 8,00–14,00 hod.
• Praha 10 – p. Šaman, tel. 731 626 422

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Co u nás dělá manipulační dělník?
• Třídící činnosti, práce na PC, úklid na provoze, 

komunikace se zákazníky.
Hledáme právě Vás, protože:
• umíte pracovat s PC (podmínkou!!!); jste fyzicky zdatní 

a máte dobrý zdravotní stav.
Vedoucí: 
• můžete volat po–pá 8,00–14,00 hod.
• Praha – Petr Sedláček, tel. 284 098 585, 736 518 112

ZAUJALI JSME VÁS NAŠÍ NABÍDKOU?
Neváhejte a kontaktujte přímo naše vedoucí zaměstnance uvedené u jednotlivých pozic.

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

JSME SPOLEČNOST S VÝHODAMI:
jsme stabilní a spolehlivá společnost • mzda je vždy v termínu + výkonnostní odměny, proplácení přesčasů a svátků, roční odměny • stravenky v hodnotě 
160 Kč, flexipassy v hodnotě 500 Kč • příspěvek na penzijní připojištění v hodnotě 1100 Kč • příspěvek na kartu Multisport v hodnotě 300 Kč • týden dovolené 
navíc • nezapomínáme ani na pojištění odpovědnosti řidičů za škody, aj.zaměstnanecké benefity.

V současné době doplňujeme skvělý tým lidí a obsazujeme pozice:

Praha 14 hledá posilu 
do právního oddělení
Městská část Praha 14 přijme pra-
covníka na pozici právník / právnič-
ka Odboru právních a kontrolních 
činností (11. plat. třída, datum nástupu 
dle dohody). Praxe v oblasti zadávání 
veřejných zakázek výhodou. Podrob-
né informace jsou zveřejněny na webu 
www.praha14.cz (Volná místa). red

Železniční trať čeká rekonstrukce. 
Souvisí s výstavbou zastávky 
na Rajské zahradě
Železniční trať Mstětice – Praha – Vy-
sočany vedoucí přes Prahu 14 čeká 
v  letošním roce rekonstrukce. Práce 
souvisejí mimo jiné i s dlouhodobě při-
pravovanou výstavbou nové železniční 
zastávky Rajská zahrada a lávky, která 
propojí Černý Most s Hutěmi.

Opravy se dotknou veškerých most-
ních objektů na  trati. Součástí roz-
sáhlých prací bude i  výstavba nového 
mostu v  rámci budoucí komunikace 
Ocelkova–Lipnická. Přestože jde o sta-
vební akce, které místním obyvatelům 
po  dokončení přinesou řadu benefitů, 
je třeba po dobu jejich realizace počítat 
s nezbytnými omezeními. Patří mezi ně 
zejména zvýšený pohyb nákladních vo-
zidel na Hutích (ulice K Hutím, Zálužská, 
Za Černým mostem, Jamská, Budovatel-
ská, Jordánská, K Viaduktu a Svárovská) 
a uzavírky podjezdů pod tratí viz výčet 
níže. Průchody pro pěší budou omezo-

vány pouze v  době demoličních prací. 
Pro další období oprav se stavebník, 
s přihlédnutím k aktuální situaci a nut-
nosti zajistit na  staveništi bezpečnost 
práce, vynasnaží vytvořit pro chodce 
ochranné koridory. 

Předpokládané termíny uzavírek  
podjezdů pod tratí:
• Zálužská – od  14. 2. do  14. 5. 2022; 

od 1. 8. do 30. 10. 2022;
• K Hutím – od 21. 2. do 21. 5. 2022; 1. 8. 

až 30. 10. 2022;
• K Viaduktu – od 21. 2. do 21. 5. 2022; 

1. 8. až 30. 10. 2022. 
Uvedené termíny druhé etapy uzavírek 
jsou zatím stanoveny předběžně. O vývoji 
budeme informovat v časopise Čtrnáctka 
i  na  webu www.praha14.cz. Vybudování 
lávky mezi Rajskou zahradou a Hutěmi má 
na  starosti Magistrát hl. m. Prahy, želez-
niční zastávku Správa železnic. 

red

Otevírací doba knihovny 
na Černém Mostě
Redakce se omlouvá za nepřesnost 
uvedenou v článku o přejmenování 
černomostecké pobočky Městské 
knihovny v Praze v ulici Generála 
Janouška, který byl zveřejněn v led-
novém čísle Čtrnáctky. Omylem jsme 
z informací o otevírací době vynechali 
pátek, kdy má knihovna rovněž otevře-
no. Aktuální otevírací doba knihovny je: 
pondělí, středa a čtvrtek 13:00–19:00; 
úterý a pátek 9:00–16:00, o víkendu je 
zavřeno. Za chybu se čtenářům omlou-
váme. red
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Suchej únor je tu zase 
Osvětová kampaň Suchej únor každo-
ročně reaguje pozitivní výzvou na ne-
lichotivé statistiky. Podle těch se přes 
1 000 000 Čechů pohybuje za hranou 
rizikového pití. 

V únoru začal jubilejní desátý ročník tra-
diční zdravotně osvětové kampaně, kte-
rá pomáhá široké veřejnosti prověřit její 
vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. 
Loni se podle průzkumů zúčastnilo Su-
chého února přes 10 % dospělé populace. 
Ročník 2022 přináší jako obvykle řadu no-
vinek. Jednou z nich je průvodce světem 
alkoholu pro „nezávislé české firmy” nebo 
data o pozitivním dopadu na 53  % účast-
níků kampaně.
Pravidla jsou jednoduchá, celý únor ani 
kapku alkoholu. Účastníci „Sucháče” 
se mohou tradičně registrovat k  výzvě 
na stránkách www.suchejunor.cz. „Regis-
trované účastníky provedeme měsícem 
na suchu od začátku do konce. Máme pro 
ně připravené informacemi i zábavou na-
bité newslettery a rovněž unikátní knihu. 
Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale 

především naši další činnost na poli osvě-
ty, vzdělávání a prevence rizikového cho-
vání. A to nejenom ve vztahu k alkoholu, 
ale i k dalším návykovým látkám a závis-
lostem,” vysvětlil za  organizátory Petr 
Freimann, ředitel neziskové organizace 
Suchej únor, která kampaň pořádá. 

CO PŘINÁŠÍ SUCHEJ ÚNOR TĚM, 
KTEŘÍ SE ZAPOJÍ? 
Pro mnoho účastníků nepředstavuje Su-
chej únor jen měsíční detox od  alkoho-
lu, ale také celkovou očistu spojenou se 
zdravým životním stylem a  chutí udělat  

Suchej únor

REGISTRUJ SE

Přijmi výzvu, nastartuj změnu
a inspiruj svoje okolí.

suchejunor.cz #suchejunor

ČISTÁ HLAVA
78 %

VÍC ENERGIE
58 %

KILA DOLŮ
35 %

OSOBNÍ HRDOST 
86 %

OMEZENÍ KOUŘENÍ
44 %

LEPŠÍ SPÁNEK
58 %

VDĚČNÁ PENĚŽENKA
59 %

Dopřej si
7 suchých benefitů 

REGISTRUJ SE

suchejunor.cz #suchejunor
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PŘIJMEME ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNICI (PRACOVNÍKA)  

S MINIMEM TECHNICKÝCH ZNALOSTÍ.

a Práce v programu POHODA, MS OFFICE
a Příjem objednávek a jejich vyřízení včetně fakturace

a Úzká spolupráce  
s výrobním závodem

a Pracoviště v Praze – 
Hloubětíně

a Jednosměnný provoz
 

Plat dle schopností uchazeče s přiloženým životopisem
Osobní schůzku si vyžádejte na bednar.radomir@erbi.cz

Jsme rodinná výrobní firma ve strojírenství s 25ti letou tradicí.
www.erbi.cz

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ
Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

 
pro sebe něco smysluplného. Stejně jako 
inspirovat ostatní. Grafika níže ukazuje,  
v  čem dotazovaní účastníci vidí přínos 
kampaně pro svůj osobní život:

Suchej únor není jedinou osvětovou 
kampaní zaměřenou na  boj s  nad-
měrnou konzumací alkoholu, kterou  
Praha 14 podporuje. Městská část se 
zapojuje také například do kampaně Re-
spektuj 18!, která řeší tolerantní postoj 
dospělých ke  konzumaci alkoholu mla-
distvými.  Organizátoři kampaně 

Suchej únor

ZÁZEMÍ SILNÉ A ÚSPĚŠNÉ FIRMY
DOBRÉ PENÍZE A BENEFITY

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Praha 9 - Kyje, Českobrodská ul.

▶ Příjem zboží
- 12 hod. směny (dne / noc)
- příjem a kontrola zboží

▶ Referent / ka dopravy
- 8 hod. směny Po-Pá
- plánování tras rozvozů v Plantour
- zadávání dat do systémů

Není pro nás důležitá vaše kvalifikace,
ale chuť pracovat a učit se nové věci.

volejte: +420 234 106 149, 
pište: jaskova@alimpex.cz

605 405 799
tomasckova@regvyd.cz

Zuzana TOMASCHKOVÁ
Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:
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Zákony / Pozvánky

Změny v poplatcích za psy
Na začátku letošního roku vešla v plat-
nost novela obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku ze psů, která přináší 
několik změn v původních ustanoveních.

Zcela se ruší povinnost správce poplat-
ku vydávat po přihlášení psa evidenční 
známku. Nadále pro poplatníky platí 
15denní ohlašovací povinnost ode dne 
pořízení psa. Stejná lhůta se uplatňu-
je i  v  případě změny údajů uvedených 
v  ohlášení. Poplatníci, kromě osobní 
návštěvy na ÚMČ v úředních hodinách, 
mají možnost přihlásit psa k  poplatku 
i elektronicky, a to za podmínky, že jsou 
vlastníky datové schránky nebo elek-
tronického podpisu (využití v  e-mailu). 
Je třeba použít příslušný formulář, kte-
rý je umístěn na  webových stránkách 
www.praha14.cz v  sekci Životní situa-
ce (Odbor řízení ekonomiky a  školství, 
Místní poplatek ze psů). Tuto možnost 
lze uplatnit i při odhlašování psa od po-
platku.
Další změna nastává v souvislosti s čipo-
váním psů. Nadále platí povinnost cho-
vatelů psů na území ČR mít psy označeny 

čipem. S účinností od 1. 1. 2022 proza-
tím nevzniká chovatelům psů evidenční 
povinnost čipu, a  to proto, že centrál-
ní evidence psů dosud nebyla spuště-
na. Reálným datem pro její spuštění je 
dle Ministerstva zemědělství rok 2023. 
Chovatelé psů mají prozatím možnost 
prostřednictvím svých veterinárních lé-
kařů dobrovolně vložit čísla čipů svých 

psů do  databáze, kterou vede Komora 
veterinárních lékařů. Pokud tak chova-
telé učiní, nezbavuje je to do budoucna 
povinnosti vložit čísla čipů jejich psů 
do  výše uvedené evidence. Kontaktní 
osoba k místnímu poplatku ze psů:
Kateřina Škrochová, tel. 225  295  209, 
e-mail: katerina.skrochova@praha14.cz

OŘEŠ ÚMČ P14

Foto: Pixabay

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 5. března 2022 se ve spor-

tovní hale plaveckého areálu 
Hloubětín (Hloubětínská 80) usku-
teční turnaj ve stolním tenisu pro 
neregistrované hráče od 15 let, pro 
hráče organizace PRST od 50. místa 

žebříčku mužů, ženy bez omezení. 
Prezence 8.30–8.50 hodin, začátek  

               turnaje v 9 hodin.
Startovné 50 korun na osobu. 
Vstup pouze v sálové obuvi. red

Koncert komorní hudby
Ve středu 9. února 2022 
se v Galerii 14 (nám. 
Plk. Vlčka 686, Černý 
Most) uskuteční koncert 
komorní hudby. Vystoupí 
Kinsky Trio Prague. Zazní 
skladby A. Dvořáka,  
V. Nováka a dalších. Za-
čátek akce v 18.30 hodin, 
vstup volný.                    
          red
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Participativní rozpočet

„Také na aktuální, v pořadí již třetí ročník 
radnice uvolnila 5 milionů korun. Vnímám 
to jako skutečně účelně vynaložené pro-
středky. Je důležité, aby lidé, kteří o  to 
mají zájem, mohli sami ovlivňovat dění 
kolem sebe, podílet se na změnách, které 
zlepší život v městské části. Všem navr-
hovatelům, i těm, kteří ve veřejném hla-
sování se svými projekty neuspěli, mno-
hokrát děkuji za  jejich čas a  úsilí. Budu 
usilovat o to, abychom je realizací návrhů 
potěšili co nejdříve,“ prohlásil radní Prahy 
14 Ing. Jan Liška, který má participativní 
rozpočet nově v gesci. 
V kategorii velkých projektů (do 2 milionů 
korun) uspěl se svým návrhem na obnovu 
krytého skateparku Jiří Broum. Praha 14 
se pyšní jedinou krytou halou pro skate-
boarding v České republice, na Plechárnu 
se sjíždí skejťáci nejen ze Čtrnáctky. Pře-
kážky, které se v  hale aktuálně nachá-
zejí, slouží sportovcům už několikátou 
sezonu a podepsala se na nich extrémní 
zátěž, které jsou vystavené pravidelným 
užíváním. „Cílem mého projektu je návrh 
a výstavba designových překážek reflek-
tujících nejnovější trendy. Vybudováním 
nového skateparku poskytneme nejen 
zázemí místním sportovcům, ale zároveň 
budeme atraktivně propagovat naši měst-
skou část,“ popsal Jiří Broum svůj projekt. 

„Od vyhlášení výsledků mě pravidelní ná-
vštěvníci a sousedé bombardují otázkami 
kdy, jak, proč a s kým bude projekt reali-
zován. Mnoho z nich se chce na přípravě 
návrhu nové podoby vybavení i spolupo-
dílet. Je skvělé, že Praha 14 participativní 
rozpočet realizuje,“ doplnil Jiří Broum. 

I DĚTI MAJÍ DOBRÉ NÁPADY
V kategorii malých projektů (do 200 tisíc 
korun) se s nápadem na doplnění herního 
prvku na dětské lesní hřiště Kyjská prosadil 
Roman Petrenko. „Náš projekt jsme s ro-
dinou představovali přátelům a sousedům 
a posílali známým z Prahy 14 přes sociální 
sítě. Prosbu o  hlasování pro náš projekt 
jsme také umístili do facebookové skupiny 
Sousedi Praha 14. Pár lidí patrně hlasovalo 
pro projekt díky této prosbě, ale většina 
hlasů zjevně přišla bez našeho přičinění. 
To nás moc těší, protože to znamená, že 
hlasujícím přišel smysluplný. Projekt vlast-

ně vymyslel a naplánoval náš devítiletý syn 
Daniel, takže největší radost měl on. Mys-
lím, že by děti mohly být do participativní-
ho rozpočtu více vtaženy, mohou například 
zkusit diskutovat a s podporou učitelů na-
vrhovat ‚třídní ‘ projekty, co ve svém okolí 
zlepšit. Líbí se mi, jaké poselství to směrem 
k dětem vysílá – veřejný prostor, hřiště atd. 
není něco cizího, co můžu ničit, ale je to 
majetek nás všech, můžeme ho zvelebo-
vat a musíme o něj pečovat. Možná jsem 
naivní, ale opravdu to tak cítím,“ vysvětlil 
navrhovatel Roman Petrenko.
Díky jeho návrhu bude na travnatou lou-
ku u lesa na rohu ulic Kyjská a Hostavická 
v Hloubětíně, která je již několik desetile-
tí využívána jako místo pro příjemné po-
sezení v zeleni a dětské hry, umístěn další 
herní prvek. Lesní hřiště využívají nejen 
rodiče s dětmi ze širokého okolí, ale také 
kolektivy mateřských škol Hloubětína.  
V zimních měsících se louka a její jižní str-
mé lesní cesty stávají oblíbeným místem 
na sáňkování a bobování. 

OBECNÍ STUDNA  
NENÍ JEN ZDROJ VODY
Vrátit život starým obecním studnám je cíl 
úspěšného projektu Martina Macháčka. 
Konkrétně jde o  obnovu studny v  Ho-
stavicích na křižovatce ulic Novozámecká 
a  Vidlák. „Projekt jsme propagovali přes 
facebookovou skupinu Hostavice – Dolní 
Počernice Praha 14 a na webu spolku Ho-
stavice Praha 14. Posláním spolku je za-
chování naší malebné městské části pro 
budoucí generace. Opravou zanedbaných 
studní a úpravou jejich okolí chceme vrátit 
těmto tradičním vesnickým stavbám je-
jich funkci i půvab. Tato konkrétní studna 
kdysi sloužila jako zdroj pitné vody pro Ja-
hodnici a umožnila rozvoj vesnice,“ popsal 
historii Martin Macháček. Lze předpoklá-
dat, že voda ve zmiňované obecní studni 
nebude pitná, poslouží zejména pro zalé-
vání květin. 

Čtrnáctka podle vás: skatepark, 
obecní studna i dětská prolézačka

REDAKCE

STRUČNÝ PŘEHLED ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 
JSME PŘINESLI V PROSINCOVÉM VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY. V LEDNU JSME 
SE VĚNOVALI ABSOLUTNÍM VÍTĚZŮM HLASOVÁNÍ A POSTUPNĚ VÁM 

PŘEDSTAVÍME I DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY.

„Je důležité, aby lidé, kteří o to 
mají zájem, mohli sami ovlivňovat 

dění kolem sebe, podílet se 
na změnách, které zlepší život 

v městské části.“
Ing. Jan Liška, radní Prahy 14

Jedním z vítězných projektů je obnova krytého skateparku v centru Plechárna
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Ekologie

Naprostá většina (až 90 %) nebezpeč-
ných odpadů ovšem nevzniká v domác-
nostech, ale v průmyslové výrobě. Na-
kládání s nebezpečným odpadem a jeho 
likvidace se řídí přísnými pravidly a jsou 
velmi drahé. Proto se některé firmy 
snaží pravidla obcházet. Tyto odpady 
se evidují a stejně tak se eviduje i jejich 
přeprava. Nebezpečný odpad míří buď 
na  speciální skládky, či do  speciálních 
spaloven. Bohužel, ani ve  spalovnách 
nelze odpad zlikvidovat úplně, pouze 
se výrazně zmenší jeho objem. Toxický 
popílek pak stejně putuje na  speciální 
skládky nebezpečného odpadu. 
Co činí nebezpečný odpad nebezpeč-

ným? Zjednodušené řečeno: je škod-
livý pro zdraví lidí i zvířat a neblaze 
ovlivňuje i životní prostředí jako ta-
kové. Když se nebezpečný odpad 
dostane někam, kam nepatří, způso-
bí ekologickou katastrofu. Asi si ještě 
všichni pamatujeme předloňskou otra-
vu řeky Bečvy kyanidy, při níž uhynulo  
40 tun ryb a kterou se dodnes nepo-
dařilo přesvědčivě uzavřít. 
Pro zařazení odpadu do kategorie „ne-
bezpečný“ stačí splnění jednoho z ná-
sledujících kritérií: výbušnost, oxidace, 
hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, 
toxicita, karcinogenita, radioaktivita, 
žíravost, infekčnost, tendence uvolňo-

vat toxické nebo vysoce toxické plyny 
ve styku s vodou, vzduchem nebo ky-
selinami či schopnost uvolňovat ne-
bezpečné látky do životního prostředí. 
Nebezpečený odpad z domácností ob-
vykle poznáte podle černo-oranžového 
piktogramu na obalu. Seznam běžně se 
vyskytujícího nebezpečného odpadu 
najdete i na letáku v dolní polovině této 
stránky. Je jasné, že nebezpečný odpad 
rozhodně nepatří do  černé popelnice. 
Je třeba ho odevzdat ve sběrném dvo-
ře či při mobilním sběru nebezpečného 
odpadu. Svozová vozidla objíždějí jed-
notlivé pražské čtvrti, viz harmonogram 
na str. 9. 

Nebezpečné odpady 
– proč jsou nebezpečné a jak s nimi správně nakládat?

PETRA TRNKOVÁ

PODLE ÚDAJŮ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BYLO V ROCE 2020 V ČESKÉ 
REPUBLICE VYPRODUKOVÁNO CELKEM 1,8 MILIONU TUN NEBEZPEČNÉHO ODPADU. 

NA JEDNOHO OBYVATELE TAK U NÁS PŘIPADNE 166 KG NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ ZA ROK.  
TO OPRAVDU NENÍ MÁLO, ŽE? 

ZABÍT LZE I ODPADEM 
Nebezpečný odpad, který vyhodíte do černé popelnice 
ubližuje dál ... myslete na to.

Léčiva a baterie jsou také nebezpečný odpad, ale odevzdat se mohou 
do speciálních nádob pro třídění léčiv a baterií. 

Stavební odpady, nábytek nebo elektrozařízení nejsou nebezpečný 
odpad. 

CO PATŘÍ MEZI NEBEZPEČNÝ ODPAD?
- rozpouštědla, barvy, laky, ředidla, lepidla;
- kyseliny a zásady;
- pes�cidy a hnojiva;
- zářivky a odpad s obsahem rtu�;
- čis�cí prostředky.

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE ZDARMA ODEBÍRÁ VE SBĚRNÝCH DVORECH.
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Vidíte všude letadla?
Hledáme:
- nýtaře 
- klempíře 
- lakýrníky 
a další

Pro více informací běžte 
na web aero.jobs.cz a 
nebo použijte QR kód.

Jan Coufal

T: 777 800 902

jan.coufal@archer-reality.cz

Potřebujete poradit s prodejem bytu, 
chalupy nebo pozemku? Neváhejte mě 
kontaktovat.

Rád Vám pomohu. 
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PANAS, spol. s r. o. 

Prodej dřevoobráběcích strojů, nástrojů

Jordánská 978, Praha 14 – Kyje

www.panas.cz

NÁPLŇ PRÁCE:
• prodej dřevoobráběcích nástrojů na prodejně
• vyřizování objednávek a poptávek od zákazníků
• jednání s dodavateli, zajišťování objednávek zboží 
• příjem a výdej zboží
• tvorba cenových nabídek

NABÍZÍME:
• práce na HPP, fixní pracovní doba 
• smlouva na dobu neurčitou 
• zaškolení a zaučení do oborové problematiky
• mzda 38.000 Kč/měs. (po zapracování) + prémie dle výsledku 

prodeje

POŽADUJEME:
• SŠ s maturitou
• řidičský průkaz sk. B
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel)
• obecná znalost angličtiny (alespoň písmem)

do kamenné prodejny v Praze 14 Kyjích hledáme 

KOLEGU/KOLEGYNI PRO PRODEJ NÁSTROJŮ

Nástup možný ihned.
Více informací na www.panas.cz

Strukturovaný životopis zašlete na panas@panas.cz

INZERCE

více na www.sshmp.cz,  
životopisy zasílejte na e-mail: storkova@sshmp.cz

Hledáme zájemce o pracovní pozici

ŘIDIČ ODTAHOVÉHO VOZIDLA
POŽADUJEME:
a řidičské oprávnění skupiny CE
a profesní průkaz
a digitální karta řidiče

NABÍZÍME:
a pracovní poměr na dobu neurčitou
a 5 týdnů dovolené
a 4 dny indispozičního volna
a nástup možný ihned
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Sleva
-30% 

na kuchyňský
nábytek

+2
spotřebiče
zdarma

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné 
na stránkách www.kuchynskastudia.cz
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Devadesátky
V současné době můžete na sociálních sí-
tích bývalých koaličních zastupitelů často 
sledovat komentáře o hlasování a roz-
hodování vedení Prahy 14 jako návrat 
do devadesátek. Možná, že je to vlivem 
aktuálně vysílaných televizních pořadů, 
kde je téma devadesátých let dvacátého 
století vykreslováno jako období temna, 
kdy všemu vládl organizovaný zločin, 
možná je to snahou dehonestovat všech-
no, co se momentálně na Čtrnáctce děje. 
Tak si dovolím malý návrat do zmíněných 
let. Pro mě osobně byla devadesátá léta 
především ukončením vlády jedné strany 
(té komunistické) a také návratem demo-
kracie, která tady byla komunisty  
42 let pošlapávána. Parlament přijal 
řadu potřebných zákonů a po pokojném 
rozdělení Československa, které dosud 
nemá ve světě obdoby, vznikla 1. led-
na 1993 samostatná Česká republika. 
Dobře si pamatuji, jak hned po sametové 
revoluci první malí podnikatelé, nebo spíš 
živnostníci, začali plnit svůj sen o samo-
statném a sebevědomém převzetí odpo-
vědnosti za svůj vlastní osud. Do komu-
nální politiky přišli lidé, kteří měli vůli, vizi 
a ochotu pracovat pro obec. V prvních 
svobodných komunálních volbách v Ky-
jích v roce 1990 jasně vyhrálo Občanské 
Fórum. Pro Kyje, Hostavice a Jahodnici 
to byla doba nebývalého rozkvětu. Velmi 
pracovitá Rada této městské části, která 
rychle zajišťovala projekty na budová-
ní kanalizace, plynových a telefonních 
přípojek, dokázala podstatně zmoderni-
zovat kyjskou školu a významně měnila 
podobu do té doby málo rozvinutých 
čtvrtí. Rada pracovala jednotně, efek-
tivně, s dobrou vůlí a respektem mezi 
jednotlivými členy.  Na rozdíl od devade-
sátých let je nyní situace jiná. Inženýrské 
sítě patří konkrétním vlastníkům a řešení 
základní infrastruktury v obci není na po-
řadu dne.  V roce 1994 vznikla Praha 14. 
Možná, že Čtrnáctka není úplně ideálním 
spojením individuální zástavby s velkými 
sídlištními celky, ale je naším společným 
domovem. Přál bych si, aby se respekt 
a dobrá vůle vrátily nejen k nám všem, ale 
především do politiky. Šetření dehone-
stujícími výrazy o době, kterou mnozí 
hlasití kritici současnosti na Čtrnáctce 
nezažili (někteří dokonce ani nebyli 
na světě), by mohlo být dobrým krokem 
k návratu slušné komunikace. Ujišťuji Vás, 
že respekt si Ti, kteří v těch opovrhova-
ných devadesátkách začali budovat Kyje 
a Prahu 14, opravdu zaslouží. 

Josef Kutmon, zastupitel za ODS

Názory a politické komentáře

Co přinese změna?
Na prosincovém jednání Zastupitelstva 
Prahy 14 bylo zvoleno nové vedení naší 
městské části. Nepočítám-li drobné 
„kosmetické“ úpravy, pak je to v  tom-
to volebním období v  pořadí už třetí 
podoba vedení Prahy 14. Dodávám, že 
naše hnutí se na této změně nepodílelo. 
A  jelikož zbývá pouhých devět měsíců 
do  dalších komunálních voleb, dou-
fám, že v  tomto složení vydrží vedení 
do konce. Opakované změny vedení to-
tiž nebývají ku prospěchu. 
Podle mého názoru není nejdůležitěj-
ší, zda nás vede Petr nebo Pavel, zda 
se spojí zastupitelé z politických stran, 
které na vládní úrovni drží spolu, nebo 
proti sobě – v Praze 14 má jít prvořadě 
o Prahu 14 a zájmy jejích občanů. Není 
podstatné, kdo pózuje na  fotografiích 
v  radničních novinách, ale to, jak tito 
lidé dokáží pracovat pro Prahu 14, ko-
lik se podaří opravit chodníků, jak se 
zjednoduší parkování a nakolik se podaří 
„uklidit“ veřejné prostranství.
Velmi často mi sousedé pokládají otáz-
ku, proč jsem šel do komunální politiky. 
A musím přiznat, že udržet si své prvotní 
ideály, tedy možnost svobodně vyjadřo-

vat a  prosazovat názory spoluobčanů 
a  pomoci spoluvytvářet Prahu 14 tak, 
aby maximálně reflektovala požadavky 
lidí, kteří tu žijí, je velice těžké. Zvláště 
poté, co jsem byl poslední tři roky svěd-
kem toho, jak se koaliční zastupitelé 
dokázali uzavřít před zastupiteli opo-
zičními i  před jejich náměty či návrhy, 
přestože od svých voličů obdrželi stejně 
oprávněný mandát k  zastupování jako 
ti koaliční. Jak se říká, vše je o  lidech 
a o tom, jak dokáží vzájemně komuniko-
vat – nesouhlasím s tím, že něco politic-
ky nejde.
Velmi bych si proto přál a přeji novému 
vedení, aby dokázalo maximálně využít 
zbývající čas tohoto volebního obdo-
bí, upozadit ideologické spory, osobní 
rozepře nebo zaujatost a navázalo užší 
spolupráci se všemi zastupiteli naší 
městské části ve prospěch Prahy 14 a je-
jích obyvatel, protože to má být společ-
ným cílem nás všech. Pakliže se toto po-
daří, potom věřím, že změna vedení se 
stala cestou ke skutečně lepší Praze 14. 

Vladimír Diviš,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Budou mít školy dostatek kapacit?
Vážení občané, milí sousedé, asi niko-
ho nepřekvapí, když řeknu, že Praha 
14 se rozrůstá, a  zvyšuje se tak počet 
lidí, kteří sem přicházejí bydlet a  žít. 
Tím se samozřejmě kladou vyšší nároky 
na  občanskou vybavenost, jejíž rozvoj 
je proto nutné plánovat a  zajišťovat 
se značným předstihem. Zejména když 
v této souvislosti v naší městské části 
roste počet dětí a s tím je logicky spo-
jen i větší zájem o mateřské a základní 
školy. 
V době, kdy jsem byl radním pro škol-
ství, bylo snahou radnice rozšiřovat 
kapacity školských zařízení, naposledy 
jsme vybudovali čtyři nové třídy v  ZŠ 
Vybíralova, přesto je nutné v  tomto 
procesu i nadále pokračovat. Vzhledem 
k dynamickému růstu zájmu o umístění 
dětí do  základních škol je nutné začít 
jednat i se soukromými středními ško-
lami využívajícími dříve nadbytečné 
prostory v  našich základních školách. 
Učebny, které v  minulosti městská 
část nevyužívala, jsou dnes opět díky 
zvýšenému počtu dětí velmi potřeb-
né. Vzhledem k tomu, že tuto proble-
matiku řeší většina městských částí, 

je umísťování dětí do  základních škol 
v  dosahu svého bydliště či přilehlého 
okolí stále složitější.
Průběžné navyšování těchto zaříze-
ní či rozšiřování stávajících objektů je 
tak nesmírně důležité a tento proces si 
nemůže dovolit zastavit žádné vedení 
radnice. Není tudíž možné, přestože se 
v poslední době změnila koalice, a tím 
i  vedoucí představitelé radnice, aby 
se do konce funkčního období v  tom-
to ohledu nic nedělo. Nelze před tak-
to zásadními problémy strkat hlavu 
do  písku, a  to zejména kvůli tomu, že 
jde o vzdělávání dětí. 
Věřím, že nové vedení si tento fakt 
uvědomuje a zajistí, abychom v průbě-
hu dalších dvou až šesti let nemuseli ří-
kat, že kapacity škol jsou nedostatečné 
a může za to vládnoucí garnitura z mi-
nulých let. Nová Rada městské části 
má od nás k dispozici vše potřebné pro 
zajištění řešení tohoto problému, do-
hlédněme společně na to, aby to také 
vykonala!

Pavel Mašek,
zastupitel za TOP 09
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Hledáme nové OBCHODNÍKY

V případě zájmu  
neváhejte zaslat své CV  

a pár řádek o své maličkosti 
na nabor@regvyd.cz

Dělejte s námi úspěšné  
obchodní zástupce,  

inzertní poradce,  
manažery inzerce!

• Máte prořízlou pusu?
• Umíte zabrat? • Zajímáte se  

o média? • Chcete řídit svůj pracovní čas?  
• Chcete vydělávat i přes 50 tisíc?
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Vyšlápněte si na kole cyklostezkou  
„Po stopách českých králů“
Cyklostezka „Po stopách českých králů“ by měla v budoucnu 
propojit všechny hrady a zámky na Berounsku s Prahou. Projeďte 
se po jejím úseku vedoucím z Berouna do Srbska a užijte si 
krásnou projížď ku krajinou Českého krasu podél řeky Berounky. 
Terén na cyklostezce je vhodný i pro in-line bruslaře a nenáročnou 
projížď ku si užijete i s menšími dětmi nebo s cyklovozíkem.

Marika Mejzlíková

Cyklostezka „Po stopách českých 
králů“ by měla v budoucnu propojit 
všechny hrady a zámky na Beroun-
sku s Prahou. Projeďte se po jejím 
úseku vedoucím z Berouna do Srbska 
a užijte si krásnou projížďku krajinou 
Českého krasu podél řeky Berounky. 
Terén na cyklostezce je vhodný i pro 
in-line bruslaře a nenáročnou projíž-

kolo a budete po cestě míjet býva-
lý vápencový lom Alkazar. V provo-
zu byl v 1. polovině 20. století a vedla 
odsud úzkokolejná dráha do Berou-
na. V části štol se dříve uchovával 
radioaktivní odpad, a tak jsou tato 
místa dnes pečlivě zakonzervována. 
I přesto je však část štol stále přístup-
ná a místo je vyhledáváno převážně 
horolezci. Ze skal nad lomem si bude-
te moci vychutnat překrásný výhled 
na údolí celé řeky Berounky.

V dalším úseku cesty minete Ba-
rrandovu jeskyni, která je pro ve-
řejnost uzavřena. Celou cestou vás 
budou provázet informační tabu-

le a několik odpočívadel, na kte-
rých se můžete občerstvit a načer-
pat nové síly. Z informačních tabulí 
se dozvíte nějaké zajímavosti o fauně 
a flóře v CHKO Český kras a dočtete 
se také o obyvatelích zdejších jeskyní 
– netopýrech.

Asi kilometr před Srbskem se 
cesta změní na prašnou cestu, kte-
rá je však pro cyklisty dobře sjízdná. 
Pokud se chcete vydat na bruslích, 
je pro vás vhodný úsek z Berouna 
k lomu Alkazar. Celá trasa výletu 
měří 13 km nebo se můžete zpět do 
Berouna vydat vlakem.

Prodlužte si výlet  
a pokračujte ze Srbska dál

Pro bruslaře bude Srbsko nej-
spíše konečnou, ale cyklisté mohou 
pokračovat po cyklostezce dál a ob-
jevovat další krásy této krajiny. Po le-
vém břehu řeky dojedete až ke Karl- 
štejnu, klenotu české země. Spojte 
váš výlet s návštěvou tohoto známého 
hradu, ke kterému dojedete po klika-
té silnici. Od hradu můžete dále po-
kračovat až do Dobřichovic, kde na-
jdete překrásný zámek s restaurací 
a parkem.

Zřícenina hradu Tetín v přírodní rezervaci  
Tetínské skály.

Vrch Děd s krásnou rozhlednou.  
Foto: Markéta Vejvodová

ďku si užijete i s menšími dětmi nebo 
s cyklovozíkem.

Beroun je křižovatkou cyklos-
tezek do všech světových stran. Do-
jedete například až do Dvora Králo-
vé s krásným renesančním zámkem. 
Severně nad městem se tyčí vrch Děd 
s půvabnou rozhlednou, která připo-
míná hradní věž.

Z Berouna se vydejte po levém 
břehu řeky Berounky. Po pár kilo-
metrech jízdy si můžete na druhém 
břehu všimnout skalnatého ostrohu 
s vyhlídkou u zříceniny hradu Tetín 
v přírodní rezervaci Tetínské ská-
ly. Počátky tohoto hradu sahají až do 
doby z 8. století n. l. a jsou spojová-
ny s Krokovou dcerou Tetou. Tetín ale 
také zaujímá významné místo v po-
čátcích křesťanství a při nástupu 
Přemyslovců.

Jakmile si zříceninu náležitě pro-
hlédnete, můžete nasednout opět na RV

22
0

02
05

/0
2

.cz

On-line noviny do celé rodiny!

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

Akce byla realizována v  rámci programu 
Zdravé město Praha ve spolupráci s Národ-
ní sítí Zdravých měst ČR a Univerzitou Pa-
lackého v Olomouci. Cíl měla jednoduchý: 
vytvořit komplexní pohled na území Prahy. 
Pocitová mapa je grafický výstup, který 
na rozdíl od klasické mapy vyjadřuje subjek-
tivní vyjádření respondentů, a zobrazuje tak 
lidské pocity, myšlenky či zkušenosti z uží-
vání prostoru. Jen pro Prahu 14 bylo přidáno 
9 484 míst s pocity a 3 492 komentářů.
„Podobný typ zpětné vazby je pro vede-
ní pražských městských částí velmi cenný. 
Pomáhá identifikovat opakující se podněty, 

které jednotlivě průběžně přichází od obča-
nů. Díky zanesení do mapy jsou pak jasně 
viditelné priority, kterým by se nejen měst-

ské části, ale i Magistrát hl. m. Prahy nebo 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
měly věnovat,“ komentoval výsledky radní 
Prahy 14 Ing. Tomáš Novotný, do jehož ges-
ce spadá místní doprava a veřejný prostor.

PARK U ČEŇKU BODUJE,  
TERMINÁL ODRAZUJE 
Z výsledků se dá vyčíst, kde obyvatelé Pra-
hy 14 rádi tráví volný čas nebo která místa 
by rádi ukázali návštěvníkům. Nejvíce sym-
patií získaly park U Čeňku, Dolnopočernic-
ký zámecký park či okolí Kyjského rybníka 
včetně kostela sv. Bartoloměje. Spoustu 

Pocitová mapa odkryla
krásy i jizvy Prahy 14

REDAKCE

OBYVATELÉ PRAHY 14 NEJRADĚJI TRÁVÍ ČAS V PARKU U ČEŇKU NEBO U ROZHLEDNY DOUBRAVKA. 
NAOPAK NEJVÍC ZANEDBANÝ A ZÁROVEŇ NEBEZPEČNÝ SE JIM JEVÍ TERMINÁL NA ČERNÉM MOSTĚ. 

TATO A MNOHÁ DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ VYPLYNULA Z VÝSLEDKŮ TZV. POCITOVÉ MAPY, V NÍŽ SE 717 
RESPONDENTŮ Z PRAHY 14 VYJADŘOVALO KE STAVU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ. SBĚR DAT TRVAL 
OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ – LIDÉ MOHLI ZMIŇOVAT JAK LOKALITY, S NIMIŽ JSOU SPOKOJENI, TAK MÍSTA, 

KTERÁ BY SI DLE JEJICH NÁZORU ZASLOUŽILA VÍCE POZORNOSTI.

„Doufám, že se příště zapojí 
ještě více lidí. Význam výsledků 
pocitové mapy roste s počtem 

respondentů. Zároveň bude 
zajímavé srovnávat, jak se 

po úpravách veřejného prostoru 
mění i pocity lidí z jeho užívání.“ 

Ing. Tomáš Novotný,  
radní Prahy 14

Ing. Jan 
Adámek, 
ANO 
Podle mě ne-
přinesly žádné 
překvapení. 

Prostranství jsou v Praze 
14 zanedbaná, na mnoha 
místech pocitově nebezpeč-
ná, a když už nás tu někdo 
navštíví, tak ho vezmeme 
na pár hezkých míst, kam se 
dá. Výsledky by si měli projít 
někteří místní politici, kteří 
se odtrhli od reality a mají 
tendenci malovat si věci 
na růžovo. Veřejný prostor 
je zanedbaný! Místo pláno-
vání olympijského centra 
bychom měli spíše uvažovat 
nad opravami chodníků 
a dotahování projektů, jako 
je např. revitalizace sídliště 
Vybíralova.

Mgr. Irena 
Kolmanová, 
TOP 09
Pocitovou 
mapu jsme 
spustili 

v loňském roce, abychom 
nabídli místním občanům 
jednoduchou formou 
zpětnou vazbu, jak vnímají 
Prahu 14, která místa se jim 
líbí, nebo naopak. Výsledky 
jsme pak představili v prů-
běhu listopadu a zároveň 
jsme připravili další postup 
pro roztřídění jednotlivých 
podnětů. Zaujalo mě a pří-
jemně překvapilo, kolik 
lidí se zapojilo, bylo vás 
přes 700. Jsem zvědavá, 
jak se s výsledky pocitové 
mapy popere nové vedení 
radnice. 
 

Ing. Petr 
Hukal, DiS., 
Ph.D., Piráti
Pocitové mapy 
jsou nástrojem, 
jak zjistit názor 

občanů na lokalitu, ve které 
se pohybují, a jsou jedním 
z prostředků participativní-
ho plánování. Praha 14 byla 
vždy vzorem všem ostatním 
samosprávám v zapojování 
veřejnosti, a to díky kom-
petentnímu vedení městské 
části a schopným, nadšeným 
zaměstnancům úřadu. Jsem 
rád, že Magistrát hl. m. Prahy 
tento průzkum zajistil, a získal 
tak spolu s městskými částmi 
užitečná data pro další práci. 
Jak s nimi naloží naše nová 
koalice ODS, ANO, STAN 
a KDU-ČSL se opravdu ne-
chejme překvapit.

Vladimír 
Diviš,
Nezávislí 
– Naše 
Čtrnáctka
Popravdě si 

myslím, že dobrý komunální 
politik nepotřebuje pocito-
vou mapu, aby věděl, kterým 
místům a oblastem se na své 
městské části má věnovat. 
Nechci tím shazovat pro-
jekt pocitové mapy ani jeho 
jednotlivé výsledky, které 
jen potvrzují, po čem spolu 
s ostatními členy našeho hnutí 
dlouhodobě voláme – a to 
po komplexní úpravě veřejné-
ho prostoru. Podstatnější než 
výsledky mapy tedy je, zda 
bude mít nové vedení Prahy 
14 vůli, prostředky a dosta-
tečné kapacity, aby se s tímto 
problémem vypořádalo.

SEZNÁMILI JSTE S VÝSLEDKY POCITOVÉ MAPY V MČ PRAHA 14? CO VÁS V NICH ZAUJALO?
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Hledá se PERSONALISTA

V případě zájmu  
neváhejte zaslat své CV  

a pár řádek o své maličkosti 
na nabor@regvyd.cz

Očekáváme...
• Vstřícný přístup k zaměstnancům
• Základní znalost zákoníku práce

• Aktivní a odpovědný  
přístup k práci

Nabízíme…
• Odpovídající platové ohodnocení
• Přátelský rodinný kolektiv
• Dog friendly kancelář

Veřejný prostor

pozitivních ohlasů si vysloužilo i Centrum 
Černý Most.
Na opačné škále pocitového žebříčku lidé 
vytipovávali zanedbaná místa, která by si 
zasloužila rekonstrukci, nebo místa, kde 
se respondenti necítí bezpečně. Z těchto 
výsledků nejvýrazněji vystupovaly lokality 
jako okolí stanic metra, zejména konečné 
Černý Most, oblast kolem ulice Vašátkova, 
tramvajové točny Lehovec nebo okolí uby-
tovny ve Slévačské ulici. 

Další část pocitové mapy se věnovala iden-
tifikování dopravně nebezpečných míst 
a lokalit, které mají problémy s parkováním. 
Jako nejvíce nebezpečná se ve výsledcích 
pocitové mapy jeví oblast křížení ulic Cí-
glerova a Ocelkova v kombinaci s nájezdy 
na  Chlumeckou ulici, kde často dochází 
k  dopravním nehodám a  chybí přechod 
pro chodce od  Polikliniky Parník. „Můj 
předchůdce, bývalý místostarosta Ing. Petr 
Hukal, se tomuto místu věnoval. Ukázalo 

se, že snížit výrazně riziko na této křižovat-
ce je možné pouze stavebními úpravami, 
které může udělat jen pražský magistrát. 
Navázal jsem proto na jeho práci a minulý 
měsíc jsem magistrátu odeslal žádost, aby 
byla tato oblast zařazena do  prioritních 
akcí z hlediska řešení dopravní bezpečnos-
ti. Co se týká parkování, úlevu by sídlištím 
dle zkušeností z jiných městských částí při-
nesly až modré zóny, ale to je na samostat-
né téma. Letos zóny v Praze 14 určitě nikdo 
zavádět nebude,“ řekl radní Novotný.
Poslední dvě témata pocitové mapy 
měla za  cíl vytipovat místa, kde by lidé 
měli rádi více zeleně a  kde je problém 
s  přeplněnými koši nebo sběrnými mís-
ty komunálního odpadu. Zpětná vazba 
poslouží jako podklad pro práci Odbo-
ru životního prostředí ÚMČ Praha 14. 
„V rámci chybějící zeleně lidé často ozna-
čovali místa, kde již zeleň je, ale velmi zane-
dbaná. Potvrzuje to, že nejde ani tak o její 
kvantitu jako spíše kvalitu. Na pocitových 
mapách je přínosné, že i když každý na své 
okolí reaguje různě, při sloučení výsledků 
dostanete od občanů celkem jasnou zprá-
vu,“ uzavřel radní Novotný. Výsledky poci-
tové mapy si sami můžete projít na adrese: 
www.pocitovemapy.cz/praha/

Mezi nejvíce zanedbaná místa v Praze 14 lidé řadili autobusový terminál na Černém Mostě  Foto: Kristýna Bílková

Všeobecná/praktická sestra ÚVN 
Přijmeme všeobecnou/praktickou sestru do ÚVN, Praha 6. Požadujeme odpovídající 
vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., aktivní a zodpovědný přístup k práci 
a bezúhonnost. Právě přijímáme na tato oddělení:

- Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
- Oddělení operačních sálů, Operační sál plastické chirurgie
- Oddělení ošetřovatelské péče, Dermatovenerologické oddělení
- Gynekologická klinika, Urologické oddělení
- Oční klinika, Neurologické oddělení

Bližší informace najdete na našich stránkách:  
KARIERA.UVN.CZ, 973 203 602
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Naše školy

Příběhy bezpráví na Gymnáziu 
Chodovická

I  letos se naše škola zapojila do  projek-
tu Příběhy bezpráví. Vzdělávací program 
společnosti Člověk v tísni má za cíl rozši-
řovat obzory a povědomí o svobodě mezi 
mladými lidmi. V posledních letech probí-
hají přednášky především online formou, 
ale my jsme měli štěstí a  naživo přivítali 
PhDr. Jana Bureše s prezentací na letošní 
téma Mladí proti komunismu. Jan Bureš 
je významný český politolog, vystudoval 
tento obor na  Univerzitě Karlově, kde 
mimo jiné nadále přednáší. Kromě toho 

je vedoucím Katedry politologie a huma-
nitních studií Metropolitní univerzity Pra-
ha, autorem publikace Občanské fórum 
(2007) a dalších odborných studií týkají-
cích se především dějin komunistického 
režimu. Nejdřív jsme zhlédli půlhodinový 
dokumentární film ČT ze série Neznámí 
hrdinové s názvem Ta krásná holka z vily 
nad řekou. Film vyprávěl příběh Dagmar 
Šimkové a  líčil prostředí věznic z  jejího 
úhlu pohledu. Dagmar se do  vězení do-
stala ve 23 letech, kdy ji StB zatkla za pro-
tirežimní kampaň. Její odvahu potvrzuje 
spoluvězenkyně Irena Vlachová Šimono-
vá, která předčítá pasáže z její knihy. Poté 
zahájil Jan Bureš svou přednášku, při níž 
mluvil o  tehdejší tajné policii, politickém 
systému, osudech vzdorujících lidí a dal-
ších navazujících tématech. Připomínal 
absurditu systému a také konkrétní jména. 
Na první pohled bylo jasné, že se proble-
matice věnuje celý život. Ve zbytku času 
jsme na dané téma vedli debatu. Za celou 
skupinu posluchačů děkujeme panu Bure-
šovi za návštěvu a přínosnou přednášku.

Michaela Březnová, oktáva A, 
Gymnázium Chodovická

Výzva pro pamětníky 
k 60. výročí 
MŠ Zelenečská 
v Hloubětíně 

Naše mateřská škola bude slavit 
kulatiny. Oslavu šedesátin chystá-
me na květen, pokud covid dovolí. 
Konkrétní termín velké slávy, která 
proběhne převážně na zahradě naší 
školy, kam jste předem všichni zváni, 
bude teprve upřesněn. Bohužel se 
na naší škole nedochovala žádná 
kronika, a tak bych chtěla prostřed-
nictvím časopisu Čtrnáctka poprosit 
pamětníky z řad zaměstnanců, dětí, 
které k nám kdysi chodily, či jejich 
rodičů o fotky, postřehy nebo jen 
cenné vzpomínky. K naší škole patří 
i odloučené pracoviště Sadská, budu 
tedy ráda i za cokoli ze Sadské. Prosím 
o zaslání střípků o minulosti naší školy 
na e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz 
nebo kontaktování na telefon: 
774 462 210. Děkuji Vám za pomoc při 
shromažďování informací o minulosti 
naší školy. Termín oslavy 60. výročí 
včas zveřejním.  Helena Zychová, 

ředitelka MŠ Zelenečská

VIII. ZUŠkový koktejl 
Srdečně zveme na společný večer 
žáků a učitelů ZUŠ Praha 9, Rati-
bořická 30 a ZUŠ Marie Podvalové, 
Praha 9, Čakovice. Tento společný 
projekt byl poprvé představen v roce 
2013 v zámku čakovické ZUŠ. Od té 
doby se školy pravidelně střídají v roli 
pořadatele. V letech 2020 a 2021 se 
ZUŠkový koktejl z důvodu pandemie 
bohužel neuskutečnil. Letos opět 
navážeme na již zavedenou tradici. 
Ve středu 9. února 2022 se bude 
v 17:30 konat vernisáž společné 
výstavy prací žáků obou škol v pro-
storách Chvalského zámku a od 18:00 
pak začne společný program hudeb-
ního a literárně dramatického oboru 
ve Chvalské stodole.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ Ratibořická

MŠ Hostavice seniorům
V  roce 2020 se naše školka zapojila 
do projektu Ministerstva práce a so-
ciálních věcí „Děti malují seniorům 
k svátku“. 

V roce 2021 se tento projekt bohužel 
neuskutečnil, takže jsme vzali inici-
ativu do  vlastních rukou a  sami oslo-
vili DSS Bojčenkova v Praze 14. Chtěli 
jsme udělat babičkám a dědečkům ra-
dost a ukázat jim, že na ně stále mys-
líme. K  Mezinárodnímu dni seniorů 1. 
října jsme poslali přáníčka, která vyro-
bily děti z celé školky. Chtěli jsme ale 
seniory navštívit i osobně, a  tak jsme 
se domluvili na  návštěvě. Plánovali 
jsme s  dětmi zážitkovou cestu auto-
busem, děti natrénovaly vánoční kole-
dy, básně a  tanečky jako představení 
pro seniory, které mělo proběhnout 
na  zahradě domova. Bohužel jsme 
kvůli přetrvávající covidové patálii ne-
mohli představení uskutečnit naživo, 
ale natočili jsme ho na video a přenesli 
tak do domova alespoň touto formou 
trochu vánoční atmosféry a dětského 
zpěvu. Věříme, že náš dárek pro ba-

bičky a  dědečky přispěl k vytváření 
hezkých mezigeneračních vztahů. Už 
se moc těšíme, až se budeme moci se 
seniory setkat osobně.

Kolektiv MŠ Hostavice
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Příměstské tábory / Prevence

Nabídka táborů se může ještě rozšířit, pro aktuální informace a přihlášení sledujete webové stránky  
www.kdykyje.cz, www.plecharnacernymost.cz a www.h55.cz

MULTISPORTOVNÍ  
TÁBOR

18. - 22. 7. 2022
25. - 29. 7. 2022
15. - 19. 8. 2022
22. - 26. 8. 2022

TÁBOR SKATE ŠKOLY BUDAY
4. - 8. 7. 2022

TÁBOR SKATE ŠKOLY BUDAY
11. - 15. 7. 2022

IN-LINE ŠKOLA  
A KOLOBĚŽKY
18. - 22. 7. 2022

IN-LINE ŠKOLA  
A KOLOBĚŽKY 
25. - 29. 7. 2022

TÁBOR SKATE ŠKOLY BUDAY
1. - 5. 8. 2022

SPORTOVNÍ TÁBOR  
FITKID

11. - 15. 7. 2022
18. - 22. 7. 2022
8. - 12. 8. 2022 

HUDEBNÍ TÁBOR
15. - 19. 8. 2022

TÁBOR 
DĚTSKÉHO STUDIA 

DIVADLA PONEC
22. - 26. 8. 2022
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PROGRAM
PREVENCE

NÁDOROVÉHO
ONEMOCNĚNÍ 

PRSU

TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14
ŽENY I MUŽI, VĚK OD 20 DO 44 LET
ABSOLVOVANÉ VYŠETŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VE
ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ ČR V TERMÍNU OD 1.
1. 2022 DO 9. 12. 2022
PŘÍSPĚVEK BUDE POSKYTOVÁN V MAX. VÝŠI 500 KČ
PŘÍSPĚVEK LZE POSKYTNOU JEDNOU ZA ROK
NA POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK
O PŘÍSPĚVEK JE NUTNÉ ŽÁDAT OSOBNĚ NA ÚMČ PRAHA 14

KAM SE OBRÁTIT?
SEKRETARIÁT ODBORU
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A
ZDRAVOTNICTVÍ ÚMČ PRAHA 14,
HANA.HULINKOVA@PRAHA14.CZ, 
TEL.: 225 295 370

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON SONOGRAFICKÉHO NEBO
MAMOGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ PRSOU

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU

O PŘÍSPĚVEK
LZE ŽÁDAT

OD 1. 2. DO 9. 12. 2022
V PO A VE ST 

V PLATNÝCH ÚŘEDNÍCH
HODINÁCH.

www.praha14.cz

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby obča-
nům zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy českého 
jazyka, vzdělávací semináře a také komunitní a kulturní akce, 
na které jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.

Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services 
for third country nationals: legal and social counselling, Czech 
language courses, educational seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp những dịch vụ miễn phí 
cho công dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội, khóa 
học tiếng Séc, buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

Інтеграційний центр Прага (ІЦП) пропонує безкоштовні 
послуги громадянам третіх країн: юридичні та соціальні 
консультації, курси чеської мови, освітні семінари та 
інтеграційні заходи.

 Projekt Integrační centrum Praha VII, reg. 
č. AMIF/28/03, je financován v rámci 
národního programu Azylového migračního 
a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva 
vnitra České republiky.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA O.P.S. –  
POBOČKA PRAHA 14
Kučerova 727/3, tel.: 775 553 188.  
Více informací naleznete na www.icpraha.com 
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KYJSKÝKYJSKÝ

14:00 - 15:00
SHROMÁŽDĚNÍ MASEK U KD KYJE

HUDEBNÍ DOPROVOD 
A MOŽNOST OBČERSTVENÍ 

ČI OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

15:00 - 18:00
PRŮVOD MASEK 

S MUZIKANTY OKOLO 
KYJSKÉHO RYBNÍKA ZAKONČENÝ 

VESELICÍ PŘED KD KYJE

18:00 - 22.00
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 

S KAPELOU DODO BAND 
V KD KYJE 

A RESTAURACI ŠIMANDA

26.2.202226.2.2022
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Komunity

Prvně se věnujme vašim častým do-
tazům na pokračování a  fungování 
stávajících lekcí. Všechny lekce, kte-
ré jste mohli navštěvovat v předcho-
zím roce, poběží nadále beze změny 
i  v  tomto. Tedy vzdělávací aktivity 
jako PC kurzy, chytrý telefon a  ang-
ličtina s němčinou pokračují ve svých 
osnovách dále, není nutné se do nich 
opětovně hlásit – dříve přihlášené 
účastníky mezi nás s  radostí přijme-
me. Dalo by se říct, že snad najdeme 
i  pár volných míst, pokud byste měli 
zájem naskočit do  již probíhajících 
lekcí.
Stálé aktivity, na  které jste zvyklí, 
jako například čtvrteční cvičení ro-
dičů s dětmi, trénování paměti, ranní 
jóga, cirkusový kroužek, hoopdance 
nebo kruháč s  Markétou pokračují 
nadále každý týden beze změny. 
Z jednorázových aktivit na měsíc únor 
bychom rádi vypíchli nordic walking 
pro aktivní seniory – dynamickou 
chůzi se speciálními holemi. Nebojte 
se a přihlaste se, nějaké hůlky máme 
na  půjčení a  jedná se o  blahodárnou 
aktivitu pro vaše zdraví a  kondici. 
A pak samosebou pravidelné čtvrteč-
ní zpívání. Všechny aktivity můžete 
sledovat v kalendáři akcí, který je pří-
lohou tohoto časopisu.
Žhavou novinkou v  našem programu 
je úterní dílna – prostory k  provozo-
vání dílny nám poskytlo SVJ ve vedlej-
ším domě a my za ně chceme tímto vel-
mi poděkovat. Do dílny si můžete přijít 
ve vymezeném čase 15:00–18:00 vyro-
bit nebo opravit věci, se kterými byste 
si u sebe doma udělali nepořádek, nebo 
se můžete věnovat aktivitě vymyšlené 
lektorkou. 
Co nám také dělá skutečně obrovskou 
radost, je spuštění dluhové poradny. 
V prostorách KCK bude každé pondě-

lí k dispozici odborník na oddlužování 
na pomoc lidem v těžké životní situ-
aci. „Bude se věnovat případům, kdy 
mají lidé potíže se zpožděním splátek 
– za  bydlení, pojištění či za povinné 
odvody státu. Pomůže také s řešením 
exekucí, zmapuje dluhy a  ověří, zda 
jsou oprávněné. Zejména v  dnešní 
době, kdy finanční problémy spojené 
se ztrátou nebo výrazným snížením 
příjmu řeší mnoho lidí, vnímám tuto 

službu jako velmi důležitou,“ uvedla 
1. místostarostka Prahy 14 PhDr.  Zu-
zana Jelenová, do  jejíž gesce provoz 
komunitního centra spadá. Odborník 
může zájemcům vytvořit i  splátkový 
kalendář, sloučit půjčky a  kontakto-
vat věřitele. Pokud máte zájem o dlu-
hové poradenství, je potřeba se pře-
dem přihlásit osobně či telefonicky 
u nás v KCK.

A NA CO BYCHOM VÁS RÁDI 
SRDEČNĚ POZVALI?
V prostorách komunitního centra si už 
řada z vás všimla děl, kreseb a studií, 
které očividně převyšují uměleckou 
úroveň našich účastníků. Propraco-
vané studie tužkou nebo architekto-
nické modely staveb skutečně nejsou 
dílem dětí ze středeční výtvarky. Je 
nám ctí, že můžeme hostit výstavu 
nejlepších prací prvního a  druhého 
ročníku umělecké školy Arcus – obo-
ru multimediální tvorba. 
Mezi kresbami naleznete kompli-
kované studie záhybů látek, zátiší, 
komplexní vyšrafované autoportré-
ty a  kresebné kopie známých evrop-
ských mistrů. Obdivovat také můžete 
modely architektonických projektů 
a jejich nárysy. Výstavu zařídil Mgr. et 
MgA Dominik Forman.
Sami vidíte, že i  únor nabízí spoustu 
vyžití, a  my všichni se na  vás těšíme 
i v nejkratším měsíci roku 2022.

Únorová pozvánka do 
Komunitního centra Kardašovská

TÝM KC KARDAŠOVSKÁ

TAK CO, UŽ JSTE SI ZVYKLI NA PSANÍ ROKU 2022 NEBO VAŠE PRSTY STÁLE OBČAS 
UTEČOU K NAUČENÉ JEDENADVACÍTCE? MY V KOMUNITNÍM CENTRU JSME UŽ OBĚMA 

NOHAMA NAPŘÍMO SKOČILI DO NOVÉHO ROKU A CHYSTÁME PRO VÁS SPOUSTU 
ZAJÍMAVÝCH ČINNOSTÍ A PROGRAM NABITÝ JAK KREATIVNÍMI, TAK POHYBOVÝMI  

ČI VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI.

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

„Jsem ráda, že v dnešní složité 
době někdo pomůže lidem 

s řešením jejich finančních potíží. 
Vnímám to jako velmi důležitou 

službu občanům.“ 
PhDr. Zuzana Jelenová,  

1. místostarostka Prahy 14

Kresby studentky 3. MT Heleny Boháčové, Střední 
škola ARCUS
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S KULTUROU MÁME SMĚLÉ PLÁNY
,,S kulturou máme smělé plány,” říká 

ředitelka Prahy 14 kulturní Kateřina  
Blažková, která byla jmenována do funkce 
již 1. července 2021, ale politický převrat 
na Praze 14 ji na čtyři měsíce od rozděla-
né práce odstavil. Elánu má na rozdávání 
a plán kulturních a sportovních akcí tomu 
plně odpovídá.

Kateřino, jaké jsou vaše vazby na měst-
skou část Praha 14?
Před čtyřmi lety jsme se s partnerem  
přistěhovali do Jiráskovy čtvrti v Kyjích.  
Pro mne to byla velká změna, celý svůj 
dospělý život jsem strávila v podstatě  
na dohled od Staroměstského náměstí, 
ale tady jsem si to okamžitě zamilovala. 

A váš vztah ke kultuře?
Kultura se promítala do mého života vždy 
v mnoha podobách. Studovala jsem na  
FF UK, zároveň jsem začala podnikat,  
pořádala jsem koncerty, výstavy, vernisá-
že. Mám mnoho přátel a kontaktů v kul-
turní sféře, což vnímám jako velké oboha-
cení mého života. 

V dubnu jste nastoupila do organizace  
Praha 14 kulturní a v červenci jste se  
po vyhraném výběrovém řízení stala její  
ředitelkou. Jaké byly vaše první dojmy?
Ihned po mém nástupu do organizace,  
v polovině dubna, došlo k prvnímu rozvol-
nění. V ten moment to bylo, jako když 
šlápnete na plynový pedál. Všichni v or-
ganizaci byli okamžitě plní elánu, nadšení,  
invence. Během čtrnácti dnů jsme při-
pravili a zrealizovali Staročeský jarmark. 
Když jsem pak nastoupila do funkce ře-
ditelky, věděla jsem, že kolem sebe mám 

tým skvělých lidí, kteří se nebojí do čeho-
koli pustit, vymyslí nemožné na počkání 
a dokáží dotáhnout vše do posledního 
detailu. 

Pozice, kterou po čtyřměsíční pauze 
opět zastáváte, byla ovlivněna turbulen-
cemi na radnici Prahy 14. Jak to vnímáte?

K politické situaci mi ne-
přísluší se jakkoli vyjad-
řovat. Nastoupila jsem  
v dubnu. Místostarost-
kou pro kulturu byla 
paní doktorka Jelenová.  
A vrátila jsem se v lednu. 
Místostarostkou pro kul-
turu je opět paní doktor-
ka Jelenová. Je to dáma  
s velkým rozhledem, mno-
ha zkušenostmi, dokto- 
rátem z kulturologie  
a nesobeckým přístupem 
k veřejné funkci. Těch pár 
měsíců, kdy byla od této 
práce odstavena, vnímám 

pouze jako pauzu, která prokázala její  
nepostradatelnost. Kultura na Praze 14  
je zpět ve správných rukách. Mé od-
volání a znovuzvolení s tím samozřej-
mě souviselo, ale raději pojďme hledět  
do budoucnosti.

A tu vidíte jak?
Plány máme smělé. Sice jsem kvůli čtyř- 
měsíční pauze byla nucena přerušit  
rozjednané spolupráce, ale některé z nich  
se určitě podaří obnovit. Všichni chceme, 
aby akce na Praze 14 přilákaly pozornost  
i za hranicemi této městské části. Chceme 
přinášet pestřejší zábavu a komerci, ale  
i zajímavější komunitní akce, které budou 
spojovat rozmanitou a širokou paletu 
těch, kteří zde žijí. 

Kam byste naše čtenáře v nejbližší  
době pozvala?
Hned v únoru proběhne další, tentokrát 
zimní Kouzelná stezka na Čihadlech. Také  
se můžete přijít pobavit na premiérový 
Kyjský masopust, projít se v průvodu maš-
kar kolem rybníka, ochutnat zabijačkové 
dobroty, děti si mohou zasoutěžit a večer  
budeme pokračovat taneční zábavou  
v KD Kyje. Slibujeme všem spoustu legrace  
a věříme, že se nám podaří založit další  
tradiční akci. Těším se i na koncert Ivana 

Hlase. Na Plechárně proběhne umisťova-
cí výstava koček a turnaj v ping-pongu.  
Setkání pamětníků na téma Hloubětínské  
návrší se chystá na H55, stejně jako  
swingový koncert The Mole’s Wing Quin-
tet. A proběhne spousta dalších akcí  
na jednotlivých střediscích, takže se urči-
tě vyplatí sledovat náš program.

Víte o tom, že nyní budete  
pod drobnohledem?
Samozřejmě. Konstruktivní kritika je nepo-
stradatelnou součástí jakéhokoli počínání. 
Musím říct, že Praha 14 kulturní je dobře 
fungující stroj, jehož jednotlivá soukolí  
do sebe skvěle zapadají. Proto mě vždy mr-
zela nesmyslná slova o organizaci v rozkla-
du. Lidé, kteří zde pracují, si to nezaslouží.

Co pro vás symbolizuje uplynulý rok 2021?
Rok 2021 pro mě navždy bude rokem,  
kdy nás opustil Jean-Paul Belmondo,  
pro mne nejvíc sexy chlap v historii kine-
matografie. Vnímám to jako konec jedné 
krásné epochy.

Je něco, co byste vzkázala  
čtenářům Čtrnáctky?
Stále jsme na začátku roku. A tak mi dovol-
te vyslovit přání, ať k sobě máme opět blíž 
než nám dovolí mobilní sítě a internetová 
připojení. Ať výuka není distanční, práce 
není z domova, jídlo ať se nevozí z restau-
race kurýrem a koncerty ať se nestreamu-
jí.  Kultura bez diváka nemůže fungovat  
a lidé bez kultury a bez společnosti  
strádají. A proto všem přeji šťastný rok 
2022 bez strádání.                              mark

Staročeský jarmark 2021

Rozhovor
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S KULTUROU MÁME SMĚLÉ PLÁNY
,,S kulturou máme smělé plány,” říká 
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přistěhovali do Jiráskovy čtvrti v Kyjích.  
Pro mne to byla velká změna, celý svůj 
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SPORTOVEC ROKU

Druhý ročník Sportovce roku Prahy 
14 je v plném proudu a zapojit se můžete 
i vy! Hlasujte o Hvězdu roku 2021, přišla 
nám už řada zajímavých tipů. Uzávěrka 
vyprší 15. února 2022.

V této kategorii totiž rozhoduje široká 
veřejnost. Vybrat můžete sportovce, 
který vás zaujal svým výkonem nebo 
vystupováním v uplynulém roce a má 
nějaký vztah k Praze 14. Ideálně, aby zde 
bydlel, nebo alespoň sportoval. 
V loňském roce zvítězila nadějná šestnác-
tiletá sprinterka Barbora Křížová, která 
se připravuje ve známém SK ZŠ Jese-
niova na Žižkově s trenérem Michalem 
Halbichem, s rodinou žije na Černém 
Mostě. Chystá se na zimní halové 
mistrovství republiky v Praze na Olympu 
a pokračuje v rozjeté kariéře.
Ve shromažďovaných anketních lístcích 

se nám objevila například tenisová 
naděje Tereza Valentová, která teď ne-
dávno ve svých 14 letech hrála na Aus-
tralian Open svůj první Grand Slam, 
dosáhla řady úspěchů a odborníci ji 
srovnávají dokonce s Petrou Kvitovou. 
Dále získal hlasy také softbalista Tomáš 
Klein, loňský vítěz celé naší ankety 
Sportovec roku, ten vyhrál loni jako 
první Evropan kontinentální šampionát 
s reprezentací i klubovou ligu mistrů. 
Uvidíme, zda uspěje také plážová 
volejbalistka Martina Bonnerová a další.
V ostatních kategoriích Sportovec roku, 
Trenér roku, Objev roku, Tým roku a Síň 
slávy už hlasují stejně jako loni odbor-
níci - zástupci všech sportovních klubů 
a oddílů v Praze 14, zástupci radnice 
a také členové nově se rodící Sportovní 
akademie Prahy 14. Letos chtějí 
pořadatelé ocenit i Handicapovaného 

sportovce. Více informací o nominacích 
najdete v příští Čtrnáctce, v těchto 
dnech navrhují kluby své kandidáty.  
Slavnostní vyhlášení se chystá v dru-
hé polovině března 2022 v kulturním 
domě v Kyjích.
Svůj tip na HVĚZDU ROKU s krátkým 
odůvodněním pošlete buď poštou 
(na adresu Simona Vlašimská, Praha 14 
kulturní, Šimanovská 47, 198 00 Praha 14) 
na vystřiženém kuponu ze Čtrnáctky 
(viz dole), nebo e-mailem na adresu 
simona.vlasimska@praha14kulturni.cz. 
Uzávěrka je 15. února 2022. Jeden 
vylosovaný získá 2 vstupenky na slav-
nostní vyhlášení Sportovce roku Prahy 14 
2021, další čtyři vylosovaní pak dárky 
od partnerů akce.

mark
Text: Tomáš Nohejl

foto: Michal Beránek

Vyberte svého nejoblíbenějšího sportovce Prahy 14, tedy toho, kdo hájí 
barvy zdejšího klubu, anebo tady bydlí, záleží jen na vás, žádné omezené 
nominace.
Vystřižený kupon posílejte poštou na adresu: Simona Vlašimská, 
Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, 198 00 Praha 14 nebo hlasujte 
mailem na adresu: simona.vlasimska@praha14kulturni.cz s  označe-
ním Hvězda roku v předmětu. Případně můžete hlasovat na webu: 
praha14kulturni.cz (z jedné adresy platí pouze jeden hlas).

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
v kulturním domě Kyje v druhé polovině března.

1 vylosovaný tipující získá 2 vstupenky 
na slavnostní vyhlášení Sportovce roku Prahy 14 2021,

další 4 vylosovaní dostanou dárek od partnerů akce.

Hlasovat můžete do 15. února 2022

Druhý ročník už běží, volte Hvězdu roku.

2. ročník ankety volí nejlepší sportovce za rok 2021 v šesti kategoriích

ANKETNÍ LÍSTEK SPORTOVEC ROKU PRAHY 14 - 2. ROČNÍK ANKETY

Jméno sportovce:

Datum: Podpis:

Sportovní odvětví:

Proč hlasuji:

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, že Praha 14 kulturní je bude po dobu 3 měsíců využívat ke zpracování za účelem zpracování 
výsledků hlasování v ANKETĚ SPORTOVEC ROKU. Údaje poskytuji dobrovolně a z vlastního zájmu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím 

výše uvedené e-mailové adresy, kde Vám také na vyžádání poskytneme informace a poučení o právech ke zpracování.

Anketa
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5 SO  
15:00 

DĚTSKÉ SOBOTY NA PLECHÁRNĚ:  
POHÁDKY Z LESA
Loutkové představení Studia Damúza nejen pro děti.
Damúza - www.damuza.cz/pohadky-z-lesa
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do dvou let zdarma

7 PO 
14:00  

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ: 
PONOŘME SE DO OCEÁNU
Celý rok 2022 bude naším tématem oceán.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

18:00 
- 

19:00  

KURZ: FREESTYLE FOOTBAG  
ANEB HAKISÁK S RADIMEM
Přijďte si „zakopat hakise“ s naším lektorem Radimem. 
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč - Vhodné pro děti a dorost.

8 ÚT  
17:00   

- 
20:00

LESOPIS: 
KURZ KRASOPISU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vše od základů až po krasopsaní na dřevo.
Lesopis - www.lesopis.cz
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 1300 Kč

9 ST  
18:30

KONCERT: KOMORNÍ HUDBA V GALERII 14
Vystoupí Kinsky Trio Prague.
MČ Praha 14
náměstí Plukovníka Vlčka 685/10, P-14, www.praha14.cz
VSTUPNÉ: volný

10 ČT 
15:00 

- 
17:00  

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Praha 14 
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

18:00  KINO: SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH
Dokumentární film o výtvarníkovi Petru Sísovi.
www.snyotoulavychkockach.cz
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 80 Kč

11 PÁ  
20:00

KONCERT MEZI ŘÁDKY
Nenechte si ujít koncert indie-rockové kapely almost.asrtist.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarma

12 
- 
13

S0 - NE 
9:00

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT: 
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Pravidelný kurz nabízející vše od poskytování první 
pomoci až po právní aspekty role zdravotníka.
WorkMed
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 3900 Kč osoba/kurz

12 SO  
11:00 

- 
17:00

UMISŤOVACÍ VÝSTAVA KOČEK
Další ročník oblíbené umisťovací výstavy koček na Plechárně.
www.umistovacivystavaplecharna.cz
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 40 Kč

14 PO  
9:00

- 
12:00 

NORDIC WALKING
Dynamická procházka se speciálními sportovními holemi.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Praha 14 
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

14:00  KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ: 
VZHŮRU KE HLADINĚ
Výtvarnou technikou koláže si připomeneme  
hezké momenty našich životů.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

18:00 
- 

19:00  

KURZ: FREESTYLE FOOTBAG  
ANEB HAKISÁK S RADIMEM
Přijďte si „zakopat hakise“ s naším lektorem Radimem. 
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč - Vhodné pro děti a dorost.

16 ST  
9:00

- 
13:00  

VÝLET DO GRÉBOVKY
Nenáročný výlet do srdce pražských Vršovic.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Praha 14 
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

16:00 
- 

18:00 

VÝROBA NADÝCHANÝCH  
MRÁČKŮ SE SVĚTÝLKY
Vyrobte si do svých pokojíků neobvyklou dekoraci.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 300 Kč

17 ČT  
15:00

- 
17:00  

NÁKUPY NA INTERNETU
Ukážeme si, jak na nákupy na internetu.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Praha 14 
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

18:30 
- 

21:00  

KONCERT: THE MOLE‘S WING QUINTET
Mladý a energický soubor hrající swingové hity  
30. a 40. let minulého století.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

18 PÁ 
9:00

- 
13:00

PÁTEČNÍ RUKODĚLNÝ SPECIÁL:
ARTYČOKOVÁ TECHNIKA
Technika špendlení stuh na polystyrenové výlisky. 
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Praha 14 
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

02 ÚNOR
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AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT: 
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Pravidelný kurz nabízející vše od poskytování první 
pomoci až po právní aspekty role zdravotníka.
WorkMed
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 3900 Kč osoba/kurz

19 SO 
15:00   

DĚTSKÉ SOBOTY NA PLECHÁRNĚ:  
KOUZELNÝ HRNEC
Pohádka Divadla Harmonika s kreslením,  
zpíváním, počítáním a vařením.
Divadlo Harmonika 
www.divadloharmonika.cz/repertoar/hrnec
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do dvou let zdarma

20 NE 
12:30  

TURNAJ: PING PONG
Turnaj ve stolním tenisu.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

15:00
- 

17:00 

ZIMNÍ KOUZELNÁ STEZKA
Pomozte nám zachránit sněhuláka! Místo startu: Suchý 
poldr Čihadla, start na křižovatce ulic Farská a Jakubovská.
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: zdarma

21 P0  
14:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ: 
LITERÁRNÍ PONORKA
Máte oblíbenou knihu, ve které hraje vodní živel  
hlavní roli? Těšíme se, že nám ji představíte.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

18:00 
- 

19:00 

KURZ: FREESTYLE FOOTBAG  
ANEB HAKISÁK S RADIMEM
Přijďte si „zakopat hakise“ s naším lektorem Radimem. 
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč - Vhodné pro děti a dorost.

22 ÚT  
17:00   

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ NA TÉMA:  
„HLOUBĚTÍNSKÉ NÁVRŠÍ“
Akce v duchu vyprávění z řad zájemců  
o historii Hloubětína.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarma

23 ST  
19:00   

KONCERT: IVAN HLAS TRIO
V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács  
a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 270 Kč, ZTP + ZTP/P 135 Kč

24 ČT  
15:00

- 
17:00  

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Na kytaru jako obvykle doprovodí Ing. Miroslav Rada.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Praha 14 
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

26 SO  
9:00

ZÁŽITKOVÝ KURZ: PRVNÍ POMOC
Dozvíte se, jak správně poskytnout první pomoc  
a získané vědomosti si otestujete v praxi.
WorkMed
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 1990 Kč osoba/kurz

14:00 
- 

22:00

KYJSKÝ MASOPUST
Průvod masek s hudebníky a masopustní zábava  
až do 22 hodin. Start průvodu v 15 hodin.
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: zdarma

15:00  DĚTSKÉ SOBOTY NA PLECHÁRNĚ:  
MALÁ DÍLNA PRO VELKÁ DÍLA
Tvořivý prostor nejen pro dětské ručky.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do dvou let zdarma

27 NE  
15:00

NEDĚLNÍ POHÁDKA: PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Podle pohádky Boženy Němcové napsala  
Ludmila Razimová.
Liduščino divadlo
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do tří let zdarma

10:00
- 

15:00  

PRO DĚTI: SRAZ SNĚHULÁKŮ V H55
Přijďte do zahrady H55 postavit co nejvíce sněhuláků. 
Kdyby sníh náhodou nedorazil, budeme sněhuláky 
malovat na velkoformátový papír.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarma

15:00  POHÁDKA: SNĚHULÁKOVA TAJNÁ VÝPRAVA
Pohádka o přátelství svérázného  
sněhuláka a štěněte Alíka.
Divadlo 100 opic - www.divadlo100opic.cz/zimni-pohadka
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 60 Kč

28 P0  
14:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ: 
POHYB OCEÁNU
Oceán je neustále v pohybu. Pojďme se vlnit jako on.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

18:00 
- 

19:00 

KURZ: FREESTYLE FOOTBAG  
ANEB HAKISÁK S RADIMEM
Přijďte si „zakopat hakise“ s naším lektorem Radimem. 
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč - Vhodné pro děti a dorost.

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA V CENTRU H55  
ÚNOR - ČERVEN 2022  /  KAŽDÉ ÚTERÝ

děti 16:15-17:15, dospělí 17:30-18:30
H55, www.h55.cz, www.jazykovaskola-elf.cz

VSTUPNÉ: 3100 Kč/osoba
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BYDLENÍ

n Koupím jakýkoliv byt na  Praze 14 a  v  nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i  s  věcným břemenem na  dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509

n Koupím chatu, chalupu do  50 km od  Prahy, 
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za 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 koupí byt pro své děti. Senio-
ra mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti 
a  stavu bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo 
uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

n Nabízím instalatérské a  zednické práce, 
rekonstrukce bytů, koupelen, WC, vý-
měna van, sprchových koutů a  souvisejí-
cí práce. Volejte 607  116  573 nebo pište na   
martin.possl@tiscali.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 Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i  stropů. Tel. 606  227  390,  
jsaifrt@seznam.cz

n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již  
7 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 !! 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 Masáže známými technikami, vč. mas. LYM-
FATICKÉ, lávovými kameny i vakuovými baň-
kami. Horký olej a  vyhřívané lehátko samo-
zřejmostí. Praha 9 Kyje nebo přijedu k  vám. 
725 174 978 Milan Kučera

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

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

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

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

n Gymnázium Chodovická přijme knihovnici 
pro det. prac. v ulici Vybíralova na 0,75 úvaz-
ku. Kontakt: vinohradnik@gymnchod.cz

n Hledám pronájem dílny/garáže nebo jen je-
jich části na občasné opravy starých jízdních 
kol, jako mé hobby. Za  úplatu nebo výpo-
moc na  zahradě, záleží na  dohodě. Oblast 
Hloubětín. 604 304 719

PRÁCE

n HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID ZDRAV. ZAŘÍZENÍ 
V  BLÍZKOSTI METRA ČERNÝ MOST. DPP - 
NADSTANDARDNÍ MZDA. ÚT - PÁ MEZI 11-14 
HOD. - 2 HOD, VEČER MEZI 19-23 HOD. - 2–3 
HOD., SOB. 15-19 HOD. T: 606 823 920

n B. A. přijme zaměstnance na pozici recepční 
a ostraha objektu Praha 9. Požadujeme TR, 
DK strážný, 68-008E, spolehlivost. Vhodné 
i pro důchodce. T: 775 677 478
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      775 565 543        zdravotni@dsvysocany.cz

Domov seniorů Vysočany
Bassova 14, Praha 9 

www.dsvysocany.cz

HLEDÁME FYZIOTERAPEUTA
 Hlavní pracovní poměr nebo na částečný úvazek
 Výborné platové ohodnocení + firemní benefity 
 Pro mimopražské s možností firemního ubytování 
 Práce co má opravdu smysl

92x63mm.indd   1 17.12.2021   15:14:13
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PRVNÍ ČESKÝ MUZIKÁL ZE VSI
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Nabízíme úvěry bez  
i se zástavou nemovitostí  

či refinancování 
nevýhodného úvěru.

Řešíme i nepříjemné finanční 
situace jako jsou

exekuce či blížící se dražby 
u vašeho domu.

V případě potřeby  
tel: 728 816 350

e-mail:  
podnikatelskeuvery@seznam.cz

733 720 744 
hrda@regvyd.cz

Růžena
 

HRDÁ

Řádkovou inzerci 
v těchto novinách pro vás zajistí:

INZERCE
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Křížovka o ceny

V tajence najdete začátek citátu filozofa Senecy: „... váháním a odkládáním, život utíká.“

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. února 2022 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 lednového vydání časopisu Čtrnáctka (2022/1) zní: „Dobrá PŘEDSEVZETÍ SE RODÍ ZE ŠPATNÉHO SVĚDOMÍ.“ Vylosovaní výherci 
jsou: Václav Štička, Praha 9; Miroslav Dlouhý, Praha 9; Elena Salvetová, 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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