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Pražské služby 
Pražské služby jsou firmou s tradicí 
a dlouholetými zkušenostmi 
v nakládání s komunálním odpadem 
a jeho odstraněním. 

V současné době hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice:

ŘIDIČ SK. C 
Co u nás budete dělat
• řídit nákladní nebo speciální vozy nad 7,5 t  

z modernizovaného vozového parku
• řádně pečovat o přidělené vozidlo
• v závislosti na středisku lze u nás čistit komunikace  

(v zimním období zajišťovat úklid sněhu),  
zajišťovat svoz odpadu, ovládat ruku jeřábu apod.

Co za to požadujeme
• řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, paměťovou kartu 

řidiče
• dopravně psychologické vyšetření
• soběstačnost, spolehlivost, zodpovědnost a flexibilita
• jeřábnický průkaz výhodou

A co Vám za to nabízíme
• zázemí stabilní společnosti
• týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)
• benefity v roční výši až 36 tis. Kč  

(navyšování v průběhu prvního roku)
• stravenky nebo stravenkovou kartu
• flexipassy
• příspěvek na penzijní připojištění
• nástup možný ihned i dle dohody
• pracovní doba v závislosti na daném provozu

Pracoviště: 
• Praha

Mzdové ohodnocení: 
• roční dosažitelnou mzdu až 550 tis. Kč (vč. odměn 

a příplatků), v závislosti na počtu odpracovaných směn 
a ročním období

Volejte po–pá od 7,00–14,00 hod.
• p. Jiří Juppa, tel. 737 271 993 
• p. Tomáš Bartoš tel. 605 235 805
• p. Daniel Urbánek tel. 736 518 185
• p. Peter Bendičák tel. 604 291 255
• p. Petr Matějovský tel. 739 682 189

Pohovory: 
• Termín pohovorů každý všední den

PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ             MUZIKÁL ZE VSI
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Šéfredaktorka:
Petra Trnková
e-mail: Petra.Trnkova@praha14.cz
 Plošná inzerce:
 Zuzana Tomaschková, 605 405 799, 
tomaschkova@regvyd.cz, 
Vít Vrbický, 603 786 170,  
vrbicky@regvyd.cz 
Řádková inzerce: 
Růžena Hrdá, 733 720 744,  
radkova.inzerce@regvyd.cz

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk 
územně samosprávného celku • Časopis 
není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají 
autoři • Pro MČ Praha 14 vydává  
Profi–tisk group, s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 
26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • 
Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká 
pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ 
Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, 
Hostavice) • Registrace: MK ČR E 
23296 • Redakční rada: předsedkyně: 
PhDr. Zuzana Jelenová, členové: Josef 
Kutmon, Bc. Michal Prager, MBA, 
Ing. Tomáš Novotný, Soňa Tománková, 
Vladimír Bárta, Hana Pleštilová, Martin 
Kouklík • Členství v redakční radě bylo 
nabídnuto zástupcům všech politických 
stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ 
Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo 
zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí • Neoznačené 
fotografie jsou dílem redakce. Dodané 
písemné materiály označujeme jménem 
autora, nebo zkratkou (dm) • Komerční 
sdělení označujeme zkratkou (pr). 
Foto na titulní straně: rozkvetlá alej 
v Hostavicích v roce 2021, autorka 
fotografie: Kristýna Bílková

přestože nadále čelíme smutným zprá-
vám z  dění na  Ukrajině a  vyrovnáváme se 
s  ekonomickými dopady války na  naše ži-
voty, pohled z  okna je přeci jen veselejší, 
než tomu bylo ještě před měsícem. Všimli 
jste si třeba, jak krásně letos Praha 14 kve-
te? Pásy různobarevných narcisů, tulipánů 
a dalších květin najdete v Kyjích například 
podél Broumarské, v ulici Jordánská na Hu-
tích nebo třeba v Pospíchalově na Černém 
Mostě. Doufám, že Vám pobyt v jarní příro-
dě dělá stejně dobře jako mně. A že si jí taky 

patřičně užíváte při procházkách nebo venkovním sportování.
Značný prostor v aktuální Čtrnáctce věnujeme situaci kolem plánované 
výstavby v  místě dnešní polikliniky Klánovická. Patrně Vám neuniklo, 
že tento nedávno veřejně představený záměr vyvolává mnoho emocí – 
zejména u  některých bývalých koaličních, nyní opozičních zastupitelů. 
Na následujících stránkách jsme se pokusili vysvětlit, co tento developer-
ský záměr obnáší, jakou roli v něm hraje městská část, a zároveň rozptýlit 
Vaše případné obavy z toho, že byste v souvislosti s výstavbou nových 
obytných domů mohli přijít o zdravotní péči. Možností, jak ovlivnit záměr 
soukromého subjektu na soukromém pozemku, pochopitelně moc není. 
Zvláště pokud se developer pohybuje v mantinelech platné legislativy. Už 
proto mě těší, že se nám podařilo najít přijatelný kompromis, díky které-
mu zůstanou v Klánovické lékařské ordinace zachovány a ještě se zvýší 
počet parkovacích míst nad rámec požadovaný současnými předpisy.
Praha 14 má schválený rozpočet na rok 2022. Podrobnosti a stručné infor-
mace o připravovaných letošních investicích přinášíme v aktuálním čísle. 
Pokud žijete na Černém Mostě, zejména v domech, v nichž všechny nebo 
některé byty vlastní Magistrát hl. m. Prahy, možná na vlastní kůži zažíváte 
dopady metodiky, jakou se město v posledních letech řídí při přidělování 
bytů některým problémovým a okolí nepřizpůsobivým osobám. Proble-
matice, která už nějakou dobu patří mezi nejpalčivější místní témata, se 
rovněž věnujeme na následujících stránkách.
Pozitivní je, že s  koncem epidemiologických opatření se ve  větší míře 
do Prahy 14 vrací kultura. Kulturní dům v Kyjích obnovuje svůj program. 
Podrobnosti naleznete na  zadních stránkách Čtrnáctky –  v  Kalendáři 
akcí. Brzy také odstartuje tradiční kampaň na podporu dobrého a vzá-
jemně obohacujícího soužití majority a menšin s názvem Setkání kultur. 
Přestože se jedná o akci, která má v místním kulturním programu své mís-
to dlouhodobě, ve světle aktuálních událostí získává její pořádání zvláštní 
význam. Většina aktivit kampaně se odehraje až na podzim, nicméně už 
od začátku června bude možné využít například nabídku Městské knihov-
ny v Praze, konkrétně pobočky Rajská zahrada, jež připravuje výběr knih 
zahraničních autorů – od románů přes cestopisy až po kuchařky. 
Na závěr si dovolím připomenout nově spuštěnou mobilní aplikaci měst-
ské části s názvem Moje 14. Stažení je zdarma a vše důležité o Praze 14 
budeme mít stále „při ruce“.
Krásný květen přeje
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Váš starosta 
Jiří Zajac
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Parkování by pomohly modré zóny, 
říká radní Novotný 

PETRA TRNKOVÁ, REDAKCE

Jak vnímáte své čtyřměsíční působení 
ve funkci radního pro dopravu? 
Než jsem se v prosinci stal radním, působil 
jsem na Praze 14 jako opoziční zastupitel. 
Mohlo by se zdát,  že je to dostatečná 
průprava, ale opak je pravdou. Zastupitel 
toho o své obci sice ví víc než běžný ob-
čan, ale stále jde jen o úzký vhled do jejího 
reálného fungování. Po svém zvolení jsem 
městskou část začal objevovat novýma 
očima. Každý den se učím něco nového 
a  jsem rád, že naprostá většina úředníků 
pracujících na naší radnici je ke mně velmi 
vstřícná a vlastně i  trpělivá. V mém roz-
hodnutí, zda tuto roli přijmout, hrál roli 
i fakt, že ještě jako opozičnímu zastupiteli 
se mi velmi dobře spolupracovalo s býva-
lým místostarostou pro dopravu Petrem 
Hukalem. Když se při výměně politického 
vedení objevila možnost dopravu převzít, 
volal jsem mu a požádal ho, zda by mi v ta-
kovém případě dělal předsedu dopravní 
komise, která je mým poradním orgánem. 
Jsem rád, že souhlasil a že naše spolupráce 
pokračuje, pomáhá mi se ve věcech rych-
leji zorientovat a  já mohu snáze navázat 
na projekty, které rozběhl on. 

Překvapilo vás něco?
Asi jak obtížné je i z pozice radního něco 
změnit. A když už něco změnit lze, tak je to 
často nesmírně obtížné. Řídit obec je jako 
manévrovat ledoborcem. Ten sice někam 
pluje, ale když chcete změnit kurz, vyža-
duje to obrovské úsilí a trvá to, než se to 
projeví.

Proč právě tato gesce, máte k dopravě 
blízko svým profesním zaměřením?
K  dopravě a  k  městům mám spíše ce-
loživotní vztah než profesní. Když mi 
byly tři, nad postelí mi visela mapa Pra-
hy s linkami MHD, kterou znáte ze sta-
nic metra. Takže ten vztah se budoval 
opravdu dlouho. Já jsem zkrátka fas-
cinován městy. Jde v  podstatě o  živé 
organismy, které se v  čase proměňují, 
reagují, učí se z chyb, a my lidé jsme jen 

jejich součástí. Doprava je v  tom celku 
něco jako krevní řečiště, síť, bez které 
by město nemohlo fungovat. Má znač-
ný dopad na to, jak město vnímáme, jak 
se nám v něm žije. Je to ale také velmi 
nevděčné politické téma, těžko se hledá 
obecná shoda, protože každý přirozeně 
sleduje svůj zájem. 

Jaké zájmy máte na mysli? 
Každý se chce přesouvat pohodlně, to zna-
mená snadno a rychle. Zároveň nechce být 
negativně ovlivňován dopravou druhých. 
Kdo více užívá auto, přeje si více kapacit-
ních silnic. Cyklisté chtějí více cyklopruhů, 
lidé cestující MHD častější spoje nebo ces-
tování bez přestupů a tak dále. Když se má 
zavést autobus tam, kam dříve nejezdil, lidé 
se obávají hluku. Když se má postavit nová 
silnice, nemá vést příliš blízko jejich domů. 
Je to neustálý střet osobních zájmů. Hle-
dání kompromisu je nesmírně zajímavé, ale 
někdy i vysilující. 

Jaká je vaše vize/koncepce dopravy  
v MČ P14?
Svou vizi dopravy jsem si nepřímo ujasnil 
ve své diplomové práci. Byť mám ekono-
mické vzdělání, zabýval jsem se konceptem 
města krátkých vzdáleností. To je jedno-
duše řečeno takové město, ve kterém jste 
schopní uspokojit své každodenní potřeby 
v docházkové vzdálenosti, říká se do čtvrt 

hodiny chůze. V blízkosti vašeho bydliště 
by měly být pracovní příležitosti, vzdě-
lávací zařízení, volnočasové vyžití a  zá-
kladní služby jako supermarket, lékárna či 
pošta. Ono se totiž ukazuje, že problémy 
s  dopravou není možné řešit neustálým 
rozšiřováním silnic. Nové pruhy jen přilá-
kají více aut a způsobí potíže někde jinde, 
navíc budování nových a  nových silnic je 
nesmírně drahé. Když se ale staví sate-
litní městečka za  Prahou, kde lidé pouze 
přespávají, nutíme jejich obyvatele dojíž-
dět. A vzhledem k tomu, že jsme okrajová 
městská část, o tranzitní dopravě víme své. 
Ale ani na naší městské části situaci nepo-
máháme. Například Hostavice nebo Hutě 
nemají školu, Hutě ani školku. Tím rodiče 
a  děti nutíme vykonat delší cestu, často 
bohužel autem, což by nemuseli, kdyby se 
dalo do školy chodit pěšky. Mou vizí je, že 
nejlepší doprava je ta, která vůbec nemusí 
vzniknout. Stačí totiž velmi málo, aby byly 
stávající silnice dostačující. Sami asi víte, jak 
se po Praze jednoduše jezdí mimo špičku 
nebo o školních prázdninách. 

Jaké konkrétní kroky by měly vést 
k naplnění této vize? 
Realizace takového konceptu přesahuje 
horizont několika volebních období. Přes-
to můžeme některé kroky činit již dnes. 
Když si opět půjčím příklad Hutí, tak tam 
jsme ve spolupráci s kolegy z Rady začali 

ROZHOVOR S RADNÍM PRO DOPRAVU TOMÁŠEM NOVOTNÝM O JEHO VIZI FUNGOVÁNÍ DOPRAVY 
VE MĚSTĚ, PŘIPRAVOVANÝCH PROJEKTECH I PROBLEMATICKÝCH BODECH NA ČTRNÁCTCE. 

Radní pro dopravu Ing. Tomáš Novotný ukazuje nově budované obratiště linky 223 v Bryksově ulici 
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připravovat novou školu a  školku. Stej-
ně tak prověřujeme možnosti nové školy 
v Hostavicích, potažmo na Jahodnici. Zá-
roveň jsem rozjel přípravu koncepční stu-
die, která má za cíl nastínit rozvoj oblasti 
podél Chlumecké ulice do roku 2040. Jde 
o jednu z hlavních os městské části, která 
místo toho, aby spojovala jednotlivé čtvrti 
dohromady, tak je rozděluje. Její podoba 
je poplatná účelu, pro který vznikla – sil-
niční výpadovka z  Prahy. Před lety však 
byla dostavěna Vysočanská radiála, která 
z Chlumecké převzala značnou část tran-
zitní dopravy. Měli bychom se proto začít 
bavit o její přeměně na běžnou městskou 
ulici a zvážit, jestli při té příležitosti nedo-
vést tramvaj z Lehovce alespoň na Rajskou 
zahradu, kde má od  letošního prosince 
fungovat nová vlaková zastávka. 

Je něco, co můžete stihnout 
v krátkodobém horizontu? 
Pracuji na tom, aby se povedlo najít řešení 
mezi subjekty, které vlastní terminál Černý 
Most a fungují na něm - tak, aby byl dob-
ře spravovaný, tedy i  uklizený a  nedělal 
městské části ostudu. To by se snad mělo 
zvládnout ještě do  letošních voleb. S  tím 
souvisí i  rozšíření a  oprava chodníku ve-
doucího od  metra k  obchodnímu centru 
Černý Most, po kterém denně projdou tisí-
ce lidí, ale jeho stav tomu neodpovídá. Dále 
chceme například na zkoušku na půl roku 
zjednosměrnit část Sklenské, abychom 
omezili tranzit přes tuto ulici, který zároveň 
v  ranní špičce zpožďuje autobusy ve Vaj-
garské ulici. Když mluvím o  autobusech, 
tak od 1. června připravujeme zprovozně-
ní nového obratiště v Bryksově ulici, které 
umožní prodloužit linku 223 na Vybíralku, 
tedy do spodní části sídliště Černý Most. 
Pronajali jsme parkoviště u  obchodního 
domu Sparta jeho vlastníkovi, který tam 
vybuduje závory, aby již nebyl problém tam 
na chvíli zaparkovat, když jdete na poštu 
nebo nakoupit. Jednáme s  provozovateli 

o rozšíření sdílených kol po území Prahy 14. 
Vidíte, že toho je celkem dost. 

Co vnímáte jako největší dopravní 
bolesti P14?
Kdybych měl vybrat jednu věc, řeknu par-
kování. S tím se totiž potýkají snad všechny 
naše čtvrtě. Největší problémy jsou na síd-
lištích, která kromě nejnovějších částí Čer-
ného Mostu nebyla stavěna na objem aut, 
jaký máme dnes. Lidé často parkují, kde se 
dá, což je potenciálně nebezpečné, pro-
tože stáním v křižovatkách blokují příjezd 
záchranných složek. Lidé volají po více par-
kovacích místech, ale zároveň nechtějí přijít 
o zeleň, která je jedním z benefitů bydle-
ní na sídlišti. Stavět parkovací domy nebo 
podzemní garáže je velmi nákladné a není 
možné financovat jejich výstavbu a  pro-
voz a  zároveň nevybírat parkovné. Pro-
blémy s parkováním jsou ale i ve čtvrtích 
s  rodinnými domy. Často tam jsou velmi 
úzké ulice, zaparkovaná auta nesmí bránit 
ve výjezdu z pozemků a musí být splněny 
další zákonné úpravy a normy, kvůli kterým 
může být nalezení funkčního řešení až nad-
lidský úkol. 

Velké emoce budí zavádění 
parkovacích zón. Jak tento problém 
vnímáte vy?
Zavedení modrých zón je politické roz-
hodnutí, u  kterého podle mě již není 

možnost ptát se „zda“, ale „kdy“. A sa-
mozřejmě také „jak a kde“. Jsme posled-
ní městská část na východě Prahy, která 
má metro a nemá zóny, a tak u nás přes 
den parkují v ulicích stovky aut. V pro-
sinci byl u  metra Černý Most otevřen 
P+R parkovací dům s  kapacitou téměř 
900 aut, stál více než půl miliardy ko-
run. Ten dům je využitý sotva z  jedné 
třetiny, přestože v  něm celodenní par-
kování stojí jen 50 Kč. Dokud budou mít 
přespolní řidiči možnost stát v  našich 
ulicích zdarma, nebude tenhle parkova-
cí dům nikdy plný. Modré zóny neregu-
lují jen parkování přes den, ale i v noci. 
Z  městských částí, kde zóny fungují, 
vidíme, že po  jejich zavedení přes noc 
ubylo 10–15 % aut. 
Souvisí to s  cenovou politikou – roční 
parkovací kartu pro první vozidlo pořídí-
te za téměř symbolickou cenu, nižší, než 
kolik stojí plná nádrž. Pro druhé auto 
stojí parkování násobně více, pro třetí 
a každé další vozidlo ještě více. Lidé jsou 
tak nuceni přemýšlet, zda opravdu po-
třebují mít u domu dvě, nebo tři auta.  

Jste tedy pro zavedení modrých zón? 
Myslím si, že v některých lokalitách by 
měly být modré zóny zavedeny před 
tím, než začneme s  budováním dalších 
parkovacích stání. Dost možná pak zjis-
tíme, že nám současné kapacity stačí. 
Pokud se někdy v  budoucnu povede 
politická debata o zavedení zón, já budu 
pro. A budu usilovat o to, aby se pení-
ze, které se z parkování vyberou, pou-
žily na  údržbu veřejného prostoru.  Ať 
vnímáme, že platíme za něco, co naše-
mu městu viditelně prospívá. Věřím, 
že modré zóny budou jedno z hlavních 
témat zářijových komunálních voleb 
na  naší městské části. Lidé by si proto 
měli zkontrolovat programy stran, které 
volí, aby u  této problematiky zastávaly 
stejný názor, jako mají oni. 

Co čeká dopravu v na Čtrnáctce v nebližší době?  
Nové zastávky i cyklostezky, ale bohužel také uzavírky

ZE ZELENÉHO PÁSU PODÉL 
ČESKOBRODSKÉ ULICE BUDE  
NOVÝ PARK
V první etapě projektu bude ve stáva-
jící izolační zeleni podél Českobrodské 
ulice u  Jiráskovy čtvrti vybudována 
nová cestní síť a územím budou rovněž 
nově procházet dvě cyklistické trasy. 
Cílem je začít využívat toto území jako 
park. Hotovo má být už na  podzim 

tohoto roku. V  dubnu schválila Rada 
městské části výběrové řízení na zho-
tovitele první etapy projektu, navazu-
jící druhá etapa by měla být realizová-
na v průběhu příštího roku v závislosti 
na  zajištění financování z  Magistrátu 
hlavního města Prahy. Od konce roku 
2024 pak bude toto území sloužit jako 
přístup k  nové železniční zastávce  
Praha – Jiráskova čtvrť. 

NA ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE RAJSKÁ 
ZAHRADA UŽ BUDUJÍ NÁSTUPIŠTĚ
Práce na  železniční zastávce Rajská 
zahrada opět pokročily. V  průběhu 
dubna začala Správa železnic s  vý-
stavbou prvního nástupiště, hotovo 
by mělo být ještě na konci letošního 
roku. Přesto není jisté, zde se v  té 
době už na  Černý Most lidé svezou 
vlakem. Zprovoznění zastávky totiž 

Předseda dopravní komise Ing. Petr Hukal 
s radním Tomášem Novotným 
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CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM V OBLASTI DOPRAVY V PRAZE 14 A JAK BYSTE HO ŘEŠILI?
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Mgr. Irena Kolmanová, 
TOP 09 
Doprava v Praze 14 je pal-
čivé téma. Pokud pominu 
trvale přetížené páteřní 
komunikace, pak dalším 

problémem je parkování. Nová parko-
vací místa vznikla v posledních dvou 
letech na ulici Ocelkova a Chlumecká, 
na podzim bylo otevřeno P+R na Čer-
ném Mostě. Další místa pro parkování 
vznikají v zástavbě jen obtížně a vždy 
na úkor zeleně. Jako řešení se nabízí 
využití parkovacích domů, garážových 
stání v podzemí, zavedení modrých zón 
a zároveň ponechání některých komuni-
kací pro parkování zdarma.

Ing. Petr Hukal, DiS., 
Ph.D., Piráti 
Parkování, a to i přesto, 
že za mého působení 
v pozici místostarosty 
pro dopravu bylo zřízeno 

v ulicích přes 450 parkovacích stání 
na Černém Mostě, desítky v Hloubětíně 
a další se projektují pro Lehovec. Pro 
přespolní se otevřelo nové parkoviště 
u točny tramvaji a v Chlumecké. A co 
parkovací dům s 880 místy? Pořád to 
nestačí? Jak je to možné? Nemáme 
parkovací zóny u stanic metra. Poděkujte 
populistům, kteří Vám určitě i u těchto 
voleb vysvětlí, že nejsou třeba.
 

Bc. Petr Vítů, STAN 
Problémů v dopravě má 
Praha 14 dlouhý seznam. 
Mezi ty největší bych 
zařadil chybějící chodníky, 
nedostatek parkovacích 

míst i vysoký počet dopravních zna-
ček. Řešení? Provést revizi dopravního 
značení a počet značek snížit. V rámci 
jednotlivých lokalit obnovit vodorovné 
dopravní značení a využívat zatravňovací 
dlaždice k tvorbě nových parkovacích 
stání. Realizovat potřebné chodníky 
z betonových panelů, recyklátů a dalších 
dostupných materiálů.
 

Jaroslav Šůs, Nezávislí – 
Naše Čtrnáctka 
Žalostný stav míst-
ních komunikací (silnic 
i chodníků), neodpoví-
dající počet parkovacích 

míst i dosud nerealizované prodloužení 
Ocelkovy ulice, které by odklonilo 
tranzitní dopravu. To jsou hlavní dopravní 
problémy Prahy 14. Mají přitom společný 
důvod své existence, a to skutečnost, 
že předchozí ani současné vedení Prahy 
14 tyto problémy nevnímá jako priori-
tu, nehledá komplexní řešení ani není 
ochotno na dílčí nápravu vyčlenit peníze 
v rozpočtu.
 

Josef Kutmon, ODS
Praha 14 je silně zatíže-
na tranzitní dopravou 
na hlavních tazích.  Vý-
hledově pomůže Pražský 
okruh, pro nás především 

takzvaný Severní okruh (stavby 518, 519, 
520), které půjdou možná do územní-
ho řízení v roce 2025.  Největší lokální 
problém je Broumarská ulice, protože 
je jedinou příjezdovou a odjezdovou 
komunikací pro sídliště Černý Most a Le-
hovec. S velkou koncepcí dopravy musí 
přijít Magistrát hl. m. Prahy. Malování 
cyklopruhů a zužování komunikací určitě 
řešením není.

Ing. Karel Med, ANO
V dopravě jsou velké 
rezervy po celé Pra-
ze. Současná politická 
reprezentace ucpává 
město uměle vytvoře-

nými překážkami, jako jsou nevhodně 
umístěné cyklopruhy. Na Praze 14 je 
několik slabých míst. Sjezd z Chlu-
mecké na Ocelkovu, kde by situaci 
vyřešil semafor, dále odbočení vlevo 
z Poděbradské na Průmyslovou, kde by 
pomohlo prodloužení zelené a odboče-
ní z Kolbenovy na Kbelskou. V tomto 
případě bude potřeba radikální řešení – 
most/tunel, a to již z Průmyslové.

závisí na  systému dvou lávek, jejichž 
stavbu financuje hlavní město Praha. 
První, o  délce téměř 50 metrů, pře-
klene Chlumeckou ulici, druhá bude 
ve  vyšší výškové úrovni a  s  celko-
vým rozpětím 37 metrů povede přes 
železniční trať a  na  nástupiště. Je-
jich výstavbu schválil magistrát letos 
v březnu, a ačkoliv původně měly být 
hotové společně se zastávkou, nyní 
se hovoří až o  jaře roku 2023. Bez 
nich se bohužel na nástupiště nebude 
možné dostat, a  tak termín otevření 
zastávky závisí na jejich dokončení.
Nepůjde přitom o  poslední zastávku, 
která by se měla v Praze 14 v dohledné 
budoucnosti otevřít. Již na  konci roku 
2024 začnou vlaky zastavovat hned 
ve  třech nových stanicích – Jiráskova 
čtvrť, Jahodnice a  Hostavice. Cestující 
se z  těchto zastávek dostanou do  Bě-

chovic, k nové přestupní stanici na metro 
Depo Hostivař a dále pak na  již hotové 
stanice Zahradní Město, Eden a moder-
nizovanou stanici Praha-Vršovice.

ZMĚNA DOPRAVNÍHO  
REŽIMU VE SKLENSKÉ
Ještě v  průběhu května by mělo dojít 
k  zjednosměrnění části Sklenské ulice 

Nově budovaná železniční zastávka Rajská zahrada
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ve  směru od  Vajgarské k  Broumarské. 
Obousměrný průjezd bude umožněn jen 
vozidlům MHD, integrovaného záchran-
ného systému a  cyklistům. Opatření 
bude řešeno formou přechodné úpravy 
provozu na půl roku, poté bude vyhod-
noceno a  buď převedeno do  trvalého 
stavu, nebo navráceno k  původnímu 
řešení. „Po dohodě s vedoucím Odboru 
dopravy navrhujeme zatím jen vyzkou-
šet toto dopravní opatření, jehož příno-
sy a případná negativa budou průběžně 
vyhodnocovány a v závěru roku disku-
továny na veřejném projednání s občany 
z přilehlé oblasti Nad Rybníkem,“ před-
stavil záměr radní pro dopravu Ing. To-
máš Novotný. 
Úprava se snaží vyjít vstříc opakova-
ným stížnostem obyvatel ze zmíněné 
lokality, kde úzkými ulicemi projíždí 
tranzitní doprava. Komplexní řeše-
ní provozu včetně vyznačení parko-
vacích míst v  ulicích má již radnice 
připraveno. Plánované opatření by 
rovněž mělo vést ke  zrychlení auto-
busových linek projíždějících přes za-
stávku Vajgarská. V  ranní špičce do-
chází ke  kolonám v  Broumarské ulici 
a  část řidičů se ji snaží objet právě 

přes Sklenskou, Vajgarskou a  Tálin-
skou, což tato úprava znemožní. 

V KVĚTNU ZAČNOU OVLIVŇOVAT 
PROVOZ NOVÉ UZAVÍRKY
K již probíhajícím omezením, souvisejícím 
s  modernizací železniční trati Vysočany 
– Lysá nad Labem nebo bouráním mostu 
Pražského okruhu přes Chlumeckou ulici, 
přibydou ještě v květnu dvě nová, která 

budou mít na provoz v Praze 14 význam-
ný dopad. První začne v pondělí 2. května 
a potrvá do 1. června. Půjde o rekonstruk-
ci povrchu zbývající části Ocelkovy ulice 
od  křižovatky s  Cíglerovou po  terminál 
metra Černý Most. Komunikace se bude 
opravovat postupně ve třech etapách, při 
kterých bude docházet k  úpravám do-
pravního provozu. Většinou bude možné 
projíždět vždy jen jedním směrem. Řidiči 
by proto měli být obzvlášť obezřetní a sle-
dovat aktuální dopravní značení. 
Od  15. května pak bude uzavřena část 
Budovatelské ulice od nájezdu na Vyso-
čanskou radiálu směrem do Satalic. Jed-
ná se o  kompletní rekonstrukci včetně 
inženýrských sítí. Ačkoli se již nejedná 
o  území Prahy 14, omezení a  objízdné 
trasy se městské části bohužel týkat bu-
dou. Zároveň dojde opět k úpravě linek 
186 o 201. O přesném vedení objízdných 
tras nebylo v  době uzávěrky časopisu 
ještě rozhodnuto. Pro aktuální informa-
ce sledujte web městské části, aplikaci 
Moje 14 nebo informace na jednotlivých 
označnících dotčených zastávek MHD. 
Rekonstrukce by měla skončit nejpozději 
v září letošního roku. 

Foto: Snežana Nikolić

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 
S VEŘEJNOSTÍ K VÝSTAVBĚ 
HLOUBĚTÍNSKÉHO 
TUNELU A ZKAPACITNĚNÍ 
PRŮMYSLOVÉHO POLOOKRUHU
11. 5. 2022 v 17:30, komunitní centrum 
H55 (Hloubětínská 1138/5)
Přijďte se seznámit s plánovaným 
projektem výstavby Hloubětínské-
ho tunelu a zkapacitnění křižovatek 
Průmyslová – Kbelská x Poděbradská 
i Kbelská x Kolbenova. 
Setkání se zúčastní představitelé MČ 
Praha 14, prezentovat budou zástupci 
Satra, spol. s r. o., a předseda České 
komory architektů Ing. arch. Jan Kasl. 
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Co vlastně obnáší práce optika? 
Práce optika je skloubení několika druhů znalostí a schopností. Základem je empatie, technické myšlení a zručnost. 
Na začátku si s každým zákazníkem popovídáme a zjišťujeme jeho potřeby a očekávání, jakým způsobem mu mají 
nové brýle pomáhat.  Na základě těchto poznatků můžeme nabídnout co nejlepší řešení. Optik se musí umět vcítit 
do pocitů a potřeb zákazníka. Zjistit, co ho trápí, a vymyslet produkt, který bude co nejlépe splňovat jeho představy. 
Empatie je tedy důležitá, pro každého zákazníka je totiž podstatné něco jiného. Někdo nerad řídí v noci, protože ho 
protijedoucí auta oslňují, tomu můžeme vyrobit brýle do auta, které snižují oslnění. Někdo jiný tráví celý den u PC 
a večer je hodně unavený. Část únavy sníží brýle s modrým fi ltrem na veškerá digitální zařízení. A jiný zase chce vidět 

s jedněmi brýlemi na všechny vzdálenosti, na blízko, na střední vzdálenost i na dálku. Ptáme se zákazníků, zda brýle 
potřebují i na čtení doma nebo na sledování televize. Nakonec mnohdy zjistíme, že z původních pár hodin používání 
brýlí během dne je to mnohem více.
Téměř každý výrobce brýlových čoček má dnes 100stránkový katalog produktů a všechny produkty je nutné znát. Zde 
se dostáváme do technických znalostí. Liší se i parametry, pro koho je určitý typ optiky (brýlových skel) ten správný. 
Musíme znát produktové vlastnosti každého produktu – pro koho je vhodný, jak funguje, jak se takováto optika 
centruje do brýlí apod.
V neposlední řadě jsme i součástí optického řemesla. Zábrusy brýlí, jejich úpravy a opravy je potřeba umět nejen 
teoreticky, ale i prakticky. Zábrus brýlových čoček zvládnou všichni naši zaměstnanci. Používáme moderní optické 
přístroje a díky tomu máme celou zakázku pod kontrolou od začátku až do konce. Někdo vidí brýlové čočky a obruby 
jako kus plastu. Jednotlivé druhy plastů obrub i brýlových čoček se liší vlastnostmi a při zábrusu se používají jiné 
postupy, které se uplatňují i při dalších manipulacích.

Jaký je vlastně rozdíl mezi optikem a optometristou? 
Optometrista je mezičlánek mezi očním lékařem a optikem. Zná do detailu lidské oko a specializuje se na vy-
šetření zrakové ostrosti. Pokud tedy chce zákazník co nejpřesněji změřit zrak, je nejlepší volba právě opto-
metrista. Pokud se mu při vyšetření nezdá něco v pořádku, odesílá zákazníka k lékaři na další vyšetření.
V mnoha zemích již optometrista funguje jako hlavní odborník specializující se na měření zraku. Pokud mám potíže 
s očima, navštívím očního lékaře. Pokud špatně vidím a potřebuji nové brýle, pak jdu za optometristou.

Jaké služby nabízíte zákazníkům v oční optice Top Esthetic/Lexum v Kyjích?
Velkou výhodou naší optiky je komplexní péče o zákazníka – skloubení péče očního lékaře, odborná znalost op-
tometristy a odborně vzdělaný oční optik, který pomůže výsledný produkt posoudit. Jsme tedy schopni vše vyřešit 
na jednom místě. Řešíme přímo na pobočce i případný servis a objednáváme náhradní díly. Zákazník si tak nemusí 
kupovat kompletně nové brýle, jak to často bývá v jiných optikách. Zároveň poskytujeme garanci na návyk dioptrií. 
Používáme digitální měřící systémy a prověřené dodavatele brýlových čoček i obrub.
Od nás neodchází zákazník s brýlemi, které mu sluší, ale i s brýlemi, které budou stoprocentně vyhovovat jeho potřebám.

www.lexum.cz

V budově Polikliniky Bioregena v Kyjích se nachází oční optika Top Esthetic. Přímo v optice si můžete nechat vyšetřit zrak optometristou a následně si 
vybrat brýle z široké nabídky různých modelů. Na to, proč navštívit optiku a jaké jsou výhody, jsme se zeptali Petra Hornycha, Dis., manažera sítě očních 
optik Lexum, jejíž součástí je Top Esthetic od loňského roku.
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KONTAKT
Oční optika Top Esthetic/Lexum, Poliklinika Bioregena, Vajgarská 1141, Praha 9, tel.: 774 496 074, optika.kyje@lexum.cz



08

Aktuality

Kurzy českého jazyka pro cizince
Farní charita Praha 14 organizuje kurzy českého jazyka pro cizince. Do kurzu 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

Výstava  
v Galerii 14

Ve středu 4. května bude v Gale-
rii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Černý 
Most) v 17 hodin zahájena výstava 
fotografií studentů a absolventů 
Pražské fotografické školy. Výsta-
va potrvá do 26. května a bude 
otevřena vždy v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek od 14 do  
18 hodin. Vstup volný.
 

Koncert  
v Galerii 14
Ve středu 25. května se v Galerii 14 
(nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most) 
uskuteční koncert komorní hudby. 
Vystoupí soubor Vibrafonissimo. 
Na programu jsou díla R. Galliana,  
A. Piazzolly a dalších. Akce začíná 
v 18.30 hodin. Vstup volný.

Oslava 77. výročí 
ukončení  
II. světové války
Slavnostní shromáždění občanů 
u příležitosti 77. výročí ukončení  
II. světové války se uskuteční 
ve středu 4. května ve 14 hodin 
u památníku II. odboje v parku 
na Novém náměstí v Hloubětíně.

Ukrajinští školáci v Praze 14
„V  současné době chodí do  základ-
ních škol v  Praze 14 přes 200 ukra-
jinských žáků, kteří do  Prahy uprchli 
před ruskou invazí. Nejvíce, tedy 72, 
jich přijala ZŠ Bratří Venclíků. Aktu-
ální situaci i  výhled na  příští školní 
rok s  řediteli škol průběžně řeším, 
28. dubna jsme 
na  toto téma měli 
poradu,“ uvedla 
1. místostarostka 
Prahy 14 PhDr. Zu-
zana Jelenová, 
do jejíž gesce spa-
dá mimo jiné škol-
ství. V  současné 
době jsou ukra-
jinské děti z  české školní docházky 
uvolněné až do  konce tohoto škol-
ního roku. Část z nich přesto do škol 
v Praze 14 nastoupila. Další absolvu-
jí distanční vyučování, zajišťované 
ukrajinským ministerstvem školství, 
případně přímo školami na  Ukraji-
ně v oblastech, kde výuku realizovat 
lze. Jaká pravidla budou pro ukrajin-
ské uprchlíky platit v  nadcházejícím 
školním roce, není zatím jasné, české 
ministerstvo školství do uzávěrky to-

hoto vydání pokyny nevydalo. Je ov-
šem vysoce pravděpodobné, že míst 
v  pražských mateřských i  základních 
školách nebude dostatek a  situaci 
bude nutné řešit. 
Zápisy do  základních škol pro čes-
ké děti a  cizince s  trvalým povolením 

k  pobytu pro-
běhly v  dubnu. 
Děti z  Ukrajiny, 
které na  základě 
lex Ukrajina zís-
kaly vízum strpě-
ní, mají pro zápis 
do  školního roku 
2022/2023 sta-
novený termín od   

1. června do 15. července. O konkrét-
ním termínu a čase zápisu pak rozho-
dují jednotlivé základní školy, je tedy 
třeba sledovat webové stránky spá-
dové školy. Začátkem května startují 
zápisy do mateřinek pro české děti, in-
formace o konkrétních termínech a kri-
tériích zveřejňují jednotlivé MŠ na svých 
webových stránkách. Na  stejném mís-
tě najdete i  speciální termíny určené 
dětem z  Ukrajiny opět v  rozmezí dat  
1. června – 15. července.  pet

Přednáška  
Obezřetný senior
5. května v 10 hodin pořádá Městská 
knihovna v Praze na pobočce Raj-
ská zahrada akci Obezřetný senior 
– přednášku preventisty Policie ČR. 
Tématy přednášky budou zásady 
bezpečného chování a osobní bez-
pečnosti doma i venku, problematika 
„šmejdů“ či bezpečnost v online 
prostředí a nástrahy v něm.

pet

Jubilanti se sešli v Galerii 14

Pravidelné setkání jubilantů se po co-
vidové pauze konečně mohlo usku-
tečnit, i  když se drobné občerstvení 

raději rozdávalo na  cestu. Galerie 14 
koncem března přivítala seniory, 
kteří v  uplynulých čtyřech měsících 
oslavili významné životní výročí –  
80. či 85. narozeniny. Jubilanti vy-
slechli koncert smyčcového kvarteta 
Uniquartet, složeného z  hudebníků 
orchestru Národního divadla a popo-
vídali si s 1. místostarostkou městské 
části PhDr.  Zuzanou Jelenovou. At-
mosféra byla přátelská a vřelá. „Jsem 
za tato setkání vděčná, po často vy-
čerpávajících politických jednáních 
jsou pro mne vyloženě osvěžením. 
A věřím, že nenabíjejí pouze mne, ale 
hlavně seniory, pro které je pořádá-
me,“ uvedla místostarostka Jelenová. 
 pet

Jubilanty přivítala 1. místostarostka PhDr. Zuzana 
Jelenová  Foto: P14K

„Mohu ujistit občany Prahy 14, že 
se nemusí obávat nepřijetí dětí 

do jejich spádové školy.“
PhDr. Zuzana Jelenová,  

1. místostarostka Prahy 14
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Sleva
-30% 

na kuchyňský
nábytek

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné 
na stránkách www.kuchynskastudia.cz

+
myčka

zdarma

Udílení Cen městské  
části Praha 14

Také v letošním roce Praha 14 ocení 
významné osobnosti kultury, sportu, 
lékařství a dalších oblastí, jejichž život 
a působení bylo či je spjato s měst-
skou částí. Veřejné setkání k slavnost-
nímu udělení Cen MČ Praha 14 se 
uskuteční v pondělí 9. 5. od 16 hodin 
v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) 
za účasti starosty Jiřího Zajace, dalších 
členů vedení radnice a zastupitelů 
městské části. O tom, kdo letos ceny 
obdrží, místní zastupitelstvo rozhodlo 
už loni v prosinci. Oceněny budou 
tyto osobnosti: pan prof. Oldřich 
Čech (významný ortoped a zaklada-
tel moderní české ortopedie), pan 
Ludvík Hess (zakladatel babyboxů), 
paní Mgr. Jiřina Olivová Břicháčková 
(akademická malířka), pan Antonín 
Břicháček (básník, fotograf a tvůrce 
uměleckých děl), pan Jan Břinek (kro-
nikář Hloubětína) a pan Lumír Ruzha 
(několikanásobný mistr světa a Evropy 
veteránů ve stolním tenise). Těšíme se 
na vaši účast. red

Setkání kultur 2022

Tradiční kampaň Setkání kultur, díky které 
si v městské části pravidelně připomínáme 
tradice a kulturu jiných národností, je zpět 
v plné kráse. Na co se můžete těšit? 
Sérii aktivit i  tentokrát zahájí Městská 
knihovna v Praze, pobočka Rajská zahrada, 
která v červnu nabídne výběr knih zahra-
ničních autorů. Současně připravila čtení 
pohádek a příběhů spojené s dílničkou pro 
nejmenší. Dále se do kampaně zapojí Ko-
munitní centrum Kardašovská, kde budete 
moci navštívit cestopisnou besedu. Na pří-
jemné setkání, „ochucené“ popíjením mau-

ricijského čaje a  kávy mohou lidé zavítat 
21. června. Na  podzim se můžete těšit 
na oblíbený hudebně komponovaný večer 
v  KD Kyje, Bulharské odpoledne na  Ple-
chárně nebo na  setkání na  téma „Řecko 
a jeho filozofové“  v Kavárně Maňána. Ná-
klady na  kampaň městská část částečně 
hradí z  dotace od  hlavního města Prahy. 
Všechny aktivity jsou v souladu se stávají-
cí Koncepcí politiky hl. m. Prahy ve vztahu 
k národnostním menšinám. Další podrob-
nosti k Setkání kultur 2022 zájemci nalez-
nou v příštím vydání Čtrnáctky. red

Na Setkání kultur 2021 mezi jinými vystoupili Vojta Lavička & Gipsy Balkan Band  Foto: Svetlana Lopato

fitness pro lidi v každém věku

• kruhový Trénink na chytrých strojích
• TRÉNINKY PRO ZDRAVÁ ZÁDA JAK PRO DOSPĚLÉ  
   TAK I DĚTI
• OSOBNÍ TRÉNINKY NA EMS x-body
• ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA NA INBODY STROJI 
• PřátelskÁ atmosférA, vhodnÁ I pro úplné    
   začátečníky

tel.: 736 291 800
Slévačská 752/36

VÍCE NA www.nolimitsclubs.cz

1. trénink zdarma
na chytrých strojích

na lehovci

 Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170

 Zuzana TOMASCHKOVÁ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

tomaschkova@regvyd.cz
605 405 799
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Praha 14 se zapojuje do  
Konference o budoucnosti Evropy
Praha 14 v rámci naplňování místní Agen-
dy 21 patří mezi městské části, které 
umožňují účast veřejnosti na rozhodová-
ní a plánování, a to s cílem podpořit trvalý 
postup k udržitelnému rozvoji na místní, 
ale i regionální úrovni. Nyní městská část 
zapojuje své občany do  celoevropské 
debaty, kterou představuje Konference 
o budoucnosti Evropy. 

„Jedná se o  vůbec první podobnou 
akci celoevropského významu, jejímž 
cílem je zapojit co nejširší evrop-
skou veřejnost do  debaty o  budou-
cím směřování ,starého kontinentu‘. 
Řada evropských států proto organi-
zuje různorodé platformy pro disku-
se s občany. Cílem je sbírat podněty, 
sdílet postřehy a pomáhat tak utvářet 
naši společnou budoucnost,“ uvedl 
radní Prahy 14 Ing. Jan Liška, který má 
v gesci naplňování místní Agendy 21. 

AKTIVITY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část Praha 14 v  souvislos-
ti s  tímto evropským dialogem a  při 
příležitosti Světového dne životního 
prostředí OSN (5. června 2022) při-
pravila pro své obyvatele celou řadu 
akcí pod společným názvem „Klima – 

a  co s  tím?“ (viz informační rámeček 
uvedený na této stránce).
„Těší mě, že svou účast v  rám-
ci panelové diskuse ke  ,Kli-
matickému plánu hl. m. Prahy 
do  roku 2030‘, kterou pořádáme  
6. 6. 2022, přislíbili mimo jiné pan 
Petr Hlubuček, náměstek primáto-

ra hl. m. Prahy pro oblast životního 
prostředí a bezpečnost, a pan Martin 
Bursík, předseda Komise Rady hl. m. 
Prahy pro udržitelnou energii a klima. 
Srdečně vás tímto k  této odborné 
diskusi zvu,“ dodal radní Liška.  

red

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
PO SUCHÉM POLDRU A MOKŘADU 
V AREÁLU SPOL. COCA–COLA
2. 6. 2022 OD 17:00
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9
Registrace nutná na adrese  
pavlina.george@praha14.cz 
nejpozději do 2. 6. 2022, 12:00

KLIMATICKÝ PLÁN PRAHY 
odborná diskuse na téma klimatický 
plán, adaptační opatření atd.
6. 6. 2022 OD 16:30 DO 18:30
H55, Hloubětínská 1138/5, Praha 9

ENERGETICKÉ ÚSPORY 
A HOSPODAŘENÍ S VODOU

veletrh a odborné poradenství v oblasti 
energetických úspor, využívání dešťové 
vody apod. pro SVJ, bytová družstva, 
domácnosti i podnikatele
8. 6. 2022 OD 13:00 DO 18:00
Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 9

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
PŘES MEANDRY ROKYTKY 
A ČIHADLA
9. 6. 2022 OD 17:30
sraz u Plechárny, Bryksova 1002/20, 
Praha 9

VÝSTAVY „VODA V KRAJINĚ“ 
A „ŘEKY A POVODNĚ“
31. 5. 2022 AŽ 5. 6. 2022
Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9

KLIMA – A CO S TÍM?

Rajská zahrada 
ožila Dnem Země 
Prahy 14
Po vynucené pauze způsobené koro-
navirovou pandemií se na  prostran-
ství před stanici metra Rajská zahrada 
vrátil Den Země Prahy 14. Tradiční 
oslavou svátku planety, která se ko-
nala 21. 4., vyvrcholila série drob-
nějších aktivit, rovněž zaměřených 
na  prohloubení ekologické výcho-
vy a  na  podporu ochrany životního 
prostředí. Návštěvníci si i  letos užili 
bohatý program, do  jehož přípravy 
se vedle zaměstnanců městské části 
zapojili i zástupci místních základních 
a  mateřských škol a  neziskových or-
ganizací. Za vedení městské části akci 
zahájili 1. místostarostka PhDr.  Zu-
zana Jelenová a  radní Ing.  Jan Liška, 
do  jehož gesce pořádání Dne Země 
Prahy 14 spadá. red
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Z městské části

Zemřel Břetislav Vodák,  
bývalý místostarosta Prahy 14

Na úřad městské části 
dorazila smutná zprá-
va. V  úterý 12. dubna 
zemřel Ing.  Břetislav 
Vodák, dlouholetý 
člen ČSSD, emeritní 
místostarosta a  radní 
Prahy 14, který měl bě-

hem svého působení na radnici mimo 
jiné na starosti zdravotnictví, sociální 
oblast, školství či investice. Zemřel 
po krátké těžké nemoci ve věku 69 let. 
Spolu s  tehdejšími kolegy na  radnici 
se zasloužil například o zvelebení bu-
dov místních škol a školek. Zastupite-
lem se Ing. Vodák poprvé stal v  roce 

2010, podruhé o  čtyři roky později, 
kdy po  komunálních volbách obhájil 
i svou roli člena rady městské části – 
na postu místostarosty či radního tak 
na  radnici Prahy 14 působil dlouhých 
osm let. Jeho bývalí spolupracovní-
ci na  něj vzpomínají jako na  milého, 
vstřícného člověka, který měl téměř 
stále úsměv na tváři. „Pan Vodák byl 
několik let i  mým koaličním kolegou. 
Spolupráci s ním jsem měl rád a vážil 
jsem si ho. Za sebe i za městskou část 
Praha 14 si dovoluji vyjádřit upřímnou 
soustrast jeho rodině i dalším příbuz-
ným,“ řekl starosta Prahy 14 Jiří Zajac.
 red

Tenisový turnaj

Tenisový turnaj ve  čtyřhře pro do-
spělé neregistrované hráče o  pohár 
starosty se uskuteční na  tenisových 
kurtech ZŠ Bří Venclíků na  Černém 
Mostě v sobotu 28. května 2022 od  
8 hodin. Prezence 7.30 až 7.50 hod., 
startovné 50 korun na osobu.
 

Projekt Anastasis 
v divadle Rokoko

Hudebně dramatický projekt Ana-
stasis a  Pražský filmový orchestr 
zvou na  Koncert propojení, který 
se uskuteční 11. června 2022 od   
19 hodin v divadle Rokoko (Václav-
ské náměstí 38, Praha 1). Další in-
formace na webu www.pfo.cz nebo  
www.mestskadivadlaprazska.cz. red

Dětské rybářské závody
V  sobotu 21. května 2022 pořádá MČ 
Praha 14 ve spolupráci s územním svazem 
Českého rybářského svazu a místní orga-
nizací ČRS Prahy 9 Dětské rybářské zá-
vody. Závody pro děti do 15 let se usku-
teční na  sedimentační nádrži Kyjského 
rybníka od  8 do  12 hodin. Do  rybníku 
bude nasazeno 5 q kaprů. Pro rybářskou 
veřejnost bude nádrž uzavřena cca od   
19. do 21. května včetně. Podmínky závo-
du se účastníci dozví na místě od pořa-
datelů. Potřebné vybavení bude k zapůj-
čení na místě u instruktorů.
Po  skončení vlastního závodu mohou 
děti s platnou povolenkou dál lovit dle 
rybářského řádu. Důležité upozornění: 
do vlastní soutěže se započítává každá 
ryba chycená v  jednom kole, ryby ne-
dosahující základní délky a hájené ryby 
budou vráceny vodě.

Hostavická alej kvete
Už pátým rokem vysazujeme jarní ci-
buloviny v hostavické aleji, podél cesty 
k  vlakovému nádraží Dolní Počernice. 
Jde o  sousedskou akci, která začala 
spontánně s vlastními cibulkami a s cí-
lem zkrášlit prostředí, ve kterém žijeme.
 
Vždy se na  ni těšíme. Je příjemné se 
sejít a  společně se podílet na  vylep-
šení míst, kterými denně prochází-
me. Z  odezvy kolemjdoucích víme, že 
rozkvetlá alej dělá radost všem, nejen 
sázejícím. Nejdřív na nás v předjaří vy-

koukly sněženky a krokusy. Pak modré 
ladoňky a sasanky. Letos se alej výraz-
ně rozzářila žlutými narciskami, jejichž 
květy září do dálky, i když je zrovna za-
taženo. Těší nás i ohnivé květy tulipá-
nů. Na podzim se zase sejdeme k další 
výsadbě. Termín bude v  aleji vyvěšen 
s předstihem, tak kdo rád sází, může se 
k nám s  chutí připojit. Na pokrytí ná-
kladů posledních výsadeb se významně 
podílí městská část Praha 14.

Text a foto: Ing. Kateřina Štrossová
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Milé sousedky, milí sousedé,
s řadou z vás se známe z doby mého působení v ZŠ Vybíralova.
Jmenuji se Petr Zeman a jsem váš soused z Černého Mostu.
Založil jsem spolek Prázdné Domy, se kterým upozorňujeme na
nádherné budovy, které nepochopitelně nemají využití. Řada      
 z nich je i v majetku města a léta mě štvalo, že se o ně Praha
nestará. Proto jsem se přidal k iniciativě PRAHA SOBĚ      
 a snažím se to měnit. Za čtyři roky práce se nám podařilo
zachránit třeba vozovnu Orionka nebo Desfourský palác. Na
magistrátu již PRAHA SOBĚ ukázala, že lze řídit město
profesionálně, starat se o lidi, kteří to potřebují, rozjet důležité
investice a to vše bez korupčních skandálů! Rád bych nyní
poctivou a profesionální správu přivedl také k nám na Prahu
14. Spojil jsem se  s dalšími sousedy a chceme zde letos      
 v září kandidovat na radnici. Nejsme ale tradiční politická strana
a jako nezávislí kandidáti musíme nejprve nasbírat podpisy
místních, abychom se vůbec voleb mohli zúčastnit. Budeme rádi,
pokud svůj podpis připojíte - na ulici u stánku nebo na petičním
místě Kavárna Maňána na Černém Mostě.
Přeji si Prahu 14 čistou, upravenou, bezpečnou a naslouchající
svým občanům.

Přeji vám vše dobré! 
Srdečně
Petr Zeman

Sledujte nás na Facebooku PRAHA 14 SOBĚ nebo nám napište
na info@prahasobe.cz

PRAHA 14 SOBĚ
Jsme tady a sbíráme podpisy pro
kandidaturu v zářijových volbách!
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Přijímáme nové pacienty

Ambulance diabetologie
Poliklinika Vysočany, Sokolovská 810/304, Praha 9

+ krátké objednací termíny 
+ zkušený personál 
+ moderní vybavení 
+ hrazeno vaší pojišťovnou

 tel. + 420 237 762 772 
 email dia_praha9@restrial.com 
 web www.restrial.com

17-51•NP inzerce 92x130 Osmicka.indd   217-51•NP inzerce 92x130 Osmicka.indd   2 13.01.2022   13:0713.01.2022   13:07

Praha 14 pokračuje v oblíbené tradici Vítání občánků

Od roku 2012, kdy byla tato tradice obno-
vena, přivítala Praha 14 bezmála 2700 ob-
čánků. Jen od začátku letošního roku více 
než stovku. Vítání občánků se pravidelně 
koná v  reprezentačních prostorech Gale-

rie 14 na Černém Mostě. Speciální plaketu 
a drobné dárky si rodiče miminek a bato-
lat přebírají z rukou (na fotografiích zleva): 
starosty Jiřího Zajace (na snímku s Odetou 
Černou a  její rodinou), 1. místostarostky 

PhDr. Zuzany Jelenové (na snímku s Joze-
fínou Břečkovou a její rodinou) a místosta-
rostky Mgr. Márie Ševčíkové (na snímku se 
Sofií Miou Orolínovou a její rodinou).

red

Lidé debatovali o projektech participativního rozpočtu
Mezi projekty třetího ročníku participativ-
ního rozpočtu, které uspěly ve veřejném 
hlasování, patří i dva návrhy na vylepšení 
veřejného prostoru na Hutích – zpřístup-
nění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, 
Sicherova a  Budovatelská (navrhovatelka 
Ing. Věra Šubrtová) a vybudování dětské-
ho hřiště (navrhovatel Rostislav Kotil).
Aby měla městská část jistotu, že si realizaci 
těchto projektů místní obyvatelé skutečně 

přejí a  nemají vůči nim námitky, zorgani-
zovala na  toto téma veřejné projednání. 
Dubnového setkání se vedle zástupců ve-
řejnosti zúčastnil také radní Ing. Jan Liška, 
který má participativní rozpočet ve  své 
gesci, a odborníci ÚMČ Praha 14. Debata 
se nesla v konstruktivním duchu. Proti pro-
jektům samotným příchozí žádné námitky 
nevznesli, pouze navrhovali jejich doplnění. 
V  případě návrhu na  úpravu plochy mezi 

výše uvedenými ulicemi se lidé zabývali 
například konkrétním umístěním odpočin-
kové plochy, košů na discgolf a pingpongo-
vého stolu, které projekt rovněž obsahuje.
U projektu na vybudování dětského hřiště, 
který má oživit totéž území, obyvatelé na-
příklad navrhli doplnit houpačku pro velmi 
malé děti, stojan na kola či interaktivní prv-
ky. Kompletní zápis z veřejného projednání 
je k dispozici na www.praha14.cz. red
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Máte za sebou první čtyři měsíce 
ve funkci místostarostky pro eko-
nomiku, investice a získávání financí 
z dotačních zdrojů. Nastoupila jste 
ve chvíli, kdy místní zastupitelé 
schválili tzv. rozpočtové provizorium. 
Proč městská část zvolila tento způ-
sob hospodaření?
Jednu z  významných příjmových polo-
žek rozpočtu městské částí tvoří příspě-
vek od státu na výkon státní správy. Aby 
mohl být zahrnutý do rozpočtu městské 
části, musí vycházet ze státního roz-
počtu na  daný rok. Vzhledem k  tomu, 
že tento byl s ohledem na parlamentní 
volby a  změnu vlády schválen až letos 
v  únoru, příspěvek nešlo do  sestavo-
vaného rozpočtu Prahy 14 promítnout. 
Protože jsme tento „výpadek příjmů“ 
nebyli schopni vhodným způsobem na-
hradit, nezbývalo než na  začátku roku 
hospodařit dle pravidel rozpočtového 
provizoria – tedy, zjednodušeně řeče-
no, bez možnosti investovat do nových 
projektů.

Jak dlouho vznikal návrh rozpočtu 
na letošní rok?
Byl to časově náročný proces. Na-
stoupila jsem do  rozjetého vlaku. 
Přestože s  přípravou rozpočtu před-
chozí vedení radnice začalo už loni 
v  srpnu, po  Novém roce jsme celým 
procesem museli projít de facto na-
novo. Vzhledem k  tomu, že jak jsem 
již zmínila, nebyl na konci roku schvá-
len státní rozpočet ani výše státního 
příspěvku, na  prosincovém zasedání 
zastupitelé rozpočet městské části 
neprojednávali, tudíž ani neschvalo-
vali. Čekala nás tedy další série jed-
nání se zástupci jednotlivých odborů, 
která se týkala jak běžných, tak ka-
pitálových výdajů. Úpravy běžných 
výdajů velmi ovlivnila energetická kri-
ze. V souvislosti s ní výrazně vzrostly 
ceny téměř všech vstupů (elektřina, 
plyn, PHM, materiál, stavební prá-
ce a  některé další služby), což vedlo 
i  k  přesoutěžení některých dodávek 
a služeb.

Pro laika je těžké si představit, co 
všechno příprava rozpočtu obnáší. Jak 
složité to je?
Příprava rozpočtu není práce jednoho 
člověka, ale jednotlivých zaměstnan-
ců úřadu a  příspěvkových organizací. 
O technickou stránku se stará Odbor ří-
zení ekonomiky a školství. Velmi oceňuji 
profesionální přístup kolegů a  celého 
týmu. Ráda bych jim touto cestou ještě 
jednou poděkovala. Příprava rozpočtu 
mimo jiné zahrnuje sestavení finančního 
plánu, zjednodušeně řečeno přehledu 
příjmů, se kterými můžeme v daném ob-
dobí počítat, a výdajů, které naopak bu-
dou vynaložené, abychom dokázali plnit 
veškeré úkoly. Návrh rozpočtu je sesta-
ven tak, aby zajišťoval základní finanční 
rámec potřebný k  tomu, aby městská 
část plnila své závazky, povinnosti a zá-
měry vyplývající mj. z uzavřených smluv, 
legislativy, kolektivní smlouvy, akčního 
plánu či interních předpisů.

S jakými příjmy a výdaji bude městská 
část letos hospodařit? 
Rozpočet městské části Praha 14 byl 
sestaven jako „schodkový“, a to s celko-
vými příjmy ve výši 387,12 milionu korun 
a celkovými výdaji ve výši 541,28 milio-
nu korun. Tak zvané běžné výdaje činí 
333,41 milionu, kapitálové, respektive 
investiční 207,8 milionu korun. Schodek 
ve  výši 154,16 milionu korun je částeč-
ně pokryt z vlastních peněžních zdrojů 
ve výši 13,52 milionu a částečně z cizích 
zdrojů, konkrétně z  nevyčerpané ná-
vratné finanční výpomoci poskytnuté hl. 
m. Prahou ve výši 95,96 milionu korun. 
Tato „výpomoc“ je určena na předfinan-
cování investičních projektů na vybudo-
vání zelených střech na dvou základních 
školách, na instalaci systému rekuperací 
ve třech mateřských školách a v Polikli-
nice Parník a  na  výstavbu nízkopraho-
vého a  komunitního centra Baštýřská. 

Praha 14 
se musí smysluplně rozvíjet

REDAKCE

„UVĚDOMUJI SI, ŽE JE PŘED NÁMI POŘÁDNÝ KUS PRÁCE, ALE TĚŠÍM SE NA NI. BUDU USILOVAT 
O TO, ABYCHOM DOTÁHLI, PŘÍPADNĚ ROZPRACOVALI DALŠÍ PROJEKTY, KTERÉ PŘISPĚJÍ 

KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA MÍSTNÍCH OBYVATEL,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO ČASOPIS ČTRNÁCTKA 
MÍSTOSTAROSTKA PRAHY 14 MGR. MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ.
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Tyto investiční akce budou následně zá-
měnou zdrojů finančně kryty dotačními 
prostředky. Do  rozpočtu je jako zdroj 
zapojen i  kontokorentní úvěr, s  jehož 
faktickým čerpáním se však nepočítá. 
Jako „schodkový“ byl rozpočet Prahy 14 
schvalován posledních minimálně 15 let. 
Nejde tedy o nic neobvyklého. 

Jaké jsou aktuální rozpočtové priority?
Všem kapitolám rozpočtu musíme vě-
novat stejnou pozornost, nicméně ne-
popírám, že nejvíce peněz bychom letos 
potřebovali investovat do  základních 
a mateřských škol. Momentálně se rea-
lizují projekty, u kterých bylo zajištěno 
spolufinancování z  evropských dotací, 
případně účelových dotací z  rozpočtu 
hl. m. Prahy. Rozpočet je limitován ob-

jemem příjmů, na jejichž navýšení máme 
jen malou šanci. Nesmíme zapome-
nout, že se jedná hlavně o příjmy závislé 
na makroekonomické situaci a na před-
pokládaném výběru daní.

I když je šance malá, jaké možnosti 
navýšení příjmů existují?
Nebylo by moc složité zvýšit například 
nájemné v obecních bytech, daně z ne-
movitostí na  území naší městské části, 
eventuálně „školné“ v některých mateř-
ských školkách. Nicméně touto cestou 
se rozhodně vydávat nechci. Naopak se 
budu snažit hledat úspory na výdajové 
straně rozpočtu – všude, kde to bude 
možné, nikoliv však na úkor běžných po-
třeb, jež městská část zajišťuje. Zároveň 
se s kolegy pokusíme předložit co nejví-

ce projektových žádostí v  rámci výzev 
evropských fondů a  národních dotač-
ních titulů. Budeme-li úspěšní, získáme 
tak další finanční zdroje. 

Můžete vyjmenovat letošní zásadní 
investiční projekty?
Důležité jsou všechny. Zmínit lze re-
konstrukci gastro vybavení v  Poliklinice 
Parník, na  jejíž realizaci byl již vybrán 
dodavatel. Dále probíhá výběrové řízení 
na  revitalizaci a  přístavbu Domova se-
niorů Bojčenkova, v průběhu roku bude 
zahájena rekonstrukce kuchyně ZŠ Vybí-
ralova. Uvědomuji si, že je před námi po-
řádný kus práce, ale těším se na ni. Budu 
usilovat o to, abychom dotáhli, případně 
rozpracovali další projekty, které přispějí 
ke zlepšení života místních obyvatel.

INVESTIČNÍ PROJEKTY – REALIZACE 
ZAPOČNE BĚHEM ROKU 2022 
(VYCHÁZÍ ZE SCHVÁLENÉHO 
ROZPOČTU)
• Energetické renovace objektů ma-

teřských škol (MŠ Chvaletická,  
MŠ Kostlivého 1218, MŠ Paculova,  
MŠ Zelenečská MŠ Gen.  Janouška, 
MŠ Vybíralova, MŠ Bobkova) a Polikli-
niky Parník – aktuálně probíhají veřej-
né zakázky; 

• Zpracování projektové dokumen-
tace na  přeměnu školnického bytu 
na zázemí školy (MŠ Šebelova);

• Úprava projektové dokumentace 
na úpravu zahrady a rekonstrukci za-
hradního domku (MŠ Osická);

• Vybudování nového vjezdu do areálu 
MŠ Zelenečská;

• Kompletní rekonstrukce gastropro-
vozu ZŠ Vybíralova;

• Vybudování venkovní učebny v are-
álu ZŠ Vybíralova (u pavilonu E – ku-
chyně).

ROZPRACOVANÉ INVESTIČNÍ 
PROJEKTY (JIŽ V REALIZACI)
• Zelené střechy na  ZŠ Generála Ja-

nouška a  na  ZŠ Bratří Venclíků – 
předpokládané náklady na  projekt 
v  ZŠ Gen.  Janouška 28,16 milionu 
korun (z toho dotace od hl. m. Prahy 
4,23 milionu korun a  předpokládaná 
dotace od  Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP) 21,93 milionu korun); 
předpokládané náklady na  projekt 
v  ZŠ Bratří Venclíků 34,51 milionu 
korun (z toho dotace od hl. m. Prahy 
4,9 milionu korun a  předpokládaná 

dotace od SFŽP 29,16 milionu korun). 
Část prací byla na obou školách pro-
vedena již v loňském roce (letošní do-
platek: za  projekt ZŠ Gen.  Janouška  
11,7 milionu korun, za  projekt v  ZŠ 
Bratří Venclíků 7,62 milionu korun). 
Součástí projektů je vybudování ne-
jen zelených střech, ale také retencí 
na hospodaření s dešťovou vodou.

• Nízkoprahové a  komunitní centrum 
Baštýřská – Jahodnice – předpo-
kládané náklady 64,84 milionu korun 
(z  toho dotace z  evropského ope-
račního programu Praha – pól růstu  
13,5 milionu korun). Jedná se o výstav-
bu nového komunitního centra, která 
započala v letošním a dokončena bude 
v prvním čtvrtletí příštího roku. Letoš-
ní investice: 61,45 milionu korun.

• Rekonstrukce gastro v  Poliklinice 
Parník – předpokládané náklady 16,92 
milionu korun. Akce spočívá v  kom-
pletní rekonstrukci gastroprovozu 
(jídelny pro personál i pro veřejnost), 
včetně stavebních úprav návazných 
inženýrských sítí na  poliklinice. Do-
končena bude v 2022 (letošní investi-
ce: 16,28 milionu korun).

• Izolační zeleň – realizace (etapa 
I.) – předpokládané náklady 25 mi-
lionů korun (z toho dotace od Ma-
gistrátu hl. m. Prahy činí 20 milionů 
korun); aktuálně probíhá veřejná 
zakázka. Jedná se o realizaci cestní 
sítě, workoutových prvků, nového 
přechodu pro chodce přes ulici Čes-
kobrodská, kompletního veřejného 
osvětlení v dané lokalitě a přímého 
napojení na  projektovanou želez-

niční zastávku Jiráskova čtvrť. Ná-
sledná etapa II. (není finančně kryta 
– prozatím se nerealizuje) obsahuje 
návazné úpravy povrchů stávající 
cestní sítě, chodníků a vybudování 
nového osvětlení na pozemku mezi 
komunikacemi Průmyslová x Česko-
brodská.

• Projektové dokumentace (příprava 
pro získání stavebních povolení) –  
MČ zajišťuje tzv. předfinancování, 
veškeré náklady na  zpracování do-
kumentací budou následně pokryty 
z dotací od hl. m. Prahy.
a  Vybudování vlakových zastávek 

Jahodnice, Jiráskova čtvrť a Ho-
stavice – předpokládaná hodnota 
13,43 milionu korun (částečně hra-
zeno již v loňském roce);

a   Sanace torza Černého mostu – 
předpokládaná hodnota 546,26 tisíc 
korun (částečně hrazeno již v loň-
ském roce);

a  Akce na  podporu bezmotorové 
dopravy – 1,66 milionu korun;

a  Severovýchodní cyklomagistrála 
(úsek Čelákovická – Morušová) – 
předpokládaná hodnota 1,18 milio-
nu korun;

a  Severovýchodní cyklomagistrála 
(etapa 6.1 a 6.2) – předpokládaná 
hodnota 1,73 milionu korun.

Podrobnější informace k  investičním 
projektům se dočtete v  následujících 
číslech časopisu Čtrnáctka.

Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka



16

Výstavba

„Příběh kolem projektu, který se nyní 
řeší, začal už v roce 2021, kdy soukromí 
vlastníci prodali objekt v Klánovické de-
veloperské společnosti Central Group. 
Ta se rozhodla postavit v  místě zdra-
votního střediska dům s  maximálním 
počtem bytů bez nutnosti zachování 
střediska, čímž by ordinace v  objektu 
zcela jistě zanikly a MČ by s tím nemohla 
nic dělat,“ vysvětlil starosta Prahy 14 Jiří 
Zajac (ODS). 
Zajištění kvalitní lékařské péče je při-
tom dle jeho slov pro městskou část 
prioritou. „Vstoupili jsme s  novým 
vlastníkem objektu v  jednání, jehož 
výsledkem je platné Memorandum 
o spolupráci. Z uvedeného dokumentu 
vyplývá, že ordinace zůstanou zacho-
vány, respektive že v  rámci výstavby 
budou vybudovány nové. Jejich vlast-
níkem se po dokončení stane městská 
část, a sice výměnou za sousedící po-

zemek. Zároveň jako ‚pojistku‘ Central 
Group městské části zaplatí hodnotu 
pozemku, bezmála 80 milionů korun. 
Samotná stavba samozřejmě začne až 
za  několik let, poté co projekt získá 
všechna potřebná povolení,“ doplnil 
starosta Zajac.
Dohoda s developerem podle něj před-
stavuje přijatelný kompromis. 
„Městská část nepřijde zkrátka a  zdra-
votní péče zůstane zachována. Pro-
jekt navíc nepředstavuje problém ani 
z hlediska územního rozvoje. Vzhledem 
k  okolní zástavbě do  prostoru zapadá, 
nic neruší. Výstavbu v tomto místě pro-
jednávala a odsouhlasila i Komise územ-
ního rozvoje a životního prostředí – pa-
radoxně za  účasti a  podpory bývalého 
starosty, dnes opozičního zastupitele 
Prahy 14 Mgr. Radka Vondry (TOP 09), 
který měl územní rozvoj v  gesci a nyní 
plánovanou výstavbu v Klánovické kriti-

zuje,“ poukázal starosta Zajac na aktuál-
ní „třenice“ kolem projektu.

PROJEKT MÁ I SVÉ ODPŮRCE
Ten má své odpůrce jak v  řadách bý-
valých koaličních, nyní opozičních za-
stupitelů, tak mezi místními obyvateli. 
Dokládá to i  aktuálně vznikající petice, 
která výstavbu v  Klánovické odmítá. 
Dle starosty Zajace patrně i kvůli nepo-
chopení reálného stavu – vyvolaného 
„strašením“ a „kampaní plnou nepravdi-
vých informací“. „Bývalý starosta, poz-
ději místostarosta Radek Vondra, který 
podporoval zastavění celého prostoru 
jinou společností, nyní kritizuje celý zá-
měr od  ceny až po  vzhled. Bohužel je 
naprosto zřejmé, že v  tuto chvíli nejde 
o  zájmy obyvatel Hloubětína, ale jen 
o uraženou ješitnost a nenaplněná oče-
kávání jediného člověka,“ vyjádřil se už 
v minulosti starosta Zajac.
Dle zastupitelů za TOP 09, tedy součas-
né opozice, se podepsáním memoranda 
s  Central Group městská část vzdala 
možnosti ovlivnit konečnou podobu 
„jedné z  nejvýraznějších plánovaných 
staveb v  Hloubětíně“. „Návrh umožní 
společnosti Central Group získat skoro 
čtyřnásobnou plochu pro zástavbu, než 
má k dispozici nyní. Padnou také mož-
nosti městské části zásadně ovlivnit, 
jak budou nové budovy vypadat či jak 
budou umístěny. Pozemek navíc radni-
ce prodává za dnešní odhadní cenu, ale 
nebytové prostory – možné ordinace, 
bude městská část kupovat v budouc-
nu po  jejich výstavbě, tedy nejméně 
za pět let, a to za odhadní cenu platnou 
v  době koupě, tedy za  násobek toho, 
co stojí dnes – v době prodeje pozem-
ku,“ stojí mimo jiné v  tiskové zprávě 
TOP 09. Memorandum podle jejích au-
torů neřeší ani to, jak bude v místě za-

Fakta o plánované výstavbě 
v ulici Klánovická

REDAKCE

VÍCE NEŽ STOVKA LIDÍ DORAZILA NA DUBNOVÉ SETKÁNÍ K PŘEDSTAVENÍ 
SOUKROMÉHO PROJEKTU NA VÝSTAVBU DVOU BYTOVÝCH DOMŮ V HLOUBĚTÍNSKÉ 

ULICI KLÁNOVICKÁ. JEDNOHO NIŽŠÍHO, ČTYŘPATROVÉHO A DRUHÉHO VÝŠKOU 
ODPOVÍDAJÍCÍHO OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ, TEDY DESETIPATROVÉHO. VEDENÍ RADNICE 

VNÍMÁ STÁVAJÍCÍ PROJEKT JAKO PŘIJATELNÝ KOMPROMIS, DÍKY KTERÉMU SE 
POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V KLÁNOVICKÉ PODAŘÍ UDRŽET. 

Podoba záměru po dohodě s MČ Praha 14 – lékařské ordinace budou zachovány  Vizualizace: Central Group

GROUP
CENTRAL

lokalita "Klánovická"

01.10.2021

INVESTOR: CENTRAL GROUP a.s., NA STRŽI 65/1702, PRAHA 4 - 140 00
NÁVRH: Central Group

09M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  14 - H L O U B Ě T Í N

URBANISTICKÁ STUDIE
Nadhledová perspektiva - severovýchod
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Jsme menší stavebniny v Praze působící na trhu již 30 let.  
Nyní hledáme do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici

SPECIALISTA PRODEJE VE STAVEBNINÁCH případně vedoucí prodejny
Co Vás u nás čeká?
• Komunikace se zákazníkem, poradenství, prodej
• Vyřizování poptávek, objednávky materiálů
• Komunikace s obch. zástupci dodavatelských firem
• Přijímání a kontrola zboží, provádění inventur
• Práce na PC

Co bychom uvítali:
• Příjemné vystupování a spolehlivost
• Pokud zkušenosti v oboru nemáte, ale chcete se učit  

a obohatit Vaše vědomosti v novém odvětví, rádi Vám pomůžeme.

Co Vám můžeme nabídnout? 
• Průměrnou mzdu 35.000,- + kvartální prémie
• Stravenkový paušál
• Možnost zapůjčení firemního auta k osobním účelům
• Slevy na naše produkty
• Trpělivé :-) zaškolení každého nového zaměstnance s ohledem na dosavadní zkušenosti
• Menší, bezproblémový a přátelský kolektiv :-)
• Možný profesní rozvoj a růst na základě individuálních dovedností a snahy

Pokud Vás nabídka zaujala, stačí zaslat životopis a příjít se podívat jak to u nás chodí. 
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Těšíme se na vás!

STAVIMEX Praha, a.s.

Stavebniny Libeň
Voctářova 12/109

Praha 8

Stavebniny Malešice
Černokostelecká 2111/131
Praha 10

Praha 8, Praha 10

tel.: 773 454 635, e-mail: prace@stavimex.cz

jištěna zdravotní péče v době výstavby. 
„Pokud si během několikaleté výstavby 
budou muset lékaři najít jiné prostory, 
je pravděpodobné, že se do Klánovické 
již nevrátí. Hloubětín může přijít o pe-
diatra, praktiky, gynekologa, zubaře 
nebo rehabilitaci – odbornosti, které 
jsou nedostatkové nejen na Praze 14,“ 
uvedla TOP 09. 
Starosta Zajac současné opoziční argu-
menty odmítá. „Nejedná se o žádný pro-
dej, ani nákup, maximální hodnota je jas-
ně daná a garantovaná. Pokud městská 
část chtěla v Klánovické zdravotní stře-
disko zachovat, respektive chtěla mít 
kontrolu nad poskytovanou zdravotní 
péčí v  lokalitě, nemohla čekat. Stejně 
tak nemohla nutit vlastníka objektu, 
aby na  podobu nové výstavby organi-
zoval například architektonickou soutěž 
– žádný zákon by mu nemohl zabránit 
vybudovat v  místě rovnou desetipod-
lažní objekt bez jakékoliv výhody pro 
městskou část, a  to v  podstatě ihned. 
Zabezpečení zdravotní péče je předjed-
náno tak, aby byla zajištěna i během vý-
stavby.  A konečně – radnice pozemek 
neprodává, směňuje jej za ordinace pro 
lékaře a za navýšení parkovacích kapacit 
v lokalitě,“ řekl starosta Zajac.

Původní záměr Central Group před dohodnou s MČ Praha 14 – dosavadní lékařské ordinace by zanikly
Vizualizace: Central Group

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
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Názory a politické komentáře

Pravda  
(nejen) o projektu 
„Klánovická“
Vážení spoluobčané,
rozumím tomu, že úkolem opozice není 
chválit koalici. Přesto mě zaráží, čeho 
všeho jsou bývalí koaliční partneři schop-
ni. O navození dojmu, že jsme se na Praze 
14 vrátili do dob totality, jsem psal již 
minule a věřil jsem, že se emoce zklidní 
a v této nelehké době nastane období 
rozumné spolupráce, která po zářijových 
komunálních volbách umožní sestavit 
dělnou koalici pracující ve prospěch 
občanů Čtrnáctky. Realita je však taková, 
že je koalice obviňována z korupce, nad-
bíhání developerům a pohrdání občany. 
Záminkou k útoku opozice je i to, že ve-
dení radnice chce ve spolupráci se školou 
zlepšit využití pozemku, který ležel ladem 
za plotem. Nepřístupný veřejnosti a ne-
využívaný školou. Nyní tam plánujeme 
venkovní učebnu, hřiště s dřevěnými prv-
ky a více zeleně včetně výsadby vzrost-
lých stromů. Na malém kusu pozemku 
by mohlo být parkování, aby se uvolnilo 
více míst pro obyvatele okolních ulic. 
Ale opozice už lže a šíří paniku, že někdo 
plánuje budovat parkoviště na místě, kde 
si hrají děti!
Další příležitostí užít si lynčování pana 
starosty Zajace bylo plánované setkání 
s občany s cílem seznámit je s projektem 
výstavby dvou bytových domů a zacho-
vání zdravotního střediska v ulici Kláno-
vická. Dovedu pochopit, že obyvatelé 
dotčené oblasti by byli nejraději, kdyby 
se v tomto místě nepostavilo nic. Realita 
je ale taková, že vlastníci zdravotnické-
ho zařízení prodali objekt developerské 
společnosti Central Group, která se ho 
bez konfliktu s územním plánem rozhodla 
zastavět. Projektu CG předcházel projekt 
společnosti JRD Development, který 
prošel komisí územního rozvoje na Praze 
14 (územní rozvoj měl v gesci pan bývalý 
starosta), ale nezískal souhlas Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
(IPR). Nejsem urbanista, tak jsem si ne-
chal udělat stručný posudek od architek-
ta a závěr je jasný. Návrh CG respektuje 
stávající průchodnost mezi rodinnými 
a panelovými domy, je podstatně nižší 
a méně kapacitní, než byl návrh JRD. Zá-
roveň je přívětivější ke stávající zástavbě 
a dodržuje urbanistický kontext původ-
ního sídliště, což potvrdil i IPR, a přináší 
kvalitnější architekturu. Věřím, že z mého 
příspěvku lépe pochopíte, kde je pravda.

Josef Kutmon, zastupitel za ODS

Piráti spojují síly s nezávislými 
osobnostmi a Zelenými
V průběhu měsíce dubna došlo k pod-
pisu koaliční smlouvy a  do  komunál-
ních voleb v září tak půjdeme jako Piráti 
a  Nezávislí s  podporou Zelených. Nej-
spíš se ptáte, proč jsme to udělali?
• Jsme místní, Vaši sousedé a máme stejné 

problémy jako Vy, které chceme řešit.
• Všichni máme vysoký morální kredit 

a politika pro nás není cesta ke zbo-
hatnutí, nýbrž prostředek ke zlepšení 
místa, kde žijeme.

• Máme zkušenosti z  komunální politi-
ky, které víme, jak využít.

• Jsme skupina odborníků, která věří, že 
politiku lze dělat i poctivě a bez úplatků.

• Chceme, aby radnice naslouchala ob-
čanům, ne developerům.

Společná kandidátka je vyústěním 
dlouhodobé kvalitní spolupráce, která 
v  různých formách probíhá již od  roku 
2018. Zároveň docházíme k názoru, že je 
na Praze 14 vhodné odhodit „stranická 
trika“ stranou a spojit společně síly lidí, 
kteří chtějí řešit problémy obyvatel Čtr-
náctky bez ohledu na vlastní prospěch 
a postavit se proti nekompetentnímu ří-

zení městské části, které nebere ohledy 
na zájmy a potřeby obyvatel Prahy 14.
V  současné době dotváříme program, 
ve kterém nabídneme veřejnosti konkrétní 
plány, jak dál rozvíjet Prahu 14 a dosáhnout 
našeho dlouhodobého cíle: Praha 14 – mís-
to pro kvalitní život! V rámci programu pak 
klademe zvýšený důraz na hlavní problémy, 
které nás všechny na Praze 14 pálí, tedy ře-
šení problematiky parkování, stavu silnic 
i chodníků a péče o veřejný prostor, tedy 
nepořádku a  bezpečnosti. Zároveň chce-
me rozhodování na  radnici mnohem více 
otevřít a přiblížit veřejnosti.
V  rámci kandidátky Vám můžeme slíbit 
skupinu odborníků na  jednotlivé oblasti 
a zároveň lidi se zkušenostmi z komunální 
politiky, kteří dokáží kýžených výsledků 
dosáhnout v  relativně brzké době díky 
znalosti nutných procesů.
Pokud chcete být o  tomto společném 
projektu informování co nejaktuálněji, tak 
sledujte facebookové stránky Piráti Praha 
14 a Zelení na Praze 14, případně se ozvěte 
na mailovou adresu praha14@pirati.cz!

Jaroslav Verner, Piráti

Jeden za 18 a druhý bez 2 za 20
Zatímco termín voleb je vypsán na   
23. a 24. září, na Praze 14 začala předvoleb-
ní kampaň i s průvodními útoky, osočová-
ním a silnými gesty už před Vánocemi. Ne-
vadí, zda sledujete politické dění na Praze 
14, nebo ne, nejspíš vám neuniklo, že boj 
o politické mandáty jede na plné obrátky 
a takřka zpoza každého rohu na nás číhá 
rádoby kauza, našeptávající, zda je lepší 
volit Losnu nebo Mažňáka.
Poté, co se v  prosinci rozkmotřily dva, 
do  té doby úzce spolupracující kluby, 
tedy TOP 09 a ODS, a došlo ke změně 
koalice, započala mezi těmito dvěma 
stranami a  jejich členy bratrovražedná 
válka. Ta se sice tváří, že nám má uká-
zat, který tábor to s  Prahou 14 myslí 
dobře, a který jí škodí, ale je zjevné, že 
o  zájmy Prahy 14 v  jejich sporu nejspíš 
nejde. Kaž dý z nich se pouze snaží urvat 
to své, aby v nadcházejících volbách zís-
kal co nejvíce a už se nepotřeboval s tím 
druhým o nic dělit.
Sesazená TOP 09 se pasuje do role ublí-
žené oběti, která chce spasit Prahu 14, 
a  najednou poukazuje na  to, jak moc 
je toho špatně. Očividně jim není ani 

trochu trapné, že většinu z  toho mají 
na svědomí oni sami. 
Aktuálně vládnoucí ODS se naopak pa-
sovala do role neochvějného vládce, kte-
rý si je tak jistý svojí pravdou, že nemá 
potřebu nic sdělovat. Nemají problém 
vypnout přenos z jednání zastupitelstva, 
nepotřebují sdílet informace s komisemi 
rady ani obeznámit občany s  tím, proč 
o  nich a  jejich okolí rozhodují tak, jak 
rozhodují. Nakonec čeho by se báli, když 
do  kontrolního výboru zastupitelstva 
nepustili ani jednoho člena opozice.
Naše Čtrnáctka je jediný zastupitelský 
klub, který je celé volební období v opozici, 
a tak také jako jediní, můžeme objektivně 
hodnotit. A  bohužel ani třetí ustanove-
ná koaliční vláda není to pravé ořechové, 
vždyť už pár měsíců od svého zvolení zva-
žují odvolání dalšího člena ze svých řad.
Už moje babička říkávala, že pár špat-
ných lidí udělá z politiky špinavou hru, 
a proto nevolit, není volba – dnes více 
než kdy jindy musím smeknout před tím, 
jak moudrá to byla žena.

Soňa Tománková,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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Operace šedého zákalu by  
se neměla zbytečně odkládat

Co je to šedý zákal a podle čeho pa-
cient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke 
snížení průhlednosti lidské čočky, a to 
nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou 

hého dne zakryto náplastí a po jejím 
sejmutí již pacient na oko vidí. V Oč-
ním centru Praha je operace šedého 
zákalu hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami.

NÁVRAT DO JASNÉHO SVĚTA  
NA DOSAH RUKY

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 zákalu 
odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha, které se na 
léčbu a operace šedého zákalu specializuje.

se objevuje ve věku 60 až 75 let a pří-
znakem je zamlžené, zhoršené a zkres-
lené vidění na blízko i do dálky a také 
citlivost na světlo. Šedý zákal nelze od-
stranit nijak jinak než operací a neexis-
tuje 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, bezbolest-
ný a rychlý chirurgický zákrok, které-
ho není třeba se obávat. Operace trvá 
asi 15 minut a provádí se v místním 
znecitlivění kapkami. Oko je do dru-

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zůstá-
vá v oku natrvalo až do konce života. 
Typ nitroočních čoček se volí s ohle-
dem na problém a požadavky pacien-
ta na vidění. Čím dál více pacientů si 
uvědomuje, že díky operaci šedého 
zákalu mají možnost si vybrat, jak se 
budou dívat na svět po zákroku. I pro-
to mnoho z nich na svých očích nešetří 
a při operaci si připlatí za multifokální 
nebo trifokální nitrooční čočky, které 
je úplně zbaví závislosti na brýlích. Po 
operaci nám pak často říkají, že oprav-
du vidí jak zamlada.

„Šance vybrat si, jak se po zákroku budete dívat na svět,  
je při operaci šedého zákalu úžasný bonus.“

OČNÍ AMBULANCE

MediPort HOLEŠOVICE s.r.o.

OBJEDNEJTE SE: +420 283 022 143

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ 

PACIENTY, 
včetně DĚTÍ

V naší oční ambulanci poskytujeme svým pacientům komplexní oční péči 
pro dospělé i dětské pacienty. Naleznete u nás zkušený tým očních lékařů, 
příjemné prostředí a moderní diagnostické přístrojové vybavení.

Úzce spolupracujeme s Očním centrem Praha, 
a pacientům tak dokážeme zajistit i navazující 
operační péči a další odborná či specializovaná 
vyšetření, která jsou prováděna nad rámec 
běžné oční ambulance.

MediPort Holešovice, s.r.o.
Tusarova 1152/36, 170 00, Praha 7 – Holešovice

www.ocnimediport.cz

KOMPLEXNÍ OČNÍ PÉČE

DĚTSKÁ OČNÍ PÉČE 
včetně ortoptického pracoviště

SMLOUVY SE VŠEMI 
POJIŠŤOVNAMI

MediPort_Holesovice_inzerce_95x135_MistniNoviny7.indd   1 07.01.22   8:19

Výběr nitroočních čoček
• monofokální čočky – zlepší vidění na jednu vzdálenost dle volby 

pacienta, na opačnou vzdálenost je pak nutné nadále nosit brýle
• multifokální či trifokální nitrooční čočky – zlepší kvalitu vidění na 

blízko i na dálku, zcela tak pacienta zbaví závislosti na brýlích
• asférické čočky – poskytují kvalitnější vidění za zhoršených světelných 

podmínek (např. za šera)
• torické čočky – odstraňují astigmatismus

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
v Očním centru Praha

• Provedli jsme více než 75.000 úspěšných operací
• Vysoká kvalita operací garantovaná excelentními operatéry
• Nejmodernější operační technologie
• Krátké objednací termíny

VOLEJTE: 220 807 757

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

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

PLNĚ 
HRAZENÁ ZE 

ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ
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Prevence 

„Jedna věc je snažit se motivovat lidi 
užívající drogy k  tomu, aby si necha-
li pomoci a změnili svůj život. Druhým, 
neméně důležitým cílem projektu je 
ochrana veřejného zdraví jako takového. 
Testování na nebezpečné choroby, kte-
ré se mezi lidmi užívajícími drogy často 
šíří, tedy například na  žloutenku typu 
C nebo HIV/AIDS, výměna injekčních 
stříkaček, případně distribuce ochran-
ných pomůcek pomáhají chránit celou 
společnost před šířením nejrůznějších 
infekcí,“ uvádí místostarosta Prahy 14 
Jaromír Krátký, který má v  gesci bez-
pečnost a prevenci kriminality.
Projekt „Monitoring drogové scény 
na  území MČ Praha 14“, v  jehož rámci 
nyní městská část s  organizaci Semira-
mis spolupracuje, finančně podporuje 
Magistrát hl. m. Prahy. Ze závěrečné 
zprávy za  loňský rok vyplývá, že co 
se drogové scény týká, „nejrušněji“ je 
v Praze 14 v okolí místních stanic met-
ra. Naproti tomu Jahodnice, Hostavice 
a Kyje lze řadit mezi klidné čtvrti.
„Za první rok našeho působení v Praze 
14 terénní program využilo 149 osob. 
Velkou část z nich jsme oslovili v rámci 
depistáže (pozn. red.: Depistáž zname-
ná cílené vyhledávání osob. Organiza-
ce klienty oslovovala jak v  terénu, tak 
například i  přes sociální sítě). Tito lidé 
pak služby využili jednorázově, nebo se 
na  program navázali pravidelně,“ stojí 
v závěrečné zprávě organizace.

TESTOVÁNÍ, VÝMĚNA STŘÍKAČEK 
I PORADENSTVÍ
Terénní pracovníci loni distribuova-
li více než devět tisíc injekčních setů 
bezmála čtyřem desítkám klientů v pří-
mém kontaktu a  zhruba stejnému po-
čtu dalších lidí zprostředkovaně. „Naši 

stávající klienti nosí stříkačky a  další 
harm reduction materiál osobám, které 
z nějakého důvodu zatím službu využí-
vat nezačaly. Často se tyto osoby bojí 
například ztráty anonymity, či se ne-
chtějí identifikovat jako osoby užívající 
návykové látky. Stejným způsobem se 

k nám vrací i použitý injekční materiál,“ 
popisují pracovníci organizace Semira-
mis, kteří v  terénu mimo jiné zajišťují 
i  testování prostřednictvím orientač-
ních screeningových testů, spolupra-
cují s lékárnami při zjišťování informací 
o  skryté drogové scéně, případně po-
skytují poradenství. Uplynulé dva roky 
byly pro terénní program specifické 
kvůli pandemii covid-19 – také na toto 
onemocnění pracovníci klienty testo-
vali.
Většinu pravidelných klientů progra-
mu tvoří lidé užívající drogy rizikově 
(zejména nitrožilně). S  nenitrožilními 
uživateli, experimentátory, uživate-
li konopných produktů a  podobně 
jsou preventisté v  kontaktu zpravi-
dla v  rámci jednorázových intervencí. 
„Průměrný věk našich klientů je 33 

let, což rámcově odpovídá ostatním 
lokalitám naší působnosti a  také ce-
lorepublikovému průměru. Většinu 
našich klientů tvoří muži (75 %). Opět 
můžeme hovořit o  standardním po-
měru genderového zastoupení,“ stojí 
ve zprávě.
Nejčastěji užívanou drogou u  klientů 
v  Praze 14 je pervitin, výjimkou však 
není ani heroin, případně substituč-
ní preparáty na  bázi buprenorfinu. 
Buprenorfin je primárně určen k  pe-
rorální aplikaci, vyskytuje se ve formě 
tablet a na trhu je v současnosti znám 
především pod názvy Subutex, Subo-
xone, Ravata nebo Addnok. Jedná se 
o farmaceuticky připravený opioid pů-
vodně určený k  substituční léčbě zá-
vislosti na opiátech, zejména heroinu. 
„Tablety určené k  substituční léčbě 
závislosti jsou však užívány nitrožilně, 
což s  sebou přináší zdravotní kompli-
kace, na  jejichž prevenci cílíme,“ píší 
pracovníci organizace Semiramis.

HLAVNÍ CÍL:  
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Aktivity spojené s  drogovou prevencí 
místostarosta Krátký vnímá jako velmi 
důležité. „Uvědomuji si, že společnost 
nahlíží na  terénní programy tohoto 
typu rozporuplně, a to zejména s ohle-
dem na  vynakládání veřejných financí 
na harm reduction materiál. Tyto argu-
menty, byť jsou také na místě, nemohou 
vyvážit důležitost programů pro ochra-
nu veřejného zdraví. Díky spolupráci 
se Semiramis se nám daří snižovat také 
množství použitého injekčního materi-
álu odhozeného v  ulicích, což považuji 
za naprosto klíčové – mimo jiné i kvůli 
bezpečnosti dětí,“ uzavírá místostarosta 
Krátký.

Drogová scéna v Praze 14 pod kontrolou. 
Díky terénním programům

REDAKCE

PŘESTOŽE PRAHA 14 NEPATŘÍ MEZI PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI, KTERÉ BY ROZSAHEM DROGOVÉ 
SCÉNY VYČNÍVALY NAD OSTATNÍMI, RIZIKA SPOJENÁ S TOUTO PROBLEMATIKOU SE JÍ BEZESPORU 

TÝKAJÍ. OD ZAČÁTKU LOŇSKÉHO ROKU SPOLUPRACUJE S CENTREM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE (ORGANIZACE SEMIRAMIS Z. Ú.), KTERÉ MÍSTNÍ DROGOVOU SCÉNU 

NEJEN MONITORUJE, ALE VĚNUJE SE TAKÉ PREVENTIVNÍM AKTIVITÁM PŘÍMO V ULICÍCH (TZV. 
HARM REDUCTION PROGRAMY). CENTRUM JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU RADY VLÁDY PRO 

KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY.

Ilustrační foto: Pixabay.com
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Aplikace Moje 14

INZERCE
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Soukromá ZŠ Purkrabka (Praha východ)  
hledá třídního učitele pro  

budoucí 1. třídu
úvazek od srpna 2022

Více na www.skolapurkrabka.cz
Kontakt: martin.snajdr@skolapurkrabka.cz,  
725 110 264

Chcete učit tvořivě, smysluplně a s radostí? 
Toužíte uplatnit a rozvíjet svůj pedagogický 
potenciál ve výjimečném prostředí 
a v podporujícím týmu?

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 

Všechny
tváře
čtrnáctky

Stáhněte si

novou aplikaci
MČ Praha 14

Moje 14

V nové aplikaci naší městské části
Moje 14 najdete praktické informace
pro všední den i inspiraci pro volný
čas. Získávejte včas informace
o případných výpadcích energií,
dopravních omezeních, ale třeba
i o blokovém čištění komunikací.

Aplikace je dostupná pro telefony
Android i iPhone.
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Hledáme nové OBCHODNÍKY

V případě zájmu neváhejte zaslat své CV a pár 
řádek o své maličkosti na nabor@regvyd.cz

• Máte prořízlou pusu?
• Umíte zabrat?
• Zajímáte se o média?
• Chcete řídit svůj pracovní čas?
•  Chcete vydělávat i výrazně  

přes 50 tisíc?

Dělejte s námi úspěšné 
obchodní zástupce,
inzertní poradce,  
manažery inzerce!
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Svoz odpadu / Informace

Harmonogram svozu odpadů – červen
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Pospíchalova/Volkova PO 6. 6.

Dygrýnova/Breicetlova ÚT 7. 6.

Bryksova/Kpt. Stránského u trafostanice ST 8. 6.

Bobkova proti č.p. 747 ČT 9. 6.

Himrova/Gen. Janouška PO 13. 6.

A. Valenty/Šedova ÚT 14. 6.

Manž. Dostálových č. p. 1303 ST 15. 6.

Bryksova proti č. p. 949 ČT 16. 6.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

Sadská/Kbelská u protihlukové zdi ST  1. 6. 14:00–18:00

Šestajovická/V Chaloupkách ST  1. 6. 15:00–19:00

Jordánská/Svárovská ST  8. 6. 14:00–18:00

Stropnická/Za Černým Mostem ST  8. 6. 15:00–19:00

Dřítenská/Velkoborská ČT  9. 6. 13:00–17:00

Vaňkova/V Chaloupkách ČT  9. 6. 14:00–18:00

Kardašovská u obch. střediska ST 15. 6. 14:00–18:00

Novozámecká/Vidlák ST 15. 6. 15:00–19:00

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

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
739 412 393 nebo 604 705 036.
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

Sobota 
4. 6. 

Sicherova x Federova 8:00–8:20

Koclířova x Kačínská 8:40–9:00

Vírská x Branská 9:10–9:30

Splavná x Okrouhlíkova 9:40–10:00

Světská x Jordánská 10:10–10:30

Jezdovická x Froncova 10:40–11:00

Vidlák x Novozámecká 11:10–11:30

Lipenské nám. 11:40–12:00

Městská část Praha 14 a Městská policie hlavního města Prahy
vás zve na

Vítání cykloobčánků
ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 9.00 do 17.00 hod.

Centrum Černý Most, střešní parkoviště

Jízda zručnosti | Dopravní testy | Skákací hrad
Partner akce: Centrum Černý Most, www.centrumcernymost.cz

www.praha14.cz 
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Život v magistrátních bytech

Místní zastupitelé STAN a KDU-ČSL se 
proti tomuto postupu vymezili s tím, 
že se městská část potýká s  důsled-
ky již v  minulosti zvýšeného počtu 
obyvatel v  nepříznivé sociální situa-
ci. Spolu s  mí stostarostkou Prahy 14 
Zuzanou Jelenovou a  dalšími kolegy 
jsme v  roce 2019 sepsali petici a  zú-
častnili se kulatého stolu s pracovní-
ky magistrátu, kde jsme vznášeli své 
námitky. 
Od počátku letošního roku mám jako 
radní na  starosti sociální a  zdravotní 
oblast v Praze 14. Ihned po svém ná-
stupu jsem zjistil, že se za poslední tři 
roky na  postupech obsazování bytů 
magistrátem nic zásadního nezměni-
lo. Nadále přicházejí stížnosti na  za-
bydlované nájemníky a pokračují i ab-
sence jejich dětí ve školách.

BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM
Magistrát byty přiděluje metodou 
„Bydlení především“ (v  anglickém 
originále „Housing First“). Abychom 
jí a  důsledkům její aplikace v  Praze 
14 lépe porozuměli, vyžádal jsem si 
na  magistrátu podrobná anonymizo-
vaná data. Zajímal jsem se například 
o  to, kolik bylo za  dlužící nájemníky 
zaplaceno z  garančních fondů, kolik 
bylo neomluvených školních hodin 
na  rodinu nebo kolik lidí si během 
zařazení do  projektu našlo a  udrželo 
zaměstnání na hlavní pracovní poměr. 
Ani po  dvou měsících od  odeslání 
dotazů a  po  opakovaných urgencích 
jsem se dat z  magistrátu nedočkal. 
Usuzuji z  toho, že pracovníci magis-
trátu zřejmě nevědí, jaké má projekt 
„Bydlení především“ reálné výsledky. 
Nebo je nechtějí šířit.
V  „Evropské příručce Bydlení přede-
vším“ je uvedeno: „Přístup k  bydlení 
či nabídnutí bydlení v  rámci projektu 
Bydlení především není podmíněno 

změnami v  chování či podstoupením 
léčby. V  praxi to znamená, že bydle-
ní je nabízeno i  v  případě, kdy daná 
osoba nepřestává požívat alkohol, 
nepodstupuje psychiatrickou léčbu či 
odmítá jiné formy podpory.“

OSVĚDČENÝ MODEL PRAHY 14 – 
PROSTUPNÉ BYDLENÍ
V  Praze 14 máme lepší, roky osvědče-
ný systém, naprosto vzdálený přístupu 
magistrátu. Náš model „prostupného 
bydlení“, který dlouhodobě uplatňuje-
me ve vybraných bytech městské části, 
je založený na  individuálních plánech 
postupného osvojování si kompeten-
cí potřebných pro samostatné bydlení. 
K přidělení bytu tedy dochází až poté, 
kdy daná osoba (rodina) v praxi prokáže, 
že je schopná v blízké budoucnosti hra-
dit náklady na bydlení z vlastního příjmu 
a  že je u  ní předpoklad nekonfliktního 
slušného soužití. 

TÍŽIVÉ DOPADY NA SOUSEDY
Na  základě metody „Bydlení přede-
vším“ – a  bohužel ani českých záko-
nů – nelze uplatnit ani funkční postih 
na  rodiče záškoláků. V  jiných vyspě-
lých zemích je i  dnes neposlání dětí 
do  školy trestné, pokutovatelné, 
někde mohou jít rodiče i  do  vězení.  
V těchto státech fakticky platí „škol-
ní docházka především“, a tedy i před 
bydlením! V Česku ale není školní do-
cházka vymahatelná, protože v  praxi 
mírný finanční postih nic neřeší.
Lidé v sociální nouzi nejsou umísťová-

ni někam na samotu či do vyloučené 
lokality právě proto, aby byli za  po-
moci zdravé komunity resocializováni. 
Probíhá zde tedy proces, ve  kterém 
má být komunita partnerem. Bohužel, 
magistrát v  rámci obsazování svých 
bytů s  komunitou, tzn. dosavadními 
nájemníky bytů, dosud jako s partne-
ry nejednal. Přestože by měli být sou-
částí dohledu nad chováním někte-
rých nových nájemníků, ke spolupráci 
nebyli přizváni předem. 

Magistrát údajně 60 % nepřizpůsobivých 
nájemníků nakonec vystěhovává, ale 
utrpení bezmocné komunity ostatních, 
řádně platících nájemníků je neosprave-
dlnitelné. O  obsazování magistrátních 
bytů rozhodují lidé možná nadšení, ale 
rozhodně ne beroucí ohled na všechny 
občany. Od  převzetí gesce oblasti so-
ciální a  zdravotní se problémem inten-
zivně zabývám a  s  pomocí našich ma-
gistrátních kolegů ze STAN a KDU-ČSL 
budeme nadále požadovat a  usilovat 
o  razantní změnu pravidel přidělování 
magistrátních bytů. Jen takto se nám 
podaří napravit škody na  obyvatelích 
Prahy 14, způsobené předešlým vstříc-
ným postojem k magistrátnímu sociální-
mu experimentování.

Jsou občané Prahy 14 
obětí sociálního experimentu?

MARTIN KOUKLÍK, RADNÍ MČ PRAHA 14 (GESCE: SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ) 

DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V ROCE 2018 ZŮSTÁVALO V PRAZE 14 CCA 350 VOLNÝCH MĚSTSKÝCH 
BYTŮ, RESP. BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY. POTÉ, CO SE ŘEŠENÍ JEJICH 

OBSAZOVÁNÍ DOSTALO DO GESCE PIRÁTŮ, ZAČALY BÝT BYTY PŘIDĚLOVÁNY MIMO JINÉ 
I PROBLEMATICKÝM NÁJEMCŮM BEZ NÁSLEDNÉHO DLOUHODOBÉHO DOHLEDU.

BYDLÍTE V MAGISTRÁTNÍM BYTĚ 
A MÁTE ŠPATNOU ZKUŠENOST 
S PROBLEMATICKÝMI SOUSEDY? 
Napište nám na emailovou adresu 
martin.kouklik@praha14.cz

„S bydlením v magistrátním bytě 
mám letitou osobní zkušenost 
a bohužel mohu potvrdit, že se 

situace u nás v domě citelně 
zhoršila poté, co se do volných 

bytů po minulých volbách 
postupně začali stěhovat 
noví nájemníci.  A není to 

jen vandalismus, který nám 
znepříjemňuje společné soužití.“  

Zuzana Jelenová,  
1. místostarostka Prahy 14



Naše školy

Prezentiáda 
V rámci semináře rétoriky se naše třída 
zapojila do  soutěže Prezentiáda, kaž-
doročně pořádáné pro studenty střed-
ních škol. Soutěž přispívá k  vylepšení 
prezentačních dovedností, kreativity, 
týmového ducha, vyjadřování, vystupo-
vání a spousty dalších schopností, které 
jsou důležité v životě každého člověka.
Pod vedením paní profesorky Mgr. Ale-
ny Vavřičkové postoupily z  nominační-

Venclíci pomáhají Ukrajině
Dobré skutky člověk nedělá proto, aby se 
zviditelnil a chválil na veřejnosti. Dělá je pro 
pomoc bližnímu, proto, že se lidem má po-
máhat. Já ale musím udělat výjimku. Musím 
pochválit děti naší školy, aby se všichni do-
zvěděli, jaký dobrý skutek vykonaly.
Na konci března jsme měli Den otevřených 
dveří a  žáci přišli s  nápadem, že uspořá-
dají sbírku pro Ukrajinu. V  rámci veliko-
nočních svátků připravili prodejní výstavu 
a workshop pro rodiče a přátele školy. Spo-
lu se svými učiteli a rodiči dokázali vyrobit 
a upéct spoustu krásných dekorací a dob-

rot. Veškerý výtěžek jsme poslali organizaci 
Člověk v tísni na sbírku SOS Ukrajina, aby-
chom přispěli na podporu uprchlíkům při-
cházejícím do České republiky. Děti vybraly 
krásných 26 000 Kč. 
Naše škola má nyní asi 70 nových ukra-
jinských žáků. Učitelé a přátelé školy po-
máhají různými způsoby a přicházejí stále 
s novými nápady. Člověka hřeje ten pocit, 
že jsme dětem vštípili, že lidem v  nouzi 
je třeba pomáhat. Děti jsou velmi citlivé 
a  vnímavé a  sledují, co se ve  světě děje, 
a chápou problémy aktuálního konfliktu. 

Слава Україні!
Za ZŠ Bratří Venclíků 

Mgr. Klára Machová, ředitelka

Zpráva pro všechny 
pozemšťany 

U příležitosti Dne Země proběhla v Cen-
tru Černý Most akce společnosti Glo-
bus ve spolupráci s parkem Mirakulum. 
Do oslavy svátku naší planety byly zapo-
jeny i některé mateřské školy, zúčastnila 
se i naše MŠ Vy bíralova 968. Paní učitelky 
vybraných tříd připravily s dětmi skvělé 
výtvory do tohoto soutěžního projektu. 
Od 14. dubna byly práce vystaveny v pro-
storách nákupního centra Černý Most. 
Návštěvníci si mohli všechna výtvarná díla 
prohlédnout a hlasováním podpořit to 
nejzdařilejší. Všechny děti se jistě ze všech 
sil snažily, a nebylo tedy lehké vybrat 
a odměnit jen některé výrobky. Vítězné 
práce byly oceněny vstupenkami do parku 
Mirakulum. Děkujeme všem, kteří se přišli 
podívat a podpořili děti z naší školky.

Učitelky a děti z MŠ Vybíralova

Slavíme 60. výročí 

Mateřské ško-
le Zelenečská 
je v letošním 
roce 60 let.
Vy, jenž jste 
v mateřské 
škole Zeleneč-
ská vyučovali 
nebo jste byli 
vzděláváni, 
jste srdečně 
zváni na akci, 

která se bude konat na zahradě ma-
teřské školy. 
Čtvrtek 12. 5. 2022 
od 16:00 do 20:00
Připomeňte si chvíle strávené na za-

hradě této školky, ať už jako učitelé, 
zaměstnanci, nebo žáci. Těšíme se 
na vaši účast. 
Za všechny současné zaměstnance 
i děti vás zve ředitelka mateřské školy
Helena Zychová
PROGRAM:
• 16:00 otevření zahrady mateřské 

školy pro veřejnost
• 17:00 vystoupení hudební skupiny 

PÍSKOMIL SE VRACÍ
• 18:15 BUBLINOVÁ SHOW, vystoupí 

první bublinář v ČR Václav Strasser
• 19:15 Pohádka na dobrou noc, Perní-

ková chaloupka, DIVADLO KUBKO 
V areálu zahrady bude možnost se 
občerstvit za „drobný peníz“, 
ale i zabavit vaše děti. 
Pro děti zde budou nachystány 
aktivity formou interaktivních tabulí, 
skákacího hradu, balónkového nebo 
bublinového workshopu. 
Na akci nám můžete přispět koupí 
upomínkového předmětu na jarmarku 
výrobků dětí i zaměstnanců školy.
Vstupné je zdarma.

ho kola 3 týmy do kola krajského, které 
proběhlo 8. dubna na Gymnáziu Budě-
jovická. Snažili jsme se obhájit naše pre-
zentace na  téma „11. přikázání“ a  „Jak 

bych učil já“ před porotou a konkurencí 
ostatních studentů z Prahy. I přes ner-
vozitu se nám to podařilo, všichni po-
dali skvělý výkon a jeden tým postoupil 
do celorepublikového Grandfinále. 
Jedná se bezpochyby o skvělou zkuše-
nost do života a pozvednutí našich do-
vedností na vyšší úroveň. K nezaplacení 
pro nás byla také profesionální zpětná 
vazba od porotců a  inspirace od ostat-
ních týmů. 

Martina Bendová, 
7.A, Gymnázium Chodovická
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POHLED DO HISTORIE PRAHY 14
LETCI V NÁZVECH ULIC ČERNÉHO MOSTU

JOSEF BRYKS
(*18. března 1916 Lašťany – 11. srpna 1957 Jáchymov)

Josef se narodil jako sedmé z osmi dětí 
hanáckého středního rolníka Františ-
ka Brykse. V mládí úspěšně absolvoval  
obchodní akademii, armádní školu a vo-
jenskou akademii. Roku 1935 dobrovolně 
narukoval. Za doby německé okupace 
pomáhal s organizováním útěků českoslo-
venských pilotů z protektorátu do Polska.
Do Velké Británie se dostal evakuační 
lodí v roce 1940. Na střední škole se na-
učil výborně anglický jazyk, tudíž zde měl 
značnou výhodu. K bojové jednotce se 
dostal až roku 1941, kde byl zařazen mezi 
operační piloty. Ve Velké Británii podnikal 
denní ofenzivní mise na pomoc západ-
ní okupované Evropě. V tomtéž roce se  
v Británii seznámil s Trudií Tellerovou.

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

Československo poprvé vstoupilo do 
Trudina povědomí, když ve svých devíti 
letech vyhrála školní vědomostní soutěž, 
a to díky tomu, že správně napsala název 
„czechoslovakia“. Tehdy netušila, jak bude 
jednou jménem naší země okouzlena, 
když ho uvidí na uniformě Josefa Brykse.
Trudie se s Josefem seznámila jednoho 
květnového večera roku 1941 v hotelu 
Thatched House v Eppingu. Bylo to oblí-
bené místo setkávání pilotů. Pamatuje si, 
že k ní přistoupil, představil se a poté se 
zeptal: ,,Proč tak krásná mladá slečna pije 
pivo?“ Na to mu odpověděla: „Se svým 
platem si můžu dovolit pouze jedno pivo.“ 
Na což odvětil tím, že když s ním půjde 
na schůzku, tak jí objedná cherry. „Byla to 
láska na první pohled,“ vzpomíná. 

Bohužel o čtyři měsíce později byl Josef 
poblíž Lille sestřelen a po krátkém ukrý-
vání zajat Němci.  Do Británie se vrátil až 
po čtyřech letech útrap a jeho první ces-
ta vedla za Trudií. Když se toho dne vrá-

tila domů po své denní směně, matka ji 
ve dveřích řekla: ,,Celé odpoledne tu na 
tebe na autobusové zastávce čeká něja-
ký cizí pilot, vypadá to, že tě zná.“ Cestou 
z autobusové zastávky ji požádal o ruku. 
Svatební hostina se konala v Českém in-
stitutu na Grosvenorském náměstí. Zú-
častnilo se jí bezmála dvě stě hostů. Mezi 
nimi byl například i maršál generál Karel 
Janoušek, někdejší nejvyšší představitel 
československého letectva ve Velké Bri-
tánii. Zanedlouho se jim narodila dcera 
Soňa. „Pepa byl v devátém nebi, když do 
jeho života vstoupila malá Soňa. Stala se 
pro něj okamžitě středem vesmíru. Byl 
oddaným a ochraňujícím otcem,“ vzpo-
míná Trudie Bryksová ve své knize Naděje  
a beznaděje.

VELKÝ ÚTĚK

Josef byl několikrát vězněn a mnoho-
krát se pokusil o útěk. Účastnil se také 
největšího útěku spojeneckých letců za 
druhé světové války z tábora Stalag Luft 
II. Podle plánu měli letci uniknout 110 me-

trů dlouhým tunelem 9 metrů pod zemí, 
který sami vykopali provizorním nářadím. 
Zajatci tunel pojmenovali Harry. Útěk 
proběhl v noci ze dne 24. na 25. března 
1944. Původně mělo uprchnout celkem 
220 mužů, ale na svobodu se jich dosta-
lo pouze 76, protože akci odhalili strážní.  
V tu chvíli se Bryks nacházel ještě v tune-
lu, ale stihl se vrátit do budovy. Jeho útěk 
byl tedy neúspěšný.

NÁVRAT DO ČESKOSLOVENSKA

Do dřívějšího Československa se vrátil  
i s rodinou v říjnu roku 1945. V roce 1948 
se pokusil o neúspěšný útěk do Velké Bri-
tánie za svou manželkou  a dcerou, které 
poslal napřed. Bohužel byl jeho plán od-
halen. Josef byl obviněn ze zločinu zběh-
nutí a vojenské velezrady. Byl umístěn 
do pracovně-nápravného zařízení. Zde 
usilovně pracoval, překračoval pracovní 
normy a  ze svého drobného vězeňské-
ho platu nechával posílat peníze nejen 
svému nemocnému otci, ale i manželce 
a dceři do Anglie. Netušil, že peníze jeho 
rodině nikdy nikdo neodeslal.
Jeho zdravotní stav se začal postupně zhor-
šovat tvrdou dřinou v uranových dolech  
na Jáchymovsku a také z důvodu neposkyt-
nutí lékařské pomoci. V noci ze dne 11. na 
12. srpna roku 1957 zemřel údajně na infarkt. 
Josef Bryks se dožil pouhých 41 let. Byl 
oceněn mnoha vyznamenáními - Řád brit-
ského impéria, Československý válečný kříž, 
Československá medaile za chrabrost před 
nepřítelem a mnoho dalších. Řád Bílého lva, 
nejvyšší české vyznamenání, za svého milo-
vaného muže převzala v roce 2006 Trudie. 
Tehdy šestaosmdesátiletá dáma přiletěla 
z Washingtonu, kde po smrti jediné dcery 
zůstala sama. Láska k muži, s nímž prožila 
ve skutečnosti tak málo času, byla v jejích 
očích stále patrná. Trudie Bryksová zemřela 
roku 2011 ve věku 91 let.

Zdroje: Letci v názvech ulic Černého Mostu,  
Naděje a beznaděje – Trudie Bryksová

U příležitosti 77. výročí konce druhé světové války bychom rádi v tomto článku zavzpomínali na jednoho z pilotů RAF,  
válečných hrdinů, jejichž jména mají ulice na Černém mostě II. Původně byly ulice na sídlišti Černého Mostu II.  

pojmenovány podle zahraničních komunistických funkcionářů. V roce 1991 došlo v souvislosti s politickými změnami  
po listopadu 1989 k jejich přejmenování po českých letcích. V současnosti je po pilotech pojmenováno třicet ulic.  

Každá z těchto osobností si bezesporu zaslouží naši pozornost. Všichni mají společné jedno – bojovali v útrpné válce,  
ve snaze ochránit nás před zlem, které pustošilo Evropu. A jeden z těchto spletitých lidských příběhů bychom vám rádi přiblížili.

Historie

Josef Bryks s manželkou Trudií Bryksovou  
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obchodní akademii, armádní školu a vo-
jenskou akademii. Roku 1935 dobrovolně 
narukoval. Za doby německé okupace 
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Do Velké Británie se dostal evakuační 
lodí v roce 1940. Na střední škole se na-
učil výborně anglický jazyk, tudíž zde měl 
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dostal až roku 1941, kde byl zařazen mezi 
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denní ofenzivní mise na pomoc západ-
ní okupované Evropě. V tomtéž roce se  
v Británii seznámil s Trudií Tellerovou.
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Československo poprvé vstoupilo do 
Trudina povědomí, když ve svých devíti 
letech vyhrála školní vědomostní soutěž, 
a to díky tomu, že správně napsala název 
„czechoslovakia“. Tehdy netušila, jak bude 
jednou jménem naší země okouzlena, 
když ho uvidí na uniformě Josefa Brykse.
Trudie se s Josefem seznámila jednoho 
květnového večera roku 1941 v hotelu 
Thatched House v Eppingu. Bylo to oblí-
bené místo setkávání pilotů. Pamatuje si, 
že k ní přistoupil, představil se a poté se 
zeptal: ,,Proč tak krásná mladá slečna pije 
pivo?“ Na to mu odpověděla: „Se svým 
platem si můžu dovolit pouze jedno pivo.“ 
Na což odvětil tím, že když s ním půjde 
na schůzku, tak jí objedná cherry. „Byla to 
láska na první pohled,“ vzpomíná. 

Bohužel o čtyři měsíce později byl Josef 
poblíž Lille sestřelen a po krátkém ukrý-
vání zajat Němci.  Do Británie se vrátil až 
po čtyřech letech útrap a jeho první ces-
ta vedla za Trudií. Když se toho dne vrá-

tila domů po své denní směně, matka ji 
ve dveřích řekla: ,,Celé odpoledne tu na 
tebe na autobusové zastávce čeká něja-
ký cizí pilot, vypadá to, že tě zná.“ Cestou 
z autobusové zastávky ji požádal o ruku. 
Svatební hostina se konala v Českém in-
stitutu na Grosvenorském náměstí. Zú-
častnilo se jí bezmála dvě stě hostů. Mezi 
nimi byl například i maršál generál Karel 
Janoušek, někdejší nejvyšší představitel 
československého letectva ve Velké Bri-
tánii. Zanedlouho se jim narodila dcera 
Soňa. „Pepa byl v devátém nebi, když do 
jeho života vstoupila malá Soňa. Stala se 
pro něj okamžitě středem vesmíru. Byl 
oddaným a ochraňujícím otcem,“ vzpo-
míná Trudie Bryksová ve své knize Naděje  
a beznaděje.

VELKÝ ÚTĚK

Josef byl několikrát vězněn a mnoho-
krát se pokusil o útěk. Účastnil se také 
největšího útěku spojeneckých letců za 
druhé světové války z tábora Stalag Luft 
II. Podle plánu měli letci uniknout 110 me-

trů dlouhým tunelem 9 metrů pod zemí, 
který sami vykopali provizorním nářadím. 
Zajatci tunel pojmenovali Harry. Útěk 
proběhl v noci ze dne 24. na 25. března 
1944. Původně mělo uprchnout celkem 
220 mužů, ale na svobodu se jich dosta-
lo pouze 76, protože akci odhalili strážní.  
V tu chvíli se Bryks nacházel ještě v tune-
lu, ale stihl se vrátit do budovy. Jeho útěk 
byl tedy neúspěšný.

NÁVRAT DO ČESKOSLOVENSKA

Do dřívějšího Československa se vrátil  
i s rodinou v říjnu roku 1945. V roce 1948 
se pokusil o neúspěšný útěk do Velké Bri-
tánie za svou manželkou  a dcerou, které 
poslal napřed. Bohužel byl jeho plán od-
halen. Josef byl obviněn ze zločinu zběh-
nutí a vojenské velezrady. Byl umístěn 
do pracovně-nápravného zařízení. Zde 
usilovně pracoval, překračoval pracovní 
normy a  ze svého drobného vězeňské-
ho platu nechával posílat peníze nejen 
svému nemocnému otci, ale i manželce 
a dceři do Anglie. Netušil, že peníze jeho 
rodině nikdy nikdo neodeslal.
Jeho zdravotní stav se začal postupně zhor-
šovat tvrdou dřinou v uranových dolech  
na Jáchymovsku a také z důvodu neposkyt-
nutí lékařské pomoci. V noci ze dne 11. na 
12. srpna roku 1957 zemřel údajně na infarkt. 
Josef Bryks se dožil pouhých 41 let. Byl 
oceněn mnoha vyznamenáními - Řád brit-
ského impéria, Československý válečný kříž, 
Československá medaile za chrabrost před 
nepřítelem a mnoho dalších. Řád Bílého lva, 
nejvyšší české vyznamenání, za svého milo-
vaného muže převzala v roce 2006 Trudie. 
Tehdy šestaosmdesátiletá dáma přiletěla 
z Washingtonu, kde po smrti jediné dcery 
zůstala sama. Láska k muži, s nímž prožila 
ve skutečnosti tak málo času, byla v jejích 
očích stále patrná. Trudie Bryksová zemřela 
roku 2011 ve věku 91 let.

Zdroje: Letci v názvech ulic Černého Mostu,  
Naděje a beznaděje – Trudie Bryksová
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Každá z těchto osobností si bezesporu zaslouží naši pozornost. Všichni mají společné jedno – bojovali v útrpné válce,  
ve snaze ochránit nás před zlem, které pustošilo Evropu. A jeden z těchto spletitých lidských příběhů bychom vám rádi přiblížili.
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2 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
DRHANÉ NÁRAMKY
Vyrobíme si originální náramek.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

4 ST  
14:00  

OSLAVA UKONČENÍ II. SV. VÁLKY
Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 77. výročí 
ukončení II. světové války.
MČ Praha 14, památník II. odboje, Mochovská
www.praha14.cz
VSTUPNÉ: zdarma

 17:00 VÝSTAVA V GALERII 14 
Zahájení výstavy fotografií studentů a absolventů 
Pražské fotografické školy.
MČ Praha 14, Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 685/10
www.praha14.cz
VSTUPNÉ: volné

5 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM  
KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

18:00
-

20:00

NEUROGRAFICKÉ KRESLENÍ  
STROMU ŽIVOTA
Přijďte se odreagovat a zkusit si novou metodu neurografika.Přijďte se odreagovat a zkusit si novou metodu neurografika.
Plechárna, www.plecharnacernymost.czPlechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 800 KčVSTUPNÉ: 800 Kč

6 
- 
7

PÁ
15:00 

-
18:00

SO
14:00 

-
21:00

SVĚTLÍK: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ  
O SVĚTLE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Světelný workshop - v rámci programu  
se děti dozví, jak se dělá světelná instalace.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 200 Kč / dítě za oba dny
Registrace nutná předem na: info@h55.cz

7 SO  
14:00

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

8 NE  
15:00 

-
15:45

POHÁDKY Z LESA
Divadelní pohádka pro děti.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 60 Kč 

9 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
HRAJEME SI
Zahrajeme si pétanque!
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

11 
+ 
18

ST  
17:30 

-
20:30

LINORYT PRO ZAČÁTEČNÍKY
Výtvarný kurz pro dospělé.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 500 Kč za obě lekce

11 ST  
17:30 

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
k představení záměru  výstavby tunelu Hloubětín  
a zkapacitnění Průmyslového polookruhu
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarma

19:00 BIOGRAF KYJE
SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží.
KD Kyje, www.kdkyje.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč

12 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM  
KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

12 
- 

26

13:00 
-

21:00

NE! V PŘÍRODĚ
Projekt Matěje Derecka Harda a odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

13 PÁ  
17:00

-
20:00

PODVEČER S ANDERSENEM  
- LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
Podvečerní akce pro děti na téma  
Jan Amos Komenský  
- Labyrint světa a ráj srdce.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mlp.cz
VSTUPNÉ: zdarma

14 SO
10:00

-
17:00

FLER MARKET V H55
Čekají na vás stánky s výrobky a jejich tvůrci.Čekají na vás stánky s výrobky a jejich tvůrci.
H55, www.h55.czH55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarmaVSTUPNÉ: zdarma

10:00 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
KD Kyje, www.kdkyje.cz 
VSTUPNÉ:  zdarma

16 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
ZAHRADNIČÍME
Zaboříme ruce do hlíny.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

18 ST  
18:00 

-
20:00

RE-SÁČKUJEME NA PLECHÁRNĚ
Výroba ekologicky šetrných obalů na potraviny.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

05 KVĚTEN
2022

Kalendář akcí
PRAHA 14
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18 ST
19:00

KONCERT: KLÍČ 40 LET
Na jubilejních koncertech roku 2022 zazní  Na jubilejních koncertech roku 2022 zazní  
nejúspěšnější písně skupiny Klíčnejúspěšnější písně skupiny Klíč
KD Kyje, www.kdkyje.czKD Kyje, www.kdkyje.cz, , VSTUPNÉ: 300 KčVSTUPNÉ: 300 Kč

19 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

18:00
-

19:30

VEČER S MOSKYTEM
Spolek Moskyt představí několik dokumentárních filmů  
na téma české záhady a zajímavosti.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

20 PÁ  
19:00

-
21:00

KONCERT: JANA KOUBKOVÁ QUARTET
Jazzový koncert v prostorách H55.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 200 Kč

21 
- 

22

SO - NE  
9:00

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ  
- AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
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

22 NE  
13:00

-
18:30

INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Zahrada H55 se promění v indiánskou osadu.Zahrada H55 se promění v indiánskou osadu.
H55, www.h55.czH55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 30 KčVSTUPNÉ: 30 Kč

23 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
MÁJ, LÁSKY ČAS
Přijďte se zaposlouchat do knih o lásce.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

25 ST  
13:00

-
18:00

VELKÝ FOTBÁLKOVÝ TURNAJ
Velký fotbálkový turnaj s doprovodným programem.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

19:30 DIVADLO: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Co je štěstí? Muška jenom zlatá!
Divadlo bez debat
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 250 Kč

19:00
-

20:00

IMPROVIZACE:  
PŠT + HOSTÉ MÍŠA A KAČKA
Improvizované představení.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mlp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

26 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM  
KLUBÍK H55
Společně si zacvičíme, zazpíváme, přečteme pohádku, 
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si...
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

17:00
-

18:00

ČTENÁŘSKÝ KLUB HLOUBĚTÍN
Přijďte se každý poslední čtvrtek v měsíci  
pobavit o knížkách na předem dané téma.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mlp.cz
VSTUPNÉ: zdarma

26 ČT
17:00

-
19:00

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ NA TÉMA  
HOSPODY A DIVADLA V HLOUBĚTÍNĚ
Vyprávění z řad místních pamětníků o historii Hloubětína.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarma

28 
- 

29

SO - NE  
9:00

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ  
- AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
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

28 SO
13:00

STAROČESKÝ JARMARK
Tradiční podvečerní běh na hranici přírody a města.Tradiční podvečerní běh na hranici přírody a města.
Farní zahrada, Prelátská 12/10Farní zahrada, Prelátská 12/10
VSTUPNÉ: zdarmaVSTUPNÉ: zdarma

17:30 SVĚRÁCKÁ DESÍTKA
Tradiční podvečerní běh na hranici přírody a města.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
Startovné: 200 Kč předem, 250 Kč na místě

29 NE  
15:00

-
15:35

POHÁDKA PRO BATOLATA: 
JÁ, TY A TO
Abstraktní pojednání o kulatosti světa pro nejmenší.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 60 Kč

15:00
-

18:00

KULIČKIÁDA
Přihlaste se na přátelský turnaj pro všechny věkové kategorie.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: registrace 30 Kč

30 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
MÁJOVÁ PROCHÁZKA
Poznáváme nová místa.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

1 ST    
15:0015:00

KOUZELNÁ STEZKA
Poznáváme nová místa.Poznáváme nová místa.
Start: křižovatka ulic Farská a JakubovskáStart: křižovatka ulic Farská a Jakubovská
KD Kyje, www.kdkyje.cz KD Kyje, www.kdkyje.cz 
VSTUPNÉ: zdarmaVSTUPNÉ: zdarma
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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. 
Seniora mohu nechat v  bytě na  dožití. 
Na velikosti a stavu bytu nezáleží. Vypla-
tím dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 
608 661 664

SLUŽBY

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

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 Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-
pletní rekonstrukce bytů, domů a nebytových 
prostor. Tel: 732 359 883, www:rek-bachr.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 Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i  stropů. Tel. 606  227  390,  
jsaifrt@seznam.cz

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

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

n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádíme 
čištění, zrychlení, instalace, opravy, vzdálenou 
pomoc, obnovu dat i  DOUČOVÁNÍ. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

n Chybí vám rodina a  její pomoc? Zařídí-
me, pomůžeme, uděláme. Pestrá nabídka 
služeb, i  zdarma. Např. bezbariérové by-
dlení, auto, dodávka pro vozíčkáře. Tel.: 
704 616 188

n MASÁŽE známými technikami, vč. masáže 
LYMFATICKÉ, lávovými kameny i  vakuovými 
baňkami. Trápí vás bolest občas, nebo je už 
chronická? Zavolejte, přijedu k  vám, nebo 
Praha 9 Kyje. 725 174 978 

OSTATNÍ

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

n Sportovní příměstské tábory FitKid. Atraktivní 
program pro děti od 4 do 12 let. Termíny: 11.-
15.7., 18.-22.7., 8.-12.8. Máme ještě volná místa. 
tak se přihlaste!  www.fitkid-rinosport.cz

n Koupím staré rybářské náčiní do muzea. Pru-
ty bambusové, laminátové, navijáky, splávky, 
třpytky, knihy, krabičky a  veškerý rybářský 
cajk do  roku 1992. Kontakt: 777  206  746,  
hofman@dexempo.cz
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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 nzerci 
v těchto novinách  

pro vás zajistí:

INZERCE
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OBUV PRO DĚTI
HLOUBĚTÍN

NOVĚ OTEVŘENO

PAVILON HAVANA (zdravotnické zařízení)
MOCHOVSKÁ 535/38

198 00 PRAHA 9 HLOUBĚTÍN
+420 722 552 929

obuvprodeti@seznam.cz
www.obuv-prodeti.cz

Naše značky: Fare, Essi, Rak, Befado, Superfit, Primigi,  
D.D.Step, Ciciban, Tuptusie, Boots4U, Dráče, Keen

Otevírací doba:
  PO-PÁ 10–17
      SO 9–12 

Hledáte práci? 
Daří se nám, rosteme, 

a proto hledáme nové 
kolegyně a kolegy 

na pozice do provozu: 
sklad/balírna/výroba, 

příjem, expedice 
i vedoucí do výroby 

i balírny.

Stačí mi napsat 
do sms, co umíte 

a hledáte. 
Zuzka 724 863 031
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V tajence najdete konec citátu Karla Čapka: „Zkušenost je dobrá...“

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. května 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 dubnového vydání časopisu Čtrnáctka (2022/4) zní: „Nikdy není pozdě ZAČÍT BÝT TÍM, KÝM JSTE MOHLI BÝT.“  Vylosovaní 
výherci jsou: Alena Bláhová; Larysa Mozhová; Karel Ulík. 

Správné řešení velikonočního kvízu: 1b, 2c, 3a, 4b, 5b. Vylosovaní výherci jsou: Daniela Petrtýlová; Jaroslav Čížek; Milan Rickl. 
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.

Křížovka o ceny
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