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EU kope 
za Česko! 

Pomáhá snížit účty za energie
Ceny energií jsou jak utržené ze řetězu 
a všichni se trochu obáváme, co bude. 

Možná stojí za to si připomenout jednu 
dobrou věc: pořád jsme členy „klubu“ EU, který 

kope za nás. Díky našemu členství 
v EU také platíme za energie pořád 

ještě méně, než bychom 
platili bez ní. 

Přinášíme vám pár příkladů.

Okna, zateplení, 
čerpadla a soláry 
Kotlíkové dotace či Nová zelená 
úsporám, to jsou peníze z fondů EU, 
abychom netopili „pánu Bohu do oken“. 
Průměrné stáří budov je v ČR 50 let 
a 80 % jich tu nejspíš bude stát ještě 
v roce 2050. Na 66 000 domácností sídlí 
díky těmto dotacím v modernějších 
bytových domech.Během dalších let 
dostane ČR z EU 180 miliard Kč – mj. 
na zateplování, nové kotle a tepelná 
čerpadla.

Úsporné žárovky 
Když v roce 2009 musely být na 
základě nařízení Evropské unie 
klasické žárovky nahrazovány 
úspornějšími svítidly, mnozí zuřili. 
Dnes nám právě tato svítidla šetří 
peníze. 

Vysavače 
s nižší spotřebou 
EU omezila od roku 2017 maximální 
příkon vysavačů na 900 W. Ozývaly 
se hlasy, že nebudou dobře luxovat. 
Jenže příkon není výkon a luxy dnes 
vysávají skvěle a tolik „nežerou“. Podle 
odhadů EU to snížilo jejich roční 
spotřebu energie až o 30 %.

S EU nakoupíme 
plyn levněji
Množstevní slevy znáte 
z obchodů: koupíte-li víc, získáte 
lepší cenu. Tuto páku používá 
i EU. Jedná o společném nákupu 
plynu, protože díky své velikosti 
a síle získá lepší ceny, než kdyby si 
je ČR vyjednávala jen pro sebe.

Energetické 
štítky 
Lednice, pračky, myčky, 
mrazáky… všechny tyto 
spotřebiče mají i díky EU 
nižší spotřebu. EU zavedla 
povinné energetické štítky, 
které ukazují, jestli se nám 
„levná“ lednice neprodraží na 
spotřebě.

Emisní povolenky 
pomáhají
Ceny povolenek vzrostly, ale na 
ceny energií mají jen omezený vliv. 
U plynových elektráren v EU na ně 
připadá jen 12 % nákladů, zatímco 
88 % jde na vrub drahému plynu.  
U uhelných, nejvíce znečišťujících 
elektráren tvořily povolenky třetinu 
nákladů na výrobu elektřiny. 

Solidarita 
Když během pandemie 
covidu-19 už nebylo místo 
v českých nemocnicích, 
přijalo naše pacienty 
Německo, naproti tomu ČR 
poskytla roušky Španělsku. 
Tato solidarita v EU funguje 
a počítá se s ní i v případě 
dramatických výpadků 
zásobování energiemi. 

Ekodesign 
Sprchy, fény… Legislativa EU vede výrobce 
spotřebičů obecně k tomu, aby uváděli na trh 
ekologicky šetrnější a energeticky úspornější 
modely. Odhaduje se, že energetická opatření 
v oblasti ekodesignu přinesou do roku 2030 
úsporu odpovídající zhruba roční spotřebě 
energie celého Španělska a Polska dohromady. 
To ulevuje také peněženkám.

Za vysoké 
ceny může Rusko 
Rusko před napadením Ukrajiny omezilo dodávky 
plynu do Evropy a pak rozpoutalo válku, která rozvrátila 
fungující obchod i dodávky, od obilí přes čipy až po plyn. 
Je to EU, kdo nám přispěchal na pomoc, mimo jiné tím, 
že rychle vyjednala dovoz zkapalněného plynu z USA, 
Kataru či Ázerbájdžánu. 

Pomoc chudým 
Mimochodem, výnosy z dražších 
povolenek jdou státu. A EU apeluje 
na to, aby je státy využily na podporu 
chudších domácností. Stejně jako 
nadměrné zisky výrobců energií, které 
zastropovala na 180 eur/MWh.

Obnovitelné 
zdroje energie  
Energie z nich je zdaleka 
nejlevnější, a proto EU 
masivně podporuje jejich 
výstavbu. ČR díky penězům 
z EU už investovala více než 
3 miliardy eur (!) na posílení své 
energetické nezávislosti.
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prosinec je tady. V mnoha firmách a insti-
tucích vrcholí finanční uzávěrky, děti ho-
rečnatě sepisují dopisy pro Ježíška (a jeho 
„pomocníky“), dopravci nestíhají dovážet 
a vyvážet zboží ze skladů, obchody praska-
jí ve švech, sem tam se vyloupne nějaká ta 
přetahovaná o zlevněné máslo… a přece… 
Přece má většina z nás Vánoce a advent to-
lik ráda. Období to bylo, je a vždycky bude 
magické. Adventní atmosféra nás mění. 
Snadněji se dojmeme, jsme všímavější, las-
kavější, vnímáme věci s větším nadhledem 

a klidem… Vánoce nám připomínají, jak důležitá je rodina, jak moc potře-
bujeme přátele i to, že mít kolem sebe milující blízké není samozřejmost.
A  jaký bude nadcházející sváteční čas v  Praze 14? Už na  samém kon-
ci listopadu, tedy pár dní po  první adventní neděli, jste mohli zavítat 
na doprovodný program k  rozsvěcení vánočního stromečku na Rajské 
zahradě. V neděli 11. 12. vás zveme do Kulturního domu Kyje na tradiční 
setkání nad voňavým Vánočním punčem (od 16 hodin) a o tři dny později 
(14. 12.) na adventní koncert v Galerii 14. Začne v 18.30 hodin a vystoupí 
na něm soubor ArtHarmony.
Těší mě i úspěch, kterého městská část dosáhla v soutěži Ambasador 
kvality České republiky, kategorie veřejný sektor. Získali jsme první mís-
to, což vypovídá o velmi dobré kvalitě služeb, jež úřad veřejnosti po-
skytuje. Důležitou zprávou, a  to nejen pro neziskové organizace, ale 
i pro jednotlivce, kteří pečují o kulturní, volnočasový a sportovní život 
v Praze 14, jsou novinky v oblasti žádání o dotační podporu z rozpoč-
tu městské části. Podrobnosti najdete uvnitř tohoto vydání Čtrnáctky, 
stejně jako řadu adventních a vánočních zajímavostí, rozhovor s knězem 
působícím v  kyjském kostele sv. Bartoloměje ThLic.  Edwardem Walc-
zykem, Th.D., nebo článek věnovaný podrobnému představení nových 
radních městské části.
Nepřehlédněte prosím ani výzvu k účasti ve volebních komisích v pre-
zidentských volbách a varování místostarosty pro bezpečnost Jaromíra 
Krátkého. Upozorňuje na  podvodníky, kteří lidi nátlakovým jednáním 
připravují o peníze na účtech. Poslední dobou těchto případů přibývá.
Závěrem bych vás rád pozval na prosincové jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 14, které se uskuteční 13. 12., tradičně od  15 hodin v  Galerii 14 
na Černém Mostě.
Přeji vám krásný adventní čas a pohodové svátky. Doba, ve které nyní 
žijeme, je velmi složitá. Věřím, že si všichni zasloužíme trochu toho klidu 
a možnost udělat si pořádek sami v sobě.
Opatrujte se. Těším se na vás v novém roce.

MILÍ  
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Váš starosta 
Jiří Zajac
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Kdo od voleb vede Čtrnáctku?
Seznamte se s novými radními

MÍSTNÍ ZASTUPITELSTVO NA PRVNÍM POVOLEBNÍM, TEDY USTAVUJÍCÍM JEDNÁNÍ JMENOVALO 
NOVÉ ČLENY RADY MČ PRAHA 14. NĚKTEŘÍ USEDAJÍ DO RADNIČNÍCH KŘESEL POPRVÉ, JINÍ 
MAJÍ S VEDENÍM MĚSTSKÉ ČÁSTI DLOUHOLETOU ZKUŠENOST. ZJISTĚTE, JAKÉ JSOU JEJICH 

PŘEDSTAVY A PLÁNY A KTERÉ KONKRÉTNÍ OBLASTI VEŘEJNÉHO ŽIVOTA MAJÍ NA STAROSTI.  

REDAKCE

JIŘÍ ZAJAC, STAROSTA
Gesce: správa majetku MČ Praha 14, 
bytová politika

Práce pro Prahu 14
Jako starosta chci pra-
covat na  tom, aby se 
městská část rozvíjela 

hospodárně a  ohle-
duplně ke  všem 
skupinám obyvatel. 

Mým cílem je mj. pokračovat v  tom, 
co jsem započal – např. dotáhnout 
do  konce projekt na  výstavbu po-
lyfunkčního domu na  Černém Mos-
tě, který vedle dalšího nabídne de-
sítky bytů pro lidi preferovaných 
profesí. Klíčové je sehnat finance, 
což se odvíjí i  od  politické situa-
ce na  Magistrátu hl. m. Prahy. Ra-
dost mám z  nedávno dokončené 
rekonstrukce náměstí v  Hloubětí-
ně, kam budeme moci rozšířit far-
mářské trhy, a stejně tak z postupně  
dokončované rekonstrukce restaura-
ce na Poliklinice Parník, což bylo jed-
nou z mých priorit v posledním roce. 
O mně
Ve  dvou předchozích volebních ob-
dobích jsem zastával funkci 1. mís-
tostarosty, posléze starosty. V míst-
ním zastupitelstvu působím 12 let, 
členem ODS jsem od  roku 2006. 
Vystudoval jsem obchodní akade-
mii, následně nástavbové studium 
na  vyšší odborné škole ekonomické, 
obor personální řízení. Jsem ženatý, 
mám čtyři děti. Kdo mě zná, ví, že 
jsem praktický člověk, který se nerad 
vzdává. Baví mě, když jsou za  mnou 
vidět výsledky, prázdné fráze mě spíš 
rozčilují. Volný čas, kterého je však 
stále méně, se snažím věnovat rodi-
ně. Svátečně si jdu zaboxovat nebo 
zaběhat do  lesa. Od  shonu unikám 
ke čtení fantasy literatury.

MGR. MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ,  
1. MÍSTOSTAROSTKA
Gesce: rozpočet a ekonomika, investice, 
zajišťování finančních prostředků  

z dotačních programů

Práce pro Prahu 14
Vedle přípravy rozpočto-
vého provizoria na  prv-

ní čtvrtletí roku 2023 
a  následně rozpočtu 
jako takového budeme 

pokračovat v  rozpracovaných dlouhodo-
bý projektech. Jedná se například o  re-
konstrukci Domova seniorů Bojčenkova, 
výstavbu komunitního centra Baštýř-
ská na  Jahodnici, o  dokončení projektu 
na úpravu zeleně a cestní sítě podél ulice 
Českobrodská či o  rekonstrukci kuchyně 
a jídelny v ZŠ Vybíralova, s níž finišujeme. 
Na školské budovy je obecně třeba se za-
měřit. Například v MŠ Kostlivého je v ha-
varijním stavu elektroinstalace. Budeme 
usilovat o získání dotací – zejména od hl. 
m. Prahy a z Národního plánu obnovy. 
O mně
Po  čtyřech letech, kdy zástupci hnutí 
ANO pracovali pro Prahu 14 z  opozič-

ních lavic, jsem se letos v  lednu stala 
místostarostkou a  tento post obhájila 
i v aktuálním volebním období. Absolvo-
vala jsem studium na střední průmyslové 
škole elektrotechnické a posléze na Uni-
verzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Na-
bídnout mohu nejen znalosti načerpané 
z  dosavadního působení na  radnici, ale 
také dlouholeté zkušenosti s řízením lid-
ských i finančních zdrojů. Mám tři dospě-
lé děti a dvě vnoučata, kterým se snažím 
věnovat velkou část volného času. Od-
počívám při četbě nebo při sportu.

JAROMÍR KRÁTKÝ, MÍSTOSTAROSTA
Gesce: bezpečnost, prevence krimina-
lity a rizikového chování, informatika

Práce pro Prahu 14
Co se týká oblasti bezpeč-
nosti, aktuálně na Magist-
rátu hl. m. Prahy domlou-

váme obnovení tzv. 
asistentů městské 
policie. Jejich role se 

již mnohokrát osvědčila v jiných městech. 
Asistenti vycházejí z prostředí kompliko-
vanějších komunit. Dokážou tak nejen 
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předcházet řadě sporů, ale také pomáhat 
při komunikaci mezi komunitou a  měst-
skou policií. Dále chci pracovat na  po-
sílení kamerového systému v  domech 
na Černém Mostě, zajistit založení sboru 
dobrovolných hasičů a posléze i výstavbu 
hasičské zbrojnice či pokračovat v osvěd-
čených aktivitách prevence kriminality. 
Úkolem z oblasti IT technologií je zejména 
rozvoj mobilní aplikace Moje 14.
O mně
Začínám druhé volební období v roli člena 
rady městské části. V předchozím jsem byl 
nejprve radním, později místostarostou, 
na což nyní – jako člen ODS – navazuji. 
Vystudoval jsem Střední průmyslovou 
školu v  Kutné Hoře, obor automatizace 
a  informační technologie, a  stejně smě-
řoval i svůj profesní život – pracoval jsem 
jako IT specialista a  softwarový vývojář. 
Volné chvilky věnuji rodině a čas od času 
i svým koníčkům. Rád se například plavím 
po místních řekách. Pomáhá mi to nachá-
zet klid a nadhled. Z říční hladiny svět vy-
padá úplně jinak než ze břehu.  

SOŇA TOMÁNKOVÁ, 
MÍSTOSTAROSTKA
Gesce: územní rozvoj, doprava a ve-
řejný prostor

Práce pro Prahu 14
Jako místostarostka chci 
pomoci přetvářet Pra-

hu 14 na  lepší místo 
k  bydlení s  důrazem 
na postupnou kultiva-
ci veřejného prostoru. 

Mimo jiné se chci zaměřit na opravy chod-
níků, rozvoj a zkulturnění zelených ploch 
a  parků, revitalizaci vnitrobloků i  kon-
cepční řešení dětských hřišť a sportovišť. 
V  oblasti dopravy budu usilovat o  pro-
dloužení Ocelkovy ulice i  podporovat 
dostavbu Pražského okruhu, neboť obojí 
by odklonilo většinu tranzitní dopravy 
projíždějící Prahou 14. Samozřejmě přitom 
nezapomínám na  náš palčivý problém, 
kterým je nedostatek parkovacích míst.
O mně
Zastupitelkou Prahy 14 jsem již 12 let. Jako 
pravičák jsem začínala v TOP 09 a po vol-
bách v roce 2010 jsem se stala místosta-
rostkou. Pro názorové neshody s tehdej-
ším vedením jsem byla před Vánocemi 
2011 odvolána z funkce, ale dále jsem pů-
sobila v opozici. V roce 2018 jsem založila 
nezávislé hnutí NAŠE Čtrnáctka a upřím-
ně mě těší, že tentokrát dostali nezávislí 
příležitost podílet se na rozvoji Prahy 14. 
Na Černém Mostě bydlím od svých pat-
nácti let. Vystudovala jsem gymnázium, 

po maturitě jsem rok a půl žila a studovala 
v USA. Jsem rozvedená a mám dceru Na-
tali, která studuje 3. ročník zdravotnické-
ho lycea.

ANETA HEJROVSKÁ, RADNÍ 
(UVOLNĚNÁ)
Gesce: sociální péče a zdravotnictví, 
komunitní plánování sociálních služeb

Práce pro Prahu 14
Do komunální politiky jsem 
se zapojila před 10 lety. Vi-
děla jsem, že některé věci 
potřebují změnit a chtěla 

jsem pomoci ostat-
ním – ne jen přihlížet, 

jestli to udělá někdo jiný. Jako radní měst-
ské části chci pracovat na rozvoji sociálních 
služeb pro občany, podporovat neziskové 
organizace a spolky, spolupracovat na pro-
jektu na rekonstrukci místního domova pro 
seniory či docílit posílení služeb domácí 
péče pro spoluobčany, kteří si sami pomo-
ci nedokážou. Zároveň bych ráda přispěla 
k integraci cizinců a menšin, k lepšímu sou-
žití sousedů v městské části. Samostatnou 
kapitolu představuje pomoc lidem ohrože-
ným sociálním vyloučením. Současná krize 
prohloubila sociální a ekonomické problémy 
a je potřeba na to optimálně reagovat.
O mně
Na Černém Mostě žiji 30 let, vyrostla jsem 
tady. Mým velkým koníčkem je zahraniční 
politika. Po  studiu na  vysoké škole jsem 
pracovala v  diplomacii na  velvyslanectví 
Marockého království, později jsem se za-
čala zabývat IT technologiemi – pracovala 
jsem jako QA software tester. Ve volném 
čase hodně sportuji, mimo to jsem velkým 
fanouškem Formule 1. Ráda se  účastním 
různých  seminářů a  přednášek, cestuji, 
učím se cizí jazyky a „dobrovolničím“ v ne-
ziskových organizacích a nadacích. Napří-
klad doučuji děti ze sociálně slabých ro-
din, navštěvuji osamocené seniory nebo 
pomáhám s integrací cizinců.

JOSEF KUTMON, RADNÍ  
(OD 1. 1. 2023 UVOLNĚNÝ)
Gesce: školství, kultura, sport 
a volný čas, komunikace s veřejností

Práce pro Prahu 14
V komunální politice jsem 

se začal angažovat hned 
v  listopadu 1989 
– krátce jsem byl 
i  mluvčím OF v  Ky-
jích. V roce 1998 jsem 

vstoupil do ODS. Od roku 2010 jsem byl 
buď zastupitelem, nebo neuvolněným 

radním. Tím jsem doposud, od  ledna 
2023 se stanu radním uvolněným. V ob-
lasti školství budu usilovat o dobrou ko-
munikaci s vedením škol a školek a  i při 
velmi napjatém rozpočtu o  maximální 
podporu účelných investic. Kultura je 
neméně důležitou oblastí, která v Praze 
14 potřebuje stabilizovat a  transformo-
vat do  efektivně fungující organizace 
podporující kulturu mnoha forem.
O mně
Narodil jsem se v  roce 1955 v  Kyjích 
a byd lím zde celý svůj život. Pracoval jsem 
v  různých řídicích funkcích v  tiskárnách 
Svoboda a Severotisk. Mezi mé oblíbené 
sporty patří tenis, který i rekreačně hraji. 
Do komunální politiky jsem vstoupil pro-
to, že mi záleží na místě, kde žiji. Budu usi-
lovat o to, abychom Prahu 14 předali příš-
tím generacím v lepším stavu, než je teď. 

ING. JAN LIŠKA, RADNÍ 
(NEUVOLNĚNÝ)
Gesce: místní Agenda 21, podpora 
podnikání

Práce pro Prahu 14
Stejně jako v  posledním 
roce uplynulého volebního 
období mám na starosti na-

plňování místní Agen-
dy 21 (MA21), mezi-
národního programu 

zaměřeného na strategické řízení, zlepšo-
vání kvality veřejné správy a na zapojování 
veřejnosti do rozvoje městské části s cílem 
podpořit udržitelný rozvoj na místní úrovni. 
V tomto volebním období nás čeká mj. pří-
prava koncepce bezbariérovosti městské 
části, strategického plánu rozvoje na ob-
dobí 2025 až 2035, zpracovávání akčních 
plánů, které rámcovou strategii každé dva 
roky konkretizují, či v pořadí již čtvrtý roč-
ník participativního rozpočtu. Důležitým 
úkolem bude také obhajoba kategorie 
A v rámci MA21, do níž Praha 14 v loňském 
roce postoupila jako dosud jediná městská 
část v České republice. 
O mně
Vystudoval jsem mj. Fakultu elektro-
technickou  Západočeské univerzity 
v Plzni. Profesí jsem auditor, zkušenosti 
mám ale i  jako lektor v oblasti finanční 
kontroly a auditu. Dále jsem předsedou 
SVJ dvou bytových domů na  Hutích. 
Zastupitelem Prahy 14 jsem od  podzi-
mu 2018. Od  loňského listopadu vedu 
oblastní organizaci hnutí STAN Praha 
14. Ve volném čase rád rekreačně jezdím 
na kole, chodím na výlety, dále mě baví 
historie, kultura a zabývám se pivovar-
nictvím jako vědním oborem.
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Krásné Vánoce 
plné klidu 

a sváteční pohody 
přeje městská  
část Praha 14

ING. KAREL MED, RADNÍ 
(NEUVOLNĚNÝ)
Gesce: životní prostředí, veřejný prostor

Práce pro Prahu 14
Životní prostředí a  posléze 
i  veřejný prostor jsem měl 

jako radní na  starosti 
od  začátku letošní-
ho roku a  jsem rád, 
že v  tomto volebním 

období mohu v započaté práci pokračovat. 
Přál bych si dotáhnout do konce rozpracova-
ný projekt na park nad Fejkovou pískovnou 
na  Hutích, známou spíše pod názvem Bílý 
kůň, a to včetně zpřístupnění jejího podze-
mí veřejnosti. Dále se chci soustředit mimo 
jiné na doplnění odpadkových košů tam, kde 
chybí, a na správnou péči o zeleň. Na mysli 
mám zejména sekání trávy v souladu s od-
bornými doporučeními a další výsadbu stro-
mů, keřů i  cibulovin. Hodně populární jsou 
dnes květné louky – jedna taková by slušela 
například ulici Rochovská na Lehovci. 
O mně
Do  místního zastupitelstva jsem byl 
jako člen hnutí ANO poprvé zvolen 

v  roce 2014. Vystudoval jsem Střední 
průmyslovou školu elektrotechnickou 
v  Rožnově pod Radhoštěm a  Fakultu 
elektrotechnickou, obor mikroelektro-
nika na pražské ČVUT. Jsem dlouhole-
tým předsedou SVJ a bývalý dobrovolný 
hasič. Volný čas věnuji rodině, a pokud 
to je jen trochu možné, tak i sportu – 
zejména plavání a  cvičení v  posilovně. 
Byl jsem i aktivní fotbalista a volejbalis-
ta. Jsem duší kreativec – baví mě tvořit, 
stavět, opravovat, vymýšlet nové věci. 
Jsem ženatý, mám dvě děti.

MUDR. KATEŘINA PAVLÍČKOVÁ, 
RADNÍ (NEUVOLNĚNÁ)

Práce pro Prahu 14
Do  komunální politi-
ky jsem se aktivně 
zapojila po  revoluci. 
Přiměl mě k  tomu zá-
jem o  životní pro-
středí a  zdravý ži-
votní styl. Kyje, kde 

od dokončení studií žiji, tehdy trápi-
la kouřová deka nad rybníkem. Byla 

jsem u  toho, když se je začátkem  
90. let podařilo začlenit do  pilot-
ní modelové studie kvality ovzduší 
metodou ATEM, následně používa-
né po  celé Praze. Ovzduší v  Kyjích 
se postupně zlepšilo. Po  letech vý-
hradně v  zastupitelské lavici jsem 
se v  tomto volebním období poprvé 
stala součástí rady městské části. 
Vážím si důvěry podílet se na  řízení 
Prahy 14. Záleží mi na  tom, aby byla 
stále příjemnějším místem k  životu 
s  dostatečnými možnostmi sportov-
ního vyžití, programy podporujícími 
zdravotní prevenci a aby kladla důraz 
na projekty šetrné k lidem a přírodě.
O mně
Vystudovala jsem Lékařskou fakultu 
UK v Praze. V roce 1998 jsem vstoupila 
do  ODS, nyní vedu její místní sdruže-
ní. Volný čas velmi ráda trávím se svými 
vnoučaty, s  rodinou, s  přáteli. Je fajn, 
když se hodně nasmějeme. Mám ráda 
dlouhé procházky okolní přírodou, sna-
žím se stále pravidelně sportovat a občas 
zajít za kulturou do divadla nebo na kon-
cert. 

Představujeme
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Ocenění

vanoce.praha.eu

Vánoce na  
Mariánském
Zažijte sváteční  
atmosféru a pomozte  
dobré věci
25. 11. 2022 – 18. 12. 2022 
Mariánské náměstí, Praha 1

Poprvé a jedinečné. Vánoční trhy na  
Mariánském náměstí mají letos premi-
éru. Přijďte podpořit prodejce  z  řad  
příspěvkových a neziskových organi-
zací a chráněných dílen nabízejících  
originální předměty s příběhem. 
Jejich koupí přispějete na další 
činnost těchto zařízení a záro-
veň se můžete dozvědět více 
o jejich fungování.
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UKÁZKY SESTAV, BOJE,
PŘERÁŽENÍ, SEBEOBRANY

www.sonkal.cz

Plechárna Černý Most, Bryksova 1002/20

Vstupné je dobrovolné a celá výše půjde na dobročinné účely.

Praha 14 je Ambasador kvality. 
I díky postupné digitalizaci

Městská část Praha 14 má na kontě dal-
ší ocenění za služby pro občany. Během 
listopadové konference Dny kvality, 
kterou každoročně pořádá Česká spo-
lečnost pro jakost (ČSJ), byly slavnostně 
oznámeny mj. výsledky soutěže Am-
basador kvality ČR. Místní úřad získal 
první místo v  kategorii veřejný sektor. 

Hodnotitelé soutěže ocenili vel-
ký důraz na  digitalizaci činností 
úřadu i  funkční systém manage-
mentu kvality. „Praha 14 zaměřu-
je své digitalizační aktivity nejen 
na  zlepšování služeb poskytova-
ných občanům, ale i na zefektiv-
nění interního fungování úřadu. 
Projevuje se to v komunikaci ne-
jen v rámci organizace, ale i v řadě 
smluvcích vztahů s  dodavateli 
– zkrátka, co to jen jde, snažíme 
se z  administrativy, která je už 
z podstaty všude kolem nás, od-
straňovat papír. Ostatně digitální 

podobu mají dnes už i ankety hodnocení 
spokojenosti – zákazníků i  zaměstnan-
ců,“ říká s  úsměvem tajemnice Úřadu 
MČ Praha 14 Mgr. Eva Koplíková.
Systém řízení kvality (QMS, dle ČSN ISO 
9001) místní úřad zavedl v  roce 2006, 
kdy poprvé obdržel „Certifikát shody 
managementu kvality s požadavky ČSN 

ISO 9001“. Od té doby vždy ve tříletých 
cyklech tento certifikát úspěšně obha-
juje. „Systém QMS je dán celou řadou 
koncepčních dokumentů, které ukotvu-
jí základní cíle a  směřování úřadu, sta-
novují zdroje potřebné k dosažení cílů, 
definují rizika, která je potřeba ošetřit, 
a určují kontrolní mechanismy k hodno-
cení,“ dodává tajemnice Koplíková.

ÚSPĚCH V MÍSTNÍ AGENDĚ 21
Se systémem řízení kvality je úzce 
spjato i naplňování místní Agendy 
21 (MA21), mezinárodního programu 
zaměřeného mimo jiné na participaci 
veřejnosti na rozvoji městské části 
a na realizaci aktivit směřujících k udr-
žitelnému rozvoji. MA21 začala Praha 14 
naplňovat v roce 2009, loni jako dosud 
jediná městská část v Česku získala nej-
vyšší kategorii A (s tříletou platností).

red

Cenu za Prahu 14 převzaly 1. místostarostka Mgr. Mária Ševčík-
ová a vedoucí odd. strategického plánování Ing. Pavlína George
 foto:: ČSJ
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Cukroví se peče, purpura voní… 
Vánoce jsou tady

LONI JSME SI PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁVÁNÍ NA TRZÍCH, KONCERTECH ČI VEČÍRCÍCH UŽÍT 
NEMOHLI, LETOS SNAD NIC PODOBNÉHO NEHROZÍ. NICMÉNĚ ENERGETICKÁ KRIZE NÁS 

STRAŠÍ ZASE JINÝM ZPŮSOBEM, PODLE PRŮZKUMŮ NEBUDOU LETOŠNÍ SVÁTKY TAK 
OPULENTNÍ, JAK BÝVALO ZVYKEM. TO OVŠEM NEZNAMENÁ, ŽE SKROMNĚJŠÍ VÁNOCE 

NEMOHOU BÝT KRÁSNÉ. MOŽNÁ NAOPAK – MÁME PŘÍLEŽITOST SI UVĚDOMIT,  
NA ČEM SKUTEČNĚ ZÁLEŽÍ. 

PETRA TRNKOVÁ, FOTO: P14, PET, PIXABAY

PROSINEC
FRÁŇA ŠRÁMEK
Po sněhu půjdu čistém, bílém, 
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou, 
tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 
až noční půjdu tmou.

Tu ztichnu tak, jak housle spící, 
a malý, náhle dětinný, 
a v rukou žmole beranici, 
včarován v ticho mýtiny 
tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 
svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jak by z chléva, 
v němž vůl a oslík klímají, 
světélka stříknou zprava, leva, 
noc modrá vzlykne šalmají, 
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již, 
snad pastýři mne poznají…

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Na Staroměstském náměstí letos stojí 25 
metrů vysoký smrk z Kytlice, ozdobený 6 
kilometry vánočních řetězů. Svůj strom 
má i Praha 14, u metra Rajská zahrada se 
slavnostně rozzářil ve středu 30. listopa-
du. Pod dohledem živého velblouda ho 
během odpoledne ozdobili žáci místních 
škol a školek řetězy z šišek, ořechů i cé-
déček. Po setmění pak starosta Prahy 14 
Jiří Zajac a kyjský farář Edward Walyczyk 
vytvořili „živý oheň“ z prskavek.   
I  když dnes patří ozdobený stromeček 
k  nejtypičtějším atributům Vánoc, ne-
bylo tomu tak vždy. V  Česku  poprvé 
představil vánoční stromek v  roce  1812 
tehdejší  ředitel pražského Stavovského 
divadla  Jan Karel Liebich. Nový zvyk, 
přenesený z  Německa se prosazoval 
jen pozvolna, a to až od 40. let 19. sto-
letí v bohatých pražských měšťanských 
rodinách. Vánoční stromky měly původ-
ně plnit ochranitelskou funkci, stromek 
se také někdy zavěšoval nad štědrove-
černí stůl, ovšem špičkou dolů. 

ADVENTNÍ TRHY A KONCERTY
Po dvouleté pauze si letos adventních trhů 
i koncertů doufejme užijeme. V centru na-
jdete trhy na Staroměstském, Václavském 
a Mariánském náměstí, na Pražském hradě 
a náměstí Míru. V Míčovně Pražského hra-
du se ve spolupráci s pražskými ZUŠ koná 
každou neděli adventní koncert, vstup je 
zdarma. Svůj adventní koncert bude mít 
také Praha 14, viz. pozvánka. 

ADVENTNÍ KONCERT PRAHY 14 - VE STŘEDU ČTRNÁCTÉHO, V GALERII 14
Od 18.30 hodin zde vystoupí soubor ArtHarmony (Dita Hořínková, Filip Antonio, 
Viktor Antonio a Kateřina Jechová – zpěv, Pavel Voráček – klavír, Petr Maceček – 
housle). Zazní skladby od L. Dalla, J. Williamse, A. Dvořáka, A. Michny z Otradovic, 
B. Smetany a dalších. Vstup volný.
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- tesaře/pokrývače
- zedníky
- obkladače
- jeřábníky

Generální dodavatel: CANABA – Pozemní stavby, s.r.o.

Štětkova 1001/5, Praha 4, 140 00

tel.: 234 096 222 – 4

Hlavní stavbyvedoucí: Martin Vostřel, tel.: 412 588 177

Stavební povolení: MUC/10861/2015/S ze dne 08.12.2015

Termín zahájení: 01/2016

Termín dokončení: 05/2017

plachta 4x2,4 m

PŘIJMEME:
zedníky 

tesaře/pokrývače
 obkladače

 602 441 852

samolepa 50 x 65 cm

p o z e m n í s t a v b y

Jan Kučera
Manažer stavebních projektů

CANABA - Pozemní stavby, s.r.o.
Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4
e-mail: jan.kucera@canaba.cz 
mobil: +420 721 973 016

www.canaba.cz

volejte: 
844 02 02 02

deska 100 x 150 cm 2 ks deska 100 x 150 cm 2 ks

V případě zájmu volejte na
tel.: 602 430 219 nebo pište na 

prace@canaba.cz. 

Společnost CANABA, největší dodavatel 
rodinných domů na klíč, hledá pro realizační divizi nové pracovníky.

Pracoviště: převážně středočeský kraj
Mzda: 30 000 - 50 000 Kč dle výkonu
Benefit: náborový příspěvek extra týden placené dovolené

jeřábníky

Vánoční 
slevy

Nastavení oken a dveří

Výměna těsnění

Výměna kování a komponentů

Výměna skla

30%
sleva

+420 725 390 464

volitaservis.cz

Odborná kontrola
u Vás zdarma

Vánoční kvíz
Máte Vánoce rádi a myslíte si, že o nich 
víte (téměř) všechno? Vyzkoušejte své 
znalosti v kvízu.
1. Kde nosí vánoční dárky čarodějnice?
a) Čarodějnice přece dárky nenosí
b) V Itálii
c) V Mexiku

2.  Proč vánoční kaktus kvete poněkud 
nezvykle na Vánoce?

a)  Byl takto vyšlechtěn britskými bota-
niky v Kew Garden

b) Vlivem světelných podmínek
c)  Protože se v podstatě nejedná  

o kaktus

3. Proč slavíme Vánoce? 
a) Slavíme narození Ježíše
b) Slavíme zmrtvýchvstání Ježíše
c) Slavíme zimní rovnodennost

4.  Co dostal hospodář v  básni Štědrý 
den K. J. Erbena?

a) Zdobenou hůl
b) Vánočku
c) Voucher do nákupního centra

5.  V jakém jazyce byla původně napsá-
na vánoční mše J. J. Ryby?

a) V italštině
b) V latině
c) V češtině

Vylosovaný řešitel kvízu získá dárkové 
balení předmětů od MČ Praha 14. Správ-
né řešení se svou adresou a  tel. číslem 
posílejte do 15. listopadu 2022 e-mailem 

na  adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo 
v označené obálce s heslem KVÍZ na ad-
resu: Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclí-
ků 1073, 198 21, Praha 9. Řešení můžete 
odevzdat i osobně v zalepené a označe-
né obálce na podatelnu úřadu. Výherce 
zveřejníme v prosincovém vydání. 
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CUKROVÍ
Podobně jako stromeček mělo cukroví původně ochranářskou funkci – chránilo ro-
dinu a celé hospodářství před temnými silami. Cukroví v podobě zvířat mělo ochra-
ňovat dobytek v hospodářství, cukroví ve tvaru kruhu symbolizovalo slunce a vě-
šelo se na domy či ovocné stromy. Cukroví v současné podobě se objevilo během 
19. století, patřilo však pouze do bohatých domů, jeho součástí byla tehdy vzácná 
koření. Chudší lidé pekli spíše z toho, co bylo k dispozici – např. i z pepře a česneku, 
slovenské vánoční oplatky se dodnes potírají medem s česnekem. 

MANDLOVÉ STROMEČKY
Netradiční barvu vosích hnízd zajistí japonský práškový čaj matcha. Pokud 
ho neznáte, dávkujte opatrně, jeho specifickou chuť někdo nemusí, někdo ji 
naopak miluje.  
Budete potřebovat: tmavá (kakaová) linecká kolečka jako základnu, na těsto pak  
200 g mandlové mouky (či jemně mletých mandlí), 100 g cukru moučka, 1 bílek, 1 lžíci 
rumu, 1 lžíci čaje matcha (můžete dát více, i méně, záleží na tom, zda chcete chuť čaje 
v cukroví poznat, či nikoli). Suroviny na těsto smíchejte a nechte půl hodiny odstát 
v chladu, v mezičase si připravte čokoládovou náplň. Na tu stačí vyšlehat 100  g roz-
puštěné čokolády s 50  ml smetany ke šlehání a nechat vychladnout. Z odleželého 
těsta pak ve formičkách na vosí hnízda vysypaných moučkovým cukrem vytvořte 
stromečky, udělejte do  nich obrá-
cenou vařečkou důlek a ten pomocí 
cukrářského sáčku naplňte čokolá-
dovou náplní. Uzavřete lineckým ko-
lečkem. Z uvedeného množství suro-
viny vytvoříte okolo 20 stromečků. 

VÁNOČNÍ POŠTA
S rozmachem sociálních sítí ustou-
pilo posílání papírových vánočních 
pohledů a  přání, dopis Ježíškovi 
však pořád většina dětí píše (a ma-
luje) ručně. Na jedné z nejvýše po-
ložených pošt u nás, v obci Boží Dar 
v  Krušných horách, mají od  roku 
1994 před svátky vždy plno prá-
ce. Každoročně tady totiž funguje 
Ježíškova pošta. I  letos vám tady 
od 1. do 23. prosince 2022 speciál-
ním razítkem označí dopis, pohled, 
či přání – stačí ho s  vyplněnou 
adresou a  odpovídající známkou 
poslat poštou na  adresu: Vánoční 
pošta, Boží Dar 1, 362 62.  

BETLÉM
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista, betlémy pak 
připomínají tuto jedinečnou událost. Scéna Ježíšova na-
rození v chlévě s miminkem v jesličkách, Marií a Josefem, 
pastýři, volem, ovečkami, třemi králi a případně i dalšími 
postavami může být vytvořená v různé velikosti a z růz-
ných materiálů. Ze dřeva, keramiky, papíru, perníku či 
vizovického těsta, někde bývají betlémy živé – jednot-
livé postavy ztvárňují lidé. První betlém prý vytvořil sv. 
František z  Assisi, který také odsloužil první půlnoční 
mši. Jesličky zdobí před svátky řadu pražských koste-
lů. Unikátní starobylý betlém z  18. století s  postavami 
v  životní velikosti bude k  vidění v  Loretě od  25. 12. do   
8. 1. 2023. Pokud nemáte betlém doma, můžete si velmi 
minimalistickou verzi vytvořit z burských oříšků a kous-
ku dřeva – viz. foto. Stačí jen trocha šikovnosti a nůžtičky 
na manikúru. 
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Veselé vánoční pečení,  
smažení a třídění 
Ať už dáváte přednost kaprovi, řízkům, 
či vinné klobáse, bez tuků a olejů se při 
přípravách svátečního pohoštění zřej-
mě neobejdete. Použité tuky však mů-
žete vytřídit, aby neškodily v  potrubí 
a  mohly dál sloužit jinde – šetrným 
způsobem se z nich po vyčištění vyrobí 
biopalivo pro letadla a auta. 

Jak na  to? Stačí přelít použitý olej či 
sádlo z pánve, pekáče či friťáku do staré 
PET lahve (skleněná by se mohla v kon-
tejneru rozbít). Až lahev naplníte, vyraz-
te s ní na malou procházku ke speciální 
popelnici s  logem Třídímolej.cz – mapu 
najdete na  stejnojmenném webu. 
Schválně, s kolika sousedy se u ní letos 
potkáte?
Vánoční svátky negenerují jen zvýše-
né množství oleje, ale i  další odpady 

z  domácnosti mají tendenci se množit 
– balicí papíry, plastové obaly od elek-
troniky či potravin, skleněné láhve 
od  nápojů. V  termínu od  24. 12. do   
31. 12. 2021 budou u tříděného odpadu 
v  kritických oblastech posíleny svozy, 
svoz směsného  odpadu bude probíhat 
dle příslušných svozových plánů, tedy 
jako v běžných dnech.
Samostatnou kapitolou je pak vysloužilý 
vánoční stromeček – asi dávno všichni 
víme, že do popelnice nepatří, přesto se 
ho tam pokaždé někdo pokusí vměst-
nat. Stromky se správně odkládají vedle 
kontejnerů na směsný či tříděný odpad, 
nejlépe den před odvozem komunální-
ho odpadu. Výjimka platí pro stromky 
umělé. Pokud už stromek dosloužil, pat-
ří do sběrného dvora.  

pet

Pozor na telefonické 
bankovní podvody 

Vážení spoluobčané,
poslední dobou při-
bývá podvodných te-
lefonátů, během nichž 

fiktivní pracovník banky 
klientovi tvrdí, že je na-
paden jeho účet. Pod-

vodník pomocí zastrašování vytváří 
na klienta nátlak a snaží se ho přimět, 
aby své peníze převedl na jiné, údaj-
ně bezpečné konto. Věrohodnost 
podvodníka je umocněna následným 
telefonátem jiné osoby, vydávající se 
tentokrát za policistu. Ta smyšlenou 
událost potvrzuje a společně pak 
nutí oběť, aby bez předchozího kon-
taktování bankéře, kterého označují 
za podezřelého, navštívila banku, 
vybrala účet (a mnohdy i předschvá-
lený úvěr) a vložila peníze do vklado-
vého bankomatu na virtuální měnu. 
Pokud oběť telefonuje zpět, hovor 
je zakamuflován a i nadále se situace 
jeví jako věrohodná. V případě, 
že vám někdo takový bude volat, 
řešte zmiňovaný problém přímo se 
svou bankou, ideálně na pobočce, 
případně na služebně Policie České 
republiky.

Jaromír Krátký, místostarosta 
Prahy 14 (gesce: bezpečnost aj.)

Vánoce v Praze 14 
budou zářivé. Jen 
o trochu méně než 
v minulých letech
Praha 14 se zařadila na seznam měst-
ských částí, které letos omezily počet 
vánočních světelných dekorů v ulicích. 
Z úsporných důvodů. „Jak si lidé už 
teď mohou všimnout, na vánoční 
výzdobu jsme samozřejmě nere-
zignovali. Záleží nám na dodržování 
tradic a na tom, abychom to tu měli 
pěkné. Nicméně růsty cen energií 
a dalších komodit, které se navíc ještě 
projeví, nelze ignorovat. Věřím, že je 
to pochopitelné. Vánočních dekorů 
je na pouličních lampách stále dost, 
jen zpravidla nesvítí na obou stranách 
ulice, ale pouze na jedné. Přeji všem 
pohodový sváteční čas,“ uvedl staros-
ta Prahy 14 Jiří Zajac.

red

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY  
– možnost vydání voličského průkazu
Volba prezidenta republiky se uskuteč-
ní ve dnech 13. a 14. 1. 2023, případné  
2. kolo pak 27. a 28. 1. 2023. Volič, kte-
rý chce hlasovat mimo místo svého tr-
valého pobytu, může požádat o vydání 
voličského průkazu, který mu umožní 
hlasovat v kterékoliv volební místnosti 
na území ČR nebo na zastupitelském 
úřadě ČR v zahraničí. Žádost o voličský 
průkaz lze podat příslušnému obecnímu 
úřadu dle místa trvalého pobytu voliče 
těmito způsoby:
• osobně do středy 11. 1. 2023 do  

16 hodin,
• v listinné podobě s úředně ověřeným 

podpisem voliče s doručením na úřad 
nejpozději v pátek 6. 1. 2023,

• v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky s doručením 
na úřad nejpozději v pátek 6. 1. 2023.

Na Úřadě městské části Praha 14 lze 

žádost o vydání voličského průkazu 
podat na pracovišti ověřování v příze-
mí budovy Bratří Venclíků č. p. 1072 
v úředních hodinách: pondělí a středa 
7:30–12, 13–18, úterý a čtvrtek 7:30–12, 
13–15, pátek 7:30–12 hodin.
Hotový voličský průkaz může volič převzít 
od čtvrtka 29. 12. 2022 těmito způsoby:
• osobně na uvedeném pracovišti 

ověřování (případně prostřednictvím 
zástupce s úředně ověřenou plnou 
mocí), 

• zasláním poštou do vlastních rukou 
na adresu, kterou volič uvedl v žádosti.

Další informace k volbě prezidenta 
republiky přineseme v lednovém vydání 
Čtrnáctky. Aktuální informace k volbám 
jsou k dispozici také na webu  
www.praha14.cz. Mgr. Jarmila Kořínková,

Odbor správních agend a přestupků 
ÚMČ Praha 14

Staňte se členem volební komise
Zájemci o členství v okrskových volebních komisích pro lednovou volbu prezi-
denta se mohou hlásit u Úřadu MČ Praha 14, tel. 225 295 233 (225 295 340), 
e-mail: Hana.Felderova@praha14.cz. Uveďte prosím jméno a příjmení, datum 
narození, adresu, telefon a e-mail.  OSAP ÚMČ Praha 14
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Plošnou inzerci v těchto 
novinách pro vás zajistí:

Zuzana TOMASCHKOVÁ

605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

vrbicky@regvyd.cz
603 786 170

II. zasedání 
Zastupitelstva
ÚTERÝ 13. 12. 2022 V GALERII 14 
(NÁM. PLK. VLČKA 686) 

Starosta MČ Praha 14 Jiří Zajac 
zve občany na II. zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 14, které se 
koná 13. 12. od 15 hodin v prosto-
rách Galerie 14 na Černém Mostě. 
Program jednání je zveřejněn na  
www.praha14.cz, bude dostup-
ný od 6. 12. Interpelace občanů 
budou probíhat tradičně od 17:00 
do 17:30. Z jednání ZMČ Praha 
14 jsou pořizovány přímé online 
přenosy. Z každého jednání je 
zároveň pořizován záznam.  

red

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

Dotace 2023: podpora akcí pro 
veřejnost i aktivit na zlepšení klimatu
Pořádáte volnočasové, společenské, 
kulturní, sportovní či komunitní aktivity 
nebo akce pro veřejnost? Hledáte pod-
poru pro činnost a aktivity vaší organi-
zace? Plánujete ve vašem domě či jeho 
okolí sázet zeleň nebo zavést opatření, 
která pomáhají zadržovat vodu v krajině 
– například zachytávat dešťovou vodu 
na zalévání zahrady? Plánujete vzděláva-
cí či zážitkový projekt v oblasti ekologie?
Pro vás všechny je určen Dotační 
program pro podporu kultury, spor-
tu, volného času, MA21 a globálních 
témat. Podání žádosti i komunikace 
s úřadem jsou velice jednoduché. Vše 
zajistíte z pohodlí domova na dotač-
ním portálu MČ Praha 14  
www.dotace.praha14.cz. 

K ZÍSKÁNÍ FINANCÍ POTŘEBUJETE:
• smysluplný projekt, který odpovídá 

některému z dotačních témat a pro-
myšlený rozpočet,

• přístup na internet,
• e-mailovou adresu,
• aktivní datovou schránku,
• elektronický podpis,
• založený profil na dotačním portálu 

MČ Prahy 14,
• znát pravidla dotačního programu.

Kompletní informace naleznete 
na stránkách MČ Praha 14  
www.praha14.cz pod oranžovou zálož-
kou. Těšíme se na vaše projekty.

OSP ÚMČ Praha 14

CENY JIŽ
OD 250 Kč

www.sys-data.com

RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV

Volejte NONSTOP
777 774 221
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Rozhovor

Právě začíná adventní čas. Jak ho pro-
žíváte vy osobně? 
Pro mne je advent radostným časem 
očekávání Vánoc. Částečně se připravuji, 
částečně se věnuji tradičním akcím spo-
jeným s  farností – Mikulášské, adventní 
neděli s  gregoriánským zpěvem, rorátní 
mši svaté, živému betlému. Advent je 
pro mne možná důležitější než samotné 
Vánoce, mám čas na zklidnění, uspořádá-
ní věcí. Adventem začíná liturgický rok, 
první adventní neděle je prvním dnem 
našeho, tedy katolického nového roku. 

A co Vánoce, máte je rád? 
Mám. I když je vnímám jinak než většina 
lidí, pro které jsou tím nevýznamnějším 
rodinným svátkem, časem setkávání 
a  předávání dárků. Myslím, že drahými 
dárky se čas a  pozornost, kterou by-
chom měli věnovat svým blízkým, na-
hradit nedá. Pro mne vánoční svátky 
symbolizují tajemství a  zázrak předsta-
vující Boha jako člověka. V kontextu dě-
jin lidstva se právě v tomto období roku 
Bůh proměnil do  lidské podoby, aby-
chom mu mohli lépe porozumět. Boha 
jako stvořitele vesmíru dokážeme jen 
těžko popsat. A když, tak velmi zevrub-
ně. Spíše víme, jaký není, než jaký je.

Bylo od  vašeho dětství jasné, jakou 
cestou půjdete?
Některé věci v  životě vnímáme spí-
še jako poslání než zaměstnání, třeba 
práci lékařů a  také kněžích. Vyrůstal 
jsem v  malém polském městečku blíz-
ko slovenských hranic a  Dukelského 
průsmyku. Od  dětství mě vychovávali 
v katolické víře, v pubertě jsem se vě-
noval organizaci katolických táborů pro 
mládež a uvažoval o  tom, že se vydám 
tímto směrem. Měl jsem ve  svém okolí 
také dobré příklady kněžích, řeholníků 
i řeholnic, a tak jsem po maturitě vstou-
pil do semináře. 

A nikdy jste o své volbě nepochyboval? 
Ještě v semináři jsem ve čtvrtém roč-
níku požádal o  takzvaný sabatický 
rok – čas na  rozmyšlenou, kdy člo-
věk může pracovat v  civilním povo-
lání, jezdil jsem kamionem. Další roky 
jsem ještě nad svou životní volbou 
přemýšlel, žil jako laik (světský člo-
věk, pozn. red.) a  studoval teologii 
v  Krakově, kde jsem získal magister-
ský titul. Poté jsem ještě vystudoval 
žurnalistiku. 

A kdy jste se tedy stal knězem? 
Knězem jsem se stal až tady v Čechách. 
Na první stupeň kněžství, takzvané ja-
henství, mě vysvětili v roce 2000, v roce 
2001 jsem se stal knězem. Začínal jsem 
v  Kralupech nad Vltavou, pak jsem byl 
na tři roky poslán do Říma na doktorské 
studium. Od  roku 2007 působím tady 
v Kyjích, už to bude 15 let.

A jak se vám tady líbí, jak svou farnost 
vnímáte? 

Ani ten nejdražší dárek nenahradí společně strávený čas, 
říká kyjský farář Edward Walczyk

VÁNOCE PATŘÍ SPOLEČNĚ S VELIKONOCI K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM KŘESŤANSKÝM SVÁTKŮM. 
VĚTŠINA MALÝCH DĚTÍ VĚŘÍ, ŽE DÁRKY PŘINÁŠÍ JEŽÍŠEK, KTERÝ SE NARODIL V BETLÉMĚ PRÁVĚ 

O VÁNOCÍCH. JINAK ALE DUCHOVNÍ VÝZNAM TOHOTO OBDOBÍ V MNOHA RODINÁCH VYSTŘÍDAL 
PŘEDVÁNOČNÍ SHON A HON ZA DOKONALOSTÍ. S FARÁŘEM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V KYJÍCH, 

P. THLIC. EDWARDEM WALCZYKEM, TH.D., JSME SI POVÍDALI O TOM, JAK PROŽÍVÁ ADVENT, 
VÁNOCE, ALE I SOUČASNÝ STAV MĚSTA A SVĚTA.

PETRA TRNKOVÁ, FOTO: SNEŽANA NIKOLIĆ

Farář ThLic. Edward Walczyk, Th.D. před kostelem sv. Bartolměje v Kyjích
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Rozhovor

Líbí se mi tu, začínal jsem tady od zákla-
dů. Tedy farnost fungovala, ale kostel nebyl 
v ideálním stavu a na faře se nedalo bydlet, 
takže jsem nejdřív žil v paneláku na sídliš-
ti. Čekala mě spousta oprav fary, kostela 
i  farní zahrady. Dnes má kostel opravený 
plášť, novou střechu, je odvodněný. Po-
slední věc, na kterou teď vybíráme peníze, 
je generální oprava varhan, často v kostele 
pořádáme koncerty.

A jak vnímáte roli kostela a fary v místní 
komunitě? 
Je důležité, když farář bydlí v  místě, kde 
je kostel a fara. Je běžné, že lidé z farnosti 
se angažují, aby pečovali o kostel a záze-
mí. Lidí, kteří se účastní různých aktivit, je 
mnohem více, než jich bylo zpočátku. Jako 
obecný problém současnosti ve fungování 
celé společnosti i menších komunit vnímám 
existenci sociálních sítí. Ty sice virtuálně 
propojují neuvěřitelné množství lidí, ale 
zároveň vytváří pocit osamělosti v  davu.  
Sám sice používám všechny prostředky 
komunikace i sociální sítě, ale minimalizuji 

svou angažovanost na nich. Nemyslím si, že 
je to ta nejlepší cesta, vždy preferuji osobní 
setkání.

Za  chvilku odcházíte učit. Mohu se ze-
ptat, co učíte a jak vás to baví? 
Učím děti náboženství, loni jich bylo 70, 
letos to bude podobné. Některé chodí 
na  faru, za  dalšími já chodím do  základ-
ní školy Šimanovská. Učím rád, ale musím 
upřímně říct, že v poslední době je práce 
s dětmi čím dál náročnější – je těžší je za-
ujmout, udržet jejich pozornost, jsou ne-
ustále rozptýlené zábavou na  mobilních 
telefonech. Nejradši učím starší děti nad  
12 let, ty už mají zajímavé otázky a je možné 
s nimi vést debatu.

A co máte nejradši ze své práce obecně?
Modlitbu. Kněz je ve své podstatě služeb-
ník, který má rozdávat dary duchovního 
rázu. Největším darem je právě mše svatá, 
nikoli vnímaná jako shromáždění, ale jako 
nejsvětější oběť, záchrana světa skrze pů-
sobení Boha. Dnešní svět nechce o obě-

tech mluvit, chceme, abychom všechno 
měli, aniž bychom museli něco obětovat. 
Dalším darem víry je radost, kterou pro-
žíváme ve  chvíli, kdy děláme nezištnou 
službu druhým, na tomto principu by mělo 
fungovat i manželství. 

Už léta se angažujete v arcidiecézní chari-
tě. Na jakých projektech se podílíte?  
Působíme v  Ugandě, ale také v  Bělorus-
ku, Indii či Zambii. Největším projektem 
v Ugandě je zřejmě adopce na dálku, sta-
ráme se o několik tisíc dětí, jejichž vzdělání 
je sponzorováno. Máme tam také nemoc-
nici, kterou jsme vybudovali a provozujeme 
dodnes, školy i další menší projekty typu 
studny. Pravidelně tam jezdíme, pro naše 
tamní partnery je důležité, že se o ně ně-
kdo zajímá. Třeba v srpnu jsme byli v Bělo-
rusku, na hranicích jsme stáli 10 hodin, byla 
to celkově zážitková jízda, byli jsme vnímáni 
jako návštěva z nepřátelské země. Ovšem 
pro místní byla tato návštěva velmi důleži-
tá nikoliv finančně, což jsme také podpořili, 
nýbrž morálně a duchovně. 

Jak vnímáte postavení katolické víry 
v současném světě?
Myslím, že západní civilizace se svým ma-
terialistickým zaměřením od víry odvrá-
tila, odklon je patrný i  v  tradičně kato-
lických zemích, třeba v Polsku. V České 
republice byla otázka na víru naposledy 
povinná při sčítání lidu v roce 2001 (v roce 
2021 byla otázka sice součástí dotazníku, 
ale odpověď nebyla povinná). Tehdy 36 % 
občanů odpovědělo, že jsou věřící, z nich 
pak bylo 29 % katolíků a  zbylých 7 % 
ostatních náboženství, včetně 4000 Je-
diů (řád rytířů světlé strany síly z filmové 
ságy Hvězdné války, pozn. red.).  Na dru-
hou stranu pozoruji, že mnoho mladých 
a vzdělaných lidí hledá odpovědi na své 
otázky, které jim materiální svět neumí 
dát, a obrací se k víře. Myslím, že na po-
myslném dně už jsme byli, teď se situace 
pomalu zlepšuje. 

Zmínil jste popkulturní fenomén, ságu 
Hvězdné války. Viděl jste je? A jak vnímá-
te kulturu/umění, obecně? 
Některé díly jsem viděl. Rád čtu, ale 
nejraději mám živou kulturu, divadlo. 
Mrzí mne, že se z umění někdy vytrácí 
duchovní rozměr a přesah. Zůstává zá-
bava, která sice na chvilku potěší a roz-
ptýlí, ale nepovznáší. Myslím, že umění 
by mělo povznášet. Někdo mi říkal, že 
opravdové umění je krásné a  radostné. 
A tak přeju Vám všem právě krásné a ra-
dostné Vánoce a hlavně do dalších dnů 
Boží požehnání.  

Kostel má za sebou řadu oprav, chybí ještě generální rekonstrukce varhan
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CO PRO VÁS ZNAMENÁ OBDOBÍ ADVENTU? JAK JEJ TRÁVÍTE?

Josef Kutmon, ODS 
Období čtyř adventních 
týdnů by mělo být obdo-
bím zklidnění a očekávání 
příchodu Spasitele. Ško-
da, že se v naší uspěchané 

době více soustřeďujeme na nákupy a co 
nejefektnější, někdy až bizarní osvětlení 
všeho možného. Mnohá okna a balkó-
ny vypadají spíš jako blikající výklady 
obchodních center než jako domov. 
Pojďme zkusit prožít advent ve svém 
srdci, mysleme na ty, kteří již nejsou mezi 
námi, a poskytněme pomoc těm, kteří ji 
potřebují více než kdy jindy.

Ing. Jan Liška, STAN
Adventní čas vybízí k roz-
jímání, zklidnění, štědrosti 
a k radostnému očekává-
ní. Považuji jej za krásné 
období, které se snažím 

užít v pohodě, v klidu a s lidmi, které 
mám rád. Brzy se stmívá, ulice se rozsvěcí 
do slavnostního hávu a zaplavuje je vůně 
svařeného vína. Tuto atmosféru si rád 
užívám při procházkách noční Prahou. 
Milí sousedé, dovolte, abych Vám popřál 
krásné Vánoce a do nového roku 2023 
především pevné zdraví, osobní úspěchy 
a splnění všech přání.

Jaroslav Verner, Piráti 
Advent je pro mne ob-
dobím spěchu, vyřizování 
nutných záležitostí před 
koncem roku a příprav 
na Vánoce. Nemohu tedy 

říct, že bych naplňoval zažitou tradici, 
že by v tomto období mělo probíhat 
určité zklidnění, ba naopak je pro mne 
toto období roku spíše velmi hektické. 
Na druhou stranu je to pak vykompen-
zované tím, že mohu prožít vánoční 
svátky se svými blízkými v klidu bez 
zbytečného spěchu a mohu si na ně 
udělat dostatek času.

Mgr. Mária Ševčíková, 
ANO
Vánoce mám spojené 
s rozzářenýma očima dětí 
rozbalujících dárky, tomu 
neodolá žádný rodič ani 

prarodič. Advent je pro mě obdobím, kdy 
se má duše na chvilku zklidní, povznese 
a upokojí. Vnímám blízkost své rodiny, 
přátel a chci, aby se přání „klidu a míru“ 
zcela naplnilo. V době adventní se snažím 
upínat k něčemu vyššímu, hledat smysl 
a pomáhat tam, kde je to potřeba. A my-
slím, že o letošních Vánocích bude přání 
míru pro mnohé velmi důležité.

Klára Holá, Sousedé pro 
Prahu 14 
Vánoce jsou pro mě čas, 
který chci především 
trávit s rodinou. Proto si 
chci užít vánoční poho-

du, zajít na adventní trhy, s dětmi upéct 
perníčky a jsem ráda za každý rok, kdy 
se sejdeme všichni pohromadě. Přípravy 
na Vánoce se snažím udělat v předstihu. 
Doufám, že se mi to letos také poda-
ří. Vánoce nejsou závod o lepší salát 

a cukroví, nejsou o počtu dárků. Hlavní 
je být s těmi nejbližšími. Proto si je užijte 
v klidu a bez zbytečných stresů. Krásné 
Vánoce.

Soňa Tománková, NAŠE 
Čtrnáctka 
Advent je pro křesťany 
dobou duchovní přípravy 
na Vánoce, dobou naděje 
a dobročinnosti. Mnohdy 

se však předvánoční atmosféra mění 
v hektický stres z toho, co všechno je 
potřeba zařídit, uklidit, nakoupit, upéct 
a uvařit. Nepopírám, že já sama každo-
ročně takzvaně nestíhám, a ne vždy si 
zachovám chladnou hlavu… I přesto pro 
mne doba Vánoc zůstává tím nejhezčím 
obdobím v roce, ve kterém paradoxně 
na pořádku, cukroví ani dárcích vlastně 
vůbec nezáleží.

Mgr. Marcela Vydrová, 
MBA; BEZPP
Advent neboli adventus 
znamená příchod. Je to 
doba čekání na něco 
hezkého. Začíná na  

1. neděli adventní, což je neděle mezi 
27. 11. a 3. 12. Konec adventu pak před-
stavuje západ slunce Štědrého večera. 
Do té doby nám zbývá ještě spousta 
času. Symbolikou období je přibývání 
světla na adventním věnci, každý týden 
zapalujeme jednu ze čtyř svící. S ro-
dinou připravujeme doma výzdobu, 
chodíme do rozsvícené Prahy a trávíme 
spolu čas.  
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Studenti z Prahy 14 uspěli 
v soutěži Antifetfest
Letošního ročníku soutěže Antifetfest 
2022 se za  obvodní kolo městské části 
Praha 14 zúčastnili žáci septimy (dnes již 
oktávy) B Gymnázia Chodovická s krát-
kým filmem s  názvem Vztah jako ná-
stroj? Tématem snímku byla manipulace 
ve vztahu. Z obvodního kola byl snímek 
přímo nominován do kola celopražského, 
kde získal 4. místo v kategorii středních 
škol s celkovým počtem 129 bodů. Auto-
rům pogratuloval k úspěchu i místosta-
rosta Prahy 14 Jaromír Krátký, který má 
v gesci mimo jiné bezpečnost a prevenci 

kriminality. Film si můžete pustit na You-
Tube kanále MČ Praha 14. red

Výstava 
v Galerii 14 -  

Šťastný nový rok!
Zveme vás do Galerie 14 na výsta-
vu novoročních přání na starých 
pohlednicích ze soukromé sbírky. 

Výstava bude otevřena 
od 4. do 26. ledna 2023 vždy 

v úterý, ve středu a ve čtvrtek 
od 14 do 18 hodin. Vstup volný.
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UNIKÁTNÍ VÁNOČNÍ DÁREK
Příběh Prahy 14. Kniha, která vychází jednou 
za generaci. Dosud nepublikované vzpomínky 
místních pamětníků, desítky fotogra  í. 
Historie, ale i budoucnost Prahy 14. Nutná 
součást knihovny každého patriota!

  Cena 490Kč jen do konce roku!

www.pribehprahy14.cz

Důležité upozornění  
pro podnikatele
Dnem 30. 6. 2008 skončilo období exis-
tence nejednotného označení činností, 
provozovaných v  rámci živnosti volné, 
a zákonem č. 130/2008 Sb., který změnil 
zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zá-
kony, byla stanovena jedna živnost volná 
s předmětem podnikání „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona“. Dle přechodných 
ustanovení výše uvedeného zákona „se 
předměty podnikání ohlašovacích živnos-
tí volných podle zákona č. 455/1991 Sb., 
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, stávají ke dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona obory činností živ-
nosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zá-
konu č. 455/1991 Sb., ve  znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Živnostenský úřad provede zápis do živ-
nostenského rejstříku a vydá podnikateli 
výpis s obory činností podle přílohy č. 4 
k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účin-

ném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, při první ohlášené změně nebo 
na žádost podnikatele.“
Pokud ve vašem případě nedošlo k pro-
vedení nového zápisu do živnostenské-
ho rejstříku, resp. vám nebyl vydán výpis 
s aktualizovanými údaji, potom si vás do-
volujeme oslovit s doporučením, abyste 
se dostavili na zdejší živnostenský odbor 
a uvedli název oboru živnosti volné vaše-
ho živnostenského oprávnění do souladu 
s platnými právními předpisy.
Údaje můžete oznámit i  prostřednic-
tvím „jednotného registračního formu-
láře“ umístěného na  webových strán-
kách Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR v sekci „podnikání“, popř. prostřed-
nictvím elektronického formuláře do-
stupného na  webových stránkách 
Registru živnostenského podnikání. 
V  případě nejasností vám rádi poskyt-
neme informace na telefonních číslech: 
281 005 300 / 302 / 303 / 263 / 320.

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 14

Pozor! Hledáme  
kolegy na několik  
pracovních míst

Úřad městské části Praha 14 přijme 
pracovníky na několik pozic: asi-
stentka Odboru kanceláře úřadu, 
2x referent odd. kontroly Živnos-
tenského odboru, rozpočtář/ka 
(Odbor řízení ekonomiky a školství) 
a mzdová účetní. Podrobnosti zá-
jemci naleznou na www.praha14.cz 
(Volná místa), další informace 
poskytnou i vedoucí jednotlivých 
odborů. red 

Staňte se koledníkem
Farní Charita Praha 14 hledá koledníky 
– děti i dospělé pro Tříkrálovou sbírku. 
Výtěžek sbírky je určen na pomoc po-
třebným. Pokud máte zájem se zapojit, 
kontaktujte prosím pracovníky charity 
na tel.: 739 203 254. Sbírka bude pro-
bíhat od 1. do 15. 1. 2023. dm
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Bezpečná 
Praha 14
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám ještě jednou za podporu 
kandidátky ODS spolu s nezávislými 
kandidáty, která díky Vaší podpoře 
ve volbách na Praze 14 zvítězila. Po lživé 
a nechutné volební kampani na Praze 14, 
kterou vedly některé strany současné 
opozice, je tento výsledek o to cenněj-
ší. Navzdory úporné snaze některých 
uskupení obejít vítěze voleb věřím, že 
se nám podařilo sestavit koalici, která 
vydrží po celé volební období. Určitě 
budeme pokračovat ve všech smyslu-
plných projektech, na kterých se ODS 
zásadním způsobem podílela v celém 
minulém volebním období. Mimo jiné 
proto, že byla nejstabilnějším programo-
vým a personálním prvkem všech koalic, 
které Prahu 14 vedly. Hned na začátku 
musíme řešit zhoršenou bezpečnostní 
situaci v naší městské části, která byla 
způsobena nesmyslným aktivistickým 
přístupem předchozího vedení Magis-
trátu hl. m. Prahy a podporovateli této 
politiky. Jen v podzimních měsících 
byly na Čtrnáctce spáchány dvě vraždy, 
množí se stížnosti na krádeže, výtrž-
nosti, rušení klidného soužití a další 
negativní jevy, na které jsme opakovaně, 
leč neúspěšně upozorňovali mnoho 
let. Teď budeme muset řešit následky 
projektu Housing first, v jehož rámci 
byli v magistrátních domech na Černém 
Mostě a v Kyjích ubytováni nepřizpů-
sobiví občané. Ihned po ustavení nové 
koalice na magistrátu vyvoláme jednání 
o svěření části bytového fondu do péče 
Prahy 14, abychom mohli tuto neblahou 
situaci ovlivnit a lépe řešit. Jednání bude 
nepochybně dlouhé a obtížné s těžko 
předvídatelným výsledkem, přesto se 
o svěření bytů musíme pokusit. Velmi 
důležité je, aby o oblasti bydlení už 
nerozhodovali ideologičtí aktivisté. 
Naším cílem musí být udělat Čtrnáctku 
opět klidnou a bezpečnou. V těchto 
dnech začíná advent, období, ve kterém 
bychom se měli pokusit zklidnit, věnovat 
se dobročinnosti a očekávat příchod 
Spasitele. Přeji Vám všem, abyste toto 
období prožili v klidu, míru a bezpečí 
Vašich domovů, a vzpomeňte prosím 
nejen na všechny slabé a opuštěné lidi, 
ale také na trpící Ukrajince, kteří kvůli 
Putinově agresivní válce již devět měsíců 
těžce strádají. 

Josef Kutmon, radní za ODS

Piráti a nezávislí s podporou 
Zelených v opozici!
V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem 
obyvatelům Čtrnáctky, kteří přišli na kon-
ci září k volbám a vyjádřili svůj názor na to, 
jak chtějí, aby se naše městská část vyví-
jela. Obzvlášť bych pak chtěl poděkovat 
všem, kteří volili naši kandidátku Piráti 
a nezávislí s podporou Zelených.
Voliči rozdali karty a  zvolení zastupi-
telé se jimi museli následně řídit při 
sestavování nové koalice. Jako Piráti 
jsme se při všech povolebních jedná-
ních drželi základních zásad – tedy že 
chceme prosazovat náš program, se 
kterým jste nás zvolili, nechceme se 
nechat válcovat jinými stranami a záro-
veň nebudeme vládnout s  extremisty. 
Zároveň z výsledku voleb vyplynulo, že 
si obyvatelé Prahy 14 nepřejí pokračo-
vání koalice ve stávajícím složení, neboť 
strany stávající koalice ztratily necelých 
20 % svých původních mandátů, čímž 
také přišly o  většinu v  zastupitelstvu. 
Z  tohoto důvodu, a  i  v  kontextu stylu 
vládnutí v posledním roce, pro nás ne-
bylo akceptovatelné pouhé zapojení se 
do staré koalice.
Ačkoliv zde byly různé jiné, pro občany 
Prahy 14 smysluplné alternativy, tak se 

nakonec projevila vyšší morální flexibi-
lita a větší ochota slevit ze svého pro-
gramu ze strany některých uskupení. 
Zároveň se projevila i vyšší morální flexi-
bilita v tom ohledu, že se součástí vede-
ní Prahy 14 stala Trikolora, jež kandido-
vala společně s SPD. A co se týká SPD, 
tak její zastupitelka sice pod koaliční 
smlouvou podepsána není, ale v kuloá-
rech se hovoří o  tiché podpoře koalice 
z její strany a na prvním jednaní zastupi-
telstva ta podpora ani tak tichá nebyla.
Praze 14 tak nyní vládne koalice složená 
ze zastupitelů ODS, ANO, STAN, Naší 
Čtrnáctky a Trikolory. Program této ko-
alice není oficiálně znám, neboť koaliční 
smlouva je prý neveřejná. Tak snad se 
dočkáme alespoň programového pro-
hlášení, i  když kdo ví, minulé vedení 
ho nedokázalo vytvořit, a  to na Praze 
14 vládlo 10 měsíců. Nicméně když si 
projdete volební programy koaličních 
stran, tak uvidíte jednoznačné rozpo-
ry, tak uvidíme, kdo se zprotivil svému 
programu.

Jaroslav Verner, 
předseda zastupitelského 

klubu Piráti a nezávislí 

Přijďte na polévku, sousedé
Milí sousedé, od voleb uběhly necelé tři 
měsíce a Prahu 14 řídí nové vedení. Nut-
no říct,  že poměrně různorodé, co se 
týká politického spektra. Uvidíme, jak 
dál městskou část povedou. Zatím rea-
lizují projekty, které jsme připravili v mi-
nulém volebním období – rekonstrukce 
Domova seniorů Bojčenkova, komunitní 
centrum Baštýřská na  Jahodnici nebo 
příprava realizace výstavby polyfunkč-
ního domu na Černém Mostě. Jsem však 
zvědavá, s jakými vlastními vizemi nové 
vedení přijde. Snad to nebude nedávno 
projednávané uzavření viaduktu na Hu-
tích nebo vybudování parkoviště v  ze-
leni u  ZŠ Bří Venclíků, když v  dochozí 
vzdálenosti jsou volné kapacity na ulici 
Ocelkova nebo Chlumecká. Projektů 
bylo připraveno dostatek, uvidíme tedy, 
jaké bude mít nová koalice priority, za-
tím jsme se o nich nic nedozvěděli.  My 
jsme zasedli v opozičních lavicích. To ale 
neznamená, že bychom pro vás a měst-
skou část přestali pracovat. Rozvoj mís-

ta, kde všichni bydlíme, je pro nás klí-
čový. Chceme vědět, jak se zde lidem 
žije, jaké je trápí problémy, ať už jsou 
drobnější, nebo větší. Jsme tady stále 
pro vás. Jako důležité jsme vnímali se 
s lidmi, svými sousedy potkávat a v tom 
budeme stále pokračovat. I proto jsme 
založili spolek Doubravka, abychom 
mohli pořádat nejrůznější kulturní a ko-
munitní akce. Proto bych vás nyní ráda 
pozvala na předvánoční setkání u metra 
Černý Most 21. 12. od  15 hodin. Přijď-
te se s  námi potkat,  poznat se navzá-
jem,  ochutnat něco dobrého od  svých 
sousedů anebo  přineste i  vy, co máte 
rádi. Dáme si vánoční polévku, cukro-
ví nebo čaj. Přijďte a zastavte se chvíli 
s  námi  v  tomto předvánočním shonu. 
A  na  místě si budete moct koupit pro 
sebe nebo jako dárek svým blízkým kni-
hu Příběh Prahy 14. Budeme se na  vás 
moc těšit.

Vaše Sousedka
Irena Kolmanová
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I  přestože komunitní centrum bude od   
19. do  30. 12. zavřené, o  vánoční nála-
du a  tematickou výzdobu vás neošidíme. 
Na sváteční čas se totiž v KCK těšíme vět-
šinu roku. Ti z vás, kdo zavítali do komu-
nitního centra na konci listopadu, už mohli 
obdivovat náš vánoční stromeček. Nyní 
se těšíme na  komunitní vaření s  Terkou, 
přesněji na to, až se chodbami rozline vůně 
vanilkových rohlíčků. Můžete nasbírat uži-
tečné tipy od ostatních a sami si zkusit vy-
robit originální podobu tohoto oblíbeného 
cukroví. Zapijeme ho poctivým (nealko) 
punčem vhodným i pro děti.
Kromě punče jsme pro malé diváky při-
pravili vánoční představení pod taktov-
kou souboru Dobře naladěné divadlo. 
Jejich pohádka Čas zázraků je inspirovaná 
slavným příběhem Charlese Dickense – 
Vánoční koleda. Rozmazlená Majdalenka 
si k Vánocům přeje panenku, kterou by jí 
všechny holky záviděly. Zapomíná však 
na to, že jsou na světě důležitější věci než 
dárky. A proto se panenka Elenka rozhod-
ne vstoupit Majdalence do snu a pomoct jí 
nalézt poučení na cestě světem. Ti, co věří 
na zázraky, si v této pohádce jistě přijdou 
na své. 

BAZÁRKOVÝ LOV
Kdo i  po  pohádce zůstane přesvědčen 
o důležitosti materiálních dárků a stresuje 
se s jejich nákupem (i když mu v rozpočtu 

už nic nezbylo), může něco pěkného ulovit 
na našem tradičním předvánočním bazár-
ku. Letos bude probíhat pouze dva dny, 
tak věnujte pozornost kalendáři akcí v zad-
ní části Čtrnáctky a pohlídejte si správné 
termíny. Na našem bazárku můžete nejen 
lovit, ale také nabízet. Přineste vlastní pře-
bytky a udělejte jimi radost ostatním. Co 
je vítáno? Oblečení, kabelky, batohy, ne-
načatá kosmetika nebo doplňky do bytu. 
Na oplátku si odnesete cokoliv z toho, co 
přinesli ostatní! Ať už donesete cokoli, ur-
čitě to ještě někomu poslouží.
Kreativce zveme na  vánoční dílny. Konají 
se ve středu odpoledne a přijít mohou lidé 

všech věkových kategorií. Budeme vyrábět 
vánoční dekorace z papíru a dalších mate-
riálů.

ZPÍVÁNÍ KOLED ZNÁMÝCH 
I NEZNÁMÝCH
Vánoční zpívání s Mirkem Radou pro naše 
nejvěrnější seniory se uskuteční v  úterý  
13. 12. místo termínu pravidelných PC kur-
zů, a to od 13 do 17 hodin. Ne nadarmo se 
říká, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody. 
Potkejte se u nás s přáteli, přijďte si užít pří-
jemnou atmosféru, připomenout si známé 
a naučit neznámé koledy, a pokud to bude 
možné, společně si je zazpívat. Přineste své 
oblíbené vánoční cukroví a ochutnejte to, 
co napekli ostatní. Akce je pořádaná jako 
náhrada za čtvrteční zpívání, které se bo-
hužel v prosinci neuskuteční ani jednou.

Naposledy se před Vánoci uvidíme v pátek 
16. 12. Opětovně se dveře komunitního 
centra otevřou 2. 1., tedy v  novém roce. 
Přejeme vám do něj jen to nekrásnější a tě-
šíme se na shledanou.

Vánoční nálada 
v KC Kardašovská

TÝM KC KARDAŠOVSKÁ

NAČERPEJTE SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU A SETKEJTE SE SE SVÝMI PŘÁTELI NA AKCÍCH A LEKCÍCH 
POŘÁDANÝCH U NÁS V KOMUNITNÍM CENTRU. V PROSINCI TOHO V KRÁTKÉM ČASE STIHNEME SPOUSTU. 

CO NÁS ČEKÁ V PRVNÍCH DVOU TÝDNECH?

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

Komunity / Sport

Fit Studio D na mistrovství světa
Začátkem listopadu se v ostravské hale 
Gong v Dolních Vítkovicích konal svě-
tový šampionát ve sportovním a fitness 
aerobiku po tříleté covidové pauze. Závodů 
se účastnilo 520 závodníků a Fit Studio 
D vyslalo hned 6 nominovaných týmů. 
Největším úspěchem je bronzová medaile, 
kterou získala Kristýna Kučerová v kategorii 
junior jednotlivkyně. Velké nervy si prožil 
fitness tým junior, který po semifinálovém 
kole obsadil bramborovou pozici, a ve finále 

to děvčata vytáhla na třetí příčku. Stříbro 
z MS si odvážejí i děvčata z kategorie step 
junior a tím obhájily druhou pozici z ME. 
Čtvrté místo v nejvyšší a nejprestižnější 
kategorii adult nám obsadila děvčata Aneta 
Moravečková a Adéla Soukupová (kate-
gorie duo adult). Dvě 5. místa si odvážejí 
Viktorie Voříšková a Daniela Soukupová 
(kategorie duo youth) a Jana Hudáková 
a Tereza Repaská (kategorie duo junior).

Michaela Mádrová, Fit Studio D
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Josef Lada se svou tvorbou zapsal do srdcí nás všech právě ve spo-
jitosti se zimní tematikou. Centrum Černý Most se proto rozhodlo 
jeho odkaz v adventním čase oživit a letošní výzdobu i vánoční pro-
gram inspirovat jeho motivy. Na co všechno se můžete těšit?
Ladovská vesnička. V Centru Černý Most na vás čeká unikátní La-
dovská vesnička, ve které najdete originální kostýmy z pohádek i rodný 
domek Josefa Lady v Hrusicích. Nejmenší si mohou vyzkoušet uplést 
vánočku, vyfotit se s postavami z pohádek nebo se jako jedna z nich ob-
léknout. Nechybí ani čertovské doupě nebo scény z pohádky o Mikešovi. 
Tvořivá dílna pro děti. Až do 18. prosince probíhají v Ladovské 
vesničce každý adventní víkend zábavné workshopy pro děti. Z ka-
ždého workshopu si děti odnesou vlastní výrobek. Stačí dorazit kte-
roukoliv adventní sobotu či neděli v čase od 10 do 17 hodin na Cen-
trální náměstí s dobrou náladou! 
Mikuláš s čertem. Už 5. prosince si budou děti moci užít návštěvu 
Mikuláše a čerta. Ti navštíví Centrum Černý Most od 15 do 18 hodin 
a odmění všechny hodné děti. Od 18.30 do 19.30 hodin pak Mikuláš 
s čertem vyrazí za dětmi na venkovní kluziště před západním vstu-
pem. Během celého dne budou mít navíc děti, které dorazí v masce, 
vstup na kluziště zdarma. Kompletní vánoční program najdete na  
https://vanocenacernaku.cz/.

Lední radovánky. K zimě nepochybně patří i lední brusle! Zabrus-
lit si před Centrem Černý Most můžete každý den včetně víkendů. 
Bruslení pro jednu osobu vyjde na 120 Kč za 60 min, děti do 5 let 
mají vstup zdarma. Na místě je také možné zapůjčit vybavení. Více 
informací najdete na www.centrumcernymost.cz .

Máte rádi obrázky Josefa Lady?  
Navštivte během adventu Centrum Černý Most
Umíte si představit, že se ocitnete uprostřed jedné z roztomilých vesniček z obrazů Josefa Lady? 
Zasněžené kopce, barevné domky a děti v beranicích. Letos můžete tuhle pohádku prožít v Cent-
ru Černý Most. To je totiž během adventu zahaleno do půvabných Ladových motivů a připravilo si 
pro vás krásné vánoční zážitky.

Česká asociace paraplegiků  
pomáhá již přes 30 let
Nezisková organizace pomáhající lidem 
s poraněním míchy, ať již následkem úrazu 
páteře nebo onemocnění, sídlí v Dygrý-
nově ulici na Černém Mostě. 
„Naším posláním je zkvalitňování živo-
ta klientů, poskytování služeb a podpory 
a také boj za práva paraplegiků na poli le-
gislativním. Aktuálně brojíme proti zvýšení 
ceny za hodinu osobní asistence a pečova-
telské služby, které má vejít v platnost od  
1. ledna 2023, bez souběžné valorizace 
příspěvku na péči,“ uvedla ředitelka orga-
nizace Alena Jančíková. CZEPA poskytuje 
odborné zdravotní a  sociální poradenství, 

mezi nově nabízené služby patří startovací 
byty či tréninkové bydlení pro tetraplegiky. 
Organizace zaštiťuje i další projekty, kte-
ré umožňují zlepšování života všem lidem 
s postižením míchy:
• VozejkMap – aplikace mapující (bez)

bariérovost míst v ČR, umožňující lidem 
se špatnou pohyblivostí plánovat výlety 
a dovolené, 

• Vozejkov.cz – komunitní a  informační 
portál, který přináší čerstvé zprávy ze 
spinálního světa a umožňuje uživatelům 
sdílet příběhy i inzerci,

• Hvězdný bazar – charitativní secondh-

and a tréninkové pracoviště (v Praze dvě 
pobočky: v Jungmannově a Sokolovské),

• BanalFatal! – preventivní program pro 
mládež, který pořádá kromě jiného be-
sedy ve školách či točí videa předcházejí-
cí zbytečným úrazům míchy,

• Peer mentoring – zkušení vozíčkáři pro-
vázejí lidi po poranění míchy v nové těž-
ké životní situaci a předávají jim své spe-
cifické a těžce nabyté know-how. red

 Více na webových stránkách: 
www.czepa.cz

Obyvatelé Hutí debatovali o zklidnění dopravy
Vodňanskou, Skorkovskou, Blatskou 
a další okolní huťské ulice dlouhodobě 
trápí silná dopravní zátěž. Ať už kvůli 
projíždějícím autům, jejichž řidiči si přes ně 
zkracují cestu, tak kvůli nedomyšlenému 
parkování. V reakci na podněty některých 
občanů městská část na samém konci října 

zorganizovala veřejné projednání v čer-
nomostecké Galerii 14, kterého se vedle 
zástupců a zaměstnanců městské části 
zúčastnilo několik desítek obyvatel.
Cílem projednání bylo představit lidem 
studii obsahující několik variant na zklid-
nění dopravy v lokalitě a ke zveřejněným 

návrhům „posbírat“ od přítomných obča-
nů připomínky a podněty. Kompletní zápis 
z jednání, jehož výsledky a následným 
oborným vyhodnocením se bude zabývat 
vedení městské části, zájemci naleznou 
na webu www.praha14.cz (místní Agenda 
21, sekce Plánování s veřejností). red 
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Naše školy

Hasiči v MŠ Obláček
Hasiči naštěstí nepřijeli k  požáru, ale 
vyprávět dětem o  své práci. Poučili je, 
jak požárům předcházet a  jak se cho-
vat, když už požár vypukne. Děti se 
dozvěděly, kam zavolat a co dělat před 
i  po  příjezdu hasičské jednotky.  Hasiči 
dětem ukázali a  popsali kompletní vý-
stroj, ve které jezdí k  zásahům, včetně 
kyslíkové bomby. Nejzajímavější pro 
děti bylo, když si mohly vyzkoušet ha-
sičskou helmu a vyváděcí kuklu. Na zá-
věr dostaly děti dárečky, jako například 
omalovánky, pexeso nebo skládačky. 

MŠ Obláček

Halloweenská 
stezka

Ve středu 2. listopadu proběhla ve škol-
ním areálu ZŠ Generála Janouška dobro-
družná hra Halloweenská stezka.
Stalo se tak ve  večerním čase. Všichni 
nadšení a natěšení účastníci si zde mohli 
vyzkoušet svoji odvahu i znalosti. Na stra-
šidelné trati bylo možné zahlédnout svě-
télkující strašidla, bílé duchy, blikající ba-
terky dětí ze školní družiny a  dobíhající 
rodiče. A zde je nabídka z postřehů ma-
lých účastníků: „Bylo to prima“, „Bylo to 
ve tmě“, „Bylo to okolo školy“, „Byla tam 
strašidla. „Byly tam úkoly“, „Byla tam zá-
bava, kamarádi a legrace“, „Byla to super 
družina“. ZŠ Generála Janouška

Svatomartinský  
lampionový průvod 
Každým rokem v  listopadu napjatě če-
káme, zda přijede Martin na bílém koni.
Letos pranostika nevyšla, po sněhu ani 
památka. Počasí připomínalo pozdní
léto, sluníčko a teploty vysoko nad nu-
lou. Jen krátké dny a  brzo tma dávají 
vědět, že zima je za dveřmi. Odpoledne 
před svátkem sv. Martina jsme se všich-
ni sešli v  parku v  blízkosti školky. Kdo 
všichni? Děti se svým „dospělákem“, 
paní ředitelka i paní učitelky. Nechyběly
lampiony, některé opravdu originální 
a vtipné. Chválíme rodiče, že se na akci 
vzorně připravili a dětem pomáhali bě-

hem průvodu plnit úkoly, které připra-
vily paní učitelky. Vše bylo motivované 
svatomartinskou tradicí, aby zůstala 
v povědomí i u našich nejmenších. Kaž-
dé putování si zaslouží odměnu, tento-
krát byla sladká. Před školkou na  děti 
čekal koš výborných svatomartinských 
koláčků. Do  svých domovů se všichni, 
ale děti především, rozešli s  nadějí, že 
zítra, na Martina, budou padat sněhové 
vločky. Naděje, dobrá nálada a rozzáře-
né dětské oči jsou a budou tady s námi 
napořád. 

MŠ PaculovaFlorbal ve Sluníčku

Naše mateřská škola se zapojila do projek-
tu „Rozhýbeme děti v mateřských školách 
na Praze 14“. Od listopadu si tak nejstarší 
děti mohou jedenkrát týdně zasportovat 
pod vedením zkušených trenérů florbalo-
vého oddílu Prague Tigers. Každá hodina 
začíná pořádným rozcvičením a pohybový-
mi hrami. V prvních lekcích se děti seznámi-
ly s florbalovou hokejkou a míčkem, naučily 
se je bezpečně používat a postupně se učí 
základům florbalové hry. Nejdůležitější je 
posílit kladný vztah ke  sportu a  pohybu. 
Děti i  rodiče přivítali tuto sportovní ak-
tivitu s nadšením a těší se na vyvrcholení 
v  prosinci, kdy proběhne vánoční turnaj  
mezi dětmi ze školek ostatních městských 
částí. MŠ Sluníčko

Německý výměnný pobyt
Na  našem gymnáziu se usku-
tečnila výměna se studenty 
spřáteleného gymnázia v  ba-
vorském Schweinfurtu. Výměn-
ným studentům jsme poskytli 
zázemí a  týden jsme se starali 
o  to, aby se jim v  Praze líbilo. 
Během všedních dnů dopo-
lední program partnerů zajiš-
ťovala škola, my jsme pak měli 
na starosti program odpolední. 
Vzájemně jsme se užili zejména 
během víkendu, kdy jsme spolu 
byli celé dny. Někteří z nás zamířili pro-
zkoumat tajemná zákoutí Prahy, jiní se vy-
dali objevovat další skvosty naší republiky. 
„Naši Němci“ měli také možnost poznat 
českou kulturu prostřednictvím návštěvy 
různých divadel.
Vyvrcholením celého týdne byla středa, 
kdy jsme dostali ve  škole volno a  jasný 

úkol – užít si poslední den německých 
studentů tady v  Čechách. Proto jsme 
vyráželi na průzkum pražské zoo a jiných 
pražských atrakcí. Výměnu jsme si nesmír-
ně užili a těšíme se, až nás „naši Němci“ 
přivítají v květnu ve Schweinfurtu.

Jan Vokurka, 7.A, 
Gymnázium Chodovická
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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



POHLED DO HISTORIE PRAHY 14
KOSTEL SV. JIŘÍ V HLOUBĚTÍNĚ

HISTORIE VZNIKU KOSTELA

První zmínka o kostele pochází již z vrcholného 
středověku. Jeho historie je velmi úzce spjata  
s první zmínkou o Hloubětíně jako obci. Listina  
z roku 1207 nám dokazuje to, že Hloubětín  
(v té době nazýván Lupatin) náležel řádu ně-
meckých rytířů. Hloubětín jim byl darován teh-
dejším králem Přemyslem Otakarem I. Němečtí 
rytíři měli Hloubětín ve správě pouze necelé 
čtvrt století, než ves odkoupila královna Kon-
stancie Uherská (vdova po Přemyslu Otakaro-
vi I.). O pouhé dva roky později se Konstancie 
rozhodla obec věnovat špitálu sv. Františka, 
který založila její dcera Anežka Česká. Ze špi-
tálního bratrstva se vyvinul církevní řád a v roce 
1237 mu byl udělen znak a název, od té doby je 
znám jako Rytířský řád Křižovníku s červenou 
hvězdou. Řád Křižovníků Hloubětín po dobu 
několik staletí vlastnil a přibližně ve 13. století 
zde dokonce vybudoval i Kostel sv. Jiří. Červený 
osmihrotý maltézský kříž nad šestipaprsčitou 
hvězdou v černém poli představuje Rytířský 
řád Křižovníků s červenou hvězdou. Najít ho 
můžeme na erbu Prahy 14, společně s Kostelem 
sv. Bartoloměje v Kyjích.

OD PŮVODNÍ K DNEŠNÍ PODOBĚ

Od roku 1365 do husitských válek nám jsou známa 
jména všech farářů, kteří v kostele působili, a to 
díky podrobným záznamům. Nicméně o necelé 
století později nastalo období husitských válek 
a fara v Hloubětíně v té době zanikla. Obnovena 
byla až koncem 17. století, kdy v kostele započaly 
stavební práce v souvislosti s jeho renovací. Vý-
znamné úpravy se kostel dočkal až v polovině 19. 
století, kdy prošel doposud největší rekonstrukcí. 

Původní věž, která stávala na místě dnešní sa-
kristie, byla stržena a postavena nová. Hlavní loď 
byla prodloužena o devět stop, také byl zrekon-
struován strop na pevnější dřevěný. Pod nánosy 
vápna na presbytáři byla objevena původní modrá 
omítka zdobená zlatými hvězdami a do interiéru 
kostela také přibyly novogotické varhany, které 
se zde nachází dodnes. Současné podoby jedno-
lodní kostel dosáhl až v roce 1965. Se souhlasem 
Pražského památkového střediska byla odstraně-
na kazatelna a boční oltář. Jako hlavní nyní slouží 
stolový oltář. Okna v presbytáři byla vyzdobena 
barevnými mozaikami a v jednom je vyobrazen i sv. 
Jiří. Kolem kostela se rozléhá starý hřbitov, který 
se využíval do roku 1904. Nyní venkovní prostor 
slouží mimo jiné ke komunitním setkání, jako tomu 
bylo kupříkladu na každoroční události Noc kos-
telů. Prostor je také opatřen lavičkami, které dob-
ře poslouží i pro pokojné rozjímání. Celý prostor 
obepíná vysoká kamenná zeď s dvěma vchody. 
Hlavní hřbitovní brána pochází z roku 1847. Zdobí 
ji znak řádu Křižovníků a nápis „Pokoj vám“. Kostel 
byl prohlášen nemovitou památkou a dodnes je 
jedním z nejvýznamnějších symbolů Hloubětína.

ČAS ADVENTU 

Adventní čas je pro katolickou církev významné 
období. Je to doba radostného očekávání pří-
chodu Spasitele, čas duchovní přípravy na Vá-
noce, doba rozjímání a dobročinnosti. Druhou 
adventní neděli 4. 12. od 17 hodin se můžeme 
těšit na koncert Farní Scholy. Třetí adventní ne-
děli 11. 12. pro vás Volnočasové centrum H55 při-
pravilo společně ve spolupráci s Hloubětínskou 
Římskokatolickou farností adventní zastavení  
v kostele sv. Jiří. Přijďte si od 17 hodin poslech-
nout zajímavé povídání o jeho historii a advent-
ním čase. Veškerý aktuální program, který pro 
vás Farnost Hloubětín chystá, můžete najít na 
jejich webových stránkách www.farnosthloube-
tin.cz nebo na Facebookovém profilu Římskoka-
tolická farnost Praha-Hloubětín. 
Kostel sv. Jiří není pouze kostelem určeným  
k modlitbám, ale zároveň je i místem, kde se lidé 
mohou scházet.

Text: Adéla Bodláková
Zdroje: Farnost Hloubětín, Řád Křižovníků  
s červenou hvězdou, Hloubětínská kronika  

(Jan Břinek), Kniha o Praze 9 (1997),  
Obvod Prahy 9 – Dějiny Hloubětína (1977)

Kostel sv. Jiří je nejstarší památka Hloubětína. Nachází se v blízkosti hloubětínského zámku, křižovnického dvora a staré hospody.  
Je tedy významnou součástí původního historického jádra Hloubětína. Pojďte se společně s námi podívat na to,  

jak se kostel během let změnil a co vám může nabídnout dnes a v čase adventu.

Historie

Fotografie kostela: Adéla Bodláková

Fotografie kostela: Adéla BodlákováNoc kostelů 2022 ve venkovních prostorech  
Kostela sv. Jiří. 

Zdroj: Římskokatolická farnost Praha – Hloubětín
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SPORTOVEC ROKU PRAHY 14
VYBERTE TŘETÍ SPORTOVNÍ HVĚZDU ROKU

V této kategorii totiž rozhoduje široká 
veřejnost. Vybrat můžete sportovce, který 
vás zaujal svým výkonem nebo vystupo-
váním v tomto roce a má nějaký vztah 
k Praze 14. Ideálně, aby zde bydlel, nebo 
alespoň sportoval. 
Svůj tip s krátkým odůvodněním pošlete 
buď poštou (na adresu Simona Vlašimská, 
Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, 198 00 
Praha 14) na vystřiženém kuponu ze Čtr-
náctky (viz dole), anebo mailem na adresu 
simona.vlasimska@praha14kulturni.cz.

Uzávěrka je 20. ledna 2023.

V premiérovém ročníku zvítězila nadějná 
šestnáctiletá sprinterka Barbora Křížová, kte-
rá se připravuje ve známém SK ZŠ Jeseniova 
na Žižkově s trenérem Michalem Halbichem, 
ale žije s rodinou na Černém Mostě. Loni 

vyhrála tenistka Tereza Valentová, 
osmifi nalistka juniorky Australian 
Open nebo vítězka turnaje v Casab-
lance, původem z Hloubětína. 
V ostatních kategoriích Sportovec 
roku, Trenér roku, Objev roku, Tým 
roku, Handicapovaný sportovec 
a Síň slávy už hlasují stejně 
jako loni a předloni odborníci – 
zástupci všech sportovních klubů 
a oddílů v Praze 14, zástupci rad-
nice a také členové nově se rodící 
Sportovní akademie Prahy 14. Více 
informací najdete v příští Čtrnáctce, 
slavnostní vyhlášení se chystá 
v druhé polovině března 2023 
v kulturním domě v Kyjích.

Zdroje: Tomáš Nohejl
foto: Michal Beránek

Anketa

Vyberte svého nejoblíbenějšího sportovce Prahy 14, tedy toho, 
kdo hájí barvy zdejšího klubu, anebo tady bydlí, záleží jen na vás, 
žádné omezené nominace.

Vystřižený kupon posílejte poštou na adresu: Simona Vlašimská, 
Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, 198 00 Praha 14 nebo hlasujte 
mailem na adresu: simona.vlasimska@praha14kulturni.cz s označením 
Hvězda roku v předmětu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
v kulturním domě Kyje na přelomu ledna/února.

3 vylosovaní získají 2 vstupenky 
na slavnostní vyhlášení Sportovce roku Prahy 14 2022.

Hlasovat můžete do 20. ledna 2023

3. ročník ankety volí nejlepší sportovce za rok 2022 v šesti kategoriích

ANKETNÍ LÍSTEK SPORTOVEC ROKU PRAHY 14 - 3. ROČNÍK ANKETY

Jméno sportovce:

Datum: Podpis:

Sportovní odvětví:

Proč hlasuji:

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, že Praha 14 kulturní je bude po dobu 3 měsíců využívat ke zpracování za účelem zpracování výsledků hlasování v ANKETĚ SPORTOVEC ROKU. 
Údaje poskytuji dobrovolně a z vlastního zájmu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy, kde Vám také na vyžádání poskytneme informace a poučení o právech ke zpracování.

Po dvojím úspěšném vyhlášení ankety Sportovec roku Prahy 14 je tady ročník třetí. Zapojit se opět můžete i vy! Hlasujte o Hvězdu roku 2022.
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BIOGRAF KYJE

www.kdkyje.cz   FB: kdkyje

21.12.22
Vstupné: 120,- Kč

19:00

PROMÍTÁNÍ JIŽ V MĚSÍCI PREMIÉRY

221124_BIOGRAF KYJE_nejvetsi dar.indd   1221124_BIOGRAF KYJE_nejvetsi dar.indd   1 25.11.2022   9:42:0825.11.2022   9:42:08

VÁNOČNÍ PUNČ
11. 12. 2022 16:00 - 19:00

Odpoledne plné sváteční atmosféry
Po pohádce Jiřinčina vánočka si můžete dát vánoční speciality 

a děti si užijí tematické dílničky.
 

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

ZPÍVÁNÍ KOLED
VENKU MOŽNOST OPÉKÁNÍ BUŘTŮ A ZAPÁLENÍ PRSKAVEK

 
Kdo bude mít hlad, může si dát něco ze svátečního menu,  

které připraví restaurace Šimanda. 

221124_vanocni punc kyje 2022_A1.indd   1221124_vanocni punc kyje 2022_A1.indd   1 25.11.2022   9:48:1925.11.2022   9:48:19
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VÝSTAVA: BETLÉMY OD HLOUBĚTÍNSKÉHO 
KRONIKÁŘE JANA BŘINKA
Přijďte si zpříjemnit vánoční atmosféru do H55 na 
výstavu ručně vyráběných betlémů z různých materiálů. 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

1 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

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pravidelná setkání seniorů s písničkou. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

3 SO  
11:00

+
14:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku,  
která se koná ve dvou stejných představeních.
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti

15:00 POHÁDKA: O ROZMAZLENÉ KOZE LÍZE 
Rozverná pohádka ze selského dvora.
Divadlo Pimpr(d)látko
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma

4 NE  
15:00

-
16:00

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
VÁNOČNÍ KONCERT  
MANŽELŮ MORAVCOVÝCH 
Vánoční písně a koledy v podání sopranistky  
Libuše Moravcové Myřátské a tenora Josefa Moravce  
za klavírního doprovodu Martina Levického. 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 120 Kč

15:00
-

16:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
KLAUNSKÉ VÁNOCE
Divadlo Jeníčka a Mařenky.
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

15:00
-

18:00

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA
Zveme všechny čertíky a čertice na pořádný tanec!
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

5 PO  
9:00

-
12:00

NORDIC WALKING
Dynamická procházka se speciálními  
sportovními holemi.  
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

14:00
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
POHÁDKOVÉ SETKÁNÍ
Pohádky nejsou jen pro malé!  
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

16:00
-

19:00

MIKULÁŠ V H55
Máte doma zlobidla či zlatíčka? Přijďte zúčtovat  
jejich zásluhy do H55 před nebeskou komisi.  
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

5 PO  
18:00

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
V programu vystoupí sólisté na různé nástroje,  
flétnový soubor Bandband a pěvecký soubor Cantabile.  
Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 685/10
MČ Praha 14, www.praha14.cz, www.zus-hp.cz
VSTUPNÉ: zdarma

6 ÚT  
10:00

-
11:00

KŘEST NOVÉ KNIHY  
PRO DĚTI ELIŠKA REBELKA
Přijďte s námi oslavit vznik nové knihy  
Pavlíny Jurkové ELIŠKA REBELKA. 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

17:00
-

21:00

VÁNOČNÍ KURZ KRASOPISU ZAČÁTEČNÍCI
Na chvilku se zastavte a pojďte si užít příjemnou 
atmosféru na vánočním kurzu krasopisu.
H55, www.h55.cz 
VSTUPNÉ: 1600 Kč, registrace na stránkách www.lesopis.cz

7 ST  
16:00

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ  
PATCHWORKOVOU TECHNIKOU 
Máte rádi barevná originální vánoční přáníčka?  
Přijďte si je k nám vyrobit zajímavou  
technikou patchwork.
Městská knihovna v Praze, Generála Janouška 1060/2
MČ Praha 14, www.praha14.cz, www.mlp.cz
VSTUPNÉ: zdarma

16:00
-

18:00

KOMUNITNÍ VAŘENÍ
Budeme péct vánoční cukroví, a to vanilkové rohlíčky.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

18:00 CESTOPIS ,,KAVKAZEM A STŘEDNÍ ASIÍ  
S BATOHEM V 80. LETECH“
Setkání se spisovatelem, cestovatelem  
a dobrodruhem Oldřichem Valclem.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

8 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

17:30
-

19:00

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
VETIŠKOV NÁMĚSTÍ A HAVANA
Další ze setkání nejen pamětníků, ale i zájemců o historii 
a milovníků Hloubětína všech věkových kategorií.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

10 SO
12:00

STOP ZEVLING WINTER EDITION
Můžete se těšit na unikátní zimní arénu,  
hudební program a bohatý doprovodný program.
Bryksova 1002, Praha-Dolní Počernice, Praha 
MČ Praha 14, www.praha14.cz, VSTUPNÉ: zdarma

15:00 MIKULKOVY POHÁDKY
Pět pohádek Aloise Mikulky v dramatizaci  
a režii Jana Prokeše. Divadlo Elf
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma
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- 

22

dle  
otevírací 

doby 
kavárny

VÝSTAVA: BETLÉMY OD HLOUBĚTÍNSKÉHO 
KRONIKÁŘE JANA BŘINKA
Přijďte si zpříjemnit vánoční atmosféru do H55 na 
výstavu ručně vyráběných betlémů z různých materiálů. 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

1 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

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pravidelná setkání seniorů s písničkou. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

3 SO  
11:00

+
14:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku,  
která se koná ve dvou stejných představeních.
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti

15:00 POHÁDKA: O ROZMAZLENÉ KOZE LÍZE 
Rozverná pohádka ze selského dvora.
Divadlo Pimpr(d)látko
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma

4 NE  
15:00

-
16:00

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
VÁNOČNÍ KONCERT  
MANŽELŮ MORAVCOVÝCH 
Vánoční písně a koledy v podání sopranistky  
Libuše Moravcové Myřátské a tenora Josefa Moravce  
za klavírního doprovodu Martina Levického. 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 120 Kč

15:00
-

16:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
KLAUNSKÉ VÁNOCE
Divadlo Jeníčka a Mařenky.
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

15:00
-

18:00

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA
Zveme všechny čertíky a čertice na pořádný tanec!
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

5 PO  
9:00

-
12:00

NORDIC WALKING
Dynamická procházka se speciálními  
sportovními holemi.  
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

14:00
-

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
POHÁDKOVÉ SETKÁNÍ
Pohádky nejsou jen pro malé!  
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

16:00
-

19:00

MIKULÁŠ V H55
Máte doma zlobidla či zlatíčka? Přijďte zúčtovat  
jejich zásluhy do H55 před nebeskou komisi.  
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

5 PO  
18:00

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
V programu vystoupí sólisté na různé nástroje,  
flétnový soubor Bandband a pěvecký soubor Cantabile.  
Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 685/10
MČ Praha 14, www.praha14.cz, www.zus-hp.cz
VSTUPNÉ: zdarma

6 ÚT  
10:00

-
11:00

KŘEST NOVÉ KNIHY  
PRO DĚTI ELIŠKA REBELKA
Přijďte s námi oslavit vznik nové knihy  
Pavlíny Jurkové ELIŠKA REBELKA. 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

17:00
-

21:00

VÁNOČNÍ KURZ KRASOPISU ZAČÁTEČNÍCI
Na chvilku se zastavte a pojďte si užít příjemnou 
atmosféru na vánočním kurzu krasopisu.
H55, www.h55.cz 
VSTUPNÉ: 1600 Kč, registrace na stránkách www.lesopis.cz

7 ST  
16:00

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ  
PATCHWORKOVOU TECHNIKOU 
Máte rádi barevná originální vánoční přáníčka?  
Přijďte si je k nám vyrobit zajímavou  
technikou patchwork.
Městská knihovna v Praze, Generála Janouška 1060/2
MČ Praha 14, www.praha14.cz, www.mlp.cz
VSTUPNÉ: zdarma

16:00
-

18:00

KOMUNITNÍ VAŘENÍ
Budeme péct vánoční cukroví, a to vanilkové rohlíčky.
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska, VSTUPNÉ: zdarma

18:00 CESTOPIS ,,KAVKAZEM A STŘEDNÍ ASIÍ  
S BATOHEM V 80. LETECH“
Setkání se spisovatelem, cestovatelem  
a dobrodruhem Oldřichem Valclem.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

8 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

17:30
-

19:00

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
VETIŠKOV NÁMĚSTÍ A HAVANA
Další ze setkání nejen pamětníků, ale i zájemců o historii 
a milovníků Hloubětína všech věkových kategorií.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

10 SO
12:00

STOP ZEVLING WINTER EDITION
Můžete se těšit na unikátní zimní arénu,  
hudební program a bohatý doprovodný program.
Bryksova 1002, Praha-Dolní Počernice, Praha 
MČ Praha 14, www.praha14.cz, VSTUPNÉ: zdarma

15:00 MIKULKOVY POHÁDKY
Pět pohádek Aloise Mikulky v dramatizaci  
a režii Jana Prokeše. Divadlo Elf
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma
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11 NE  
17:00

-
18:00

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ V KOSTELE  
SV. JIŘÍ S PŘEDNÁŠKOU 
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku  
a prohlédnout si vyzdobený kostel sv. Jiří v Hloubětíně.  
Na zahřátí se nezapomeňte stavit v H55 na něco dobrého. 
H55, www.h55.cz, www.farnosthloubetin.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

15:00
-

16:00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
JIŘINČINA VÁNOČKA
Divadýlko z pytlíčku.
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

16:00
-

19:00

VÁNOČNÍ PUNČ
Dílníčky, zdobení perníčků, zpívání koled  
a navození té pravé atmosféry Vánoc s vůní punče.
KD Kyje, www.kdkyje.cz
VSTUPNÉ: zdarma

12 PO
14:00

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
CHUŤ VÁNOC
Společné pečení netradičního cukroví.  
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 20 Kč

13 ÚT  
9:00

-
11:30

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY  
S MIRKEM RADOU
Vánoční posezení s doprovodem kytary Ing. Miroslava Rady. 
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

15:00 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA 14
Zveme vás na 2. zasedání Zastupitelstva  
městské části Praha 14. 
MČ Praha 14, www.praha14.cz
VSTUPNÉ: zdarma

16:00
-

17:00

MALOVÁNÍ S PRVKY ARTETERAPIE
Skrze malování vyjádříme nějaký náš vnitřní pocit, představu, 
cítění. Cokoli, co zrovna budete mít na paměti.
Městská knihovna v Praze, Hloubětínská 1138/5
H55, www.h55.cz, www.mlp.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

14 ST  
14:00

-
16:00

KLUB SENIORŮ V H55 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Zazpíváme si koledy, uháčkujeme si vánoční zvoneček, 
posedíme si u punče či svařáčku. 
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 30 Kč 

15:00
-

18:00

VÁNOČNÍ KREATIVNÍ DÍLNY
Výroba vánočních dekorací a tvoření  
s papírem nejen pro děti. 
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

15 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

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pravidelná setkání seniorů s písničkou. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

15 
- 

16

ČT
14:00

PÁ
13:00

PŘEDVÁNOČNÍ VÝMĚNNÝ BAZÁREK
Provětrejte šatník a ulovte nové kousky od ostatních.  
Komuniktní centrum Kardašovská
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

17 SO
14:00

-
17:00

TANEČNÍ ODPOLEDNE  
S COLOR CLUBEM PRAHA
Protančeme se do plesové sezóny.
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

15:00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Autorská pohádka o českých tradicích. Divadlo KAKÁ
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč/osoba, děti do 2 let zdarma

18 NE
15:00

-
15:50

ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
LEGENDA O HVĚZDĚ
Divadlo nejen pro děti, hrají Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček 
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 60 Kč

19 PO
14:00

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ 
ROZTANČENÉ VÁNOCE
Vánoční party v tanečním duchu..  
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

21 ST  
19:00

VÁNOČNÍ EXHIBICE TAEKWON-DO
Vánoční charitativní exhibice korejského bojového 
umění Taekwon-Do v podání členů školy Sonkal. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: dobrovolné

19:00
-

21:00

BIOGRAF KYJE: NEJVĚTŠÍ DAR
PREMIÉRA vánoční pohádky. 
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: 120 Kč

22 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

23 PÁ  
17:00

-
19:00

ŽIVÝ BETLÉM
Pojďme se s pastýři vypravit za hvězddou k jesličkám.
Farní zahrada v Kyjích, Prelátská ulice
KD Kyje, www.kdkyje.cz, VSTUPNÉ: zdarma

29 ČT  
14:00

-
16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pravidelná setkání seniorů s písničkou. 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 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 do-
hodě. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088

n Přímý zájemce koupí byt pro své děti. Senio-
ra mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti 
a  stavu bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo 
uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

n !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU 
!! Vyklízíme sklepy, byty, pozůstalosti, kancelá-
ře atd. Sami si vše naložíme a odvezeme za ro-
zumnou cenu. STĚHOVÁNÍ. 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 HODINOVAVNUCKA.CZ je služba pro seni-
ory: doprovod k lékaři, naučení ovládání PC, 
mobilu, procházky, předčítání, záznam pamě-
ti, kulturní akce. T: 777 640 390
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 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, TOPENÍ, 

PLYN, ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA VAN, 
SPRCH A  DROBNÉ OPRAVY V  DOMĚ 
A BYTĚ. T: 734 250 970
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

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

INZERCE INZERCE
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• ÚČETNÍ

• ZKUŠEBNÍ TECHNIK

• TECHNOLOG MONTÁŽE

• FULL STACK PHP DEVELOPER

• SYSTEM ENGINEER 

• MECHANICKÝ KONSTRUKTÉR

Nabízíme:

Zázemí úspěšné mezinárodní 
společnosti se silným 
postavením na trhu

Možnost profesního a 
odborného růstu

Možnost využití cizího jazyka

Zaměstnanecké benefity: 

o  5 týdnů dovolené

o příspěvek na dopravu 

o stravenky 

o 13. plat 

o měsíční prémie

Jsme úspěšná mezinárodní společnost patřící do švýcarské 
skupiny Sécheron Hasler Group. 

Zabýváme se vývojem a výrobou komponentů pro trakční 
techniku a jsme celosvětovou jedničkou ve svém oboru. 

Naše produkty slouží k zajištění bezpečnosti při hromadné 
přepravě osob – chráníme životy cestujících. 

Naše pobočky najdete v Běchovicích i v Horních Počernicích.

Kontakt: Mobile: +420 771 277 204
personalni@secheron.cz

Další pozice naleznete zde:
www.secheron.jobs.cz

Aktuálně hledáme nové kolegy na tyto pozice:  

Kontakt: 
E-mail: Jobs@secheron.cz

Další pozice naleznete zde: www.secheron.jobs.cz

•  Seřizovač CNC strojů – 
frézky                    

•  Strojírenský dělník – brusič
•  Operátor výroby

• Mechanik
•  Technolog výroby  

(montáž)
• Sales Administrátor

Jsme úspěšná mezinárodní společnost patřící  
do švýcarské skupiny Sécheron Hasler Group.

Zabýváme se vývojem a výrobou komponentů pro trakční techniku 
a jsme celosvětovou jedničkou ve svém oboru.

Naše produkty slouží k zajištění bezpečnosti při hromadné přepravě 
osob – chráníme životy cestujících.

Naše pobočky najdete v Běchovicích i v Horních Počernicích.

Aktuálně hledáme nové kolegy na tyto pozice:

Nabízíme:
•   Zázemí úspešné mezinárodní společnosti se silným  

postavením na trhu
•  Možnost profesního a odborného růstu
•  Možnost využití cizího jazyka

Zaměstnanecké benefity:
•  5 týdnu dovolené
•  příspěvek na dopravu
•  stravenky
•  13. plat
• měsíční prémie

733 720 744
hrda@regvyd.cz

Růžena Hrdá

Řádkovou 
inzerci v těchto 

novinách pro 
vás zajistí:
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
ZDARMA

Autocentrum Vojkov s.r.o. 
K Nemocnici 50 
251 62 Tehovec – Vojkov

www.likvidace.vojkov.cz
605 238 887

Zajistíme odtah

ZDARMA
Vystavíme protokol likvidace

ZDARMA
Odhlásíme vůz na úřadě

ZDARMA
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V tajence najdete tibetské přísloví:

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním 
číslem posílejte do 15. prosince 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 listopadového vydání časopisu Čtrnáctka (2022/11) zní: „Ber vše, co ti život dá: radost, bolest, žal i lásku. Život je 
jen karneval, v němž STOKRÁT ZMĚNÍŠ MASKU.“ Vylosovaní výherci jsou: Vladimíra Stránská, Praha 14; Hana Skočdopolová, 
Praha 9; Miroslav Marek, Praha 9. Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
Správné řešení podzimního kvízu: 1) b, 2) c, 3) a, 4) a, 5) b. Dárkové balení předmětů od MČ Praha 14 získává Filip Hurta. 
Gratulujeme!
Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 107, 1. patro, budova 1073, výhry MČ nezasílá. 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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