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Obsah Vážení přátelé, 
nikdo nepředpokládal, že nám v České 
republice může obrátit život na ruby nějaký 
vir z Číny. Zejména po první vlně, kdy mnozí 
z nás o nebezpečnosti a rychlosti šíření této 
nemoci pochybovali. Jenže teď je všech-
no jinak. Covid-19 nabral na síle, dopady 
pandemie pociťujeme a ještě nějakou dobu 
pociťovat budeme všichni. Přes všechny 
složitosti i zmatečná rozhodnutí premiéra 
a jeho ministrů je však potřeba zachovat si 
střízlivou mysl. Chovat se zodpovědně, ale 
s rozumem, hledat způsoby, jak udělat ra-
dost sobě i blízkým, jak se nenechat semlít.

Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili souhrn těch nejdů-
ležitějších informací ke covidu-19 včetně přehledu relevantních infor-
mačních zdrojů. Stojí za to podívat se i na novinky. Hlavní město Praha 
například před nedávnem spustilo nový web, který výrazně usnadňuje 
orientaci v možnostech testování nebo v aktuálních provozních dobách 
úřadů. Co se komunikace s naším úřadem týká, připomínám možnost 
stáhnout si aplikaci Mobilní Rozhlas, jejímž prostřednictvím Vám budou 
aktuality chodit přímo do mobilu. Pro seniory a potřebné jsme také 
znovu obnovili fungování Informační linky Prahy 14. 
Do složité situace nás přivádí i nejrůznější ekonomické vládní prognózy. 
Nejenže nedávají jasný obrázek o hospodářském vývoji naší země, vyvolávají 
navíc pochybnosti při sestavování rozpočtů hlavního města i městských 
částí. Nikdo netuší, s jakými příjmy či dotacemi od státu může v příštím roce 
počítat. Mohu Vás ujistit, že děláme, co se dá, abychom se s touto nelehkou 
situací popasovali. Vytvořit rozpočet, který by městské části a Vám, jejím 
obyvatelům, ještě víc nezkomplikoval život, je momentálně naší prioritou.
Určitě v něm chceme opět myslet na Vás a na Vaše projekty, které po-
dáváte v rámci participativního rozpočtu. Ostatně – i v současné době 
postupně dokončujeme ty, jež jste navrhli v předešlém ročníku, např. 
zastínění dětského hřiště na Jahodnici či tematické polepy vybraných 
autobusových přístřešků. Velmi nás mrzí, že kvůli pandemii musela být 
zrušena chystaná zimní varianta volnočasového festivalu Stop Zevling. 
Věřím, že příští sezónu Vám to budeme moci vynahradit.
Pokračuje se také v rekonstrukcích silnic. Technická správa komunika-
cí hl. m. Prahy začne s opravou Broumarské, my připravujeme rekon-
strukci ulice Hůrská – v jejím případě hlavní stavební práce proběhnou 
příští rok na jaře, přípravné práce chceme stihnout dřív.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat, že jste navzdory ztíženým podmín-
kám nebyli lhostejní a přišli k senátním volbám. Ve Čtrnáctce Vám přiná-
šíme rozhovor s vítězem za náš obvod – senátorem Davidem Smoljakem.
Věřme, že koronavirová pandemie poleví a že se brzy začnou zmírňovat 
i nastavená opatření. Přeji Vám v této nelehké době zejména pevné zdraví.
Klidný listopad.

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra

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

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

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického 
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává Profi–tisk group, s.r.o., Kyselovská 125,  
783 01 Olomouc – Slavonín, IČ: 26868954 • Náklad: 22 500 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, 
s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace: MK ČR E 23296 • 
Redakční rada: předseda: Mgr. Radek Vondra, členové: Josef Kutmon, Bc. Michal Prager, MBA, Ing. Tomáš Novotný,  
Soňa Tománková, Ing. Luděk Lisý • Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených 
v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí 
• Neoznačené fotografie jsou dílem redakce. Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) 
• Komerční sdělení označujeme zkratkou (pr). Foto na titulní straně: Shutterstock
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Život s covidem-19 podruhé
DRUHÁ VLNA NÁKAZY COVID-19, JÍŽ SE ŘADA ODBORNÍKŮ OBÁVALA, JE JIŽ NĚJAKÝ TEN TÝDEN TADY. 
SPOLU S ROSTOUCÍM POČTEM NAKAŽENÝCH PŘITVRDILA I VLÁDOU ČR NASTAVENÁ OPATŘENÍ, KTERÁ SE 
POSTUPNĚ ROZROSTLA AŽ DO VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU. V DOBĚ UZÁVĚRKY TOHOTO VYDÁNÍ MĚL TRVAT 
DO 3. LISTOPADU, JEHO PRODLOUŽENÍ JE VŠAK VÍCE NEŽ PRAVDĚPODOBNÉ. 

Zákazů a  dalších opatření platí celá 
řada. Mezi hlavní nařízení patří zákaz 
vycházení po  21. hodině (vyjma pár 
výjimek) a omezení pohybu a kontak-
tu s jinými lidmi (až na cesty do práce, 
k lékaři, za nezbytnými nákupy či, je-
-li to nutné, za rodinou). V maximál-
ní možné míře mají své zaměstnání 
lidé vykonávat z domova, s omezení-
mi (nejvýše dvě osoby, pokud nejste 
členy jedné domácnosti) můžete trá-
vit čas na  chatě, případně v  příro-
dě, roušku si nesmíte sundat nejen 
ve  společných vnitřních prostorách, 
ale ani venku ve městě či obci, pokud 
se do dvou metrů od vás nachází jiný 
člověk (pochopitelně s výjimkou členů 
domácnosti). Je také výrazně omezen 
podnikatelský sektor – jsou zavřené 
trhy, restaurace i  většina obchodů 
a  zrušeny jsou také všechny orga-
nizované kulturní, sportovní či jiné 
volnočasové aktivity. Přehled všech 
aktuálně platných opatření včetně 
výjimek je dostupný nejen na  webu 
městské části – www.praha14.cz, 
ale především na stránkách Vlády ČR 
– www.vlada.cz.

ŠKOLY A ŠKOLKY
Kromě mateřských škol jsou až 
na  pár drobných výjimek všechny 
ostatní uzavřeny. Učí se distanč-
ně. V době redakční uzávěrky tohoto 
vydání se předpokládalo, že fungo-
vání základních škol bude alespoň 
částečně obnoveno 2. listopadu. I  to 
se však v  současné době jeví jako 
nereálné. „Mateřské školy v  Praze 
14 zůstávají i  za  ztížených podmí-
nek v  provozu. „Uvědomujeme si, 
že jejich provoz je podmínkou pro 
to, aby rodiče, kteří nemají jinou 
možnost péče o  děti, mohli chodit 
do  práce,“ říká starosta Prahy 14  
Mgr. Radek Vondra. 
Obdobně jako na jaře mají rodiče pe-
čující o děti, které nemohou do školy, 
nárok na  ošetřovné. Finanční pří-
spěvek se týká lidí, kteří zůstávají 
doma s  potomkem mladším deseti 
let (narozeným 15. 10. 2010 a pozdě-
ji). S  pravidly poskytnutí příspěvku 
na  ošetřovné se mohou zájemci po-

drobně seznámit na webových strán-
kách České správy sociálního zabez-
pečení – www.cssz.cz. 
Stejně jako v  první koronavirové vlně 
i tentokrát musela městská část zajis-
tit, aby výpadek „základek“ neovlivnil 
práci lidí působících v  kritické infra-
struktuře – tedy například záchranářů, 
lékařů, policistů či zdravotníků. „Pro 
jejich děti je opět otevřena ZŠ Bratří 
Venclíků,“ dodává starosta Vondra. 

DEZINFEKCE, OCHRANNÉ 
POMŮCKY
Praha 14 aktuálně připravuje další ná-
kupy ochranných pomůcek pro úřad, 
své příspěvkové organizace a částečně 
i pro školy. Ty si zároveň dle svých po-
třeb roušky, respirátory, rukavice a dal-
ší potřebný materiál nakupují ze svých 
rozpočtů s  tím, že vynaložené náklady 
jim městská část následně vrací z pro-
středků poskytnutých pro tyto účely hl. 
m. Prahou. „Stejně tak jsme připraveni 
pomoci obyvatelům, zejména senio-
rům, kteří potřebují ochranné pomůcky 
a dezinfekci a nemají možnost si je zajis-
tit vlastními silami. V nouzi si lidé mohou 
pro dezinfekci dojít na podatelnu úřadu 
v ul. Bratří Venclíků 1070, potřebným ji 
zavezeme přímo domů. Pro všechny, 
kdo si neví rady nebo potřebují pomoc, 
je tu Informační linka Prahy 14,“ doplňu-
je starosta Vondra.

POTŘEBUJETE 
NEBO NABÍZÍTE POMOC?
Informační linku Praha 14 zřídila už 
v  první koronavirové vlně, v  uplynu-
lých dnech její chod s ohledem na ak-

tuální situaci opět obnovila. Je urče-
na seniorům, kteří žijí v  osamění, 
osobám se zdravotním postižením 
a  lidem z  jejich okolí. Na  telefonní 
číslo 225 295 222 se zájemci dovolají 
v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. 
Znovu v  provozu je také bezplatná 
linka pomoci seniorům a potřebným 
zřizovaná Magistrátem hl. m. Prahy 
ve  spolupráci s  Českým červeným 
křížem – 800 160 166.
Pro lidi, kteří se v důsledku koronavi-
rové krize dostali do finančních problé-
mů, mají dluhy nebo jim hrozí exekuce, 
organizace Člověk v tísni opětovně zří-
dila dluhovou help linku – 770 600 800. 
Ta se už během první pandemické vlny 
ukázala jako účinný nástroj pomoci li-
dem v  nouzi. „Během prvních tří mě-
síců krize k nám volal stejný počet lidí 
jako za celý loňský rok. Podobný vývoj 
lze očekávat i  v  následujícím období. 
Důvodem nebudou jen znovu zavedená 
epidemiologická opatření, ale i  konec 
odkladů splátek úvěrů, které vláda při-
jala během první vlny. V  případě nut-
nosti jsme proto připraveni dále navýšit 
počty našich dluhových poradců, kteří 
linku obsluhují tak, abychom dokáza-
li měsíčně obsloužit zhruba 700 lidí,“ 
říká Renata Bořkovcová z  organizace 
Člověk v tísni, která má koordinaci této 
služby na starosti.
Pokud patříte mezi ty, kteří pomoc 
sami nepotřebují, ale jsou ochotni po-
skytnout ji těm, kdo ano, můžete se 
stát dobrovolným pečovatelem. Český 
červený kříž školí zájemce, kteří poslé-
ze pomáhají ve zdravotnických zaříze-
ních. Máte-li zájem se zapojit, podívejte 
se na  web www.pomahamepraze.cz. 
„Nejen dobrovolníkům, ale zejména 
pak lékařům, zdravotním sestřičkám 
a  všem ostatním lidem, kteří stojí 
v  první linii, abychom mohli epidemii 
zvládnout, patří obrovský dík. Aktuální 
situace je velice náročná pro všechny, 
pro tyto lidi však ještě mnohonásobně 
víc,“ říká starosta Vondra.

PODPORA PODNIKATELŮ
V  důsledku krizových opatření byla 
omezena či zcela zakázána většina 
podnikatelských aktivit. Vláda proto 

STÁHNĚTE  
SI APLIKACI eROUŠKA
S aplikací eRouška pomůžete za-
stavit šíření covidu-19. Umožňuje 
včas a anonymně upozornit uživa-
tele na rizikové setkání s nakaže-
ným. Aplikace maximálně chrání 
vaše soukromí, nezná vaše osob-
ní údaje ani polohu. Stáhněte si 
aplikaci zdarma ještě dnes. Více 
na www.erouska.cz.
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připravila nový balíček programů, kte-
ré mají těmto postiženým segmentům 
pomoci, a prodloužila i platnost někte-
rých opatření, která platila už během 
jarní krize. Připraveny jsou programy 
pro daňové úlevy, podporu udržení za-
městnanosti či programy cílené přímo 
na  podporu podnikatelského sekto-
ru. Podrobně se s možnostmi finanční 
pomoci od  státu mohou lidé sezná-
mit na  stránkách www.vlada.cz. Pro 
podnikatele funguje rovněž poradna, 
kterou na  svých webových stránkách  
podnikani.praha.eu/covid-19 provozuje 
Magistrát hl. m. Prahy. Pražští podni-
katelé se jejím prostřednictvím mohou 
poradit o tom, jak postupovat v případě 
zájmu o využití vyhlášených podpůrných 
programů a záchranných balíčků. Pora-
dit se můžete i na Živnostenském odbo-
ru ÚMČ Praha 14. Zavolejte na telefonní 
číslo 225 295 302 či 225 295 320.
Pomoci chce v  rámci svých možností 
i  městská část. Stejně jako v  přede-
šlém období nouzového stavu radní 
schválili úlevu na  nájemném pro 
podnikatele Prahy 14, kteří mají 
od městské části pronajaté prosto-
ry pro provozovny či jiné objekty sou-
visející s jejich podnikáním a kvůli ko-
ronavirovým opatřením nemohou svou 
podnikatelskou činnost vykonávat. „Při 
splnění určitých podmínek, o nichž po-

drobně informujeme na webu městské 
části www.praha14.cz, bude těmto 
podnikatelům odpuštěno 50 % z  ná-
jmu. Vzhledem k  tomu, že druhou 

polovinu částky v rámci svého pro-
gramu těmto lidem refunduje stát, 
nebudou nájemné v  daném období 

platit vůbec. Podrobnosti stran státní 
podpory jsou k dispozici na webu Mi-
nisterstva průmyslu a  obchodu ČR,“ 
říká místostarosta Prahy 14 Jiří Zajac. 

PROMINUTÍ POPLATKU Z POBYTU
Provozujete v  Praze 14 hotel, pen-
zion nebo jakékoliv jiné ubytovací 
zařízení a  odvádíte místní poplatek 
z  pobytu městské části Praha 14? 
Od  začátku října zdejší úřad tento 
vyhláškou stanovený poplatek pro-
míjí. Rozhodnutí ÚMČ Praha 14 re-
aguje na  aktuální vývoj pandemie, 
kvůli níž mnoho lidí nyní nemá svůj 
standardní příjem – jsou nemoc-
ní, v karanténě nebo na ně doléhají 

KDE HLEDAT INFORMACE? KAM VOLAT?
Informační weby:
• Ministerstvo zdravotnictví ČR – www.koronavirus.mzcr.cz
• Hygienická stanice hl. m. Prahy – www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus
• Státní zdravotnický ústav – www.szu.cz
• Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy – bezpečnost.praha.eu
• Informace o naplněnosti nemocnic, data dle samospráv – www.golemio.cz
• Odběrová místa (test na covid-19) přehledně – www.covid.praha.eu

Souhrn důležitých telefonních linek pro veřejnost:
• Informační linka ke koronaviru: 1221
• Linka pomoci seniorům a potřebným zdarma: 800 160 166
• Hygienická stanice hl. m. Prahy: 227 272 065
• Celostátní informační linka pro podnikatele: 1212
• Dluhová help linka (člověk v tísni) - 770 600 800
• Informační linka MČ Praha 14: 225 295 222 (pro seniory, kteří žijí 

v osamění, osoby se zdravotním postižením a lidi z jejich okolí; každý 
pracovní den od 8 do 14 hodin).
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Téma

CHCETE DOSTÁVAT NOVINKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
PŘÍMO DO VAŠEHO TELEFONU?

VYUŽIJTE MOBILNÍ ROZHLAS PRAHY 14 !
Registrace ZDARMA na www.praha14.mobilnirozhlas.cz
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4. Anketa
JAK VNÍMÁTE PROGRAM ZDRAVÍ 
MČ PRAHA 14? MÁTE NÁVRHY 
NA JEHO ROZŠÍŘENÍ?

O zdravotnictví a různých 
programech zejména 
v  situaci s  pandemií co-
vid-19 toho bylo v  sou-
časné době napsáno 
tolik, že bych pozornost 

čtenářů raději obrátil k jinému téma-
tu – pomoci dětem, které vzhledem 
k  sociální situaci v  jejich rodinách 
nemají co jíst. V současné době jsou 
zavřené školní jídelny a pro tyto děti 
byl často oběd ze školní jídelny jedi-
ným kvalitním teplým jídlem, o který 
nyní přišly.  Proto Komunitní centrum 
Motýlek vyhlašuje schválenou veřej-
nou sbírku. Přispějte prosím na číslo 
účtu 2501883883/2010. Klub zastu-
pitelů za ODS tuto sbírku maximálně 
podporuje a samozřejmě přispěje dů-
stojnou finanční částkou. Děkujeme!

Josef Kutmon, ODS

současná opatření omezující pod-
nikání. Poplatek, který provozo-
vatelům ubytovacích služeb hradí 
jejich klienti a oni jej následně odvá-
dějí obci, se nebude platit do konce 
letošního roku. Navzdory prominu-
tí platby je třeba, aby plátce řádně 
a  včas splnil ohlašovací povinnost 
– i když s nulovou sazbou. 

OMEZENÍ CHODU ÚŘADU
Mezi epidemiologická opatření na-
řízená vládou patří i  omezení roz-
sahu úředních hodin na  úřadech. 
Úřad městské části Praha 14 není 
výjimkou. Minimálně do 3. listopa-
du (a  pokud bude prodloužen nou-
zový stav, tak i déle) je úřední doba, 
tedy čas, kdy je úřad otevřen veřej-
nosti, omezena na pondělí a středu 
od 13 do 18 hodin. Výjimku v tomto 
představují pouze pracoviště po-
datelny a  informační kanceláře, 
které fungují ve  standardním reži-
mu. Městská část zároveň všech-
ny klienty žádá, aby před osob-
ní návštěvou v  maximální možné 

míře upřednostňovali písem-
ný, elektronický či telefonický 
kontakt. I  když jsou úřední ho-

diny zkrácené, úředníci jsou lidem 
pro tuto formu komunikace k  dis-
pozici i mimo ně. V případě nezbyt-
né osobní návštěvy se určitě vyplatí 
využít možnost online rezervace 
schůzky s  úředníkem. Tu je mož-
né sjednat přes webové stránky  
www.praha14.cz.

SNADNĚJŠÍ  
TESTOVÁNÍ NA COVID-19
Ještě donedávna bylo poměrně obtíž-
né zorientovat se v tom, které pražské 
odběrové centrum má volné termíny 
pro testování. Hledání nyní výraz-
ně usnadňuje nový web hl. m. Prahy 
covid.praha.eu. Stačí pár kliknutí 
a  systém se možnostmi odběrových 
míst „prokouše“ za vás. Pro lepší ori-
entaci např. v  tom, kolik nakažených 
je aktuálně evidováno v městské čás-
ti, kde žijete, nebo jaká je naplněnost 
nemocnic, slouží rovněž nedávno zří-
zený web www.golemio.cz. red

Kvůli koronaviru se lidé nemohou věnovat prevenci 
Pandemie covid-19 ovlivnila i podo-
bu letošního Programu zdraví Prahy 
14, sérii aktivit, kterou se městská 
část každoročně snaží podporovat 
zdraví a zdravý životní styl místních 
obyvatel.

Například se nekonala oblíbená akce 
Den zdraví, který se měl v říjnu usku-
tečnit v Poliklinice Parník. Neproběhly 
ani plánované přednášky dentálních 
hygienistů pro děti z  místních mate-
řinek. „Pouze jsme do  školek rozvez-
li zubní kartáčky a  pasty. S  ohledem 

na epidemii jsme pak základním a ma-
teřským školám doplňovali začátkem 
školního roku edukační materiály Stát-
ního zdravotního ústavu s  radami, jak 
si správně mít ruce, a naše motivační 
samolepky,“ říká Petra Hubková, koor-
dinátorka kampaní z Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14.
Další důležitou aktivitou programu 
zdraví, na kterou pandemie dopadla, 
je prevence nádorového onemocně-
ní prsu. V  jejím rámci městská část 
poskytuje ženám i  mužům finanční 
příspěvek na sonografické či mamo-

grafické vyšetření ve výši až 500 ko-
run (podmínky poskytnutí příspěvku 
zájemci naleznou na webu www.pra-
ha14.cz). „V letošním roce zatím o pří-
spěvek zažádalo pouze 75 osob.  V po-
rovnání s  loňským rokem, kdy jsme 
v prosinci evidovali skoro 150 žádostí, 
jde o téměř 50% pokles. Prevence ra-
koviny je přitom pro úspěšnou léčbu 
této nemoci nesmírně důležitá,“ do-
plňuje k  tomu Veronika Havlíčková, 
která má na  Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MČ Praha 14 tuto akti-
vitu na starosti. red
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Jak se změnil váš pracovní den 
ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku?
Změnil se výrazně. Chodí mnohem 
méně nemocných pacientů, většinu 
konzultací řešíme distančně, tedy 
e-mailem či telefonicky. Jsme zava-
leni množstvím žádostí o  e-recepty 
a  agendou okolo covidu, která den-
ně zabere několik hodin. Vydáváme 
e-žádanky na  vyšetření, uvalujeme 
karantény a vystavujeme neschopen-
ky. V  souvislosti s  covidem musíme 
každého pacienta poučit, jak se má 
chovat, jak dlouho trvá karanténa, kdy 
má jít na test a kam. Takový rozhovor 
trvá minimálně dvacet minut. Co se 
týká ostatní práce, někteří specialisté 
fungují pouze distančně, nelze k nim 
poslat akutního pacienta, problém je 
také dostat pacienta na  operaci. La-
boratoře fungují stále stejně dobře, 
výsledky máme do druhého dne. 

Není mi dobře – mám rýmu / 
kašel / teplotu / bolí mě tělo, co 
mám dělat?
Zavolat svému praktickému regist-
rujícímu lékaři nebo ho kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu. Telefon teď 
zvoní neustále, nestíháme všechny 
zvednout, ale nejdeme domů, dokud 
nevyřídíme všechny e-maily. Když 
se s  pacientem spojíme, probereme 

příznaky a  já uvážím, zda ho poslat 
na  testy na covid, či nikoli. Vzhledem 
k tomu, že se běžná viróza od korona-
virové infekce příznaky v podstatě ne-
liší, většinu pacientů na testy posílám. 

Výsledek testu je pozitivní, jak se 
mám chovat?
Zůstáváte doma v karanténě a  léčíte 
se obdobně jako s jinou virózou. Srá-
žíte vysokou teplotu běžně dostupný-
mi léky, které vám zabírají, případně 
tlumíte kašel. Pokud je pacient pozi-
tivní a je mu tři, čtyři dny stále špat-
ně, má vysoké teploty, špatně se mu 
dýchá a nelepší se, zvu si ho k sobě 
na  vyšetření. Domluvíme se na kon-
krétní čas tak, aby se s  nikým ne-
potkal, my se vybavíme ochrannými 
prostředky a  provedeme běžné vy-
šetření včetně CRP (testu na rozlišení 
bakteriální a virové infekce), případně 
ho pošleme na rentgen plic, který je 
o  patro výš. Podle výsledků pak pa-
cient dostane další léky, a  pokud už 
není nemoc zvládnutelná doma, posí-
lám ho do nemocnice. 

Kolik vašich pacientů  
už covid prodělalo? 
Celkem mám asi 2000 registrova-
ných pacientů, z  nichž bylo covid 
pozitivních přibližně sto. Napros-
tá většina z  nich měla buď mírné, 
nebo středně závažné příznaky 
a  nemoc statečně zvládli doma. 
V  nemocnici jsem zatím měla jen 
dva pacienty, v  jednom případě to 
bohužel skončilo špatně. Byl to pa-
cient ještě v první vlně, sedmdesá-
tiletý pán, který nebyl jinak vážně 
nemocný. V  současné době (třetí 
říjnová dekáda) je většina pacientů, 
které s  příznaky posílám na  testy, 
covid pozitivní, odhadem jsou to tak 
tři čtvrtiny z nich.  

Lze nějak odlišit příznaky 
koronavirové infekce od běžné 
virózy či nachlazení? 
Jednoduše odlišit to nejde. Mezi pří-
znaky patří rýma, škrábání v  krku, 
rozlámané tělo, kašel, zvýšená tep-
lota. Co se týká ztráty čichu a chuti, 
postihuje dle mého odhadu každé-
ho desátého pacienta. Ale je pravda, 
že pouze jedna má pacientka, která 
ztratila čich, vyšla negativní, jinak 
byli všichni se ztrátou čichu / chuti 
pozitivní. 

Jaká jsou pravidla pro soužití 
s covid pozitivním ve společné 
domácnosti? 
Covid pozitivní by se měl maximálně 
izolovat. Ideálně ve  vlastním pokoji 
s vlastním sociálním zařízením, jídlo 
by mu měli nechávat za dveřmi. Měl 
by mít vlastní ručníky, a pokud musí 
používat společnou toaletu, splacho-
vat zásadně až po sklopení prkénka, 
virus se šíří i aerosolem ze záchodové 
mísy. Často si mýt a dezinfikovat ruce. 
Při vycházení z pokoje do společného 
prostoru používat roušku. 

Můžete shrnout současná 
pravidla karantény - jak dlouho 
trvá po pozitivním testu a jak 
dlouho po rizikovém kontaktu?
Karanténa v  současné době trvá  
10 dnů ode dne odběru u  pozitivní-
ho testu u  pacienta, kterému nebylo 
dobře. Pokud je pacient vyhodnocen 

Jak se léčit s COVIDEM-19
O TOM, JAK SOUČASNÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE VYPADÁ Z POHLEDU PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, JSME SI 
POVÍDALI S MUDR. JITKOU NOVÁKOVOU, LÉKAŘKOU Z POLIKLINIKY PARNÍK NA ČERNÉM MOSTĚ. 

Rozhovor

„Co se týká ztráty čichu a chuti, 
postihuje dle mého odhadu 
každého desátého pacienta.“ 

Ilustrační foto       Zdroj: Pixabay
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INZERCE

  Znalosti grafických programů Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign)
  Znalost předtiskové přípravy
  Zkušenosti s webovou grafikou
  Znalosti typografie
  Kreativní myšlení

Co u nás budeš dělat?

Co bys měl/a mít v malíku? 

Regionální vydavatelství hledá 
grafika/grafičku (OZP).
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Tvorba inzerce, bannerů na web, tabulek (Indesign). 
V případě zájmu pošli své CV na nabor@regvyd.cz

jako rizikový kontakt, běží karanténa 
od tohoto kontaktu a trvá také 10 dnů. 
Mezi 5.–7. dnem od  rizikového kon-
taktu by měl pacient absolvovat testy. 
Pokud se do 10. dne od kontaktu testy 
nestihnou, karanténa trvá 14 dnů. 

Co testovací kapacity, nestěžují 
si pacienti, že na testy dlouho 
čekají? 
Ráda posílám pacienty na  odběry 
do Sýkovecké ulice v Kyjích, je to mís-
to dobře dostupné autem i MHD (za-
stávka Jiráskova čtvrť), nejsou tam 
fronty a  laboratoř funguje každý 
všední den od  sedmi do  sedm-
nácti hodin. Fronty nejsou také 
u O2 arény nebo na Proseku. 

Jste spíše pro promoření 
populace nebo důslednou 
ochranu před onemocněním? 
V  současné situaci bych 
preferovala důslednou 
ochranu, aby to zdravot-
nický systém zvládl a  byl 
dostatek lůžek i  zdravotnic-
kého personálu. 

Co říkáte nápadu otestovat celý 
národ na protilátky u praktických 
lékařů, zdá se vám to logisticky 
zvládnutelné?
Myslím, že pokud by bylo možné 
otestovat většinu národa 
během jednoho dvou dnů, 
mělo by to smysl. Ale 
pokud bude testo-
vání trvat déle, 

třeba dva týdny, což bude, budou 
lidé, kteří byli při testu negativ-

ní, za  pět dní pozitivní a  opačně. 
A  co se týká testování v  ordinacích 

praktiků, to z  mého pohledu není 
reálné. Počítali jsme, že kdybychom 
měli denně odebrat 100 pacientů, 
dělali bychom to šest hodin a  je-
den odběr bychom museli zvlád-

nout za tři a půl minuty. A sto lidí 
s rozestupem 2 metry, to by 
byla fronta až do Počernic. 
Samozřejmě nezmizela 

jiná onemocnění, lidé mají záněty 
dutin, ledvin, močového měchýře, 
astma či infarkty. Kdybychom čtr-
náct dní pouze testovali, kdo by tyto 

pacienty ošetřil? 

Zvýšil se letos zájem 
o očkování proti chřipce?
Zvýšil se výrazně, ale zatím 

jsme z  200 objednaných vakcín 
dostali pouze 50 a obávám se, že 

další už neseženeme. Museli jsme 
udělat pořadník těch nejvíce ohro-
žených pacientů, ani já, ani sestra 
jsme se neočkovaly, aby se dosta-
lo na  potřebnější. Co vím, tak po-
dobně jsou na tom i další kolegové 
praktici.  

pet
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Aktuality

Sázení je závislé na počasí a na termínu 
dodání stromů, pokud je počasí příznivé, 
je možné dřeviny vysazovat třeba i v pro-
sinci. Sází se dřezovce, javory, lípy, jírov-
ce, buky, duby, katalpy, platany, lísky, 
ale i jehličnany, například jedle a boro-
vice. „Druhy dřevin vybíráme na základě 
dlouhodobých zkušeností z  daných lo-
kalit, například jeřáby a břízy už vůbec 
nevysazujeme, protože nám nerostou 
a  v  naprosté většině případů dochází 
k jejich úhynu,“ vysvětluje Ing. Markéta 
Adámková, vedoucí Odboru životního 
prostředí MČ Praha 14. 
Nové stromy přibyly a  ještě přibydou 
například podél Slévačské ulice na Le-
hovci, v  ulici K  Viaduktu na  Hutích, 
v parku Pilská v Hostavicích, ve vnitrob-
loku ulice Mochovská, v Jiráskově par-
ku, v ulici Kpt. Stránského na Černém 
Mostě, v  parčíku Splavná na  Hutích, 
v ulici Manželů Dostálových na Jahod-

nici a na dalších místech. Dřeviny jsou 
vysazovány v místech vytipovaných pří-
mo Odborem životního prostředí, dále 
jako náhrada za stromy suché, případ-

ně v havarijním stavu a také na základě 
podnětů místních obyvatel. Při posu-
zování návrhů občanů Odbor životního 
prostředí bere v potaz míru zahuštění 
zeleně v  dané lokalitě a  vzdálenost 
mezi nově vysázenými stromy a  obyt-
nou zástavbou – není totiž žádoucí, aby 
zeleň zastiňovala lidem okna. 
V roce 2020 městská část rovněž na-
koupila dalších 145 zavlažovacích 
vaků, které díky své perforované 
struktuře dokážou vodu uvolňovat po-
stupně. Jsou určené právě pro nově 
zasazené stromky a 2– až 3leté výsad-
by, protože pomohou novým dřevinám 
růst navzdory suchu. Novinkou jsou 
zavlažovací vaky pro jehličnany, které 
budou poprvé umístěny na  jaře roku 
2021. A nesází se jen stromy. Do kon-
ce roku bude vysázeno také 17 tisíc 
tulipánů a narcisů stejně jako v letech 
předchozích.  pet, red

Na Čtrnáctce přibudou během podzimu 
nové stromy, sází se i cibuloviny
„PRVNÍ ČÁST VÝSADEB UŽ BYLA REALIZOVÁNA LETOS NA JAŘE, DRUHÁ PROBĚHNE DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU. CELKEM 
BUDE LETOS VYSÁZENO 102 STROMŮ, Z TOHO 84 LISTNATÝCH A 18 JEHLIČNATÝCH,” ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTKA MĚSTSKÉ 
ČÁSTI MGR. IRENA KOLMANOVÁ, V JEJÍŽ GESCI JE MIMO JINÉ I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ ZELENÝCH PLOCH.  

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

Harmonogram svozu odpadů 
–  prosinec
Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Nehvizdská/Zelenečská ST 2. 12. 2020 14:00–18:00
Jordánská/Svárovská ST 2. 12. 2020 15:00–19:00
Vodňanská/Skorkovská ČT 3. 12. 2020 13:00–17:00
Sicherova 1601/14 ČT 3. 12. 2020 14:00–18:00
Lásenická/Lipnická PÁ 4. 12. 2020 13:00–17:00
Zámečnická/Mochovská PÁ 4. 12. 2020 14:00–18:00
Rožmberská/Podlišovská PÁ 4. 12. 2020 15:00–19:00
Svépravická/Šestajovická ST 9. 12. 2020 14:00–18:00
Hejtmanská/Vranovská ST 9. 12. 2020 15:00–19:00
Poříčanská/Klánovická ČT 10. 12. 2020 13:00–17:00
Lipenské náměstí ČT 10. 12. 2020 14:00–18:00
Kardašovská u obch. střediska PÁ 11. 12. 2020 14:00–18:00
Chvaletická/Vizírská (chodník) PÁ 11. 12. 2020 15:00–19:00

Podchod u zastávky Hejtmanská se rekonstruuje
Tristní stav podchodu pod komuni-
kací Broumarská–Cíglerova v  Praze 
14 aktuálně řeší Technická správa 
komunikací hl. města Prahy. K  jeho 
dílčím opravám došlo již v minulosti, 
kdy byl také z  bezpečnostních důvo-
dů zajištěn výztuhou, která bohužel 
průchod zužovala. Ta však bude nyní 
po  úpravě nosné konstrukce mi-

nulostí. Oprava by měla skončit 18. 
prosince, do té doby je třeba využívat 
obchozí trasu přes světelnou křižo-
vatku. „Obecně považujeme podcho-
dy ve  městech za  překonané, v  sou-
časnosti to není preferovaný způsob 
překonávání komunikace - podchody 
představují bariéru, jsou nákladné 
na  údržbu i  sociální kontrolu a  lidé 

se v nich prostě bojí. S pražským ma-
gistrátem jednáme o  uzavření těch 
podchodů v  naší městské části, kte-
ré mají lepší povrchovou alternativu. 
Tento konkrétní podchod však vzhle-
dem k  jeho charakteru považujeme 
za důležitý i do budoucna,” vysvětluje 
místostarosta pro dopravu Ing.  Petr 
Hukal.  pet

Letos na jaře přibyly nové stromky například 
v ulici Slévačská
 Foto: Kristýna Bílková

Máte dotazy či podněty týkající se investic, 
životního prostředí, komunikace s  veřejností 
nebo třeba veřejných projednání a  lokálních 
fór? Napište nám přes kontaktní formulář 

na hlavní straně webu městské části www.praha14.cz 
nebo se obraťte přímo na  místostarostku Mgr.  Irenu 
Kolmanovou, která má výše uvedené oblasti v gesci. 
Psát můžete na e-mail: Irena.Kolmanova@praha14.cz.

MGR. IRENA KOLMANOVÁ, MÍSTOSTAROSTKA



11

INZERCE

Opravy komunikací v Praze 14

RV
20

01
51

4/
01

RV
20

0
07

91
/0

6

Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.hustaskola.cz
tel.: 286 857 164 www.facebook.com/oaprahasatalice

středa 14. 10. 2020, sobota 7. 11. 2020,
středa 2. 12. 2020 vždy od 8:00 do 18:00

nebo jindy po dohodě

STAŇ SE NA DEN STŘEDOŠKOLÁKEM
termín: 2. a 3. 12. 2020

Pro více informací volejte studijní oddělení.

finský systém
výběru volitelných

předmětů

česká
i mezinárodní

anglická
maturita

á

přípravné kurzy
na přijímací

zkoušky

zahraniční stáže
hrazené

z fondů EU

matfyz.cz

Aktuality, objevy, 
pokusy, inspirace

vědy
do světa
Brána

matfyz_inzerce_92x130.indd   1matfyz_inzerce_92x130.indd   1 18/08/2020   17:0818/08/2020   17:08

Hodějovská bude uzavřena do poloviny prosince
Stavba mostu v ulici Za Rokytkou a s ní spojená uzavírka ulice Hodějovská se blíží k závěru – dokončení prací je naplánováno 
na polovinu letošního prosince. Původní plánovaný termín obnovení provozu v Hodějovské musel být posunut s ohledem na po-
žadavky správců inženýrských sítí. Kvůli nevhodnému podloží jim práce na přeložkách trvají déle, než předpokládali. red

Část Hloubětína a Lehovce v novém
Letošní etapa rekonstrukcí technic-
ké vybavenosti v  lehoveckých ulicích 
Žehuňská, Maršovská a  Knínická byla 
úspěšně dokončena. „Akce proběhla 
v režii Magistrátu hlavního města Prahy 
a my jsme velmi vděční, že ji magistrát 
zrealizoval. Dlouho jsme o rekonstruk-
ci usilovali a  i  místní občané po  ní vo-
lali,” říká místostarosta MČ Praha 14 
Ing.  Petr Hukal, do  jehož gesce patří 
doprava. Při tomto typu výstavby je nut-
né vycházet z  platné legislativy, která 
v některých případech omezuje množ-
ství ploch pro parkování - nová parko-
vací stání jsou jednoznačně definovaná 
a  stanovená, zatímco dříve auta stála 
např. v  křižovatkách a  na  dalších ne-
vhodných místech. 
Podobná rekonstrukce letos proběhla 
i v Hloubětíně v ulicích Zelenečská, Ne-

hvizdská a Konzumní. „Vždy se snažíme 
najít kompromis mezi normami, poža-
davky na  zachování zeleně a  navýšení 
parkovacích míst, celkově jich v Hloubětí-
ně přibyly desítky. I přesto jsme si vědo-
mi toho, že parkovacích stání v  oblasti 
Hloubětína stále není dostatek, proto 
dále jednáme s  magistrátem o  řešení, 
které by umožnilo zachovat parkování 
v Kolbenově ulici v té podobě, která byla 
provizorně stanovena v průběhu stavby,” 
doplňuje místostarosta Hukal. 
V příštím roce by se mělo v rekonstruk-
cích technické vybavenosti pokračovat 
etapou v oblasti Mochovské ulice (úsek 
mezi ulicemi Zámečnická a  Nehvizd-
ská), ale vzhledem k  současné situaci 
a  jejímu vlivu na  rozpočet magistrátu 
nelze říci, kdy budou projekčně připra-
vené akce zahájeny.  pet

Opravy se dočká  
i Hůrská
V  minulých letech byly v  oblasti Nad 
Rybníkem provedeny kompletní re-
konstrukce vozovek a chodníků, díky 
čemuž celá čtvrť získala nový kabát. 
V  roce 2020 probíhaly výměny inže-
nýrských sítí ještě v  poslední neo-
pravené části, ulici Hůrské. Městské 
části Praha 14 se před časem poda-
řilo zajistit finance také na opravy po-
vrchu v této ulici, a to v úseku od ul. 
Vajgarské po ul. Metujskou. „S ohle-
dem na klimatické podmínky se letos 
sice už nezačne s většími stavebními 
zásahy, ale nebrání nám to udělat pří-
pravné práce. Díky nim pak už finál-
ní zásah na  jaře nebude tak dlouhý,“ 
říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr 
Hukal, který má v gesci dopravu. 

red
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GYMNÁZIUM ČAKOVICE, PRAHA 9
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2. 12. 2020 a 6. 1. 2021

4leté a 6leté studium

Zaměření studia na cizí jazyky a informatiku

Den otevřených dveří budeme přenášet i živě.
Více na www.gymcak.cz
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Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží

Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží
Dejte věcem 2. šanci

reuse.praha.eu

Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky, ... Opravdu už je 
nechcete? Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly 
starosti? Vyhodit je by ale byla škoda, když mohou ještě 
dlouho dělat radost jiným. Dejte svým věcem 2. šanci!
Odvezte je do některého z vybraných pražských sběrných 
dvorů s RE-USE pointem. Uloží je tu, nafotí a přednostně 
nabídnou nejpotřebnějším. Třeba azylovým domům…

Více o projektu na: reuse.praha.eu

Sběrné dvory:
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

Ulice Broumarská se 
bude rekonstruovat
DALŠÍ FREKVENTOVANOU MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ, 
KTEROU ČEKÁ OPRAVA, JE ULICE BROUMARSKÁ. 
PRÁCE PROVEDE JEJÍ SPRÁVCE, TEDY TECHNICKÁ 
SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY (TSK), A TO 
BĚHEM LISTOPADU A PRVNÍ POLOVINY PROSINCE.

„Rekonstrukce se týká úseku od křížení s ul. Vajgarská po kři-
žovatku ulic Broumarská a Cíglerova. Bude rozdělena do  tří 
etap, přičemž v prvních dvou etapách se práce dotknou i ve-
dení zastávek MHD. Žádáme obyvatele, aby sledovali dopravní 
značení a dále web městské části www.praha14.cz, kde zve-
řejňujeme aktuální informace,“ říká místostarosta Prahy 14 
Ing. Petr Hukal, který má dopravu v městské části v gesci. 
Téměř po celou dobu oprav bude průběžně omezován pro-
voz v  jednotlivých pruzích ulice Broumarská – podle toho, 
v jaké části komunikace se bude aktuálně pracovat. Ve směru 
od Černého Mostu auta pojedou objížďkou přes ulice Sklen-
ská a  Vajgarská, v  opačném směru povede provoz pouze 
po Broumarské. „Kdo bude potřebovat do polikliniky Biorege-
na, může k ní odbočit i z tohoto směru, dál se přes Sklenskou 
do  Broumarské však nedostane,“ vysvětluje místostarosta 
Hukal. Autobusová zastávka Vajgarská (linky 110, 171 a 181) 
ve směru k Černému Mostu bude dočasně umístěna do zálivu 
před křižovatku ulic Broumarská a Ocelkova, autobusy linky 
224 jedoucí ve směru od kyjského nádraží budou zastavovat 
v ulici Tálínská před křižovatkou s Vajgarskou. red

V původním nálezovém stavu – koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

☎  7 2 2   4 9 1   74 6
Koupím moto Československé výroby
Stadion • Jawa • ČZ • Jawetta • Jawa 550 • 555 • Velorex  atd.

mopedyrenovace@seznam.cz
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Volby

Dostupné bydlení pro mladé rodiny 
s odkladem hypotečních splátek po kolaudaci

■   mateřská škola a dětské hřiště před domem

■   bydlení s certifi kací udržitelnosti, zdraví 
a kvality BREEAM

 

AlbatrosKbely.cz
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INZERCE

O politiku se dlouhodobě zajímáte, 
poprvé jste kandidoval už v roce 2010. 
Co Vás k tomuto rozhodnutí přivedlo?
Před deseti lety jsme s kamarády zalo-
žili spolek Sdružení pro Vinoř. Původně 
jsme se vůbec nechtěli věnovat politice, 
ale otázkám spojeným s veřejným pro-
storem, plánovanou výstavbou a  sta-
vem zeleně v naší městské části. Jenže 
po  čase jsme zjistili, že jestli chceme 
něco ovlivnit, musíme získat mandát 
od  voličů. A  tak jsme se do  té politiky, 
částečně i  proti své vůli, postupně za-
pojili. Kamarádi na radnici a já kromě té 
radnice i loni do Senátu.  

Praha 9 (a Praha 14) je nejrychleji 
rostoucí městskou částí. Daří se držet 
její rozvoj tak, aby byly v souladu 
zájmy občanů a developerů?
Obávám se, že ne tak docela. Develo-
perských projektů máme ve svém okolí 
požehnaně. Ale rozvoj infrastruktury, 
zejména té dopravní, výrazně pokulhává. 

Co můžete jako senátor udělat pro 
to, aby se Praha 9 nerozvíjela jako 
periferie Prahy, ale stávala se z ní 
zároveň městská část pro život?
Dlouhodobě apeluji na  vedení města, 
aby se na  rozvoj této části Prahy vý-
razněji zaměřila. V  minulých letech se 
soustředila spíš na  západní část Pra-
hy, investice šly do tunelového komple-
xu Blanka a do rozvoje metra, které se 

u  nás zastavilo v  Letňanech. Ale mám 
pocit, že se věci konečně začínají hýbat 
k  lepšímu. Konečně se i  pro tuto část 
Prahy začala zpracovávat studie, která 
by mohla přinést koncepční řešení do-
pravy a dalších návazností na plánova-
nou bytovou výstavbu. A už panuje i sho-
da na tom, že se do těchto investic musí 
zapojit i developeři, kteří tu chtějí stavět.

Na co se v příštích šesti letech v Senátu 
chcete především zaměřit? Jak na 
úrovni celostátní politiky, tak v rámci 
aktivit pro Prahu 9, resp. Prahu 14?
V Senátu se chci zaměřit hlavně na no-
velu zákona, která posílí nezávislost 
médií veřejné služby, a pak také na sta-
vební zákon. Potřebujeme zrychlit sta-
vební řízení, ale zároveň zabránit tomu, 
aby z  procesu rozhodování o  tom, co 
a jak se bude stavět, úplně vypadli obča-
né i místní samosprávy. A to platí samo-
zřejmě i pro zmiňované městské části.
 pet

Představujeme senátora Davida Smoljaka
DAVID SMOJLAK KANDIDOVAL V DOPLŇOVACÍCH VOLBÁCH DO SENÁTU UŽ LONI, LETOS BYL OPĚTOVNĚ ZVOLEN 
NA DALŠÍCH ŠEST LET. PŘINÁŠÍME VÁM KRÁTKÝ ROZHOVOR. 

Foto: archiv senátora Davida Smoljaka



14

Participativní rozpočet

Stejně jako v prvním ročníku progra-
mu, díky kterému mohou lidé podávat 
vlastní projekty na  zvelebení Prahy 
14, i  tentokrát radnice uvolnila cel-
kem 5 milionů korun. Milion korun 
putoval na  tzv. malé projekty do 200 
tisíc korun, 4 miliony na projekty vel-
ké do  2 milionů korun. Ve  druhém 
ročníku participativního rozpočtu 
Čtrnáctka podle vás se realizace do-
čká nebo již dočkalo 12 projektů.

ZASTÍNĚNÍ HŘIŠTĚ NA JAHODNICI
Aktuálně radnice buduje projekt navr-
hovatelky Marie Mlynářové, kterým je 
zastínění dětského hřiště (u workoutu) 
v  ulici u  Hostavického potoka na  Ja-
hodnici. Na místě vzniká velká dřevěná 
pergola, jež na hřišti nahradí chybějící 
přirozený stín. „Nikdo nevydrží v par-
ném létě dlouho na přímém slunci, tím 
méně malé děti. Jsem ráda, že tento 
projekt úspěšně prošel veřejným hla-
sováním a  že jej můžeme realizovat. 
Věřím, že jej rodiny z jahodnického síd-
liště ocení,“ říká místostarostka Prahy 
14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž ges-
ce participativní rozpočet spadá. Z dů-
vodu výstavby pergoly bude hřiště 
cca do konce listopadu pro veřejnost 
uzavřeno.

ZAŽÍT ALEJ JINAK
U  podzimního sázení cibulovin se oby-
vatelé Hostavic sešli už třikrát. Chtěli 
i letos, ale současná pandemie jim v tom 
bohužel zabránila. Svou akci Zažít alej 
jinak, kterou měli tentokrát uspořádat 
za finanční podpory městské části, tedy 
jako úspěšný projekt participativního 
rozpočtu, se rozhodli zorganizovat bez 
související komunitní akce. Navrhova-
telka projektu Petra Junková cibulky 
vysázela pouze s  několika nejbližší-
mi sousedy. Stromovou alej vedoucí 
k  dolnopočernické vlakové zastávce 
tak na jaře vyzdobí bezmála 1600 kusů 
bledulí, sněženek, tulipánů, narcisů či 
krokusů.

POLEPY ZASTÁVKOVÝCH 
PŘÍSTŘEŠKŮ
Svou první „vlaštovku“ má také projekt 
na  polepy jedenácti místních zastáv-
kových přístřešků navrhovatelky Alice 

Rezkové. V  případě zastávky Sichero-
va na Hutích jej radnice nechala nejen 
vybudovat, ale také tematicky polepit 
a  opatřit nástěnkou, kterou bude vyu-
žívat příspěvková organizace městské 
části Praha 14 kulturní k propagaci akcí 
pro veřejnost. Při čekání na zastávce si 
mohou lidé počíst o nedalekém lesopar-
ku Arborka nebo o postupně realizova-
ném projektu na vybudování Severový-
chodní cyklomagistrály. Tematickými 
texty a  fotografiemi budou doplněny 
i ostatní autobusové zastávky, s nimiž se 
v projektu počítá.

„ZIMNÍ“ STOP ZEVLING
Jediný projekt, který z těch aktuál-
ně připravovaných či již realizova-
ných neměl zrovna štěstí, je zimní 
varianta populárního volnočasové-
ho festivalu Stop Zevling navrho-
vaná Vojtěchem Havlovcem. Kvůli 
pandemii covid-19 městské části 
a  realizátorům nezbylo nic jiného 
než akci odložit na příští zimní se-
zónu. Pokud bude přát počasí, po-
čítá se s  hraním hokeje, sáňková-
ním, koncerty i ledovým barem. 

red

Čtrnáctka se mění. Podle vás
NAVZDORY KORONAVIROVÉ KRIZI SE MĚSTSKÉ ČÁSTI DAŘÍ POSTUPNĚ REALIZOVAT VĚTŠINU PROJEKTŮ 
Z AKTUÁLNÍHO (DRUHÉHO) ROČNÍKU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU. ÚPLNOU STOPKU MÁ KVŮLI SOUČASNÉ 
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ZATÍM POUZE ZIMNÍ VARIANTA VOLNOČASOVÉHO FESTIVALU STOP ZEVLING.

Dětské hřiště na Jahodnici čeká výstavba zastínění

Autobusová zastávka Sicherova v novém
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Autobusová zastávka Sicherova v novém

„Cílem Dnů otevřených škol je nabíd-
nout žákům, jejich rodičům i  peda-
gogům prostor pro společné trávení 
času, ovšem v neformálním prostře-
dí. Zlepšuje se tak vzájemná komuni-
kace, snadněji navazují vřelejší vzta-
hy, rodiče navíc získávají jedinečnou 
možnost poznat školní prostředí 
svých dětí z  jiné stránky,“ vysvětluje 
místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuza-
na Jelenová, která má v městské čás-
ti na starosti oblast školství.

DOŠLO I NA HÁZENÍ KUKUŘICÍ
Aktivity se s  ohledem na  epidemio-
logickou situaci odehrávaly většinou 
venku, dětem ani rodičům to však 
náladu nekazilo. Několik hodin ne-
formální zábavy chystali pedagogové 
jednotlivých škol, samozřejmě ve spo-
lupráci s  žáky. Na  všech DOŠ si ná-
vštěvníci vyzkoušeli mnohá přátelská 
utkání či sportovní i vědomostní sou-
těže, nechyběly ani méně známé hry, 
jako cornhole (házení sáčků naplně-
ných kukuřicí), klask či pukec (des-
kové hry pro dva). Všechny školy se 
pochlubily také výstavami prací svých 
žáků. Jednoho Dne otevřených škol se 
zúčastnilo v průměru 150 návštěvníků 
– žáků, jejich rodičů i sourozenců. Děti 
bavily nejen samotné aktivity, ale mo-
tivovaly je i připravené odměny. 

PORADENSKÝ STAN PRO RODIČE
Tak jako v minulých letech i tentokrát 
byl v  rámci DOŠ k  dispozici pora-
denský stan. Rodiče se v  něm moh-
li poradit se speciálními pedagogy 
o potížích, které jejich děti mají s uče-
ním – poradenství se týkalo zejména 
řečových vad, poruch učení či toho, 
co všechno může zapříčinit špatně 
zvolený způsob komunikace. „Pora-
denský stan patří v  rámci Dnů ote-
vřených dveří mezi velice vítané ak-
tivity. Rodiče získají přehled, zjistí, že 
na problém, který je a jejich děti tře-
ba i dlouhodobě trápí, nejsou sami, že 

mnoho potíží je řešitelných,“ dodává 
místostarostka Jelenová.
Dnes již tradiční školní setkávání si 
užili nejen rodiče a  děti, pro které 
jsou primárně připravena, ale i  sa-
motní pedagogové. „Připravovat DOŠ 
nás baví. Zvláště, když pak vidíme, jak 
se do her všichni zapojují – nejen děti, 
rodiče, ale i babičky a dědečkové. Je 
fajn, když za  námi potom tatínkové 
a maminky přicházejí a my s nimi mů-
žeme neformálně pohovořit o  životě 
ve škole. Je jasné, že při takové příle-

žitosti neslyšíme jen chválu. To však 
do  prostředí otevřeného dne patří,“ 
zaznívalo od pedagogů i ředitelů a ře-
ditelek škol.
Jak už bylo řečeno výše, poslední le-
tošní Den otevřených dveří by se měl 
uskutečnit v prosinci v ZŠ Dolní Počer-
nice a měl by být spojen s Mikulášskou 
besídkou. Zda se akci podaří uspořá-
dat v  tuto chvíli není jasné, současná 
epidemiologická situace tomu bohužel 
příliš nenasvědčuje. Sledujte prosím 
další vydání Čtrnáctky a zejména pak 
webové stránky městské části www.
praha14.cz, kde jsou všechny informa-
ce postupně aktualizovány.  red

Na Dnech otevřených škol  
se bavili děti i rodiče
TAKÉ LETOS NA PODZIM OŽILA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ MNOŽSTVÍM HER, TURNAJŮ ČI VĚDOMOSTNÍCH 
SOUTĚŽÍ. DNY OTEVŘENÝCH ŠKOL (DOŠ) SE KONALY BĚHEM ZÁŘÍ A POČÁTKU ŘÍJNA NA ŠESTI MÍSTNÍCH 
„ZÁKLADKÁCH“ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ A DÁLE V SOUKROMÉ ZŠ ORANGERY, V PROSINCI SE MÁ 
OBDOBNÁ AKCE USKUTEČNIT JEŠTĚ V ZŠ DOLNÍ POČERNICE. DOŠ PŘEDSTAVUJÍ JEDNU Z AKTIVIT PROJEKTU 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN PRAHA 14 II., NA JEHOŽ REALIZACI ZÍSKALA PRAHA 14 FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
Z EVROPSKÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ.

Místní akční plán Praha 14 II., reg. čís-
lo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524
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Doprava

Autovraky mizí z ulic rychleji. 
Pomohla změna zákona
VYPUŠTĚNÉ PNEUMATIKY OBROSTLÉ TRÁVOU, PROREZIVĚLÁ KAROSERIE, OKOLNÍ ASFALT POKRESLENÝ FLEKY 
OD PROVOZNÍCH KAPALIN. KDYŽ SE ŘEKNE AUTOVRAK, VĚTŠINĚ LIDÍ SE VYBAVÍ PŘESNĚ TAKOVÝ OBRÁZEK. FAKT, 
ŽE JE PRAKTICKY NEMOŽNÉ ZABRÁNIT TOMU, ABY SE V ULICÍCH OBJEVOVALY, A ŽE S NÁRŮSTEM POČTU VOZŮ 
I NÁKLADŮ NA JEJICH EKOLOGICKOU LIKVIDACI „ODLOŽENCŮ“ PŘIBÝVÁ, PŘISPĚL K NEDÁVNÉ NOVELIZACI TZV. 
SILNIČNÍHO ZÁKONA – PŘEDPISU, KTERÝ MIMO JINÉ UPRAVUJE TO, JAK MOHOU S VRAKY NAKLÁDAT ÚŘADY.

Novela zatím platí krátce – od  po-
loviny letošního dubna, takže se její 
účinek (zejména s  ohledem na  zá-
konné lhůty v  rámci správních ří-
zení, které s  odstraňováním auto-
vraků souvisejí) ještě nestačil plně 
projevit. Nicméně posun k lepšímu 
je zřejmý. „Zatímco dříve bylo ze 
zákona za  vrak považováno pou-
ze takové vozidlo, kterému mimo 
jiné chyběly tzv. podstatné části 
mechanismu nebo konstrukce, což 
se často velmi obtížně prokazova-
lo, nyní pro naplnění definice sta-
čí i  jen více než půl roku propadlá 
technická kontrola. Proces odstra-
ňování vraků je díky tomu snadněj-
ší, a  tudíž také rychlejší,“ kvituje 
změnu v zákoně místostarosta Pra-

hy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož ges-
ce spadá doprava v městské části.
Podle vyjádření Správy služeb hl. 
m. Prahy, která spolu s  občany 
posílá podněty k  odstranění vraků 
na Silniční správní úřad (v případě 
území Prahy 14 je jím místní Odbor 
dopravy), byly od začátku platnosti 
novely za celou Prahu odeslány asi 
tři tisíce výzev. Málo to není, nicmé-
ně ve skutečnosti by jich mohlo být 
ještě jednou tolik – kdyby posléze 
odtažené autovraky pojmula vy-
hrazená parkoviště. Co se Prahy 14 
týká, aktuálně je zde evidováno 77 
autovraků, z  toho 52 právě na  zá-
kladě více než půl roku propadlé 
technické prohlídky. A dál? Zatímco 
v  roce 2018 místní úřad řešil čty-

ři řízení o odstranění vraku, v roce 
2019 jich bylo už 20. Od  letošního 
ledna do  září z  ulic Prahy 14 zmi-
zelo 26 autovraků, přičemž dalších 
dvanáct „odloženců“ se momentál-
ně řeší. „Ze statistik vyplývají dvě 
věci. Zaprvé: autovraků celkově 
přibývá, což je patrné už z  údajů 
za  loňský rok, zadruhé: výrazné 
zjednodušení toho, co lze ze záko-
na vnímat jako vrak, se skutečně 
začíná projevovat. Problémem jsou 
již nyní nedostatečné kapacity od-
stavných parkovišť,“ uzavírá mís-
tostarosta Hukal. V  Praze 14 lze 
autovraky hlásit i  pomocí aplikace 
Mobilní Rozhlas. red

JAK SE NYNÍ ODSTRAŇUJE 
VRAK Z ULICE?

Vlastník komunikace vyzve ma-
jitele vozu s  více než 6 měsíců 
propadlou STK, aby auto z  ko-
munikace odstranil, nebo jej 
uvedl do  stavu, kdy bude provo-
zuschopné (úspěšně projde STK). 
Po marném uplynutí dvou měsíců 
od doručení výzvy je vlastník ko-
munikace oprávněn vozidlo pře-
místit na  vhodné místo (k  tomu 
určené odstavné parkoviště). Ná-
klady na  odstranění a  odstavení 
vozidla hradí (až na výjimky) jeho 
majitel. Podrobně problemati-
ku nakládání s autovraky, včetně 
toho, co se nimi děje po odstraně-
ní z  komunikace, upravuje zákon 
č. 13/1997 Sb., o  pozemních ko-
munikacích a  jeho již zmiňovaná 
novelizace.

Ilustrační foto: Kristýna Bílková

ING. PETR HUKAL, MÍSTOSTAROSTA
 Máte dotazy či podněty týkající se dopravy v Praze 14? Napište nám přes kontaktní formulář na hlavní 
straně webu městské části www.praha14.cz nebo se obraťte přímo na místostarostu Ing. Petra Hukala, 
do jehož gesce tato oblast spadá. Psát můžete na e-mail Petr.Hukal@praha14.cz.
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Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 

INZERCE
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Pozvánka

The Brownies hrají 
pro Motýlek

aneb tančete v bačkorách

26|11|2020 • 18.30 • KD Kyje

Online přenos: 

www.motylek.org/benefice

Podpořte rodiny dětí s postižením

www.motylek.org

OKNAPV s.r.o.

Záštitu převzali 
Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy

Rada MČ Praha 14    

 

Gato  Media s.r.o. 
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Názory a politické komentáře

Výročí Pirátů na Praze 14
Na podzim letošního roku si kromě vý-
ročí dvou let u kormidla městské čás-
ti Praha 14 připomeneme také první 
výročí existence pirátského místního 
sdružení na Čtrnáctce. To vzniklo díky 
tomu, že většina pirátských zastupi-
telů zvolených v posledních komunál-
ních volbách se společně s  několika 
dalšími příznivci rozhodla svojí den-
nodenní pirátskou politiku ukotvit také 
institucionálně a  vytvořit organizaci 
na území Prahy 14.
Ještě před podzimní ustavující schůzí se 
v srpnu 2019 na naše pozvání uspořá-
dala v Kafe na dřevo v Hostavicích kraj-
ská schůze pražských pirátů, kde jsme 
prezentovali, co všechno na  Praze 14 
děláme, řešíme a zejména, o co usiluje-
me. Schválení našeho „emeska“ tak už 
na podzim nic nebránilo a my se mohli 
pustit také plně do „stranické práce“.
Dlouhodobě se pravidelně účastníme 
krajských schůzí, poradních setkání pi-
rátů ze všech městských částí, ale tře-
ba i expertních týmů pro různé oblasti 
(školství, doprava, IT, volný čas apod.), 
kde se setkávají různí pirátští zastu-
pitelé, gesční radní a  další odborníci 
a sympatizanti z celé Prahy. 

Postupně se snažíme angažovat 
i  na  celostátní úrovni. Náš předseda 
zastupitelského klubu Jarda Verner byl 
letos v červnu úspěšně zvolen do roz-
hodčí komise. Účastníme se také růz-
ných celorepublikových pracovních 
skupin a  setkání k  různým tématům 
od inovací ve školství až po témata so-
ciálního bydlení či územního plánování.
Děláme tedy, co je v našich silách, ale 
zároveň budeme moc rádi, když se 
připojí i  další příznivci! Schůze naše-
ho místního sdružení jsou každé prv-
ní úterý v  měsíci od  18:00 v  kavárně 
Maňána (momentálně z epidemiologic-
kých důvodů probíhají online), ale rádi 
se potkáme i kdykoliv jindy!
V případě, že se nechcete aktivně zapo-
jit, ale chcete vědět, co zrovna řešíme 
a čím se zabýváme, tak Vám doporuču-
jeme sledovat naše facebookové strán-
ky „Piráti Praha 14“, zároveň se nás zde 
snadno a rychle můžete zeptat na co-
koliv, co Vás zajímá, protože my jsme 
tu pro Vás!

Mgr. Vojtěch Tomášek, předseda 
místního sdružení Piráti Praha 14

Jaroslav Verner, předseda  
zastupitelského klubu Piráti

Bezpečnost do škol
Vážení spoluobčané, v souvislosti s tím, 
že dlouhodobě vnímám zvýšená bez-
pečnostní rizika v  okolí školních zaří-
zení, Vám chci představit projekt, kte-
rý může situaci zlepšit. Základní škola 
Generála Janouška v  Praze 14 včetně 
svých žáků a zaměstnanců není aktu-
álně chráněna jinak než běžná veřejná 
prostranství. Praha 14 chce čelit mož-
ným rizikům a vandalismu formou in-
vestice do lokálního inteligentního ka-
merového systému.
Na projekt v hodnotě 2,3 milionu se nám 
podařilo získat 70% dotaci od Magistrá-
tu hl. m. Prahy v rámci projektů Smart 
Prague Operátora ICT. Kamerový sys-
tém by měl pomoci při zvládání inciden-
tů a eliminaci rizikových situací ve ven-
kovním areálu školy a na hřištích.
Konečným cílem projektu je zvýšení 
prevence kriminality mládeže a  sníže-
ní obecné kriminality inovativní způso-
bem, který nepřináší navýšení lidských, 
časových nebo jiných zdrojů. Systém je 
plně autonomní, založený na samostat-
ném vyhodnocení děje ve  sledované 

oblasti a  následném upozornění pat-
řičných pověřených osob nebo bezpeč-
nostních složek. Devizou tohoto řešení 
je také připravenost na integraci do ce-
lopražského městského kamerového 
systému, což by zjednodušilo případné 
napojení na  pult městské policie. Díky 
inovativnosti tohoto řešení a  jeho mo-
derním analytickým algoritmům s ano-
nymizací je možné nastavit a provozovat 
kamerový systém v maximálním soula-
du s obecnými pravidly o ochraně osob-
ních údajů.
V  rámci celé Prahy se jedná o  pilotní 
projekt tohoto typu kamerového systé-
mu. Navržené řešení umožní v budouc-
nu rozšíření i  na  další objekty v  Praze 
14. Projekt je v realizaci, předpokládaný 
termín dokončení je jaro 2021 a uvedení 
do ostrého provozu pak bude následovat 
v  létě. Věřím, že realizace tohoto pro-
jektu přispěje ke zlepšení kvality života 
a  bezpečnosti občanů v  naší městské 
části.

Jaromír Krátký (ODS),  
radní pro bezpečnost a Smart City

Odříznuté  
sídliště
„Bryksova. Příští zastávka – Vybíralo-
va“. Hlášení, které by uvítaly stovky lidí, 
kteří bydlí ve  stejnojmenné okrajové 
části sídliště Černý Most. Přes veške-
rou snahu a aktivitu ale takové hlášení 
zůstává jen pouhým přáním. Proč?
Přesně 8. listopadu uběhne 22 let, kdy 
na Prahu 14 začalo jezdit metro, které 
zásadně zlepšilo cestování do  centra 
Prahy. Od té chvíle se mnohokrát mě-
nily trasy autobusových linek vedou-
cích ke stanicím metra, bohužel se ale 
nemění rozmístění zastávek. Hustě 
obydlené sídliště, kde se mj. nachází 
školská zařízení, skatepark, Plechár-
na a dnes i nová zástavba společnosti 
CANABA, je tak obsluhováno pouze 
autobusovou linkou 224 s nedostateč-
nými intervaly a problematickým otá-
čením minibusu v  křižovatce. Přitom 
právě v  takových místech by autobu-
sové zastávky měly být v dosahu ma-
ximálně 400 metrů! Zeptejte se míst-
ních dětí nebo seniorů, jak příjemná je 
cesta tímto sídlištěm, když se zešeří 
nebo třeba v  zimním období. Nejen 
děti a  senioři, ale všichni obyvatelé 
svahovitého sídliště vám o bezpečnos-
ti, stavu a  údržbě chodníků, schodišť 
i  zeleně nebo o  kvalitě úklidu sněhu 
rádi povědí své. Už celých 5 let od par-
ticipace se stále nic neděje!
Částečné zlepšení slibuje plánované 
obratiště autobusů v  Bryksově ulici. 
To umožní otáčení a ukončení více au-
tobusů, stále ale neřeší dostupnost 
například okolí Kuttelwascherovy 
ulice. Navíc realizace doteď nezačala.
Zkrátka v takto hustě obydleném síd-
lišti je potřeba nových zastávek, které 
budou blíže lidem. Dlouhodobě však 
k žádné revizi autobusových zastávek 
nedochází. Vedení městské části pro-
páslo příležitost toto řešit spolu s ná-
kladnou rekonstrukcí Ocelkovy ulice. 
Propáslo i  příležitost jednat o  tomto 
v souvislosti s plánovanou magistrát-
ní výstavbou Černý Most V. A propá-
slo také příležitost celkového řešení 
situace se společností CANABA. 
Již od  května 2015 volám po  řešení 
tohoto přehlíženého problému. A vo-
lat budu i nadále. V  žádném případě 
totiž nechci dopustit, aby stávající ne-
utěšený stav zůstal konečnou zastáv-
kou slibované naděje.

Jaroslav Šůs,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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Inzerce

Není nic křehčího než demokracie

Juraj Aláč

Jednání eurokomisařky jsou stejná jako jednání vrcholných manažerů, na snímku se zakladatelem Facebooku Mar-
kem Zuckerbergem.  Foto | archiv Věry Jourové

V Evropské komisi zastupuje 
nejen Českou republiku, ale 
hájí práva všech Evropanů. 
S místopředsedkyní Evropské 
komise Věrou Jourovou jsme 
si povídali nejen o aktuální 
koronavirové situaci, ale 
i o změnách v Evropské unii. 

Co si může člověk předsta-
vit pod funkcí eurokomisa-
ře? Jak vypadá běžný den 
eurokomisařky? 

Na první pohled se moc neodli-
šuje od top manažerů nebo politi-
ků: chvátáte z jednoho jednání na 
druhé a po nocích se připravuje-
te na další den. Odlišuje se tím, co 
máte v popisu práce a za co bojuje-
te. Podnikatelé přesvědčují na jed-
nání o plusech svého zboží a bojují 
za vyšší zisk, já přesvědčuji o výho-
dách dělat zákony tak, aby chráni-
ly všechny občany stejně, a ne víc 
ty nejbohatší nebo ty z nejmocněj-
ších zemí. To je ale opravdu hod-
ně zjednodušené. Méně nápadný, 
ale důležitý rozdíl je také v tom, 
že je všechno opravdu meziná-
rodní a jednání se vedou v mnoha 
jazycích.  

Máte dvě dospělé děti, jak 
se dá skloubit rodinný život 
s prací v Evropské komisi? 

 Tím, že už jsou dospělé, to není 
velké téma. Mám ovšem vnoučát-
ka, která kvůli práci v Bruselu po-
chopitelně naživo nevidím tolik, 
jak bych si přála. To se během pan-
demie ještě zhoršilo. Zároveň mu-
sím upřímně říct, že i kdyby práce 
eurokomisařky byla v Praze, stejně 
bych měla minimálně času na ro-
dinu, protože je to opravdu časově 
velmi náročné. 

Jste místopředsedkyně Ev-
ropské komise pro hodno-
ty a transparentnost. Jak se 
daří v dnešní době zachová-
vat hodnoty EU a právního 
státu? 

Víte, co pro mě bylo největší 
překvapení? Zjištění, jak strašně 
je demokracie křehká. Když člověk 
žije svůj každodenní život v demo-
kracii – dejme tomu, že chodí ně-
kam do práce, děti dá do školy, ve-
čer nakoupí a tak dále, tak se zdá 
samozřejmé, že všechno fungu-
je. Sice si zahudráte na kdeco, od 
fronty až k politice, ale v podsta-
tě si můžete být jistí, že zboží, kte-
ré si kupujete, není jedovaté, v ne-
mocnici vás ošetří, i když jste kdysi 
ukradl žvýkačku nebo nemáte tuč-
né konto, a pokud vás někdo pře-
padne, bude se tomu věnovat poli-
cie, ať jste kdokoli. Ale když se tím 
začnete zabývat systémově a vidí-
te, jak strašně maličko někdy stačí, 
aby se začal vychylovat celý systém 
a demokracie krůček po krůčku 
přestávala být demokracie, jde mi 
mráz po zádech.  

Čímž se dostáváme třeba 
k sociálním médiím, Face-
booku… Ohrožují podle vás 
demokracii?

Samy o sobě ne, ale to, jak je 
užíváme. Algoritmy během pár kli-
ků odhadnou váš charakter a sla-
biny a začnou vám nabízet to, co 
vás zajímá nebo pohoršuje – s cí-
lem vzbudit vaši pozornost a zá-
vislost. Pokud je to stavební mate-
riál, který sháníte kvůli přestavbě 
domu, fajn. Ale jakmile to začnou 
být lstivě zabalené nenávistné 
ideologie, podané tak, abyste se 
takzvaně chytil, je to problém. Ne-
mluvě o tom, když se tam začnou 
šířit životu nebezpečné „zaručené“ 

recepty, že proti koroně pomáhá 
bělidlo apod. 

Když už mluvíte o koroně… 
Během pandemie vznikl do-
jem, že Evropská unie měla 
pomoct víc.

Jsem ráda, že se ptáte. Protože 
ona opravdu pomohla všude, kde 
jen mohla a kde na to měla pravo-
moc. Kdo si myslel, že by tu mělo 
přistát letadlo s vlajkou EU napl-
něné rouškami, byl zklamán, ale 
EU nemá v oblasti zdravotnictví 
téměř žádné pravomoci, protože 
státy si v této oblasti chtějí rozho-
dovat samy. Přitom si ani nechci 
představovat, co by bylo, kdyby ne-
pomohla. Vezměte si zavření hra-
nic: vždyť se ze dne na den přeru-
šily dodavatelské řetězce. Byla to 
právě Evropská komise, která pro-
sadila tzv. zelené pruhy pro kamio-
ny, díky kterým dál proudilo zboží 
do supermarketů a lékáren. A mi-
mochodem, šlo i o odpadky do spa-
loven – které by nás jinak zavalily.  

Máte ještě jiné příklady?
Ano, vakcínu. EU na její vývoj 

dává obrovské částky, navíc vel-
mi chytře: přispívá těm, kteří už 
jsou v pokročilém stádiu vývoje, 
a nechává si od nich garantovat, 
že jí pak na oplátku ty vakcíny za 
rozumnou cenu poskytnou. Díky 
tomu bude pro nás všechny hned 
k dispozici. V Evropě tak nehro-
zí, že ji vynalezne jeden stát, kte-
rý ji poskytne jen svým občanům, 
a všechny ostatní za ni nechá pak 
platit horentní sumy. 

Změnil se váš pracovní život 
v souvislosti s COVID-19? 

No jéje! Ze dne na den odpadly 
všechny schůzky a co bylo, bylo jen 
online. Dobrá zkušenost, ale ote-
vřeně přiznávám, že miluji živé lidi 
a skutečný kontakt s nimi nic ne-
nahradí. Aspoň jsem k tomu ale 
nemusela vyučovat děti z domova 
jako mnoho maminek. To muselo 
být už úplně šílené. 

Část lidí volá po změně EU – 
jaká je budoucnost Evropské 
unie? 

Víte, volání po reformě je ta-
kový evergreen. Přitom Evrop-
ská unie se skutečně mění a re-
formuje pořád. Mám kolegy, kteří 
jsou v Komisi přes deset let, a už 
ti jsou svým způsobem „pamětní-
ci“ – co platilo za nich, už neplatí 
a obráceně. Já vyjednávám s Face-
bookem o ochraně údajů Evropa-
nů. To je něco, co bylo před dvace-
ti lety nepředstavitelné. Stejně tak 
se pravidelně ruší legislativa, kte-
rá už je zastaralá. Prostě Evropa 
není žádná stojatá voda, nýbrž stá-
le nové proudy. Ne vždycky na ně 
lze na politické úrovni zareagovat 
tak, aby byli spokojeni všichni. Zá-
roveň jsem ale nikde jinde nezaži-
la tolik vůle najít kompromis, který 
by aspoň trochu vyhověl všem. 

Jak často se dostanete do 
Česka a kde jste strávila 
dovolenou? 

Do Čech se dostanu zhruba jed-
nou za měsíc. A na dovolenou jsem 
jela domů do Třebíče.
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Jízda s Boltem  
v Praze ZDARMA!

Stačí si stáhnout appku na https://bolt.eu/cs/, zaregistrovat se, v sekci 
„Slevy“ vybrat „Zadejte promo kód“, kam zadáte pomokód „BOLTPRG1“ 

a máte jízdu zdarma v hodnotě 150 Kč!

O Boltu
Bolt je přední evropská přepravní platforma, jejímž cílem je zajistit, aby 
doprava ve městech byla ještě dostupnější, pohodlnější a udržitelnější. 

Odvoz po městě si objednáte na 2 kliknutí v aplikaci.  
Stáhnout appku si můžete zde: https://bolt.eu/cs/

Bolt má více než 30 milionů uživatelů ve více než 35 zemích v Evropě 
a Africe. V současné chvíli nabízí jak přepravu auty, tak řešení z oblasti 
mikromobility (elektrické koloběžky a kola) a rovněž dovoz jídla nebo 

doručování balíčků.

Společnost se v ekologickém programu nazvaném Green Plan zavázala 
k úplné kompenzaci emisí vzniklých při přepravě skrze aplikaci Bolt v Evropě, 

což přispívá ke snížení dopadu podnikání společnosti na životní prostředí.

Kupon na jízdu ZDARMA po Praze  
v hodnotě 150 Kč

Promo kód po registraci  
v appce Bolt v sekci Slevy 

 „BOLTPRG1“

Jezděte  
chytře.
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Děti z MŠ Hostavice malovaly seniorům k svátku

Je tady podzim a s ním i svátek Den 
seniorů. Ministerstvo práce a  soci-
álních věcí letos přišlo s  celorepub-
likovou iniciativou v  podobě projektu 
„Děti malují seniorům k svátku“.
Kdo by odolal takové výzvě? Hned 

jsme se s  dětmi dali do  malování. 
Každá třída vyrobila krásné obrázky 
a  přáníčka pro babičky a  dědečky, 
které jsme odeslali do domova seni-
orů koordinátorům projektu. Přiložili 
jsme společné fotografie s  přáním: 

„Milá babičko či dědečku, přejeme Ti 
k tvému svátku hodně zdraví a rados-
ti z našich obrázků. V každém našem 
výtvoru je kousek lásky a  úsměvu 
od dětí z MŠ Hostavice."

Kolektiv MŠ Hostavice

Loučení s létem v MŠ Paculova
Koronavirus, covid-19 – téma, které 
bohužel ovlivňuje naše žití už od  jara 
letošního roku. Naše tradice se ocitla 
v nebezpečí. Loučení s létem, takzvané  
„Dýňování“ ovšem proběhlo, jen ten-
tokrát chyběli rodiče. Ve  vypjaté době 
vyhlašování opatření, která se měnila 
každým dnem, jsme nechtěli risko-
vat a  situaci ještě komplikovat. Velkou 
radost nám naopak připravilo počasí. 
Od samého rána bylo nádherně azuro-
vé nebe a sluníčko svítilo po celou dobu. 
Nezářilo ovšem jenom slunce, zahrada 
byla plná spokojených a  usměvavých 
dětí. Užívaly si zábavu na různých sta-
novištích, samozřejmě motivovaných 
dýněmi. K dispozici měly dýňovou pro-
lézačku, foto-koutek, kresbu a  malbu 
na výtvarných stojanech. Tvořila se nám 
i fronta, každé z dětí chtělo mít na obli-

čeji obrázek. Martina s Bárou vytvořily 
opravdu krásné malby na tvářích našich 
dětí. Nezapomněli jsme ani na dlabání 
a  vyřezávání dýní, samozřejmě za  do-
hledu pedagogů. V  zahradním altánu 
jsme se vyfotili společně s dýněmi a vý-
stavu dýní si odpoledne prohlédli i  ro-
diče, když si své ratolesti vyzvedávali. 
Děti přinesly i vydlabané dýně z domo-
va, kde je vyráběly se svými rodiči, a tak 
se vlastně spoluúčast rodičů zachovala. 
Děti, učitelé i paní ředitelka si dopoled-
ne krásně a společně užili - víme, že náš 
život je sled okamžiků a mezi ty nejkrás-
nější patří šťastné a spokojené dítě. Tě-
šíme se, že příští loučení s létem proži-
jeme na zahradě zase všichni společně.
 MŠ Paculova
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On-line noviny 
do celé rodiny!

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

.cz

RV
20

0
0

01
4/

11
6

INZERCE

Kytičkový den  
Gymnázia Chodovická

Ve  středu 
30. 9. jsme 
se zúčastnili 
Českého dne 
proti rakovi-
ně. Z  důvo-
du epidemie 
koronaviru 

byla sbírka přesunuta z květnového 
termínu. Sbírku jsme zorganizovali 
tentokrát jinak - kytičky prodávaly 
paní vrátné v obou budovách gym-
názia. Hned při příchodu do  školy 
jsme si koupili kytičku, do  vaku 
vložili peníze a mnozí z nás kytičku 
hrdě nosili celý školní den. Všech-
ny kytičky byly prodány a na konto 
Ligy proti rakovině odeslala naše 
škola 7 009 Kč. Jsme rádi, že jsme 
se i  letos, byť omezeně, zúčastnili 
sbírky. Příští 25. ročník bude urči-
tě probíhat v tradičním květnovém 
termínu a s naší účastí.

Mgr. Marie Štěpánková,  
organizátorka sbírky

Podzim ve Sluníčku
Každé ráno se děti loučí s  maminkou 
nebo tatínkem a  většinou radostně 
přicházejí do  třídy za kamarády a paní 
učitelkou. Co se tam ale celý den děje? 
Co tam vlastně děti dělají? Na začátku 
školního roku probíhá hlavně u  nej-
menších dětí adaptační období a to není 
lehké ani pro děti, ani pro rodiče. Často 
ani pro paní učitelky. Ale netrvá dlouho 
a  děti si zvyknou, že tráví určitou část 
dne bez rodičů, najdou si první kama-
rády a začnou se zapojovat do  třídních 
aktivit. Nejmladší děti, to jsou u  nás 
Zajíčci a Kuřátka, se učí především sa-
mostatnosti při sebeobsluze – obléká-
ní, stolování a hygieně. Při volné hře si 
vytvářejí první sociální vazby, seznamují 
se s pravidly her. Ti starší už se naplno 
věnují tvoření a  složitějším hrám. Děti 
si každý den chvilku zacvičí, zazpívají 
a  formou hry se dozví něco zajímavé-
ho o přírodě, o dopravě, o těle, … podle 
témat třídních vzdělávacích programů. 
Ve  třídách se staršími a  předškolními 
dětmi už paní učitelky kladou větší náro-
ky právě na samostatnost dětí. Tvoření, 
úkoly i hry jsou už trochu náročnější, sil-

nější jsou také kamarádské vazby mezi 
dětmi. U  předškoláků je program za-
měřený na zvládnutí dovedností nutných 
pro nástup do ZŠ – především správnou 
výslovnost a  rozvoj řeči, držení tužky 
a  nácvik grafomotoriky, matematickou 
představivost a  rozvoj pohybové ob-
ratnosti. Program ve  školce je nabitý, 
hodně času děti tráví venku, kde mají 
spoustu příležitostí ke hrám a volnému 
pohybu na  naší dobře vybavené školní 
zahradě. Dětem se ve školce líbí a my 
všichni tady doufáme, že nám situace 
umožní se dál dětem s láskou věnovat.

MŠ Sluníčko
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Lidé se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí naší 
společnosti. Minulý režim je často zavíral do ústavů, dnes mohou 
žít ve své rodině nebo ve svých komunitách. O pozitivním vlivu 
domácího prostředí a péče na jejich vývoj a následně kvalitu života 
není třeba diskutovat. Integrace hendikepovaných do společnosti 
se daří díky možnosti vzdělávat se a v dospělosti pracovat. 

Juraj Aláč

Náhradním plněním  
pomáháte hendikepovaným

Najít vhodné uplatnění na trhu 
práce pro hendikepované je ale čas-
to velmi obtížné. Právě zaměstná-
vání osob se zdravotním postiže-
ním (OZP) a vytváření vhodných 
pracovních příležitostí  je jednou 
z forem státní podpory návratu 
zdravotně postižených osob do spo-
lečenského a pracovního života. Zá-
kon o zaměstnanosti jasně definu-
je, které osoby můžeme považovat 
za zdravotně postižené – invalidní 
nebo jako zdravotně znevýhodně-
né. Zákon dále vyjmenovává povin-
nosti a práva všech subjektů, které 
se na zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením podílejí. 

Zákon nařizuje zaměstnávat 
hendikepované

České zákony přesně stano-
vují procentuální podíl zaměst-
návání osob se zdravotním po-
stižením. Každá firma s 25 a více 
zaměstnanci musí zaměstnávat 
zdravotně postižené, a to v podí-
lu čtyř procent k celkovému počtu 

zaměstnanců. Pokud podnik z ně-
jakého důvodu nemůže, nebo ne-
chce zaměstnat zdravotně posti-
žené, musí státu nesplnění této 
povinnosti nahradit. Ne všechny 
společnosti totiž mají vhodné pod-
mínky pro zaměstnávání OZP, ať 
už je to dáno bariérovým přístu-
pem na pracoviště, nebo povahou 
výrobní činnosti. Taková firma 
pak buď musí odvádět vyšší peně-
žité plnění do státního rozpočtu, 
nebo odebírat zboží a služby for-
mou náhradního plnění od společ-
ností, které zaměstnávají více než 
50 procent osob se zdravotním po-
stižením. Tyto tzv. sociální firmy 
pak nabízejí své služby a výrobky.  

„Zaměstnavatel si může vy-
brat, zda zaměstná čtyři procenta 
zaměstnanců s hendikepem, nebo 
zda se z této povinnosti vůči stá-
tu „vykoupí“. To může vyřešit od-
vodem do státního rozpočtu zhru-
ba ve výši 85 tisíc korun za každý 
rok, nebo odběrem zboží či služ-
by od sociálního podniku v hod-
notě zhruba 200 tisíc korun za 
rok, v obou variantách za každou 

hendikepovanou osobu, kterou 
měl podnik povinnost zaměstnat,“ 
upřesnil daňový poradce Tomáš 
Goláň.

Využívání náhradního plnění 
je vyjádřením společenské zodpo-
vědnosti směrem k lidem se zdra-
votním postižením. Náhradní 

Reklama pro vaši firmu jako náhradní plnění
Na trhu chráněného zaměst-

návání (tedy zaměstnávání OZP) 
se pohybuje i Regionální vydava-
telství, jež připravuje i NOVINY 
KRAJE, které právě držíte v ru-
kách. V dnešní nevyzpytatelné 
době dává zaměstnaneckou jisto-
tu více než 40 hendikepovaným 
zaměstnancům. Dotaz ohledně 
poskytování služeb v režimu ná-
hradního plnění míří na Honzu 
Ondruše, náčelníka Regionální-
ho vydavatelství, který nám řekl: 
„Našim partnerům můžeme jako 
náhradní plnění poskytovat všech-
ny služby vydavatelského servi-
su. Největší zájem je ale o inzerci, 
resp. o propagaci našich zákazní-
ků. Inzerují své zboží, služby, volná 
pracovní místa, pozvánky na své 
aktivity a další.“

Zákazníci tak získají najed-
nou několik benefitů – propagaci 

ve zpravodajích s nejširším okru-
hem čtenářů ve vybraném regionu 
(prakticky kdekoli v ČR), naplně-
ním povinnosti nákupu od sociál-
ního podniku, zajímavou podpo-
ru podnikového CSR (společenská 
odpovědnost firem) a vlastní dob-
rý pocit z podpory politicky nezá-
vislého vydavatelství, jednotlivých 
regionálních médií, a hlavně jejich 
tvůrců.

Ke zkušenostem s kolektivem 
na chráněném trhu práce Hon-
za Ondruš ještě doplňuje: „Od za-
ložení před 6 lety jsme pracovali 
se zdravotně postiženými kolegy. 
Moc mě těší, že nás naši partneři 
podporují, a pomáhají tak financo-
vat zaměstnávání kolegů se zdra-
votním postižením zastoupených 
prakticky ve všech činnostech na-
šeho vydavatelství. Hendikepova-
né u nás najdete mezi redaktory, 

v obchodním oddělení i v admini-
strativě.“ Na závěr našeho povídá-
ní ještě vyzývá další OZP: „Nebojte 
se práce! Máte-li energii, o váš pro-
fesní a osobní rozvoj se postarají 
naši zkušení mentoři. Ještě stále 
máme volné pozice a to, na čem zá-
leží, je chuť do práce!“

plnění slouží jako aktivní ob-
chodní podpora zaměstnavatelů 
na vytváření a udržování kvalit-
ních pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením a je vysoce 
účinným a efektivním nástrojem 
bez nároků na další sociální výdaje 
společnosti. 

JAN ONDRUŠ

Telefon: 266 311 596
E-mail: info@regionalnivydavatelstvi.cz
Web: www.regionalnivydavatelstvi.cz
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„JEDINY ZPUSOB, JAK DELAT DOBRE 
SVOJI PRÁCI, JE MILOVAT TO, 
CO DĚLÁŠ." 
- Steve Jobs, zesnulý zakladatel, výkonný
ředitel a předseda představenstva firmy Apple
a zároveň jedna z nejvýraznějších osobností
počítačového průmyslu posledních 40 let

NÁŠ PŘÍBĚH/ MARKETING 

Je skvělé, když atraktivní sociální sítě, webové stránky 
nebo bohatý kulturní kalendář dává důvod návštěvníkům, 
aby neváhali a přišli do jednoho z našich tří kulturních 
center - ať už je to ověřená stálice Kulturní dům Kyje, 
moderní volnočasové centrum H55 v Hloubětíně nebo 
stále populárnější komunitní centrum Plechárna. 
Náš tým se vždy pokouší najít něco, čím můžeme 
přitáhnout pozornost a zaujmout, c1m můžeme 
inspirovat. Přemýšlíme nad tím, co můžeme udělat 
proto, aby se naše aktivity staly mostem mezi lidským 
bytím v reálném světě a uměním. Věříme totiž, že 
samotná kultura má především přinést estetický 
zážitek - má povznést, vést, ale i vzdělávat. 

Budování vztahu s našimi návštěvníky je náročný 
a dlouhodobý proces a je i součástí samotné strategie 
marketingu. Pokoušíme se citlivě přesvědčit lidi, že 
svůj kvalitně strávený volný čas mohou mít i u nás. 
Přemýšlíme také nad tím, jaké jsou naše možnosti 
v získávání přízně a jaký nabízíme přínos pro naše 
obyvatele. Především však chceme umožnit zážitek 
a vyvolat emoce. 

Jestliže i my sami chceme být efektivní, je naším 
zájmem a cílem mít pozitivní image. Pokud chceme 
udělat dobrý dojem, musíme přesně vystihnout, jakým 
způsobem oslovíme obecenstvo, navážeme vztah 
s komunitním životem a také jakým způsobem naplníme 
program a jak promluvíme k našim návštěvníkům z řad 
obyvatelstva. 

Rádi bychom v marketingu nastavili strategii, která 
osloví více zájmových skupin a která naplní očekávání 
od multikulturních center. Chceme nadále informovat 
o našich plánech a komunikovat o aktuálním dění
na sociálních sítích i webech. Hlavní naší prioritou
je pak pozvednutí značky Praha 14 kulturní a snaha
se dostat do povědomí všech generací.

IRYNA MELNYK 
Marketing Manager 

Čerňácký místňák. 
Holka z ekonomky. Milovník umění. 
Zvědavý cestovatel. Vášnivý sporto
vec. Kavárenský povaleč. Nepouči
telný polyglot. Renesanční člověk. 
11Působení v Praha 14 kulturní je pro mě výzva. Po zahraničních 
zkušenostech v kulturní sféře (Czech Center New York, Lake 
Festival v Rakousku) a 4 letech v komerčním sektoru je pro mě 
práce v české kulturní organizaci novou zkušeností, která mě 
motivuje a nutí mě podat maximální výkon ... stejně jako ve fitku! 
Chtěla bych využít svých mezinárodních zkušeností a kontaktů 
a přinést Praze 14 kulturní novou energii a pružnost." 

JAKUB PROCHÁZKA 
Social Media Manager 

Mladý muž, který se po pár letech 
života na Islandu a cestování rozhod
nul, že se vrátí do Prahy, aby si roz
šířil své obzory a zaměřil se na svůj 
rozvoj - a to jak po stránce umělec
ké, tak i pracovní. 
11Při práci pro Praha 14 kulturní mi dělá radost 
bavit nejen naše návštěvníky, ale i sebe samotného. Sociální sítě byly 
mojí zálibou už od dětství a propojit zálibu s prací je podle mě nejlepší 
věc, kterou pro sebe v životě můžeme udělat. Proto je mojí hlavní 
snahou v Praha 14 kulturní udělat naše sociální sítě co nejatraktivnější 
a zároveň z toho získat co nejvíce zkušeností pro sebe samotného." 

XÉNIA GUBEKOVÁ 
Marketing Director 

Estetička a socioložka, autorka ně
kolika marketingových strategií vý
znamných společností a marketin
gových koncepcí ATL / BTL aktivit 
mezinárodního významu, produkcí 
a PR. Stojí za rebrandem a úspě
chem značek Dermacol, Karlovarská Korunní, Slavia 
pojišťovna nebo za marketingovou kampaní 1. dílu vel
kofilmu Pán prstenů. Pracovala také jako poradce před
sedy představenstva České pojišťovny, manažerka me
zinárodní hokejové ligy, poradce a školitel obchodního 
týmu distributora značky Toyota i jako manažerka me
zinárodního marketingu Walmarku. Mimo jiné založila 
festival Týden české kultury na Slovensku a je autor
kou strategie obnovení cestovního ruchu a marketingu 
ve Vysokých Tatrách. 
11Po několika letech v komerčním sektoru jsem se vrátila zpět ke kultuře, kde 
jsem začínala před lety jako absolvent. Tehdy však ještě nebyla taková 
dostupnost virtuálního světa, nebyl tak vyspělý modul mediálních 
technologií. Nicméně mne těší,že kulturní činnost a také čas - který své 
práci s naším týmem věnujeme-je i dnes (a věřím,že i nadále zůstane) 
světem našich pozitivních vizí, kreativity a světem nadšenců s fantazií, 
jak to nakonec o sobě napsal i spisovatel Robert Fulghum: ,,Věř�m, že 
fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Ze sny 
jsou mocnější než skutečnost. že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. že 
smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt." 
Lépe bych to neřekla." 

SPOLU TO ZVLÁDNEME, PRAHO 14! 
Nejen Praha 14 kulturní, ale i další místní neziskové 
organizace pro vás připravovali celou řadu zajímavých 
kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí, a t� 
v průběhu celého podzimu 2020. S ohledem na stávajíc1 
nepříznivý vývoj pandemie koronaviru bohužel i naše 
kulturní a volnočasová centra musela zrušit svůj 
nabitý program připravovaný pro místní obyvatele. 

Mrzelo nás, že jsme pro vás nemohli nasvítit rozhlednu 
Doubravku, nebo že jsme vás nemohli roztančit 
na Dni seniorů v řeckém stylu. Vzhledem k výjimečným 
událostem jsme nuceni odložit desítky pohádkových 
představení, sportovních i kreativních kurzů, či hned 
několik koncertů v různých lokalitách Prahy 14. 

Od poloviny října sice mají naše kulturní a volnočasov,ácentra pro veřejnost zavřeno, ale to neznamena, 
že naše tvůrčí týmy usnuly na vavřínech. Stále 
pro vás připravujeme atraktivní obsah, a to aktuáln� 
především v online světě. Sledujte naše facebookove 
profily, případně lnstagram, a zapojte se například 
do plánovaných fotosoutěží. 

Hned, jakmile to epidemiologická situace dovolí, 
dveře našich center se pro vás znovu otevřou 
a my všichni vás rádi uvítáme. Protože my to spolu 
zvládneme, Praho 14! ■ 

"'I.JI PRAHA 
1-• KULTURNÍ 

Praha 14 kulturní/ listopad 2020 



, o " " 

„JEDINY ZPUSOB, JAK DELAT DOBRE 
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BYDLENÍ
n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nej-

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

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

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

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

n Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu 
nechat v bytě na dožití. Na velikosti a stavu 
bytu nezáleží. Na vystěhování nespěchám. 
Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. 
Tel. 608 661 664

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

n MASÁŽE PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUŠE. Ma-
nuální LYMFODRENÁŽ, rekondiční, medo-
vá, lávové kameny, těhotenská, uvolňující, 
relaxační, bez čekání, P 9 Kyje, nebo přije-
du, 725 174 978 Milan Kučera

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

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

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

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

n Nabízíme ekonomické vedení SVJ, BD a vede-
ní účetnictví pro menší firmy či podnikatele. 
Kontakty: www.apreal.eu, tel. 608 340 259

n Poradit si s  daněmi to umíme jenom my, 
123 účetní a  je všechno kompletní. Nově 
otevřená účetní kancelář v  místě vašeho 
bydliště MANSFELDOVA 9. Přijímáme nové 
klienty. www.123ucetni.cz, tel. 721 791 421

n Linka pro osamělé. Chtěli byste si s  ně-
kým příjemně popovídat? Přijít na jiné my-
šlenky? Probrat záliby či starosti? První 
hovor zdarma. 704 616 188 číslo si uložte, 
může se někdy hodit

n Kácení a řez stromů stromolezeckou tech-
nikou, řez živých plotů. Tel. 606 527 091

OSTATNÍ

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

n KOUPÍME ST. ZLATÉ ŠPERKY, i  poško-
zené, zl. mince, st. stříbrné předměty, 
i  nekompl. stř. příbory, st. sečné zbra-
ně, pánské nár. hodinky, zlomkové zlato 
za  aktuální ceny – platba hotově. INTE-
RANTIK PRAHA 9, POD PEKÁRNAMI 3, 
naproti výstupu z  METRA B. Informace 
tel. 605 829 440, přechodně otevřeno úte-
rý a čtvrtek od 10 do 17 hod

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

n Prodám auto zn. Škoda Felicie, výborný 
stav, STK až 9/2022. Prohlídka možná v ul. 
Jeřábkova, Praha 11. Cena 15 tis. Kč. – 
kontakt Marie Bursíková, tel. 720 141 320

n Koupím starší vzduchovku (pušku nebo 
pistoli). Tel. 606 465 136

PRÁCE

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

písků, štěrků, betonů, zeminy – 
objednávky po telefonu, odvozy odpadů, 

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

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

STUDIO MODELACE - WWW.MODELACE.CZ

733 720 744 
hrda@regvyd.cz

Růžena HRDÁ

Řádkovou inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:
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Rodinná společnost 

HLEDÁ STROJNÍKY 
 A ŘIDIČE SK C

www.rekomont.cz
tel.: 605227833

Plošnou nzerci v těchto 
novinách  pro vás zajistí:

Zuzana TOMASCHKOVÁ

605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz



31

V tajence najdete konec citátu spisovatele Arthura C. Clarka: „Jestli v životě najdeš cestu bez překážek, ...“ 

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

Tajenka zářijového vydání časopisu Čtrnáctka (2020/10) zní: „LIDÉ RÁDI VĚŘÍ TOMU, co si přejí, aby byla pravda.“ Vylosovaní 
výherci jsou: Marie Dostálová, Praha 9; Zdenka Holečková, Praha 14; Miloš Kronďák, Praha 9. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!
Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte pověřené 
pracovnice na e–mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.

Křížovka o ceny
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