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Obsah Vážení přátelé, 
konec roku se nezadržitelně blíží a s ním 
i Vánoce. Budou jiné, než na jaké jsme 
zvyklí, chtě nechtě ovlivněné korona-
virovými opatřeními. Přesto věřím, že 
si je můžeme a dokážeme udělat hezké 
– s těmi nejbližšími, v klidné sváteční 
atmosféře. Jsem přesvědčený, že trochu 
té pohody, odpočinku a vnitřního zklidnění 
si za letošní rok opravdu zasloužíme.
K tomu, abyste adventní i vánoční čas 
strávili příjemně a třeba v trochu kreativ-

ním duchu, chceme přispět také my. V aktuálním vydání Čtrnáctky 
jsme pro vás připravili několik tipů na domácí výrobu vánočních 
dekorací nebo na jedlý ořechový dárek. Dočtete se zajímavosti 
o tom, jak se slaví Vánoce různě ve světe, případně jaké sváteční 
pokrmy se kde podávají. Ostatně – inspiraci se meze nekladou a nic 
Vám nebrání v tom, abyste do mezinárodní vánoční kuchyně sami 
zabrousili. Potěšit by Vás mohl i zajímavý rozhovor s hostavickými 
cestovateli Janem Šamlou a Vladimírem Marouškem, jejichž puto-
vání po světě má i charitativní přesah.
Jestli je něco pro konec roku typické, tak nejrůznější bilancování 
a plánování do budoucna. Proto Vám přinášíme ohlédnutí za revita-
lizací vnitrobloků na Černém Mostě, samozřejmě i s fotografiemi, 
nebo článek o aktuálně dokončované rekonstrukci domu zvlášt-
ního určení v ulici Kpt. Stránského, který loni v listopadu poškodil 
požár. Mimo to pokračujeme v proměně naší radniční budovy v ulici 
Bratří Venclíků. Ta si v nejbližších měsících vyžádá další drobnější 
přesuny některých odborů – podrobně o tom budeme informovat 
v lednovém vydání Čtrnáctky. 
Také v příštím roce hodláme rozvíjet naši městskou část, a to nejen 
v rámci našeho, ale i celoměstského rozpočtu. Navzdory snižová-
ní příjmů hlavního města Prahy, které souvisí s dopady pandemie 
covid-19, se v rozpočtu města podařilo zachovat podporu významných 
akcí v Praze 14 – například výstavbu parkoviště P+R na Černém Mostě 
nebo bytovou výstavbu. S hlavním městem Prahou spolupracujeme 
například i na postupné proměně dopravního terminálu Černý Most, 
v rámci které budou uplatňovány také Vaše připomínky a náměty.
Přeji Vám, ať Vánoce prožijete v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví. 
A ať je ten nový rok výrazně veselejší než letošní, plný splněných 
přání a předsevzetí.

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: Martin Svoboda
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I letošní „jiné“ Vánoce si můžeme užít
KOLIKRÁT JSTE SI ŘÍKALI, ŽE STRÁVÍTE ADVENT V KLIDU, BEZ NÁKUPNÍ HOREČKY, BUDETE SI DOMA ČÍST, POVÍDAT, 
PŘEMÝŠLET A ZDOBIT BYT?  

Vrchol podzimní vlny pandemie máme 
snad za  sebou, ale kultura prozatím 
funguje pouze online a na nějaké větší 
setkávání na  adventních koncertech 
či vyzdobených náměstích to také ne-
vypadá. Současná situace představu-
je příležitost k  tomu, prožít adventní 
období bez shonu, doma s  rodinou 
nebo v přírodě. 
 
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
Slovo advent je odvozeno z  latinské-
ho adventus, tedy příchod a označu-
je čtyři neděle očekávání Štědrého 
dne, kdy se v Betlémě narodil Ježíš. 
Na příchod Ježíška ostatně české děti 
netrpělivě čekají dodnes. Adventní 
věnec se čtyřmi svíčkami, které se 
postupně o  jednotlivých nedělích za-
palují, čas odpočítává. 
Dříve byl advent věnován rozjímání, 
dobročinnosti, půstu a častým návště-
vám kostela. Slavil se svátek sv. Barbo-
ry a sv. Mikuláše. Tradiční průvod dívek 
v bílém s vlasy sčesanými přes obličej, 
takzvaných Barborek, které obdarová-
valy děti, už dnes v  ulicích nepotkáte, 
zachoval se ale jiný zvyk. Vdavekchtivá 
dívka ráno 4. prosince uřízne třešňové 
větvičky a dá je do vázy. Pokud do Štěd-
rého dne vykvetou, do  roka se vdá. 
Svatého Mikuláše slavíme dodnes, jen 
tradiční Mikulášskou ve volnočasovém 

centru Plechárna si letos budeme mu-
set odpustit. 

CO SE JÍ U NÁS A CO VE SVĚTĚ
Když vyprávíte cizincům o české štěd-
rovečerní večeři s  kaprem, většinou 
se podivují. Ještě více je fascinuje, že 
rybu kupujeme živou s  předstihem, 
aby si ještě pár dní zaplavala ve vaně. 
Jedna česká dáma se prý pokoušela 
tuto vánoční tradici popsat v  italšti-
ně, ale popletla si italské slovo carpa 
(kapr) a capra (koza). Italové byli asi 
opravdu zmatení, když si představi-
li úprk s kozou v igelitce, aby přežila 
transport z kádě, děti chodící pozoro-
vat kozu ve vaně či velké finále s tatín-
kem, kozou a paličkou na maso. 
Ve  Francii se štědrovečerní hostina 
zvaná La revellion podává až o  půl-
noci a  nechybí to nejlepší, co fran-
couzská kuchyně nabízí – šampaň-
ské, ústřice, humr, foie gras a  další 
delikatesy. Francouzský vánoční de-
zert se jmenuje Buche de Noël, tedy 
vánoční poleno. Opravdu je nazdoben 
jako polínko, včetně suků, letokruhů 
a houbiček, které ho obrůstají. V Itá-
lii se štedrovečernímu hodování říká 
svátek sedmi ryb a v každém z mnoha 
chodů by neměla chybět ryba či dary 
moře. Typickou italskou vánoční slad-
kost panettone dnes koupíte i  v čes-

kých obchodech, stejně jako seženete 
i  německé vánoční štoly či anglický 
pudink. 
Naše splétaná vánočka, která má 
evokovat miminko v  peřinkách, patří 
k nejstarším vánočním tradicím a také 
má svou symboliku. Čtyři spodní pra-
meny představují čtyři živly – zemi, 
oheň, vzduch a  vodu, tři prostřední  

PERLIČKOVÝ 
ANDĚLÍČEK ANEB 
VÁNOČNÍ OZDOBA  
ZA PÁR MINUT
Co je potřeba?
• 1 x nýtek o délce cca 2 cm 

(drátek zakončený kulatou 
zarážkou)

• 1 x korálek ve tvaru sukénky
• 1 x větší korálek (hlava andě-

líčka)
• křidélka
• kaplík (ozdoba na korálek)
• kleštičky
Jak postupovat?
1.  Na nýtek nasadíme korálkovou 

sukénku, pak křidélka, hlavu 
a nakonec kaplík.

2.  Přečnívající konec nýtku kleš-
tičkami ohneme do tvaru očka, 
za které je pak možné ozdobič-
ku uchytit.

ADVENT JE ČASEM DOBROČINNOSTI
Letos bychom možná více než kdy jindy měli myslet na  ty, kteří v  životě 
nemají takové štěstí. 
VÁŠ PŘÍSPĚVEK MŮŽE POMOCI DĚTEM, ZVÍŘATŮM I SENIORŮM: 
Veřejná sbírka pro děti v nouzi – www.motylek.org
Pro některé děti je oběd ve školní jídelně jediné teplé jídlo denně. Pomozte 
pro ně zajistit obědy i v době, kdy jsou jídelny zavřené. 
Záchranná stanice pro zvířata ve Vysočanech – www.zachranna-stanice.cz
Zaměřuje se na záchranu nalezených a zraněných zvířat. Přispět můžete 
finanční částkou na transparentní účet, nebo si některé zvíře adoptovat. 
Česká společnost ornitologická – www.birdlife.cz
Za posledních 30 let v ČR ubylo 10 milionů ptáků. Přispějte na záchranu 
sýčků či opravy čapích hnízd. 
Ježíškova vnoučata – www.jeziskovavnoucata.cz
Projekt, který podporuje osamocené seniory v domovech a plní jejich vá-
noční přání. 
Ponožky od babičky – www.elpida.cz
Více než 200 babiček z  celé republiky plete ponožky. Jejich zakoupením 
podpoříte nejen samotné pletařky, ale také centrum Elpida, které organi-
zuje aktivity pro seniory. 
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VÁNOČNÍ STROMEČEK  
(DEKORACE DO BYTU, NA TERASU APOD.)

Co je potřeba?
• 1 x polystyrenový korpus jehlanu (lze zakoupit v květi-

nářství)
• vlna na omotání korpusu (na obrázku bílá, ovšem lze 

zvolit jakoukoliv jinou barvu)
• květináč (proporčně odpovídající velikosti jehlanu)
• klacík (bude sloužit jako kmen stromku)
• tavná pistole
• hlína, případně písek nebo aranžovací hmota
• na zdobení stromku: perličky, vánoční dřevěné výřezy, 

příp. sušené ovoce, ořechové skořápky, stuhy, mašlič-
ky (dle preferencí a možností)

Jak postupovat?
1.  Květináč naplníme hlínou (příp. pískem či aranžovací 

hmotou) a upevníme do ní klacík (zhruba do dvou třetin).
2.  Korpus omotáme vlnou tak, aby jej celý zakrývala, 

vlnu ke korpusu průběžně přichytáváme pomocí tavné 
pistole.

3.  Korpus natlačíme na zbývající třetinu klacíku.
4.  Pomocí tavné pistole stromeček zdobíme perličkami, 

mašličkami a dalšími dekoračními prvky. Těmi lze dle 
potřeby ozdobit i vrchní vrstvu hlíny v květináči.

rozum, vůli a cit a v horním se splétá 
vědění s  láskou. Svá pravidla mělo 
i pečení vánočky, žena při pečení ne-
směla promluvit a nikdo nesměl mlu-
vit na  ni, nepovedená vánočka totiž 
znamenala nezdar v příštím roce. 
Pojďme se ale od  naší vánočky podí-
vat někam dál. V  Argentině servírují 
na Vánoce páva a jeho peřím dekorují 
stůl, v podstatě se jedná o exotičtější 
variaci na  tradičního anglosaského 
krocana. Vůbec nejdivočejší vánoční 
pokrm zřejmě připravují Inuité v Grón-
sku. Jmenuje se kiviak a  připravuje 
se z  mladých alek (mořských ptáků), 
kterými se naplní tulení kůže, a  tato 
„konzerva“ se nechá několik měsíců 
uležet. Ještě vám kapr nevoní? 

KDO NOSÍ DÁRKY 
Náš Ježíšek v podobě novorozeněte je 
poměrně vzácný, mají ho také v  jižní 
části Německa (Christkind) a na Slo-
vensku. Mnohem častěji se na roznos 
či rozvoz dárků specializují postarší 
majestátní muži – Děda Mráz v Rusku, 
Vánoční muž (Weihnachtsmann) v  již-
ním Německu, v Anglii Father Christ-
mas (Otec Vánoc), stejně tak ve Francii 
(Père Noël) a v části Itálie (Papá Noel). 
Všichni tito vánoční starci vykazují 
jistou příbuznost s  americkým Santa 
Clausem, alespoň co se červeného 
oblečení a bohatého vousu týká.

Existují také země, kde nosí dárky 
zvířata či jiní tvorové. Unikátní je je-
diná žena mezi muži, italská čaro-
dějnice Befana, která se prý dodnes 
marně snaží najít Betlém, a  tak ob-
chází domácnosti. V Argentině přináší 
dárky kůň jménem Magi, je mu třeba 
připravit misku s vodou a seno, aby se 
cestou mohl občerstvit. V  Sýrii zase 

dárky donese nejmladší z  velbloudů 
Tří králů a také očekává malé pohoš-
tění. Na Islandu se kromě vánočních 
skřítků angažuje i  nezvedená kočka, 
která sežere každého, kdo nedostal 
k Vánocům něco nového na sebe, pří-
padně alespoň takto postiženým se-
žere vánoční večeři. 

pet

VÁNOČNÍ RECEPT NA KOŘENĚNÉ OŘECHY
Ořechy k Vánocům neodmyslitelně patří. Můžete je sníst jen tak, hodí se 
k sektu i svařenému vínu. Taky s nimi můžete zdobit saláty nebo je v repre-
zentativní skleničce věnovat jako jedlý dárek. 
Ingredience:
• 500 g směsi vašich oblíbených ořechů 

- neloupané mandle, lískové či vlašské 
ořechy, pistácie či pekany

• 1 lžíce másla
• 2 lžičky soli
• 2 lžičky tmavého cukru (nemusí být, 

pokud nechcete sladkoslanou variantu)
• ½ lžičky chilli či jiného oblíbeného 

koření, třeba směsi garam masala
• 1 lžíce čerstvého nasekaného 

rozmarýnu
Postup:
Ořechy smíchejte, rozložte na plech a deset minut je pečte v troubě vyhřáté 
na 180 stupňů, aby lehce zhnědly a rozvoněly se. Občas je promíchejte, ať se 
nepřipálí. Rozpusťte máslo a ve větší misce ho smíchejte s ostatními přísa-
dami. Přisypte horké ořechy a promíchejte. Vychladlé rozdělte do skleniček. 
Uložte do chladu a nejlépe hned (nejpozději do týdne) snězte. 
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Vánoční přání zastupitelů Prahy 14
Pokusme se v této 
nelehké době, kdy 
nejenže vynaklá-
dáme zvýšenou 
péči o  zdraví, děti 
a  jejich vzdělá-
vání, ale také 
čelíme omezení 
pracovních příle-

žitostí a finančních příjmů, nepodléhat 
špatným náladám a snažme se prožít 
vánoční svátky v  jejich tradičním du-
chu. Vždyť Vánoce jsou o rodině, lás-
ce a klidu. Do nového roku bych všem 
rád upřímně popřál především pevné 
zdraví, trpělivost, nadhled a sílu.

Vladimír Diviš,  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Vážené dámy, vá-
žení pánové, milé 
sousedky, milí sou-
sedé, drazí přátelé, 
letošní rok 2020 
přinesl mnoho 
změn i  řadu pro-
blémů, které jsme 
všichni museli ře-

šit. Nebylo to jednoduché, ale myslím, 
že jsme to na Čtrnáctce společně s Vámi 
zvládli dobře. Doufám, že Vánoce pro-

žijete v kruhu rodiny či přátel, v období 
svátků si odpočinete a  načerpáte nové 
síly. Do nového roku 2021 Vám přeji pře-
devším zdraví, radost ze života a hodně 
pozitivní energie. 

Mgr. Irena Kolmanová, TOP 09

V  současné době 
je možná ještě 
více než kdykoliv 
jindy třeba po-
přát všem mnoho 
štěstí a zdraví, a to 
jak to fyzické, tak 
i  psychické. Záro-
veň všem upřímně 

přeji, aby si Vánoce, svátky klidu a míru, 
užili v  kruhu svých blízkých a  podaři-
lo se jim načerpat co nejvíce pozitivní 
energie do nového roku. 

Jaroslav Verner, Piráti

Čekají nás jiné 
Vánoce, než jsme 
zvyklí. A ačkoliv 
je každý prožívá 
po svém, věřím, 
že všechny spoju-
je láska ke svým 
bližním, která 
byla letos zatěž-

kána starostmi o jejich zdraví. Proto 
vám za sebe a své kolegy kromě klid-
ného adventu a pohodového prožití 
vánočních svátků přeji, ať je strávíte 
s vašimi milovanými a všichni v po-
řádku vkročíte do nového roku! Ať je 
pro vás 2021 synonymem pevného 
zdraví a stability! 

Ing. Mária Ševčíková, ANO

Vážení spoluob-
čané, končí rok, 
kdy byl celý svět 
zasažen dlou-
ho nepoznanou 
a nečekanou 
pandemií koro-
naviru. Vezměme 
tuto zkoušku jako 

příležitost k zamyšlení a přehodno-
cení dosavadních priorit. Vánoce jsou 
pro takové zpytování mysli ideální 
příležitostí. Vzpomeňme si na ty, 
kteří již nejsou mezi námi, a nezapo-
meňme s podanou rukou na ty, kteří 
naši pomoc potřebují více než kdy 
jindy. Slavme Vánoce ve svém srdci 
a snažme se je tam udržet po celý 
rok. Mnoho zdraví, sil a sebedůvěry 
Vám do roku 2021 přejí zastupitelé 
za ODS.  Josef Kutmon, ODS

Přejeme vám 
krásné Vánoce  

a mnoho zdraví,  
štěstí a pohody  
do nového roku  
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Aktuality

Rekonstrukce radnice  
pokročila do další fáze

Městská část Praha 14 od  června le-
tošního roku rekonstruuje svou rad-
niční budovu na adrese Bratří Venclíků. 

V první fázi probíhaly práce ve vchodu 
číslo 1072, cca od února začnou opra-
vy ve  vedlejším objektu s  č. p.  1073. 
Pro obyvatele Prahy 14 to znamená, 
že opět dojde k  drobným přesunům 
některých odborů. Pracoviště, kte-
rá dočasně, tedy od  letního začátku 
prací, sídlí v ulici Poděbradská 88/55 
a na nám. Plk. Vlčka 695/8, na těch-
to adresách zůstanou až do  úplného 
ukončení rekonstrukce hlavní rad-
niční budovy. Podrobnější informace 
o  tom, kterých odborů se přesuny 
související s druhou fází rekonstruk-
ce dotknou, budou zveřejněny v  led-
novém vydání časopisu Čtrnáctka, 
na webu www.praha14.cz, Facebooku 
MČ Praha 14 a prostřednictvím apli-
kace Mobilní Rozhlas Prahy 14. red

Bratří Venclíků 1073 (včetně nově zřízeného dočasného pracoviště v č. p. 1070)
Jak se k nám dostanete?
•  asi 3 minuty chůze od stanice metra B Rajská zahrada 

a od autobusové zastávky Rajská zahrada (linky č. 201, 181)

Cíglerova

Bratří Venclíků 

Office Park Hloubětín (Poděbradská 88/55)
Jak se k nám dostanete?
•  druhá zastávka od metra Hloubětín (Nademlejnská) tramvají č. 25.

Pr
ům

ys
lo

vá
Kb

el
sk

á

Poděbradská Poděbradská

VÍTE, KDE NÁS NAJDETE?
ČÁST ÚŘADU MČ PRAHA 14 SE KVŮLI REKONSTRUKCI RADNIČNÍCH BUDOV MUSELA DOČASNĚ PŘESUNOUT 
DO HLOUBĚTÍNA A  NA NÁM. PLK. VLČKA NA ČERNÉM MOSTĚ. ALE ŽÁDNÝ STRACH – STÁLE JSME TU PRO VÁS! 
PODÍVEJTE SE NA WWW.PRAHA14.CZ, KDE NALEZNETE PODROBNOSTI, VČETNĚ INFORMACÍ O  AKTUÁLNÍM 
ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ A KONTAKTŮ NA ZAMĚSTNANCE ÚMČ PRAHA 14. NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÉ 
AGENDY ZŮSTALY NA PŮVODNÍ ADRESE (UL. BRATŘÍ VENCLÍKŮ). ÚŘEDNÍCI, KTEŘÍ JE ZAJIŠŤUJÍ, SE POUZE SE 
PŘESTĚHOVALI DO JINÝCH KANCELÁŘÍ. VŠECHNY BUDOVY ÚŘADU JSOU A BUDOU BEZBARIÉROVÉ.

Nám. Plk. Vlčka 695/8, Černý Most 
Jak se k nám dostanete?
•  cca 5 minut chůze od autobusové zastávky Poliklinika Černý Most 

(linky č. 201, 181) nebo cca 2 minuty chůze od zastávky Kpt. Stránského 
(linky č. 224, 141, 171)

Irvingova

Cíglerova Ocelkova

Ocelkova

Praha 14 je 
na zimní úklid 
připravena
Tak jako každý rok i  letos radní 
městské části schválili plán zimní 
údržby na nadcházející sezónu (vždy 
se jedná o období od 1. 11. do 31. 3.). 
Pokud se chcete podrobně sezná-
mit s tím, které plochy má ve správě 
přímo městská část, které Technic-
ká správa komunikací hl. m. Prahy, 
případně zjistit prioritu úklidu v uli-
ci, kde bydlíte, podívejte se na strán-
ky www.praha14.cz/zimni-udrzba. 
K dispozici je zde nová aplikace, ob-
sahující jak mapové podklady k zim-
ní údržbě naší městské části, tak 
přehledné vysvětlivky. Máte podnět 
ke  zlepšení zimního úklidu? Pište 
na e-mail zimniudrzba@praha14.cz 
nebo volejte na  telefonní číslo 
225 295 800. red

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

PIŠTE NA ZIMNIUDRZBA@PRAHA14.CZ  
NEBO VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 225 295 800. 

Lidem z Hutí se od ledna zpříjemní cestování
Od  Nového roku chystá organizátor 
hromadné dopravy společnost RO-
PID novinky ve  vedení autobusových 
linek, které obsluhují severovýchod 
metropole a  přilehlé středočeské 
obce. Část změn se dotkne cestování 
obyvatel Prahy 14, zejména lidí z Hutí. 
Od  4. ledna 2020 změní trasu linka 
186. Nebude již zajíždět do Hloubětí-
na, ale naopak pojede ulicí Cíglerova 
na  Černý Most, částečně ve  „stopě“ 
linky 201. „Posílí se tak kapacitně ne-
dostačující dopravní obslužnost Hutí 
s  oblastí Rajské zahrady a  Černého 
Mostu. Z  posbíraných podnětů víme, 
že propojení s Rajskou zahradou po-
važují obyvatelé této čtvrti za  klíčo-
vé. Zejména v  dopravních špičkách,“ 
vysvětluje místostarosta Prahy 14 

Ing. Petr Hukal, který má v městské 
části dopravu na starosti.
Místní radnice prosazovala nejen 
změnu trasy linky 186, ale dlouho-
době usilovala i  o  zavedení nočního 
autobusového spoje využitelného pro 
Hutě. „Cesta to byla poměrně složi-
tá, ale podařilo se. Od 4. ledna 2020 
změní trasu linka 953, která bude 
nově do  této části Prahy 14 zajíždět. 
Začne na Lehovci a pojede přes Hutě 
a Satalice do Brandýsa nad Labem,“ 
říká místostarosta Hukal.
Poslední změna týkající se lidí z Pra-
hy 14 nevstoupí v platnost na začátku 
příštího roku, ale během prvního po-
loletí. „Ve směru od Satalic a dále přes 
oblast Hutí by měla začít jezdit nová 
linka, která bude končit u hloubětín-

ského bazénu. Pokryje se tak zru-
šení přímého spojení mezi Hutěmi, 
zastávkou Lehovec a  Hloubětínem, 
ke  kterému dochází úpravou trasy 
linky 186. Požadovali jsme, aby tato 
změna začala platit spolu s  ostatní-
mi, tedy na začátku ledna, ale ROPID 
nám v tomto bohužel nedokázal kvůli 
stále probíhajícím jednáním s obcemi 
ve Středočeském kraji vyhovět,“ uza-
vírá místostarosta Hukal. Dokud tato 
nová linka nebude v  provozu, budou 
do zastávky Lehovec dočasně zajíždět 
spoje linky 186. Podrobnější informa-
ce k  připravovaným změnám včetně 
mapových podkladů lidé naleznou 
na  www.pid.cz a  dále na  stránkách 
městské části www.praha14.cz. 

red
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INZERCE

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

IX. zasedání  
Zastupitelstva  
MČ Praha 14
15. 12. OD 15 HODIN  
V KD KYJE
Starosta MČ Praha 14  
Mgr. Radek Vondra zve občany 
na IX. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 14, které se koná 
15. 12. 2020 od 15 hodin v pro-
storách Kulturního domu Kyje, 
Šimanovská 47.
Program jednání bude  
zveřejněn od 8. 12. 2020 
na www.praha14.cz. 
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.

Jahodnice má nově  
vymalovaný podchod

Umění do  veřejného prostoru patří, 
a to i do podchodů. Městská část Pra-
ha 14 financovala vymalování toho, 
který propojuje ulici Českobrodská 
s  jahodnickým sídlištěm. Podchod, 
o  jehož novou výzdobu se postara-
la místní umělecká skupina Fat Cap 
Crew, má nový kabát od  první polo-
viny listopadu. Téma maleb odpovídá 
tomu, že v budoucnu místem povede 
cyklostezka. „Moc děkujeme všem, 
kdo se do  revitalizace podchodu za-
pojili. Není to poprvé, co byl tento dří-
ve poničený prostor nově vymalován. 
Doufáme, že tentokrát vydrží takto 

pěkný dlouhou dobu,“ říká místosta-
rostka Prahy 14 Mgr.  Irena Kolma-
nová, do jejíž gesce spadá mimo jiné 
i údržba veřejného prostoru v měst-
ské části. red

foto: Fat Cap Crew

Plošnou nzerci 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



10

Z městské části

Budovu vlastní Magistrát hl. m. Prahy, 
který její správou pověřil společnost 
CENTRA, a. s. S  rekonstrukcí objektu 
se počítalo už před požárem, stavební 
povolení nachystaný projekt získal letos 
v dubnu. „Požár odhalil, že rekonstrukce 
byla opravdu nezbytná. Chyběla požární 
signalizace v bytech obývaných osobami 
s omezenou možností pohybu, osvětlení 
evakuačních tras a přesná znalost toho, 
ve kterých bytech žijí lidé, kteří se bez 
pomoci nejsou schopni sami evakuovat. 

Mimo to se například také ukázalo, že 
pořádně nefungovaly evakuační výtahy,“ 
doplňuje radní Prager.
Ihned po  požáru správce zajistil 
všechny nezbytné úpravy tak, aby byl 
dům normálně obyvatelný. Komplet-
ní rekonstrukce – financovaná Ma-
gistrátem hl. m. Prahy – začala letos 
v květnu. Během ní byly ve vchodu č. 
p.  996 například vyměněny dva vý-
tahy s  úpravami pro osoby s  těžkým 
tělesným postižením (z nichž jeden je 

plně evakuační), upraven prostor před 
nimi včetně únikových cest, vymě-
něna elektroinstalace ve  společných 
prostorách, instalován systém elek-
tronické požární signalizace či upra-
ven vstupní portál včetně zvonkového 
tabla a poštovních schránek. „Do bytů 
byly zároveň doplněny domovní video-
telefony a  požární hlásiče. Před do-
mem byl rovněž vyhrazen prostor pro 
hasicí techniku,“ říká radní Prager. 
Rekonstrukce druhého dotčeného 
vchodu s č. p. 995 se aktuálně dokon-
čuje včetně výměny výtahů a  dalších 
navazujících prací.

POMÁHALI I MÍSTNÍ
Krátce po  požáru vyhlásila městská 
část Praha 14 veřejnou sbírku, která tr-
vala do konce letošního března. Během 
této doby na speciálně zřízený bankovní 
účet doputovalo bezmála 284 tisíc ko-
run. „Z této částky byly žadatelům, kte-
ré postihl požár, nakoupeny zdravotní 
pomůcky a  vybavení domácnosti. Dále 
z  vybraných prostředků městská část 
pořídila hasicí přístroje a evakuační vo-
zíky do společných prostor. Všem dár-
cům z řad firem i jednotlivců mnohokrát 
děkujeme,“ uzavírá radní Prager. red

foto: Kristýna Bílková

Rok po požáru: v domě v ulici  
Kpt. Stránského je již bezpečno
V LISTOPADU UPLYNUL ROK OD TRAGICKÉHO POŽÁRU PANELOVÉHO DOMU V ČERNOMOSTECKÉ ULICI 
KPT. STRÁNSKÉHO Č. P. 995 A 996. BUDOVA, JÍŽ OBÝVAJÍ LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OD TÉ DOBY DOZNALA 
VELKÝCH ZMĚN. „AKTUÁLNĚ SE DOKONČUJE TAKŘKA KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE, ZA COŽ JSEM MOC RÁD. 
MÍSTNÍ OBYVATELÉ SI TO ZASLOUŽILI. BEZESPORU JE ZDE NYNÍ NEJEN PŘÍJEMNĚJŠÍ, ALE ZEJMÉNA BEZPEČNĚJŠÍ 
PROSTŘEDÍ,“ ŘÍKÁ RADNÍ PRAHY 14 BC. MICHAL PRAGER, MBA, KTERÝ VE ZMIŇOVANÉM DOMĚ TAKÉ ŽIJE.
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Příprava proměny  
terminálu Černý Most pokračuje
Ať už z  černomosteckého terminálu 
cestujete, nebo se na  něj jen díváte 
z  okna, jistě vás už mnohokrát na-
padlo, že nutně potřebuje změnu. 
Městská část proto v  závěru října 
zveřejnila dotazník, jehož cílem bylo 
získat nápady a podněty od místních 
obyvatel a dalších lidí, kteří zdejší au-
tobusové zastávky využívají.
„Výsledky desetidenní ankety byly 
předány Institutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, respektive architektům, 
kteří nyní připravují koncepční studii 
související s  chystanou revitalizací 
celého areálu. V březnu 2021 její vý-
stupy předložíme lidem k  připomín-
kování. Když epidemiologická situ-
ace dovolí, na  veřejném projednání, 
když ne, tak alespoň online formou. 
Dokončení studie se předpokládá 
v květnu. Všem, kdo se do dotazování 
zapojili, mnohokrát děkujeme,“ říká 
starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

Studie se bude mimo jiné zabývat au-
tobusovým nádražím včetně souvise-
jících mostních a střešních konstruk-
cí, jižním předprostorem terminálu, 
lávkou přes ulici Chlumecká, stře-
chou celého terminálu či návaznost-
mi na  střechu tubusu na  západním 
a  východním cípu terminálu. Stanicí 
metra se architekti momentálně za-
bývat nebudou.

S ÚPRAVOU POČÍTÁ I AKČNÍ PLÁN
Obyvatel Prahy 14 i dalších lidí ces-
tujících přes černomostecký ter-
minál se do  ankety zapojilo velké 
množství – více než dva tisíce. Lidé 
hodnotili například to, co při čeká-
ní na  spoj na  Černém Mostě vní-
mají jako největší potíž, případně 
co soudí o  kvalitě informovanosti, 
bariérách v prostoru, údržbě či vy-
bavení. Jedním z  témat byl i  pocit 
bezpečí.  

Proměna dopravního terminálu na Čer-
ném Mostě je jedním ze stěžejních bodů 
aktuálně připravovaného Akčního plánu 
rozvoje městské části Praha 14 v letech 
2021 a  2022. Příprava Akčního plánu 
rozvoje městské části Praha 14 v letech 
2021 a 2022 je hrazena z projektu Op-
timalizace procesů a  profesionalizace 
Úřadu městské části Praha 14, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. red

Architekti pracují na koncepční studii potřebné 
pro revitalizaci terminálu  Foto: Kristýna Bílková



12

Investice

INZERCE

RV
20

01
37

6/
0

6

...protože láska prochádzí žaludkem!

česká i mezinárodní kuchyně

rychlý výběr jídel na týdny dopředu

trvanlivost jídel je 3 dny bez ztráty 
kvality a chu�

kvalitní a čerstvé suroviny 
od lokálních dodavatelů

denně vegetariánské jídlo, 
novinka či velký salát

domácí zákusky, 3 polévky a 2 malé saláty 
denně

možnost výběru až z 10 příloh

největší výběr jídel, u nás se prostě nepřejíte!

Ušetřete čas i peníze a vaření nechte na nás!
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Na Čtrnáctce vyrostou nová hřiště a sportoviště
„Dlouhodobě usilujeme o  rozvoj 
sportovního a  volnočasového záze-
mí pro obyvatele naší městké části,” 
říká místostarostka Mgr.  Irena Ko-
manová, do jejíž gesce spadá partici-
pativní rozpočet a investice. „Bohužel 
jsme omezeni vlastnictvím pozemků, 
můžeme stavět pouze na  pozemcích 
městské části. V této oblasti aktuálně 
běží tři projekty: rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Hloubětínská, příprava bikepar-
ku na Jahodnici a stavba parkourové-
ho hřiště tamtéž,” doplňuje místosta-
rostka Kolmanová.

HŘIŠTĚ PRO DĚTI  
ZE ZŠ I NOVÝ BIKEPARK
Na  základní škole Hloubětínská je 
pouze jedno víceúčelové hřiště, které 
je využívané pro školní TV. Tato plo-
cha je momentálně silně poškozená 
prorůstajícími kořeny a revizní zprá-
va ji vyloučila z užívání. Projekt počítá 
s opravou celého povrchu hřiště a vy-
budováním další herní plochy pro děti 
z  družiny pro volnočasové aktivity. 
Na víceúčelovém hřišti si děti zahrají 

malou kopanou, házenou, basketbal, 
volejbal, nohejbal a  tenis. Stávající 
rozběhová dráha pro skok do  dálky 
se také dočká nového povrchu a bude 
doplněna o grafiku pro rozběh a člun-
kový běh. Projekt má již vybraného 
zhotovitele, stavba by měla být hotová 
za tři měsíce. 
Kromě parkouru se na Jahodnici mezi 
ulicí Nedokončenou a Manželů Dostá-
lových připravuje také bikepark, tedy 
překážková dráha pro bikery ve dvou 
úrovních obtížnosti. V současné době 
probíhají práce na  úpravách terénu 

a  odvodnění, jsou hotové skrývky or-
nice v místech budoucích komunikací 
a mlatových cest a betonáže základo-
vých patek pro ocelové konstrukce. 
Do konce roku budou zavedeny přípoj-
ky vody a  elektřiny pro infocentrum. 
V  příštím roce pak dojde k  výstavbě 
překážek a  trati pro bikery a dokončí 
se stavby infocentra, vyhlídek a odpo-
činkové zóny, na  závěr bude upraven 
terén, vysadí se zeleň a trávníky. Po-
kud vše půjde podle plánu, hotovo by 
mělo být v polovině příštího roku. pet

foto: Kristýna Bílková

V ul. U Hostavického potoka na Jahodnici vzniká nové parkourové hřiště
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Pomoc v době koronaviru
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INZERCE

JSTE V KARANTÉNĚ 
A DOCHÁZÍ VÁM LÉKY? 

ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ 
KOMORA DOPORUČUJE

TENTO POSTUP:
1. Dochází vám dlouhodobě užívané léky? 

Nebo máte předepsané nové léky?
Obraťte se nejprve na zdravého rodinného

příslušníka nebo blízkou osobu, aby vám je vyzvedl 

v lékárně, kde léky obvykle vyzvedáváte 

nebo nejbli'ší lékárně v okolí.

2. Nemůže vám léky vyzvednout někdo blízký?
Obraťte se telefonicky/e-mailem na svoji lékárnu,

nejbli'ší lékárnu v okolí nebo or�anizaci poskytující

charitativní donáškové slu'by ve vašem městě. 

Domluvíte se na donášce potřebn%ch lék" dom".

Následně se domluvíte na zp"sobu 

předání předpisu.

3. Léky vám budou doručeny
domů dle konkrétní domluvy.

Prosíme o trpělivost. 

Lékárníci mohou b%t vytí'eni.

V okamžiku, kdy vám budou léky doručovány, mějte prosím na ústech

roušku nebo jakkoliv zakrytá ústa a nos na ochranu sebe i druh�ch. 
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Rozhovor

JAK JSTE SE SEZNÁMILI? 
HŠ: Potkali jsme se v kulturním domě 
Letňanka na koncertě, já ho organizo-
val, Vláďa tam byl jako návštěvník. Bylo 
to někdy v  roce 2003. Vláďa už tehdy 
programoval, věnoval se webům a gra-
fice. Začali jsme spolu něco vytvářet, 
i  když cestování se to ještě netýkalo. 
A  tento model organizace práce nám 
vydržel dodnes. Společně něco vymys-
líme a Vláďa to technicky vyřeší.

JAK SE PŘIPRAVUJETE NA CESTY? 
HŠ: Snažíme se záměrně příliš nepři-
pravovat, nehledáme si dopředu infor-
mace ani nevybíráme konkrétní mís-
ta, která bychom měli navštívit. Víme, 
do jaké země chceme jet, a pak už je to 
improvizace. Nejradši spíme u místních 
a užíváme si lokální jídlo a pití. O to víc 
zážitků pak máme. Rozhodli jsme na-
příklad navštívit Kazachstán a Uzbekis-
tán. Našli levné letenky do Astany, které 
jsme koupili, a nic víc už neřešili. Přile-
těli jsme v půlce března a překvapila nás 

teplota kolem minus deseti a také začá-
tek oslav středoasijského Nového roku.

KAM NEJDÁL JSTE SE PODÍVALI? 
VM: Já myslím, že nejspíš do dálnový-
chodního Vladivostoku, ten je hodně 
daleko. Projeli jsme se Transsibiřskou 

magistrálou z Petrohradu a končili prá-
vě tam, ujeli jsme vlakem přes 10 000 ki-
lometrů. Teoreticky to lze ujet za sedm 
dní, ale my jsme samozřejmě dělali pře-
stávky, abychom i něco viděli. A překva-
pilo nás, jak to rychle uteklo.
HŠ: Také jsme vlakem projeli Čínu – 
z Hongkongu přes Šanghaj až do Pekin-
gu. To byl super zážitek.

A NĚJAKÝ ZÁBAVNÝ ČI DRAMATICKÝ 
ZÁŽITEK Z CEST? 
HŠ: Těch je hodně. Třeba zmíněná As-
tana, přiletěli jsme v bundičkách a mi-
kinách, tam bylo minus deset a hrozný 
vítr, pocitově spíš minus 100. Dali jsme 
si k obědu koně – pro místní je to běž-
né jídlo, a chtěli se přesunout do Alma-
ty, města na  jihu, že tam bude tepleji. 
S ruštinou to máme tak, že já relativně 
mluvím a  Vláďa celkem čte. Vláďa šel 
tedy na nádraží k okénku koupit lístky, 
aby se pocvičil. Pokladní se na něj ma-
teřsky usmála a  řekla, že první volný 
vlak pojede za  14 dní. Našli jsme tedy 
poslední dvě letenky s  nějakou místní 
nízkonákladovou společností, let ve čty-
ři ráno, přežili jsme to. Ale po půl roce 
jsme zjistili, že to konkrétní letadlo, kte-
rým jsme letěli, spadlo u letiště v Alma-
tě. Bylo to i tady ve zprávách. 
VM: A to není z Astany všechno. Bydleli 
jsme u místního mladého muže, žil sám 
v  novostavbě tři plus jedna. Pustil nás 

Nejsme lovci senzací 
HONZA ŠAMLA ŽIJE V HOSTAVICÍCH, MÁ RÁD CESTOVÁNÍ A PIVO. JEHO KAMARÁD VLADIMÍR MAROUŠEK TO 
MÁ PODOBNĚ. NAPADLO JE TYTO DVA ZÁJMY SPOJIT, A TAK CESTUJÍ NA ZAJÍMAVÁ MÍSTA A OCHUTNÁVAJÍ 
TAMNÍ PIVO. NA CESTÁCH FOTÍ A PÍŠÍ O SVÝCH ZÁŽITCÍCH BLOG, PŘÍPADNĚ O NICH VYPRÁVÍ NA STAND-UP 
VYSTOUPENÍCH. LONI VYDALI KNIHU TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA O JEDNÉ ZE SVÝCH CEST A NYNÍ DOKONČUJÍ 
DOKUMENT EXPEDICE LENKA, KTERÝM POMÁHAJÍ HOLČIČCE TRPÍCÍ TĚŽKÝM AUTISMEM. 

Narvik, město v Norsku za polárním kruhem

Honza Šamla a Vladimír Maroušek
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ovšem pouze do toho jedna, kuchyň tvo-
řila rychlovarná konvice v zásuvce, spa-
lo se na zemi na matracích. Já jsem se 
mu líbil, říkal mi, že jsem „very nice boy“ 
a mám účes jako ruský voják. Bohužel 
jsme mu v místním krámku koupili pivo, 
to jsme neměli dělat. Běžně alkohol ne-
pil, a tak mu jedno pivo stačilo k tomu, 
aby ztratil veškeré zábrany...
HŠ: Já jsem vlastně Vláďu zachránil, 
lehl jsem si na  matrace doprostřed 
a našemu hostiteli jsem se naštěstí tolik 
nelíbil. Říkal jen, že jsem vtipný. 

JAK VÁM ZMĚNIL PLÁNY 
KORONAVIRUS? 
HŠ: Měli jsme naplánovanou řadu  
stand-up vystoupení včetně premiéry 
našeho dokumentárního filmu „Expe-
dice Lenka“. Vzhledem k aktuální situaci 
jsme museli změnit plány a víc jsme se 
zaměřili na  naše nakladatelství. Také 
jsme s  hudebníkem Pokáčem natočili 
písničku s  názvem Lenka, titulní song 
k našemu filmu.

O ČEM JE FILM? 
HŠ: Pojednává o  naší poslední ces-
tě, kterou jsme podnikli letos v  lednu 
a  únoru. Pořídili jsme starou rezavou 
Felicii a projeli sedm států východní Ev-
ropy, a to celé na podporu malé Lenky, 
která trpí těžkým autismem. 
VM: Řešili jsme, jakým způsobem Len-
ku ve spojení s naším cestováním pod-
pořit. Rozhodli jsme se, že během cesty 
budeme plnit nějaké úkoly. A vzhledem 
k tomu, že máme rádi pivo, bylo to jas-
né. Za každou značku piva, kterou jsme 
cestou ochutnali, jsme na transparentní 
účet posílali peníze. Cíl cesty byl jasný – 
malá vesnice v Srbsku, kde se narodila 
Lenčina maminka, projeli jsme Sloven-
sko, Ukrajinu, Moldávii, Podněstří, Ru-
munsko, Srbsko a  Chorvatsko. A  roz-
hodli jsme se, že se zkusíme naučit něco 
nového a budeme naši cestu natáčet. 
HŠ: Už během cesty jsme vybrali 
75 000 korun, přispívali i naši sledující 

na sociálních sítích. Sbírka ale běží dál 
a k dnešnímu dni jsme na transparent-
ní účet vybrali přibližně 140 000 korun. 
Z toho máme fakt velkou radost a ještě 
zdaleka nekončíme. 
VM: Rádi bychom, aby si u filmu lidé uvě-
domili, že se nemusí babrat ve  svých, 
často malicherných problémech, ale 
můžou třeba pomoci někomu, kdo má 
život mnohem složitější.

CO VÁM CESTOVÁNÍ DÁVÁ?  
HŠ: Dřív jsem byl dost kritický k České 
republice. Cestování mi ukázalo, že ži-
jeme v jedné z nejlepších zemí na světě. 
Máme vysokou míru komfortu, bezpe-
čí, krásnou přírodu i  krásná města. 
Nehrozí nám - až na  občasné povod-
ně – žádné přírodní katastrofy. Jsme 
svým způsobem rozmazlení. Lidé třeba 
v Uzbekistánu jsou rádi, že za týden po-
jede autobus.
VM: Člověka cestování určitě oboha-
tí, pozná jiné lidi a  trochu jiný pohled 

na svět, některé  problémy se pak zdají 
malicherné. 

KAM SE AKTUÁLNĚ CHYSTÁTE A KDE 
TRÁVÍTE VÁNOCE? 
VM: Plánů je hodně. Chceme doprojet 
všechny státy bývalého Sovětského sva-
zu, už nám jich naštěstí příliš nezbývá. 
Ale Vánoce hodlám strávit doma s rodi-
nou, jsem rodinný typ, i když se to možná 
na první pohled nezdá.
HŠ: Připravujeme další cesty, druhou 
knihu. Letos budeme s rodinou na Váno-
ce doma, ale třeba předloni jsme vyrazili 
se ženou do Singapuru. Bylo to skvělé, 
hlavně co se týká jídla. Je tam nejlev-
nější michelinská restaurace na světě, 
ale taky úžasný streetfood za  pár ko-
run - kdyby mi někdo řekl, že michelin-
skou hvězdu má ta pekingská kachna ze 
stánku, budu mu věřit. Nejsme v tomhle 
lovci senzací. pet, foto: Beer with travel

Sarkofág elektrárny v Černobylu

Benzínová pumpa v Arménii

Chaloupka v Bělorusku
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Veřejný prostor

V „céčku“ se provádějí obdobné prá-
ce jako v ostatních pěti již opravených 
vnitroblocích. Kultivují se zde travna-

té plochy včetně odstraňování pleve-
le, upravují stromy nebo například 
čistí a zpevňuje dlažba i cihlové zídky.

S  revitalizací ostatních ploch mezi uli-
cemi Bryksova, Bobkova, Kučerova, 
Maňákova a  Mansfeldova (A, A1, B, E, 
F-G viz nákres) se začalo v létě, hotovo 
bylo v říjnu. Všechny zmíněné vnitroblo-
ky vlastní Magistrát hl. m. Prahy, z toho 
dva (vnitroblok C a od letoška nově i B) 
má ve  správě svěřeny městská část, 
ostatní spravuje společnost Centra, 
a. s. „S  výjimkou vnitrobloku C, jehož 
proměnu financuje ze svého rozpočtu 
Praha 14, všechny revitalizace hradilo 
hlavní město. Finanční prostředky na to 
uvolnilo po  dlouhodobých intervencích 
městské části. Nyní zbývá dořešit pouze 
plochu se starými tenisovými kurty (F-
G). Jedná se o velkou investici, kterou se 
magistrát rozhodl od současné revitali-
zace oddělit. Momentálně pro toto místo 
hledáme vhodné využití,“ vysvětluje sta-
rosta Vondra.

Vnitrobloky na Černém Mostě  
jsou v novém kabátě
REVITALIZACE ČERNOMOSTECKÝCH VNITROBLOKŮ MÍŘÍ DO FINÁLE. AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍ PRÁCE 
V POSLEDNÍM Z NICH – MEZI ULICEMI BOBKOVA, BRYKSOVA A MAŇÁKOVA (VNITROBLOK C). „POKUD POČASÍ 
DOVOLÍ, HOTOVO BYCHOM CHTĚLI MÍT DO VÁNOC,“ ŘÍKÁ STAROSTA PRAHY 14 MGR. RADEK VONDRA.

Vnitroblok A1

Vnitroblok A

Vnitroblok F–G. Do budoucna se počítá i s úpravou plochy s tenisovými kurty

Vnitroblok E



17

BYTY 2KK A 3KK  |  PARKOVACÍ STÁNÍ

www.kralupska.cz

800 700 099

MOŽNOST
DRUŽSTEVNÍHO
FINANCOVÁNÍ

JIŽ PRODÁNO 70%

| Bez prokazování příjmů
| Bez záznamů v registrech
| Splácení až na 35 let
| V jakémkoliv věku
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Veřejný prostor

Vnitrobloky po proměně skutečně pro-
koukly. Správce nechal vytrhat plevel 
ze zpevněných ploch a vyčistit, dorov-
nat a opravit zašlé dláždění i poničené 
betonové zídky. Dále byly například 
opraveny lavičky, případně přidán 
nový mobiliář, natřeny kovové prvky, 
dětská pískoviště a  plůtky, uprave-
ny travnaté plochy a další zeleň nebo 

vysázeny nové květiny a  stromy. No-
vou tvář dostala i dětská hřiště, která 
mimo jiné získala nové herní prvky.

ÚTOKY VANDALŮ
Nutno dodat, že jen co správce prá-
ce dokončil, začaly se objevovat první 
případy útoku vandalů na  nové nebo 
opravené vybavení. „Naprostá vět-

šina lidí chce, abychom měli hezkou 
městskou část, najdou se však bohu-
žel i tací, kteří si dobrých věcí neváží, 
a  naopak je ničí. Prosíme každého, 
kdo takové jednání uvidí, aby neváhal 
volat městskou policii,“ apeluje sta-
rosta Vondra.  

red
Foto: Kristýna Bílková

Vnitroblok B

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz



18

Komunity

Jiřko, zkus se trochu čtenářům 
představit, co bys o sobě řekla?
Trochu obšírná otázka na začátek, ale 
tak zkusím. Teď je mi 25 let, bydlím 
v Praze asi 4 roky a pocházím ze se-
verní Moravy. Od pěti jsem chtěla být 
vědec – nejlíp v CERNu, ale nakonec 
vyhrála moje umělecká duše a začala 
jsem se živit vystupováním v ohňové 
show. To teď bohužel kvůli aktuální 
situaci nejde a i moje ostatní umělec-
ké aktivity jsou pozastavené.

Jak ses vlastně dostala k práci 
v komunitním centru?
No vždycky to byla práce snů, vlast-
ně za  děvčaty do  Kácéčka chodím 
na některé akce už delší dobu a vždy 
se mi líbilo, jaká příjemná energie tu 
panuje. Proto když jsem se dozvědě-
la o možnosti pracovat tady, neváha-
la jsem ani na  chvíli a  přihlásila se 
na  pohovor. Je tu krásné prostředí 
a máte pocit, že děláte něco, co ale-
spoň jednomu člověku denně zlepší 
kvalitu života. Takže podle mě výhra.

Jen pár týdnů po tom, co jsi 
nastoupila, kartami zamíchal 
koronavirus, jak to vnímáš?
Mrzí mě to, ani jsem se tu neohřála 
a  už máme zavřeno. Ale to, že my 
tady v  KC musíme změnit způsob 
práce,  jít tzv. „s kůží na  trh“ a na-
učit se třeba pracovat  s  programy 
pro zveřejnění obsahu na  interne-
tu, to je vlastně okrajové v  porov-
nání s problematikou jiných profesí.  
A když už o tom mluvím, ráda bych 
pozvala všechny naše příznivce, 
aby se připojili do Kardašovská on-
line a dali nám vědět, že to pro ně 
má smysl.

Co vlastně lidé v příspěvcích 
na internetu najdou?
S  děvčaty zpracováváme nejrůznější 
témata. Každý den je tam něco nové-
ho, něco, co lidem může právě teď po-
moci. Najdou tam návody na tvoření, 
mohou se spoustu věcí naučit. Když 
se s našimi klienty nemůžeme setkat 
osobně, tak alespoň takto. 

A do budoucna chystáš pro účast-
níky komunitního centra nějaké 
novinky? Samozřejmě, až zase bude 
otevřeno...
Věřím tomu, že nejpozději příští rok se 
zase uvidíme. Makáme teď s kolegyně-
mi na přípravě nového programu a ak-
tivit. A jak do toho vidím, můžu s čistým 
srdcem říct, že je na co se těšit. 
Třeba já mám v přípravě tanec s poi, 
na který se těším asi nejvíc. 
Tohle umění pochází z Nového Zélan-
du, kde pomáhalo mladým bojovníkům 
získat duševní koncentraci. Vlastně je 
to tanec s  hořícími koulemi na  konci 
řetězu. Ano, je tam opravdový oheň, 
ale uvnitř centra zůstaneme u  bez-
pečné nehořící varianty, takže se není 
čeho bát. Je zajímavé sledovat, jak 
po světě začínají vznikat moderní cen-
tra pro seniory, kde se poikám věnují, 
protože se zjistilo, že to dost pomáhá 
v boji s parkinsonem a nemocemi stá-
ří. Jsem pyšná na to, že to bude brzy 
k dispozici i u nás v České republice.
Návštěvníci se mohou také těšit na no-
vou dílnu, kde budeme vyrábět věci 
do domácnosti, naučíme se pájet LED 
pásky, pracovat s pryskyřicí a dřevem. 
Rozhodně zůstanou oblíbené  aktivity 
- zpěv, PC pro seniory a různé tvořivé 
dílny. Stejně jako letos, i v příštím roce 
máme v plánu výlety po Praze a okolí.

Máš myšlenku nebo vzkaz na závěr?
Je skvělé, že tak krásné komunit-
ní centrum může opravdu fungovat 
i u nás. Děvčata odvádějí předpisovou 
práci a já jsem ráda, že můžu být sou-
částí týmu. Rozhodující roli hrají právě 
naši klienti.  A tak bych chtěla zmínit, 
že s čím do toho přijdou, to si odnesou.  
Ale tak je to asi v životě se vším. 

Tým KC Kardašovská

TAHLE PRÁCE  JE VÝHRA,  
říká nová posila týmu KC Kardašovská
ZDRAVÍME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KOMUNITNÍHO CENTRA KARDAŠOVSKÁ I VŠECHNY ČTENÁŘE ČTRNÁCTKY. 
NA PODZIM JSME PRO VÁS MĚLI NACHYSTANÝ PESTRÝ PROGRAM A PLNO NOVINEK, BOHUŽEL I NÁM 
KORONAVIRUS ZKŘÍŽIL PLÁNY A PŘESUNUL NÁS DO ONLINE PROSTORU. PRÁVĚ NA NAŠEM FACEBOOKU 
A YOUTUBE KANÁLE SE NYNÍ MŮŽETE ČASTO POTKAT S NAŠÍ NOVOU POSILOU – JIŘINOU SVOBODOVOU.

Aktivity KC Kardašovská jsou financovány 
z projektu Komunitní centrum Kardašovská 
II, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000699, 
spolufinancovaného z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR.
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POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

100.7 FM | 100.5 FM | R-REGION

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12. 2020  13.00–14.00



Městská část Praha 14 od 1. 1. 2018 rea-
lizuje projekt s názvem Místní akční plán 
Praha 14 II, financovaný z  prostředků 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání MŠMT, který bude úspěšně 
ukončen v závěru letošního roku. 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání byl 
v průběhu jeho naplňování prioritně za-
měřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrno-
val oblasti včasné péče, předškolního, 
základního, zájmového i  neformálního 
vzdělávání,“ zdůrazňuje místostarostka 
Prahy 14 PhDr.  Zuzana Jelenová, která 
má ve své gesci oblast školství. „Hlavním 
cílem bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v ma-
teřských a základních školách podporou 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních 
aktérů ve vzdělávání,“ dodává. 
V průběhu projektu byly pro oblast plá-
nování ve  vzdělávání vytvořeny různé 
strategické dokumenty. Aktualizován 
byl také Přehled investičních potřeb ZŠ 
a MŠ, který patří mezi výstupy projektu. 
Je povinným dokumentem, na  nějž se 
odkazují jednotliví žadatelé o  podporu 
financování investičních akcí. 
Pro výměnu zkušeností a  odborných 
znalostí byly v  projektu ustanoveny 
pracovní skupiny složené ze zástupců 
mateřských a  základních škol, škol-
ských zařízení, neziskových organizací 
a městské části Praha 14. Výměna zku-
šeností probíhala na pravidelných zase-
dáních.
„V  rámci pracovní skupiny zaměře-
né na  rozvoj čtenářské gramotnosti 
a  pregramotnosti jsme na  základě 
nově získaných poznatků vytvořili 
v naší MŠ relaxační zónu. V prostředí 
podporujícím celkové zdraví dětí nabí-
zíme aktivity zaměřené na harmonic-
ký a  komplexní rozvoj předškolního 
dítěte včetně jeho předčtenářských 
dovedností,“ uvedla Ivana Průšová, 
ředitelka MŠ Štolmířská.
Možnost zlepšit kvalitu vzdělávání vy-
užila také MŠ v  Hostavicích. Rozšířila 
svou knihovnu o dětské knihy zabývající 
se rozvojem matematické pregramot-
nosti, nakoupila polytechnické staveb-
nice a  na  zeď chodby nainstalovala di-
daktické hrací panely. Při preventivních 
přednáškách si děti mohly užít i  dvou 
psích terapeutů Borůvky a Fidorky.

„V  oblasti polytechnické a  enviromen-
tální výchovy je pro naši MŠ velkým pří-
nosem realizace projektu polytechnic-
kých zahrad. Dále jsme MŠ dovybavili 
deseti dotykovými notebooky, které vy-
užívají děti v povinném roce předškolní 
docházky a děti s odlišným mateřským 
jazykem v rámci výuky českého jazyka,“ 
hodnotí zapojení do projektu Olga Ště-
pánková, ředitelka MŠ Korálek.

Přínosnou se ukázala i spolupráce ře-
ditelů škol a ostatních aktérů na území 
MČ Praha 14 a Dolních Počernic. Cílila 
na vytváření podmínek pro rozvoj kva-
lity škol, na  vzájemné sdílení doved-
ností a znalostí a na spolupráci s rodi-
nami dětí a  žáků. Předávání poznatků 
probíhalo formou tematických diskusí, 
kulatých stolů či hospitací, kterých se 
zúčastnili ředitelé, pedagogičtí pracov-
níci a  zástupci zřizovatelů. Další od-
borné workshopy byly pořádány na vý-
jezdních zasedáních, která měla mezi 
zástupci škol velmi kladný ohlas. 
Přínos poznatků získaných na  výjezd-
ních zasedáních okomentovala Hana 
Seifertová, ředitelka MŠ Chvaletická: 
„Zjistili jsme, že se téměř každá mateř-
ská škola potýká s  různými překážka-

mi a  problémy. Velmi si ceníme sdíle-
ných zkušeností, které si zástupci škol 
mohli předat. Společně jsme definovali 
potřeby a  určili priority v  jednotlivých 
oblastech vzdělávání. Účastnili jsme 
se různorodě zaměřených workshopů 
a získali mnoho teoretických i praktic-
kých námětů a zkušeností. Předali jsme 
je pedagogickému sboru a využíváme je 
v praxi. Zásadním přínosem je pro nás 
též rozvoj spolupráce se sousední ZŠ, 
v níž bychom rádi i do budoucna pokra-
čovali.“
„Zapojením naší mateřské školy 
do projektu jsme měli možnost se blí-
že seznámit s ostatními školami, jejich 
řediteli, zástupci, učiteli. Worksho-
py na  výjezdních zasedáních byly ve-
deny zkušenými lektory, na  jednom 
takovém setkání jsme si domluvili 
i konkrétní spolupráci se zástupci ZŠ 
Hloubětínská,“ uvádí Helena Zychová, 
ředitelka MŠ Zelenečská.
Některé základní školy pořádaly od-
borné workshopy pro rodiče zamě-
řené na  rozvoj vzdělávání, součástí 
projektu byly rovněž poradenské sta-
ny přístupné v  rámci Dnů otevřených 
škol. Rodiče mohli vyjádřit své názory, 
případně diskutovat o  záležitostech 
týkajících se jejich dětí. Školy i  další 
instituce díky této diskuzi lépe porozu-
měly potřebám rodičů. 
Kvůli pandemii musely být některé ak-
tivity projektu realizovány distanční 
formou. Osobní setkávání ředitelů, pe-
dagogických pracovníků a  dalších zú-
častněných nahradily online worksho-
py a jednání. I přes tyto komplikace se 
podařilo stanovené cíle projektu včas 
naplnit a  přispět k  řešení místně spe-
cifických problémů a potřeb vzdělávání 
na území MČ Praha 14 a Dolních Počer-
nic. Jak vyplynulo z dotazníkového šet-
ření, zástupci mateřských a základních 
škol i dalších organizací se chtějí nadá-
le podílet na realizaci Místního akčního 
plánu v oblasti vzdělávání.  dm

Projekty

Kvalitní vzdělávání je prioritou Prahy 14
PRAHA 14 PATŘÍ MEZI MĚSTSKÉ ČÁSTI, VE KTERÝCH JE PŘEDŠKOLNÍM I ŠKOLNÍM DĚTEM POSKYTOVÁNO 
KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. JE KLADEN VELKÝ DŮRAZ NA MOTIVACI A ODBORNÉ VEDENÍ PEDAGOGŮ, STEJNĚ JAKO 
NA ROZVOJ BEZPEČNÝCH VOLNOČASOVÝCH ČI ZÁJMOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ I ŽÁKŮ. 

„Jsem ráda, že se nám společně 
podařilo obohatit vzdělávací 
proces v našich školách 
a školkách. Děkuji realizačnímu 
týmu a všem, kdo se do tohoto 
úspěšného projektu zapojili.“

PhDr. Zuzana Jelenová, 
místostarostka MČ Praha 14

20

Místní akční plán Praha 14 II., reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524

Psí terapeuti Borůvka a Fidorka v MŠ Hostavice
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Znáte Zdravotní klauny? Radost a smích nemocným rozdávají už téměř 20 let. Pravidelně 
navštěvují děti v 63 nemocnicích i seniory v 8 domovech a 2 hospicích. Nyní v době izolace a obav 

z onemocnění je dobrá nálada důležitější než kdy jindy. 

Aktuálně Zdravotní klauny potkáte v 70 % nemocnic, které běžně navštěvují. Díky programu 
Virtuální klauniády však zkrátka nepřijdou ani ostatní děti. 

„Tváří v tvář“ Zdravotnímu klaunovi se díky programu Virtuální klauniády mohou bavit všechny 
nemocné děti a prostřednictvím internetu s ním zažít spoustu zábavy. Program je určen 

nemocným dětem v hospitalizaci, případně v domácí péči, ale z důvodu onemocnění dlouhodobě 
oddělených od kamarádů. Klauniáda probíhá v zabezpečeném online prostředí formou 

videohovoru a rodiče ji jednoduše a zdarma objednají na stránkách www.zdravotniklaun.cz.  

Chcete přinést dětský smích do nemocnic i vy? Podpořte činnost Zdravotních klaunů. 
číslo účtu veřejné sbírky: 20 20 20 20 20 / 0600

Zdravotní klauni rozdávají radost - osobní 
i pres internet

číslo účtu veřejné sbírky: 20 20 20 20 20 / 0600číslo účtu veřejné sbírky: 20 20 20 20 20 / 0600

Jak si vedou školy a školky Prahy 14?
V minulém školním roce proběhlo na 14 
mateřských a  7 základních školách 
v  rámci projektu MAP II Prahy 14 do-
tazníkové šetření Mapa školy a Národní 
testování žáků 7. a 9. tříd. 
Výsledky dotazníkového šetření pomáha-
jí ředitelům škol a zřizovateli v plánování 
dlouhodobé koncepce školství. Výsledky 
Národního testování pak mohou pomoci 
žákům v  přípravě na  přijímací zkoušky 
a  učitelům při individuálním přístupu 
k žákům. Evaluaci připravila společnost 
Scio, která s městskou částí spolupracu-
je již 3. rokem.
Na  začátku loňského školního roku 
se žáci 9. tříd ZŠ z Prahy 14 zúčastnili 
Národního testování, které organizu-
je společnost Scio. V rámci celé ČR se 
do tohoto testování zapojilo 19 497 žáků. 
Děti prošly testy z českého jazyka, ma-
tematiky, anglického jazyka a  testem 
obecných studijních předpokladů (OSP). 
Žáci 7. tříd se měli do testování zapojit 
na  jaře, ale vzhledem k  uzavření škol 
testování proběhlo až letos na podzim. 
Pokud tedy vaše děti přinesou v násle-
dujících dnech domů výsledky z Národ-

ního testování, můžete se podívat, jak si 
vedly v porovnání s žáky ze zapojených 
škol napříč celou republikou.

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ STUDIUM
„Výsledky žáků obsahují nejen tzv. per-
centil, ale i slovní hodnocení a doporu-
čení, na co se při svém studiu zaměřit,“ 
říká Michal Dorčák, projektový manažer 
Scio. A co je vlastně percentil? Číslo udá-
vá, kolik procent účastníků mělo horší, 
nebo stejný výsledek. Percentil 87 tedy 
znamená, že daný žák je lepší než 87 % 
ostatních žáků zapojených do testování.
Důležitou informací, a to především pro 
školy a zřizovatele, je výsledek testu OSP. 
Ten totiž říká, jaký je studijní potenciál 
každého žáka. Z výstupů se může zdát, 
že jsou ve škole žáci s horšími výsledky 
oproti ostatním vrstevníkům. Když se ale 
podíváme na  jejich výsledky testu OSP, 
může se ukázat, že takový žák má sice 
nižší studijní potenciál, nicméně pracuje 
nad rámec svých možností. Jinými slovy 
že škola a učitelé úspěšně žáka rozvíjejí.
Dotazníkové šetření Mapa školy bylo 
realizováno během února. Anonymní 

dotazníky vyplňovali žáci i jejich rodi-
če, dále učitelé, provozní zaměstnan-
ci a  ředitelé škol. Výsledky z šetření 
dostali ředitelé a  ředitelky ze zapo-
jených škol v  květnu letošního roku. 
Celkové výsledky pak byly zpracovány 
i  pro zadavatele, tedy pro městskou 
část Praha 14.
Prezentace výsledků a  školení mana-
žerských dovedností pro ředitele zá-
kladních a mateřských škol měly pro-
běhnout koncem srpna v  Kutné Hoře. 
Z  důvodu zavedených opatření kvůli 
šíření koronaviru bylo setkání zrušeno. 
Obě akce proběhly formou webináře 
na přelomu listopadu a prosince.
Za Scio děkujeme školám za aktivní pří-
stup v obou projektech i přes narychlo 
zavedenou distanční výuku a  hektický 
průběh posledních měsíců. 
Tým pro základní a střední školy, Scio

Místní akční plán Praha 14 II., reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008524
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Naše školy

Tak trochu jiný lampionový 
průvod 
Vše kolem nás je jinak, všichni jsme 
z koronavirové situace více než una-
veni. Ve  zprávách se už nevyzná vů-
bec nikdo. Chod naší školky se ovšem 
snažíme udržet v  klidu a  v  normál-
ních podmínkách. Dodržujeme i  tra-
diční akce, i  když právě ty podléhají 
určitým změnám. Jednou z  našich 
oblíbených každoročních akcí je Sva-
tomartinský lampionový průvod. Le-
tos se spíše jednalo o  osvětlený do-
polední rej, který se vinul naší školní 
zahradou. Děti si doma s rodiči nebo 
ve školce vyrobily lampiony, které pak 
společně předvedly na zahradě. Bylo 
veselo, vyhrávala hudba, tančilo se, 
vzduchem létaly papírové sněhové 

koule. Bavily se děti i  většina peda-
gogů. Původní plán byl sice jiný, ale  
sv. Martin se nezlobil a  poslal nám 
i sluníčko, které nás zahřálo. Nechá-
me se překvapit, kdy Martin přinese 
první sníh. A  snad donese i  spoustu 
jiných, pozitivních zpráv. 
Autor textů na stránce: MŠ Paculova

Hurá na Doubravku

Podzim mnoho sluníčka nepřinesl. 
Příroda nás ovšem vybízí k  příjem-
ným procházkám i  bez slunečních 
paprsků. Teple se oblékneme a  mů-
žeme vyrazit. Vždyť s  virem korona-
virem je nám lépe venku. V  prvním 
listopadovém týdnu jsme vyrazili spo-
lečně se staršími dětmi na rozhlednu 
Doubravka.  Pravda, některé z  dětí 
hlásily: „Paní učitelko, tam už jsem 
byl/a, nahoru je strašně moc scho-
dů.“ Rozhledna Doubravka je jedním 
z  hezkých cílů v  okolí naší MŠ. Sna-
žíme se vybírat různé cesty, nemusí-
me jít vždy stejnou. Může se zdát, že 

„všechny cesty vedou do Říma“, v na-
šem případě „na Doubravku“.  Samo-
zřejmě, že to tak není, ale vyzkoušeli 
jsme už různé cesty i  cestičky a  vy-
mýšlíme hry a pohybové aktivity. Teď 
na podzim děti sbírají různé přírodni-
ny a barevné listí a všechno chtějí do-
nést do školky nebo mamince. Vždy se 
dohodneme. I s časem pro volnou hru 
u  rozhledny musíme stihnout oběd, 
naše paní kuchařky nás vždy už ne-
trpělivě vyhlíží. Pro nás pedagogy je 
největší odměnou, když dítě radostně 
a se zaujetím vypráví svoje zážitky –  
nám, kamarádům či rodičům.

Drakiáda  
v MŠ Paculova

Naše nová podzimní akce s  ro-
diči měla být ozdobena ba-
revnými papírovými draky 
a  spoustou zábavy. Současná 
situace je však složitá, všich-
ni víme proč. Doufáme, že nás 
zlý drak „koronavirus“ opustí 
anebo alespoň ztratí svou moc. 
Drakiádu jsme nezrušili, jen 
rodiče museli zůstat  doma. 
Dostali ovšem domácí úkol: Vy-
robte s dětmi draka podle svých 
představ a možností. Originalitě 
a  kreativitě se meze nekladou.  
Dětí i  draků se sešlo hodně, 
a  tak jsme na  zahradě mateř-
ské školy uspořádali přehlíd-
ku vyráběných (i  zakoupených) 
draků. Děti představily svého 
draka kamarádům, proběhly 
se s  ním po  zahradě, zatanco-
valy si za  doprovodu dětských 
písniček. Draky jsme pověsili 
do  našeho zahradního altánu, 
kde proběhla výstavka. Počasí 
bylo chladné, podzimní, nálada 
všech dětí a  učitelek však byla 
slunečná a  usměvavá. Nako-
nec jsme dětem rozdali medaile 
a  sladkosti a  šli jsme se ohřát 
do  školky, kde na  nás už čeka-
la teplá polévka. Komu podě-
kovat? Vlastně všem, kdo se 
účastnili. Myslím, že za všechny 
máme jedno velké přání. Pro-
sím konec doby koronavirové!
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Naše školy / Svoz odpadu

Přípravy na zimu

V  období, které není pro nikoho z  nás 
jednoduché, jsme se s  dětmi zaměřili 
na vytváření vztahu k přírodě. A protože 
si právě povídáme o práci na poli a za-
hradě, přišli předškoláci s  nápadem 
uklidit a připravit naši zahradu na zimu. 
A že je veliká! Vzali jsme si dětské hra-
bičky, lopatky, vozíky, dobrou náladu 
a práce začala. Popadané listí děti na-
vozily do  kompostu, kde si zopakovaly, 
co se v takovém kompostu děje a proč 
ho lidé mívají na svých zahradách. Z po-
padaných menších větviček a  listí děti 
stavěly domečky pro ježky. Přidaly se 
k nám i mladší děti. My všichni z Obláč-
ku, i  naše zahrada, jsme připraveni 
na zimu. Zimo, můžeš mezi nás!

MŠ Obláček

Porota České knihy  
udělila ceny
Devátý ročník České knihy potvrdil, 
že literatura má  v  dnešní uspěcha-
né a  elektronizované době stále své 
místo. Vzít papírovou knihu do  ruky, 
slyšet zvuk otáčených stránek, cítit 
tiskařskou čerň, kochat se krásnou 
obálkou a ilustracemi, to vše má své 
nezaměnitelné kouzlo. 
Žáci Gymnázia Chodovická se již tra-
dičně zapojují do  studentské poro-
ty Ceny Česká kniha. Spolu s kolegy  
z gymnázií v Hradci Králové a v Čes-
kých Budějovicích vybírají ze součas-
ných prozaiků kandidáty na  ocenění.  
Žánry jsou různé, od historických ro-
mánů až po moderní pohádku. Z už-
šího výběru pak rozhodují o  vítězi. 
Na  celkovém vítězi se musí dohod-
nout všechny školy buď osobní schůz-
kou těsně před vyhlášením, nebo on-
line - vzhledem k současné situaci. 
Samotné vyhlášení obvykle probíhá 
v  primátorském salonku Magistrátu 
hl. města Prahy, letos se uskutečni-
lo pouze virtuálně. Autoři si této ceny 

velmi považují, protože si vlastně 
nejen vychovávají nové čtenáře, ale 
zároveň mají zpětnou vazbu o  tom, 
že jejich tvoru čte i mladá generace. 
Nad tím se ostatně podivila i  letošní 
vítězka Bianca Bellová, která zaujala 
svou knihou Mona. Téma knihy roz-
hodně nepatří mezi tzv. oddychové, 
spíše naopak. 

Mgr. Milada Schieblová,  
koordinátor Ceny Česká kniha

Sběrné  
dvory fungují 
celoročně
V poslední době se v naší měst-
ské části objevují černé skládky, 
možná v souvislosti s tím, že jsou 
lidé kvůli lockdownu více doma 
a uklízí a rekonstruují. Větší od-
pad z  domácnosti (nábytek, vy-
sloužilé elektrospotřebiče i  sta-
vební odpad do 1m3 za měsíc) lze 
celoročně odevzdat ve  sběrných 
dvorech, a to zdarma, jen je třeba 
občanský průkaz, kterým proká-
žete trvalé bydliště v Praze. Nej-
bližší sběrné dvory najdete v Ky-
jích v ul. Teplárenská, v Horních 
Počernicích v  ulici Chvalovická 
a  v  ulici Pod Šancemi ve  Vyso-
čanech. Přes zimu je otevřeno 
od  pondělí do  pátku od  8:30 do   
17:00 hodin, v sobotu pak od 8:30 
do  15:00 hodin. Pomozte udržet 
naši městkou část čistou.  pet

Vánoční a novoroční svoz odpadu 
Program svozu je vytvořen tak, aby 
nedocházelo k  přeplnění nádob a  ne-
vznikal kolem nich nepořádek. V  ter-
mínu od  24. 12. do  31. 12. 2020 bude 
svoz směsného odpadu probíhat dle 
příslušných svozových plánů, tedy jako 
v  běžných dnech. U  tříděného odpadu 
budou v  kritických oblastech posíleny 
svozy v období od 23. 12. do 31. 12. 2020.

KAM S VÁNOČNÍMI STROMKY? 
V případě, že máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner na  směsný 
odpad, lze stromky volně odložit ve-
dle nich, v  ostatních případech (čin-
žovní a rodinná zástavba nebo nádoby 
v kleci) prosíme o odložení vánočních 
stromků k  nejbližším kontejnerům 
na  tříděný odpad. Vyhozené vánoční 
stromky rozhodně nepatří do  nádob 
na  směsný odpad, protože výrazně 
snižují jejich kapacitu. Stromky vy-
hazujte nejlépe den před odvozem 
komunálního odpadu, aby nedochá-
zelo k  jejich přílišnému hromadění 
v  ulicích po  zbytečně dlouho dobu. 
Stromky jsou do  vozů na  komunální 

odpad nakládány v  běžných svozo-
vých dnech a  jejich odvoz bude pro-
bíhat po  celý leden a  únor. Výjimka 
platí pro umělé stromky. Pokud už 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří 
do  kontejneru na  tříděný či směsný 
odpad, ale do sběrného dvora.  

pet

Stromky do popelnice nepatří, ani ty umělé 
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Praha 14 kulturní zve / Upoutávka na knihu

O anorexii 
upřímně 
Knížku s tímto názvem 
napsala osmnáctiletá 
studentka z  Jahod-
nice Veronika Ha-
nušová, která se 
s  anorexií potýkala 
od  svých 10 let.  
„V  dnešní době je 
anorexie velmi 
popularizované 
téma a já si ne-
myslím, že je to 
úplně dobře. Po-
pularizace může v  lidech 
vzbudit mylnou představu o  tom, jak je 
život s anorexií zajímavý. Popravdě je velmi nezajíma-
vý, plný omezení a  neštěstí. Nechci získat uznání ani 
obdiv. Přála jsem si přiblížit lidem život s touto nemo-
cí takový, jaký doopravdy je. Je potřeba o tom mluvit. 
Upřímně,” vysvětluje své pohnutky k  sepsání knížky 
Veronika Hanušová. Kniha není k dostání v kamenných 
knihkupectvích, pouze přes internet. 

pet
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Inzerce
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On-line noviny 
do celé rodiny!

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

.cz

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 



Co je spolek Řemesla a čím 
se zabývá?
Spolek Řemesla vznikl v roce 
1994 jako reakce na různé trhy 
a výstavy, kde se prezentovala 
ruční výroba a řemesla. Oslo-
vili jsme řemeslníky a snažili 
se zachránit stará řemesla, 
aby své výrobky prezentovali 
u nás, a tak jim dávali možnost 
malého přivýdělku.

Jaké zboží ve vašem 
Charitativním obchodě 
v sídlišti Lehovec nabízíte?
V obchodě nabízíme nejrůzněj-
ší ručně vyrobené zboží našich 
členů. Blíží se Vánoce, období 
nejkrásnější. Máme ručně vyro-

bené ozdoby, dekorace, dárky 
na podporu kreativity. Najdete 
zde i zdravou výživu, bio pro-
dukty, dárkové předměty, též 
poskytujeme službu výdejního 
místa zboží.

Můžou vás naši čtenáři pod-
pořit i  jinak, než nákupem 
v obchodě? Máte například 
i e-shop?
Každé pomoci si vážíme, pro-
tože nedosáhneme na žád-
nou dotaci či program, který 
vyhlásila vláda. Náklady na 
obchod se stále zvyšují. Také 
koronavirová situace nás veli-
ce zaskočila. Jako změnu a po-
moc bychom uvítali prodejní 

prostor, kde náklady budou pro 
nás akceptovatelné. 
Začali jsme pracovat i na na-
šem e-shopu, s kterého tvorbou 
nám pomáhají handicapovaní 
z Jedličkova ústavu.

Jste součástí nějakého 
komunitního projektu?
Spolupracuji s centrem Karda-
šovská, kde jsem vedla Klub 
seniorů, pomáhala s výukou 
ručních prací a s organizací 
různých aktivit.
V  současné době se velmi 
angažujeme v projektu komu-
nitní zahrady na Praze 14, kde 
tvoříme návrh celého projektu 
i s realizaci.

Medailonky

Dagmar Schytilová

je aktivní žena v seniorském 
věku, předsedkyně spolku Ře-
mesla, provozovatelka chari-
tativního obchodu na sídlišti 
Lehovec. Před 35 lety se mu-
sela postarat o handicapova-
ného syna a začala se zajímat 
o děti s postižením a dospělé.

Postupně o ženy samoživitel-
ky a o seniory. Ráda pomáhá 
lidem a ráda tvoří. V Praze 14 
žije od roku 1980, kde se podle 
ní prostředí mění k lepšímu, od 
stavenišť a bahna na silnicích 
v zelené plochy a parky. Vadí ji 
ale málo parkovacích míst.

Od roku 2002 člen souboru Divadla Studna 
České Budějovice. V roce 2014 založil Divadlo 
Kubko. Od roku 2015 je angažován v Besedá-
riu – vzdělávací programy pro školy. Herec, 
moderátor, šermíř, lektor, autor. A hlavně tatí-

nek Matyáše, Matyldy, Mikeše a Malvíny, dětí, 
které tátovi ochotně pomáhají s jeho prací 
v divadle. Do Prahy 14 se přistěhoval s rodiči 
v roce 2011, bydlí v rodinném domku. Do té 
doby žili v paneláku na jižním Městě.

Jakub Křikava (*1972)

Jaká je vaše původní profese? 
Děláte divadlo „odjakživa”?
Vystudoval jsem gympl a maturoval ještě na 
ekonomické nástavbě. Po vojně jsem osm 
let učil lékaře v ordinacích používat počítače 
a programy pro ambulance. Nevystudoval 
jsem žádnou uměleckou školu. Odjakživa 
jsem chtěl být historický šermíř. Po maturitě 
jsem se potkal s partou historického šermu 
a hodně jsme vystupovali. 
Kvůli zlepšení projevu na scéně jsme ab-
solvovali seminář u manželů Kašparových 
z Divadla Studna v Budějovicích a zde jsem 
angažován dodnes.

Jaký byl Váš první divadelní 
nebo výtvarný projekt?
Jste na něj pyšný?
První samostatný projekt mého 
divadla Kubko byla (a je) pohádka 
Zvířátka a loupežníci. Nechal jsem si 
vyřezat loutky a pak jsem dlooouho 
vyráběl scénu. Několik let. Ale stálo 
to za to a pohádku hraji dodnes.
Trvale spolupracuji (kromě divadla 
Studna) se spoustou báječných 
kolegů. Bája Osvaldová a Veronika 
Krištofová jsou herečky a Veronika 
píše scénáře na mé náměty.



Dostanete-li chuť na opravdu výbor-
nou kávu či na domácí zákusek, na-
směrujte své kroky do kavárny na 
Plechárně, jednoho z center Prahy 

14 kulturní. Na své si zde přijdou i milovníci 
piva a vína. Nezapomínají tu ani na děti. 
Pro ty jsou vždy v nabídce kvalitní limonády 
a také něco dobrého na zub.

Plechárenská kavárna je místem, kde se 
setkávají všechny věkové skupiny. Když 
vejdete, první, čeho si všimnete, je právě 
ta směsice rozdílnosti, která zde, ve spojení 
s architektonickým pojetím prostoru, vytváří 
unikátní atmosféru. Plechárna už dávno 
není jen místem pro skejťáky. Postupně sem 
našli cestu i maminky s dětmi, důchodci 
s vnoučaty. Celé rodiny tu objevily bezpeč-
né prostředí, kde rádi tráví svůj volný čas. 
Když je venku hezky, mohou si návštěvníci 
užívat příjemné venkovní posezení v areálu 
Plechárny a děti se mohou vyřádit na míst-
ním hřišti. Pokud si chcete užívat unikátní 
atmosféry sami, můžete se venku pohodlně 
usadit do lehátka a číst si třeba některou 

z knížek z otevřené knihovny, po-
slouchat příjemnou hudbu, či pozoro-
vat skejťáky trénující neúnavně stále 
nové a nové triky. Když čas chcete 
trávit aktivně, zaměstnanci kavárny, 
která zároveň slouží jako recepce Ple-
chárny, vám půjčí různé sportovní vybavení, 
třeba míč. Anebo si můžete zahrát nějakou 
deskovku. K dispozici jich je plno, a i když 
jste zrovna přišli sami, na Plechárně není 
problém někoho do party najít.

Kavárna Plechárna je hlavně místem, kde 
vás vždy rádi uvidí a s úsměvem obslouží. 
Její personál tvoří nejen studenti, ale také 
dnes všem návštěvníkům již velmi dobře 
známý Zdenda. Všichni se těší, až bude 
kavárna zase otevřená, z haly se budou 
ozývat rány od dopadů skejtů a v kavárně 
bude šumět pára z kávovaru, Zdenda za 
barem natočí s úsměvem pivo a všem bude 
prostě fajn.

Chcete si udělat dobrou kávu i doma? Sle-
dujte facebook Plechárny. Nyní jsou zde je-

dnou týdně workshopy, které by za běžného 
provozu probíhaly naživo. Jeden z nich při-
pravuje právě Zdenda a zasvětí vás v něm 
do tajů latté art.

Aktuálně je otevřeno sice pouze přes okén-
ko, ale stále pro všechny návštěvníky. Až 
se vydáte na procházku po okolí, třeba na 
přilehlé dětské hřiště, nebo nasát trochu té 
vánoční atmosféry u stromku Plechárny či 
v parku U Čeňku, můžete si v kavárně na 
cestu koupit něco dobrého s sebou, třeba 
teplý domácí štrúdl, s láskou pečený výhrad-
ně pro návštěvníky Plechárny. Anebo skvělý 
vánoční čaj.

Myslíte si, že máte vliv na vývoj 
místních komunit? Aktivizujete je?
Nevím. Poté, co jsme se na Hutích rozkouka-
li, zapojili jsme se do místního sousedského 
společenství, pořádáme dětský den, lampi-
onový průvod, jarní a podzimní úklid Hutí. 
Komunitu u nás báječně nastartoval Martin 
Perlík. Parta sousedů kolem něj je schopná 
tvořit, bavit i zvelebovat své okolí a mě baví 
jim pomáhat. Navíc teď máme krásný park 
a hřiště, kde lze konat akce i se potkávat, 
a v plánu je i kavárna s komunitním zázemím.

Vnímáte Prahu 14 jako kulturní?
Jasně, tedy alespoň ty části, které už jsem 
obrazil s představeními. Sleduji nabídku 
kulturních domů, spolupracuji s lidmi, kteří 
se starají o volný čas a kulturu na radnici, 
ve školách a školkách a nenarazil jsem na 
nikoho, kdo by nad svou prací nepřemýšlel 
a nesnažil se udělat pro svoje diváky a obec 
to nejlepší. Fakt!

Co postrádáte na Praze 14?
Centrum. (Kromě CČM). Ale vnímám své 
město jako jednotlivé čtvrti a ty svá centra 
(náměstí, parky, plácky…) mají, takže je to 
možná výhoda – jsme multicentroví :)

Co je pro Vás v životě důležité?
Rád bych řekl, že hudba, historie, běhání se 
psem, ale rád prokrastinuju u her a seriálů. 

Chci věci dělat naplno. Abych si mohl večer 
říct, že jsem spravedlivě orvanej a stálo to 
za to.

Na čem zrovna pracujete?
Nechal jsem vyřezat nové loutky do již hoto-
vé pohádky o pirátech a rád bych udělal nový 
příběh, který by byl bez mluveného projevu.

Jak slavíte Vánoce? 
Máte nějakou oblíbenou tradici?
Pořádáte nějaké vánoční představení?
U Santových bílých vousů! Advent je pro mě 
obvykle jeden velký kolotoč. A je to kolotoč 
školních představení, kulturáků a divadel 
a venkovních hraní na trzích a slavnostech 
a já si pak až do ledna tahám skořici a hře-
bíček ze zubů. 
Do toho Mikuláš – pak bereme našeho bílé-
ho koníka Kvíťu (který jinak vozí Bajaju) pro 
rytíře Svatého Martina a k tomu ještě hry 
s vánoční tematikou, zpívání koled, a tak 
jsem rád, když 23. prosince večer zakotvím 
doma a s rodinou můžeme prožít ten krás-
ný následující čas pohromadě. A házíme 
po domu obuví, krájíme jablka, pouštíme 
ořechy, zpíváme koledy, společně děláme 
salát, jen kapry jsme pustili k vodě a jíme 
mořské ryby. Snad nám Jihočeši odpustí.

Pozvání na kávu





více naleznete na Facebooku @KDKyje
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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  dobrým 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, pavel.janci@email.cz

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

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  víken-
dy bez příplatků. Km po  Praze zdarma. 
775 631 233 www.stehovanivrana.cz 
n Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 

Výměna kuch. desek a dřezů. Volek – Tel. 
602 649 359
n Účetní a  daňová kancelář – MIDATAX 

Experts s.r.o. – účetnictví, mzdy, daňo-
vá přiznání, služby daňového poradce. 
Vše i  online, info@ucetnictvi-online.cz,  
www.midatax.cz, tel. 604 734 175
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 pro-

fesionální malířské služby. Provádíme 
všechny práce v  nejvyšší kvalitě. Malu-
jeme s  úsměvem, rychle a  kvalitně. Tel. 
775 30 30 50. www.malovaninatirani.cz. 
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 !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU 
!! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Na-
ložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Stěhování-Doprava. Tel. 773 484 056
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 Čištění odpadů a domovní kanalizace. Ne-

odtéká dřez, vana, umyvadlo, WC, atd.? 
Vyčistím, vyřeším. Volejte kdykoli na TEL. 
734 245 148

OSTATNÍ

n KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. TEL. 603 247 819. 
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ
n KOUPÍME ST. ZLATÉ ŠPERKY, i poškozené, 

zl. mince, st. stříbrné předměty, i nekompl. 
stř. příbory, st. sečné zbraně, pánské nár. 
hodinky, zlomkové zlato za aktuální ceny – 
platba hotově. INTERANTIK PRAHA 9, POD 
PEKÁRNAMI 3, naproti výstupu z  METRA 
B. Informace – 605  829  440, přechodně 
otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod
n Vykoupím staré knižní pozůstalosti, staré 

tiskoviny, sbírky starých pohlednic, poš-
tovních známek, fotografií, staré obrazy 
apod. 731 489 630
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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

733 720 744 
hrda@regvyd.cz

Růžena
 

HRDÁ

Řádkovou inzerci 
v těchto novinách pro vás zajistí:
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HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
GLEN 

SLATER
LIBRETOCHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN GLEN 
SLATERSLATER

LIBRETOCHERI  STE INKELLNER
CHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). 

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇˇ

Premiéra ČERVEN 2021

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKY

Premiéra ČERVEN 2021

MUZIKÁLOVÉ 
LÉTO
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V tajence najdete začátek citátu indického duchovního učitele, mystika a guru Osha:  „...,nebudete šťastní nikdy.“

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem 
posílejte do 15. prosince 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 podatelnu úřadu.

Tajenka listopadového vydání časopisu Čtrnáctka (2020/11) zní: „Jestli v životě najdeš cestu bez překážek, URČITĚ NIKAM 
NEVEDE.“ 
Vylosovaní výherci jsou: Radek Treml, Praha 4; Kateřina Vodičková, Praha 14; Jarmila Horáková, 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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