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Obsah Vážení přátelé, 
dovolte mi, abych Vás přivítal v novém 
roce a popřál Vám do něj jen to nejlepší. 
Ať jste zdraví, šťastní a úspěšní při plnění 
svých předsevzetí. Doufám také, že jste si 
během vánočních svátků pořádně odpoči-
nuli, potěšili se s blízkými a celkově přišli 
na jiné myšlenky.
Přestože pevně věřím, že se nám letos 
v boji s koronavirem povede lépe než loni, 
nezbývá nám nic jiného než se nanovo 
obrnit trpělivostí. Zejména s neustále se 

měnícími vládními opatřeními. Předpokládám, že nejsem sám, komu 
připadá, že se z vládního systému PES stal kočkopes a z uváděných 
statistik jen snůška těžko pochopitelných čísel. Důležité je tedy jed-
no: k celé situaci přistupovat zodpovědně, ovšem s rozumem.
Pandemie nepříznivě ovlivnila mnoho oblastí. Jednou z nich je 
ekonomika, tedy i rozpočty hlavního města Prahy a městských 
částí. Navzdory negativním dopadům koronavirové krize nechceme 
rezignovat na naše plány. Samozřejmě předpokládáme, že v otázce 
financování jednotlivých akcí bude situace složitá, nicméně hodlá-
me udělat vše pro to, abychom pokračovali v budování cyklistické 
infrastruktury, v rekonstrukci radniční budovy, rozvoji území v pís-
kovně Bílý kůň nebo například v projektu MŠ na Hutích. 
Co se škol týká, připravujeme v ZŠ Generála Janouška, Bratří 
Venclíků a Šimanovská odborné učebny. Zároveň budeme pokračo-
vat v zavádění systému nuceného větrání s rekuperací ve školních 
třídách, které mimo jiné přispívá ke snižování rizika šíření nákazy 
covid-19. 
Plány nejen prezentujeme, ale také realizujeme, což potvrdil i loň-
ský rok. Například se nám podařilo docílit výrazné proměny vni-
trobloků na Černém Mostě, postavit nový most v ul. Za Rokytkou, 
opravit ulici Za Školou nebo pokročit v budování Severovýchodní cy-
klomagistrály. S hl. m. Prahou a dalšími subjekty spolupracujeme 
také na přípravě revitalizace náměstí v Hloubětíně nebo dopravního 
terminálu na Černém Mostě.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen lékařům, sestřičkám, záchra-
nářům a dalšímu zdravotnickému personálu, ale i všem ostatním, 
kdo se zapojují do boje s koronavirovou pandemií. Vaší práce a obě-
tavosti si velmi cením. Věřím, že díky Vašemu nasazení a odpověd-
nému chování nás ostatních tento boj vyhrajeme.
Přeji krásný nový rok všem.

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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ŠKOLY A ŠKOLKY
„Pokud vše půjde dobře a  podaří se 
i  při výrazném snížení příjmů na  in-
vestice zajistit v  rozpočtu dostatek 
finančních prostředků, mělo by se 
v  roce 2021 do  oblasti školství in-
vestovat přibližně 129 milionů ko-
run. Snažíme se  o  maximum mož-
ného,  přesto musím konstatovat,  že 
technický stav některých sídlištních 
základních škol bude vyžadovat zá-
sadnější investice, s  nimiž je nutné 
v budoucnu počítat. Vzhledem k tomu, 
že rozpočet naší MČ je omezený, sna-
žíme se finance na investice prioritně 
získávat z  evropských fondů. Praha 
14 patří v této oblasti k nejúspěšněj-
ším žadatelům v rámci Prahy.  Letos 
se nám podařilo dokončit energetické 

renovace – nucené větrání s rekupe-
rací na ZŠ Bratří Venclíků, Generála 
Janouška, Chvaletická a  Vybíralova, 
rovněž jsme vybudovali polytechnic-
ké venkovní učebny v  některých MŠ 
a ZŠ,” řekla místostarostka Prahy 14 
PhDr. Zuzana Jelenová, do jejíž gesce 
spadá školství a evropské fondy. 
V  projektu „rekuperací“ hodlá MČ 
nadále pokračovat. Na  podzim 2020 
bylo schváleno sedm žádostí na ener-
getické renovace mateřských škol 
Sluníčko, Chvaletická, Jahodnice, 
Korálek, Paculova, Vybíralova a  Ze-
lenečská. Podle finančních možností 
by se mělo začít s realizací v průběhu 
prázdnin. Od  hlavního města Prahy 
v  projektu Smart City získala Praha 
14 dotaci na vybudování inteligentní-
ho kamerového systému na  ZŠ Ge-

nerála Janouška.  Projekt, který při-
spívá ke zvýšení prevence kriminality 
a bezpečnosti dětí v souladu s pravi-
dly na  ochranu soukromí (GDPR), by 
se měl realizovat v průběhu roku. 
 „Úspěchem, ze kterého mám velkou 
radost, je schválení naší žádosti 
o  dotaci na  vybudování zelených 
střech na  Základních školách Bratří 
Venclíků a Generála Janouška,” dopl-
nila místostarostka Jelenová.  Zelené 
střechy nabízí řešení řady problémů 
– sníží teplotu střechy a  prašnost 
v  okolí, také energetickou náročnost 
budovy a  poplatky za  odvod srážko-
vé vody. Naopak přispívají ke  zvýše-
ní vlhkosti vzduchu v  letním období 
a  estetičnosti prostředí. Navíc jsou 
téměř bezúdržbové, stačí je kontrolo-
vat jednou ročně. 

Co čeká Prahu 14 v novém roce?
JE ZVYKEM, ŽE LEDNOVÉ ČÍSLO ČTRNÁCTKY PATŘÍ VÝHLEDU NA NÁSLEDUJÍCÍ ROK – ZEJMÉNA, CO SE 
TÝKÁ VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘIPRAVOVANÝCH INVESTIC. ANI LETOŠEK NENÍ VÝJIMKOU. PŘESTO JE TŘEBA 
BRÁT V POTAZ, ŽE DOPADY SOUČASNÉ KORONAVIROVÉ KRIZE MOHOU RADNIČNÍ PLÁNY OVLIVNIT. 

U Kyjského rybníka městská část plánuje přírodní hřiště, jehož součástí má být i tzv. transbordér.  Zdroj: Huť architektury Martin Rajniš



05

Téma

Do  konce března by měly vzniknout 
nové odborné učebny na ZŠ Bratří Ven-
clíků (jazyková učebna, cvičná kuchyň-
ka, chemická učebna, dílna a zahradní 
domek pro pěstitelské práce), Generá-
la Janouška (několik jazykových uče-
ben a  dílny) a  Šimanovská (jazyková, 
přírodovědná a polytechnická učebna). 
V další fázi se pak modernizace odbor-
ných učeben dočká i ZŠ Hloubětínská, 
Chvaletická a Vybíralova. 
K menším investicím z rozpočtu MČ pa-
tří přeměna kuchyně ZŠ Šimanovská 
na výdejnu a rozšíření jídelny, současný 
stav kapacitně nevyhovuje vzhledem 
k  navýšení počtu žáků. Žáci o  obědy 
za  stravenku samozřejmě nepřijdou, 
jen se bude vařit jinde. 

DOPRAVA
„V roce 2020 byla úspěšně dokončena 
rekonstrukce technické vybavenosti 
v oblasti Hloubětína, konkrétně v uli-
cích Zelenečská, Nehvizdská a  Kon-
zumní, investorem byl Magistrát hlav-
ního města Prahy. V  roce 2021 by se 
mělo pokračovat dalšími etapami, re-
konstrukci čeká část ulice Mochovská 
– střed a Milovická. Realizace ze stra-

ny magistrátu v tomto roce je připra-
vena, vzhledem k napjatému rozpočtu 
však není v tuto chvíli jistá. Na většině 
dopravních projektů spolupracujeme 
s  magistrátem, Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) a dal-
šími subjekty a  nejde vždy všechno 
tak rychle, jak bychom si přáli. Řadu 
projektů brzdí zdlouhavá projednání 
s dotčenými subjekty,“ vysvětluje mís-
tostarosta Ing.  Petr Hukal, který má 
v Praze 14 na starosti dopravu.

Rekonstrukce se dočká také ulice 
Hůrská, tato akce bude hrazena z roz-
počtu MČ. Citelně se dopravy v Praze 
14 dotkne rekonstrukce mostu v ulici 
Za Černým mostem realizovaná TSK, 
která by měla být zahájena v  roce 
2021. „Bylo vydáno stavební povolení, 
čekáme na  upřesnění harmonogra-
mu. Jsme si vědomi toho, že tato akce 
bude mít velký dopad na dopravu v ob-

lasti Kyjí-Hutí, o  dalším vývoji bude 
městská část občany informovat,” do-
plnil místostarosta Hukal.  
Dlouhodobě řešeným dopravním pro-
jektem na  území Prahy 14 je lávka 
Rajská zahrada. Povede od  místní 
stanice metra přes Chlumeckou ulici 
a bude mít ještě jednu vyšší úroveň, 
která umožní přechod přes železnici. 
Jedná se rovněž o projekt Magistrá-
tu hl. m. Prahy, letos by mělo dojít 
k vydání stavebního povolení, samot-
ná stavba pak započne zřejmě v roce 
2022. Stavba se koordinuje s optima-
lizací železniční trati, na železnici by 
měla vzniknout nová zastávka Rajská 
zahrada. „Usilujeme o to, aby se obě 
akce koordinovaly, i  když má každá 
jiného investora,” říká místostarosta 
Hukal.   
Kromě zastávky Rajská zahrada by 
se Praha 14 měla dočkat dalších tří 
železničních zastávek, které vznik-
nou z  iniciativy městské části na do-
savadní nákladní železniční trati, jež 
prozatím osobní dopravě nesloužila. 
Budou to zastávky Hostavice, Jahod-
nice a  Jiráskova čtvrť. Městská část 
projektu věnuje ojedinělé úsilí, jedná 
se Správou železnic a  sama připra-

V pískovně Bílý kůň se pracuje na posledních zabezpečeních stropu. Prohlídek podzemního prostoru se už několikrát zúčastnili starosta Prahy 14 
Mgr. Radek Vondra i místostarostka Mgr. Irena Kolmanová.  Zdroj: Archiv MČ Praha 14

„V roce 2021 by se do oblasti 
školství mělo investovat přibliž-
ně 129 milionů korun.“

místostarostka Prahy 14  
PhDr. Zuzana Jelenová
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vuje dokumentaci pro vydání územní-
ho rozhodnutí. Zahájení realizace se 
očekává v roce 2022. 
Co se cyklistické infrastruk-
tury týká, v  lednu MČ Praha 14 
otevře dokončenou etapu mezi 
Budovatelskou ulicí a  východním 
ekoduktem přes ulici Novopackou 
(Vysočanskou radiálu). V  přípravě 
jsou i  další etapy (6.1 a  6.2), které 
propojí Prahu 14 s Vysočany a Horními 
Počernicemi. Aktuálně je požádáno 
o  územní rozhodnutí, ale bude to 
ještě běh na  dlouhou trať. Praha 14 
také projekčně připravuje tzv. drážní 
stezky podél stávajících železničních 
tratí. V  oblasti bezmotorové 
dopravy MČ Praha 14 spolupracuje 
s  organizacemi Pěšky městem 
a  BESIP na  projektu bezpečné cesty 
do  škol. Byly zpracovány studie 
na  řešení situace pro ZŠ Bratří 
Venclíků, Hloubětínská a Chvaletická 
a vybraná místa jsou dále projekčně 
zpracovávána.  
Mezi další dopravní projekty, které 
se aktuálně připravují, patří úpra-
vy křižovatek v  ulici Broumarské, 
konkrétně s Rožmberskou a Česko-
brodskou, které povedou ke zlepšení 
dopravní situace v  této ulici. Aktuál-
ně se zpracovává dokumentace pro 
územní rozhodnutí, s  realizací by se 
mohlo začít v  roce 2022. Již dlouho 
Magistrát hl. m. Prahy plánuje i pro-
pojení ulic Budovatelská – Ocelkova, 

konkrétně od křižovatky se Skorkov-
skou ulicí s cílem odlehčit oblasti Ky-
je-Hutě od tranzitní dopravy.

VEŘEJNÝ PROSTOR, 
ZELEŇ
Fejkova pískovna, známá spíše pod 
názvem „Bílý kůň“, patří mezi jednu 
z  mála velkých báňsko-technických 
památek v Praze. Navzdory svému po-
tenciálu její podzemní prostory dlouho 
zůstávaly nepovšimnuty, pouze se zde 
vršil odpad, který do pískovny lidé od-
hazovali větracími a vstupními šachta-
mi. Před pěti lety se dobrovolníci z řad 
vyznavačů geocachingu (pod vedením 
Jiřího Taxe) a  ochránců přírody (pod 
vedením Stanislava Tůmy z  Českého 
svazu ochránců přírody) rozhodli, že 
podzemní prostory vyčistí. Během roku 
zde zorganizovali 11 brigád, kterých 
se zúčastnilo 132 dobrovolníků geoca-
chingové komunity a 5 ochránců příro-
dy, řada z nich opakovaně. Celkem bylo 
ručně, jen pomocí kladky na povrch vy-
taženo 65 tun nepořádku, a to v součtu 
za 2100 hodin. „Na dobrovolníky jsme 
posléze navázali my jako městská 
část, která získala pískovnu do  sprá-
vy. Podzemí je momentálně komplet-
ně vyčištěné, dolů vedou nové schody, 
s výjimkou jednoho propadu, na němž 
se pracuje, aktuálně jsou již zabez-
pečené i  všechny stropy. Vše spěje 
k tomu, abychom v řádu měsíců mohli 

dolů, samozřejmě zatím spíše jen in-
dividuálně a  v  omezené míře, pouštět 
první zájemce o  prohlídku,“ vysvětlila 
místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, 
do  jejíž gesce spadají investice měst-
ské části. Během roku 2021 vznikne 
studie na  realizaci parku na  povrchu. 
Předpokládá se zde nejen úprava zele-
ně a umístění laviček, ale také domek 
nabízející potřebné zázemí pro správ-
ce a  pro návštěvníky. „Připravujeme 
také vyčištění prostoru nad pískovnou 
od  náletových dřevin a  dalšího nepo-
řádku tak, aby byl pozemek připraven 
pro realizaci navazujícího projektu,“ 
doplnila místostarostka Kolmanová.
Co se revitalizace veřejného pro-
storu týká, dlouhodobě se řeší i  bu-
doucnost Centrálního parku neda-
leko stanice metra Rajská zahrada 
na Černém Mostě. Projekt, který na-
vazuje na proběhlou architektonickou 
soutěž a  který počítá s  vytvořením 
příjemného místa pro aktivní odpo-
činek i  relaxaci, se měl v  roce 2021 
začít realizovat. „Uvidíme, zda se 
nám to podaří. Vzhledem k  propadu 
v  příjmech v  souvislosti s  pandemií 
covid-19 není jisté, že dokážeme za-
jistit financování. Jasno bude v tomto 
ohledu v  nadcházejících měsících,“ 
řekla místostarostka Kolmanová.
Úplnou novinkou, na  níž radnice mo-
mentálně pracuje s  autorem rozhled-
ny Doubravka architektem Martinem 
Rajnišem, je tak zvaný transbordér. 

V roce 2020 se rekonstrukce dočkala mimo jiné i ulice Za Školou v Kyjích.  Foto: Kristýna Bílková
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Má vzniknout v rámci přírodního hřiš-
tě, které chce městská část vybudovat 
vedle připravovaného biotopového kou-
paliště. „Transbordér spolu s  hřištěm 
v  současnosti, jak se říká, kreslíme. 
Jedná se o přepravník pro chodce a pro 
cyklisty, takový kříženec mezi mostem 
a jednoduchou lanovkou,“ upřesnil sta-
rosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra, kte-
rý má v gesci územní rozvoj v městské 
části. Vrcholným obdobím transbordé-
rů je 19. století, kdy se budovaly obrov-
ské ocelové konstrukce v ústí přístavů. 
Pod jejich desítky metrů vysoko umís-
těnými vazníky proplouvaly zaoceánské 
plachetnice a z břehu na břeh přejížděly 
obrovské gondoly, které pojaly mnoho 
lidí i vozů. „Transbordér, který chceme 
vybudovat na  břehu Kyjského rybní-
ka, bude pochopitelně mnohem menší 
a jednodušší. Gondola pojme 6 lidí nebo 
2 až 3 cyklisty s tím, že pohon bude ryze 
‚ruční‘. Transbordér dá do pohybu osa-
zenstvo přepravníku, a to pomocí lana 
a  kladky,“ vysvětlil starosta Vondra. 
Aktuálně se na  vybudování přírodní-
ho hřiště a  transbordéru připravuje 
žádost o stavební povolení.
Konkrétní obrysy má nyní už roze-
stavěný park pro bikery na Jahodnici 
(mezi ulicemi Nedokončená a Manželů 
Dostálových). Do konce loňského roku 
městská část upravila terén a  aktu-
álně se pracuje na  zavedení přípo-
jek vody a  elektřiny pro infocentrum. 

„Letos stavíme – tedy dokončíme in-
focentrum, postavíme trať, překážky, 
vyhlídky a odpočinkové zóny. Na závěr 
upravíme terén a vysadíme zeleň. Ho-
tovo by mělo být v polovině roku 2021,“ 
uvedla místostarostka Kolmanová.
S  revitalizací veřejného prostoru ne-
pochybně souvisejí i  léta slibovaná 

proměna náměstí v  Hloubětíně či 
projekt Vybíralka 25. První zmiňova-
ný projekt jde kompletně za  hlavním 
městem Prahou, respektive Technic-
kou správou komunikací hl. m. Prahy. 
Jeho realizace byla z různých, zpravi-
dla finančních a  technických důvodů 
již několikrát odložena. „Už si netrou-
fám nic odhadovat, ale samozřejmě 
bychom byli hrozně rádi, kdyby TSK 
letos už konečně začaly,“ podotkla 
místostarostka Kolmanová. Projektu 
Vybíralka 25, který navazuje na zhruba 
dvouletou sérii veřejných projednávání 
v režii Institutu plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, se daří lépe. Alespoň té jeho 
části, kterou má na starosti městská 
část. „Záměr revitalizace je rozdělen 

do dvou souborů projektů. První, kte-
rý se zatím nerealizuje a  mimo jiné 
obsahuje revitalizaci zeleně a  komu-
nikací v  okolí vnitrobloku Vybíralova, 
řeší hlavní město Praha. Druhý sou-
bor, který máme na  starosti my jako 
městská část a již je rozpracovaný, se 
týká revitalizace areálu ZŠ Vybíralo-
va včetně rekonstrukce předprostoru 
školy a  rozšíření areálu MŠ Jahoda. 
Atrium je již hotové a nyní pracujeme 
na  předprostoru,“ doplnila místosta-
rostka Kolmanová.
S  tím, jak vypadají veřejná prostran-
ství, je úzce spjatá kvalita péče o ze-
leň. S ohledem na růst cen materiálu 
či na nové plochy, jež je třeba udržovat, 
radnice původně plánovala, že na za-
bezpečení této oblasti navýší rozpočet. 
Kvůli pandemii a propadu ve financích 
to však nebude možné. „Pravděpo-
dobně zůstaneme zhruba na  stejné 
částce jako v  minulých obdobích, kdy 
šlo do údržby zeleně a veřejného pro-
storu asi 20 milionů korun ročně,“ vy-
světlila místostarostka Kolmanová. 
Pokud se městské části podaří získat 
dotaci od  magistrátu, obnoví a  doplní 
historickou alej v  Hostavicích směrem 
od  ulice Vidlák. Některé zdejší stromy 
čeká revitalizace, jiné bude pro jejich 
špatný stav třeba pokácet a  nahradit 
novými. Celkem alej čítá bezmála 60 lip. 
Na  podzim radnice plánuje sázet další 
tisíce cibulovin, přibydou i nové stromy. 

Polyfunkční budova s byty, infocentrem či knihovnou má být postavena na Černém Mostě.  Zdroj: Atelier Secco, s. r. o.

Polyfunkční dům na Černém 
Mostě vypadá, minimálně 
na papíře, skvěle. Konečně  by 
tomuto bezútěšnému prostoru 
dal smysl.

místostarosta Prahy 14 Jiří Zajac
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ČTRNÁCTKA  
PODLE VÁS
Také v  letošním roce bude městská 
část pokračovat v  realizaci projektů 
vzešlých z  participativního rozpočtu, 
tedy těch, které podali přímo místní 
občané. Bude mezi nimi například vy-
budování vyhlídky v ulici Vlkovická, kte-
rá spojuje Jiráskovu čtvrť s  Kyjským 
rybníkem, dokončení polepů vybraných 
autobusových zastávek či výstavba psí-
ho hřiště na Rajském vrchu. Příští zim-
ní sezónu by se měla uskutečnit i „le-
dová“ varianta volnočasového festivalu 
Stop Zevling, který se v roce 2020 kvůli 
epidemiologické situaci nekonal.
Participativní rozpočet je součástí 
mezinárodního projektu Místní Agen-
da 21 (MA21), který Praha 14 úspěšně 
několik posledních let naplňuje. Aktu-
álně se realizují či dokončují projek-
ty z  druhého ročníku, přičemž stejně 
jako na  první i  na  něj městská část 
uvolnila 5 milionů korun. Velké plá-
ny má Praha 14 i se samotnou Místní 
Agendou 21. „Budeme usilovat o vstup 
do kategorie A, tedy té úplně nejvyšší. 
Zatím jsme v „béčku“ a i to je úspěch, 
který se zatím žádné jiné městské 
části z celé České republiky nepovedl. 
Program cílí na  podporu participace 
obyvatel na  místním dění i  na  udrži-
telný rozvoj městské části jako takový. 
Čeká nás zpracovávání mnoha auditů 
a příprava podzimní obhajoby. Věřím, 
že máme dobře našlápnuto,“ řekla 
místostarostka Kolmanová, do  jejíž 
gesce spadá právě i MA21.

REKONSTRUKCE 
BUDOV, VÝSTAVBA
Nejen v Praze 14, ale prakticky v celé 
metropoli chybí byty. Proto se radnice 
pustila do přípravy projektu na výstav-
bu polyfunkčního domu na  Černém 
Mostě. „Od hlavního města Prahy jsme 
získali do správy dlouhá léta rozestavě-
né torzo stavby kousek od stanice me-
tra. Nyní máme v  ruce studii na  nový 
objekt s více než 70 byty, kavárnou, info-
centrem Prahy 14 a pobočkou městské 
knihovny. Budova, minimálně na papí-
ře, vypadá skvěle a konečně by tomuto 
bezútěšnému prostoru dala smysl. Zá-
měr je navíc v souladu s připravovanou 
budoucí revitalizací dopravního termi-
nálu,“ uvedl místostarosta Prahy 14 
Jiří Zajac, který má v gesci místní by-
tovou politiku. Připouští, že realizace 
takového projektu se neobejde bez vý-

razné dotace, protože náklady vystou-
pají do stovek milionů korun. „Nicmé-
ně podstatné je aspoň začít. Současná 
stavba má sice stavební povolení, ale 
je třeba ho upravit v  režimu změny 
stavby před dokončením. Momentálně 
se vztahuje k jinému účelu. Tento pro-
ces proběhne počátkem příštího roku. 
Následně připravíme výběrové řízení 
na zpracovatele prováděcí dokumenta-
ce a realizátora v jednom – to znamená 
v režimu ‚design and build‘, kdy stavbu 
‚nakreslí‘ i  postaví jedna firma. Tento 
systém má řadu výhod. Už jen to, že 
realizátor nestaví něco, co mu připra-
vil někdo jiný – projekt velmi dobře zná 
a  snižuje se riziko pochybení,“ dodal 
místostarosta Zajac. 
V  podobném režimu, tedy formou 
„design and build“, má radnice záměr 
zrealizovat i  dlouhodobě připravova-
nou rekonstrukci Domova pro seni-
ory v Bojčenkově ulici. Tento projekt 
závisí na  tom, kdy letos Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vypíše dotační 
tituly, aby mohla městská část zažá-
dat o finanční podporu. V únoru chce 
radnice vyhlásit soutěž na zhotovite-
le prováděcí dokumentace i samotné 
stavby.
Co se výstavby týká, pokračuje měst-
ská část také v  přípravě nových ko-
munitních center v  ulici Splavná 
na Hutích, v místě stávající restaurace 
u minigolfu a v ulici Baštýřská na Ja-
hodnici. V případě druhého jmenované-
ho projektu byla už v září 2018 v areálu, 
resp. v  tamní nově zrekonstruované 
vile, otevřena nová pobočka ZUŠ Rati-
bořická. Letos má začít výstavba nové-
ho objektu za touto budovou, který na-
bídne kavárnu, kancelářské prostory 
i další učebny pro „zušku“. Pro potřeby 
výstavby komunitního centra ve Splav-
né je momentálně hotová žádost o sta-
vební povolení, zároveň městská část 
připravuje žádost o  finanční podporu 
z evropských fondů – konkrétně z Ope-
račního programu Životní prostředí.
Během letošního roku bude dokonče-
na i aktuálně probíhající rekonstrukce 
radniční budovy v ulici Bratří Venclíků. 
Budova se postupně zatepluje, vymě-
ňují se zde okna, dveře i  elektrické 
rozvody. Po  dokončení bude radnice 
disponovat i nádrží na zadržování deš-
ťové vody, novým kotlem a především 
pak novou vzduchotechnikou. Jedním 
z  důvodů rekonstrukce je snaha sní-
žit náklady – energetická spotřeba 
oproti současnému stavu klesne asi  
o 50 procent.  red, pet

ANKETA
S JAKÝMI PRACOVNÍMI 
PŘEDSEVZETÍMI VSTUPUJETE 
DO ROKU 2021? CO PRO VÁS JAKO 
PRO ZASTUPITELE PRAHY 14 
 BUDE LETOS PRIORITOU?

Rok 2020 byl pro větši-
nu z  nás velmi náročný 
a všichni jsme se s sna-
žili s  tím, co nám při-
nesl, co nejlépe poprat. 
Věřím, že nový rok při-

nese do našich životů zklidnění a jisto-
tu. Mým dlouhodobým přáním je, aby 
všichni z nás měli šanci bydlet v důstoj-
ném prostředí. Budu prosazovat vý-
stavbu družstevních bytů na Praze 14. 
Zásadním projektem, který chci zrea-
lizovat, je polyfunkční dům na konečné 
metra, který nabídne desítky nových 
bytů, knihovnu a  místa k  odpočinku 
a příjemnému posezení.
Přeji všem krásný a pohodový rok.

Jiří Zajac, ODS

V roce 2021 bych velmi 
rád do práce pro měst-
skou část a  její obyva-
tele přinesl ještě větší 
dávku pozitivní energie. 
Současná doba není 

snadná, a tak věřím, že je nutné šířit 
pozitivní náladu, protože i díky té pak 
můžeme snáze pracovat na  rozvoji 
Čtrnáctky tak, aby byla opravdu mís-
tem pro kvalitní život pro všechny své 
obyvatele. Co se týká konkrétnějších 
předsevzetí, tak je to pak především 
zodpovědné vyrovnání se s  plánova-
nými výpadky příjmů v rámci rozpoč-
tu městské části.

Jaroslav Verner, Piráti

V souvislosti s mým pů-
sobením v  Kontrolním 
výboru mám předse-
vzetí dohlédnout na  vy-
užití plánované rekordní 
půjčky 250 milionů Kč, 

kterou si chce v březnu vzít naše radni-
ce od Magistrátu hl. m. Prahy. Její po-
mocí chce financovat své provozní a in-
vestiční akce. Myslím, že v době krize 
se má utrácet obzvlášť moudře za jen 
opravdu potřebné věci, ať jde o člově-
ka, nebo o radnici. Škoda, že odpovědní 
radní v posledních letech nedbali mého 
varování o  neudržitelném rozpouště-
ní finančních rezerv, nyní by se hodily. 
 Ing. Jan Adámek, ANO 
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INZERCE

ČESKO-ANGLICKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠANCE PRO ROZVOJ 
VAŠEHO DÍTĚTE

 
  ČÍM JSME JINÍ?
• máme 8 hodin týdně anglického
   jazyka od 1. třídy (výuka
   vybraných předmětů v Aj),
   nezatěžujeme rodiny náročnou
   domácí přípravou

• máme nízký počet žáků ve třídě

• rozvíjíme logické myšlení žáků

• vyučujeme interaktivně, 
   moderně a s radostí z úspěchu

• nabízíme mnoho odpoledních
    kroužků

• máme zkušenosti s distanční
    výukou

 • sídlíme v přírodním prostředí 
   u rybníka a lesa

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
S MOŽNOSTÍ NÁVŠTĚVY VE 
VYUČOVÁNÍ

 20. 1. 2021
 17. 2. 2021

Prosíme, dejte nám vědět, 
kapacita návštěv je 
v současné době omezená.
Individuální návštěvy dle 
dohody.

                                    
www.sofiaschool.cz 
info@sofiaschool.cz                  
TEL: 775031603
Jirny, Navrátilova 69

Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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

sobota 9. 1. 2021 od 8:00 do 18:00
nebo jindy po dohodě a na akci

finský systém
výběru volitelných

předmětů

česká
i mezinárodní

anglická
maturita

á

přípravné kurzy
na přijímací

zkoušky

zahraniční stáže
hrazené

z fondů EU

STAŇ SE NA DEN STŘEDOŠKOLÁKEM
termín: 7. a 8. 1. 2021

Pro více informací volejte studijní oddělení.

Rozvoj a proměna Lehovce
Jedním z  projektů, který v  nadchá-
zejícím období dostane konkrétní ob-
rysy, je i Strategie rozvoje a revitali-
zace Lehovce. Vzniká v  rámci pilotní 
podoby spolupráce veřejnosti, měst-
ské části, koordinátora participace 
a Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy.
Hlavním cílem projektu je zpracování 
kompletní vize sídliště 21. století a jeho 
postupná proměna. Co lokalita po-
třebuje, se už teď částečně ví: řešení 
parkování, navýšení a  údržbu zeleně, 
úpravy veřejného prostoru, doplně-
ní mobiliáře, úklid a  podobně. Další 
poznatky vyplynou v  průběhu proce-
su, při zapojení veřejnosti a  klíčových 
partnerů z oblasti. V rámci sběru pod-
nětů proběhne začátkem února 2021 
dotazníkové šetření. To bude zajištěno 
jak elektronickou formou pomocí Mo-
bilního Rozhlasu, tak písemnou skrze 
formuláře. Proto prosíme obyvatele lo-
kality o zapojení se do místního šetření.
Věříme, že společně dokážeme upra-
vit prostředí sídliště tak, aby se v mís-
tě kvalitně bydlelo a komunitně žilo. Ať 

už jde o malý, či velký zásah, společ-
ně bude tvořit celek, který je funkční 
a  bude plnit všechny místní potřeby. 
Již v minulých letech byly některé pro-
jekty úspěšně realizovány, například 
Komunitní centrum Kardašovská. 
Nyní se pracuje s  již zpracovanými 
podklady, sbírají se podněty od veřej-
nosti, začleňují se jednotlivé projek-

ty v  oblasti a  připravují se dílčí akce 
k  realizaci. I  přes ztížené podmínky 
chceme maximálně zapojit obyvatele 
do  přípravy vize, která se bude po-
stupně naplňovat. Buďte při tom, těší-
me se na vás. Sledujte web i stránky 
časopisu Čtrnáctka.

Nikola Šindler, koordinátor  
participace, tel.: 603 333 818

Zdroj: Archiv MČ
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Praha 14 začne rok s omezeným rozpočtem
Krátce před vánočními svátky se 
v  Kulturním domě v  Kyjích usku-
tečnilo poslední letošní zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 14. Mezi 
nejzásadnější projednávané body 
patřily materiály týkající se hospo-
daření městské části v  roce 2021, 
návrh Akčního plánu rozvoje MČ 
Praha 14 v letošním a příštím roce 
či schválení pokračování privatiza-
ce bytů.
Vzhledem k  tomu, že rozpočet hl. 
m. Prahy byl schválen až po jedná-
ní místního zastupitelstva, Praha 
14 vstupuje do nadcházejícího roku 
v  rozpočtovém provizoriu. „Co se 
provozních výdajů týká, můžeme 
v  jeho rámci pracovat každý mě-
síc pouze s  dvanáctinou rozpočtu 
předešlého roku a  nelze zahajovat 
nové investice. Výjimku představu-
jí ty, jejichž realizace už započala 
a  vážou se k  nim smluvní závazky 
z předešlého roku. Návrh rozpočtu 
jako takového budeme předkládat 
na  příštím jednání zastupitelstva. 
Zajistit kvalitní rozvoj městské 
části, tedy maximální zachování in-
vestičního plánu navzdory finanč-
ním dopadům koronavirové krize, 

je pro nás priorita,“ uvedl starosta 
Prahy 14 Mgr.  Radek Vondra, kte-
rý má ekonomiku městské části 
ve své gesci.

AKČNÍ PLÁN SCHVÁLEN
Stejně tak zastupitelé projednáva-
li akční plán rozvoje městské části 
na  další dva roky, tedy nad rámec 
toho, kam se má Praha 14 v  nej-
bližší době ubírat, aby se smyslupl-
ně a  zdravě rozvíjela. Materiál byl 
schválen. „V souvislosti s přípravou 
akčního plánu městská část mimo 

jiné sbírala podněty k budoucí pro-
měně dopravního terminálu Černý 
Most. Výsledky ankety byly předány 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, který k  revitalizaci připra-
vuje studii,“ uvedla místostarost-
ka Mgr.  Irena Kolmanová. Přípra-
va Akčního plánu rozvoje městské 
části Praha 14 v letech 2021 a 2022 
je hrazena z projektu Optimalizace 
procesů a  profesionalizace Úřadu 
městské části Praha 14, reg. č. CZ.
03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.
Další schválené materiály řeši-
ly například tzv. „doprivatizaci“ 
bytů, které jsou ve  svěřené sprá-
vě městské části a  jsou v  domech, 
kde v  předchozích letech privati-
zace již probíhala, komunitní plá-
nování, resp. aktualizovaný Střed-
nědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na  území Prahy 14 v  letech  
2021–2024 či vyhlášení dotačního 
programu, rovněž v  oblasti soci-
álních služeb. Všechna usnesení 
z posledního jednání zastupitelstva 
spolu se souvisejícími dokumenty 
zájemci naleznou na webových strán-
kách městské části www.praha14.cz.

red

Část radnice se bude 
stěhovat. Sledujte 
web městské části
Jak jsme upozorňovali v  minulém vydání Čtrnáctky, 
městská část chystá druhou fázi rekonstrukce radnič-
ní budovy na adrese Bratří Venclíků. Tentokrát budou 
práce probíhat ve vchodu č. p. 1073. Oproti původním 
plánům dochází k  menšímu časovému posunu prací 
– jejich začátek se předpokládá v březnu. Pro obyva-
tele Prahy 14 to znamená, že v průběhu února dojde 
k  drobným přesunům některých odborů. Pracoviš-
tě, která dočasně, tedy od  letního začátku prací, sídlí 
v ulici Poděbradská 88/55 a na nám. Plk. Vlčka 695/8, 
na těchto adresách zůstanou až do  úplného ukončení 
rekonstrukce hlavní radniční budovy. Podrobnější in-
formace o  tom, kterých odborů se přesuny související 
s druhou fází rekonstrukce dotknou, budou zveřejně-
ny v  únorovém vydání časopisu Čtrnáctka, na  webu 
www.praha14.cz, Facebooku MČ Praha 14 a prostřed-
nictvím aplikace Mobilní Rozhlas Prahy 14. 

red

Výstava a koncert 
v Praze 14

Pokud to epidemiologická si-
tuace dovolí, městská část 
v  lednu uspořádá dvě drob-
nější kulturní akce. První 
z  nich je výstava Martina 

Švejdara s názvem Obrázky na pokračování, která 
začne ve středu 13. ledna 2021 v 17 hodin v Galerii 
14 (nám. Plk. Vlčka 686) a potrvá do 28. ledna 2021. 
Otevřeno bude vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od  
14 do 18 hodin. Druhou připravovanou akcí je kon-
cert komorní hudby Virtuózní harfa a  kouzlo ho-
boje – rovněž v  prostorách Galerie 14. Je naplá-
nován na  středu 20. ledna 2021 od  18.30 hodin, 
vystoupí Jan Adamus (hoboj) a  Zbyňka Šolcová 
(harfa). Na  programu jsou díla G. Ph. Telemanna, 
G. F. Händela, J. S. Bacha a  dalších. Vstup volný. 
Prosíme sledujte webové stránky městské části  
www.praha14.cz, kde budeme včas informovat 
v případě změn. Děkujeme za pochopení. 

red
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               Jsme největší výrobce trvanlivého mléka v ČR, člen skupiny Müller   

Pro podporu našeho týmu  
hledáme nového kolegu pro pracovní pozice:

• OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY 
• PROVOZNÍ MECHANIK – seřizovač

Pracovní poměr: 
• práce na plný úvazek ve směnném provozu  • pracovní smlouva na dobu neurčitou 

 
Nabízíme:

• stabilitu velkého zaměstnavatele se zahraniční účastí • 5 týdnů dovolené
• příspěvek na dovolenou • příspěvek na životní pojištění • příspěvek na stravenky • nápoje na 

pracovišti zdarma, možnost závodního stravování • příspěvek na stravenky • zvýhodněné  
telefonní tarify pro zaměstnance a rodinné příslušníky • jazykové kurzy, profesní vzdělávání 

 • výhodný nákup vlastních výrobků 

V případě, že máte o nabízené pozice zájem, zašlete svůj životopis na adresu:
michaela.svobodova@pragolaktos.cz nebo volejte na tel.: 734 689 789

„Původní most byl ve špatném technic-
kém stavu, jeho výměna již byla nezbyt-
ná. S  přípravnými pracemi, jako byly 
například přeložky inženýrských sítí, 
jsme začali v březnu, s vlastní rekon-
strukcí, respektive s  bouráním staré-
ho mostu a výrobou nového, v dubnu,“ 
uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr 
Hukal, který má v městské části na sta-
rosti dopravu. S ohledem na náročnost 
a  rozsah investiční akce musela rad-
nice v  místě zásadně omezit automo-
bilovou dopravu – ul. Hodějovská byla 
neprůjezdná, pěší mohli využívat pro-
vizorně vybudované přemostění. „Rád 
bych touto cestou místním obyvatelům 
poděkoval za  trpělivost, uvědomuji si, 
že to pro ně byly náročné měsíce,“ řekl 
mí stostarosta Hukal.
Samostatnou kapitolu v rámci rekon-
strukce mostu představovala jeho 
přeprava. „Tři mostní nosníky, každý 
o 35 tunách, cestovaly až z Tovačova 

jako tři nadměrné náklady. Celá akce 
se odehrála v  létě – včetně naložení 
u  výrobce a  transportu přes celou 
republiku trvala pouhých 30 hodin,“ 
dodal místostarosta Hukal. Na  tyto 
práce postupně navázaly další – na-

příklad usazení říms a mostních kří-
del, vybudování vozovky, chodníků 
včetně jejich napojení, kamenného 
obložení části mezi korytem řeky 

Praha 14 má nový most v ulici Za Rokytkou
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 V PROSINCI DOKONČILA REKONSTRUKCI ČÁSTI ULICE ZA ROKYTKOU, RESPEKTIVE VÝ-
MĚNU STARÉHO NEVYHOVUJÍCÍHO MOSTU ZA NOVÝ. SOUBĚŽNĚ S TĚMITO PRACEMI NA MÍSTĚ PROBÍHALA I AKCE 
MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY – REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ.

pokračování na str. 12

Nový most v ulici Za Rokytkou slavnostně otevřeli (zleva) místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, staros-
ta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra, místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, náměstek primátora hl. 
m. Prahy Ing. Petr Hlubuček a pražský cykloorganizátor Pavel Polák. Foto: Kristýna Bílková
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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
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Prodáváte
nemovitost?

www.individua.czINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

S NÁMI BEZ
STAROSTÍ

a  samotným mostem či instalace 
zábradlí. Součástí akce byla i rekon-
strukce křižovatky ulic Hodějovská 
a  Za  Rokytkou. „V  současné době 
pracujeme na podkladech pro získání 
stavebního povolení na  rekonstruk-
ci zbývající části ulice Za  Rokytkou. 
Realizace prací závisí na  finančních 
možnostech městské části v  násle-
dujícím období. Do  budoucna se po-
čítá i  s  úpravou ulice Hodějovská,“ 
uvedl místostarosta Hukal.

MAGISTRÁT POMOHL DOTACÍ
Výměna mostu a  rekonstrukce výše 
zmíněné křižovatky si vyžádala  
20,6 milionu korun. Z toho 18 milionů 
bylo uhrazeno z dotace od Magistrátu 
hl. m. Prahy, zbývající částku pokryla 
městská část ze svého rozpočtu.
„Splácíme dluh na pražských mostech 
po celém území hlavního města. Most 
byl dlouhá léta ve špatném stavu, při-
tom po  něm vede páteřní cyklotrasa 
A25 a je důležitý i pro místní obyvate-
le z ulice Za Rokytkou. Zároveň jsme 
při té příležitosti opravili i  inženýrské 
sítě,“ uvedl náměstek primátora hl. m. 

Prahy pro oblast dopravy Ing.  Adam 
Scheinherr, MSc., Ph.D.
Díky aktivitě hlavního města Prahy do-
šlo také k  realizaci protipovodňových 
opatření na Rokytce. Koryto říčky bylo 
rozšířeno, zpevněno kameny a  vznikl 
i  suchý poldr, který místní obyvatelé 
využívají jako louku k procházkám.
„Po záplavách v roce 2013 začal Odbor 
ochrany prostředí MHMP intenzivně 
řešit toto kritické místo, kdy místní 
obyvatelé opakovaně vznášeli poža-
davky na zkapacitnění koryta. Výpočty 
ukázaly, že zkapacitnění na  stoletou 

povodeň lze provést pouze výrazným 
rozšířením Rokytky a vytvořením eko-
logické bermy, tedy suché části koryta 
nad hladinou vody. Soukromé pozem-
ky potřebné pro rozšíření se v průbě-
hu let podařilo hlavnímu městu Praze 
vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 
2020 připravena k realizaci, ale nikoli 
jen jako ryze technicistní protipovod-
ňové dílo, ale bylo pojato komplexně 
jako přírodní revitalizace,“ řekl ná-
městek primátora hl. m. Prahy pro 
oblast životního prostředí Ing.  Petr 
Hlubuček. red

pokračování ze str. 11

 Foto: Kristýna Bílková
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Z městské části

Topný keramický panel je novinkou na našem trhu 
a je průlomovou technologií v oblasti elektrického 
vytápění. Pracuje na principu infračerveného záření 
a proudění teplého vzduchu. Tato kombinace 
spolu s keramickým panelem rovnoměrně vyhřívá 
místnost a proudění tepla vytváří příznivé klima. 
Díky svému modernímu designu se keramický panel 
stane krásným doplňkem Vašeho bytu či kanceláře. 
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro 
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat 
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět 
do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes prostorový termostat, zásuvkový termostat nebo časovač.

• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
• Krytí IP54
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod, Teploceramic pouhých 430W/hod)
• Jednoduchá instalace 

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ 
LEVNEJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM! 

Teploceramic • tel.: +420 608 201 041 • e-mail: obchod@teploceramic.cz • www.teploceramic.cz

TEPLOCERAMIC TCM 450 (430 W, vytopí až 12 m2) nyní jen za 3 990,- Kč
TEPLOCERAMIC TCM 600 (550 W, vytopí až 14 m2) nyní jen za 4 490,- Kč
TEPLOCERAMIC SWRE 1000 (1000 W, vytopí až 24 m2) nyní jen za 5 690,- Kč
DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA!!!
Od 19. do 23. září nás najdete na 
veletrhu For Arch, hala 1, sek. 1D

SLEVA 1000,- Kč
na panel

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou 
technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují 
na principu infračerveného záření a proudění
teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu 
se keramický nebo metalový panel stane krásným 
doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře. 
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro 
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat 
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět 
do vymrzlé chaty.  
Všechny naše topné infrapanely mají integrovaný digitální termostat, kterým můžete regulovat 
teplotu jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

� Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
� Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
� Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
� Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod,  
   eplocerT amic od pouhých 150W do 1000W/hod. dle velikosti panelu
� Krytí IP 33, jednoduchá instalace

Teploceramic TCM RA 750 CENA: 6490 Kč vč. DPH  
(750W, vytopí až 16 m2, (38m3) keramický panel 
TEPLOCERAMIC SWRE 1000 CENA: 6690 Kč vč. DPH
(1000W, vytopí až 24m2 (50m3) metalový panel)
DOPRAVA PO CELÉ ČR  
ZDARMA!!!

Teploceramic � tel.: +420 608 201 041 � e-mail: obchod@teploceramic.cz �  www.teploceramic.cz

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ 
LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM! 

    SLEVA AŽ 700,- Kč NA PANEL!

Moderně vybavená zubní ordinace 
v Poliklinice Vysočanská přijímá nové 

pacienty.

Kompletní vyšetření: 
tomografie, RTG, dentální hygiena, estetická 

stomatologie, ošetření pod 
mikroskopem, stomatochirurgie a implantologie, 

protetické ošetření keramickými korunkami 
a fazetami. Bezbolestné ošetření. Individuální 

přístup. Smlouvy se všemi ZP.

Adresa: 
Poliklinika Vysočanská, 5. patro, levé křídlo.

Doktor TKALYCH group, 
Sokolovská 810/304

Tel. 608 492 227, 608 045 335
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Kostely Prahy 14 mají nové osvětlení

Praha 14 má dva krásné kostely – jed-
nu z nejstarších románských památek 
kostel sv. Bartoloměje v Kyjích a go-
tický skvost kostel sv. Jiří v Hloubětí-
ně. Od  konce prosince jsou obě tyto 

dominanty městské části nově osvět-
lené. „Původní žárovky často praska-
ly, měly různou barvu a  jejich výmě-
na byla náročná. Nyní máme kostely 
nasvětlené LED osvětlením. Nejen že 

je krásné, ale spotřeba je pětkrát 
menší. Šetříme životní prostředí i po-
kladnu městské části,“ uvedl k tomu 
starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

red

Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích Kostel sv. Jiří v Hloubětíně  Foto: MČ Praha 14
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Rozhovor

Začněme bilancováním.  
Jaký pro vás byl uplynulý rok?
Náročný, samozřejmě. Asi jako pro 
všechny. Na  radnici jsme se mu-
seli popasovat s  chaotickými roz-
hodnutími vlády, která navíc stále 
neberou konce, zejména v  první 
koronavirové vlně nastavit potřeb-
né procesy, abychom obyvatelům, 
našim příspěvkovým organizacím 

a  částečně i  místním lékařům za-
jistili maximální informovanost, 
ochranné pomůcky, dezinfekci či 
funkční krizové telefonní linky, 
nebo pomáhat školám se zajiště-
ním techniky pro distanční výuku. 
Pandemie nám toho vzala a  ještě 
vezme hodně, na  druhou stranu 
musím říci, že ne všechno, co při-
nesla, bylo vyloženě špatné.

Jak to myslíte?
Ve  shonu všedních dní člověk snadno 
zapomíná. Zapomíná na to, co je oprav-
du důležité. Mimo jiné, jak podstatné 
je, aby si rodiče udělali čas na své děti 
a naopak, abychom si uměli říct, že se 
máme rádi, že jsme pro sebe vzájemně 
důležití, pomáhali si. Krize nám tohle 
všechno připomněla. I  to, že si máme 
vážit všedních maličkostí – třeba jen 
toho, že si můžeme dojít koupit boty, 
vyrazit na koncert nebo do divadla. Lidé 
se spojili, aby šili roušky nejen pro sebe, 
ale i  pro ty, kteří si takto pomoci ne-
mohli, dobrovolníci pečují o nemocné, 
chodí seniorům pro léky nebo na  ná-
kupy, sestřičky a lékaři dělají první po-
slední, aby zachraňovali životy i za cenu 
ohrožení těch vlastních… Všem těmto 
lidem děkuji. Ano, zažíváme těžké časy, 
ale rok 2020 pro mě byl i o něčem jiném 
– byl rokem setkání s  lidskostí v  tom 
nejryzejším slova smyslu. A  kdyby už 
za nic jiného, za toto jsem rád.

Koronavirová krize se projevila, 
projevuje a ještě dlouho projevovat 
bude. Mimo jiné i na ekonomice.  
Co to znamená pro Prahu 14  
a její rozpočet? 
Už v roce 2020 došlo k zásadnímu sní-
žení příjmů městské části. Z  důvodu 
poskytnutí úlev se výrazně méně vy-
bralo na pronájmech, nakupovali jsme 
množství ochranných pomůcek pro 
úřad, školy, další příspěvkové orga-
nizace a částečně i pro zájemce z řad 
veřejnosti, vypadly příjmy z  poplatků 
za ubytování… Co přesně se bude dít 
v roce 2021 zatím nevíme, jsme ve vel-
ké nejistotě, jak vláda rozhodne a na-
kolik se nakonec příjmy rozpočtů obcí 
sníží. (Pozn. red.: V době, kdy rozhovor 
vznikal, nebylo na  úrovni státu roz-
hodnuto o vládou zamýšlených daňo-
vých úpravách, které mají zásadní vliv 
na  rozpočty obcí a  krajů – například 
o možném zrušení superhrubé mzdy).

Ale nutnosti šetřit se asi 
nevyhneme, ne?
To bez debat. Peněz samozřejmě bude 
méně, ekonomické dopady pandemie 

Musíme šetřit, ale rozvoj městské části 
pro nás zůstává prioritou
„VŠICHNI SE MUSÍME USKROMNIT A BÝT TRPĚLIVÍ. VĚŘÍM, ŽE SPOLEČNĚ KRIZI PŘEKONÁME,“  
ŘÍKÁ V NOVOROČNÍM ROZHOVORU STAROSTA MČ PRAHA 14 MGR. RADEK VONDRA.



Rozhovor

15

jsou obrovské, to vidí každý a  nemu-
sí být odborník. Za nás mohu říct, že 
uděláme vše pro to, aby byly zachová-
ny investiční priority, tedy aby byly pe-
níze na rozvoj městské části. I za cenu 
maximálního seškrtání provozních 
výdajů. Všichni se musíme uskromnit 
a být trpěliví. Věřím, že společně krizi 
překonáme, i když je jasné, že to nebu-
de zrovna jednoduché. 

Zůstaňme tedy u těch investic. 
Co na rok 2021 městská část 
plánuje?
V ZŠ Generála Janouška, Bratří Ven-
clíků a  Šimanovská vybudujeme od-
borné učebny. Zároveň budeme pod 
patronací kolegyně místostarostky 
PhDr.  Zuzany Jelenové pokračovat 
v tzv. rekuperacích (pozn. red.: nuce-
né větrání s  rekuperací), které jsou 
velmi důležité i s ohledem na dnešní 
dobu, tedy pro snížení rizika šíření 
nákazy covid-19. Rekuperační jednot-
ky mimo jiné zajišťují stálou výmě-
nu vzduchu ve  třídách a  jeho filtraci 
od nečistot z venku. Navíc s minimál-
ními ztrátami tepla. S výjimkou dvou 
budov, kde to nebylo technicky mož-
né, mají díky dotacím od Státního fon-
du životního prostředí tyto jednotky již 
všechny základní školy. Protože jsme 
uspěli i s navazujícími žádostmi o fi-
nanční podporu, v následujících dvou 
letech – tedy v roce 2021 a 2022, bude 
tento systém naistalován i  ve  škol-
kách a na Poliklinice Černý Most.

Co se školství týká, připravuje  
toho radnice víc. Jak je na tom 
například projekt na tzv. zelené 
střechy v ZŠ Bratří Venclíků  
a ZŠ Generála Janouška?
Velmi dobře. V  prosinci jsme obdrže-
li informaci od  Ministerstva životního 
prostředí, že nám schválilo žádost o do-
taci na jejich realizaci. Bez ní bychom si 
takový projekt vůbec nemohli dovolit 
i za, řekněme, finančně veselejší situ-
ace. Na  uvedených školách vzniknou 
nejen hezké nové střechy, které budou, 
zjednodušeně řečeno, spořit energie, 
čistit vzduch a tlumit hluk, ale plánuje-
me tu také umístění fotovoltaických pa-
nelů. Náklady na provozy škol se ještě 
sníží. A navíc tak jedeme v dlouhodobě 
nastaveném trendu.

Myslíte ekologicko-úsporném 
trendu?
Přesně tak. Každý projekt, který 
chystáme, posuzujeme z  hlediska 

ekologie. Týká se to například i ak-
tuální rekonstrukce radniční budo-
vy v  ulici Bratří Venclíků. Po  jejím 
dokončení bude energetická spo-
třeba objektu nižší zhruba o  polo-
vinu. A  za  zmínku v  tomto smyslu 
určitě stojí i rozvoj bezmotorové do-
pravy – výstavba cyklostezek a cyk-
lotras, opravy chodníků či projektů 
zaměřených na bezpečnost dětí při 
cestách do  škol, kterým se věnuje 
pan místostarosta Ing. Petr Hukal. 
Děkuji mu za to, stejně jako za péči 
o všechny ostatní dopravní investi-
ce a projekty v Praze 14. 

Když už jsme u těch ekologických 
témat… Jaké plány má  
Praha 14 ve vztahu k místní  
Agendě 21 (MA21)?
Velké. V rámci naplňování tohoto me-
zinárodního programu budeme letos 
usilovat o vstup do kategorie A. Míst-
ní Agenda 21 je, opět zjednodušeně 
řečeno, zaměřena na zlepšování slu-
žeb městské části směrem k  veřej-
nosti, na podporu participace obyva-
tel na rozvoji Prahy 14 i na udržitelný 
rozvoj a  globální zodpovědnost. Za-
tím jsme v  kategorii B, přičemž i  to 
je velký úspěch. V rámci MA21 jsme 
jedinou městskou částí v  celé Čes-
ké republice, která tohoto dosáh-
la. A  jak věřím, budeme ještě lepší. 
Naplňování programu, stejně jako 
investice městské části nebo péči 
o zeleň a o dětská hřiště má v gesci 
paní místostarostka Mgr.  Irena Kol-
manová. I  jí patří můj dík za  dobře 
odváděnou práci.

Velkým tématem místních obyvatel 
je dlouhodobě i výstavba mateřské 
školy na Hutích, kde takové zařízení 
chybí. Je v tomto nějaký posun?
Zajistit pro tuto část Prahy 14 mateř-
skou školu je jednou z našich priorit. 
Bohužel jde o  finančně velmi nároč-
nou záležitost, takže prosíme o trpě-
livost. Nicméně – podařilo se nám při-
pravit studii, která počítá s výstavbou 
nového objektu na  zelené ploše pod 
bytovou výstavbou Panorama. V roce 

2021 bychom rádi zpracovali projekt 
a zajistili financování výstavby.

Co projekty na zvelebení  
veřejného prostoru, případně 
rozvoj zelených ploch? 
Stále se pracuje na  úpravě pod-
zemních prostor pískovny Bílý kůň 
a na přípravě parku na povrchu, letos 
dokončíme park pro bikery na Jahod-
nici, bude pokračovat úprava okolí ZŠ 
Vybíralova v rámci projektu Vybíralka 
25, pokud se nám podaří sehnat fi-
nanční prostředky a  vyřešit aktuální 
komplikace s příjezdovou cestou, rádi 
bychom ve  spolupráci s  architektem 
Martinem Rajnišem vybudovali kio-
sek u  rozhledny Doubravka. V  místě 
připravovaného přírodního koupali-
ště v  Kyjích bychom chtěli veřejnos-
ti nabídnout tak zvaný transbordér. 
I  na  něm pracujeme s  architektem 
Rajnišem. Jde o  jednoduchý pře-
pravník – něco mezi mostem a  la-
novkou. Co se akcí hlavního města 
Prahy na území Prahy 14 týká, věřím, 
že se letos Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy konečně pustí 
do léta slibované revitalizace náměstí 
v Hloubětíně. Velkým tématem je na-
dále i  proměna dopravního terminá-
lu na  Černém Mostě. V  květnu mají  
architekti předložit hotovou studii. 

Chystá se něco i v rozvoji bydlení?
Podařilo se nám získat do správy 25 let 
rozestavěné torzo domu, které hyzdí 
okolí stanice metra Černý Most. Máme 
hotovou studii, která v  místě počítá 
s  byty, pobočkou městské knihovny, 
infocentrem Prahy 14 a  s  kavárnou. 
Pokud se nám podaří zajistit financo-
vání, chtěli bychom letos začít s  re-
alizací. Tuto akci zajišťuje místosta-
rosta Jiří Zajac, do jehož gesce spadá 
bytová politika a  který pro rok 2021 
aktuálně připravuje také další vlnu 
privatizace místních bytů. Co se sta-
veb týká, pokračujeme také v přípra-
vě rekonstrukce Domova pro seniory 
Bojčenkova a v přípravách na výstavbu 
komunitních center na Hutích a na Ja-
hodnici. Mimo všech těchto projektů 
pracujeme i na rozvoji informovanosti 
veřejnosti. V souvislosti s první vlnou 
pandemie covid-19 jsme zavedli apli-
kaci Mobilní Rozhlas, díky které mo-
hou lidé dostávat novinky přímo do te-
lefonu. V roce 2021 informační služby 
ještě zkvalitníme. Za  péči o  tuto ob-
last, stejně jako o oblast bezpečnosti 
děkuji radnímu Jaromírovi Krátkému.

Na střechách dvou základních 
škol vzniknou hezké nové 
zelené plochy, které budou, 
zjednodušeně řečeno, spořit 
energie, čistit vzduch a tlumit 
hluk.
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Rozhovor

Co považujete za největší 
úspěchy uplynulého roku?
Mám velikou radost, že se podaři-
lo výrazně zlepšit stav vnitrobloků 
na  Černém Mostě. Magistrát hl. m. 
Prahy na to uvolnil finanční prostřed-
ky po poměrně urputných intervencích 
městské části. Většinu vnitrobloků má 
ve  správě společnost Centra, a. s., 
vybraná vlastníkem ploch, tedy hlav-
ním městem Prahou. Dva vnitrobloky 
spravuje Praha 14. Revitalizace ve-
řejného prostoru mají výrazný dopad 
i na zvýšení bezpečnosti. Čisté a opra-
vené plochy tolik nepřitahují nepřizpů-
sobivé osoby. Je mi líto jediné věci – že 
jsme už pár dní po  dokončení úprav 
vnitrobloků začali zaznamenávat pří-
pady vandalismu. Prosím každého, 
kdo je svědkem takového jednání, aby 
volal policii, jedná se o  majetek nás 
všech. Jinak toho, co se v  uplynulém 
roce povedlo, je samozřejmě více.

A to?
Zmíním ještě jeden příklad – rekon-
strukci domu v ulici Kpt. Stránského, 
který loni v listopadu zachvátil požár. 
Jednalo se sice o akci magistrátu, ale 
angažovala se v  tom i městská část, 
zejména radní pro sociální oblast 
Bc. Michal Prager, MBA. 

A tradiční otázka na závěr. 
Co byste popřál obyvatelům 
Prahy 14 do roku 2021? 
Odpovědi na  takové otázky většinou 
končí u klišé. Rád bych se mu vyhnul, 
i když tentokrát to asi nepůjde úplně 
– popřát všem hlavně pevné zdraví je 
v současné době snad to úplně nejzá-
kladnější. Snažme se těšit z  každé-
ho dne, i  když se někdy zdá, že není 
z čeho. Ať nám následující rok přine-

se cokoliv, přeji všem, aby si dobré 
maximálně užili a dokázali najít dost 
sil k překonání zlého. Okřídlené ‚spo-
lečně to zvládneme‘ teď slýcháme ze 
všech stran a v málokom to ještě vy-
volává nějakou emoci, natož pozitivní. 
Ale něco na tom opravdu je. Držme si 
všechny palce a buďme na sebe hod-
ní. I to je cesta, jak si v současné době 
uchovat nadhled a pozitivní mysl. 

red

Budoucí MŠ na Hutích, která má vyrůst na zelené ploše pod bytovou výstavbou Panorama, je mo-
mentálně ve fázi studie. Zdroj vizualizace: Šímoník architekti s. r. o.
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100 % 
servis

Přistavování velkoobjemových  
kontejnerů v roce 2021
Propad příjmů hl. m. Prahy má bo-
hužel dopad na některé služby, které 
jsou dlouhá léta bez omezení hraze-
ny z rozpočtu města. Jejich poskyto-
vání bude pro rok 2021 zajištěno, ale 
ve sníženém objemu. 
Konkrétně se jedná o tyto služby:
1)  Přistavování velkoobjemových kon-

tejnerů na  objemný odpad, mo-
bilní sběrné dvory – počet velko-
objemových kontejnerů na  období   
1. 1. 2021 – 31. 7. 2021 bude snížen 
o polovinu. Rovněž dojde ke sníže-
ní počtu mobilních sběrných dvorů 
z původních 55 na 28. 

2)  Přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů na bioodpad – pro rok 2021 
a 2022 dochází ke snížení počtu VOK 
pro MČ o polovinu, tedy z původního 
počtu až 2 200 ks ročně na 1 100 ks. 

SBĚRNÉ DVORY FUNGUJÍ
Další služby budou probíhat bez 
omezení, beze změny zůstává i při-

stavování vel-
k o o b j e m o v ý c h 
kontejnerů z roz-
počtu MČ Praha 
14. Přistavování 
VOK začíná vždy 
v  březnu, v  ná-
sledujícím čísle 
Čtrnáctky zveřejníme první harmo-
nogram. 
Jako alternativa k  VOK budou ob-
čanům nadále k  dispozici sběrné 
dvory, a  to ve  stejném režimu jako 
v roce 2020. Hl. m. Praha ve spolu-
práci s  Pražskými službami nabízí 
také možnost odložit dosud funkč-
ní, zachovalé či takřka nové věci, 
a  to aktuálně ve  dvou sběrných 
dvorech – v  Praze 4 na  Spořilově  
(ul. Zakrytá) a  v  Praze 9 ve  Vyso-
čanech (ul. Pod Šancemi). Zacho-
valý nábytek, vybavení domácnosti, 
sportovní potřeby, knížky či hračky 
jsou následně nabízeny online pro-

střednictvím aplikace praho.ne-
vyhazujto.cz – nejdříve charitám, 
městské nábytkové bance, sociál-
ním odborům a dalším partnerským 
organizacím, poté veřejnosti. Bližší 
informace k projektu jsou k dispozi-
ci na webu reuse.praha.eu.
Služby sběrných dvorů zůstávají za-
chovány i  pro možnost odkládání 
bioodpadu, a to na sběrném místě pro 
bioodpad v  ul. Dřevčická v  Praze 10 
(omezení 250 kg na  osobu za  měsíc) 
a  v  kompostárně ve  Slivenci (250 kg 
na osobu za měsíc).  pet
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Názory a politické komentáře

ODS proti neregulovanému hazardu
Prosincové zastupitelstvo bývá vždy 
takové více pohodové, skoro-vánoční. 
Kdy se na sebe opozice s koalicí sna-
ží být o něco milejší než obvykle. Při 
posledním letošním jednání našeho 
zastupitelstva nicméně bylo velmi 
zajímavé sledovat, ne kdo je v opozici 
a kdo v koalici, ale kdo je více lokálním 
patriotem a  kdo straníkem. Nejprve 
zastupitelé odhlasovali neomezený 
čas pro vystoupení občanů, kteří si 
přišli stěžovat na hluk pod svými okny 
z dětského hřiště. Srdceryvné příběhy, 
ze kterých se některým zastupitelům 
až „svíral žaludek“, promíchaly poprvé 
rozdělení zastupitelů v sále a někteří 
v  touze po nových voličských hlasech 
vypadali, že by ihned vyrazili odřezat 
herní prvky, klidně i  osobně, přede-
vším ti, co v lokalitě nežijí a ani na uve-
deném hřišti nikdy nebyli, chvílemi 
přecházela debata až do  nepříjem-
ných invektiv, ale nakonec byly různé 
postoje a výstupy zakončeny kompro-
misním návrhem. Velmi zajímavé bylo 

až poslední hlasování o  memorandu, 
které bylo předloženo zastupitelstvu 
a  mělo za  cíl zabránit neřízenému 
vzniku dalších kasin na  území naší 
MČ. Avizovaná spolupráce se stejně 
„znevýhodněnými částmi Prahy“ bo-
hužel nebyla odsouhlasena. Zvítězila 
stranická disciplína a populismus nad 
zájmy obyvatel Prahy 14. Po výzvě jed-
noho zastupitele za pirátskou stranu, 
aby se každý zamyslel, nad tím zda je 
v zastupitelstvu více za Prahu 14, nebo 
za  vyšší celek (Prahu), možná bylo 
myšleno i  stranu, by si každý mohl 
myslet, že hlasování bude jednoznač-
né.  Memorandum bylo proti vyhlášce, 
která stanovila, že Praha 14 je částí 
druhé kategorie, která nemá právo si 
rozhodovat o hazardu na svém území 
a  že tu kdokoli může otevřít kasino, 
kde ho napadne. Přesto se nenašel 
dostatek hlasů pro takové usnesení, 
a návrh nebyl přijat. Všímejme si více, 
kdo pracuje pro Prahu 14!

Jiří Zajac, ODS

Zakáže Praha 14  
na svém území hazard?
Koaličním zastupitelům na  Praze 14 
peníze z hazardu nevadí! Tak by mohl 
znít titulek příběhu, který začal v září 
2018. Pouhých 10 dní před komunální-
mi volbami na  posledním jednání za-
stupitelstva předložila jedna z radních 
materiál schvalující uzavření smlouvy 
o spolupráci se společností provozující 
velké kasino na Černém Mostě. Jeho 
obsahem byla dohoda o každoročním 
příspěvku ve výši 5 milionů Kč do roz-
počtu MČ Praha 14, z něhož se 2 miliony 
Kč měly dělit rovným dílem mezi čtyři 
kasinem vybrané neziskovky a  zbylé  
3 miliony měly být použity na  finan-
cování školních lyžařských výcviků 
na místních základních školách či např. 
na  podporu kulturních akcí. Všichni 
tehdejší radní, z  nichž velká část je 
radními i nyní, se tetelili blahem, jak je 
to kasino hodné, a co vše za tyto peníze 
můžeme pořídit. Jediný klub zastupi-
telů za ANO tehdy hlasoval proti tomu-
to pokrytectví, neboť způsob, jakými 
tyto zdroje kasino získává, není omlu-
vitelný žádným darem. Osobně bych jej 
raději nazval „držhubným“, neboť nic 
neospravedlní deprivace dětí vyrůs-
tající v  rodinách, kde otcové či matky 

mají problémy s hazardem. Gambler-
ství je patologická psychická závislost, 
jejímuž vzniku prostřednictvím svo-
dů je potřeba klást překážky (Pozn.: 
potřebujete-li vy či někdo ve  vašem 
okolí pomoct, můžete se obrátit např. 
na Psychiatrickou nemocnici v Bohni-
cích).
Koronavirus uzavřel skoro celou re-
publiku, kasina nevyjímaje. Bez hrá-
čů nebyly příjmy, a  tak „hodné kasi-
no“ vypovědělo smlouvu o daru. Nyní 
máme opět možnost říct hazardu NE! 
Magistrát schválil od  1. ledna zákaz 
technických her na území celé Prahy, 
ale umožnil, aby městské části dále  
rozhodovaly o  provozování kasin  
s  živou hrou (laicky s krupiérem). Již  
41 z  57 pražských městský částí ha-
zard zcela zakázalo. Můžeme se k nim 
kdykoli připojit. Myslím, že nikdo ne-
chceme, aby Praha 14 byla vnímána 
jako periferie. Máme spoustu krás-
ných míst a příležitostí ke zlepšování 
kvality života. Nicméně je jisté, že s to-
lerancí hazardu se nálepky periferie 
rozhodně jen tak nezbavíme.

Ing. Jan Adámek
za zastupitelský klub ANO

Novoroční  
zastavení
Stačil jediný jeden rok a náš život se 
změnil od  základů. Přesně před ro-
kem jsme si ještě dělali smělé plány, 
avšak následujících 12 měsíců s  se-
bou přineslo mnohem víc, než na co 
byl náš svět připraven. 
Pandemie paralyzovala a  změnila 
fungování společnosti do takové míry, 
jakou bychom si dříve jen stěží doká-
zali představit. Věci, které jsme dříve 
považovali za  samozřejmé, přestaly 
být samozřejmostí, mnoho lidí i firem 
se ocitlo v existenčních problémech, 
prudce stoupla nezaměstnanost, 
společenského života jsme se více-
méně museli vzdát, začala růst ner-
vozita, nejistota a strach.
Problémy způsobené pandemií však 
zdaleka nebyly tím jediným, co uplynu-
lý rok nadělil. Přišly mohutné požáry 
v  Austrálii a  v  Kalifornii, požár fran-
couzské katedrály Nanates i  shoření 
dřevěného kostela sv. Michaela v Pra-
ze. V USA se zvedla silná vlna protestů 
a  rasových nepokojů, doprovázených 
násilím a  vandalismem. Terorismus 
předvedl nejen ve Francii další hrůzné 
útoky. A  politické dění provázely ob-
čanské nepokoje, zejména při nedůvě-
ryhodných prezidentských volbách jak 
v USA, tak v Bělorusku. Utrpěla celo-
světová ekonomika, které může trvat 
roky, než se oklepe z loňských propa-
dů. A zatímco teprve čekáme zlepšení 
díky nové vakcíně, z  Británie ohlásili 
výskyt nového typu viru. Jako by kata-
strofy nebraly konce. Jako by byl celý 
rok 2020 emočně vyhrocený, jako by 
silné emoce vedoucí k  násilí prudce 
sešláply plyn. 
Mnoho lidí čekalo příchod Nového 
roku jako znamení, že to špatné je 
za námi. Situace se ale magicky ne-
zlepší ani nevyřeší jiným datem v ka-
lendáři. Historie jasně ukazuje, že je-
diná úspěšná cesta z krize vede přes 
zklidnění, rozvážnost, nadhled, zod-
povědnost, ohleduplnost a víru.
Proto bych nám všem do  roku 2021 
chtěla popřát především pevné zdraví, 
pevné nervy a  pevnou víru, že stejně 
rychle, jak jsme se ocitli v krizi, doká-
žeme se z ní zase dostat ven. Praze 14 
pak přeji rozvážné a ohleduplnější ve-
dení, které více naslouchá veřejnosti 
i opozici namísto tvrdohlavého prosa-
zování si svého. Soňa Tománková,

„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“
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Nejinak tomu bylo u  nás, v  Komu-
nitním centru Kardašovská. Pojď-
me se tedy spolu podívat, jak nás 
uplynulý rok ovlivnil a  jak jsme 
se k  této situaci postavili. Po  2,5 
letech fungování jsme byli kvůli 
zhoršující se epidemiologické situ-
aci na  jaře minulého roku bohužel 
nuceni zavřít naše dveře. Abychom 
zůstali v  kontaktu s  našimi ná-
vštěvníky, přesunuli jsme většinu 
fungování do  online prostoru, což 
pro nás byla zcela nová zkušenost. 
Některá komunitní centra se roz-
hodla svou aktivitu přerušit úpl-
ně, my jsme se nevzdali a  bojovali 
s  novou výzvou právě budováním 
obsahu našich sociálních sítí. Uči-
li jsme se natáčet, stříhat videa 
a  přidávat k  nim hudbu. Díky naší 
práci a  nadšení jste měli možnost 
z pohodlí a bezpečí domova sledo-
vat různá videa a vyplnit svůj volný 
čas. Společně s  námi jste si mohli 
zazpívat anebo zacvičit, naučit se 
nové prvky s obručí, potrénovat pa-
měť nebo se zdokonalit v používání 
počítače. Všechna videa z jara jsou 
stále k dispozici na našem YouTube 
kanále kckardasovska a můžete se 
na  ně kdykoli podívat.  Věříme, že 
stojí za to.

PŘECHODY MEZI SKUTEČNÝM 
A ONLINE SVĚTEM 
I  přesto, že jsme zvládli přechod 
do online světa dobře, udělalo nám 
ohromnou radost, když jsme se 
na  konci května dozvěděli, že bu-
deme moci zase otevřít a fungovat.  
Pozastavené kurzy se znovu roz-
běhly, natěšení účastníci s  nejis-
totou v  hlase volali, zda již mohou 
přijít. Naše nadšení nevyprchalo, 
a  tak začalo postupně narůstat 
i množství návštěvníků centra. Brzy 
jsme díky vaší podpoře opět začali 
organizovat nejen kurzy, ale také 
semináře, besedy a výstavy pro ve-
řejnost. V létě si u nás děti užily dva 
turnusy volnočasového klubu.
S příchodem podzimu se ale kolem 
nás opět začala stahovat mračna 
zpřísňujících se protiepidemických 

nařízení. Roztočil se známý kolotoč 
s rouškami a dezinfekcí, k tomu se 
přidal zákaz zpěvu a omezení počtu 
účastníků. Povinnost nosit roušku 
ve  vnitřních prostorách byla pro 
některé účastníky výzvou a kompli-
kovala především pohybově zamě-
řené kurzy. Proto jsme vše, co jen 
šlo, přesunuli na  čerstvý vzduch 
a sluníčko. Bohužel i přes všechna 
opatření došlo opět k úplnému zá-
kazu volnočasových aktivit a nuce-
nému uzavření KC. Přesunuli jsme 
se tedy znovu do  virtuálního pro-
storu. Tentokrát jsme již ale byli 
zkušenými matadory tvorby online 
obsahu, tak jsme se nezalekli a ply-
nule oživili naše na chvíli opuštěné 
sociální sítě. 
Přestože kontaktu na  dálku pro-
střednictvím natáčení videí věnuje-
me maximum času, víme, že je to jen 
slabá náhrada za opravdový provoz 
komunitního centra. Jsme rádi, že 
se nebojíte zeptat a často nám vo-
láte se svými dotazy. Nejčastěji se 
ptáte, kdy budeme opět fungovat. 
Bohužel stejně jako vy, ani my ne-
víme, kdy a  jak budeme moci opět 
otevřít. Nezbývá nám tedy než vě-
řit v  brzké navrácení do  normálu. 

Snad nejpozději s  oteplením a  pří-
chodem jara se dá virus na  ústup 
a  my se opět setkáme na  Lehovci 
na některé z aktivit.

CO CHYSTÁME PRO ROK 2021? 
Další často kladené dotazy míří 
na  obsah fungování komunitního 
centra a  jeho kurzů v následujícím 
roce. Na  co vás můžeme navnadit, 
je pokračování počítačových lekcí 
s  panem Radou. Více o  chystaných 
změnách se ale dovíte  podrobně 
v  některém z  příštích čísel Čtr-
náctky, kde se chceme věnovat pře-
devším novinkám, které pro vás už 
teď pilně připravujeme. 
Velmi se těšíme na  normální běh 
komunitního centra, kdy budeme 
mít možnost naše služby zpro-
středkovat opět v  plném rozsa-
hu lidem, bez kterých naše práce 
nedává smysl – totiž vám, našim 
klientům. Tak hodně zdaru, štěstí 
a hlavně zdraví do právě začínající-
ho roku 2021.

Tým KC Kardašovská

Komunity

KC Kardašovská a nové výzvy
ROK 2020 BYL PRO VĚTŠINU Z NÁS OBDOBÍM NÁHLÝCH ZMĚN, NEPŘEDVÍDATELNÝCH UDÁLOSTÍ, MOMENTŮ, KDY 
JSME BYLI VYTRŽENI Z NAŠÍ KOMFORTNÍ ZÓNY A MUSELI SE PŘIZPŮSOBOVAT STÁLE SE MĚNÍCÍM POŽADAVKŮM. 
NĚČEMU JSME SE ALE I PŘIUČILI. ČASTO JSME ZA SEBOU NECHALI VĚCI, KTERÉ BY BYLO JINAK TĚŽKÉ OPUSTIT, 
A NAHRADILI JE NĚČÍM NOVÝM A LEPŠÍM.

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.

Naše videa najdete na YouTube 
kanále kckardasovska
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Novoročenka
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ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ 
DO NOVÉHO ROKU,  
RODINNOU POHODU, 
SÍLU K PŘEKONÁVÁNÍ 
PŘEKÁŽEK A MNOHO 
PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ 
PŘEJE MČ PRAHA 14

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

hdk_pva_leto92x63.indd   1 20.11.20   12:01
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Naše školy

Vánoční atmosféra v MŠ na Lehovci
Tak jako každý rok i letos nám kouzelní 
skřítci první adventní víkend vyzdobili 
školku do  vánočního převleku. V  ok-
nech zasněžené obrázky, všude samá 
světýlka, vyzdobené atrium s velikým 
vánočním stromem a  samozřejmě 
v  každé třídě originální adventní ka-
lendář, vůně jehličí a  ta pravá vánoč-
ní atmosféra, která nikdy neomrzí. 
A i přesto, že jsme si letos s dětmi mu-
seli odříci oblíbené předvánoční akti-
vity, jako jsou divadla, prohlídky betlé-
mů nebo společná vystoupení, vánoční 
přípravy nám to nezkazilo. 

DORAZILA I KOUZELNÁ TROJICE
Vánoce vždy ve školce odstartuje kou-
zelná trojice. Trošku jsme se obávali, 
zda se k nám přes přísná opatření do-
stanou, ale dobře to dopadlo, dorazili 
všichni tři – Mikuláš, čert i andílek. Děti 
jim zazpívaly, pověděly básničky a pře-
daly obrázky. Některé z  nich dostaly 
sice od čerta i bramboru, ale všechny 
si nakonec odnesly balíček plný vi-
tamínů a  zdravých dobrot. Když čert 
odešel a z nás opadla mírná nervozi-
ta, začali jsme si užívat pravé vánoč-
ní pohody. Připravovali jsme dárečky 
a přáníčka, zdobili ve třídách stromeč-
ky, zpívali koledy, vyprávěli si biblický 

příběh o narození Ježíška, pekli a také 
ochutnávali cukroví, seznamovali se 
vánočními tradicemi. Prostě Vánoce 
jak se patří. Je jasné, že po  takových 
přípravách Ježíšek do  školky cestu 
našel a  děti se mohly radovat z  dá-
rečků. Protože ale v této době nic není 
jako dřív, ani nám se bohužel nevyhnul 

v  předvánoční době všemi obávaný 
,,zlobivý“ vir a dvě z našich tříd musely 
být poslední vánoční týden v karanté-
ně. Ježíšek však ani na tyto třídy neza-
pomněl a dárky na děti počkaly ve tří-
dě až do nového roku. Tak ať se nám 
všem v tomto roce žije lépe a klidněji 
než v tom předešlém. MŠ Lehovec

Polytechnické vzdělávání v MŠ Chvaletická
,,Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a za-
pamatuji si, nech mne udělat a nau-
čím se“ – toto čínské přísloví je nyní 
pro naší školku obzvláště trefné. 
Letos jsme se totiž zaměřili na  roz-
voj polytechnického vzdělávání. Ve-
deme děti nejen k  manuální zruč-
nosti, ale také ke  schopnosti logicky 
a konstruktivně myslet. K tomu nám 
pomáhá nejen nová polytechnicky 
zaměřená zahrada, nadšení a aktivní 
zaměstnanci školky, ale k naší velké 
radosti také rodiče, kteří vždy klad-
ně reagují na naše výzvy. A  tak nám 
na  zahradu pořídili několik hmyzích 
domečků, vyrobili tzv. šroubovačky 
(pomůcky na  rozvoj manuální zruč-
nosti dětí), zúčastnili se společně 
s dětmi víkendové brigády na zahra-
dě (děti pracovaly se sítem, lopatou 
i dětským kolečkem) a také se aktiv-
ně účastnili dvou podzimních a jedné 
zimní dílny. Spolupráce rodičů si vel-
mi vážíme, je pro nás opěrným bodem 
a zároveň další výzvou.

Zapojili jsme se také do projektu Malé 
technické univerzity, která kombinu-
je technickou práci z  reálného světa 
s  hrou a  zábavou. Předškolní děti se 
během školního roku zúčastní osmi 
projektových dnů s  názvy: Stavitel 
města, Malý architekt, Malý inženýr, 
Malý projektant, Stavitel mostů, Sta-
vitel věží, Malý vodohospodář, Malý 
energetik. A  nejen to. Díky finanční 
podpoře od zřizovatele jsme mohli vy-
bavit naši MŠ kompletním výukovým 
programem Malé technické univerzi-
ty a vyškolit čtyři učitele, kteří budou 

moci vzdělávat děti pomocí těchto ori-
ginálních metodik i v dalších letech. 
Spousta dalších akcí a  projektů za-
měřených na  rozvoj polytechnického 
vzdělávání je ještě před námi. V březnu 
si například vyzkoušíme fyzikální po-
kusy na vědeckých laborkách a těšíme 
se také na týden vody. Jak ochránit své 
zdraví, budeme řešit v projektu Hlav-
ně bezpečně! Proběhnou další dílny 
pro děti i rodiče a také hudební hrátky 
s názvem Ten dělá to a ten zas tohle. 
Na  závěr roku nás čeká projekt Ře-
mesla našich prababiček, kde se za-
měříme na řemesla, která jsou dneš-
ním dětem méně známá, nebo zcela 
neznámá. V  rámci projektu navštíví 
předškoláci muzeum v Říčanech, kde 
si některá řemesla vyzkouší, tematic-
ky se rozloučíme také s  předškoláky 
a pak už jen hurá na školku v přírodě. 
Čeká nás toho tedy ještě víc než dost 
a to je dobře. Vždyť letošní motto zní: 
Heslem naší Školičky jsou zvídavé 
hlavičky. Kolektiv MŠ Chvaletická
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Mikuláš v MŠ Paculova

Ptáte se, chodil vůbec letos Mikuláš? 
Ano, jen bylo vše zase trochu netra-
diční, s  dodržováním všech bezpeč-
ných pravidel a  nařízeních. Na změ-
ny jsme už letos ovšem zvyklí. 
Děti se po  dopolední svačině teple 
oblékly a spolu se svými učitelkami 
vyrazily na zahradu školky. Nečekaly 
dlouho, za  chvíli se na  zahradě ob-
jevila celá trojice - Mikuláš s berlou, 
za ním čert s kopytem a pytlem a ne-
besky bílý anděl. Nejmenší z dětí se 
trošku bály, ale pod ochranou paní 

učitelek předvedly Mikulášovi krátký 
taneček. Starší děti se pochlubily, co 
vše se už dokázaly naučit. 
Atmosféra venku byla příjemná, jen 
lehce mrazivá a na zahradě byly vi-
dět zbytky sněhu. Mikuláš s  andě-
lem děti pochválili. Čert trochu br-
blal. Hledal zlobivé děti nebo paní 
učitelky, nakonec však nikoho ne-
odnesl. Viděl, že u  nás je vzájemné 
lásky a radosti na rozdávání. Potom 
už jsme všem třem zamávali na roz-
loučenou. Všichni spěchali za  tep-

lem. Anděl do nebíčka, čert do pekla 
a děti do školky, kde jim Mikuláš za-
nechal malý balíček s překvapením. 
Co bude příští rok? Snad vir koro-
navir zůstane v  pekle (čert však ří-
kal, že i peklo je pro něj malé) a my 
oslavíme Mikulášskou tradičním 
způsobem. Nakonec nesmíme za-
pomenout obrovské poděkování naší 
tradiční trojici z  řad rodičů, která 
i za těchto složitých podmínek dora-
zila. Moc a moc děkujeme!

MŠ Paculova

INZERCE

RV
20

01
74

8/
05

RV
20

02
0

68
/0

1

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 celoroční program „učíme se venku“

www.victoria-school.cz
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Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština 
s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám kdykoli podívat.

Inzerát 148x210 2020 print.pdf   6   15.12.2020   10:15

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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Ekologie

„Víceúčelové vozidlo (multikára IVE-
CO), které využívá naše hospodářská 
správa například ke  svozu odpadu 
a  řadě údržbových prací, bylo poří-
zeno před 15 lety. Nejen že se jeho 
technický stav zhoršuje, není ideální 
ani z hlediska ekologie. Proto jsme se 
rozhodli pořídit ‚náhradníka‘ na elek-
trický pohon, multikáru s homologa-
cí N1,“ řekl radní Prahy 14 Jaromír 
Krátký. 
Mnoho lidí se domnívá, že klasický 
spalovací motor nic nenahradí, ale víte 
například, že elektromobily se v  ko-
munální sféře v celosvětovém měřítku 
používají již několik desítek let?

DOJEZD AŽ 200 KILOMETRŮ
Při výběru vozu bylo třeba přihlédnout 
k  celé řadě detailů. „Každý výrobce 
má specifický výrobek s různými pa-
rametry a  různým příslušenstvím. 
Pro nás byly důležité dojezd na jedno 
nabití, rychlost, rozměry a příslušen-
ství jako radlice, kartáč a sypač, ovlá-
dané z  kabiny řidiče,“ upřesnil radní 
Krátký. Zároveň podle něj radnice 
musela myslet například na  to, aby 
vozidlo dokázalo překonávat obrubní-
ky a přepravovat těžký náklad, i když 

samo není nijak velké. „Elektromobil 
takové úkoly zvládá, na rozdíl od vozů 
se spalovacím motorem, bez problé-
mů. Navíc se u  něj neopotřebovává 
spojka, nezamořuje okolí výfukovými 

plyny a pohybuje se tiše, takže neruší 
okolí,“ dodal radní Krátký.
Z veřejné zakázky za necelé 2,4 mi-
lionu korun, z  nichž téměř polovinu 
pokryly prostředky z dotací Státního 
fondu životního prostředí ČR a  Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, vzešel elektro-
mobil značky Alkè. „Vozidlo má lithi-
ovou baterii s dobou nabíjení na 80 % 
kapacity za 30 minut pomocí rychlo-
nabíječky. Současně umožňuje do-
jezd až 200 km, a to i díky kvalitnímu 
systému rekuperace. Motor během 
brzdění pracuje jako dynamo a  ge-
neruje energii, která místo toho, aby 
ohřívala brzdy, putuje zpět do  aku-
mulátoru. Další skvělou vlastností je 
schopnost zvládnout stoupání až 35 
%,“ vysvětlil radní Krátký.
Ve  srovnání s  vozidlem se spalova-
cím motorem vychází elektromobil 
výhodněji i  z  hlediska finančních 
nákladů. „Připočte-li se příslušen-
ství, je nákupní cena elektromobilu 
vyšší, ovšem zase na něj lze čerpat 
dotace. Díky nim jsme na nákladech 
ušetřili půl milionu korun. Levnější 
by měl být i  samotný provoz vozi-
dla,“ řekl radní Krátký. red

Péče o Prahu 14 šetrně a bez emisí
PRAHA 14 USILUJE O TO, ABY SE ROZVÍJELA TAK ZVANĚ ZDRAVĚ – TEDY ŠETRNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. A JE 
TO VIDĚT I NA SAMOTNÉ RADNICI. KROMĚ TOHO, ŽE AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ REKONSTRUKCE ÚŘADU, DÍKY KTERÉ 
SE O POLOVINU SNÍŽÍ ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY, MĚSTSKÁ ČÁST EKOLOGICKÝ TREND PODPORUJE 
NAPŘÍKLAD I NÁKUPEM ŠETRNĚJŠÍCH SLUŽEBNÍCH VOZIDEL.

Radní MČ Praha 14 Jaromír Krátký Zdroj: MIKEŠ-CZ, s. r. o.

Nový pomocník, multikára na elektrický pohon, dorazil do Prahy 14.  Zdroj: MIKEŠ-CZ, s. r. o.
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Praha 14 kulturní / Neposeda

k zapůjčení:

knížky, sportovní vybavení, 

turistické vybavení, 

věci pro trávení volného času 

Sdílená půjčovna  

klubu �utobus

informace najdete na klubu a:

@klub.autobus

FB: NZDM Autobus

www.neposeda.org/pujcovna/

najdete ji:

na klubu Autobus

U Hostavického potoka 830/24

Praha 14 � Hostavice

www.neposeda.org/pujcovna

rezervační s�stém:

Plat ím dvě kávy!

Jednu,  co jsem vypi l , 
a  JEDNU ZAVĚŠENOU.

CC HH CC EE TTEE  NNĚĚ KKOO HH OO  PPOOTTĚĚŠŠIITT   NN AAŠŠÍÍ MM  KKAAFF ÍÍČČ KKEE MM  NNEE BB OO  ČČ AA JJEEMM??

JJeenn  ttaakk,,   pprroo  ddoobbrrýý  ppoocciitt   oobbddaarroovvaatt   jj iinnééhhoo  ččlloovvěěkkaa  vvooňňaavvoouu  kkáávvoouu  
nneebboo  hhoorrkkýýmm  ččaajjeemm  zz   nnaašš íí   pplleecchháárreennsskkéé  nnaabbííddkkyy??  

          SSttaaččíí   ss ii   vvyybbrraatt   zz   nnaabbííddkkyy  aa  řř ííccii   kkoouuzzeellnnoouu  ffoorrmmuullkkuu::
„„PPllaatt íímm  ddvvěě  kkáávvyy,,   jjeeddnnuu,,   ccoo  jj sseemm  vvyyppii ll ,,   aa   jjeeddnnuu  zzaavvěěššeennoouu..““

NNáášš  ppeerrssoonnááll   ssee  ppoossttaarráá,,   žžee  VVáášš  ddoobbrrýý  sskkuutteekk  nnaajjddee  ssvvééhhoo  aaddrreessááttaa,,  
kktteerrééhhoo  uurrččiittěě  nneejjeennoomm  ppřř íí jjeemmnněě  ppřřeekkvvaappíí ,,   aa llee  ii   zzaahhřřeejjee..

www.plecharnacernymost.cz

201128_plecharna_letak zaveseny kafe A6.indd   1201128_plecharna_letak zaveseny kafe A6.indd   1 15.12.2020   15:27:1715.12.2020   15:27:17

Více informací a registraci naleznete na: www.skoleniprvnipomoci.cz

30. 1. 2021 od 9:00 hod. KD Kyje

Sedmihodinový kurz první pomoci, díky kterému už vás nic 
nepřekvapí. Naučíte se, jak správně poskytnout první pomoc 
při dopravní nehodě, epileptickém záchvatu nebo silném 
krvácení. Organizátoři kurzu mysleli i na použití znalostí v praxi, 
a ve druhé části si tak budete moci vše ozkoušet v různých 
situacích s figuranty.

ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI



Žijete na Praze 14 po celý život. Nejdříve v Kyjích
a pak v Hloubětíně. Jak se vám na Praze 14 žije?
Je příjemné bydlet v klidnější okrajové části města v blízkosti přírod-
ních parků, mít možnost projít se k Rokytce, k rybníkům, do našeho 
akátového hájku, ale i do bývalé významné pražské průmyslové 
periferie směrem na Vysočany a Libeň - a přitom být za 20 minut 
v centru. Mám to tady ráda.

Co se vám na Praze 14 nejvíce líbí? Co vám naopak 
chybí nebo vadí?
Líbí se mi bydlení spojené s přírodou, dobré spoje do města. Horší 
je prostředí jako takové - rozbité chodníky, komunikace, nevzhledné 
náměstí, nečistoty, bezdomovci.

V roce 2019 jste byla průvodkyní při procházkách po Praze 14, 
konkrétně jste vedla architektonickou procházku. Jak vnímáte 
architekturu a veřejný prostor v Hloubětíně?
Procházka vedla z Lehovce od vyhlídky na Kyje, přes Chaloupky 
a hloubětínské náměstí až na hřbitov. Cestou jsem upozorňovala 

na stavby, zajímavosti, aby si lidé uvědomili, kde žijí, jakou má tato 
lokalita historii, vývoj a urbanistický koncept. Neopomněla jsem 
i významné historické stavby - to, co zbylo z té bývalé vesničky 
u Prahy, ale věnovali jsme se i modernějším objektům. 
Zaměřili jsme se např. na historické jádro s kostelem a křižovnic-
kým dvorem, se Starou hospodou, statky, školami i na původně 
elegantní náměstí s nadčasovou stavbou kulturního centra Havana 
se sousedním nákupním centrem Střed. Ještě je tady několik 
opravdu pěkných (a i skrytých) věcí, ale s tím, jak se Hloubětín 
zahušťuje, zanikají. Veřejný prostor se mění, původní pojetí se 
ztrácí. Pro ty, co chtějí známky dlouhodobé historie a zachování 
genia loci, je to škoda. Ti, kteří prostředí nevnímají, možná takovéto 
změny ani nezaznamenají.

Byla jste jednou z iniciátorek vzniku dokumentu o panu Břinkovi. 
Můžete nám o tom říci více?
O panu Břinkovi jsem se dozvěděla před dvěma lety a požádala ho 
o setkání v hostinci V Chaloupkách, kde kromě vyprávění představil 
svou práci. To, co udělal, snad musí ocenit každý. Cítila jsem něco 
jako občanskou povinnost zaznamenat jeho příběh. A tak jsme 
společně s Danou Sládečkovou napsaly dopis na úřad s prosbou 
o finanční podporu pro občanský záměr. 
Dokument zafinancovala MČ Prahy 14. To bylo na jaře 2019. O vy-
tvoření dokumentu jsem požádala studio Mgr. Karla Greifa, se 
kterým jsem spolupracovala na dokumentu pro národní kulturní 
památku Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči.

Proč je pro vás zaznamenání historie Hloubětína důležité?
Plánujete v tomto směru nějak pokračovat?
Tak důležité je to obecně, to asi nemá smysl rozebírat… Při natá-
čení zmiňovaného dokumentu a během setkání s panem Břinkem 
začali účastníci vzpomínat, zmiňovali se, že najdou fotografie. To 
byl pro nás podnět pro nápad vytvořit nějaké místo, kde by se tyto 
informace a dokumenty shromažďovaly, abychom zaznamenali 
příběhy pro další generace. Ale pro to je třeba konkrétní místo, 
skener, server atd. 
A tak, společně s Danou Sládečkovou, která má chuť i pokračovat 
jako místní kronikář, jsme navázaly spolupráci s týmem v H55 (více 
o připravovaném projektu níže, pozn. red.)

Jste aktivní v nějaké místní komunitě?
Ano! Na našem cvičení s paní Mičincovou se scházíme asi 30 let, 
to je stálá komunita nadšenců.

„Hloubětínský kronikář vypravuje“

Během adventu bylo možné za výlo-
hou volnočasového centra H55, které 
provozuje  Praha 14 kulturní, shlédnout  
dokument „Hloubětínský kronikář vy-
pravuje“, představující místního rodáka 
pana Jana Břinka. V dokumentu jste se 

mohli dozvědět, proč a kdy začal psát 
kroniku o Hloubětínu a jak vznikl jeho 
hloubětínský betlém. I tento betlém bylo 
možné za výlohou H55 shlédnout. Za 
vznikem dokumentu stojí dvojice míst-
ních aktivních dam, Šárka Jiroušková 

a Dana Sládečková. S oběma dámami 
jsme se osobně setkali v kavárně H55 
a hezky jsme si popovídali. Paní Jirouš-
ková nám současně odpověděla na pár 
otázek. Tak vznikl následující rozhovor.

Projekce dokumentu za výlohou 
volnočasového centra H55.

za výlohou H55



Co vám v poslední době udělalo ve 
vašem okolí radost?
Právě ten zmíněný dokument. Trvalo to rok 
a půl, než se zrealizoval a dostal tam, kam 
jsme chtěli - k lidem. Souvisí to i s H55, kde 
jsme na podzim 2020 nalezli milou atmosfé-
ru a nadšení pro věc. Dále mě těší spousty 
krásných fotek na FB skupině „Hloubětínská 

kronika“. Některé fotografie jsou opravdu 
unikátní. Radost mám také z toho, že se 
o historii zajímají i mladší generace.

Co byste popřála lidem kolem vás 
do nového roku?
Popřála bych jim pevné zdraví.

Jak zmínila paní Jiroušková v jedné 
z odpovědí, ve volnočasovém cen-
tru H55 připravujeme nový projekt, 
jehož cílem bude nejen shromažďo-
vat historické materiály, fotografie 
a jiné podklady z historie Hloubětína 
a zajistit jejich digitalizaci (za úče-
lem trvalého uchování pro další ge-
nerace), ale také osobní setkávání 
starousedlíků, pamětníků, nadšenců 
místní historie a všech dalších, které 
projekt zaujme. 

Půjde tak o příjemné strávení času 
v rámci komunity místních. O pro-
jektu se více dozvíte v dalším díle 
časopisu Čtrnáctka a na webu H55, 
a to během jara 2021.

Za H55 sepsala produkční 
Kamila Hamplová

Zleva Šárka Jiroušková a Dana Sládečková u projekce dokumentu 
„Hloubětínský kronikář vypravuje“ ve volnočasovém centru H55.

Prezentace betlému a dokumentu
za výlohou H55



Sportovec roku Prahy 14 

Rodí se Sportovec roku Prahy 14

Sportovní kluby a oddíly Prahy 14

   Nejlepší sportovec (užší nominace 10 jmen)

   Naděje (mládež do 18 let, užší nominace 5 jmen)

   Nejlepší tým (nejméně dvojice, užší nominace 3 týmy)

   Nejlepší trenér (užší nominace 3 jména)

   Hvězda roku (hlasuje veřejnost na webu Praha 14 kulturní)

   Síň slávy (každý rok 1 člen, vybírá odborná komise)

Sportovce roku vyhlašuje každoročně 
pro celý svět anketa Laureus, už 62 let 
ho máme i v Česku a odteď poprvé ho 
navzdory podivnému roku ocení i Praha 14! 
Slavnostní podvečer proběhne v prvních 
týdnech příštího roku 2021 v Kulturním 
domě Kyje.

V Praze 14 žije přibližně padesát tisíc 
obyvatel. A ti mají díky poloze na okraji 
Klánovického lesa, ale i vnitřním parkům 
v čele s Čihadly nebo sportovním areálům, 
výborné podmínky pro sportování.
„Rozhodli jsme se více zviditelnit jejich 
aktivity, objevit zajímavé sportovce, kteří 
zaslouží ocenění, přispět k jejich vzájem-
nému poznání a tím taky upevnit lokální 
patriotismus, hrdost na místo, kde žijeme,“ 
říká Zuzana Jelenová, místostarostka Prahy 
14, která stojí u zrodu ankety, kterou už před 
časem vyhlásila třeba Praha 4.
„Vybrat ty nejlepší, anebo spíš kritéria, pod-
le nichž vytvoříme pravidla hlasování tak, 
abychom nikoho neopomenuli, je napoprvé 

náročné. Pořád je to anketa, hra, kde se 
snažíme porovnat často nepoměřitelné 
disciplíny i výkony. Snad se nám to podaří,   
a založíme zajímavou tradici, “říkají pořa-
datelé ankety.
Podmínkou je nyní registrace ve sportov-
ním klubu, sídlícím na území Prahy 14. 
Neexistuje sice žádný kompletní seznam, 
databáze Národní sportovní agentury 
a Pražské tělovýchovné unie registrují 15 
klubů a v nich 26 oddílů z Prahy 14. Patří 
mezi ně ligoví softbalisté Spectrum Praha, 
historicky a počtem oddílů nejdůležitější 
Slavoj Hloubětín, fotbalovou vášeň držící 
TJ Kyje, ale i specializovaný bazénový SK 
Neptun, Akademie aerobiku anebo třeba 
jen před nedávnem založený Golf Resort 
Černý Most.
Ty všechny, nebo respektive jejich zástupci, 
budou mít právo hlasovat spolu s vybra-
ným počtem členů zastupitelstva Prahy 
14, mezi nimiž najdeme třeba i bývalého 
hokejového reprezentanta Michal Broše, 
nyní manažera HC Sparta.

Všichni nejprve do konce roku předloží 
nominace v jednotlivých kategoriích. Ty 
s největším počtem hlasů projdou do už-
šího výběru (10 dospělých, 5 nadějí – od 
dětí do 18 let, 3 týmy, 3 trenéři), z něhož se 
bude hlasovat ve druhém kole.
„Nechceme vyčlenit sportovce, kteří sice 
nejsou členy klubů v Praze 14, ale bydlí 
tady nebo zde provozují své další sportovní 
aktivity. Jenže protože nejsme schopni je 
všechny podchytit, necháme na samotné 
veřejnosti, aby je našla a ocenila,“ vysvětlují 
pořadatelé. Hlasovat se o nich bude v prv-
ních třech týdnech nového roku na webu 
Prahy 14 kulturní. Odborná komise navíc 
vybere čestnou osobnost, která otevře Síň 
slávy sportovců Prahy 14. Víte, že zde bydlí 
třeba bývalý fotbalový reprezentant Tibor 
Mičinec, který hrával za Bohemians, anebo 
dvojnásobný mistr světa v biketrialu Josef 
Dressler?
Sportovec roku Prahy 14 je tady, do vyhlá-
šení jeho prvního ročníku zbývá pár týdnů. 
Těšíme se na vaše další podněty.

3B sports  (skateboard)  Akademie aerobiku  (aerobik)  BLK 

Slavia  (basketbal)  BubbleGym  (sportovní gymnastika)  Fit 

studio D  (aerobik)  6Golf Resort Černý Most (golf)  Mika 

training  (triatlon)  Novis TT club (triatlon)  SC Spirit  (karate, 

volejbal)  SK Neptun  (umělecké plavání)  SK Spectrum (softbal)  

Slavoj Hloubětín  (volejbal, fotbal, tenis, nohejbal, šachy, karate, 

sportovní hry)  Sokol Jahodnice  (sportovní výchova)  Škola 

Taek-Won-Do Gun  (taekwondo)  TJ Kyje  (fotbal, moderní 

gymnastika, tenis, florbal, volejbal)

1. ročník 2020



SPORTOVEC ROKU
PRAHY 14

1. ročník ankety volí nejlepší sportovce 

za rok 2020 v šesti kategoriích

Vyberte svého nejoblíbenějšího sportovce Prahy 14, tedy toho, 

kdo hájí barvy zdejšího klubu, anebo tady bydlí, záleží jen na 

vás, žádné omezené nominace.

Vystřižený kupon posílejte poštou na adresu: 
Simona Vlašimská, Praha 14 kulturní, Šimanovská 47,  

198 00 Praha 14 

nebo hlasujte mailem na adresu: simona.vlasimska@

praha14kulturni.cz s označením Hvězda roku v předmětu

případně můžete hlasovat na webu: praha14kulturni.cz 

(z jedné adresy platí pouze jeden hlas)

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

1 vylosovaný tipující získá 2 vstupenky
na vyhlášení, další 4 vylosovaní dostanou  
dárek od partnerů akce.

Anketní lístek Sportovec roku Prahy 14

1. ročník ankety 

HLASOVAT MŮŽETE DO 21. 1. 2021

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

Zvolte si hvězdu roku!
JMÉNO SPORTOVCE:

SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ:

PROČ HLASUJI:

PODPIS:DATUM:
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BYDLENÍ

n Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 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 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 Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i stropů. Tel. 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz

n Akce - povánoční sleva 10 % - na  čistění 
koberců, sedaček a mytí oken - česká fir-
ma „Dáma s luxem“ nabízí kvalitní služby 
za  rozumnou cenu. Praxe více než 8 let. 
Tel. 732 212 022

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

me kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a  nebytových prostor. Tel. 732  359  883,  
www.rek-bachr.cz
n Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 

Výměna kuch. desek a  dřezů. Volek. Tel. 
602 649 359

n Čištění odpadů a domovní kanalizace. Ne-
odtéká dřez, vana, umyvadlo, WC, atd.? 
Vyčistím, vyřeším. Volejte kdykoli na TEL. 
734 245 148

n Trápí vás počítač? V  roce 2021 počítejte 
s  námi! Provádíme čištění, opravy, in-
stalace, konzultace, obnovu dat i  výkup 
zařízení. Volejte 731  732  737. Těšíme se 
na vás. Váš itcan.cz

OSTATNÍ

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

n Hledám spolehlivou asistentku/asis-
tenta v  dobré kondici k  výpomoci pro 
ležící důchodkyni. Flexibilní - nepravi-
delná asistence. Občasné nákupy, úklid, 
pomoc na  vozíček, za  finanční odměnu. 
725 732 182

PRÁCE

n Všeobecnou nebo praktickou sestru na 
lůžkové oddělení, přijme MediCentrum 
Praha, Kloknerova 1, Praha 11. Tel: 272 
937 285, 724 091 106, info@medicentrum-
praha.cz
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01Koňský 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
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V tajence najdete citát herce, dramatika a spisovatele Jana Wericha:

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem 
posílejte do 15. ledna 2021 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 prosincového vydání časopisu Čtrnáctka (2020/12) zní: „JE-LI VAŠE ŠTĚSTÍ PODMÍNĚNÉ, nebudete šťastní nikdy.“ 
Vylosovaní výherci jsou: Martin Veverka, Praha 14; Miroslav Čech, Praha 14; Helena Ohlídalová,  Praha 8. 
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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