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Obsah Vážení přátelé, 
ač je to čím dál obtížnější, doufám, že se Vám 
i v této těžké době daří zachovat si odstup a maxi-
mum optimismu. Navzdory koronavirové pandemii 
se stále dají nacházet důvody k radosti i příležitosti 
k odreagování. Když už nikde jinde, tak alespoň 
v přírodě – momentálně příjemně zasněžené -, 
kde můžete nejen relaxovat, ale v rámci možností 
i sportovat.
Pravděpodobně budu mluvit z duše mnohým, 
když řeknu, že jestli z něčeho cítím frustraci, 
je to ze současného systému očkování proti 
covid-19. Prezentované informace nás nenechávají 
na pochybách, že vláda situaci nezvládá. Systému 

PES rozumí čím dál méně lidí, důvěru k našim nejvyšším představitelům navíc 
nahlodávají zprávy o tom, jak jsou vládní nařízení týkající se očkování obcházena 
prominenty.
Nutno říct, že i přes tyto eskapády se hlavní město a potažmo i městské části 
snaží pandemii zvládnout a svým obyvatelům pomáhat – při registraci i samot-
ném očkování. Byly zřízeny informační linky, a to jak na úrovní hlavního města, 
tak přímo Prahy 14, na jejichž operátory se můžete v případě potřeby obracet. 
Pro obyvatele naší městské části jsme připravili očkovací centrum na Poliklinice 
Parník, které, jak doufáme, bude možné v dohledné době využívat. V současnosti 
jej zprovoznit nelze, protože Ministerstvo zdravotnictví zatím nezajistilo potřebné 
vakcíny. 
Přestože veškerá pozornost je věnovaná hlavně covidové problematice, neza-
pomínáme ani na další možná zdravotní rizika. Vyhlásili jsme další ročník po-
skytování příspěvku na preventivní sonografické nebo mamografické vyšetření 
rakoviny prsu, který je určený jak mužům, tak ženám.
Daří se nám rovněž pokračovat v modernizaci radniční budovy v ulici Bratří 
Venclíků. První fáze rekonstrukce je již téměř hotová a brzy začne druhá. V sou-
vislosti s pracemi opět dojde k nezbytným přesunům některých odborů – ale 
pozor, tentokrát pouze v rámci rekonstruované budovy. Podrobnosti naleznete 
na následujících stránkách tohoto vydání. Všem občanům děkujeme za po-
chopení, o veškerých změnách průběžně informujeme. I samotné stěhování je 
naplánováno tak, aby co nejméně ovlivnilo provoz jednotlivých agend úřadu. 
Zejména cyklisty a inline bruslaře potěší zpráva, že jsme v lednu otevřeli další 
etapu postupně vznikající Severovýchodní cyklomagistrály. Nově je k dispozici 
bezmála kilometrový úsek od ulice Budovatelská k ekoduktu přes Novopackou. 
Vybudováním stezky naplňujeme myšlenku, která před několika lety vznikla 
z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy: vytvořit pro chodce a cyk-
listy bezpečné propojení s centrem města.
Hlavním tématem tohoto čísla Čtrnáctky je komunitní plánování, respektive 
aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Prahy 14 
na roky 2021 až 2024. Ve vydání se dočtete o poskytovaných službách i o tom, co 
je v této oblasti třeba zajistit v dalších letech.
Přeji Vám pokud možno slunečný únor, pevné nervy i pevné zdraví.

Váš starosta 
Mgr. Radek Vondra
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Chceme, aby každý občan mohl žít  
co nejvíce soběstačně
TO JE I VIZE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 14, AKTUALIZOVANÉHO PRO 
NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI ROKY. JAKÝM ZPŮSOBEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FUNGUJE A K ČEMU 
JE DOBRÉ, POPISUJE V ROZHOVORU RADNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST BC. MICHAL PRAGER, MBA. V POKRAČOVÁNÍ 
TÉMATU SE VĚNUJEME SITUACI JEDNOTLIVÝCH SKUPIN OBYVATEL, JEŽ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PRAZE 14 VYUŽÍVAJÍ. 

Co je to komunitní plánování  
sociálních služeb a jakou má 
v Praze 14 historii?
Jedná se o proces vedoucí k zajištění 
dostupnosti sociálních služeb, já ho 
vnímám jako spolupráci mezi měst-
skou částí, poskytovateli sociálních 
služeb, to znamená neziskovými or-
ganizacemi, uživateli sociálních slu-
žeb a širokou veřejností. Cílem je, aby 
lidé měli k  dispozici takové služby, 
které potřebují, v čase, kdy je potře-
bují, a  v  rozsahu, v jakém potřebují. 
Střednědobý plán se aktualizuje ka-
ždé čtyři roky a  na  jeho základě se 
realizují opatření, která jsou v  něm 
definovaná. Městská část Praha 14 
začala s komunitním plánováním so-

ciálních služeb v roce 2006. Řada ak-
tivních občanů naší MČ začala v  mi-
nulosti zakládat spolky či neziskové 
organizace, zaměřené na  řešení po-
třeb obyvatel a  různých nedostatků. 
U nás se tedy tento systém vybudoval 
odspodu, nebyl vytvořen uměle, a  to 
mu myslím dává zdravé základy. 

Jakou roli má nedávno 
aktualizovaný Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb a co je 
jeho úkolem?
Plán dává fungování sociálních služeb 
strukturu, na jeho základě se realizují 
opatření, která přispívají k rozvoji so-
ciálních služeb a  minimalizují nežá-
doucí jevy. Plán se vytváří na základě 

analýz. V  současné době například 
vycházíme z  demografické studie, 
z  níž vyplývá, že populace Prahy 14 
stárne a v budoucnu hrozí nedostatek 
sociálních služeb pro seniory. Úkolem 
plánu sociálních služeb tedy je MČ 
na  tuto situaci připravit a  realizovat 
opatření, která zajistí jejich dostatek. 
Kdybych to měl vysvětlit zjednoduše-
ně, naší vizí je, aby každý občan Prahy 
14 mohl žít co nejvíce soběstačně. 

Jakým způsobem probíhala 
aktualizace plánu? Kdo do  
tohoto procesu vstupoval?
S  aktualizací jsme začali již na  kon-
ci roku 2018, jedná se o  kontinuální 
proces. V  rámci komise pro sociální 
věci existuje pět pracovních skupin, 
které se věnují konkrétním cílovým 
skupinám. Tedy osobám se zdravot-
ním postižením, seniorům, lidem 
ohroženým sociálním vyloučením, 
dětem i mládeži,  menšinám a  cizin-
cům. Pracovní skupiny jsou složené 
z  lidí, kteří spadají do  jednotlivých 
cílových skupin, ze zástupců posky-
tovatelů sociálních služeb a úředníků 
městské části. Skupiny se každého 
čtvrt roku schází a předávají podněty 
komisi, která funguje jako poradní or-
gán rady městské části. V rámci aktu-
alizace komunitního plánu sociálních 
služeb vznikl také expertní tým, který 
zpracoval podněty z jednotlivých sku-
pin a  vytvořil samotný plán. Do pro-
cesu plánování se zapojují i  občané, 
i  když letos byla situace hodně ztí-
žená pandemií covid-19. Standardně 
vždy probíhaly kulaté stoly, kde byly 
prezentovány výsledky analýz a  kam 
občané mohli přijít. Letos se všechno 
muselo bohužel dělat elektronicky, 
ale byl jsem mile překvapen, že i tak 
se občané zapojili, a bylo vidět, že jim 
toto téma není lhostejné. 

Které aktivity MČ na poli podpory 
sociálních služeb pro lidi zajišťuje?
Pro poskytovatele sociálních služeb 
je nejdůležitější pomoc ve financová-
ní. Co se týká aktivit, tak je to realiza-
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ce jednotlivých opatření komunitního 
plánu, která jsou definovaná pro ka-
ždou cílovou skupinu. Například po-
řádáme různé workshopy či setkání 
na školách, pro děti cizinců doučování 
českého jazyka, snažíme se odstra-
ňovat bariéry, které omezují a  kom-
plikují život lidem s postižením, pod-
porujeme terénní práci, pořádáme 
kluby pro seniory. Také nabízíme bez-
platnou právní i  dluhovou poradnu. 
Tímto bych rád apeloval na  občany, 
kteří už si ve své finanční či sociální 
situaci nevědí rady, aby se nezdráhali 
a obrátili se na naše sociální pracov-
níky. Ti jsou připraveni kdykoliv po-
moci. 

V čem vidíte největší rezervy, 
případně hrozby, co se sociálních 
služeb v Praze 14 týká? A co vás 
naopak těší? 
Městská část není zřizovatelem so-
ciálních služeb, tuto síť spravuje Ma-
gistrát hlavního města Prahy, MČ 
nemůže samostatně financovat fun-
gování sociálních služeb, jsme tedy 
závislí na státním rozpočtu, potažmo 
rozpočtu Magistrátu hlavního města 
Prahy.  Aktuálně jako největší hrozbu 
vnímám epidemii koronaviru. Zatím 
nevíme, jaký bude mít finální dopad 
na  společnost, především po  ekono-
mické stránce. Může se stát, že lidé 
začnou přicházet o práci, v tomto vi-
dím velkou výzvu.
A  co mě těší? Mám radost z  každé 
odstraněné bariéry ve veřejném pro-
storu, nájezdové rampy do  domu či 
spolupráce s profesionály z nezisko-
vek, která v  naší MČ dobře funguje. 
Těší mě také to, že se nám řada věcí, 
které jsme si v plánu vytyčili, daří pl-
nit. Naopak mě rmoutí rekonstrukce 
Domova seniorů Bojčenkova, která už 
je v plánu pomalu 10 let a neustále se 
něčím zdržuje. Momentálně stojí kvů-
li financování. 

Jaké plány má městská část Praha 
14 v oblasti rozvoje sociálních 
služeb v nejbližších dvou letech?
Jednou z priorit je právě domov seni-
orů, ale zmínil bych i denní stacionář 
pro seniory. Byli bychom rádi, kdyby 
trvalá pobytová služba byla až po-
slední možností. Naším cílem je, aby 
měl každý senior po co nejdelší dobu 
zajištěné služby ve  svém domácím 
prostředí a  lidé, kteří o něj případně 
pečují, měli možnost využívat odleh-
čovací služby tak, aby mohli chodit 

do práce. Další oblastí, kterou chce-
me rozvíjet, je systém prostupného 
bydlení. Je určený občanům, kteří 
o bydlení přišli, případně žijí na uby-
tovnách. S  pomocí našich sociálních 
pracovníků by klienti této služby měli 
být schopni postupnými kroky se 
znovu zapojit do běžného života. Také 
plánujeme rozvíjet preventivní služby 
pro děti a mladistvé, na kterých spo-
lupracujeme i  s  komunitními centry, 
ať už se jedná o  přednášky, či spor-
tovní a umělecké kroužky. 

Jaké finanční prostředky MČ 
na podporu sociálních služeb 
každoročně uvolňuje? Jaké jsou 
další zdroje těchto organizací?
Letos se nám podařilo navýšit roz-
počet o  půl milionu, poskytovatelům 
sociálních služeb ročně tedy přispí-
váme dva a půl milionu korun. Další 
půl milion je určený návazným služ-
bám a  fyzickým osobám, které jsou 
závislé na péči a z příspěvků ji nedo-
káží uhradit v rozsahu, jaký potřebu-
jí. Částkou 3,3 milionu podporujeme 
pečovatelskou službu. Přes městkou 
část jde tedy poskytovatelům sociál-
ních služeb celkem 6,3 milionu korun 
ročně. Další finance získávají tyto or-
ganizace ze státního a magistrátního 
rozpočtu, případně od  individuálních 

či firemních dárců. Většina organizací 
je financována z více zdrojů.

Hl. m. Praha nedávno dokončilo 
rekonstrukci domu zvláštního 
určení v ul. Kpt. Stránského, kde 
předloni v listopadu hořelo. Jak 
jako radní a zároveň obyvatel 
dotčeného domu rekonstrukci 
hodnotíte? Jakou roli v této akci 
sehrála MČ Praha 14?
Je mi líto, že k rekonstrukci došlo až 
po té tragické události. Pro obyvatele 
domu to bylo náročné období, kuta-
lo se od  loňského května až do  Vá-
noc. Vzhledem k epidemii se lidé více 
zdržovali doma a  patří jim velký dík 
za to, že to zvládli. Nicméně myslím, 
že se rekonstrukce povedla, máme 
nové evakuační výtahy a  elektronic-
ký požární systém, který okamžitě 
informuje hasiče i  obyvatele domu. 
Doufám, že se nám letos podaří zor-
ganizovat i  požární cvičení. MČ byla 
v pravidelném kontaktu se správcov-
skou firmou a obyvatele prostřednic-
tvím speciální webové stránky infor-
movala o postupu prací a odstávkách 
vody či elektřiny. Z  veřejné sbírky 
bude dům vybaven evakuačními vo-
zíky, které v  případě potřeby usnad-
ní práci záchranářům. Běžný život 
nám zpříjemnily širší průjezdy, nízko 
umístěná tlačítka ve výtahu, otevírá-
ní vstupních dveří prostřednictvím 
kódu či videofon, který umožňuje vi-
dět návštěvníky předtím, než je pustí-
me do domu.  pet

Foto: Kristýna Bílková

Byli bychom rádi, kdyby trvalá 
pobytová služba byla až  
poslední možností. 
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Součástí aktualizovaného Střednědo-
bého plánu rozvoje sociálních služeb 
na roky 2021 až 2024 jsou analýzy jed-
notlivých skupin obyvatel potřebujících 
pomoc, které vzešly z  řady kazuistik 
a  průzkumů. Přinášejí přehled nejen 
o tom, jak si Praha 14 v oblasti sociál-
ních služeb aktuálně stojí, ale i tom, co 
je třeba do budoucna zlepšovat.

SENIOŘI

Skupinou lidí, z  nichž mnozí potře-
bují podporu zvenčí, jsou senioři. Už 
nyní pro ně v  Praze 14 funguje řada 
služeb. Namátkou: dům pro seniory, 
zájmové kluby, pečovatelská služba 
s provozem o víkendech i o svátcích, 
individuální doprava pro pohybově 
znevýhodněné seniory nebo napří-
klad poradenství. Část z  těchto slu-
žeb poskytuje Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže Praha 9, který 
zároveň provozuje i Domov pro senio-
ry Bojčenkova. 
„V  rámci pečovatelské služby a  její 
transformace se v  současné době 
snažíme především rozšířit provozní 
dobu, respektive časovou dostupnost 
nabízených služeb tak, aby je mohli 
využívat i lidé s vyšší mírou závislos-
ti a i další cílové skupiny – tedy nejen 
senioři,“ uvedla Ivana Kadlečková, ře-
ditelka Oblastního spolku ČČK Praha 
9 a  vedoucí pracovní skupiny Senio-
ři, jejíž členové se, spolu se zástupci 

dalších specificky zacílených pracov-
ních skupin, podíleli na  zmíněné ak-
tualizaci plánu sociálních služeb.
Z analýz vyplývá, že co se podpory se-
niorů týká, pracovat by se v Praze 14 
mělo například na zvýšení dostupnosti 
asistenčních služeb, které by vhodným 
způsobem doplňovaly tu pečovatel-
skou, na zpřehlednění webových strá-
nek úřadu, rovnoměrnějším rozložení 
občanské vybavenosti – zejména lé-
kařských ordinací, či na  vybudování 
denního stacionáře. Ten by mohl podle 
Bc. Michala Pragera, radního MČ Pra-
ha 14 pro oblast zdravotnictví a soci-
álních služeb, vzniknout do  dvou let. 
Stejně tak je v přípravě rekonstrukce 
Domova pro seniory Bojčenkova, díky 
níž se zvýší stávající kapacita objektu.

RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ
Další specifickou skupinou, na  níž 
se plán zaměřuje, jsou rodiny, děti 
a mládež v nepříznivé sociální situaci. 
„Praha 14 je mladou lokalitou, proto 
široké spektrum pomoci, respektive 
služeb jako jsou například mateřská, 
komunitní či rodinná centra, cílí na ro-
diny s dětmi předškolního a mladšího 
věku,“ vysvětlila Ing. Mgr. Marie No-
váková, psychoterapeutka a  vedoucí 
pracovní skupiny Rodina, děti a mlá-
dež. Zmiňované služby se podle ní 
zaměřují nejen na podporu rodiny, ale 
také na specifičtější prevenci zacíle-
nou na  skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením nebo dysfunkcí rodiny.

„Pomáhají zde nejen interaktivní se-
mináře, nácvik dovedností, ale také 
stimulační skupiny aktivizující vztahy 
rodičů s dětmi nebo skupiny zaměře-
né na začlenění dítěte do vrstevnické 
skupiny, zejména školy a školky. Pro 
dospělé jsou na  rozvoj vztahových 
a  výchovných kompetencí pořádány 
semináře, workshopy, ale také řada 
aktivit pro celou rodinu,“ vyjmenovala 
Ing. Mgr. Nováková. 
Pomocnou ruku mladým lidem a ro-
dinám nabízejí také nízkoprahová 
centra nebo skupiny organizující vol-
nočasové aktivity v terénu. Pro ty, co 
to potřebují, jsou k  dispozici i  azy-
lové domy nebo chráněné bydlení. 
Stávající spolupráce mezi městskou 
částí a zmiňovanými organizacemi je 
na dobré úrovni, stejně tak kvalita po-
skytovaných služeb. Aby to tak moh-
lo být i nadále, je nezbytné zachovat 
dotační podporu, a  to jak ze strany 
radnice, tak například hl. m. Prahy. 
Poptávka je po  poradenství, napří-
klad pro ženy vracející se po  mateř-
ské dovolené do práce i po terénních 
službách pro dospívající. 
„Víme, že doba pandemie přinesla 
nárůst depresivního jednání, se-
bevražedného chování, úzkostných 
poruch nejen u  dospělých, ale také 
u  dětí a  mládeže. Po  odeznění pan-
demické situace vznikne akutní po-
třeba podpořit sociální kompetence, 
vztahové dovednosti u  dětí i  v  part-
nerských vztazích, harmonické pro-

Těm, kdo to potřebují, se v Praze 14 pomáhá
CÍL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE JASNÝ UŽ ZE SVÉ PODSTATY – POMÁHAT ZDRAVOTNĚ ČI SOCIÁLNĚ 
ZNEVÝHODNĚNÝM LIDEM, ABY MOHLI ŽÍT SAMOSTATNĚJŠÍM A NEZÁVISLEJŠÍM ZPŮSOBEM ŽIVOTA. JAK TO ALE 
UDĚLAT, ABY POSKYTNUTÁ PODPORA OPRAVDU NESLA SVÉ OVOCE? 
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pojení rodinného a  pracovního pro-
středí a  sociální výpomoc,“ dodala 
Ing. Mgr. Nováková.

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
Široká škála služeb, ať už sociálních, 
rehabilitačních, či volnočasových, je 
v Praze 14 poskytována i lidem s růz-
nými druhy zdravotního postižení. 
Zároveň je k  dispozici velká nabídka 
bytů zvláštního určení, které na území 
Prahy 14 poskytuje Magistrát hl. m. 
Prahy. Ze strany městské části je klí-
čové zejména pravidelné poskytování 
dotací pečujícím organizacím, a to ne-
jen těm, které se zaměřují na pomoc 
lidem se zdravotním postižením, ale 
i ostatním působícím v sociální sféře. 
„Co se rozvoje týká, rezervy nevidím 
ani tak na straně městské části, jako 
spíš na straně hlavního města a státu, 
respektive Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR. Konkrétně v  systému 
dotací, v  nízkých mzdách a  platech 
pracovníků v  sociálních službách či 
v  jejich mnohdy nízké kvalifikaci, což 
ovlivňuje kvalitu služeb. Městská část 
může apelovat na příslušná místa, při-
nášet návrhy na  zjednodušení systé-
mů, přenášet poznatky ze svojí praxe 
i z praxe organizací,“ uvedla Mgr. Ma-
rie Šulvová, vedoucí pracovní skupi-
ny Osoby se zdravotním postižením. 
Pro tyto uživatele sociálních služeb 
je v  plánu především rozšířit kapaci-
tu pečovatelských a asistenčních slu-
žeb v domácím prostředí a zasadit se 
o vznik dostupné odlehčovací služby. 

CIZINCI A MENŠINY
Praha 14 patří mezi pražské měst-
ské části s  nejvyšším počtem cizinců. 
V souvislosti s jejich podporou radnice 
například spolupracuje s  Integračním 
centrem Praha a dalšími v oblasti pů-
sobícími organizacemi, pomáhá s  in-
formovaností cizinců, podporuje kur-
zy češtiny a  pořádání volnočasových 
aktivit, organizuje každoroční festival 
Setkání kultur nebo realizuje aktivity 
v rámci projektu zaměřeného na inte-
graci cizinců (projekt podpořený Ma-
gistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem 
vnitra ČR). „Do  budoucna bych velmi 
ocenila zpracování nové analýzy sociál-
ní situace cizinců ze třetích zemí, díky 
které bychom dostali mnoho informací 
z terénu. Získali bychom data o tom, jak 
se situace vybrané skupiny proměnila 
v čase a  jaké jsou její potřeby. Na vý-
sledky bychom pak mohli reagovat,“ 

řekla Mgr. Adéla Šimáková z Organiza-
ce pro pomoc uprchlíkům, která je zá-
roveň vedoucí pracovní skupiny Cizinci 
a menšiny. V nejbližším období má pod-
le ní městská část jednak podporovat 
již prověřené aktivity a  jednak pružně 
reagovat na  měnící se potřeby. „Kon-
krétně jde o  podporu pořádání kurzů, 
vzdělávacích a osvětových aktivit, které 
umožní členům cílové skupiny vstoupit 
na trh práce, či o podporu dětí s odliš-
ným mateřským jazykem například 
ve  spolupráci s  asistenty pedagogů,“ 
dodala Mgr. Šimáková.

OSOBY OHROŽENÉ  
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Definice sociálního vyloučení je velmi 
široká. Do této kategorie spadají napří-
klad osoby trpící duševní poruchou nebo 
jiným zdravotním postižením, případně 
lidé, kterým hrozí, že zůstanou bez prá-
ce, finančních prostředků i střechy nad 
hlavou a  postupně se ocitnou stranou 
běžného života. Tomu, aby podobné si-
tuace nenastaly, se městská část snaží 
předcházet různými preventivními akti-
vitami. „Poskytujeme například právní 
poradenství a dluhovou poradnu, která 
bude nově otevřena v Komunitním cen-
tru Kardašovská na Lehovci. Podporu-
jeme také mobilní sociální službu pro 
osoby bez přístřeší a  terénní program 
pro osoby bez přístřeší,“ vyjmenovala 
Mgr.  Dana Havlínová, vedoucí Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Pra-
ha 14, která zároveň vedla příslušnou 
pracovní skupinu zapojenou do  tvorby 
plánu rozvoje sociálních služeb. Jako 
zásadní Mgr.  Havlínová v  současnosti 
vidí pracovat na  komunikaci mezi po-
máhajícími organizacemi a úřadem tak, 
aby pomoc a podpora byla poskytována 
cíleně.  red

Ilustrační snímky zdroj: Pixabay

Julinka a Motýlek
Dnes osmnáctiletá Julie Cardalová se 
narodila s  Downovým syndromem. 
Komunitní centrum Motýlek, zamě-
řené na děti se zdravotním znevýhod-
něním, začala navštěvovat ve  třech 
letech. „O  centru mi tehdy řekla 
kamarádka, která má postiženého 
chlapečka, začali jsme chodit na do-
polední program pro rodiče s dětmi. 
Později Julinka přešla do  odpoled-
ních programů, zaměřených na rozvoj 
specifických dovedností,“ vysvětluje 
maminka Julinky Kamila Cardalová. 
Julie už tedy do centra dochází 15 let, 
aktuálně navštěvuje kurzy muzikote-
rapie, logopedie, vaření a  tance. Po-
každé se těší nejen na  obsah kurzu, 
ale hlavně na učitele. „Máme ještě tři 
zdravé mladší syny a Julinka vidí, že 
kolem sebe mají plno kamarádů. Pro 
děti s  Downovým syndromem není 
snadné vytvářet přátelské vazby, zá-
roveň ale potřebují cítit přijetí i mimo 
rodinu, mít pocit, že někam patří,“ do-
plňuje paní Cardalová. Julie se během 
let docházky do Motýlku naučila pla-

vat, absolvovala nácvik sociálních do-
vedností – například nakupování, ně-
kolikrát byla s rodiči na letním táboře 
a  bez rodičů na  víkendovém pobytu 
v chatě Lužanka. „Centrum nepomá-
há jen Julince, ale i  nám jako rodi-
čům – občas si prostě potřebujeme 
na  chvilku odpočinout a  bohužel ne-
máme širší rodinu, která by se o Ju-
linku zvládla postarat. Za  víkendové 
pobyty jsme vděční. Centrum také 
pořádá přednášky určené rodičům, ty 
bohužel nestíhám navštěvovat, něko-
likrát jsem ovšem využila individuální 
konzultaci. Moc si vážím individuální-
ho přístupu a flexibility, je patrné, že 
pracovníci Motýlku mají k Julince hez-
ký vztah a mají ji rádi. Lidé, kteří pečují 
o handicapované tuto vlastnost musí 
mít ve vínku, každý člověk ji nemá. Vi-
dím, že o Julince přemýšlí, a často na-
vrhnou nějaké kreativní řešení, které 
je vhodné právě pro ni, každý člověk 
s Downovým syndromem je totiž tro-
chu jiný,“ uzavírá paní Cardalová. 
 pet
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ANKETA
JAK HODNOTÍTE SPOLUPRÁCI 
MĚSTSKÉ ČÁSTI S NEZISKOVÝMI 
ORGANIZACEMI PŮSOBÍCÍMI 
V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
A JAK BY SE TATO SPOLUPRÁCE 
MĚLA DÁLE ROZVÍJET?

 Městská část dlouho-
době úzce spolupracuje 
s  mnoha neziskovými 
organizacemi a  dosud 
jsem tuto spolupráci 
hodnotila pozitivně a ví-
ceméně dostatečně.

Kvůli dopadům pandemie i magistrátní 
bytové politiky, která se Prahy 14 ci-
telně dotýká, se však mnohé změnilo. 
Považuji proto za  nutné, aby se spo-
lupráce s  neziskovými organizacemi 
prohloubila a zefektivnila. Více než kdy 
dříve je potřeba systematicky rozvrh-
nout a rozšířit nabídku služeb tak, aby 
se potřebné pomoci dostalo všem sku-
pinám obyvatel.

Soňa Tománková,  
Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Působím jako dobro-
volník v  KC Motýlek 
a z mého pohledu fungu-
je spolupráce dobře. Při 
návštěvách nízkopraho-
vého klubu se setkávám 
s  nelehkými osudy dětí 

a  dospívajících. Je důležité, aby tu pro 
ně takové neziskovky byly, nacházejí zde 
bezpečné zázemí. Tyto organizace však 
potřebují naši finanční podporu. Ač je 
nyní ekonomická situace obtížná, těší 
mě, že se nám spolu s místostarostkou 
Zuzanou Jelenovou podařilo prosadit 
navýšení financí na dvouleté dotace pro 
organizace z Prahy 14 poskytující soci-
ální služby o 1 milion korun.

Mgr. Petr Vršecký, KDU-ČSL
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4. Kde hledat pomoc?
CIZINCI A MENŠINY
Organizace pro pomoc uprchlíkům 
www.opu.cz
• Odborné sociální poradenství
Integrační centrum Praha o.p.s.
www.icpraha.com
• Odborné sociální poradenství
Farní charita Praha 14
www.praha14.charita.cz
• Kurzy českého jazyka pro cizince

LIDÉ V NÁROČNÉ  
ŽIVOTNÍ SITUACI
Centrum sociálních služeb Praha
www.csspraha.cz
• Nábytková banka Praha
• Sociálně právní poradna Kontakt
• Krizové centrum RIAPS
• Azylový dům Šromova

OSOBY OHROŽENÉ  
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, 
SENIOŘI, RODINY
Neposeda, z.ú.
www.neposeda.org
• Komunitní terénní program

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM (OZP)
Diakonie Církve bratrské
• www.cb.cz/diakonie/cerny-most/

osobni-asistence/
• Centrum denních služeb Černý 

Most
Sdružení na pomoc dětem  
s handicapy, z.ú
www.motylek.org
• Centrum denních služeb 

v Komunitním centru Motýlek
Pestrá, o.p.s.
www.pestra.cz
• Sociální rehabilitace
Počin – Počernická iniciativa
www.jk-pocin.cz
• Hipoterapie
Společnost Duha, z.ú.
www.spolecnostduha.cz
• Centrum denních služeb Nová DUHA
Česká asociace paraplegiků – 
CZEPA, z.s.
www.czepa.cz
• Odborné sociální poradenství
Fokus Praha, z.s.
www.fokus-praha.cz
• Chráněné bydlení
Bona, o.p.s.
www.bona-ops.cz

• Sociální rehabilitace - terénní 
tým pro Prahu 14, 19 a 20

Dětské centrum Paprsek
www.dcpaprsek.org
• Denní stacionář

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM A SENIOŘI
Oblastní spolek Českého  
červeného kříže Praha 9
www.cckp9.cz
• Pečovatelská služba
Asistence, o.p.s.
www.asistence.org
• Osobní asistence
Hewer, z.s.
www.hewer.cz
• Osobní asistence
Cesta domů, z.ú.
www.cestadomu.cz
• Domácí hospic pro Prahu 14

RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ
Sdružení na pomoc dětem  
s handicapy, z.ú
www.motylek.org
• Nízkoprahový klub Pacific
• Sociálně aktivizační služby  

pro rodiny s dětmi
Jahoda, o.p.s.
www.jahoda.cz
• Nízkoprahový klub Džagoda
• Nízkoprahový klub Jahoda
• Terénní program
• Rodinné centrum Jahůdka
Neposeda, z.ú.
www.neposeda.org
• Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež Autobus
YMCA Praha
www.mcklubicko.cz 
• Mateřské centrum Klubíčko

SENIOŘI
Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Praha 10
www.cckp9.cz
• Dům sociálních služeb Bojčenkova
Život 90, z.ú.
www.zivot90.cz  
• Tísňová péče

Interaktivní mapu sociálních slu-
žeb najdete i na webu MČ Praha 
14: www.praha14.cz/zivot-na-
-praze-14/info-mapa-prahy-14/

Odbor sociálních věci a  zdravot-
nictví ÚMČ Praha 14 (tel. na  se-
kretariát odboru: 225  295  370) 
nabízí pomoc v mnoha oblastech. 
Například: bydlení, finance, ztráta 
zaměstnání, domácí násilí, řešení 
konfliktů, úmrtí, chod domácnos-
ti, péče o blízké, péče o děti, osa-
mělost, psychiatrická podpora, 
právní poradenství a další.
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INZERCE

BYTY 2KK A 3KK  |  PARKOVACÍ STÁNÍ

www.kralupska.cz

800 700 099

MOŽNOST
DRUŽSTEVNÍHO
FINANCOVÁNÍ

JIŽ PRODÁNO 95 %

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

Městská knihovna žije on-line

I když se v prosinci musely všechny po-
bočky městské knihovny v Praze uza-
vřít a zatím není jasné, kdy zase přiví-
tají čtenáře, neznamená to konec čtení. 
Papírové knihy si teď sice nevypůjčíte, 
ale můžete si čtení stáhnout v elektro-
nické podobě. Česká beletrie je k dis-
pozici zdarma na  adrese na  www.e-
-knihovna.cz, světová literatura je 
pak dostupná na  portále Bookport 
(www.mlp.cz/bookport), pro přístup 

je třeba být registrovaným čte-
nářem. Pokud nemáte čtenářský 
průkaz nebo vám propadl, lze se 
snadno a zdarma registrovat z do-
mova na  webu www.mlp.cz. Měst-
ská knihovna na  svém webu při-
náší tipy na  kvalitní čtení a  žákům 
základních a  středních škol nabízí 
on-line doučování zdarma, přihlá-
sit se můžete kdykoli. 

pet

Soud hledá 
přísedící
Obvodní soud pro Prahu 9, do  je-
hož působnosti spadá i  MČ Praha 
14, potřebuje nové přísedící, bez 
nichž nemůže vykonávat svou čin-
nost. Přísedící se účastní soudního 
projednávání jednotlivých případů, 
jimž jako předseda senátu před-
sedá soudce. O  funkci přísedícího 
se může ucházet občan, který má 
na území MČ Praha 14 trvalé bydli-
ště nebo zde vykonává své zaměst-
nání. Do  funkce je volen Zastupi-
telstvem MČ Praha 14. Dalšími 
podmínkami pro kandidáta je věk 
nejméně 30 let a čistý trestní rejst-
řík, příp. negativní lustrační osvěd-
čení (dle věku). Podmínkou naopak 
není právnické vzdělání ani absol-
vování jiné VŠ. Zájemci se mohou 
s podrobnějšími  dotazy a pro přísl. 
formuláře obrátit na Úřad MČ Pra-
ha 14, pracoviště Občanskospráv-
ního odboru tel.: 281 005/233 nebo 
340. red

...protože láska prochádzí žaludkem!

česká i mezinárodní kuchyně

rychlý výběr jídel na týdny dopředu

trvanlivost jídel je 3 dny bez ztráty 
kvality a chu�

kvalitní a čerstvé suroviny 
od lokálních dodavatelů

denně vegetariánské jídlo, 
novinka či velký salát

domácí zákusky, 3 polévky a 2 malé saláty 
denně

možnost výběru až z 10 příloh

největší výběr jídel, u nás se prostě nepřejíte!

Ušetřete čas i peníze a vaření nechte na nás!

ilustrační foto: Pixabay
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Aktuality

Budoucnost  
Lehovce – zapojte 
se do ankety

Zapojte se do příprav strategie roz-
voje a  revitalizace Lehovce. Prv-
ním krokem je dotazníkové šetření, 
respektive sběr podkladů formou 
ankety, která proběhne ve  dnech 
od 10. do 25. 2. 2021. Vyplnit ji může-
te v elektronické podobě (bude zve-
řejněno na  webu www.praha14.cz,  
na  FB městské části a  prostřed-
nictvím aplikace Mobilní Rozhlas). 
V  tištěné formě bude anketa dis-
tribuována prostřednictvím vybra-
ných SVJ. V  případě dotazů pište 
na nikola.sindler@praha14.cz. red 

Stezka má nové osvětlení

Od  loňského června mohou obyva-
telé a  návštěvníci Prahy 14 využívat 
novou stezku spojující černomos-
tecký Rajský vrch a rekreační oblast 
v  okolí Kyjského rybníka. V  uplynu-
lých týdnech nechala městská část 
na  bezmála půlkilometrové trase 
doplnit ještě veřejné osvětlení. „Je 
citlivě řešené ve vztahu k životnímu 
prostředí, respektive tak, aby nevzni-
kal zbytečný světelný smog,“ uvedl 
místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hu-

kal, do  jehož gesce spadá doprava 
v městské části. Stezka začíná u kři-
žovatky ulic Vajgarská a Broumarská 
a končí v ulici Dobrovolného. „Nejen 
že si díky ní obyvatelé Černého Mos-
tu mohou zkrátit cestu do Kyjí a na-
opak, představuje také další alterna-
tivu, jak se příjemně projít lesem při 
cestě na rozhlednu Doubravka,“ řekl 
už dříve místostarosta Hukal. 

red
Foto: Kristýna Bílková

Antifetfest 
2020
Už několik let se městská část 
Praha 14 zapojuje do  festivalu 
Antifetfest, soutěže amatérských 
filmů s tematikou rizikového cho-
vání, určené dětem a  mládeži ze 
škol i nízkoprahových klubů. Roč-
ník 2020 byl specifický s ohledem 
na  pandemii covid-19 – nekonalo 
se krajské kolo a hodnocení i led-
nové vyhlašování výsledků probí-
halo online. Praha 14 do filmové-
ho „klání“ vyslala dva kandidáty 
z  obou kategorií. V  kategorii zá-
kladní školy získal celorepublikové 
5. místo snímek Závislost (Typhon 
Studio, ZŠ Chvaletická), v kategorii 
střední školy skončil na  7. celo-
republikovém místě film Nejtěžší 
rozhodnutí (Gymnázium Chodovic-
ká). Oba snímky získaly i Zvláštní 
cenu poroty – Závislost za žánrové 
pojetí a Nejtěžší rozhodnutí za he-
recký výkon ve vedlejší roli (Matěj 
Koubek). Gratulujeme! red

Sáčky na psí exkrementy  
jsou k dispozici i na úřadě
Praha 14 je domovem mnoha pejska-
řů. Pro ně a  pro čtyřnohé členy je-
jich domácnosti městská část do ulic 
umístila více než stovku zásobníků 
na  sáčky na  psí exkrementy. Mapu 
jednotlivých stanovišť pejskaři nalez-
nou na webových stránkách Prahy 14 
– www.praha14.cz (hlavní strana, 
rychlé odkazy, mapy a mapové aplika-
ce). Zájemci si mohou balíčky se sáčky 
vyzvednout také přímo na  ÚMČ Praha 

14 v  ulici Bratří Venclíků – v  úředních 
hodinách v kanceláři Odd. místních daní 
a poplatků. Sáčky obdržíte zdarma. red

Protihlukový val se brzy zazelená
Mezi Štěrboholskou radiálou a  Ja-
hodnicí je již několik let uměle vytvo-
řený val, jenž chrání obytnou zástav-
bu před hlukem z  automobilového 
provozu. Městská část se domluvila 
s  vlastníkem pozemku, aby plochu 
upravil do  podoby, která bude ne-

jen více přátelská na pohled, ale na-
bídne i  širší využití tohoto prostoru. 
V uplynulých týdnech firma dokončila 
práce na ozelenění valu – kromě trá-
vy na něm nyní rostou i keře a stro-
my. Kolem valu vede také stezka pro 
bruslaře. red



11

INZERCE

RV
21

0
01

4
0/

0
4

U NÁS JSOU  
VŠECHNY ZADARMO!

Běluňská 2913/11, Praha 9, Horní Počernice
Tel.: 777 700 278

E-mail.: hpocernice@doctoroptic.cz

www.doctoroptic.cz

ZDAJÍ SE VÁM  
OBRUBY DRAHÉ?

• MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA  A BEZ ČEKÁNÍ• DROBNÉ OPRAVY ZDARMA • ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ ZDARMA

Obruby zdarma při zhotovení kompletních brýlí.

  OutletOpticCZ     outlet.optic 

Harmonogram svozu odpadů – březen

Svoz odpadu

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
Bouřilova/Bojčenkova PO 01. 03. 2021
Anderleho/Gen. Janouška ÚT 02. 03. 2021
Bryksova/Kpt. Stránského u trafostanice ST 03. 03. 2021
Bobkova proti č. p. 747 ČT 04. 03. 2021
Ronešova/Volkova PO 08. 03. 2021
Vašátkova/Doležalova ÚT 09. 03. 2021
A. Valenty/Šedova ST 10. 03. 2021
Mansfeldova/Kučerova ČT 11. 03. 2021
Travná/Kostlivého PO 15. 03. 2021
Šromova/Gen. Janouška ÚT 16. 03. 2021
Kpt. Stránského/Vybíralova ST 17. 03. 2021
Dygrýnova/Breicetlova ČT 18. 03. 2021
9. května/Písčitá PO 22. 03. 2021

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Tálinská u č.p. 15 ST 10. 03. 2021 14:00–18:00

Zvíkovská/Dářská ST 10. 03. 2021 15:00–19:00

Mochovská/Zelenečská ČT 11. 03. 2021 13:00–17:00

Liblická/Klánovická ČT 11. 03. 2021 14:00–18:00

Vaňkova/V Chaloupkách PÁ 12. 03. 2021 14:00–18:00

Nehvizdská/Zelenečská PÁ 12. 03. 2021 15:00–19:00

Vírská/Branská ST 17. 03. 2021 14:00–18:00

Světská/Lipnická ST 17. 03. 2021 15:00–19:00

Vodňanská/Skorkovská ČT 18. 03. 2021 13:00–17:00

Cidlinská/Maršovská ČT 18. 03. 2021 14:00–18:00

Jezdovická/Froncova PÁ 19. 03. 2021 14:00–18:00

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

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného  
odpadu a jedlých olejů

Čtvrtek 11. 3.

ul. Zámečnická x Mochovská 15:00–1520
ul. Sadská x V Novém Hloubětíně 15:30–1550
ul. Klánovická x Liblická 16:00–1620
ul. Šestajovická x Svépravická 16:30–1650
ul. Cidlinská x Maršovská 17:00–1720
ul. Kukelská x Chvaletická x Žárská 17:30–1750
ul. Rochovská x Kardašovská  
(u nákupního střediska)

18:00–1820

ul. Hejtmanská x Vranovská 18:30–1850

Čtvrtek 25. 3.

ul. Sicherova x Federova 15:00–1520
ul. Koclířova x Kačínská 15:40–1600
ul. Vírská x Branská 16:10–1630
ul. Splavná x Okrouhlíkova 16:40–1700
ul. Světská x Jordánská 17:10–1730
ul. Jezdovická x Froncova 17:40–1800
ul. Vidlák x Novozámecká 18:10–1830
Lipenské nám. 18:40–1900

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
739 412 393, 731 686 777, 602 485 324
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ: Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty 
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné 
nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. 
Svoz jedlých tuků, respektive olejů z domácností 
Na území městské části P14 je rozmístěno 32 černých kontejnerů, každý o objemu 
240 litrů. Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (ideálně bez zbytků 
potravin) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést 
ke zmíněnému speciálnímu kontejneru. Olej se do nádob odkládá v pevně uzavřených 
lahvích, do kontejneru se nevylévá. Službu zajišťuje městská část. Informace o umístění 
nádob naleznete na webu MČ. 
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Projekty

„Více než třetina peněz z  rozpoč-
tu evropských strukturálních fon-
dů, fondu soudržnosti a  iniciativ 
putuje na  snížení rozdílů v  rozvoji 
jednotlivých regionů. Tyto příspěv-
ky mohou čerpat prostřednictvím 
různých operačních programů také 
městské části, což se týká i  Prahy 
14. Ta patří k nejúspěšnějším praž-
ským žadatelům o  spolufinanco-
vání svých projektů z  prostředků 
evropské unie,“ řekl Ing.  Zdeněk 
Mašín, vedoucí místního Odboru 
evropských fondů (OEF).
Radnice jej zřídila předloni v únoru 
s  jediným cílem: soustředit do  té 
doby roztříštěný proces získávání 
dotací a  následnou realizaci pro-
jektů „pod jednu střechu“. 
„Prosadila jsem, aby celá agenda 
spadala pod jeden odbor, a  ne pod 
několik – podle toho, pro  jaký typ 
projektu bylo zrovna třeba zajistit 
podporu. Nově nastavený proces je 
přehledný, snadno kontrolovatelný 
a zajišťuje vždy stejnou úroveň zpra-
cování žádostí. Za  mě musím říct, 
že se osvědčil,“ vysvětlila místosta-
rostka Prahy 14 PhDr. Zuzana Jele-
nová, do  jejíž gesce získávání peněz 
z dotačních prostředků spadá.
Mezi hlavní kompetence OEF patří 
zejména přímé řízení a dohled nad 
vybranými projekty realizovanými 
městskou částí, které jsou spolufi-
nancované z  prostředků Evropské 
unie a monitoring všech výzev k po-
dávání projektových žádostí z  ev-
ropských fondů. „Úzce spolupra-
cujeme s  Odborem investic, který 
je zodpovědný za realizaci investič-
ních akcí a  dále s  Odborem řízení 
ekonomiky a  školství, s  nímž řeší-
me především neinvestiční školské 
projekty,“ doplnil Ing. Mašín.

PODPORA ŠKOL I KOMUNIT
Za poslední dva roky Praha 14 zre-
alizovala, nebo dosud realizuje 18 
projektů spolufinancovaných z pro-
středků Evropské unie. Celkové ná-

klady na ně činí zhruba 400 milionů 
korun, z nichž 270 milionů pokrýva-
jí evropské dotace. „Mám radost, že 
jsme tak úspěšní v  čerpání evrop-
ských peněz, které poslouží nám 
všem, kteří na  Čtrnáctce žijeme,“ 
uvedla místostarostka Jelenová.
Mezi nejvýznamnější dokončené 
projekty patří energetické renovace 
v  ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Generála Ja-
nouška, ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíra-
lova, dále vybudování zmiňovaných 
polytechnických venkovních uče-
ben v  některých místních základ-
ních a  mateřských školách, provoz 
dětských skupin v  MŠ Vybíralova 
a  MŠ Zelenečská či projekt Klíč 
k úspěchu, který cílil na problema-

tiku vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v  systému 
běžného základního vzdělávání. Ak-
tuálně byl úspěšně dokončen pro-
jekt pilotního ověření sociálního by-
dlení na Praze 14.
„Jedním z  nejúspěšnějších projektů 
městské části je výstavba a následná 
podpora provozu Komunitního cent-
ra Kardašovská. Centrum poskytuje 
služby různým skupinám obyvatel – 
seniorům, rodinám i mládeži,“ uved-
la místostarostka Jelenová s tím, že 
kvůli probíhající pandemii se musel 
provoz centra dočasně přesunout 
do online prostředí.

VÝHLED DO DALŠÍCH LET
V  říjnu 2021 městská část dokončí 
velký investiční projekt – rekon-
strukci radniční budovy v ulici Bra-
tří Venclíků, díky které se výrazně 
sníží energetická náročnost ob-
jektu. A  pokračovat bude i  rozvoj 
oblasti školství. „Loni na  podzim 
bylo schváleno osm žádostí o dota-
ci na  energetické renovace sedmi 
mateřských škol a Polikliniky Čer-
ný Most. Připravena je ještě žádost 
o  dotaci na  obdobný projekt v  MŠ 
Jahoda,“ řekl Ing. Mašín.
Od Magistrátu hl. m. Prahy získala 
Praha 14 dotaci z programu Smart 
Prague určenou na  vybudování in-
teligentního kamerového systému 
na  ZŠ Generála Janouška. „Před-
pokládáme, že kamerový systém 
přispěje ke  zvýšení prevence kri-
minality a  k  ochraně dětí v  bez-
prostředním okolí školy. Kromě 
toho máme v  různých operačních 
programech dalších 5 žádostí o do-
tace, které jsou ve  fázi hodnocení 
u  řídících orgánů těchto progra-
mů. Osobně děkuji týmu šikovných 
a  schopných zaměstnanců Odboru 
evropských fondů, jejichž práce 
a  odborných schopností si vážím,“ 
doplnila místostarostka Jelenová.

red

Evropské peníze pro Prahu 14?  
270 milionů korun za dva roky
BYDLÍTE NA LEHOVCI? TAK TO ZŘEJMĚ ZNÁTE ČÍM DÁL OBLÍBENĚJŠÍ KOMUNITNÍ CENTRUM KARDAŠOVSKÁ. 
MÁTE DÍTĚ V NĚKTERÉ Z MÍSTNÍCH MATEŘINEK? ASI VÁM NEUNIKLO, ŽE SE JEJICH ZAHRADY PYŠNÍ NEJEN 
PĚKNOU ZELENÍ, ALE TAKÉ MNOŽSTVÍM EDUKATIVNÍCH PRVKŮ. ŽÁDNÝ Z TĚCHTO ANI MNOHÝCH DALŠÍCH 
PROJEKTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BY NIKDY NESPATŘIL SVĚTLO SVĚTA, NEBÝT EVROPSKÝCH FONDŮ. A NEJEN JICH 
– TAKÉ AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU RADNICE, BEZ NĚHOŽ BY TYTO FINANČNÍ PROSTŘEDKY SICE PLYNULY, OVŠEM 
JINAM NEŽ DO PRAHY 14.

„Mám radost, že jsme tak 
úspěšní v čerpání evropských 
peněz, které poslouží nám všem, 
kteří na Čtrnáctce žijeme.“

PhDr. Zuzana Jelenová, 
místostarostka Prahy 14 

zodpovědná za oblast  
evropských fondů
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Doprava

VYUŽIJTE ON-LINE SLUŽBU SVOZU  
VAŠEHO PRÁDLA

Vypereme Vám bezpečně prádlo včetně dek, povlečení, ručníků i povlaku postelí.

www.vyperemevam.cz

www.laundryinprague.cz

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA NA PRAZE 9  
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU ZUBNÍ ASISTENTKU/ZDR. 

SESTRU PRO DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI. 

Praxe vítána, ale není podmínkou.

Požadujeme:  
spolehlivost, vstřícnost, učenlivost, dobré komunikační schopnosti

Nabízíme: 
dobré platové ohodnocení, stabilní zázemí s rodinnou atmosférou

Motto: 
Vážíme si každého našeho zaměstnance,  

jehož práci umíme náležitě ocenit

Kontakt: Petra Jedličková, 775 998 344.  
Prosíme životopis na e-mail petra.jedlickova@email.cz
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Hledáme posily do našeho týmu
Horní Počernice

Náplň práce:
• seřizování a údržba strojů
• provádění najetí a ukončení výroby
• kontrola kvality výrobků
•  dodržování hospodárnosti  

při najíždění nového výrobku
• vedení evidence parametrů strojů

Personální oddělení
paní Voborníková
Telefon: +420 775 424 885
E-mail: 
marketa.vobornikova@wavin.com

12 hodinové směny    Seřizovač výrobní linky

Přidejte se k nám do týmu. Kvalita výrobků a efektivita výroby  
je pro nás důležitá, a proto hledáme nového seřizovače extrudéru.

Oprava ulice Hůrská

Během února městská část Praha 14 
naváže na práce, které byly v oblas-
ti Nad Rybníkem v Kyjích provedeny 
v  minulých letech – zrekonstruuje 
vozovku a  obruby chodníků v  ulici 
Hůrská. Práce začnou 10. 2. a potr-
vají do  konce května 2021. „V  tomto 
období je ulice uzavřena pro auto-
mobilový provoz. Až na  drobné vý-
jimky, o  nichž rezidenty včas infor-

mujeme, se toto opatření netýká 
lidí, kteří v Hůrské žijí a parkují vo-
zidla na svých pozemcích, například 
v  garáži či na  zahradě,“ uvedl mís-
tostarosta místostarosta Prahy 14 
Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spa-
dá doprava v městské části. V termí-
nu uzavření ulice je zřízeno náhradní 
parkování v ulici Vajgarská.

red

Rekonstrukce  
podchodu pod  
Broumarskou 
pokračuje
O  rekonstrukci podchodu pod ulicí 
Broumarská (u  autobusové zastáv-
ky Hejtmanská) jsme na  stránkách 
Čtrnáctky informovali již několikrát. 
Podle poslední zprávy měly být práce 
prováděné Technickou správou ko-
munikací hl. m. Prahy (TSK) dokonče-
ny 18. prosince, s ohledem na špatný 
stav podchodu však nabraly zpoždění. 
„V průběhu rekonstrukce bylo zjiště-
no, že statika stavby je narušena více, 
než se předpokládalo, a že je nezbyt-
né zpevnit i  nosné části podchodu. 
Podle informací od TSK by práce měly 
skončit v první polovině roku. Všech-
ny, kdo jsou zvyklí podchod využívat 
a nyní musí volit delší cestu po povr-
chu, prosíme o  trpělivost. Realizátor 
na nápravě intenzivně pracuje,“ uve-
dl místostarosta Prahy 14 Ing.  Petr 
Hukal, do jehož gesce spadá doprava 
v městské části. red

foto: Kristýna Bílková
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Doprava

Severovýchodní cyklomagistrála  
se rozrostla o další úsek
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 DOKONČILA DALŠÍ ÚSEK POSTUPNĚ VZNIKAJÍCÍ SEVEROVÝCHODNÍ CYKLOMAGIS-
TRÁLY – BUDOUCÍHO BEZPEČNÉHO, OD AUTOMOBILOVÉHO PROVOZU ODDĚLENÉHO SPOJENÍ MEZI PALMOVKOU 
A STŘEDOČESKÝM KRAJEM. AKTUÁLNĚ DOKONČENÁ, BEZMÁLA KILOMETROVÁ ETAPA 6.4 PŘÍMO NAVAZUJE 
NA PŘEDLONI OTEVŘENÝ ÚSEK MEZI HLOUBĚTÍNSKOU BAŽANTNICÍ, KBELSKÝM LETIŠTĚM A SATALICEMI.

„Podporu cyklodopravy i  bezmotoro-
vé dopravy bereme velmi vážně. Nová 
asfaltová stezka je kromě cyklistiky 
vhodná i pro bruslení či pro procház-
ky s kočárkem. Vede od ulice Budova-
telská k  ekoduktu přes Novopackou 
a  nahrazuje dřívější bahnitou cestu. 
Na tuto etapu naváže další – v přípra-
vě je trasa vedoucí okolo kyjského síd-
liště Panorama k železniční trati a dál 
do  Horních Počernic. Našim primár-
ním cílem je propojit Prahu 14 s měst-
skými částmi Praha 9 a 20,“ uvedl mís-
tostarosta Prahy 14 Ing.  Petr Hukal, 
který má v gesci oblast dopravy.

POMOHLO I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Nově otevřenou cyklostezku vyprojekto-
vala a zrealizovala MČ Praha 14, finance 
na  to poskytlo hl. m. Praha. Náklady 
na realizaci činily zhruba 4,5 milionu ko-
run včetně DPH. 
„Podporou aktivní dopravy plníme to, 
co jsme Pražanům slíbili při schválení 
Plánu udržitelné mobility z května 2019. 
Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší 
dopravy má pozitivní dopady na  život-

ní prostředí v Praze a zdraví místních 
a  Praha se tomu snaží jít naproti na-
příklad vyššími investicemi do  cyklo-
dopravy, než byly v předchozích letech. 
Jsem rád, že se Praha mohla rozho-
dující mírou podílet na klíčovém infra-
strukturním projektu, jakým severový-
chodní cyklomagistrála bezesporu je,“ 
uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy 
a  radní pro oblast dopravy Ing.  Adam 
Scheinherr, Ph.D., MSc.
Místostarosta Hukal dokončenou eta-
pu cyklomagistrály považuje za  dal-
ší důkaz dobré spolupráce mezi MČ 
Praha 14 a  hlavním městem. „Stav, 
kdy městská část projekt navrhne, 
zrealizuje a Magistrát hl. m. Prahy jej 
ze svého rozpočtu zaplatí, je ideální. 
Městská část nedisponuje takovými 
prostředky, aby mohla podobné počiny 
sama financovat, logicky se však lépe 
orientuje v tom, co její obyvatelé potře-
bují. Hlavnímu městu Praze děkujeme 
za podporu. Doufám, že i všechny další 
realizace, a to samozřejmě nejen v re-
žii Prahy 14, budou úspěšné a metro-
pole se za pár let pochlubí kompletně 

dostavěnou cy klomagistrálou,“ uvedl 
místostarosta Hukal.
Co se dalších plánu v  oblasti cyklodo-
pravy týká, připravuje Praha 14 také 
tzv. drážní stezky, respektive stezky 
podél železniční trati. „Je to logické. 
Podél železnice je pro cyklistiku ideální 
terén. Na  projektovou přípravu stezek 
jsme dostali dotaci od Magistrátu hl. m. 
Prahy. Povedou podél železničních tra-
tí na Kolín a na Nymburk,“ dodal mís-
tostarosta Hukal.  
Myšlenka Severovýchodní cyklomagis-
trály vznikla před několika lety z inicia-
tivy městských částí na severovýchodě 
Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, 
Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satali-
ce, Vinoř, Dolní Počernice), které chtě-
ly získat bezpečné spojení s  centrem 
města. Podepsaly spolu memorand-
um, na jehož základě začala projektová 
příprava. Hlavní město Praha pak cy-
klomagistrálu zahrnulo do svých kon-
cepčních dokumentů. Cílem je vybudo-
vat komunikaci výhradně pro cyklisty 
a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, 
Bažantnice nebo Horních Počernic do-
stanou na  Palmovku a  dále přes Vít-
kov do centra Prahy, aniž by se každou 
chvíli potkávali s automobily. 
Způsob navrhování cyklostezek, zva-
ný „cycle highway“ (cyklistická dál-
nice), je nový západoevropský trend, 
který se pomalu prosazuje i v České 
republice. Zdatný cyklista má na tom-
to typu stezek stejnou průměrnou 
rychlost jako například tramvaj. Cy-
klomagistrála zájemcům umožňuje 
pravidelně jezdit po  městě na  kole, 
aniž by jim hrozil úraz při dopravní 
nehodě. Počítá se i s rozvojem elek-
trokol, která jsou budoucností ekolo-
gické dopravy. Na silnicích pak zbude 
více místa pro řidiče, kteří nemohou 
použít jiný typ dopravy. red

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

Cyklostezku oficiálně otevřeli (zprava): místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, starosta Prahy 
14 Mgr. Radek Vondra, asistent náměstka primátora Ing. A. Scheinherra Marek Bělor, předseda 
komise hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu Pavel Polák a předseda dopravní komise MČ Praha 14 
Radek Čermák. foto: Kristýna Bílková
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AŤ UŽ VÁM  
NIC NEUTEČE... 

WEB 
praha14.cz

Nenechte si ujít každodenní přísun 
zajímavostí  a novinek. 

Těšíme se také na vaše komentáře.

FACEBOOK 
facebook.com/mcpraha14

AKTUALITY DO VAŠEHO 
TELEFONU

Stáhněte si aplikaci a buďte 
stále v obraze.

MOBILNÍ ROZHLAS 
praha14.mobilnirozhlas.cz

PRAVIDELNÁ PORCE ČTENÍ 
O MÍSTNÍM DĚNÍ
Každý měsíc ho najdete 

ve schránce. 

ČTR
NÁC
TKA

casopis ctrnáctka 
v v

VŠE POTŘEBNÉ 
NA JEDNOM MÍSTĚ

Navštivte webové stránky 
městské části Praha 14.

ZE ŽIVOTA PRAHY 14
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Rekonstrukce radnice

Pracovníci, kteří měli během prv-
ní etapy prací kanceláře v  budově č. 
p. 1073, se nyní přesunou do oprave-
ných prostor (rozpis dotčených odbo-
rů a oddělení viz níže). „Zaměstnanci, 
již se z důvodu rekonstrukce objektu 
loni v  květnu přesunuli na  dočasná 
pracoviště v  Hloubětíně a  na  nám. 
Plk. Vlčka na Černém Mostě, nadále 

zůstávají na těchto přechodných mís-
tech. Do budovy v ulici Bratří Venclíků 
se vrátí až po kompletní rekonstrukci 
radnice,“ vysvětluje místostarostka 
Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, kte-
rá má na  starosti investice městské 
části.
Dílčí stěhování do  budovy č. p.  1072 
bude probíhat od  posledního únoro-

vého týdne do  poloviny března. „Od-
bory se budou stěhovat postupně 
a tak, aby byl kvůli přesunům provoz 
úřadu co možná nejméně omezen. 
Prosíme, sledujte v  dotčeném ob-
dobí webové stránky městské části  
www.praha14.cz,“ dodává místosta-
rostka Kolmanová.

red 

Další stěhování odborů úřadu  
– pouze v rámci budovy
REKONSTRUKCE RADNIČNÍ BUDOVY V ULICI BRATŘÍ VENCLÍKŮ NA ČERNÉM MOSTĚ POKROČILA DO DALŠÍ FÁZE. 
ČÁST BUDOVY S Č. P.  1072 JE JIŽ OPRAVENA, NYNÍ JE NA ŘADĚ DRUHÁ POLOVINA OBJEKTU Č. P. 1073. CO TO 
ZNAMENÁ PRO NÁVŠTĚVNÍKY ÚŘADU? 

Koho kde po stěhování najdete?
BUDOVA v ul. Bratří Venclíků 1072, 
Černý Most
VEDENÍ MČ PRAHA 14
• Starosta: Mgr. Radek Vondra
• Tajemník: Ing. Luděk Lisý
• Místostarostové: Jiří Zajac, 

Ing. Petr Hukal, PhDr. Zuzana Jele-
nová, Mgr. Irena Kolmanová

• Uvolnění radní: Jaromír Krátký, 
Bc. Michal Prager, MBA

• Sekretariáty starosty, místostaros-
tů a radních 

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
• Odd. strategického plánování a ko-

munikace (vyjma referenta kultury)
• Úsek územního rozvoje
• Úsek interního auditu
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
• Sekretariát odboru
• Oddělení kontroly a stížností
• Úsek RMČ a ZMČ 
• Úsek krizového řízení
ODBOR INFORMAČNÍCH  
TECHNOLOGIÍ
ODBOR ŘÍZENÍ  
EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ
• Odd. účetní evidence – pracovník 

pokladny
• Odd. místních daní a  poplatků (vy-

jma poplatků z pobytu)
ODBOR VÝSTAVBY
• Odd. průmyslových, vodohospodář-

ských staveb, inženýrských sítí, po-
zemních komunikací a reklam

• Odd. bytové a občanské výstavby
• Odd. územního rozhodování a povo-

lení staveb zvláště rozsáhlých
ODBOR PRÁVNÍCH A  KONTROLNÍCH 
ČINNOSTÍ
• Vedení odboru

• Odd. přestupků
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Odd. veřejného pořádku
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
A ZDRAVOTNICTVÍ
• Odd. ekonomiky a administrativy
• Odd. sociálně právní ochrany dětí
• Odd. sociální pomoci a prevence
OBČANSKOSPRÁVNÍ ODBOR
• Ověřování
• Odd. osobních dokladů
• Ohlašovna a evidence obyvatel
• Občanské průkazy
• Cestovní doklady

PRACOVIŠTĚ na  
nám. Plk. Vlčka 695/8, Černý Most
ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
• Odd. strategického plánování a ko-

munikace – referent kultury
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
• Odd. matriky

PRACOVIŠTĚ  
v ul. Poděbradská 88/55, Hloubětín

ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ
• Odd. projektového řízení
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
• Odd. personální
• Mzdová účtárna a vzdělávání
ODBOR ŘÍZENÍ  
EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ
• Odd. rozpočtu
• Odd. účetní evidence (vyjma pra-

covníka pokladny)
• Úsek vedlejší hospodářské činnosti
• Odd. místních daní a  poplatků – 

pouze poplatky z pobytu
• Odd. školství
ODBOR INVESTIČNÍ
• Odd. administrace investičních pro-

jektů
• Odd. realizace školských projektů
• Odd. realizace investičních projektů
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR
• Úsek metodicko-právní
• Odd. registrace podnikatelů
• Odd. kontroly
ODBOR PRÁVNÍCH  
A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ
• Sekretariát, evidence smluv
• Odd. právní a veřejných zakázek
• Úsek systému řízení kvality
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Odd. ochrany prostředí
ODBOR DOPRAVY

BUDOVA v ul. Bratří Venclíků 1070, 
Černý Most
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
• Technické odd.
• Úsek ekonomicko-provozní
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
• Informační kancelář, CzechPOINT
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
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Společnost zaměstnávající zdravotně postižené hledá ke koupi prostory 
pro zajištění dalšího fungování (100–200 m2), tedy např.:

• KANCELÁŘSKÉ ČI OBCHODNÍ PROSTORY 
• RODINNÝ DŮM
• POZEMEK PRO STAVBU TAKOVÉHO DOMU

Za rozumné peníze hledáme zázemí, kde bychom mohli i nadále tvořit 
noviny.

Prosíme, kontaktujte paní Růženu Hrdou,  
telefon: 775 681 222, e-mail: hrda@regionalnivydavatelstvi.cz.

POMOZTE NÁM! 

RODINNÝ DŮM, STAVEBNÍ POZEMEK,  
KANCELÁŘSKÉ ČI OBCHODNÍ PROSTORY?

PŘEMÝŠLÍTE O PRODEJI SVÉ NEMOVITOSTI V PRAZE 9?

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!

Praha 14 kulturní organizovala fotografickou soutěž
Téměř devět desítek fotografií poslali 
místní lidé do soutěže o nejlepší snímek 
z Prahy 14. Pod názvem Srdce mého do-
mova – domov mého srdce, ji pořádala 
příspěvková organizace městské části 
Praha 14 kulturní, jejíž tým zároveň vy-
bíral ty nejlepší fotografické „úlovky“.

LOVILO SE PŘES SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Soutěž probíhala v  závěru loňského 
roku prostřednictvím sociálních sítí, 
tedy na Facebooku a Instagramu. Je-
jím cílem bylo zmapovat místa, kte-

rá mají obyvatelé Prahy 14 v  oblibě, 
získat přehled o  tom, kolik zdejších 
lidí se zajímá o  fotografování a mimo 
jiné také nashromáždit fotografický 
materiál pro budoucí putovní výstavu 
ve  volnočasových a  kulturních cent-
rech městské části. Ta by měla začít 
už během února – s ohledem na pan-
demii netradičně. Vybrané fotografie 
budou vystaveny ve výloze hloubětín-
ského centra H55.
Vybrat ty nejlepší fotky nebylo nic jedno-
duchého, mnohé se co do kvality a ná-

paditosti vyrovnaly pracím zkušených 
profesionálů. Třetí místo tým Prahy 
14 kulturní udělil Vojtěchu Kroutilovi 
a  jeho fotografickému ztvárnění roz-
hledny Doubravka, druhé panu Jiřímu 
Šimonkovi a  první mladé fotografce 
Agátě Horské, která si na  Instagramu 
říká @lajtblu. Její fotografie zobrazují 
okolí a náladu Černého Mostu. Většinu 
soutěžních snímků si zájemci mohou 
prohlédnout na  Instagramu Prahy 14 
kulturní pod hashtagem #srdcova14. 

red

Soutěž
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Názory a politické komentáře

Dva roky na radnici
Nedávno to byly dva roky, co jsme pře-
vzali spoluzodpovědnost za řízení Čtr-
náctky. Nyní tak nastává čas začít bi-
lancovat, co se nám povedlo udělat pro 
naši městskou část. A jelikož na to roz-
hodně jeden článek nestačí, rozhodli 
jsme se pro Vás vše podstatné před-
stavit v dalším vydání Pirátských listů.
Kde je najdete? Buď přímo ve Vašich 
poštovních schránkách, nebo online 
na našem Facebooku a webu. A co se 
v nich dočtete? Vše podstatné o čin-
nosti našich zástupců v radě i v zastu-
pitelstvu od agendy bydlení až po kul-
turu a  volný čas. Zde alespoň malá 
ochutnávka toho, co vše se můžete 
v našich Pirátských listech dočíst. 
Náš radní pro oblast sociální péče 
a  zdravotnictví Michal Prager se Vám 
pochlubí, jak děláme dostupnější bydle-
ní na Praze 14. Stále více Pražanů si ne-
může dovolit splácet hypotéku či platit 
komerční bydlení. Proto jsme se zasadili 
o zastavení nekoncepčního rozprodává-
ní obecních bytů a soustavně rozvíjíme 
systém prostupného bydlení. Díky na-
šemu radnímu se podařilo dohodnout 
s  magistrátem jasná pravidla zabydlo-
vání lidí v nouzi, o čemž se podrobně do-
čtete v našich listech. Stejně jako o tom, 

že i nadále je většina obecních bytů ur-
čena pro lidi pracující v potřebných pro-
fesích, jako jsou např. hasiči. 
S  kvalitou bydlení souvisí i  nutnost 
kvalitní dopravy. V této klíčové agen-
dě je u  nás na  Praze 14 práce jako 
na  kostele. Abychom popsali vše, co 
náš místostarosta pro dopravu Petr 
Hukal řeší, potřebovali bychom jedno 
samostatné vydání. Petr Hukal Vás 
tak seznámí aspoň s tím nejdůležitěj-
ším, tedy se svou vizí dopravní infra-
struktury a parkování na Praze 14. 
Že bydlení na  Praze 14 rozhodně 
nemá jen charakter noclehárny, Vás 
přesvědčí náš zastupitel Jaroslav 
Verner ve svém článku o současnosti 
i budoucnosti kultury, sportu a volné-
ho času na Praze 14. 
Bytostně pirátským tématem je 
agenda otevřené radnice. O  tom, 
jak potřebné jsou zvláště v  dneš-
ní době karantén kroky otevírající 
radnici přímo ve  Vašich počítačích, 
Vám více poví náš zastupitel Daniel 
Nádvorník. 

Mgr. Vojtěch Tomášek, předseda 
místního sdružení Piráti Praha 14

Jaroslav Verner, předseda 
zastupitelského klubu Piráti

Kdo vydrží 
déle 
Přijít o klidné bydlení je poměrně snad-
né. Své už o tom ví i obyvatelé Kober-
kovy ulice v Jiráskově čtvrti. Těm MČ 
Praha 14 v létě, na místě starého pís-
koviště, doslova před okny domu, vy-
budovala moderní dětské hřiště. Mož-
ná vás napadne, že jde o chvályhodný 
čin, ale lidé z Koberkovy by s vámi ne-
souhlasili. Nové hřiště, které logicky 
láká děti ze širého okolí, je z  jedné 
strany ohraničeno protihlukovou zdí 
a z druhé strany bytovým domem, kte-
rý od plotu hřiště dělí sotva pět metrů. 
Výsledným efektem je silně rezonující 
hluk, který je srovnatelný s probíhající 
poutí. Na rozdíl od  té slavné ve Stro-
movce však nekončí v dubnu, ale trvá 
po celý rok. Je pochopitelné, že tito lidé 
cítí zoufalství a vztek, protože doma už 
prakticky nelze nalézt klid. Na  pro-
test sepsali petici a začali s MČ jednat 
o řešení. Kompromisy, jako zamykání 
branky hřiště ve  večerních hodinách, 
ale dostatečnou úlevu opravdu nepři-
nesly a o uvedení plochy do původního 
stavu zase nechce slyšet MČ. Rozjíždí 
se tak opět hra, kdo vydrží déle. Říkám 
opět, protože to není poprvé.
Své si vytrpěli občané v  ulici 
Kpt.  Stránského s  parkurovým nebo 
v Bojčenkově ulici s workoutovým hři-
štěm. Situace probíhala stejně. Obča-
né sepsali petici a  žádali přemístění 
herních prvků do jiné lokality, protože 
o  stavbě hřiště se dozvěděli, až když 
„přijel bagr“. Je úsměvné, že naše MČ, 
která je v  rámci Prahy brána za vzor 
participace s občany, se vyhýbá komu-
nikaci citlivých témat a nepřipouští al-
ternativy z podnětů občanů. Není divu, 
že si lidé připadají zrazení, že nebyli 
informováni, natož aby se jich někdo 
zeptal na názor.
Obyvatelé Koberkovy proto dorazili 
vyjádřit svou nespokojenost na  pro-
sincové zastupitelstvo, kde jim bylo 
přislíbeno obnovení jednání hned 
v  lednu. K  25. 1., kdy píši tento text, 
se jim však stále nikdo neozval. Ještě 
smutnější je fakt, že kdyby se MČ dr-
žela zastupitelstvem schválené kon-
cepce rozvoje dětských hřišť a spor-
tovišť pro roky 2012–2021, nebylo by 
dnes o čem psát a zmínění obyvatelé 
by doma měli klid.

za zastupitelský klub ANO
Ing. Tomáš Novotný

Občané druhé kategorie?
Při jednání lednového Zastupitelstva 
hl. m. Prahy proběhla několikahodino-
vá diskuse na  téma očkování občanů 
80+. Někteří zástupci městských částí 
se chlubili, že dokázali pro svoje obča-
ny zajistit vakcínu a očkovat u praktiků 
nebo například upřednostnit svoje ob-
čany v očkovacích centrech, pokud mají 
na svém území státní nemocnici. Deba-
ta byla dlouhá a emotivní, nicméně bez 
smysluplného závěru. Není jasné, kolik 
občanů projeví zájem se očkovat ani 
kolik vakcín bude stát schopen zajistit. 
Na  Praze 14 jsme nabídli jako možné 
místo Polikliniku Parník a domluvili lé-
kaře, kteří by byli ochotni očkování pro-
vádět. Největším problémem je však 
zatím nedostatek vakcín. Při jednání 
s primátorem jasně zaznělo, že očkovat 
mohou jen očkovací centra, a to pouze 
objednané přes centrální registr. Rád 
bych ujistil všechny občany Prahy 14, 
že děláme maximum pro to, aby všichni 
měli stejné podmínky a aby mezi jed-

notlivými městskými částmi nebyly 
žádné rozdíly.
V médiích a na sociálních sítích se ob-
jevily informace o zvýšeném počtu krá-
deží v domech na Černém Mostě. Jsem 
přesvědčen, že navýšení počtu takových 
skutků oproti dřívějším letům není ná-
hoda. Za poslední období, kdy magistrát 
spustil stěhování specifických skupin 
obyvatel do  bytů ve  svém vlastnictví 
na  Černém Mostě, byly přiděleny de-
sítky bytů z tzv. sociálních důvodů, kte-
ré upřednostňují mnohačetné neúplné 
rodiny a  bezdomovce. Jako zástupci 
městské části Praha 14 jsme proti tomu 
vždy protestovali, ale tato pravidla Ma-
gistrátu hlavního města Prahy jsme 
nedokázali změnit. Není také zjevně 
náhodou, že téměř všechny krádeže 
se staly v magistrátních domech. V do-
mech ve správě naší městské části ne-
byl žádný vykradený sklep ve  stejném 
období nahlášen. Jiří Zajac, 
 místostarosta MČ Praha 14 (ODS)
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Nevíte si s  registrací rady? Prosíme, 
kontaktujte své děti, vnoučata nebo jiné 
příbuzné či blízké a požádejte je o po-
moc. V  případě, že nemáte, na  koho 
se v  tomto obrátit, volejte na  bezplat-
né linky: státní 1221 (všední dny od   
8 do  19 hodin) nebo linku Magistrátu  
hl. m. Prahy 800 160 166 (denně od 8 do 
16 hodin). V jejich případě zákon o ochra-
ně osobních údajů umožňuje asistenci 
při registraci. Rady či doplňující infor-
mace jsou poskytovány i na Informační 
lince Prahy 14 (tel.: 225 295 222, každý 
pracovní den od 8 do 14 hodin). Souhrn-
né informace pro Pražany nabízí také 
nový web ockovani.praha.eu.

PROČ SE NECHAT OČKOVAT?
• Vakcinace je nejefektivnější způsob, 

jak dlouhodobě zastavit šíření epi-
demie u nás i ve světě.

• Zavedení vakcinace pomohlo už v mi-
nulosti ke  snížení či vymýcení řady 
nemocí (např. pravé neštovice, dět-
ská obrna, záškrt).

• Každý, kdo se naočkuje, pomáhá 
ochránit ty, kteří tak kvůli svému 
zdravotnímu stavu učinit nemohou.

• Očkování je dobrovolné a plně hraze-
né z veřejného zdravotního pojištění.

• Úspora času a  peněz, možnost žít 
plnohodnotný život.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA OČKOVÁNÍ? 
CO SE VYPLŇUJE? KDE SE OČKUJE?
• Od 15. ledna 2021 se mohou k očko-

vání přihlašovat obyvatelé České 
republiky, kteří jsou starší 80 let, 
později (v době uzávěrky nebyl ter-
mín znám) se bude moci zaregist-
rovat široká veřejnost.

• Registrace k  očkování a  rezervace 
termínů probíhá za pomoci Centrál-
ního rezervačního systému na  ad-
rese crs.uzis.cz nebo prostřednic-
tvím registrace.mzcr.cz.

• Při registraci se do systému vyplňu-
jí: osobní údaje, číslo zdravotní pojiš-
ťovny, informace o zdravotním stavu, 
telefonní číslo, preferované očkovací 
místo dle nabídky systému.

• Pro obyvatele Prahy 14 je nejbliž-
ším očkovacím místem Fakultní ne-
mocnice Bulovka.

• Po vyplnění formuláře žadatel ob-
drží potvrzující SMS s  šestimíst-
ným kódem, po  jeho vyplnění je 
registrace dokončena. Následně 
dle uvedených informací systém 
vyhodnotí, jakou má daný člověk 
prioritu s ohledem na věk a  zdra-
votní stav, a  zašle informaci o  re-
zervaci termínu. Dle typu vakcíny 
očkování proběhne v  jednom nebo 
dvou termínech.

JAK OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ?
• Do očkovacího centra je nutné přijít 

ve vyhrazeném termínu.
• Mějte s  sebou: občanský průkaz, 

průkaz pojištěnce a poslední zprá-
vu od lékaře týkající se zdravotních 
problémů, které zájemce při regis-
traci napsal do systému.

• Po  příchodu do  očkovacího cent-
ra zájemce vyplní ještě dotazník 
o  očkování. Ten následně předloží 
lékaři, který jej krátce vyšetří a po-
soudí, zda je pro očkování způsobilý 
(např. v případě nemoci by očkování 
muselo být odloženo).

• Po vpíchnutí vakcíny je třeba počkat 
ještě asi 30 minut v čekárně.

• Očkovaný obdrží o  absolvovaném 
očkování potvrzení.

OTÁZKY A ODPOVĚDI, MÝTY 
O VAKCÍNĚ, DALŠÍ INFORMACE 
K OČKOVÁNÍ
Podívejte se na web Ministerstva zdra-
votnictví ČR či covid.gov.cz, kde kromě 
základních informací k očkování získá-
te i  informace o  dostupnosti vakcíny, 
o tom, jak funguje, případně se zde do-
čtete další průběžné aktuality. Resort 
se na svém webu věnuje i mýtům týka-
jícím se očkování. 

red, koronavirus.mzcr.cz

Očkování proti covid-19
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR 15. LEDNA 2021 SPUSTILO ONLINE REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI 
NEMOCI COVID-19. V PRVNÍ FÁZI JE OČKOVÁNÍ URČENO NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINĚ, TEDY LIDEM STARŠÍM 80 
LET. REGISTRACE ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI BYLA KVŮLI NEDOSTATKU VAKCÍN ODLOŽENA, O TERMÍNU SPUŠTĚNÍ SE 
JEDNÁ. OČKOVÁNÍ JE NEJÚČINNĚJŠÍ OCHRANOU PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI, PROTO PŘEDEM DĚKUJEME VŠEM, KDO 
TÉTO BEZPLATNÉ MOŽNOSTI, JAK ZASTAVIT EPIDEMII, VYUŽIJÍ.

Pandemie

ilustrační obrázek
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Teď se tedy pojďme už konečně podívat 
na to, na co všechno se můžete těšit.
Ti úplně nejmenší u nás opět naleznou 
své útočiště v  hravých chvílích cviče-
ní rodičů s dětmi. Hodiny jsou vhodné 
pro rodiče a  jejich potomky ve  věku 
do  tří let. Pro trochu odrostlejší děti 
právě připravujeme cirkusový krou-
žek. V minulém roce byli naši nejmenší 
cirkusáci nanejvýš spokojeni, tak dou-
fáme, že hojná účast přetrvá i nadále. 
Novinkou bude dramatický kroužek 
Kašpárek pro začínající herce a hereč-
ky ve  věku předškoláků. Naučíme se 
divadelní techniky, jak mluvit před pub-
likem nebo jak vytvořit zajímavý příběh 
s loutkami. Pro již školou povinné holky 
a kluky bude probíhat kroužek šití, kde 
si můžou všichni ušít svoji vlastní tašku 
nebo šaty pro panenku.

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK
Společně s  Bětkou se těšíme na  foto-
grafický kroužek pro starší děti. Bez pa-
rádních fotek se totiž žádná prezentace 
ani školní projekt neobejde.
Bohužel se musíme rozloučit s  hojně 
navštěvovanou logopedií a  stejně tak 
s přípravou pro předškoláky. Doufáme, 
že děti z  těchto aktivit najdou zalíbení 
například v již známém kroužku výtvar-
né výchovy nebo oblíbeném hoop dance 
kroužku s obručí.
Je toho dost pro děti, co ale s dospěláky?
Novinkou v našem programu je pěvec-
ký sbor pro dospělé, kam může přijít 
každý, kdo chce vylepšit svoji techniku 
a zazpívat si náročnější písně s důra-
zem na provedení a tempo. Pro nadše-
né hudbu milující lidi, co se rádi hýbou, 
bude nově možnost odreagovat se 
u společenských tanců. O těch si sice 
povíme více v  následujících číslech, 
zatím se můžete ale těšit na  příjem-
nou událost, kde provětráte své šaty 
či oblek a oprášíte dávno zapomenu-
tou etiketu z tanečních. Pokud zrovna 
nemilujete společenské události a jste 
spíš typ, co rád zaleze a něco tvoří, ur-

čitě vás nadchne naše nová dílna, kte-
rá by měla uspokojit touhy nejednoho 
kutila. Nábytek a  poličky z  palet, vý-
robky z cementu nebo epoxydové pry-
skyřice nebudou už jen na  obrázcích 
v  časopisech, ale vzniknou s  trochou 
úsilí přímo pod vašima rukama. Nej-
důležitější je totiž začít! Výrobky pak 
mohou posloužit i jako dárek od srdce, 
co udělá radost vaší drahé polovičce 
nebo někomu z rodiny.

DLUHOVÁ PORADNA
Pokud ale stále raději dárky kupujete 
a za loňské Vánoce se vám povedlo utra-
tit víc, než co vám bylo příjemné, může-
te využít služeb nově vznikající dluhové 
poradny u nás v komunitním centru. Tu 
zavedeme místo právního poradenství 
probíhajícího v  předchozích letech, se 
kterým se tedy tímto úplně loučíme. 
Pro všechny, kteří se potřebují pora-
dit ohledně právních záležitostí, bude 
po ukončení nouzového stavu k dispozici 
právní poradna, a to nově ve volnočaso-
vém centru Plechárna.
Mezi naše nejoblíbenější aktivity patří 
kurzy práce na  PC, které plánujeme, 
a také zpívání pro radost s panem Ra-
dou. Doufáme, že situace dovolí a bude-
me se moci opět sejít v komunitním cen-
tru a pohodově si zazpívat za doprovodu 
kytary.

Že už jste zapomněli, jaké to bylo, když 
šlo ještě zpívat a hrát, a vaše schopnosti 
ovládání PC nabyté v předchozích kur-
zech již vzaly za své? Zvažte i lekce tré-
nování paměti! Mozek je potřeba namá-
hat a dobrou paměť budete potřebovat 
i v lekcích angličtiny pro seniory. Hravou 
formou se naučíte slovíčka a  základní 
fráze, které vám pomohou lépe se ori-
entovat v  dnešním světě plném cizích 
výrazů a  novotvarů. Chápeme, že po-
krok může být matoucí a udržet tempo 
s  novým technologiemi prakticky není 
možné. S tímhle vším a s mnohým dal-
ším vám pomůžeme v  našich nových 
lekcích o chytrém mobilním telefonu. 
Doufáme, že každý si najde něco, co ho 
osloví, a brzy se tu všichni opět potká-
me. Nám už tedy nezbývá nic jiného než 
těšit se na  znovuotevření komunitního 
centra a možnost pracovat tak, jak jsme 
byli zvyklí dříve – setkávat se s  vámi 
na našich kurzech zase z očí do očí. Tak 
si pojďme držet palce, ať se tak stane co 
nejdříve. Tým KC Kardašovská

Komunity

Do KC Kardašovská  
za poznáním i zábavou
V LEDNOVÉM ČÍSLE JSME VÁM SLÍBILI, ŽE SE V TOMTO ČLÁNKU DOZVÍTE INFORMACE O FUNGOVÁNÍ KCK 
V NEJBLIŽŠÍCH MĚSÍCÍCH A SVŮJ SLIB PLNÍME! NEZNÁME SICE DATUM, KDY ZNOVU OTEVŘEME, ALE MŮŽEME 
SE S VÁMI PODĚLIT O KURZY, KTERÉ PRO VÁS JIŽ NYNÍ PŘIPRAVUJEME A PLÁNUJEME SPUSTIT OD BŘEZNA 
TOHOTO ROKU. NEŽ SE TAK STANE, JEŠTĚ JEDNOU BYCHOM VÁS RÁDI POZVALI NA NÁŠ FACEBOOK.COM/
KCKARDASOVSKA, KDE PRÁVĚ TEĎ PROBÍHÁ SPOUSTA ONLINE AKTIVIT. DÍKY KCK ONLINE S NÁMI MŮŽETE 
ZŮSTAT V KONTAKTU I NYNÍ, KDY JE KOMUNITNÍ CENTRUM ZAVŘENÉ.

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.



21

Prevence / Cizinci

INZERCE

RV
21

0
01

39
/0

8

MÁŠ
• pozitivní přístup, chuť do práce,
• úsměv a milé vystupování,
• smysl pro pořádek a čistotu,
• zdravotní průkaz (vydává praktický 

lékař)
• čistý trestní rejstřík?

OČEKÁVÁŠ
• zajímavou a stabilní brigádu u 

společnosti,  
která drží slovo a plní své závazky,

• fixní plat i pohyblivou složku,
• další benefity,
• zázemí prosperující ryze české 

společnosti?

Jestli jo, pošli nám svůj životopis s fotkou a kontaktem na e-mail kavarna@regvyd.cz.

DO NOVĚ OTEVÍRANÉ KAVÁRNY 
HLEDÁME SYMPATICKÉ PARŤÁKY

CHCEŠ
• být mezi lidmi, komunikovat s hosty,
• obsluhovat kafe mašinu, prodávat dobroty,
• pracovat v Letňanech,
• začít v dohledné době?

Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby ob-
čanům zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy čes-
kého jazyka, vzdělávací semináře a  také komunitní a  kulturní 
akce, na které jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Prahy 14.

Integration centre Prague (ICP) offers free of charge services for 
third country nationals: legal and social counselling, Czech langu-
age courses, educational seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp những dịch vụ miễn 
phí cho công dân nước thứ ba: tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội, 
khóa học tiếng Séc, buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

Інтеграційний центр Прага (ІЦП) пропонує безкоштовні 
послуги громадянам третіх країн: юридичні та соціальні 
консультації, курси чеської мови, освітні семінари та 
інтеграційні заходи.

Projekt Integrační centrum Praha VII, reg.č. AMIF/20/06, je financo-
ván v rámci národního programu Azylového migračního a integrační-
ho fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA O.P.S. –  
POBOČKA PRAHA 14
Kučerova 727/3, tel.: 775 553 188.  
Více informací naleznete na www.icpraha.com 

PROGRAM
PREVENCE

NÁDOROVÉHO
ONEMOCNĚNÍ 

PRSU

TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14
ŽENY I MUŽI, VĚK OD 20 DO 44 LET
ABSOLVOVANÉ VYŠETŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO
VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ ČR V
TERMÍNU OD 1. 1. 2021 DO 10. 12. 2021
PŘÍSPĚVEK BUDE POSKYTOVÁN V MAX. VÝŠI 500 KČ
PŘÍSPĚVEK LZE POSKYTNOU JEDNOU ZA ROK
NA POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK

KAM SE OBRÁTIT?
SEKRETARIÁT ODBORU
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A
ZDRAVOTNICTVÍ ÚMČ PRAHA 14,
HANA.HULINKOVA@PRAHA14.CZ, 
TEL.: 225 295 370

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON SONOGRAFICKÉHO NEBO
MAMOGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ PRSOU

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU

O PŘÍSPĚVEK
LZE ŽÁDAT

OD 1. 2.  DO 10. 12. 2021
V PO A VE ST 

V PLATNÝCH ÚŘEDNÍCH
HODINÁCH.

www.praha14.cz
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Naše školy

Advent a Tři králové v MŠ Hostavice
Jak jsme my, děti ze školky U Hosta-
vického potoka, prožily adventní čas? 
Abychom si vánoční těšení trošku 
zkrátily a  zároveň zpříjemnily, pod-
nikaly jsme během adventního času 
jedno dobrodružství za  druhým. Za-
čalo to adventní dílnou, kde jsme si 
připomněly příběh o  narození Je-
žíška, zazpívaly si koledy s  kytarou, 
a dozvěděly se, jak lidé trávili vánoční 
čas před mnoha a mnoha lety. Vyro-
bily jsme si vrkoč z jablka, sušeného 
ovoce a  větviček a  umotaly anděla 
z ovčí vlny, který je krásnou dekorací 
v  našich domovech. Den před svát-
kem sv. Mikuláše k  nám do  školky 
zavítala tradičně trojice Mikuláše, 
čerta a anděla. Za básničku či písnič-
ku každý z nás dostal sladký balíček 
plný dobrot a ovoce s malým překva-
pením. Všechny tyto radovánky jsme 
si užily v naší nové venkovní učebně. 
V  Bukové u  Příbrami jsme v  Čecho-
vě stodole navštívily nejen peklo, ale 
i  nebe s  anděly. Někdo se bál více, 
někdo méně. Každý z nás si ale odve-
zl na  památku dřevěnou vánoční oz-

dobičku, kterou jsme si vybarvily dle 
vlastní fantazie. Následovaly dáreč-
ky pod vánočním stromečkem u  nás 
ve školce, cukroví, slavnostní vánoční 
oběd a  těšení se na  Štědrý den, kdy 
se dětská očka rozzáří, úsměvy ob-
jeví a  my i  lidé kolem nás jsou spo-
kojení a  šťastní. I  když letos s  námi 
rodiče nemohli prožít adventní čas 
společnou výrobou adventních věnců 
a besídkou, v rámci možností jsme si 
adventní čas užily a stejně tak lednový 
Tříkrálový průvod po Jahodnici, jímž 
vrcholí a končí Vánoce.

Děti z MŠ Hostavice

Nový rok a zima  
v Paculce

Nový rok začal. A  jaký začátek byl 
u  nás v  Paculce? Tradice, zvyky 
a  oslavy nám koronavir nesebral, 
po  vánočních prázdninách jsme se 
v hojném počtu opět sešli. Vánoční 
čas končí příchodem Tří králů, kte-
rý jsme patřičně i tradičně oslavili. 
Společně jsme vyrobili nejrůznější 
královské koruny, zazpívali jsme si 
a  učitelky se staršími dětmi dodr-
žely i  další tradici, která je s osla-
vou Tří králů spojená, tedy psaní 
písmen K+M+B. Nezapomněli jsme 
ani na odstrojení vánočních strom-
ků ve  třídách a  úklid vánoční výz-
doby. Zázraky se ovšem ještě dějí 
a  počasí se omezovat nenechá. 
K  velké radosti dětí začalo sněžit. 
Děti sníh milují a  ty z  Prahy snad 
ještě více, některý rok se totiž ne-
dočkají  vůbec. Venku na  zahradě 
a v okolí školky byla jejich radostná 
nálada nakažlivá. Spolu s  učitel-
kami se koulovaly, stavěly sněhu-
láky a v čerstvě napadaném sněhu 
si hrály na  andělíčky. Bylo vidět, 
že i  rodiče odpoledne spěchali pro 
své děti, aby ještě za  světla mohli 
vytáhnout boby či sáně a  jít spor-
tovat na  nedaleké kopečky. Dětem 
samozřejmě přejeme, ať sníh ales-
poň chvilku vydrží  a sněží a sněží. 
Pro nás všechny je přání do celého 
nového roku snad naléhavější než 
jindy. Zdraví, štěstí, lásku, ale hlav-
ně naději. Naději na klidné dny, bez 
všech zákazů a omezení.

MŠ Paculova

Čas s dětmi a s radostí
Letošní školní rok se děti v  lavicích 
příliš neohřály. Či možná spíš neo-
chladily, vzhledem k častému větrání. 
I předškoláci zůstávají kvůli karanté-
ně doma častěji. Jak čas s různě sta-
rými dětmi smysluplně prožít, nikoli 
jen přežít, radí zakladatelka rodin-
ného centra v  Hostavicích Anastasie 
Kulhavá. „Klíčem k dobrému chování 
dětí jsou klidní a veselí rodiče, děti to-
tiž čtou vaše emoce. V okamžiku, kdy 
se vaše nálada zhorší, se z  dětí na-
jednou stávají nezbedníci. Důležité je 
aktivity s  dětmi plánovat, což ovšem 
neznamená, že se jim musíte věno-
vat od rána do večera. Je potřeba jim 
zajistit podmínky pro vlastní aktivity 
– měli byste během dne přemýšlet 
nad různými úkoly pro dítě podle jeho 
věku,” vysvětluje paní Kulhavá a uvá-
dí konkrétní tipy. 

AKTIVITY DLE VĚKU:
Do 3. let
Změna aktivit je nutná dostatečně 
často. Pusťte si hudbu a tancujte s dí-
tětem. 

Dejte mu čas na  objevování světa: 
podejte mu plastové talíře a  krupič-

ku, dejte mu lžíci a ukažte mu, jak ji 
nasypat. Čtěte nahlas knihy, dívejte 
se na  obrázky, postavte dětské tee-
pee a hrajte na schovávanou.
3–5 let
Již můžete využívat hraní rolí, vy-
mýšlet pohádky, zařídit domácí diva-
dlo, uspořádat zeleninovou zahradu 
na parapetu, společně sledovat kres-
lené filmy a diskutovat o nich. Vaším 
úkolem je zapojit se do hry a pomoci 
vymyslet aktivitu, když dítě něco dělá 
samo.
6–8 let
Stále převažuje hra. Dejte dítěti tro-
chu více nezávislosti, požádejte o po-
moc s domácími pracemi. Kromě her 
ho zaměstnejte zajímavými experi-
menty a výzkumy.
8–12 let
Hlavním úkolem v tomto věku je uče-
ní, je důležité nepřetěžovat dítě dal-
šími kurzy. Pomozte při studiu, uspo-
řádejte své volno a  vyhraďte si čas, 
který můžete strávit společně (bez 
mobilu a práce).

Anastásie Kulhavá,  
rodinné centrum Tučňák Nak Nak

OMLUVA
V  lednovém vydání Čtrnáctky 
jsme omylem zveřejnili starý 
článek Polytechnické vzdělávání 
v MŠ Chvaletická. Omlouváme se 
tímto našim čtenářům i  dotčené 
mateřské školce. pet
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(Ne)zaměstnanost

Organizace, které vám  
pomohou s hledáním práce
EPIDEMIE KORONAVIRU MÁ NEPŘÍZNIVÝ DOPAD I NA ZAMĚSTNANOST. LIDÉ V NĚKTERÝCH OBORECH – NAPŘÍKLAD 
GASTRONOMII, SLUŽBÁCH, CESTOVNÍM RUCHU ČI UMĚNÍ PŘICHÁZEJÍ O PRÁCI. POKUD SE VÁS TENTO PROBLÉM 
DOTÝKÁ A NEVÍTE, KAM SE OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O RADU, PŘINÁŠÍME VÁM SEZNAM ORGANIZACÍ, KTERÉ POMOHOU 
S HLEDÁNÍM PRÁCE, SEPSÁNÍM ŽIVOTOPISU ČI NABÍZÍ BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNU.

ÚP, ÚMČ Praha 14
Adresa Tel. kontakt Popis pomoci

Úřad práce Praha 9 (pro ob-
čany 9, 14, 18, 19, 20 a 21)

Sokolovská 324/14,  
190 00 Praha 9

950 178 111 •   Zprostředkování zaměstnání
•   Odborné a právní poradenství
•   Pomoc s rekvalifikací

Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 225 295 352 •   Odborné a právní poradenství
•   Pomoc se životopisem

Neziskové organizace a JOB kluby, pracovní poradenství
Název Adresa Tel. kontakt Popis pomoci
NEPOSEDA Maňákova 743/9, Praha 

14 – Černý most
739 491 633 •   Odborné a právní poradenství

•  Pomoc se životopisem

JOB KLUB – KONTAKT – 
Centrum sociálních služeb Ječná 3, Praha 2, 120 00

Sociální poradna –  
222 515 400

•   Odborné a právní poradenství
•  Pomoc se životopisem

•   Odborné a právní poradenství
•  Pomoc se životopisem

Právní poradna –  
222 518 564

•   Odborné a právní poradenství
•   Pomoc se životopisem
•   Pomoc při hledání zaměstnání

Pracovní poradenství – 
222 517 781

Sociální rehabilitace Green 
Doors

Křižíkova 76/61, 186 00, 
Praha 8

773 913 052 •   Odborné a právní poradenství
•   Pomoc se životopisem
•   Pomoc při hledání zaměstnání

Perspektiva – pro neza-
městnané cizince

Pernerova 10/32, Praha 
8 – Karlín

702 150 630 •   Odborné a právní poradenství
•   Pomoc se životopisem
•   Pomoc při hledání zaměstnání

M.arter z.ú. Hasova 3092/4 Praha 4 
Modřany 143 00

marter@marter.cz •   Podpora žen a mužů  
na mateřské z pohledu  
pracovního uplatnění

Webové stránky, kde 
hledat práci  
a získat potřebné 
informace

Práce.cz

Jobs.cz

Portal.mpsv.cz

Volnamista.cz

Annonce.cz

Jobdnes.cz

Hyperinzerce.cz

Personalka.cz

Pracovní agentury
•  Odborné a právní poradenství • Pomoc s rekvalifikací • Pomoc se životopisem

Název Adresa Tel. kontakt
Agentura Plus Bryksova, 1 

98 00 Praha 14 – Černý Most
608 202 235

Netmarks, s.r.o. – personální 
a pracovní agentura

Poděbradská 174/8 777 924 234

Aspira Recruitment s.r.o. Univerzitní 684/8
108 00 Praha 10

773 153 519
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O čem se mluví

Respektuj 18!
Kampaň, která se Suchým únorem sice nijak nesouvisí, ale rovněž se týká alkoholu a MČ Praha 14 se do ní zapojuje 
od roku 2017, nese název Respektuj 18!. V tomto případě jde o osvětu nikoliv všeobecnou, ale zaměřenou na ovlivnění 
tolerantního postoje dospělých ke konzumaci alkoholu mladistvými. Kampaň, ke které se postupně připojila již řada 
samospráv, realizuje Plzeňský Prazdroj. Městská část Praha 14 v rámci Respektuj 18! v uplynulých letech například 
zorganizovala putovní výstavu, jíž své tváře propůjčila řada místních osobností, podílela se na distribuci informativ-
ních materiálů do restaurací, pravidelně se zapojuje do festivalu amatérských osvětových filmů Antifetfest a propa-
guje myšlenku kampaně na řadě svých akcí pro veřejnost.

Hokejista Patrik Bartošák, psy-
chologové Pavel Rataj nebo 
Ilona Preslová, spiso-
vatel Josef Formánek, 
primář Petr Popov, kouč-
ka Janka Chudlíková, zá-
chranář Honza nebo muzi-
kant Petr Fiala patří mezi 72 
českých osobností, odborníků, 
novinářů a  neobyčejných lid-
ských příběhů, jež dali vzniknout 
knize, která ve 28 kapitolách před-
stavuje alkohol s  lehkostí i  vážností 
– ve všech jeho společenských rolích. Ať 
už je to spánek, sex, sport, práce, výcho-
va dětí, zdraví ,nebo alkohol za volantem.
„Naše kniha z  vás abstinenty neudělá 
– není to ani jejím cílem. Má být lidem 
především inspirací k  příjemné sebe-
reflexi a  můžeme se díky ní ledacos 
dozvědět. Nejen o  alko-problematice, 
ale hlavně o sobě. Kniha má jediný cíl – 
abychom všichni znali upřímnou odpo-
věď na jednoduchou otázku: „Ovládáme 
my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?“ 
popisuje smysl knihy Petr Freimann, ře-
ditel neziskové organizace Suchej únor, 
na jejíž stránkách je možné knihu získat, 
a podpořit tak kampaň.

S DĚTMI O ALKOHOLU  
– NEJEN V ÚNORU
„Rodiče svým životem, chováním i  po-
stoji dávají dětem návod, jak se v  růz-
ných situacích chovat, co se dá dělat, 
co je správné,” uvádí v rozhovoru o al-
koholu a  rodičovství psycholožka Ilona 
Preslová. Klíčové je podle odborníků ni-
koli to, co dětem o alkoholu říkáme, ale 
to, jak se sami ve vztahu k němu cho-
váme. Ukazujeme-li tedy dětem, že al-

kohol je jedním z prvních „pomocní-
ků“ v okamžicích krize, stejně jako 

nezbytnou součástí každé oslavy 
(což podle Preslové posiluje na-

příklad i  podávání nealkoho-
lického piva nezletilým), vy-

tváříme tím vzorce, jichž se 
pravděpodobně budou děti 
držet i v dospělosti. Nepři-

spívá ani skutečnost, že až 
pětina rodičů před dětmi dělá, že 

alkohol „neexistuje“, a nemluví o něm 
vůbec. Zároveň podle průzkumu Minis-
terstva zdravotnictví a  Suchýho února 
až čtvrtina všech nezletilých ochutná 
poprvé alkohol právě od svých rodičů. 
Více informací o  vztahu dětí a  dospí-
vajících k  alkoholu, o  alkoholu v  rodi-

ně nebo o tom, jak své blízké podpořit 
v případě, že u nich pití přesáhlo zdra-
vou míru, se dočtete ve zmíněné knize 
Suchej únor, která právě vychází.

9 LET NA SUCHÉ VLNĚ, 86% 
SPOKOJENOST SUŠIČŮ 
Suchej únor (www.suchejunor.cz) 
každoročně reaguje pozitivní výzvou 
na  nelichotivé statistiky, podle kte-
rých se přes 1 000 000 Čechů pohy-
buje za  hranou rizikového pití. Z  vý-
zkumu, který zpracovala agentura 
Nielsen Admosphere, vyplývá, že se 
v loňském roce povědomí o kampani 
vyšplhalo ze 47 na 58 % napříč českou 
populací. Účast pak deklarovalo přes 
500  000 dospělých účastníků.  Kam-
paň letos na sociálních sítích spojuje 
hashtag #insuchoveritas a  registro-
vaní účastníci se mohou kromě knihy 
Suchej únor opět těšit i na uzavřenou 
skupinu na  Facebooku, kde mohou 
sdílet své zážitky, podporovat se a in-
spirovat. Knihu doplňuje 110 originál-
ních ilustrací, citátů a spousta inter-
aktivního obsahu, stejně jako soutěž 
o nejlepší nealko drink.
Odborná partnerství akci tradičně 
poskytují Národní ústav duševního 
zdraví (NUDZ), Klinika adiktologie 1. 
Lékařské fakulty Univerzity Karlo-
vy a  Všeobecné fakultní nemocnice 
(KAD). Hlavními partnery ročníku 
2021 jsou Kofola a Zdravotní pojišťov-
na Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR). 
Kampaň realizuje Suchej únor, z. ú. 
Zdravotně osvětovou kampaň Suchej 
únor podporuje i MČ Praha 14.

Tým kampaně Suchej únor

Kampaň Suchej únor aneb  
Jak se bavit o alkoholu s dětmi?
V ÚNORU PROBÍHÁ JIŽ DEVÁTÝ ROČNÍK TRADIČNÍ KAMPANĚ, KTERÁ POMÁHÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI PROVĚŘIT 
JEJÍ VZTAH K ALKOHOLU A ZMĚNIT ZABĚHLÉ NÁVYKY. LOŇSKÉHO ROČNÍKU SE PODLE PRŮZKUMŮ ZÚČASTNILO 
AŽ 9 % DOSPĚLÉ POPULACE. ROK 2021 PŘINÁŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNU – KNIHU SUCHEJ ÚNOR, KTERÁ NA 416 
STRANÁCH PŘEDSTAVUJE ALKOHOL VE VŠECH JEHO SPOLEČENSKÝCH ROLÍCH. 

Alkohol a děti –  
devatero pro rodiče
• Komunikujte o alkoholu –  

otevřeně a bez moralizování.
• Domluvte se na jasných pravi-

dlech (ne)pití a trvejte na jejich 
dodržování.

• Respektujte potřebu soukromí. 
• Ptejte se dětí na jejich názory 

na alkohol.
• Informujte – pravdivě a věcně – 

o účincích alkoholu.
• Nezastrašujte.
• Nebásněte o alkoholu jako 

o elixíru života.
• Podpořte schopnost dětí říkat 

„ne“ – nejen na alkohol.
• „Mami, tati, pili jste, když jste 

byli v mém věku?“ Nelžete, ale 
ani to moc nedramatizujte. 

#insuchoveritassuchejunor.cz
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Praha 14 kulturní

SPORTOVEC ROKU
PRAHY 14

1. ročník ankety 2020 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)

hlasovat můžete do 15. 2. 2021

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
v kulturním domě Kyje na jaře letošního roku.

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

Vzhledem k současné epidemiologické situaci prodlužujeme 
možnost nominovat HVĚZDU ROKU až do 15. 2. 2021

Anketní lístek

Sportovec roku Prahy 14

1. ročník ankety

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a sou-
hlasím s tím, že Praha 14KULTURNÍ je bude po dobu 3 měsíců využí-
vat 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:

Autoři fotografií: 
Tomáš Rábek, Karel Cudlín

Unikátní knihu o historii 40 let 
Černého Mostu můžete zakoupit 
na webu: stopzevling.cz

VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ 
Z KNIHY 
O ČERNÉM MOSTĚ
1 - 12 / 2 / 2021
Centrum Černý Most



1 Honzu Bašného0 na tělo pro

Skejt a závody jsou zážitky na celý život. Jaká krajina byla podle 
vás nejúžasnější, čím vás překvapila?

Jednoznačně Asie. I když každá země, kterou jsem díky skateboar-
dingu a závodům projel, měla něco do sebe. Strašně specifi cká je 
Čína, kde jsem byl několikrát. Skateboarding tam víceméně neznají, 
ale tím, že je to moderní sport, tam často pořádají největší skate 
závody světa. Dokonce se zde jede hned několik kvalifi kátorů na 
letní OH. Pocity z Číny jsou takové nahoru dolu, režim a restrikce... 
Ale když vidíte místní, jak fandí sportu, který znají jen z televize nebo 
vyprávění a fotí se s vámi, skateboard si prohlíží, jako kdyby ho nikdy 
neviděli (což je vlastně pravda), děcka si ho půjčují a blbnou na něm 
a  najednou vidíte šťastné tváře z  nové věci, tak je to zase super. 
Země číslo dva pro skateboarding a krásy přírody je pro mě Indo-
nésie, konkrétně Bali, kde vše sice raketově roste a ostrov dostává 
zabrat, ale zároveň zde člověk stále může objevit tradiční kulturu, 
přírodu a zvyky. S moderní dobou zde navíc roste jeden skatepark 
a  zázemí za druhým. Mekkou skateboardingu je USA, kde tento 
sport vznikl a stále určuje trend a vývoj.
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02
04Existuje nějaký vzor, inspiruje vás někdo?

Uf, já nikdy neměl konkrétní životní vzor. Snažím se scénu freestyle 
sportů sledovat co nejvíce a z každého jednotlivce nebo teamu si 
brát a zkoušet to, co se mi nejvíce líbí. Pokud bych měl zvolit něko-
ho, aby ho znala třeba i širší veřejnost, je to jednoznačně průkopník 
skateboardingu Tony Hawk, se kterým jsem já osobně měl i tu čest 
jezdit na závodech světového poháru. Dokonce jsme měli druhý den 
spolu s partou skákat padákem z  letadla, ale kvůli počasí se ská-
kat nemohlo. Tony ve svých 52 letech stále jezdí ve vertikální rampě 
i na ulici, má několik značek a fungujících projektů na osvětu tohoto 
sportu a napomáhá tak k růstu nových talentů, za což má u všech 
skejťáků velký respekt a rozhodně je to největší vzor pro tento sport.

Jak jsme na tom u nás s tímto poněkud mladým sportem, 
který uchvátil především mládež a děti na celém světě? 
Jak začít, když mě uchvátilo „prkno s kolečky“?

Dříve byl skateboarding spíše taková rebélie, jezdilo se po 
ulicích, skákalo po schodech a lidé skejťáky sledovali skrze 
prsty. Tento  momentálně už uznávaný sport se začal rych-
le medializovat a se vznikajícími skateparky, skate školami 
a  závody je skateboarding, už si troufnu říct, běžný sport 
a lifestyle pro mnoho lidí. Velkou zásluhu na tom má parta 
kolem naší Plechárny a  skateparku Černý Most, kde vede-
me i skateboardovou školu již osmým rokem a zde se může 
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Který závod je vaší další metou?

Loňský rok se většina závodů zrušila, věnoval jsem se spí-
še přípravě našich svěřenců jak v české asociaci, tak u nás 
ve skate klubu 3B sports / Plechárna. Uvidíme, co tento rok. 
Zatím nám přistálo v kalendáři několik závodů světového po-
hárů jakožto kvalifi kace na LOH, ale to se bude týkat pouze 
našich dvou hlavních reprezentantů ČR. Můj letošní cíl je opět 
pracovat s talentovanou mládeží, pomáhat začínajícím jezd-
cům a předávat nasbírané zkušenosti dále. Tato meta se nám 
každý rok daří zdolávat. Když se podívám, co se nám společ-
ně s Jirkou Broumem a Plechárnou podařilo za poslední roky 
na skate scéně, tak to mě každoročně nabije a  dává mi to 
smysl. Se skateparkem u Plechárny se objevila spousta no-
vých jezdců a ve spojení s celoročním ježděním ve skate hale 
máme dokonalé zázemí pro možná i budoucí mistry a mistry-
ně světa pod taktovkou Prahy 14, což by byla nádhera. A to je 
asi náš hlavní cíl. Jsem rád, že se díky skateboardingu doká-
žu zdokonalovat, občas si zazávodit se „světovýma profíka-
ma“, podívat se do světa a pak tyto zkušenosti předávat dál.

Otázek
Zajímavá osobnost z Černého 

Mostu, skejťák z Plechárny se rád 

učí novým věcem.

Ví, kdy má vypnout, aby se odreagoval 

a dobil baterky pro další výzvy.

Tvrdí, že každá nová věc člověka něco 

naučí a obohatí.
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Váš oblíbený trik?

Ve zkratce asi řeknu ten, co neskončí bolestivým pádem :). Skate-
boarding není pro žádná ořezávátka. Když se učíte nové triky, 
musíte počítat i s trápením, bolestí a občas bohužel i zraněním. 
Sám jsem si pár nepříjemnostmi prošel, ale vždy to má člověka 
nabudit, aby ten trik poté vrátil a zas zvedl svůj level a limit výše.

Od skejtu na betonu do sněhu na svazích, neláká vás 
víc snowboarding?

U mě byl skateboarding vždy číslo jedna, ale samozřejmě snow-
boarding je hodně podobný sport, takže v zimní sezóně, kdyko-
liv to jde, vyrážím do kopců a  nejradši na skoky a  zábradlí do 
snowparku. Určitě to doporučuji všem v rámci přípravy i naopak. 
Hodně triků je podobných a tyto sporty určitě jdou dohromady.

Dá se popsat nějaký základní slovník skateparku, streetu?

Skaters mají vlastní kompletní slovník a  jazyk. Většina triků 
a slangu je převzata ze anglických názvů a výrazů. Takže když 
si člověk, co nemá nic společného se skateboardingem, sedne 
mezi partu skejtáků, bude chvilku tápat, na jaké planetě se ocitl.
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K vašim koníčkům patří i grilování – nějaký recept?

Baví mě vaření a s grilováním je to spojené. Konkrétní recept 
mě nenapadá, ale u nás na Čerňáku vznikly mezi skate scénou 
legendární Brom Burgery od mého kolegy Jirky Brouma. Takže 
pokud chcete ochutnat, musíte přijít na nějakou naši akci. Ale 
recept Jirka neprozrazuje!

Výzva nebo poselství pro všechny fanoušky?

V dnešní době mají nejen mladí ke všem věcem a sportům da-
leko snadnější přístup než při našich začátcích. Takže jestli se 
někdo bojí, že skateboarding není pro něho, není nic jednodušší-
ho vyzkoušet ho, třeba rovnou u nás na Plechárně. Rozhodně se 
nebát! Pokud to člověk nezkusí, nedozví se, jak by to dopadlo. 
Hlavně si to užít a být spokojený. Mějte se krásně a děkuju Čtr-
náctce za rozhovor, snad se někde brzy vidíme. Držte se!

přihlásit doslova každý. Vyzkoušeno to máme od 4 let a samo-
zřejmě i pro dámská pohlaví, jelikož i holkám se skateboarding 
líbí. Nejlepší holky dupou na paty i klukům, což je v extrémních 
sportech velká paráda a podívaná.

Jsem pro každou srandu.

Jsem pro každou výzvu.

Nemám rád stereotyp.

Rád motivuji mladší a předávám zkušenosti, 
člověka pak baví sledovat, jak to hned jde lépe 
a jsou vidět výsledky.

Není čas ztrácet čas, to asi sedí nejvíce.

Můžete prozradit 5 věcí, které jsou pro 
vás typické, které vás charakterizují, co 
vás nejvíc ovlivnilo…
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Popravdě žiji běžným koloběhem každého 
z nás, vstanu kolem sedmé hodiny ráno, někdy 
o trochu později. Otevírám „hlavu“, tak říkám 
svému skicáři (notesu, kde mám pozname-
nané věci, které řeším) a po lehké snídani 
odcházím do ateliéru, kde pracuji dle aktu-
álního dění. Někdy jdu koupit materiál, jindy 
jdu obhlédnout místo na realizaci, nebo strá-
vím den hledáním nějakého materiálu nebo 
technologie pro výrobu. Zajdu na oběd, nebo 
pokud jsem v ateliéru a nechce se mi měnit 
prostředí, tak si něco jednoduchého připra-
vím a tvořím dále až do večera. Pokud pracuji 
na nějakém projektu, často jdu spát až po

II. část

je slovenský sochař a designér, člen 
České výtvarné unie. Žije a působí 
v Praze a Pružine.

Umělec, který studoval u nás i ve 
světově proslulé Mekce sochařů 
v  Itálii, umělec, který svými my-
šlenkami a  sílou „krotí“ kámen 
i beton. Věnuje se monumentální 
sochařské tvorbě, realizacím v ar-
chitektuře a volným prostorovým 
kompozicím. Pracuje s tradičními 
sochařskými materiály, hlavně s ka-
menem, kovem, betonem a dřevem, 
fi gurální přesah jeho děl se odráží 
v jejich měřítku, zpracování a význa-
mu v prostoru či zemi. Sochařský 
materiální princip využívá v oblasti 
svého autorského designu, kde se 
zaměřuje na kvalitativní a pravdivé 
vyjádření charakteru materiálu.

Přinášíme druhou část rozhovoru s nadaným sochařem, jehož výstavu můžete 
zhlédnout od 1. února do 30. června v zahradě centra H55.

Okrajovým čtvrtím velkoměst po léta vévodí paneláky. Jak vy jako umělec, který pokořuje 
industriální materiál, vnímáte možnost změnit šedý beton v umění? Můžeme vyměnit šeď 
a anonymitu sídlišť za design, který osloví kolemjdoucí?

Mně šedý beton vyhovuje na rozdíl od toho 
barevného veselí, do kterého se někdy zaoba-
luje. V tvorbě ho využívám. Beton má mnoho 
odstínů od studených po teplé, různé povrchy 
a struktury měnící se světlem během dne. Stár-
ne přirozeně, stejně 
jako my lidé, proto 
jej vnímám jako 
pravdivý materiál. 
Ale barvy na fasá-
dách tak nestár-
nou, jsou vyrobeny, 
aby vydržely věčnost a není nic horšího, než 
když má něco podprůměrně zpracované vydr-
žet věčnost, to je noční můra. Grafi cké členění 
mě vyčerpávají, jsou agresivní. Je smutné, to 
nepochopení hmoty stavby.

Dnes se za design považuje cokoliv, je to slovo, 
které prodává, ale pravou podstatu například 
funkční krásu často v těch věcech nenajdeme. 
Rozumím potřebě snižování energetické ná-
ročnosti budov, ale nesouhlasím s formou, jak 

se to dnes běžně dělá. Není přece normální, 
aby realizace obnovy panelového domu stála 
řekněme patnáct milionů korun a projekt, na 
základě kterého se pracuje, stál něco přes pa-
desát tisíc… Je to obrovský nepoměr. Hazard 

s podobou města a na-
šeho životního prostře-
dí, které nám tím pádem 
vytvářejí lidé, kteří se 
zpracováním pohybují 
na spodní ekonomické 
úrovni a vytvářejí něco, 

čím zásadně a v nemalé míře ovlivňují veřejný 
prostor. Jednoznačně je potřeba dát projekt 
do odborných rukou architekta. Ideálně tako-
vého, který osloví výtvarného umělce nebo de-
signéra, aby mu pomohl při samotné realizaci 
projektu. Velmi rád bych do takové věci šel, 
je to vždy výzva. Sídliště mají velký potenciál 
být ne nutným, ale vyhovujícím, dostupným 
a příjemným bydlením. Podoba a způsob 
jejich opravy se musí dle mého názoru jed-
noznačně zlepšit.

(* 1991 Považská Bystrica)

Sídliště mají potenciál být 
ne nutným, ale příjemným 
bydlením.

MgA. Michal Janiga

Mnoho z nás smrtelníků, kteří jsme múzou 
nepolíbeni, si neumíme představit život uměl-
ce v realitě běžných dnů:
Vstáváte v poledne, jezdíte po světě, potká-
váte zajímavé osobnosti, užíváte si slávu. 
Jaký je život umělce dnes?

Dnes se za design považuje cokoliv,
NEHAZARDUJME S PODOBOU MĚST

„

půlnoci. Sochařství je o trpělivosti, 
je to rozhovor s materiálem, tichý 
i hlučný.

Věnuji se věcem a myšlenkám, kte-
ré považuji v danou chvíli za nutné. 
Vyrábím různé náčrty, modely a pro-
totypy, tak si vlastně ukládám myšlen-
ky. Zabývám se také designem, kde 
využívám sochařské principy. Jen 
nedávno jsem dokončil prototypy 
stolků ze dřeva stromů, které seřízli 
v ulici v Hloubětíně. Minulý rok jsem 

realizoval trofeje a medaile pro štafe-
tový běh. Stejně, pokud jsem doma 
na Slovensku, využívám ateliér, kde 
pracuji často s kameny. Život umělce 
je především o pracovní disciplíně, ale 
také o kontaktech. Mám svou webo-
vou stránku, kam přidávám hotová 
díla a samozřejmě jsem na Instagra-
mu a facebooku. Je pro mě nezbytné 
znát lidi, kteří rozlišují hodnotu umění, 
sbírají ho, nebo prostě umění potřebu-
jí. Výtvarné umění vždy bude otázkou 
společenské prestiže.

Ve spolupráci se Slovenským institutem a organizací 
Praha 14 kulturní probíhá od 1. 2. do 30. 6. výstava 
vašich děl v zahradě Volnočasového centra H55. 
Jakého tématu se díla týkají?

V zahradě H55 jsou instalovány dvě kamenné sochy 
z pro mě stále otevřené série Prométheus. V podstatě 
se sochy z této série týkají přenosu energie, která 
pohání náš svět, a tím dokážeme měnit a nebo ztra-
tit. Vycházím z antické báje o Prométheovi, prvním 
sochaři, který byl bohy potrestán za to, že svému 
dílu – člověku přinesl z Olympu oheň, tedy božskou 
sílu a energii. Sochy jsou v zahradě H55 k vidění od 
1. února do 30. června.

„Život umělce je především
o pracovní disciplíně, ale
také o kontaktech.

Sochařství je o trpělivosti, 
je to rozhovor s materiálem, 
tichý i hlučný. „
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dílu – člověku přinesl z Olympu oheň, tedy božskou 
sílu a energii. Sochy jsou v zahradě H55 k vidění od 
1. února do 30. června.

„Život umělce je především
o pracovní disciplíně, ale
také o kontaktech.

Sochařství je o trpělivosti, 
je to rozhovor s materiálem, 
tichý i hlučný. „
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BYDLENÍ

n Koupím jakýkoliv byt na Praze 14 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro 
moje děti. Nevadí i  právně komplikované 
případy. Výkup bytu i s věcným břemenem 
na  dožití možný. Děkuji za  nabídku, tel. 
728 384 509

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

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

n 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 – sleva 10 % – na  čistění koberců, 
sedaček a mytí oken – česká firma „Dáma 
s  luxem“ nabízí kvalitní služby za  ro-
zumnou cenu. Praxe více než 8 let. Tel. 
732 212 022

n Nabízím instalatérské práce, rekonstruk-
ce koupelen, WC, výměna van, sprcho-
vých koutů, umyvadel, dřezů a související 
práce. Volejte 607  116  573, nebo pište na   
martin.possl@tiscali.cz

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  víken-
dy bez příplatků. Km po  Praze zdarma. 
775 631 233 www.stehovanivrana.cz 
n Rekonstrukce bytových jader, provádí-

me kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a  nebytových prostor. Tel. 732  359  883, 
www:rek-bachr.cz
n OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH 

LANEK - NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ 
ŽALUZIE NA  LODŽIE – SEŘÍZENÍ PLAS-
TOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI 
HMYZU. E-mail: pavel.janci@email.cz. Tel. 
733 720 950 
n Potřebujete vymalovat? www.malovani-

natirani.cz. Nabízíme profesionální ma-
lířské služby. Provádíme všechny práce 
v  nejvyšší kvalitě. Malujeme s  úsměvem, 
rychle a kvalitně. Tel. 775 30 30 50
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 !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a  odvezeme cokoliv. Vše 
za  rozumnou cenu.  Stěhování-Doprava. 
Tel. 773 484 056

n Výroba a montáž nábytku. Kuchyně, vestav-
né skříně, stoly, komody, šatny, postele. 
Vše na míru dle vašich požadavků. Konzul-
tace a zaměření zdarma. Tel. 775 576 668, 
e-mail. mojeskrine@seznam.cz

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

OSTATNÍ

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

n 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. 
725 368 188

PRÁCE

n Přijmeme brigádníka na práci ve výrobě 
palet s možností ubytování. T. 734 490 261 
e-mail: andrea.hirsl@paletgroup.cz

n Všeobecnou nebo praktickou sestru 
na  lůžkové oddělení, přijme MediCen-
trum Praha, Kloknerova, Praha 11 Tel. 
272 937 285, 724 091 106 info@medicen-
trumpraha.cz
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Koňský hnůj ZDARMA
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, štěrků, betonů, zeminy – 

objednávky po telefonu, odvozy odpadů, sutí atd. Pech Karel • Praha 14, tel. 
602 371 605, 602 207 116

CHCETE  
VYDĚLÁVAT?
PRODÁVEJTE INZERCI  
V NAŠICH MÉDIÍCH!

Pošlete nám životopis a motivační dopis  
na e-mailovou adresu  
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz.

V REGIONECH  
TO FUNGUJE
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733 720 744 
hrda@regvyd.cz

Růžena HRDÁ

Řádkovou inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:
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V tajence najdete citát slavného filmového tvůrce Charlie Chaplina.

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem 
posílejte do 15. února 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 lednového vydání časopisu Čtrnáctka (2010/1) zní: „KLAUNI NEJSOU, ALE ŠAŠKŮ je“ 
Vylosovaní výherci jsou: Jana Rybáková, Praha 9; Vojtěch Januš, Praha 9; Ivan Rychtařík, Praha 9. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 509. Před vyzvednutím prosím kontaktujte pověřené 
pracovnice na e–mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.

Křížovka o ceny
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