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Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř 
vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

Co je to šedý zákal a  podle čeho pacient po-
zná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení 
průhlednosti lidské čočky, a  to nejčastěji v  dů-
sledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 
60 až 75 let a  příznakem je zamlžené, zhoršené 
a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také cit-
livost na světlo. Šedý zákal nelze odstranit nijak 
jinak než operací a  neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl zbytečně 
odkládat. Důvodem je nejen kvalita života, ale 
i  to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, tím je 
operace oka náročnější.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rych-
lý chirurgický zákrok, kterého není třeba se 
obávat. Operace trvá asi 15 minut a provádí se 
v místním znecitlivění kapkami. Oko je do dru-
hého dne zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním centru Praha je 

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní zakalená 
lidská oční čočka nahrazuje umělou nitrooční 
čočkou, která zůstává v oku natrvalo až do konce 
života. Typ nitroočních čoček se volí s ohledem na 

Oční centrum Praha, a. s. 
Lighthouse Tower, jankovcova 1569/2c, 

Praha 7. recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál 
více pacientů si uvědomuje, že díky operaci šedé-
ho zákalu mají možnost si vybrat, jak se budou 
dívat na svět po zákroku. I proto mnoho z nich na 
svých očích nešetří a při operaci si připlatí za mul-
tifokální nebo trifokální nitrooční čočky, které je 
úplně zbaví závislosti na brýlích. Po operaci nám 
pak často říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné 
a často nevratné a může vést až ke ztrátě 
zraku.  Důležitá je včasná diagnostika a ne-
odkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice ve svém počátku pro-
bíhá skrytě a  až v  pokročilém stádiu se projeví 
zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však ne-
lze napravit, pouze zpomalit. Každý po 35. roce 
života by tedy měl podstoupit speciální vyšetření 
sítnice (tzv. OCT angiografii), která dokáže odha-
lit mnoho očních onemocnění v počátečním stá-
diu, kdy ještě pacient žádné příznaky nepociťuje.

“OCT angiografie je revoluční zobrazovací me-
toda sítnice, která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jednotlivých vrstev sítni-
ce, ale zároveň i funkčnost všech jejích struktur.” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, odborná lé-
kařka Očního centra Praha. Speciální skenování 
sítnice tak dokáže odhalit závažná onemocnění 
sítnice jako jsou nádorová onemocnění oka, 
věkem podmíněná makulární degenerace, cév-
ní onemocnění sítnice (diabetická retinopatie), 
onemocnění makuly, odchlípení sítnice a  další 
degenerativní změny na sítnici. Vyšetření pomo-
cí OCT angiografie je rychlé a  bezpečné, navíc 
zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití kon-
trastních látek.

Oční centrum Praha má specializované centrum 
pro léčbu onemocnění sítnice, v  rámci kterého 
pacient získá komplexní péči na jednom místě – 
od diagnostiky až po následnou laserovou a bio-
logickou léčbu. “Pracovišť, zabývajících se kom-

plexní léčbou sítnice, je v současné době velmi 
málo a pacienti tak často musí čekat až půl roku 
na objednání. Bohužel při onemocnění sítnice si 
pacienti čekání nemohou dovolit. V našem cen-
tru pro onemocnění sítnice máme pro pacienty 
minimální objednací lhůty a nejmodernější dia-
gnostické a léčebné přístroje.” sděluje paní dok-
torka Černohubá.

Moderní biologická léčba sítnice

V  posledních několika letech se v  oftalmologii 
důrazně prosazuje moderní biologická léčba, 
která spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s an-
ti-VEGF preparátem do sklivce. „Pomocí účin-
ných látek biologického původu jsme tak dnes 
schopni léčit onemocnění sítnice jako je věkem 
podmíněná makulární degenerace, edémy sít-
nice nebo diabetickou retinopatii.” vysvětluje 
paní doktorka Černohubá a  dodává: „Výhodou 
této léčby je, že maximálně efektivní, cílená a její 

- Centrum pro léčbu šedého zákalu 
- Centrum pro léčbu sítnice 

- Refrakční a laserové centrum 
- Aplikace nitroočních injekcí 

Máme smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami!

 Objednáme vás 
bez dlouhého čekání

VOLEJTE: 220 807 757

POSKYTUJEME 
OČNÍ PÉČI V PLNÉM 

ROZSAHU

včasná aplikace může zastavit či významně zpo-
malit postup onemocnění.”

Oční centrum Praha je jedním z mála specializo-
vaných pracovišť v  Praze a  Středočeském kraji, 
které může biologickou léčbu sítnice pomocí 
tzv. anti-VEGF látek poskytovat. Ročně provede-
me stovky aplikací nitroočních injekcí a můžeme 
konstatovat, že biologická léčba je ve většině pří-
padů efektivní.
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přestože nad pandemií stále není vyhráno, situ-
ace se začíná zlepšovat a my se pomalu vracíme 
k normálnímu životu. Pevně věřím, že tento po-
zitivní trend vydrží, stejně jako plán na rozvol-
ňování epidemiologických opatření. Všichni si to 
zasloužíme. 
Navzdory nelehké době, které pochopitelně 
čelíme i my na  radnici, zastupitelstvo městské 
části v  dubnu schválilo rozpočet na  rok 2021. 
Jsem upřímně rád, že jsme při jeho schvalování 
našli shodu. Už proto, že sestavit jej nebylo úpl-

ně jednoduché – škrtat a šetřit se nyní musí všude, tedy i v rozpočtech měst-
ských částí. Protože se nám podařilo udržet na uzdě provozní náklady a zís-
kat finanční prostředky z evropských či jiných dotačních zdrojů, na investice 
do rozvoje Prahy 14 bude peněz dostatek. Chceme zahájit výstavbu nového 
komunitního centra na Jahodnici a rekonstrukci Domova seniorů Bojčenko-
va, připravit výstavbu polyfunkčního domu na Černém Mostě, který nabídne 
nejen byty, ale i infocentrum a knihovnu, a rádi bychom se pustili i do realizace 
infostánku s občerstvením u rozhledny Doubravka.
Zároveň pracujeme na  rekonstrukci radničních budov, na  přípravě realiza-
ce biotopového koupaliště v Kyjích a zaměřujeme se i na úpravy veřejného 
prostoru. Mezi nejvýznamnější aktuální akce tohoto typu patří revitalizace 
náměstí v Hloubětíně, o kterou Praha 14 usilovala mnoho let. Obnova ná-
městí započala koncem března, investorem akce je správce plochy – Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy. Podrobnosti přinášíme na tematických 
stránkách vydání. 
O zlepšování kvality života se snažíme také zvyšováním bezpečnosti na silni-
cích. Tomu pomůže hned několik aktuálních projektů. Například nově vzni-
kající kruhový objezd na křižovatce ulic Budovatelská a Sicherova, který byl 
s lidmi konzultován na veřejných projednáních a mj. nabídne i ostrůvek pro 
pěší, nové piktogramy (zatím pilotně na dvou přechodech) apelující na po-
zornost přecházejících chodců či nové řazení na křižovatce ulic Broumarská 
a Cíglerova. Cílem poslední zmiňované úpravy je zvýšit bezpečnost chodců 
i cyklistů, zlepšit průjezdnost autobusů a zpřehlednit řazení aut.
Co se dopravy týká, v květnu odstartuje i projekt Technické správy komu-
nikací hl. m. Prahy na rekonstrukci mostu v ulici Za Černým Mostem, o němž 
informujeme na následujících stránkách vydání. Další akcí, která započala již 
v dubnu, je rekonstrukce mostu převádějícího pražský dálniční okruh přes 
ulici Chlumecká (katastr Horních Počernic). V tomto případě jde o projekt 
Ředitelství silnic a dálnic. V souvislosti s pracemi je třeba počítat s doprav-
ními omezeními. Děkujeme za trpělivost a pochopení, jde o nezbytné sta-
vební akce.  
Neméně důležitý je pro nás i aktuální stav kolem školní docházky. Chceme, 
aby se děti mohly vrátit do škol v co největším počtu. Proto jsme se připojili 
k postoji hlavního města Prahy a dalších městských částí – společně podpo-
rujeme nahrazení antigenních testů účinnějšími PCR testy. Věřím, že minis-
terstva školství a zdravotnictví dostanou rozum a vytvoří pro děti podmínky 
nejen bezpečné, ale i šetrné.
Klidný a slunečný květen všem.

VÁŽENÍ  
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Náměstí v Hloubětíně se mění. 
A s ním i další veřejný prostor

REDAKCE, PETRA TRNKOVÁ

AKTUÁLNĚ SE V PRAZE 14 POKRAČUJE V REVITALIZACI VNITROBLOKU  
VYBÍRALKA 25, KONEČNĚ ZAČALA DLOUHO OČEKÁVANÁ PROMĚNA JIŽNÍHO 

NÁMĚSTÍ V HLOUBĚTÍNĚ A PŘIPRAVUJE SE TAKÉ PŘEDSTAVENÍ KONCEPČNÍ 
STUDIE NA ŘEŠENÍ STAVU DOPRAVNÍHO TERMINÁLU NA ČERNÉM MOSTĚ (TČM). 

Koncem března začala Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) s úpravou 
Jižního náměstí v  Novém Hloubětíně. 
V úseku mezi ulicemi Poděbradská, Sou-
stružnická a Chvalská se už pilně pracu-
je, hotovo by mělo být koncem května 
příštího roku. Upravené náměstí bude 
lépe plnit funkci přirozeného centra 
této oblasti a  prostoru pro setkává-
ní lidí. K  tomu přispěje i  nové kruhové 
uspořádání, technické zázemí umož-
ňující postavení stánků a  další funkč-
ní prvky. Navržené řešení by zároveň 
mělo preventivně působit proti nežá-
doucím sociálním jevům. „O  proměnu 
hloubětínského náměstí městská část 
usiluje dlouhé roky. Mám velkou radost, 
že se nyní zúročují. Děkujeme TSK a po-
tažmo i hl. m. Praze, že projekt dovedly 
k  realizaci. Jsem si jistá, že revitalizace 
této klíčové plochy čtvrti velmi prospě-
je a pomůže právě i z hlediska bezpeč-
nosti,“ uvedla místostarostka Prahy 14 
Mgr. Irena Kolmanová, která se obnovou 
náměstí za  městskou část dlouhodobě 
zabývá.

PROSTOR PRO STÁNKY  
I PRO FONTÁNU
Podle Ing.  Jaroslava Beránka z  firmy 
Gardenline, která revitalizaci náměstí 
provádí, aktuálně probíhají zemní a bou-
rací práce. „Na  ně naváže řešení areá-
lové kanalizace. Přes léto pak budeme 
pracovat na  přeložkách inženýrských 

sítí – plynovodu, vodovodu, elektřiny 
a optických rozvodů,“ vysvětlil Ing. Be-
ránek. Brzy by také měla proběhnout 
demontáž plastiky Fuga, která dostane 
nový nátěr, a bude náměstí krášlit i na-
dále jako součást nového vodního prvku 
– fontány. Nové řešení inženýrských sítí 
umožní vybudování technického zázemí 
pro stánky, které by měly v teplých mě-

sících dotvářet kruhový charakter ná-
městí.  Náměstí čeká nejen rekonstruk-
ce, ale i rozšíření zpevněné plochy. Jeho 
povrch budou tvořit různé materiály, 
mimo jiné také žulová dlažba. 

PŘIBUDE ZELEŇ I VODA
Jak již bylo zmíněno, střed náměstí ozdo-
bí nový prvek – fontána z betonu s ka-
menným žulovým obkladem na povrchu 
a  třemi výškovými úrovněmi. Dominan-
tou prvku bude stávající socha Fuga. Ne-
dílnou součástí rekonstrukce je i obnova 
mobiliáře. Ten je v současnosti tvořen řa-
dou nesourodých prvků, které jsou navíc 
ve špatném a zanedbaném stavu. Stáva-
jící mobiliář nahradí nový a přibydou i no-
vinky – například stojany na kola, lavice 
se zelení či pítko. Všude, kde to dovolují 
prostorové možnosti, tedy dostateč-
né odstupy od  budov, inženýrských sítí 
a  stávajících dřevin, nechá TSK vysadit 
nové stromy a keře. Těch bude na místě 
nakonec víc než dřív.  Celkem TSK plánu-
je výsadbu tří nových lip, třinácti javorů 
babyka a osmi dřezovců. 
V severovýchodní části náměstí vznikne 
nové oplocené hřiště s pěti herními prv-
ky (balanční deska, windrider, houpadlo, 

K1

K1 K1 K1
K1

K4

K3

K2

ZÁZEMÍ PRO
BUDOUCÍ STÁNKY

VODNÍ PRVEK

DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ

LAVICE
SE ZELENÍ

„Revitalizace náměstí čtvrti velmi 
prospěje a pomůže jí i z hlediska 

bezpečnosti,“ říká místostarostka 
Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová 

zodpovědná mj. za investice 
městské části.

Vizualizace a plánek revitalizovaného náměstí  Zdroj: TSK
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přemostění a skluzavka) určené menším 
dětem. Součástí návrhu je také rekon-
strukce schodišť, uprostřed náměstí ve-
dle nového vodního prvku bude osazeno 
kotvení vánočního stromu a  připraveno 
bude technické zázemí pro stánky. 

OPRAVENÉ CHODNÍKY 
A BEZPEČNĚJŠÍ ZASTÁVKA
Na  jihovýchodní straně řešeného úze-
mí v  blízkosti sjezdu z  Chvalské ulice 
přibude pět kolmých parkovacích stá-
ní. „Počítáme také s opravou chodníku 
spojujícího plochu náměstí s Chvalskou 
ulicí a  chodníku v  severní části stavby 

u  autobusové zastávky Hloubětín pro 
autobusové linky 110, 141, 259 a  396. 
Tento druhý chodník bude z  betono-
vé dlažby přírodní barvy. Na  nástup-
ní hraně autobusové zastávky vznikne 
30 centimetrů široký kontrastní pás, 
na  nějž bude umístěn kolmý signální 
pás z  betonových dlažebních tvarovek 
pro nevidomé – opět v kontrastní barvě 
k chodníku tak, aby byla odlišná struk-
tura rozpoznatelná slepeckou holí nebo 
nášlapem,“ upřesnila další práce tisková 
mluvčí TSK Barbora Lišková.
Co se týká omezení dopravy v průběhu 
stavby, nemělo by být příliš významné. 

„Jen v průběhu provádění přeložky in-
ženýrských sítí (vodovod a  plynovod), 
které záměrně plánujeme na  letní mě-
síce (červenec a  srpen 2021), kdy není 
doprava ve  městě tak hustá, dojde 
k  uzavření jednoho jízdního pruhu ko-
munikace Poděbradská,“ dodal Ing. Be-
ránek z firmy Gardenline.  

VYBÍRALKA 25 SPĚJE DO FINÁLE
Vedle hloubětínského náměstí se nyní 
intenzivně pracuje i ve vnitrobloku Vy-
bíralova na  Černém Mostě. Městská 
část zde pokračuje v realizaci „své“ části 
projektu Vybíralka 25, v  jehož rámci se 
postupně mění zejména areál ZŠ Vybí-
ralova. „Aktuálně dokončujeme rekon-
strukci atria základní školy, doplňuje-
me zeleň a osazujeme mobiliář,“ uvedla 
místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kol-
manová, do jejíž gesce spadají investice 
městské části. S pracemi se začalo loni 
– v  místě jsou již hotové nové cesty, 
vsakovací plochy a  trávníky, vsakovací 
dlažba před školou, doplněné osvět-

Ing. Tomáš Novotný, 
ANO
Vybíralka 25 měl být 
pilotní projekt obnovy 
pražských sídlišť. Ambice 
nebyly malé – sladit 

zájmy všech aktérů v území, zlepšit 
parkování, oživit prostranství, vybu-
dovat nové chodníky, obnovit zeleň, 
využít dešťovou vodu či zajistit správce 
území. Dnes se zdá, že město „přepá-
lilo“ a nedokáže projekt dovést k rea-
lizaci. Lidé mezitím ztrácí naději. Chybí 
komunikace a jasný harmonogram, co 
bude kdy realizováno. Snad se projekt 
podaří dokončit a brzy budou následo-
vat revitalizace i dalších sídlišť.

Soňa Tománková, Nezá-
vislí – Naše Čtrnáctka
Dlouho upozorňuji, že 
veřejný prostor Prahy 14 
nejen na sídlištích potře-
buje obnovit. Vybíralka 

25 přišla s úžasnou myšlenkou obnovy 
sídliště jako celku, nejen dílčích úprav 
chodníků či zeleně, jak se to v lepším 
případě děje. Většinou se totiž neděje 
nic. Uvítala jsem projekt i rozsáhlou 
participaci občanů, kteří se k němu měli 
možnost vyjádřit. O to víc je nešťastné, 
když je po 6 letech realizován pouze 
zlomek plánů. Chyba ale není v projek-
tu, je ve vedení úřadu, který má zjevně 
jiné priority.

Jaroslav Verner, Piráti
Osobně to samozřej-
mě velmi kvituji, neboť 
tento projekt má za cíl 
zvýšit kvalitu veřejné-
ho prostranství, a tím 

i kvalitu životního prostoru obyvatel 
Černého Mostu, což je jedině dobře. 
Zároveň jsem rád, že je nyní konečně 
vidět pořádný progres a výsledky usi-
lovné práce, poněvadž tento projekt 
se táhne už řadu let. Nakonec bych 
chtěl ještě vyjádřit své přesvědčení, že 
Vybíralka 25 nebude pouze ojedinělým 
projektem, ale že se podobného roz-
voje postupně dočkají i další lokality 
na Praze 14.

PRAHA 14 POKRAČUJE V REALIZACI „SVÉ“ ČÁSTI PROJEKTU VYBÍRALKA 25 
– ZEJMÉNA V REVITALIZACI AREÁLU ZŠ VYBÍRALOVA. JAK TENTO PROJEKT 
VNÍMÁTE? CO OD NĚJ OČEKÁVÁTE?
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Práce na revitalizaci náměstí v Hloubětíně začaly koncem března  Foto: Kristýna Bílková

Z realizace projektu Vybíralka 25
Foto: Kristýna Bílková
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lení a  dokončené tak zvané pobytové 
schody, které slouží jako prostor pro 
posezení. Zároveň městská část začala 
s budováním gabionového plotu kolem 
sadu základní školy. „Tím v  nejbližších 
měsících obeženeme i  pozemek MŠ 
Vybíralova a Jahoda. Aby plot nezůstal 
holý a  nepůsobil chladně, osázíme jej 
zelení,“ dodala místostarostka Kolma-
nová. Značná část projektu je podle ní 
věnovaná efektivnímu nakládání s deš-
ťovou vodou – zasakovací povrchy vodu 
odvedou tam, kde je potřeba, aby měla 
zeleň vláhu i  během teplejších období. 
Do letošního listopadu, kdy by měl být 
projekt městské části již kompletně ho-
tový, budou mimo jiné vybudovány ještě 
mlatové cesty a pavilon na hřišti Jahoda. 
Ten poslouží jako zázemí pro návštěvní-
ky hřiště. „Příprava projektu byla časo-
vě a organizačně náročná. I proto jsem 
moc ráda, že my jako Praha 14 si svůj díl 
úspěšně plníme. Pevně věřím, že se brzy 
dočkáme realizace také té části Vybíral-
ky 25, kterou má na  starosti Magistrát 
hl. m. Prahy. Jeho projekt řeší zejména 
rekonstrukce komunikací – konkrétně 
ul. Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryk-
sova,“ doplnila místostarostka Kolmano-
vá. Celkové náklady na dílčí projekt pod 
patronací Prahy 14 šplhají k 24 milionům 
korun, z  toho bezmála 5 milionů korun 
pokrývá dotace ze Státního fondu ži-
votního prostředí a téměř devítimiliono-

vá dotace od hlavního města. Veškerým 
pracím, které ve  vnitrobloku probíhají 
a  ještě probíhat budou, předcházela 
série veřejných projednání, výstav, hap-
peningů a dalších setkávání s obyvateli 
vnitrobloku organizovaná Institutem 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

U KONCEPČNÍ STUDIE 
TČM PROBÍHÁ PŘÍPRAVA 
MIKROSIMULACE DOPRAVY
Dalším projektem, který by měl význam-
ně přispět ke zkulturnění veřejného pro-
storu v  Praze 14, je dlouho plánovaná 
přeměna dopravního terminálu na  Čer-
ném Mostě. V  současné době probíhá 
sběr dopravních dat a jejich příprava pro 
počítačový mikrosimulační model do-
pravy, na kterém spolupracují odborníci 
z Fakulty dopravní  ČVUT a architekto-
nický ateliér re:architekti. Mikrosimulační 
model lokality by měl ověřit, k  jakému 
zatížení konkrétních míst bude docházet 
a kde by případně mohly vznikat potíže 

mezi jednotlivými účastníky silničního 
provozu při novém návrhu dopravního 
uspořádání. Sběr dat potřebných pro 
modelování oblasti komplikuje současná 
pandemická situace, jež vykazuje výraz-
ně nižší mobilitu – tedy nejen méně do-
pravních spojů, ale i menší pohyb chodců.
Pro získání relevantních vstupních úda-
jů bylo rovněž nutné provést na vybra-
ných místech specifický průzkum počtu 
a  směrovosti chodců v  pětiminutových 
časových intervalech. „Dopravního prů-
zkumu se účastnilo několik odborníků 
ČVUT v  Praze Fakulty dopravní na  cel-
kem čtyřech stanovištích. Nyní následuje 
jeho zpracování a prognóza respektující 
příslušné technické podmínky a  vychá-
zející z omezení situace kolem covid-19. 
Po  této fázi přejdeme k přiřazení získa-
ných vstupů do mikrosimulačního mode-
lu a do dalších fází zpracovaní projektu. 
Simulaci je v plánu navrhnout z důvodu 
relevance výsledků ve dvou simulačních 
prostředích. Výsledky budou vzájemně 
porovnávány a  ověřovány s  tím, že  do-
stupné výstupy by měly být známy kon-
cem letošního června,“ vysvětluje Ing. Jiří 
Růžička z ČVUT Fakulty dopravní.

„Příprava projektu Vybíralka 
25 byla časově a organizačně 

náročná. I proto jsem moc 
ráda, že my jako Praha 14 

si svůj díl úspěšně plníme,“ 
uvádí místostarostka Prahy 14 

Mgr. Irena Kolmanová.

Z realizace projektu Vybíralka 25 Foto: Kristýna Bílková
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Inzerce

Smuteční květiny

Nabízíme širokou
nabídku květinových
darů. Zhotovíme
věnce na pohřeb,
kytice i jiné smuteční
vazby.

Streamování

Videopřenos částečně
nahradí vaši osobní
účast. Zachování piety
obřadu je pro nás
samozřejmost.

Rozloučení s urnou

Uskutečnit se může
kdykoliv po úmrtí
a navíc na místě, jaké
si sami vyberete. Nejen
v kostele či smuteční
síni, ale třeba na
rozkvetlé louce pod
širým nebem.

V klidu domova

Možnost sjednání
pohřbu u vás doma.

SJEDNÁVÁNÍ
POHŘBŮ
NA PRAZE 9
CHLUMECKÁ 1677

800 176 423
POHREBPEGAS . C Z

Děkujeme
za vaši důvěru.

od 10.5.
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0
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Aktuality

Výročí konce  
2. světové války

V prvních květnových dnech si 
připomínáme 76. výročí konce  
2. světové války, nejničivějšího 
válečného konfliktu v dějinách lid-
stva. Jako uctění památky padlým 
členové vedení MČ Praha 14 kaž-
doročně pokládají věnec u památ-
níku II. odboje v parku na Novém 
náměstí v Hloubětíně. Nejinak 
tomu bude i letos, kvůli pandemii 
covid-19 bohužel bez účasti širší 
veřejnosti. red

Nezapomeňte! Část radnice 
se dočasně přestěhovala
Rekonstrukce radniční budovy v  ulici 
Bratří Venclíků na  Černém Mostě po-
kročila do  další etapy.  Část budovy 
s č. p. 1072 je opravena, nyní se pracuje 
na proměně druhého objektu č. p. 1073. 
Pracovníci úřadu, kteří měli během první 
etapy prací kanceláře v budově č. p. 1073, 
nyní působí v  opravených prostorách 
(aktuální rozpis umístění jednotlivých 

odborů a oddělení na www.praha14.cz). 
Zaměstnanci, již se z  důvodu rekon-
strukce objektu loni v květnu přesunu-
li na  dočasná pracoviště v  Hloubětíně 
a na nám. Plk. Vlčka na Černém Mostě, 
zatím zůstali na  těchto přechodných 
místech. Do budovy v ulici Bratří Venclí-
ků se vrátí až po kompletní rekonstrukci 
radnice. red

Rozšíření úředních hodin

Vzhledem k ukončení nouzového stavu 
ÚMČ Praha 14 od  pondělí 19. 4. 2021 
rozšířil úřední hodiny u  nejvíce frek-
ventovaných agend, tzn. na  odd. ob-
čanských průkazů, cestovních pasů, 
na  ověřování a  CZECH POINTU. Po-
datelna a Informační kancelář jsou ote-
vřeny po  celou pracovní dobu úřadu. 
Ostatní odbory o oddělení úřadu může 
veřejnost navštívit v aktuálně platných 
(omezených) úředních hodinách, tedy 
v  pondělí a  ve  středu od  7.30 do  12 
a od 13 do 18 hodin. Zároveň je nadále 
možné dohodnout si návštěvu i  mimo 

uvedené hodiny, a  to po  přechozí te-
lefonické domluvě s konkrétním úřed-
níkem. Upozorňujeme, že v  budovách 
úřadu platí přísná hygienická opatření 
– povinnost minimálně dvoumetrových 
rozestupů a  vstup pouze s  respiráto-
rem či nanorouškou. U vchodů do bu-
dov a na chodbách úřadu je k dispozici 
dezinfekce, úředníci jsou pravidelně 
testování antigenními testy. 

red

ÚŘEDNÍ HODINY  
PRO VEŘEJNOST
Celý úřad 
PO a ST od 7.30 do 12 hodin  
a od 13 do 18 hodin
Občanské průkazy, cestovní pasy, 
ohlašovna pobytu, ověřování, 
CZECH POINT 
PO a ST od 7.30 do 12 a od 13 do  
18 hodin;  
ÚT a ČT od 7.30 do 12 hodin
Pokladna 
PO a ST od 7.30 do 12 hodin 
a od 13 do 18 hodin;  
ÚT a ČT od 13 do 15 hodin

Úprava letního provozu 
MŠ v roce 2021
S ohledem na epidemiologickou situaci 
vedení MČ Praha 14 rozhodlo o úpravě 
původně avizovaných termínů letního 
provozu mateřských škol na území 
městské části. Aby se zabránilo míchání 
různých dětských kolektivů, budou 
místní mateřinky o letních prázdninách 
fungovat obdobně jako v loňském roce. 
Od 7. 7. 2021 do 30. 7. 2021 budou 
s výjimkou MŠ Generála Janouška 
(generální opravy jídelny, instalace 
systému rekuperací) v provozu všechny 
mateřské školy na území MČ Praha 14, 
v měsíci srpnu budou všechny místní 
MŠ uzavřeny. Podmínky a podrobnos-
ti k prázdninovému zápisu do MŠ či 
případné změny v souvislosti s epide-
miologickou situací zveřejní jednotlivé 
mateřské školy na svých webových 
stránkách. red

Rekonstrukce mostu přes ulici Chlumecká
Na  východě Prahy, konkrétně v  kata-
stru Horních Počernic, se řidiči potýkají 
s  dopravním omezením. Ředitelství sil-
nic a  dálnic (ŘSD) zahájilo rekonstrukci, 
přesněji bourání a výstavbu nového mos-
tu, který převádí pražský dálniční okruh 
přes ulici Chlumecká. Rekonstrukce bude 
rozdělena do  několika etap, ukončení 
aktuálně naplánovaných prací se před-
pokládá na  začátku letních prázdnin  
(3. 7. 2021). Podle silničářů je most v té-

měř havarijním stavu, jeho kompletní 
výměna je tudíž nezbytná. Rekonstrukce 
vyžaduje částečnou střídavou uzavírku 
pod mostem v  úseku Ocelkova–Ná-
chodská, respektive zachování provozu, 
ovšem ve výrazně užších pruzích. Nutné 
je počítat s  uzavírkami a  zábory nejen 
ve vozovce, ale i na přilehlých chodnících 
v úsecích dotčených stavbou.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
Zhotovitel: COLAS CZ, a. s. red
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INZERCE

NA DVEŘE PŘI KOUPI SETU 
+ KLIKA ZDARMA.*

SLEVA
-50 %

Po - Pá 8 - 18h, So 9 - 13 h

3D návrh
ZDARMA

Technické
poradenství

Doprava
zboží

100 % 
servis

*Platí na vybrané sety do 30. 6. 2021.

dpk.woodcote.czKolbenova 29, 198 00 Praha 9 Hloubětín
+420 720 982 485 hloubetin.dpk@woodcote.cz

Měňte s námi Prahu 
14. Třetí ročník 
participativního 
rozpočtu je tady.

Chcete se podílet na  proměnách 
Prahy 14? Máte konkrétní nápad, 
jak zatraktivnit okolí svého bydliš-
tě? Nyní máte příležitost se zapojit. 
Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém 
posledním jednání schválilo v pořadí 
již třetí ročník participativního roz-
počtu Čtrnáctka podle vás. Na pro-
jekty, jejichž autory jsou přímo ob-
čané, radnice i tentokrát vyčlenila 5 
milionů korun. Projekty bude mož-
né podávat od  1. 6. do  15. 9. 2021. 
Opět se počítá s  celkem 4 miliony 
korun na  tzv. velké projekty (do  2 
milionů korun) a s  1 milionem korun 
na  tzv. malé projekty (do  200 tisíc 
korun). Podrobné informace přinese-
me v následujícím vydání Čtrnáctky, 
dostupné jsou rovněž na webu MČ – 
www.praha14.cz. Těšíme se na  vaše 
nápady! red

Farmářské trhy jsou zpět
Farmářské trhy Prahy 14 se v po-
lovině dubna vrátily na svá 
tradiční místa. Čerstvou 
zeleninu, uzeniny a dal-
ší dobroty přímo z čes-
kých farem si můžete 
zakoupit opět každou 
středu od 9 do 19 hodin 
na  dlážděné ploše u  stanice 
metra Rajská zahrada a  každý pá-
tek od 9 do 19 hodin na prostranství 
u stanice metra Černý Most. I nadále 

platí bezpečnostní nařízení 
a opatření, prosíme tedy 

o  dodržování alespoň 
dvoumetrových ro-

zestupů a  o  nošení 
ochrany dýchacích 

cest. Děkujeme.
red

Zastavte se na kávu v H55 
nebo na Plechárně
Máte chuť na pořádné cappuccino s hustou mléčnou pěnou nebo na silné espre-
sso? Stavte se u výdejového okénka kavárny komunitního centra Hloubětínská 55. 
V pondělí, ve středu, v pátek a o víkendu je otevřené od 13 do 18 hodin, v úterý 
od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 13 do 19 hodin. Stejně tak si na dobrém nápoji či 
na něčem sladkém můžete pochutnat, když zavítáte k okénku volnočasového cen-
tra Plechárna Černý Most. U něj vás obslouží každý den od 13 do 18 hodin. red
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Doprava

RAJSKÁ ZAHRADA

PPRREE

   PĚŠÍ, CYKLO, MOTO 0 - 24 hod,
    AUTOMOBILY JEN 18 - 06 hod 

BBUUSS  ZZAA  ČČEERRNNÝÝMM  MMOOSSTTEEMM

LÁVKA PRO PĚŠÍ
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Za Černým mostem
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PĚŠÍ, CYKLO  0 - 24 hod

Začíná rekonstrukce mostu na Hutích. 
Vyžádá si dopravní omezení

REDAKCE

MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PROPOJUJÍCÍ HUTĚ S RAJSKOU ZAHRADOU, RESP. CENTREM 
MĚSTA (UL. ZA ČERNÝM MOSTEM) PATŘÍ MEZI DOPRAVNÍ STAVBY, KTERÉ DLOUHO VOLAJÍ 

PO REKONSTRUKCI. VÝMĚNA STARÉHO MOSTU ZA NOVÝ DLE SOUČASNÝCH PŘEDPOKLADŮ 
POTRVÁ MINIMÁLNĚ PĚT MĚSÍCŮ. ZAČÁTEK PRACÍ TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY 

(TSK) NAPLÁNOVALA NA DRUHOU POLOVINU KVĚTNA. „MOST JE VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM 
STAVU. OPRAVIT JEJ BOHUŽEL NENÍ MOŽNÉ BEZ TOHO, ABY HO REALIZÁTOR ZCELA UZAVŘEL – PRO 

AUTOMOBILOVÝ PROVOZ I HROMADNOU DOPRAVU. ZEJMÉNA LIDEM Z HUTÍ SE TAK PRODLOUŽÍ 
CESTOVÁNÍ, PROTOŽE BUDOU MUSET VYUŽÍVAT OBJÍZDNOU TRASU. DLE INFORMACÍ OD TSK, 

KTERÁ MÁ KOMUNIKACI VE SPRÁVĚ A JE ZÁROVEŇ INVESTOREM CELÉ AKCE, BUDE MOST UZAVŘEN 
OD 18. 5. 2021,“ VYSVĚTLUJE MÍSTOSTAROSTA PRAHY 14 ING. PETR HUKAL, DO JEHOŽ GESCE SPADÁ 

DOPRAVA V MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

pokračování na str. 11
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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 

Vzhledem k  tomu, že už nyní „běží“ 
rekonstrukce, přesněji bourání a  vý-
stavba nového mostu, který převá-
dí pražský dálniční okruh přes ulici 
Chlumecká (investor: Ředitelství sil-
nic a dálnici), bude pro objetí huťské 
uzavírky vhodné využít trasu přes 
ulice Kolbenova, Kbelská a Novopac-
ká. Průjezd přes obytnou zástavbu 
na Hutích a  v oblasti Rajské zahrady 
bude výrazně omezen.

OBJÍZDNÉ TRASY A OMEZENÍ PRO 
AUTOMOBILOVÝ PROVOZ
• Hlavní objízdné trasy budou vedeny 

po nadřazené silniční síti, tj. po ko-
munikacích Kolbenova, Kbelská 
a Novopacká.

• V  úseku mezi ulicemi Slévačská 
a Chlumecká bude ve směru od Raj-
ské zahrady do  centra ulice Cígle-
rova průjezdná pouze jednosměrně. 

• V úseku mezi Borskou a Vodňanskou 
budou ulici K  Viaduktu využívat bez 
omezení pouze pěší, cyklisté a  mo-
tocyklisté. Automobily komunikací 
projedou pouze od  18 do  6 hodin, 

v  ostatních časech bude uzavřena. 
K  opatření, které je výsledkem jed-
nání všech dotčených orgánů, bylo 
přistoupeno z bezpečnostních důvo-
dů. Plný provoz v oblasti by za daných 
okolností výrazně komplikoval dopra-
vu a ohrožoval chodce.  

• Komunikace K Hutím bude pro mo-
torovou dopravu zcela uzavřena 
v úseku od objektu PRE po křížení 
s ul. Za Černým mostem.

PROVOZ MĚSTSKÉ HROMADNÉ 
DOPRAVY (MHD)
• V  prostoru u  křižovatky ulic Za  Čer-

ným mostem a  Borská vznikne nová 
dočasná zastávka Za Černým mostem.

• V ulici Cíglerova, v blízkosti rekon-
struovaného mostu, bude zřízena 
dočasná zastávka s  totožným ná-
zvem – Za Černým mostem. 

• Mezi výše uvedenými autobusový-
mi zastávkami bude zřízena lávka 
pro pěší. 

• Linka 201 – Nádraží Holešovice 
bude ukončena ve  zmiňované do-
časné zastávce Za Černým mostem.

• Bude zřízena nová náhradní linka 
X201 po  trase Černý Most – Raj-

ská zahrada – Za  Černým mostem 
– Lehovec – Rajská zahrada – Černý 
Most.

• Linka 186 povede po objízdné trase 
Vinoř, ...,  Sicherova, ..., Za Černým 
mostem, ..., Sicherova, ..., Černý 
Most. Žádáme cestující, aby vě-
novali pozornost názvu koncové 
zastávky uvedenému na  konkrét-
ním autobusu. Na  lince 186 budou 
oběma směrům autobusových tras 
sloužit stejné zastávky.

• Noční linka 953 bude vedena 
po trase Lehovec, ..., Sicherova, ..., 
Za  Černým mostem, ..., Sicherova, 
..., Vinoř.

• Na  ploše u  křížení ulic Borská 
a Za Černým mostem bude zřízena 
točna a manipulační plocha pro au-
tobusy MHD, jiným vozidlům sem 
bude bez výjimky vjezd zakázán.

POHYB PĚŠÍCH
Pěší budou moci využívat provizorní láv-
ku vedoucí podél opravovaného mostu 
(přes železnici). Rovněž projdou ulicí 
K  Viaduktu, odkud bude kvůli zvýšení 
bezpečnosti chodců přes den vyloučen 
automobilový provoz. 

pokračování ze str. 10
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Proč dát přednost znovupoužitelným obalům a jaké varianty 
se nabízí místo plastového sáčku? Kde nepotřebné hračky, 
knihy a textil dostanou druhou šanci a kam je do Centra 
donést? Co to je Ekopoint, kde mohou zákazníci během 
nákupů třídit, vzdělávat své děti a naučit je něco nejen 
o recyklaci? Proč upřednostnit bio potraviny a kosmetiku 
a jaký je rozdíl mezi organickou a recyklovanou módou? 
A jak se dá do Centra dopravit ekologičtěji třeba sdíleným 
dopravním prostředkem?
To vše přehledně vysvětluje nové inspirativní video, které 
Centrum Černý Most vytvořilo v rámci aktuální kampaně Eco 
Sense. Ke shlédnutí je na facebookovém profilu Centra a také 
na stránkách nakupyudrzitelne.cz. Kromě něj na stránkách 
zákazníci najdou i řadu dalších zajímavých informací: kolik 
včelstev žije v úlech v zázemí Centra a kolik kilogramů medu 
ročně vyrobí, že na zdejších toaletách se splachuje odpadní 
a dešťovou vodou nebo že v Centru Černý Most se třídí až  
18 druhů odpadu a budova drží certifikaci BREEAM pro „zelené 
stavby“ s minimálním dopadem na životní prostředí.
Mrkněte proto na stránky nakupyudrzitelne.cz a zjistěte, jak 
a kde nakupovat bezobalově, jak dát druhou šanci nepotřeb-
ným hračkám, knihám a textilu nebo proč raději volit organické 
a bio produkty – a kteří z prodejců Centra je nabízejí.

Jak nakupovat udržitelněji?
V Centru Černý Most odstartovala kampaň Eco Sense. Ukazuje, že i nakupovat se dá s větším ohledem 
na přírodu. Zákazníky Centrum inspiruje vlastními ekologickými iniciativami a na nové microsite  
nakupyudrzitelne.cz nabízí konkrétní tipy, jak zvládnout nákupy bez zbytečné ekologické zátěže.

V zázemí Centra Černý Most žije 10 včelstev. Kolik je to celkem včel a kolik 
kilogramů medu ročně vyrobí, se dozvíte na stránkách nakupyudrzitelne.cz.
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Integrační centrum Praha (ICP) poskytuje bezplatné služby občanům 
zemí mimo EU: právní a sociální poradenství, kurzy českého 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 language 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/28/03, je financován v  rámci národ-
ního programu Azylového migračního a  inte-
gračního 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 

Ulice Hůrská opravena 
Ulice Hůrská má 
nový povrch i chod-
níky. Práce, které 
navázaly na dřívější 
opravy komunikací 
v oblasti Nad Ryb-
níkem, městská část 
dokončila o pět týdnů 

dříve, než původně plánovala – hotovo bylo zhruba za dva 
měsíce. „Ulice musela být po celou dobu rekonstrukce 
uzavřena pro automobilový provoz, což pro místní řidiče 
představovalo nepříjemné dopravní komplikace. I proto 
jsme se snažili práce maximálně uspíšit. Nutno dodat, že to 
nebylo zrovna jednoduché – během stavby se řešila havárie 
vodovodního přivaděče i havárie plynu,“ uvedl místosta-
rosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal. U chodníků chtěla radnice 
měnit pouze obruby, nakonec však získaly kompletně nový 
„kabát“. „Stalo se tak díky výbornému přístupu zhotovi-
tele, tedy firmy, která práce prováděla. Při rekonstrukci 
dospěl k názoru, že napojení starého a nového v okolí ob-
rub nevypadá dobře a rozhodl se chodníky na své náklady 
celé přeskládat. Všem, kdo se na realizaci projektu podíleli, 
děkuji. Stejně tak děkuji občanům za trpělivost se všemi 
souvisejícími dopravními omezeními,“ uvedl místostarosta 
Prahy 14 Ing. Petr Hukal. red
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KOUPÍ HODINKY PRIM,  
DÍLY NA PRIM, CIFERNÍKY, 
STROJKY, POUZDRA,  
RUČIČKY I CELOU 
POZŮSTALOST  
PO HODINÁŘI.
 
SERIÓZNĚ ZAPLATÍM. 

HODINÁŘ, SBĚRATEL

Tel.: 777 311 101
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Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování  
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.  
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje  
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.  
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 

Pozor na přechodech pro chodce  
Bezpečnost chodců je pro MČ Praha 
14 velmi důležitá. Dokazuje to řada 
realizovaných dopravních opatření, 
která se zaměřovala jak na osvětlování 
a  další zpřehledňování přechodů, tak 
na zklidňování dopravy obecně. 
Zatímco většina dosud provedených 
úprav cílila spíše na  řidiče – omezování 
rychlosti značkami či stavebními úpravami, 
umisťování výstrah na komunikace a po-
dobně – tentokrát se městská část roz-
hodla zapůsobit přímo na chodce.  „Jsou 
situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic 
nezmůže. Například když chodec vstoupí 
do  vozovky naprosto nečekaně, rovnou 
před jedoucí auto. Proto se nyní pouštíme 
i do osvěty pěších,“ řekl místostarosta MČ 
Praha 14 Ing. Petr Hukal, do  jehož gesce 
spadá doprava v městské části.
Zatím pilotně na dvou místech – před sta-
nicí metra Rajská zahrada a u tramvajové-
ho obratiště na Lehovci – nechala radnice 
na vstupní prostory přechodů pro chodce 
namalovat výstražné piktogramy. „Jsou 
jimi symboly mobilního telefonu a sluchá-
tek, samozřejmě přeškrtnuté. Důvod je 

zřejmý. S  nepozorností chodců souvisejí 
právě tyto dnešní technické vymoženosti. 
Člověk se kouká do telefonu místo toho, 
aby se rozhlédl kolem sebe, než vstoupí 
do vozovky. Když má navíc na uších slu-

chátka, blížící se auto nemá šanci ani sly-
šet,“ uvedl místostarosta Hukal.
K  zamyšlení vybízí i  pohled do  poli-
cejních statistik. Představa, že tako-
vé fatální chyby se týkají především 
dětí, je mylná. Z  celkem 460 lidí, kteří 
loni na  českých silnicích zemřeli, bylo 
chodců 81. Z toho 12 jich zemřelo vlast-
ním zaviněním a  pozor – ani v  jednom 
z  těchto případů nebylo viníkem dítě. 
„Je pravdou, že chodec má před auto-
mobilem na přechodu přednost, ovšem 
nelze na  to spoléhat stoprocentně. 
Vždy si musí být jistý, že o něm řidič blí-
žícího se vozu ví a že zpomaluje. On je 
ten nejslabší, respektive nejohroženější 
účastník silničního provozu. Je třeba, 
aby si to uvědomoval a byl opatrný,“ do-
dal místostarosta Hukal.
Výstražnými piktogramy radnice Pra-
hy 14 plánuje označit i  další přechody 
na  území městské části. „Zatím jsme 
na  začátku, vytipováváme. Budeme 
rádi, když nám v tomto pomohou i sami 
občané. Každý podnět uvítáme,“ uvedl 
místostarosta Hukal. red

Starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra (vpravo) 
a místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal 
u přechodu na Rajské zahradě
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Z městské části

Nové testovací místo  
na covid-19 na Rajské zahradě

Obyvatelé Prahy 14 budou moci využívat 
nové testovací místo na covid-19. Během 
května se otevře na dlážděné ploše mezi 
stanicí metra Rajská zahrada a ulicí Chlu-
mecká (viz plánek). „Pravidelné testování 
antigenními testy se v  posledních měsí-
cích stalo nedílnou součástí života většiny 
z nás. Rozšířením počtu míst chceme lidem 
usnadnit dostupnost této služby. Vzorky 
zde budou odebírány a zpracovávány od-
borně, to znamená se zárukou správného 
provedení. O konkrétním termínu otevření 
budeme informovat na webu městské části 
www.praha14.cz i  prostřednictvím dalších 
elektronických informačních kanálů,“ uvedl 
starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.
Antigenní testy jsou hrazeny ze zdravot-

ního pojištění, zájemci 
je mohou absolvovat 
zdarma jednou za  tři 
dny (pokud covid-19 
neprodělali v předcho-
zích 90 dnech). Výsle-
dek testu je obvykle 
znám cca do  15 minut. 
V  případě, že vyjde 
pozitivní, musí daný 
člověk absolvovat ještě 
PCR test (vyšší citlivost 
pro odhalování nemo-

ci). Antigenní testy slouží jako preventivní 
– jsou určené lidem bez příznaků. 
Přehled testovacích míst je dostupný 
na www.testovani.uzis.cz. Aktuální nejbliž-
ší odběrová centra pro občany Prahy 14: 
AG Covid Point – OC Černý Most (www.
covidpass.cz), AKESO holding – OM Chlu-
mecká – Černý Most (www.antigenni-tes-
ty-covid.cz).
Vedle rozšiřování nabídky míst s  antigen-
ním testováním městská část intenzivně 
pracuje i na zřízení avizovaného očkovací-
ho centra na Poliklinice Parník. O termínu 
otevření centra bude radnice informovat 
na  svém webu, Facebooku, přes aplikaci 
Mobilní Rozhlas i prostřednictvím časopisu 
Čtrnáctka. red

Chlumecká

Cíglerova

stanice metra Rajská zahrada

vstup
do

metra

vstup
do

metra

vstup
do

metra

vstup
do

metra

TESTOVACÍ MÍSTO 

V hostavické aleji rozkvetlo jaro

Ještě nyní, v prvních květnových dnech, 
můžete v hostavické aleji spatřit polštá-
ře jarních květů. Poslední a co do počtu 
cibulek i nejrozsáhlejší výsadbu jarních 
cibulovin podpořila městská část Praha 14 
v rámci participativního rozpočtu – náku-
pem sadby. Samotné vysazování proběhlo 
svépomocí prostřednictvím dobrovolnic-
kých rodinných týmů. Jako první vykvetly 
sněženky a hned za nimi sněhobílé, fialové 
a krémové krokusy. Během dubna kvet-
ly do dálky žlutě svítící narcisy, modré 
ladoňky, sasanky a hyacinty. Začátkem 
května, kdy nastává hlavní sezóna kvetení, 
se můžeme těšit na pestrobarevné tulipány 

a pozdější narcisy, které jsou v ostrůvcích 
už téměř podél celé aleje. Rádi se na dal-
ších dosadbách budeme opět podílet. 
Když se podaří na podzim další cibuloviny 
dosadit, prostor pod neolistěnými stromy 
se příští rok rozzáří zase o něco více. 
Každodenní procházky alejí či cesta k vlaku 
v Dolních Počernicích jsou tak potěchou 
pro oko i duši všech kolemjdoucích. Pře-
kvapením bude, jestli vykouknou na svět 
i bledule, které své květy zatím neukázaly. 
Nebo si na ně počkáme napřesrok. Přijďte 
se také podívat!  Ing. Kateřina Štrossová, 

jedna z realizátorek projektu 
Zažít alej jinak

Zastupitelé 
schválili rozpočet 
na rok 2021
Rozpočet městské části na  rok 2021, 
finanční vypořádání dotací poskytova-
ných městskou částí nebo vyhlášení no-
vého ročníku občanského participování 
– Čtrnáctka podle vás. Tyto a další ma-
teriály projednávali zastupitelé Prahy 14 
na svém v pořadí již desátém zasedání.
Schválený rozpočet Prahy 14 počítá s pří-
jmy zhruba 276 milionů korun a  výdaji  
441,7 milionu korun – z  nich bezmála  
120 milionů korun je naplánováno na  in-
vestice. Rozdíl mezi příjmy a výdaji měst-
ská část pokryje mj. ze svých prostředků 
z minulých let či z návratné finanční vý-
pomoci poskytnuté Magistrátem hl. m. 
Prahy. „Všem zastupitelům byla v předsti-
hu nabídnuta možnost o podobě návrhu 
rozpočtu diskutovat, a to i o plánovaných 
investičních výdajích. Rozpočet projed-
nal a doporučil ke schválení zastupitelský 
finanční výbor,“ řekl starosta Prahy 14 
Mgr.  Radek Vondra, který má rozpočet 
a ekonomiku městské části ve své gesci. 
Co se investičních akcí týká, městská část 
letos počítá například s  dokončením re-
konstrukce radničních budov, přípravou 
veřejné zakázky na  rekonstrukci Domu 
pro seniory Bojčenkova či s několika škol-
ními projekty.
Zastupitelstvo také schválilo finanční vy-
pořádání dotací, které městská část v loň-
ském roce poskytla především nezisko-
vým organizacím. V sociální oblasti to bylo  
2,5 milionu korun, v oblasti sportu, kultu-
ry, volného času a aktivit spojených s me-
zinárodním programem místní Agenda 21 
cca 1,2 milionu korun (včetně individuál-
ních dotací). Navzdory pandemii covid-19, 
která bránila realizaci některých aktivit, se 
žadatelům podařilo efektivně využít téměř 
všechny poskytnuté finanční prostředky.
Zelenou na  jednání zastupitelstva dostal 
i  třetí ročník participativního rozpoč-
tu – Čtrnáctka podle vás. Podrobnější 
informace o  něm naleznete na  straně 9. 
Informace o  veškerých zastupitelstvem 
schválených materiálech jsou k  dispozici 
na www.praha14.cz.
V  rámci interpelací na  jednání zastupi-
telstva vystoupili občané, kteří nesou-
hlasí s  loňským rozšířením dětského 
hřiště v ulici Rožmberská v Kyjích, resp. 
požadují jeho navrácení do  původního 
stavu, nebo úplné odstranění. Součas-
ně vystoupili příznivci úpravy hřiště – ti 
se naopak vyslovili pro jeho zachování 
v aktuální podobě.  red

Foto: Ing. Kateřina Štrossová
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Školství

Trojice místních základních škol 
má nové odborné učebny

REDAKCE

DŮLEŽITÁ JE NEJEN TEORIE, ALE TAKÉ PRAXE A NÁZORNÁ VÝUKA. PROTO JEDNA 
Z POSLEDNÍCH VÝZNAMNÝCH ŠKOLSKÝCH INVESTIC MĚSTSKÉ ČÁSTI PLYNULA 
DO MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN V MÍSTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

Během letošního února a  března získaly 
nový „kabát“ třídy určené pro výuku ci-
zích jazyků, přírodních věd, polytechnické 
výchovy a digitálních technologií v ZŠ Ge-
nerála Janouška, Bratří Venclíků a  Šima-
novská. „Na realizaci projektu jsme získali 
finanční prostředky z  evropského Ope-
račního programu Praha – pól růstu. Cel-
kové náklady činily cca 15,4 milionu korun 
s tím, že evropská dotace pokryla více než 
polovinu z  nich,“ uvedla místostarostka 
Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová, do  jejíž 
gesce kromě získávání prostředků z  do-
tačních programů spadá i oblast školství.

Odborné učebny podle ní dříve nebyly 
v  dobrém stavu. „Byly zastaralé, vzhle-
dem k počtu žáků, kteří je potřebují vy-
užívat, poddimenzované a svým vybave-
ním a  možnostmi nedostačující k  tomu, 
aby se v  nich děti mohly odpovídajícím 

způsobem prakticky vzdělávat. Přitom 
je to pro jejich přípravu na další odborné 
vzdělávání a  profesní život jako takový 
klíčové,“ dodala místostarostka Jelenová.
ZŠ Generála Janouška má tři nové jazyko-
vé učebny a dvě dílny – jednu pro 1. a dru-
hou pro 2. stupeň. ZŠ Bratří Venclíků nyní 
kromě modernizované jazykové učebny 
disponuje také chemickou laboratoří, 
cvičnou kuchyňkou, dílnou a  zahradním 
domkem pro pěstitelské práce. V  kyjské 

ZŠ Šimanovská se budou žáci učit ve třech 
nových odborných učebnách – jazykové, 
přírodovědné a polytechnické. 
„Uvědomuji si, že vzhledem k pandemii co-
vid-19 a souvisejícím opatřením žáci zatím 
nemohou tyto třídy využívat v plném roz-
sahu. Věřím ale, že až se tak stane, všechny 
tyto novinky ocení,“ doplnila místostarost-
ka Jelenová. 

Místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová v nové cvičné kuchyňce v ZŠ Bratří Venclíků 
 Foto: Kristýna Bílková

„Kvalitní odborné učebny jsou 
pro přípravu žáků na další 

odborné vzdělávání a profesní 
život klíčové,“ říká PhDr. Zuzana 
Jelenová, místostarostka Prahy 

14 zodpovědná za oblasti školství 
a fondů EU.
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Svoz odpadu

METROPOLITNÍ OČKOVACÍ CENTRUM 
COVID-19

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

NOVĚ OTEVŘENO 

Informujte se o očkování:

bezplatná linka 800 160 166

ockovani@praha.eu

ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná
 opatření v boji proti covid-19.

Harmonogram svozu odpadů – červen
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14

Ronešova/Volkova PO 07. 06.

Dygrýnova/Breicetlova ÚT 08. 06.

Bryksova/Kpt. Stránského u trafostanice ST 09. 06.

Bobkova proti č. p. 747 ČT 10. 06.

Himrova/Gen. Janouška PO 14. 06.

A. Valenty/Šedova ÚT 15. 06.

Manž. Dostálových č. p. 1303 ST 16. 06.

Bryksova proti č. p. 949 ČT 17. 06.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy

Sadská/Kbelská u protihlukové zdi ST 02. 06. 14:00–18:00

Šestajovická/V Chaloupkách ST 02. 06. 15:00–19:00

Jordánská/Svárovská ST 09. 06. 14:00–18:00

Stropnická/Za Černým Mostem ST 09. 06. 15:00–19:00

Dřítenská/Velkoborská ČT 10. 06. 13:00–17:00

Vaňkova/V Chaloupkách ČT 10. 06. 14:00–18:00

Kardašovská u obch. střediska ST 16. 06. 14:00–18:00

Novozámecká/Vidlák ST 16. 06. 15:00–19:00

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu
Sicherova x Federova 05. 06. 8:00–8:20

Koclířova x Kačínská 05. 06. 8:40–9:00

Vírská x Branská 05. 06. 9:10–9:30

Splavná x Okrouhlíkova 05. 06. 9:40–10:00

Světská x Jordánská 05. 06. 10:10–10:30

Jezdovická x Froncova 05. 06. 10:40–11:00

Vidlák x Novozámecká 05. 06. 11:10–11:30

Lipenské nám. 05. 06. 11:40–12:00

Kontejnery jsou přistavovány nejpozději ve 14:00 uvedeného dne a odvá-
ženy následující den.

Mobilní sběrné dvory (MSD)
Šestajovická x Hloubětínská 05. 06. 9:00–15:00

Jordánská x Babylonská 12. 06 . 9:00–15:00

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je dočasné stanoviště velkoobjemových 
kontejnerů (VOK) určené pro krátkodobý sběr vybraných druhů odpadu 
od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. MSD je označen a je 
s obsluhou. V MSD je možné odložit následující druhy odpadu: objemný 
odpad, bioodpad, dřevo, stavební suť. Při odložení odpadu obsluha MSD 
zaznamená jméno, příjmení a adresu občana.

Mezi bioodpad patří: ovoce a zelenina ze zahrad; květiny, tráva, plevel, 
drny se zeminou bez květináčů; košťály a celé rostliny, zbytky rostlin; 
listí, větvičky, rozřezané větve; seno, sláma, štěpka; vychlazený popel 
ze spalování dřeva.
Mezi bioodpad nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, ple-
ny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, 
zbytky jídel (gastroodpad), oleje, kosti.
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
739 412 393, 731 686 777, 602 485 324

VOK budou přistaveny po dobu max. 3 hodin. V tomto roce existuje mož-
nost otoček VOK všude tam, kde dojde k naplnění kontejneru před koncem 
doby přistavení.
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Moderně vybavená zubní 
ordinace v Poliklinice Vysočanská 

přijímá nové pacienty.

Kompletní vyšetření: 
tomografie, RTG, dentální hygiena, estetická 

stomatologie, ošetření pod 
mikroskopem, stomatochirurgie a implantologie, 

protetické ošetření keramickými korunkami 
a fazetami. Bezbolestné ošetření. Individuální přístup. 

Smlouvy se všemi ZP.

Adresa: 
Poliklinika Vysočanská, 6. patro, levé křídlo.

Doktor TKALYCH group, 
Sokolovská 810/304

Tel. 608 492 227, 608 045 335
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Čistá Praha 14

„Loni i  letos se na  počtu akcí i  účast-
níků pochopitelně neblaze podepsala 
pandemie covid-19, nicméně uklízí se 
stále. Mnohokrát děkuji všem, kdo jsou 
ochotni obětovat část svého pohodlí 
pro to, abychom to na  Čtrnáctce měli 
hezké. O to víc, že zejména v poslední 
době je to s  ohledem na  nutnost do-
držovat epidemiologická opatření slo-
žitější než v  předešlých letech,“ řekla 

místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kol-
manová, do jejíž gesce spadá mimo jiné 
i  naplňování mezinárodního programu 
místní Agenda 21. V jeho rámci městská 
část dlouhodobě pracuje na zlepšování 
participace veřejnosti na  rozvoji měst-
ské části – a podpora dobrovolnických 
úklidů je toho součástí.
Letos na  jaře se zatím uklízelo na dvou 
místech – na  Hutích a  v  Hloubětíně. 
První jmenovaný „lov“ za  PET lahvemi, 
odhozenými papíry a hromadami haram-
pádí organizoval už tradičně p.  Martin 
Perlík, druhý p. Aleš Burget. Celkem se 
akcí zúčastnilo 50 lidí, samozřejmě roz-
ptýlených po jednotlivých, zpravidla ro-
dinných skupinkách. Společně posbírali 
téměř tunu odpadu.
Městská část v rámci těchto úklidů zajiš-
ťuje především bezplatný odvoz nasbíra-
ného odpadu. Kdokoliv chce úklidovou 
akci uspořádat, může se na spolupráci ze 
strany městské části domluvit s paní Zo-
rou Strakovou z odd. strategického plá-
nování a komunikace ÚMČ Praha 14 (zora.
strakova@praha14.cz;tel.: 225  295  344). 
Podmínka je jediná – ozvat se s předsti-
hem alespoň 14 dnů před konáním akce, 
aby se vše potřebné stačilo zorganizovat.

ÚKLIDY V „REŽII“  
PRAHY 14 KULTURNÍ
Do dobrovolného úklidu veřejného pro-
storu se zapojují i zaměstnanci příspěv-
kové organizace městské části Praha 
14 kulturní, zejména Kulturního domu 
v Kyjích. Čistí nejen okolí Kyjského ryb-
níka, ale i  rybník samotný. Naposledy 
se takto sešli na konci letošního dubna, 
v loňském roce uklízeli dvakrát – v červ-
nu a  v  listopadu. „Loni jsme pokaždé 
naplnili tři až čtyři pytle odpadu, z toho 
jeden pytel ze samotného rybníka,“ řek-
la vedoucí kyjského kulturního domu 
a prozatímní ředitelka organizace Praha 
14 kulturní Simona Vlašimská. 

Dobrovolníci na jaře posbírali
skoro tunu odpadu

REDAKCE

POSLEDNÍCH NĚKOLIK LET PRAHA 14 ORGANIZUJE KAMPAŇ CHCEME TU MÍT ČISTO, 
V JEJÍMŽ RÁMCI PODPORUJE DOBROVOLNICKÉ ÚKLIDY V RŮZNÝCH LOKALITÁCH 

MĚSTSKÉ ČÁSTI. ÚKLIDŮ, KTERÉ POŘÁDAJÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE I AKTIVNÍ 
JEDNOTLIVCI, SE KAŽDOROČNĚ ÚČASTNÍ STOVKY MÍSTNÍCH OBYVATEL. 

MGR. IRENA KOLMANOVÁ,  
MÍSTOSTAROSTKA 

Máte dotazy či 
podněty týkající se 
investic, životního 
prostředí, komunikace 
s veřejností nebo tře-
ba veřejných projed-
nání a lokálních fór? 

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

Rok Počet úklidů Počet dobrovolníků, kteří se  
úklidů zúčastnili (dospělí i děti) Sesbíraný odpad v kg

2016 15 348 5900
2017 10 258 4260
2018 6 160 3560
2019 14 570 5830
2020 3 70 975
2021 2 50 975

JAK SE V PRAZE 14 UKLÍZELO V MINULÝCH LETECH?

Díky pomoci dobrovolníků je městská část každoročně „lehčí“ o stovky až 
tisíce kilogramů odpadu rozházeného všude možně – na ulicích, ve škarpách, 
křovích. Výjimkou nejsou odhozené pneumatiky, spotřebiče ani kusy nábytku. 

Foto: P14K

Foto: Účastníci jarního úklidu v Hloubětíně
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Názory a politické komentáře

Nesnesitelná  
lehkost koaličního 
bytí
Arogance moci, zbytečně emotivní úto-
ky, zlehčování situace, manipulace s fak-
ty, nezodpovídání všech dotazů, ze-
směšňování a nezájem cokoliv řešit – to 
jsou nejen dojmy z dubnového jednání 
zastupitelstva Prahy 14. S údivem jsem 
sledovala útoky mezi zastupiteli TOP09 
a  STANu (uvnitř zastupitelského klubu 
Spojených sil), útoky ODS vůči Pirátům, 
útoky TOP09 vůči ODS, útoky koalice 
vůči opozici, dokonce útoky koalice vůči 
občanům, kteří si „dovolili“ žádat řeše-
ní svého problému. Na  kohokoliv, kdo 
nesouhlasil, pochyboval nebo se příliš 
ptal, se rychle snesl odpovídající „hněv 
bohů“. Jako by zastupitelé „takzvaných“ 
demokratických stran odmítali vést ja-
koukoliv diskuzi, která přitom tvoří zá-
klad demokracie.
I přes hustou atmosféru jednání si koa-
lice prohlasovala „svůj“ rozpočet, který 
se mimo jiné pyšní astronomickou půjč-
kou od  magistrátu, zřízením kontoko-
rentního účtu i  odprodejem majetku. 
Tedy ztráta příjmů, dluhy a další dluhy 
jen proto, aby mohli uskutečnit „své“ 
investiční projekty. Dechberoucí byla 
i  odpověď na  dotaz, proč majetkové 
materiály neprojednává majetková ko-
mise – radní Prahy 14 údajně vyjádření 
tohoto poradního orgánu rady nepo-
třebují! Nadmíru povýšené vystupo-
vání vedení radnice, které hraničilo 
s opovrhováním lidí, zažívali především 
občané, kteří se chtěli domoci řešení 
nevhodného hřiště Rožmberská – aby 
nakonec odešli s  informací, že pro ně 
radnice žádné řešení nemá, ani jej ne-
připravuje.
Přestože jsme s  každým vydáním Čtr-
náctky informováni o  tom, že bydlíme 
v prakticky nejlépe vzkvétající městské 
části a ve článcích a rozhovorech s ve-
dením radnice jsme přesvědčováni, že 
volení představitelé pracují pro blaho 
naší městské části a jejich občanů téměř 
„do roztrhání těla“, dovolím si vám pro-
zradit tajemství – není tomu tak. Přes 
všechna svá pozitiva není Praha 14 nej-
lukrativnější pražskou adresou, a jak ve-
dení radnice přistupuje k řešení problé-
mů městské části a  jejich občanů, bych 
vám především přála, abyste na  vlastní 
kůži nikdy nemuseli poznat.

Soňa Tománková,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka

Praha 14 pod tlakem  
magistrátních progresivistů
Vážení spoluobčané, následující řádky vám 
budou možná povědomé. ODS v současné 
době řeší dvě hlavní hrozby, kterým Praha 
14 momentálně čelí. Jsme jednou z  mála 
městských čtvrtí, ve  kterých disponuje 
magistrát neobsazenými byty, do  nichž 
umísťuje především bezdomovce a sociál-
ně nepřizpůsobivé rodiny. ODS samozřej-
mě nemá nic proti pomoci lidem v  tíživé 
sociální situaci, ale nabízí lepší řešení. 
Praha 14 má dlouhodobý projekt prostup-
ného bydlení, který dává příležitost obča-
nům, kteří plní požadovaná kritéria na zís-
kání nájemní smlouvy na  byt. Magistrátní 
koalice však preferuje naprosto nesystema-
tické přidělování volných bytů nejen bez-
domovcům, bez jakékoli předchozí sociální 
práce s nimi. Dostáváme se tak do situace, 
na  kterou ODS dlouhodobě upozorňuje, 
že tito lidé, kteří nemají žádný respekt vůči 
ostatním nájemníkům v domech, pro ně vy-
tvářejí nesnesitelné podmínky k bydlení. 
Nejčerstvěji se s  takovými „zkušenostmi“ 
potýkají občané v Kučerově ulici. Nechce-
me, aby se z Černého Mostu stala vylou-
čená sociální lokalita. V případě narušování 
soužití nepřizpůsobivými občany neváhej-
te kontaktovat městskou policii a informuj-

te o tomto nepřístojném chování radního 
pro bezpečnost Jaromíra Krátkého – ODS  
(jaromir.kratky@praha14.cz).

KOMPOSTÁRNA NA JAHODNICI
Magistrát opětovně intenzivně usiluje 
o  umístění velkokapacitní kompostár-
ny (s  roční kapacitou 15 000 tun odpadu) 
v blízkosti ulice Nedokončená, což je vzduš-
nou čarou 400 metrů od sídliště Jahodnice.
V těchto dnech zahajuje magistrát proces 
získání povolení EIA. Praha 14 navrhuje 
řadu omezení, jako například kompostárnu 
zakrytou, aby byl zaručen bezzápachový 
provoz. 
Žádná dosud známá technologie nemůže 
zajistit, aby takto obrovská kompostárna 
neobtěžovala okolí svým zápachem. Umís-
tění kompostárny v tomto prostoru pova-
žujeme především vůči občanům Jahodni-
ce za bezohledné a nepřijatelné. 
Dalším velkým problémem bude zvýšení 
dopravy na  všech okolních příjezdových 
komunikacích. Požadované dopravní na-
pojení z Průmyslové ulice není kvůli sou-
časným pozemkovým vztahům reálné. 
O situaci vás budeme průběžně informo-
vat. Josef Kutmon, radní za ODS

Jak (ne)plánovat dětská hřiště
Poslední dubnové úterý se konalo jednání 
našeho zastupitelstva. V rámci interpelací 
občanů, kteří mají vyhrazený svůj prostor 
vždy od 17 hodin, se opět řešilo téma dět-
ského hřiště u ulice Rožmberská. O příbě-
hu lidí, jejichž bytový dům od  hřiště dělí 
sotva pět metrů, jsem již psal v únorovém 
a dubnovém vydání Čtrnáctky. Pokud jste 
je nečetli, tak ve  stručnosti zopakuji, že 
radnice v  minulém roce postavila dětské 
hřiště, které se sice těší zájmu rodin z Ji-
ráskovy čtvrti, ale díky své blízkosti vytváří 
nepříjemnou zvukovou kulisu, kterou ne-
odhluční ani zavřená okna. Podobné pří-
běhy zažívají i  lidé bydlící u parkourového 
hřiště v  ulici Kpt.  Stránského nebo lidé 
z Bouřilovy ulice, kteří mají u domu hřiště 
u nízkoprahového klubu Pacific. Zmiňuji je, 
protože tyto příběhy mají spoustu podob-
ností ukazujících na opakované selhání naší 
radnice.
V  žádném ze zmiňovaných případů na-
příklad nebyli občané informováni, že se 
v bezprostřední blízkosti jejich domu chys-
tá investice do dětského hřiště, čili se o tom 
dozvěděli, až když „přijel bagr“. Ani jedno 

z těchto hřišť navíc nebylo součástí platné 
„Koncepce rozvoje dětských hřišť a spor-
tovišť v  letech 2012-2021“, takže i  kdyby 
se snad lidé s tímto zastupitelstvem schvá-
leným dokumentem seznámili, stejně by 
neměli záruku, že se situace nezmění. Bě-
hem vyostřené debaty občanů s vedením 
radnice na posledním zastupitelstvu se to 
mimochodem potvrdilo, když ze strany ve-
dení zaznělo, že koncepce neznamená nic. 
Snahy nalézt řešení vhodné pro obě strany 
skončily neúspěchem. Jako protiargument 
nejčastěji zaznívalo, že nějaká forma hřiště 
na místech již byla a že bydlení ve městě 
neznamená bydlení v klidu. To je do  jisté 
míry pravda, avšak zatímco například před 
hlukem z dopravy chrání hygienické normy, 
na dětská hřiště žádné nejsou. Vše nasvěd-
čuje tomu, že tento spor o narušení poho-
dy bydlení rozhodne až soud. Troufám si 
tvrdit, že k tomu nemuselo dojít, kdyby se 
přestala hřiště stavět hned pod okny, ne-
boť na hřiště v parku, si pokud vím, nikdo 
nestěžuje.

Ing. Tomáš Novotný 
za zastupitelský klub ANO
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1. vydání Uličníku Prahy 14 a Dolních Počernic
Více informací a možnost nákupu této knihy 

naleznete na  www.frnk.cz

Miroslav Froněk

ULIČNÍK

Praha 14
Dolní Počernice

ISBN 978-80-908073-0-3

Po absolvování ČVUT – stavební fakulty, pracoval 
několik let jako stavbyvedoucí. V roce 1990 se zapojil 
do komunální politiky na Praze 9. Zde působil ve funk-
ci místostarosty a  byl přítomen i  přejmenování ulic 
na Černém Mostě. Původně byly ulice, na zatím neo-
bydlené části, pojmenovány po komunistických pohla-
várech několika států „východního bloku“. Např. Kuz-
něcovova, Pjatnického či Vozněnského. V  roce 1991 
bylo schváleno přejmenování, a  to podle čs. letců, 
účastníků protifašistického odboje.

V roce 1994 se stal starostou nově vzniklé Městské části Praha 14. Zde, 
až do roku 2010 (krom necelých 3 let v období 1996 – 1998), spolupraco-
val na pojmenovávání nových ulic. Podařilo se mimo jiné prosadit názvy ulic 
po dvou letcích RAF, kteří žili v Praze (Pplk. Mareš a Plk. Dobrovolný – ten 
dokonce v Hloubětíně). V roce 2012 se potkal s vnučkou bývalého člena rady 
MNV Kyje (1968), který měl na starost přejmenování ulic na území Kyjí a Ho-
stavic po připojení těchto obcí ku Praze. Toto setkání bylo impulsem k vydání 
stolních kalendářů: 
Jihočeské rybníky v názvech ulic Prahy 14 (2016),
Středočeská města a obce, vodní díla a řeky v názvech ulic Prahy 14 (2017),
Osobnosti v názvech ulic Prahy 14 (2020).

Od roku 2014 je členem Letopisecké komise Prahy. V této komisi se poda-
řilo objasnit a upřesnit několik názvů, které do té doby nebyly přesně vysvět-
leny (např. Rochovská, Šimanovská)

V kalendářích bylo popsáno celkem 157 ulic, ale Praha 14 jich má 269. 
Proto se rozhodl vydat knihu, kde budou vysvětleny názvy všech ulic. Ten-
to projekt bude pokračovat dalšími městskými obvody, a i proto jsou v této 
knize Dolní Počernice, které s městskou částí Praha 14 tvoří Správní obvod 
Praha 14. 

VÍTE, PROČ SE VAŠE ULICE JMENUJE 
PRÁVĚ TAK, JAK SE JMENUJE?

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?
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Naše školy

Zápis do MŠ 
Vybíralova 968

Vážení rodiče, nastal čas, kdy někteří 
z vás vybírají pro své potomky nejvhod-
nější školku. Někdo dá na reference těch, 
co už mají se školkou zkušenost, jiní 
budete volit podle dobré dostupnosti. 
Všichni jistě chcete, aby děti do školky 
chodily rády a líbilo se jim tam. A vyhrá-
no je, pokud se z paní učitelky rychle 
stane „druhá máma“, které dítě důvěřu-
je. Letošní situace nedovolí zájemcům 
prohlédnout si prostory školky osobně, 
ale jak to u nás vypadá, vám napoví řada 
fotografií na webových stránkách naší 
školky – www.msvybiralova968.cz. Tam 
naleznete v sekci Aktuality i podrobné 
informace k zápisům. Potřebné doku-
menty nemusíte podávat osobně, stačí 
je do MŠ doručit poštou nebo vhodit 
přímo do schránky na budově v termínu 
od 2. do 16. května. V případě nejasností 
či dotazů kontaktujte ředitelku MŠ. Rádi 
bychom vás informovali, že v naší školce 
vzděláváme i 2–3leté děti. Třída Sluníčka, 
kam tyto děti chodí, vznikla z Dětské 
skupiny, která byla v provozu v letech 
2018–2020 v rámci projektu přispívající-
ho k vyšší zaměstnanosti rodičů. Do třídy 
Sluníčka přijímáme pro nadcházející školní 
rok 16 dětí. Paní učitelky, které zde o děti 
pečují, jsou plně kvalifikované, laskavé 
a respektují individuální potřeby každého 
dítěte. Těšíme se, že si vyberete právě 
naši školku a že se v září spolu setkáme.

Kolektiv MŠ Vybíralova 968

Pečení pro Bulovku

Koncem března se žáci ze třídy 3. B 
účastnili on-line pečení pro zdra-
votníky nemocnice Na  Bulovce. Akci 

podpořily celé rodiny a  pekli skuteč-
ně všichni. Mladší sourozenci zdatně 
zastali roli ochutnávačů, tatínkové jis-
tili celou situaci z pozice hasičů a ma-
minky nešetřily dobrými radami. Žáci 
dostali k  dispozici recept na  ovesné 
cookies a  někteří pod vedením paní 
učitelky postupovali krok za  krokem 
v  tvorbě křupavých sušenek. Jiní se 
ponořili do zásob rodinného bohatství 
receptů a  vybrali opravdu vypečené 
návody na všemožné dobroty. Výsled-
kem našeho společného klání u obra-
zovek počítačů byl kufr plný voňavých 
laskomin. Ještě týž den v  pozdním 
odpoledni jsme výtvory žáků předa-
li zdravotníkům infekčního oddělení 
nemocnice Na Bulovce. Musím říct, že 
dojetí sestřiček se při předávce nedalo 
přehlédnout. Zdravotníci si také mohli 
přečíst vzkazy, které jim děti napsaly.

Karina Nováková, ZŠ Bratří Venclíků

Velikonoční soutěž na Venclíkách
Během Velikonoc se naše děti spolu 
se sourozenci a  rodiči zúčastnili veli-
konoční soutěže zajíčka Vency. Na se-
dmnácti stanovištích hledali indicie, 
podle kterých objevili písmenka do os-
misměrky, a vyluštili tak poselství Veli-
konoc. Rodiče přijali s povděkem zpes-
tření domácího lockdownu a  vyrazili 
na  školní hřiště. Pro všechny úspěšné 
soutěžící byla připravená sladká odmě-

na, kterou si mohli vyzvednout po Veli-
konocích u výdejového okénka ve ško-
le. I  přes víkendovou nepřízeň počasí 
se soutěže zúčastnilo více než 120 žáků 
školy se svými rodinami. Dětem i nám 
vyučujícím už se stýská po  klasickém 
vyučování a těšíme se zpátky do lavic. 
Přejeme všem hlavně zdraví a sluníčko 
do nadcházejících dní.

Vedení školy ZŠ Bratří Venclíků
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Životní prostředí

Původní návrh odvodu dešťových vod 
do  kanalizačního systému bez lokálního 
využití byl přepracován na ekologickou al-
ternativu zachycování a  odvodu dešťové 
vody z pražského areálu do nově vytvoře-
ného mokřadu na pozemku CC HBC, voda 
se tak bude vracet zpět do přírody. Projekt 
bude mít i další pozitivní efekt – přispěje 
k přirozenému chlazení okolí areálu v Praze 
14 v horkých letních měsících.
„Je pravda, že cirkulární řešení jsou ná-
ročnější na zavádění, nutné inovace nebo 
modernizaci. Ne vždy to ale platí i v eko-
nomické rovině. V tomto případě šlo do-
konce o  ekonomicky výhodnější řešení, 
navíc v městské zástavbě se cení skutečně 
každý kousek přírody. Chceme tímto pří-
stupem inspirovat ostatní firmy a ukázat, 
že ekologická řešení nejsou vždy nutně ná-

kladnější,” uvedl Jan Turek, ředitel Supply 
Chain Coca-Cola HBC ČR/SK. Coca-Cola 
na  projektu spolupracuje s  řadou odbor-
níků napříč obory, projekt byl posouzen 

i ve spolupráci s městskou částí Praha 14 
Odborem životního prostředí. Investici 
uhradí CC HBC v plné výši z vlastních zdro-
jů, bez dotačních titulů.

Coca-Cola vybuduje 
v areálu v Kyjích mokřad

PETRA TRNKOVÁ

SPOLEČNOST COCA-COLA PŘIPRAVUJE VE SVÉM AREÁLU V KYJÍCH ZÁZEMÍ 
PRO MOKŘAD. HOSPODÁRNÉ NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI PATŘÍ 
K PILÍŘŮM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, KE KTERÉMU SE COCA-COLA HLÁSÍ. 

Pomoc pro cizince
Přišli jste do České republiky a ne-
rozumíte česky? Potřebujete po-
moc při tlumočení na úřadech? 
Nevíte, jestli nájemní nebo 
pracovní smlouva, kterou 
podepisujete, je v  pořádku? 
Cítíte se osamělí a  nevidíte 
východisko ze své situace? 
Vaše dítě ve  škole nestíhá 
a  hledáte pro něho doučo-
vání? Nevíte, jak požádat 
o  přechodný nebo trvalý po-
byt? Chcete, aby vaše dítě mělo 
české kamarády, ale nevíte, jak 
tomu pomoci? Chcete se naučit 
česky? Rádi byste požádali o sociální 
dávky, ale nevíte, jestli na ně máte nárok? Hledáte práci, ale neví-
te, kde a jak začít? Pokládáte si stejné nebo podobné otázky, ale 
nevíte, kam se obrátit?  Kontaktujte nás: info@inbaze.cz; Adresa:  
Inbáze z.s., Legerova 357/50, 120 00 Praha 2, tel.: 739 037 353, 
www.inbaze.cz

EN: Have you just arrived to the Czech Re-
public and do you not speak Czech? Do you 

need a translator to go with you to Czech 
authorities? Are you not sure if the em-
ployment contract or the lease contract, 
you are going to sign, is okay? Are you 
feeling lonely and not sure how to deal 
with it? Is your kid behind in the school, 
and you are looking for somebody to 
tutor him or her? Are you not sure how 
to ask for a  temporary or a  permanent 

residence? Do  you want for your kid to 
have Czech friends and do you not know 

how to help her / him? Would you like to 
learn Czech? Would you like to ask for bene-

fits, but are you not sure if you are eligible for it? 
Are you looking for a job, but are you not sure how to start? Are 
you asking yourself these kind of questions but do you not know 
where to go for help? Contact us: info@inbaze.cz; Address: Inbá-
ze z.s., Legerova 357/50, 120 00 Prague 2, Phone: 739 037 353, 
www.inbaze.cz  dm

Poznámka: text v dalších jazykových mutacích je dostupný na www.praha14.cz.

Přípravné práce už běží  Foto: Coca Cola HBC
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Komunity

Práce v komunitním centru 
mě hodně naučila a dodala mi sebejistotu

KC KARDAŠOVSKÁ

S PŘÍCHODEM TEPLÝCH A SLUNEČNÝCH DNŮ V NÁS ROSTE NADĚJE, ŽE SE EPIDEMIOLOGICKÁ 
SITUACE OBRÁTÍ K LEPŠÍMU A MY ZASE OTEVŘEME V BĚŽNÉM PROVOZU. ŽE UŽ SI ANI 

NEPAMATUJETE, JAK TO V KC KARDAŠOVSKÁ CHODÍ? PRÁVĚ PROTO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI 
ROZHOVOR S ČLENKOU NAŠEHO TÝMU VERONIKOU ŠTOGROVOU, KTERÁ VYPRÁVÍ 

O ZKUŠENOSTECH S PRACÍ V KC KARDAŠOVSKÁ A O SVÝCH NEJOBLÍBENĚJŠÍCH AKTIVITÁCH.

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

V Komunitním centru Kardašovská na Le-
hovci pracuješ už tři roky. Co bylo hlavní 
motivací nastoupit zrovna sem?
V našem komunitním centru čas utíká jako 
voda. Není divu, když se pořád něco děje. 
V KC Kardašovská jsem od roku 2018. Ten-
krát pro mě byla velká výzva zkusit něco 
nového a  hlavně jsem se chtěla věnovat 
kreativní práci. V centru jsem mohla uplatnit 
dosavadní pracovní zkušenosti z Domu dětí 
a mládeže, kde jsem působila jako vedou-
cí oblasti hudby, tance a divadla. Baví mě 
nejen organizování aktivit, ale i  lektorská 
činnost. V  KC Kardašovská vedu spoustu 
zajímavých lekcí pro děti, dospělé i senio-
ry. S novým projektem teď přibydou i nové 
aktivity, na které se už opravdu moc těším. 

Co pro tebe práce v KC Kardašovská zna-
mená? Jak tě změnila? Co tě na  ní baví 
a co bys naopak ráda dělala jinak?
Učení a práci s  lidmi se věnuji takřka celý 
život. Začínala jsem už v 16 letech – jako 
taneční trenérka. A  přestože od  té doby 
uběhlo už hodně času – všemožné umělec-
ké obory učím už více než 15 let – neustá-
le přicházím do kontaktu s něčím novým. 
I  když to občas vypadá, že některé dny 

mohou být stejné, vše je připravené, pro-
voz centra krásně běží, téměř pokaždé se 
objeví něco, na co je třeba reagovat. Někdy 
stačí, když se třeba jen zkazí počasí. Práce 
v komunitním centru mě naučila ještě větší 
flexibilitě, sebejistotě a také troše toho se-
beovládání. I to je občas potřeba. Při svém 
povolání se rozhodně nenudím. Musím být 
kreativní, připravená na překvapení. Práce 
s komunitou je srdcová záležitost. Přináší 
mi nejen spoustu radosti, ale sem tam i ně-
jaké to napětí. A tak to má být!

Jaké aktivity máš na starosti a co bys nám 
o nich řekla?
V KC Kardašovská vedu celou řadu různo-
rodých aktivit. Například kroužek Hoop 
Dance – tanec s obručí. Dnes se již nepo-
žívají ty obyčejné plastové, co si někteří 
pamatují z dětství, ale speciální, ve vhod-
né velikosti a  s  protiskluzovými páskami. 
Kroužením zapojujete všechny svaly, takže 
je skvělé nejen pro radost, ale i pro zpevně-
ní postavy. Točit s obručí může úplně každý 
bez ohledu na věk, pohlaví či fyzickou zdat-
nost. Mimo to se se mnou návštěvníci cen-
tra mohou potkat například na Výtvarném 
kroužku pro děti. Jeho náplní je objevování 

mnoha zajímavých technik – od tradičních 
až po ty moderní a méně známé. Děti se se-
znamují se základní barevnou paletou a mí-
cháním barev, získané znalosti pak uplatňují 
při vytváření abstraktních obrazů. Zkoušejí 
kresbu tužkou nebo uhlem, různé stínovací 
techniky, portrétování ve dvojicích, kresbu 
zátiší nebo třeba dokreslování ustřižené 
fotografie. Myslím, že se určitě nenudí. Můj 
‚rukopis‘ můžete zahlédnout také při pro-
hlížení veřejných výstav na chodbách ko-
munitního centra, případně, když přijdete 
na sobotní Kreativní dílny.

Jaké máš plány do budoucna?
Po otevření bude mít centrum opět nabi-
tý program. Jak už jsem zmínila, připravuji 
mnoho nových lekcí. Žhavou novinkou 
pro ty úplně nejmenší návštěvníky je di-
vadelní přípravka Kašpárek, kde si budeme 
hrát na malé herce a herečky. Pokusíme se 
i o představení. Školní děti se mohou těšit 
na nové lekce tance, ty o něco menší zase 
na  Taneční přípravku. Půjde o  ochutnáv-
ku různých tanečních stylů a  technik, při 
které si užijeme spoustu zábavy. Pro starší 
děti je připraven Výrazový tanec, při němž 
se budeme věnovat technikám moderní-
ho současného tance, scénickému umění 
a hledání vlastního pohybového sebevyjá-
dření. Ženy se mohou těšit na kurz Latiny 
pro ženy. Rozhýbeme společně boky v la-
tinskoamerických rytmech. To si rozhodně 
nenechte ujít. A zkrátka nepřijdou ani se-
nioři. Pod mojí taktovkou se budou moci 
věnovat lekcím angličtiny pro začátečníky 
a základům háčkování. 

Foto: KC Kardašovská
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Pobočka Hloubětín,
Hloubětínská 1138/5, Praha 14

Autorské čtení z knižní novinky 
hloubětínského rodáka
Zdeňka Jiráska
Osud muže, který se v květnu 
1945 stal vykonavatelem
rozsudků smrti nad Němci

Součástí autorského čtení bude
i prostor pro případné dotazy
čtenářů a krátká diskuze.

Středa 26. 5. 16:00
Akce proběhne online a pokud
to bude možné, tak i fyzicky pro 
omezený počet osob dle aktuálních 
vládních nařízení.  
Akce se koná ve spolupráci
s komunitním centrem H55
www.h55.cz 

Byl jsem
brněnským
KATEM

Aktuální informace
najdete na

www.mlp.cz/akce





Útěky J     sefa Brykse

V době zavřených kulturních domů, kin a divadel je 
o zajímavý zážitek nouze. Tým Plechárny Černý Most 
přišel se zajímavou alternativou vyhovující i platným 
omezením – venkovní celoroční bezbariérovou hrou 

pod názvem „Útěky Josefa Brykse”. Na šesti stano-
vištích se dozvíte o šesti útěcích tohoto válečného 
hrdiny a čekají na vás zábavné úkoly. Pokud dojdete 
až do cíle, možná se vám podaří najít i poklad. Bez 
problémů cestu zvládnete s kočárkem, finále s po-
kladem počítá i s účastí hráčů s postižením.

Hra je v online (stačí mít telefon vybavený čtečkou 
QR kódů a všechny informace si načtete na stanovi-
štích) i offline verzi (tištěné materiály jsou dostupné 
přímo na recepci Kavárny na Plechárně).

„Třicet ulic Černého Mostu nese názvy letců RAF. Ple-
chárna je na ulici Bryksově, která je zároveň jednou 
z nejdelších a nejklikatějších. Život Josefa Brykse 
je natolik zajímavý, že nás všechny úplně pohltil“, 
vysvětluje výběr ústřední postavy hry autorka myš-
lenky Kateřina Plevová.

Hra byla spuštěna symbolicky 18. 3. 2021, přesně 
105 let od narození Josefa Brykse. Mezi prvními 
hráči byl i  jeho synovec, pan Karel Bryks. „Dlouho 
jsem neměl tolik elánu a chutě do života jako dnes, 
opravdu jsem nečekal takhle zpracovaný kus života 
mého strýce,“ řekl příbuzný slavného pilota. Podobné 
pocity měl i spisovatel Luděk Navara, který je auto-
rem knihy „Na útěku; Neuvěřitelný příběh Josefa 
Brykse“.

Do roku 2007 bydlel v ulici Bryksova také JUDr. Lu-
bomír Müller – muž řešící případy lidí, které v době 
komunistického Československa stát neprávem 
potrestal. Osobně se zasloužil i o úplnou rehabilitaci 
Josefa Brykse. Při hraní této hry viděl po čtrnác-
ti letech ulici Černého Mostu úplně jinýma očima. 
S úsměvem hledal QR kódy a když společně s man-
želkou našli poklad, hned řekl, že se vrátí si zahrát 
znovu se synovci.

NOVÁ HRA PRO VŠECHNY

Místostarostka Zuzana Jelenová doprovázela 
Karla Brykse spolu s týmem autorů hry po trase 
únikové hry

Pokud na stanovištích splníte úkoly 
a fotografie nám přidáte na Instagram 
s označením #utekyjosefabrykse, nebo na 
FB Plechárny, zařadíme vás do slosování 
o model letounu Spitfire. První model 
bude znát svého majitele již 15. 5. 2021.

Kultura?! Jde to i bez kulturáku
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Karel Bryks – přikládá první kam
ínek na plastiku portrétu J. Brykse

brig. gen. Josef Bryks, M
BE

Hrát si můžete kdykoli – ráno, 
odpoledne, večer, ve všední den 
i o víkendu. Pokud si přijdete za-
hrát v době otevření Plechárny, 
můžete si nejen dát občerstvení 
s sebou, ale i přilepit kamínek 
na vznikající kamennou plasti-
ku portrétu Josefa Brykse. Ka-
mínky i  lepidlo jsou k dispozici 
v Kavárně na Plechárně, stačí vy-
brat podobný odstín na portrétu 
a kamínek přilepit. Připojíte se tak 
k již zmíněným čestným hráčům  
i  PhDr. Zuzaně Jelenové, mís-
tostarostce pro kulturu a školství 
na Praze 14, která v příběhu to-
hoto válečného pilota vyzdvihuje 
jeho lidskou stránku. 

„Ať ze zajetí nacistů, či pak z vě-
zení za komunismu, přes všechny 
překážky se stále snažil dostat za 
svou láskou, svou ženou Trudie 
a  dcerou. Je nesmírně tragic-
ké, že z celého dvanáctiletého 
manželství spolu strávili pouhé 
tři roky,“ uvedla místostarostka 
Jelenová. Zároveň tuto hru do-
poručuje žákům základních škol, 
jakožto opravdu zajímavě podané 
informace z období druhé světové 
války. 

Nalákali jsme vás? Pro hru je 
zapotřebí jen 90 až 120 minut 

času, dva listy papíru minimálně 
velikosti A5 (můžou to být i no-
viny), jeden papír velikosti mini-
málně A6 (na který se dá psát), 
tužku nebo propisku a telefon 
se čtečkou QR kódů či vytištěné 
materiály ke hře (k  vyzvednutí 
v Kavárně). Pokud máte kolem 
sebe starší rodinné příslušníky 
nebo milé sousedy, kteří by oce-
nili tištěnou verzi, můžete pod-
klady pro ně vytisknout z webu  
www.plecharnacernymost.cz, 
a  tím jim ušetřit cestu na Ple-
chárnu. Hra začíná v ulici Bryk-
sova, kousek od křižovatky s ulicí 
Bobkovou.

mark

Je na čase si 

začít HRÁT
VÍCE INFORMACÍ O HŘE NA:

plecharnacernymost.cz | praha14kulturni.cz
sociálních sítích Plechárny

Odkaz na 
mapu hry:

Karel Bryks – přikládá první kam
ínek na plastiku portrétu J. Brykse
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Inzerce

BYDLENÍ

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

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

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

n Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu nechat 
v bytě na dožití. Na velikosti a stavu bytu nezá-
leží. Na vystěhování nespěchám. Vyplatím dlu-
hy 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 OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ ŽA-
LUZIE NA LODŽIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU. 
Tel. 733 720 950, pavel.janci@email.cz

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

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

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

n Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů a  ne-
bytových prostor. www:rek–bachr.cz, tel. 
732 359 883, 

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

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

n MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. Pracu-
jeme v RESPIRÁTORECH a používáme vlastní 
přípravky. Tel. 737 139 900

n Potřebujete vymalovat? www.malovaninati-
rani.cz. Nabízíme profesionální malířské služ-
by. Provádíme všechny práce v nejvyšší kva-
litě. Malujeme s úsměvem, rychle a kvalitně. 
Tel. 775 30 30 50

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

n ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA. 
Prodáváte nemovitost? Využijte naše zku-
šenosti. www.realitykoci.cz, tel. 777 777 599, 
koci@sterlingreality.cz  
n Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádí-

me čištění, zrychlení, instalace, opravy, kon-
zultace, obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

n Měření všech složek elektrosmogu v bytech 
i na pracovišti za účelem maximalizace ochra-
ny zdraví. L. Bělovský, volejte 724 446 735 

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/asistenta 
v  dobré kondici k  výpomoci pro ležící dů-
chodkyni. Flexibilní – nepravidelná asisten-
ce. Občasné nákupy, úklid, pomoc na  vozí-
ček, za finanční odměnu. 725 368 188

n Pojeď na  hory! Dovolená v  Krkonoších. 
www.apartman–jamna.cz, tel. 602  264  747, 
606 223 336
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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
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Vyklízíte? 
Garáž, dům, chatu či stodolu?

Prodejte nám nepotřebné věci!
Vykupujeme téměř vše!

 Celé pozůstalosti i jednotlivé 
předměty,

jak staré tak i nové výroby.  
NNáábbyytteekk  pprroossíímm  nneennaabbíízzeejjttee

Volejte: 732 543 543

 Příměstské tábory Veselé 
vědy s badatelským 

programem uvnitř i venku

od 8:00 do 16:00 jsou 
určené pro děti od 6 do  
12 let. Každý rok nová 

a vlastní metodika. Nově 
pořádáme i pobytové tábory 
a to na Smržově u Českého 

Dubu. Přihláška on-line 
na www.veselaveda.cz. 

Připojte se k řadě mladých 
badatelů, kteří od roku 2011 
prošli našimi tábory, projekto-

vými dny nebo kroužky.

733 720 744 
hrda@regvyd.cz

Růžena
 

HRDÁ

Řádkovou inzerci 
v těchto novinách pro vás zajistí:

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
GLEN 

SLATER
LIBRETOCHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER

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

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN GLEN 
SLATERSLATER

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

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

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

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇˇ

Premiéra ČERVEN 2021

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

Premiéra ČERVEN 2021

MUZIKÁLOVÉ 
LÉTO

hdk_pva_leto92x63.indd   1 20.11.20   12:01
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Křížovka o ceny

V tajence najdete citát britského komika a režiséra 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. května 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 dubnového vydání časopisu Čtrnáctka (2010/4) zní: „SLEPÁ ULIČKA je místem mých NEJVĚTŠÍCH INSPIRACÍ.” Vylosovaní 
výherci jsou: David Rozehnal, Praha 14; Tereza Vlčková, Praha 14; Jiří Kramář, Praha 9. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

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