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už koronavirová pandemie ukázala, jak so-
lidární a  laskaví umíme být k  těm, kdo to 
potřebují. Situace na  Ukrajině a  s  ní sou-
visející příliv válečných uprchlíků toto jen 
potvrdily. Mnohokrát děkuji všem, firmám 
i  jednotlivcům, kteří se zapojují do  huma-
nitárních aktivit – mimo jiné i  těch, které 
organizuje městská část. Od začátku války 
jsme na území Prahy 14, zejména v Kultur-
ním domě v  Kyjích, v  Komunitním centru 
Kardašovská nebo například na kyjské faře, 
nabídli dočasné, ve většině případech krizo-

vé ubytování více než stovce lidí – zejména matkám s dětmi. Zajišťujeme 
jim veškerou možnou, čtyřiadvacetihodinovou podporu, mimo jiné i ná-
kupem obědů. Nutno říci, že bez Vás bychom to nikdy nezvládli. Nebo 
rozhodně ne tak dobře. Snad nebude znít nijak nabubřele, když napíši, že 
jsem na Vás neskutečně pyšný.
„Ukrajina“ je i hlavním tématem aktuální Čtrnáctky. Seznámíte se v něm 
s  příběhy ukrajinských rodin, které k  nám do  Prahy 14 doslova utekly 
před bombami, případně zjistíte, jak je možné dále pomáhat. Materiální 
sbírka, kterou Praha 14 odstartovala už koncem února, nadále pokračuje. 
Rozdíl je pouze v tom, že se z komunitních center přesunula do Centra 
Černý Most (sběrné místo je ve 3. patře vedle kina), kterému tímto velmi 
děkuji za spolupráci. Stále „běží“ i finanční sbírka, jež začala březnovým 
benefičním koncertem na Plechárně a jejíž výtěžek směřuje Arcidiecézní 
charitě Praha. Za příspěvky jakékoliv výše budeme vděční. Číslo účtu je: 
749986/5500, variabilní symbol: 4314.
Přestože pomoc ukrajinským uprchlíkům nás zaměstnává opravdu hod-
ně – do služeb, které musíme nonstop zajišťovat zejména v Kardašovské 
a v KD Kyje, se vedle pracovníků center a zaměstnanců úřadu pravidelně 
zapojují i  členové vedení městské části – pochopitelně nejde a ani ne-
může jít o  jediné téma, které aktuálně řešíme. Máme za  sebou jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 14, na kterém byl schválen rozpočet na letošní 
rok. Podrobnosti se dočtete na dalších stránkách, stejně jako informace 
o tom, jaké staronové aktivity nebo úplné novinky přinese jaro. Čeká nás 
další vlna dobrovolnických úklidů či série tradičních akcí pro veřejnost. 
Těšit se můžete mimo jiné na Den Země Prahy 14, čarodějnický rej – ten-
tokrát v parku U Čeňku nebo na oslavy Květnové neděle za doprovodu 
cimbálové muziky.
Z čeho mám také velkou radost, jsou Farmářské trhy Prahy 14. Jak jsem 
slíbil, rozhodli jsme se je „převléknout“ do nového kabátu. Už na prvních 
dubnových trzích uvidíte prodejce nabízet zboží ve zbrusu nových stán-
cích. Dubnovou novinkou je rovněž spuštění nové aplikace Moje 14, kte-
rou, jak doufáme, si mnozí z Vás stáhnou do svých mobilů. Vše důležité 
z místního dění budete mít na jednom místě. Věříme, že se Moje 14 mezi 
obyvateli rychle rozšíří a bude fungovat jako další plnohodnotný komuni-
kační nástroj.
Na závěr si Vás dovolím upozornit na vyhlášení nominací prvního ročníku 
ocenění Dobrovolník Prahy 14. Máte ve svém okolí někoho obětavého, 
kdo by si ho zasloužil? Neváhejte a dejte nám vědět. 
Přeji Vám krásný a slunečný začátek jara.

MILÍ  
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Váš starosta 
Jiří Zajac
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Když spadla první bomba, 
 byl to teprve začátek 

PETRA TRNKOVÁ

V PRAZE 14 AKTUÁLNĚ NAŠLO PŘÍSTŘEŠÍ VÍCE NEŽ 100 VÁLEČNÝCH UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY, 
V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ SE JEDNÁ O MATKY S DĚTMI. BYDLÍ MIMO JINÉ V KD KYJE, KC 

KARDAŠOVSKÁ A NA FAŘE V KYJÍCH. BEZMÁLA 3000 JICH PAK ŽIJÍ V PRAZE 14 V DOMÁCNOSTECH, 
ZPRAVIDLA U PŘÍBUZNÝCH, KTEŘÍ SEM Z RŮZNÝCH DŮVODŮ PŘICESTOVALI JIŽ DŘÍVE. 

„To je naše all inclusive, snídani nám vozí 
z Globusu,“ usmívá se Diana Kovach, když 
vidí můj pohled na šatnářský pult oblože-
ný koláči, chleby se sýrem a šunkou, jabl-
ky, banány, piškoty a  nápoji. Je 10 hodin 
ráno a  my jsme v  KD Kyje, kde aktuálně 
na podlaze sálu „bydlí“ 30 žen s dětmi, kte-
ré z Ukrajiny uprchly před válkou. Diana je 
také Ukrajinka, ale žije v Praze už deset let, 
pracuje tu jako zdravotní sestřička. Mo-
mentálně je na mateřské a do kulturního 
domu v Kyjích chodila brigádně vypomá-
hat. Teď tu prakticky bydlí, stejně jako ve-
doucí KD Kyje Simona Vlašimská. Ta právě 
chová malou Emily, která v  Praze oslavila 
své třetí narozeniny, moc si přála náušnice. 
A v KD Kyje chystají i další oslavy narozenin 
ukrajinských dětí.  

SMÍCH A SLZY. HODNĚ SLZ
Emily se chechtá, nechá se lochtat a  jde 
z náruče do náruče. „Když sem přišla, vů-
bec se nesmála. Přinesli si jednu igelitku,  
14 dní se nemyli. Když byla maminka 
ve sprše a já hlídala děti (Emily má dva star-
ší brášky, jednoho s ADHD), projel kolem 
vlak. Emily se mi okamžitě vrhla kolem krku 
tak, že mě málem uškrtila,“ popisuje Simo-
na. I maminka Emily Olena pokaždé zbystří, 
když slyší letadlo. Dnes je to prý první den, 
kdy se instinktivně nekrčí. „Náš panelák 
v Charkově snad ještě stojí, okna ale dávno 
nemá, nejde elektřina, plyn, topení. Když 
poblíž dopadla první bomba, říkali jsme si, 
že to nejhorší je už za námi. Když druhá, 
říkali jsme si to znovu. Ale když padaly dál, 
rozhodla jsem se odejít. Naštěstí to ještě 
šlo, má sestra s dětmi zůstala a odejít už 
nemůžou, humanitární koridory ostřelují,“ 
popisuje Olena. 
Z Charkova přišel i Vitalij, jeho žena Saša 
a  malá Mila. Vitalij je ve  věku, kdy se ho 
týká povolávací rozkaz, ale Saša je zrako-
vě postižená a dcera bojuje o život. Dostal 
tedy výjimku, aby se o rodinu mohl posta-
rat. Mila má nádor, který utlačuje mozek 
a  způsobuje hromadění mozkomíšního 

moku, z  hlavy jí teď vede trubička, která 
tlak vyrovnává. Před válkou absolvovala 
Mila šest operací a potřebuje další péči, ro-
dina na ni vybírala peníze prostřednictvím 
sociálních sítí. „Odešli jsme, protože naše 
nemocnice už neexistuje, na Ukrajině teď 
Mile nikdo nepomůže. Mám s sebou všech-
ny její výsledky i  lékařské zprávy, musíme 
najít nějaké neurologické pracoviště tady,“ 
popisuje Vitalij a chvílemi pláče. Povoláním 
je řidič, ale o tom, co bude dál, zatím ne-
přemýšlí. Teď musí najít péči pro Milu, kte-
rá prý po poslední operaci řekla: „To bude 
dobré, já to zvládnu.“ 

JAK SE ŽIJE NA PODLAZE
Příběh Haliny, matky tří synů z Ivano-Fran-
kivské oblasti, jejíž nejmladší neslyší a po-

třebuje kochleární implantát, aby se mohl 
naučit mluvit, je oproti tomu Milinu o po-
znání veselejší. „Syn naštěstí jeden implan-
tát dostal doma na Ukrajině, teď se mělo 
řešit druhé ucho. Už to není tak akutní, 
oproti některým lidem tady jsme na  tom 
ještě dobře, alespoň ho nic nebolí,“ popi-
suje česky Halina. Kdysi v Čechách žila, ale 
vrátila se domů na Ukrajinu, kde chtěla vy-
chovat děti. Teď pomáhá s dozorem a pře-
kládá. 
Učitelka prvního stupně Svitlana utekla 
s  maminkou a  čtrnáctiletým Mikitou ze 
Záporoží. Její muž a  tatínek zůstali, sta-
ví protitankové zátarasy. „Šla jsem kvů-
li synovi. Bál se, ptal se mě, jestli chci, 
aby umřel. Jeli jsme vlakem, cesta trvala 
dlouho a  promrzli jsme,“ popisuje Svit-

Oslava narozenin ukrajinské holčičky Emily  Foto: P14K
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lana. Její otec, kterému už bylo šedesát, 
takže mohl odejít také, se rozhodl zůstat 
a pomáhat. „Syn o dědovi říká, že je ješ-
tě tvrdohlavější než babička,“ usmívá se 
Svitlana. Její maminka svou tvrdohlavost 
už převedla i v Čechách. Dlouho byla sta-
tečná a všechny přesvědčovala, že lékaře 
nepotřebuje, i když jí bylo čím dál tím hůř. 
S horečkou a zánětem močových cest na-
konec skončila na kapačkách v nemocnici. 
Dneska už se usmívá a je ráda, že do ne-
mocnice šla. „Jsme opravdu moc překva-
pení z toho, jak se tu k nám chovají hezky, 
měli jsme strach. Na sociálních sítích se šíří 
zvěsti o tom, že si ženy na hranicích roze-
berou gangy a nutí je k prostituci, děti prý 
použijí jako dárce orgánů,“ popisuje Svit-
lana. Bude učit v  ukrajinské třídě, která 
vznikla v Opletalově ulici. „Školy teď sice 
na  Ukrajině nefungují, ale chceme, aby 
děti něco dělaly, přišly na  jiné myšlenky, 
netrávily veškerý čas na sociálních sítích,“ 
dodává energicky Svitlana.  

MUSÍME SI POMÁHAT
„Chci moc poděkovat vedení městské 
části, podporují nás od prvního momentu 
a nepřestávají. A také restauraci Šimanda, 
která našim uprchlíkům dodává obědy “ 
říká vedoucí KD Kyje Simona Vlašimská. 
Když městská část vyhlásila sbírku mate-
riální pomoci, organizátoři se prý nestačili 
divit, kolik lidí se zapojilo a jak rychle se po-
třebné věci vybraly. „Zaskočila mě vlna soli-
darity obyvatel Černého Mostu. Když jsem 
poprvé přišel na Plechárnu, kde jsem pů-
sobil, tak mě nenapadlo, že se prací téměř 
nezastavím,“ popisuje syn místostarostky 
Zuzany Jelenové Vojta, který se sbírkou 
pomáhal. „Skupiny lidí, nejčastěji celé rodi-
ny, chodily skoro neustále, a ačkoliv přinesli 
například pět tašek s potravinami, dále se 
vyptávali, co by ještě mohlo uprchlíkům, 
zejména dětem, chybět. Věci nosili jak mla-
dí lidé, tak třeba senioři a všichni byli velmi 
velkorysí,“ dodává Vojta. 

Praha 14 humanitární pomoc poslala 
i  do  Lvova a  Kyjeva. „Odjelo minimál-
ně pět dodávek, věci vozili naši přátelé. 
Zpátky přivezli 18 žen a dětí,“ popisu-
je ředitelka Prahy 14 kulturní Kateřina 
Blažková. V první fázi se s pomocí hlási-
lo tolik lidí z Prahy 14, že je organizátoři 
museli odmítat. S  tím, že si váží jejich 
ochoty a že se na ně určitě v budoucnu 
obrátí. „Teď, když potřebujeme třeba 
kapky do  nosu, víme, že stačí napsat 
někomu ze seznamu a do dvou hodin je 

tu máme,“ popisuje Diana. „Když válka 
začala, můj sedmiletý syn se se mnou 
loučil ráno před školou, říkal mi, že ne-
chce umřít v  sedmi, chce být dospělý 
a koupit mi auto,“ říká Simona a láme se 
jí hlas. Dneska její děti chodí do kultu-
ráku pomáhat, třídí věci, hrají si s dětmi 
z  Ukrajiny, několikrát tu přenocovaly 
a už se tolik nebojí. V tom je totiž kouz-
lo pomoci – nepomůže jen tomu, kdo 
ji potřebuje, ale dává sílu i těm, kteří ji 
poskytují. 

KDE NABÍDNOUT A KDE HLEDAT POMOC? 

Web www.nasiukrajinci.cz zřídilo Ministerstvo vnitra, funguje i v ukrajinštině. 
Uprchlíkům pomůže s řešením konkrétní situace – kde vyřídit vízum, zdravotní 
péči, sehnat ubytování, školu či práci. Druhá sekce webu je určena českým 
občanům, kteří chtějí pomoci. 
Сайт www.Нашіукраїнці.cz створено МВС, працює і українською мовою. 
Біженцям допоможуть вирішити конкретну ситуацію – де оформити візу, 
медичне обслуговування, отримати житло, школу чи роботу. Другий 
розділ сайту призначений для громадян Чехії, які хочуть допомогти.

Překladač mezi češtinou a ukrajinštinou https://lindat.cz/translation/ 
vyvinuli na Matfyzu, na rozdíl do Google Translate nepoužívá jako mezistupeň 
angličtinu, takže je přesnější. 
Перекладач між українською та чеською мовами https://lindat.cz/
translation/ розробили на Matfyzu, на відміну від Google Translate не 
використовує англійську як проміжну, тому вона точніша.

Stránky www.pomahejukrajine.cz provozuje Konsorcium nevládních organizací 
pracujících s migranty v ČR, pomoci můžete jako soukromá osoba i jako 
organizace. Nabídnout lze ubytování, materiální pomoc, tlumočení, dopravu, 
doučování a další. 

Web www.ukrajinanaskolach.cz sdružuje vzdělávací aktivity a materiály, které 
poslouží učitelům a rodičům k edukaci dětí ohledně války na Ukrajině.

MČ Praha 14 pořádá dvě sbírky, finanční a materiální. V té finanční můžete 
přispět na účet 749986/5500 (Arcidiecézní charita Praha), variabilní symbol: 
4314. Materiální sbírka Prahy 14 se přesunula do Centra Černý Most, do  
3. patra vedle kina na bývalé stanoviště „Tečky“. Co je aktuálně potřeba, 
najdete na webu MČ v záložce Pomoc pro občany Ukrajiny. 

Nejen peníze. Pomáhá i dobré slovo a hudba
Od  okamžiku, kdy Rusko napadlo 
Ukrajinu, uplynul už více než měsíc. 
Do sousedních států včetně České re-
publiky proudí tisíce uprchlíků, kteří 
potřebují podporu. A té se jim dostává 
– mimo jiné i v Praze 14.
„Kromě toho, co už bylo řečeno, orga-
nizujeme například i  materiální sbírku, 
obědy pro ubytované a  poskytujeme 
potřebné informace. Co se krizového 
ubytování v  KC Kardašovská a  v  KD 

Kyje týká, zajišťujeme zde nonstop služ-
by, na nichž se podílejí pracovníci cent-
ra, zaměstnanci úřadu i  zástupci vede-
ní městské části. Všem bych chtěl moc 
poděkovat za jejich přístup, stejně jako 
místním obyvatelům, kteří vytrvale po-
máhají,“ řekl starosta Prahy 14 Jiří Zajac.

ČTRNÁCTKA PRO UKRAJINU
Kromě materiální pomoci „běží“ také 
finanční sbírka. Odstartovala benefič-

ním koncertem Čtrnáctka pro Ukrajinu, 
který příspěvková organizace městské 
části – Praha 14 kulturní uspořádala 
v  první polovině března v  areálu vol-
nočasového centra Plechárna na  Čer-
ném Mostě. Odpoledne plné muzi-
ky si přišly užít stovky lidí. Všichni 
umělci vystoupili zdarma – mezi nimi 
například hudebníci Jaroslav „Olin“ 
Nejezchleba a  Norbi Kovács, rom-
ská, energií nabitá kapela Bengas či 
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ukrajinský folklorní spolek Džerelo. 
„Všem umělcům a  návštěvníkům moc 
děkuji. Zažili jsme spolu báječný den, 
a  navíc vykonali něco dobrého,“ řekla  
1. místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuza-
na Jelenová, do  jejíž gesce spadá ob-
last školství, dále kultura, sport a volný 
čas. Kromě ní akci přišli podpořit i další 
členové vedení městské části – staros-
ta Jiří Zajac, místostarostka Mgr. Mária 
Ševčíková či radní Ing. Jan Liška. Do fi-
nanční sbírky, jejíž výtěžek poputu-
je Arcidiecézní charitě Praha, mohou 
zájemci přispívat i  nyní. Peníze budou 
použity na péči o ukrajinské uprchlíky 
ubytované v metropoli. O doprovodný 
program koncertu se postarala nezis-
ková organizace Jahoda, moderace se 
ujal Richard Samko.
Městská část pomohla i  několika li-
dem, kteří našli azyl mimo místní ko-
munitní centra. „Například jsem se Místostarostka pro kulturu PhDr. Zuzana Jelenová přišla podpořit Ukrajinu spolu se starostou Jiřím Zaja-

cem a místostarostkou Mgr. Márií Ševčíkovou  Foto: Kristýna Bílková

Jiří Zajac, ODS
Do pomoci ukrajinským 
uprchlíkům se dle mého 
Praha 14 zapojuje maxi-
málně, jak je to možné. 
Pomáhá radnice, místní 

firmy i obyvatelé městské části. Za neso-
becký a laskavý přístup všem nepřestá-
vám děkovat. Více než stovce lidí jsme 
zajistili krizové ubytování, financujeme 
jim obědy, organizujeme sbírkové akce, 
uspořádali jsme benefiční koncert. Ukra-
jinská krize a její následky náš život bude 
zcela jistě ještě nějakou dobu ovlivňovat. 
Musíme být silní a trpěliví.

Mgr. Radek Vondra,  
TOP 09 
Městská část má být na-
blízku potřebným. Situace 
se mění každý den, ne 
na vše se dá připravit. Těší 

mě zvládnutí prvního náporu nouzového 
ubytování, které však je třeba dále roz-
šiřovat. Výzvou je zapojení dětí do škol 
a volnočasových aktivit. Potřebujeme lidi 
propojovat – využít potenciál místních 
lidí z Ukrajiny, aby byli pro nově příchozí 
oporou a pomocí v zemi, kde se ocitli 
nedobrovolně. Praha 14 byla vždy mezi 
prvními, kdo nacházel rychlá a fungující 
řešení. Věřím, že se to bude dařit i teď.
 

Mgr. Vojtěch Tomášek, 
Piráti 
Humanitární výzva Puti-
novy války dopadá přede-
vším na politiky regionální 
a komunální. Stejně jako 

na celostátní úrovni je tak třeba spojit 
síly a nebýt za každou cenu opozicí. 
Proto zde chci poděkovat Radě MČ 
a paní Součkové Mikoláškové za to, jak 
se s komplexní péčí ujaly více než stovky 
ukrajinských uprchlíků včetně zajištění 
ubytování a stravování. Chci poděkovat 
také za zřízení pracovní skupiny za účasti 
všech stran v zastupitelstvu. Ta nejtěžší 
práce s adaptací a integrací příchozích 
nás teprve čeká.

Mgr. Mária Ševčíková, 
ANO
Naše radnice zareagovala 
na celou situaci velmi 
pohotově. Ne všichni 
lidé prchající před ruskou 

invazí na Ukrajině mají možnost ubytovat 
se u svých příbuzných a známých. Proto 
jsme rychle vyčlenili vhodné prosto-
ry ve vlastnictví městské části, kde se 
podařilo ubytovat přes sto ukrajinských 
žen a dětí. Na Radě jsme rovněž schválili, 
že každý takto ubytovaný člověk dostane 
jedno teplé jídlo denně. Do našich výzev 
k hmotné pomoci se zapojilo mnoho míst-
ních obyvatel, za což jim patří veliký dík!

Soňa Tománková, Nezá-
vislí – Naše Čtrnáctka
Každý dobrý člověk má 
v sobě vlastnost pomá-
hat těm, kteří pomoc 
z důvodů, do kterých se 

nedostali vlastní vinou, potřebují. Zvláště 
pokud se jedná o ženy a bezbranné 
dětí. Chtěla bych ocenit pružnost reakcí 
na aktuální potřeby, které MČ Praha 14 
velmi dobře koordinuje, a těší mě, že 
panuje politická shoda v podpoře tam, 
kde je to nutné. Nemyslím tím nyní pouze 
současnou válku na Ukrajině, ale i projekty 
na podporu občanů a rodin v nouzi, které 
naše hnutí bude vždy hlasitě podporovat. 

PhDr. Zuzana Jelenová, 
STAN
Zjistila jsem, že dokážeme 
pružně reagovat na danou 
situaci, protože jsme tým, 
což se ukázalo právě při 

zvládnutí nenadálé krize.
Všichni nabízíme ukrajinským maminkám 
a dětem denně maximum, třeba i tako-
vou tu drobnou pomoc, která potěší 
dětské oči, když před sebou vidí nově 
koupenou hračku. Mohou si být jisti, 
že je v tom nenecháme. Zároveň usiluji 
o začlenění ukrajinských žáků do vzdělá-
vacího procesu tak, aby neutrpěla kvalita 
výuky v našich školách.
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dozvěděla o  asi pěti maminkách a  deseti 
dětech, kterém sem sice uprchly za příbuz-
nými, ale do dost neutěšeného prostředí. 
Na  ubytovnu. Vyzvedla jsem část zásob 
z humanitární sbírky, nakoupila pleny, deky 
a další materiál a odvezla jsem jim to,“ řekla 
místostarostka Ševčíková.
Příležitost pomoci stále platí. Pro všech-
ny. Mají ji i  ti, kdo se chtějí zapojit i  ji-
nak než materiálně či finančně. Praha 14 
například hledá dobrovolníky, kteří by 
mohli vyučovat český jazyk pro začáteč-
níky, tlumočit z češtiny do ukrajinštiny či 
ruštiny, nabídnout uprchlíkům pracov-
ní uplatnění, zapojit se do  integračních 

aktivit nebo pracovat s  dětmi. Pokud 
mezi takové lidi patříte, prosím, napište 
na e-mail: pomocukrajine@praha14.cz.

VE ŠKOLÁCH ZBÝVAJÍ  
POSLEDNÍ DESÍTKY MÍST
Samostatnou kapitolu, kterou je v souvis-
losti s přílivem ukrajinských uprchlíků třeba 
řešit, představuje školní docházka. Místní 
základní i mateřské školy ve spolupráci se 
svým zřizovatelem, tedy městskou částí, se 
snaží zajistit přístup ke vzdělání maximální-
mu počtu zájemců. Volných míst ale rychle 
ubývá. „Mateřské školy jsou již úplně plné, 
tam jsme měli volných jen pár míst. Dále 

jsou téměř zaplněny třídy prvního stupně 
základních škol s tím, že ZŠ Hloubětínská 
již nemá volná místa vůbec. Vyjádřeno 
v  absolutních číslech napříč všemi roční-
ky – od konce února do uzávěrky tohoto 
vydání Čtrnáctky bylo na místní základky 
přijato 167 dětí s tím, že zbývalo 65 volných 
míst,“ vysvětlila místostarostka Jelenová. 
Pro začleňování dětí cizinců do českých tříd 
mají od loňského září školy oporu v progra-
mu ministerstva školství: bezplatná jazy-
ková příprava v  předškolním a  základním 
vzdělávání. Každá škola dle potřeb a mož-
ností vytváří skupiny, v nichž se v tuto chvíli 
převážně ukrajinští žáci učí češtinu. Roz-
sah jazykové přípravy na základní škole je  
100 až 200 hodin. Konkrétně jej určuje 
ředitel školy, kde se má dítě jazykově „do-
učovat“ (na  základě tzv. vstupního ově-
ření znalostí žáka). Zároveň školy čerpají 
finance pro vzdělávání dětí a žáků – cizinců 
z tzv. šablon (část nákladů hradí minister-
stvo vnitra). Dále v  Praze 14 existuje tzv. 
adaptační skupina – v  rámci Domu dětí 
a mládeže Praha 9. Financuje ji její zřizova-
tel, tedy Magistrát hl. m. Prahy. Do všech 
výše uvedených skupin mohou být ukrajin-
ští příchozí zařazováni.

red

Na pomoc Ukrajině mezi jinými zahráli Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi Kovács  Foto: Kristýna Bílková

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38
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Doprava / Pozvánky

Pod Hloubětínem povede tunel pro tranzitní dopravu

Křížení ulic Kbelská, Poděbradská a Kol-
benova je součástí tzv. Průmyslového 
polookruhu, který supluje nedobudo-
vaný Městský okruh mezi Jižní spojkou 
a  trojským ústím tunelu Blanka. Denně 
tudy projede až 70 tisíc aut. S  navýše-
ním kapacit extrémně zatíženého do-
pravního uzlu počítá jak stávající územní 
plán, tak nedávno představený projekt 
hlavního města Prahy. Oba pracují s my-
šlenkou zahloubení Kbelské, respektive 
s vybudováním mimoúrovňového křížení 
v místě zmiňovaných hloubětínských kři-
žovatek, nicméně liší se v přístupu. Nový 
městský projekt místo původně plánova-
ných obřích nájezdů navrhuje méně inva-
zivní, prostorově nenáročné rampy.  
 „Zahloubení ulice Kbelská vnímám jako 
příležitost napravit k okolí necitlivou, ale 
důležitou dopravní stavbu, která svým 
pojetím rozsekla katastr Hloubětína 
na dvě části. Vytvořila tak silnou bariéru 
v  území, že při dělení městských částí 
v  90. letech komunikaci použili i  jako 
hranici Prahy 9 a Prahy 14,“ komentoval 
novou podobu projektu radní Prahy 14 
Ing. Tomáš Novotný, který má dopravu 
v městské části ve své gesci.
Městem navrhované rampy umožní nájezd 
na Průmyslový polookruh vždy jen jedním 

směrem – z  křižovatky s  Poděbradskou 
jižním, z  Kolbenovy severním. Místní do-
prava mezi těmito nájezdy bude využívat 
nově povrchově upravenou Kbelskou, 
kterou po obou stranách i v prostředním 
pásu doplní stromořadí. Rovněž zde zů-
stane zachován provoz autobusu, jenž 
navíc získá vyhrazený pruh. Nevzhledné 
betonové protihlukové stěny zmizí. „V pro-
jektu byl kladen zvláštní důraz na zlepšení 
prostupnosti území pro chodce a cyklisty. 
V  blízkosti hloubětínského zámečku má 
vzniknout zcela nová lávka a  o  přibližně 
200 metrů dál na jih nový podchod. Zkrátí 
se tak cesta do  rekreačního území podél 
Rokytky,“ dodal Novotný.

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU
Úpravy se dotknou i nájezdu na Vyso-
čanskou radiálu – odpadne nepříjem-
né řazení do  jednoho pruhu při cestě 
do Letňan. Zároveň bude rekonstruová-
na estakáda přes údolí Rokytky, na jejíž 
jedné straně by měl být rozšířen prostor 
pro chodce a  cyklisty. „Zástupci hlav-
ního města slíbili, že opravy estakády 
a výstavba tunelu budou časově koordi-
novány. Vždy zůstanou zachovány ales-
poň dva jízdní pruhy,“ vysvětlil Novotný, 
který zástupce města pozval na setkání 

k  představení projektu místním obča-
nům. „Uskuteční se 11. května od 17.30 
hodin v centru H55. Lidé se nemusí bát, 
že by avizované úpravy přinesly výrazně 

více automobilové dopravy, zvyšovat se 
bude pouze její plynulost,“ dodal radní.
Celkové náklady na  všechny navržené 
úpravy Průmyslového polookruhu se 
v  dnešních cenách blíží šesti miliardám 
korun, z čehož čtyři bude stát samotný 
hloubětínský tunel. Investorem bude 
hlavní město Praha. Méně náročné části 
projektu spočívající v úpravách křižova-
tek především v oblasti Malešic mají za-
čít ještě letos. Nejnáročnější úsek, tedy 
tunelová část, má podle aktuálního har-
monogramu začít v roce 2025 a skončit 
o tři roky později. red

„Veřejné setkání k představení 
projektu na zahloubení ulice 

Kbelská se uskuteční 11. 5. 2022 
od 17.30 hodin v centru H55. 
Všichni jsou srdečně zváni.“ 

Ing. Tomáš Novotný, radní Prahy 
14 (gesce: doprava a veřejný 

prostor)

Křižovatka Kbelská x Poděbradská Foto: MHMP Křižovatka Kbelská x Kolbenova Foto: MHMP

Výstava MŠ Obláček
Ve středu 6. 4. v 10.00 hodin bude v Galerii 14 (nám. 
Plk. Vlčka 686) zahájena výstava výtvarných prací dětí 
z MŠ Obláček. Výstava potrvá do 19. 4. a bude otevřena 
vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. 
Vstup volný.
 
Koncert komorní hudby
Ve středu 27. 4. se v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686) usku-
teční klavírní koncert. Vystoupí Lukáš Klánský, zazní sklad-

by F. Chopina a R. Schumanna. Vstup volný. Akce začne 
v 18.30 hodin.
 
Oslava 77. výročí ukončení II. světové války
Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 77. výročí 
ukončení II. světové války se bude konat ve středu  
4. 5. od 14 hodin u památníku II. odboje v parku na Novém 
náměstí v Hloubětíně.
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Praha 14 v mobilu
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hlavní mediální partner

Všechny tváře Čtrnáctky  
v jedné aplikaci. Stahujte!
Praha 14 má mnoho podob. Snou-
bí v  sobě velká sídliště, historické 
obce, rozvojová území, komunitní 
ostrůvky i přírodní a kulturní zajíma-
vosti. Toto a mnoho dalšího, včetně 
pravidelné porce různorodých infor-
mací, v  sobě spojuje nová aplikace 
Moje 14. Společně s jejím spuštěním 
startuje i příhodně nazvaná kampaň 
Všechny tváře Čtrnáctky.

„Jedná se o  unikátní projekt uši-
tý na  míru přímo pro naší městskou 
část – vznikal s námi a pro nás, místní 
obyvatele. Každý si v aplikaci najde to 
své,“ řekl místostarosta Prahy 14 Ja-
romír Krátký, který má IT technologie 
ve své gesci.
Aplikace je dostupná zdarma, a  to 
buď přes QR kódy uvedené na straně 
15 tohoto vydání časopisu, nebo přes 
tradiční obchody s aplikacemi Google 
Play (Android) a  App Store (iPhone). 
Díky ní budete bez zdlouhavého vy-
hledávání dostávat informace o  dění 
v městské části, příspěvkových či ne-
ziskových organizací, o  dopravních 
omezeních, mimořádných událostech, 
čištění komunikací nebo třeba o  ter-
mínech a poloze kontejnerů na velko-
objemový odpad. „Maminky mohou 
zabrousit na  mapu dětských hřišť 
nebo se podívat, kdo kde organizuje 

vhodné volnočasové aktivity, přízniv-
ci kultury prozkoumají tipy na  kon-
certy, lidé, kterým se nic hledat ne-
chce, ale vítají automatický přísun 
praktických informací, ocení možnost 
nastavení notifikací – například pro 
mimořádné události v  dopravě. Apli-
kace toho umí hodně – a  čím více jí 
budete využívat, tím lépe se přizpů-
sobí vašim individuálním potřebám,“ 
vyjmenoval místostarosta Krátký.

INFORMACE NA PÁR KLIKNUTÍ
Výhodou „Mojí 14“ je její propoje-
ní s  informacemi z  jiných pražských 
organizací, resp. čerpání z  různých 
otevřených dat, která aplikace mění 
v informace a v pro vás potřebné zna-
losti. Její nedílnou součástí je také 
možnost hlášení podnětů ke zlepšení, 
například k  odstranění nepořádku či 
opravě poškozeného městského mo-
biliáře. O  vyřešení požadavku uživa-
tel následně dostává zpětnou vazbu. 
„Moje 14 plně nahrazuje dříve využí-
vanou aplikaci Mobilní Rozhlas. Do ní 
již městská část delší dobu žádné 
aktuality nerozesílá a  na  konci škol-
ního roku místní provoz tohoto ka-
nálu zcela ukončí. Budeme rádi, po-
kud jej ve  svých mobilech nahradíte 
nově spuštěnou aplikací,“ vysvětlil 
místostarosta Krátký. Na  participaci 

v projektu spolu s předními IT doda-
vateli získala Praha 14 finance z  ev-
ropského Operačního programu Pra-
ha – pól růstu. Aplikace Moje 14 již 
byla oceněna odborníky. Získala pres-
tižní ocenění v podobě 1. místa v ka-
tegorii měst v  soutěži „Egovernment 
The Best 2021“. 

red

„Nová aplikace Prahy 14 zlepší 
informovanost i komunikaci s ve-
řejností. Je k tomu však potřeba 

zásadní věc – aby si ji lidé stahovali 
a používali ji. Vyzkoušejte Moji 14 
a dávejte o ni vědět i ostatním. 

Děkujeme!“ 
Jaromír Krátký,  

místostarosta Prahy 14
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Volný čas

„Současná doba úsměvům příliš nepřeje. 
O to víc chceme lidem následující týdny 
zpříjemnit. Věřím, že v nabídce si vybere 
každý a že spolu strávíme hezké jarní dny. 
Už jen, aby vyšlo počasí,“ řekl starosta 
Prahy 14 Jiří Zajac.

TRADIČNÍ AKCE
Jednou z  největších jarních akcí budou 
oslavy svátku planety. Série několika 
dílčích, na  ekologii zaměřených setkání 
v  režii příspěvkové organizace Praha 14 
kulturní a  neziskových organizací vyvr-
cholí Dnem Země Prahy 14 pořádaným 
městskou částí. Stejně jako v  minulých 
letech se odehraje na prostranství u sta-
nice metra Rajská zahrada, a to ve čtvr-
tek 21. 4. od  10 do  16 hodin. „Opět se 
můžete těšit na bohatý program s ekolo-
gickou tematikou. Do oslav Dne Země se 
pravidelně zapojují místní mateřské a zá-
kladní školy, zejména pak ZŠ Generála Ja-
nouška, dále také Klub seniorů Prahy 14, 
Dům dětí a mládeže Praha 9, KC Motýlek, 
MC Klubíčko a  další organizace. Cílem 
oslav je zábavnou formou motivovat mlá-
dež i dospělé k ochraně přírody a životní-
ho prostředí,“ uvedl radní Ing. Jan Liška, 
do  jehož gesce spadá naplňování místní 
Agendy 21. 
Závěr dubna bude patřit, jak jinak než pálení 
čarodějnic. Tradiční oslava tentokrát vypuk-
ne v parku U Čeňku, a to už ve 14 hodin. Tě-
šit se můžete mimo jiné na soutěže pro děti 
či živou hudbu v podání Ivana Hlase či kape-
ly Color Club. „Květnou neděli, která letos 
vychází na 10. 4., oslavíme v černomostec-
kém centru Plechárna za doprovodu Cim-
bálové muziky Michala Horsáka,“ doplnila 
výčet dubnových setkání 1. místostarostka 
Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová, která má 
v gesci mimo jiné kulturu.
Na  květen radnice, případně její příspěv-
ková organizace Praha 14 kulturní připravily 
například populární Staročeský jarmark, 
který se i  tentokrát uskuteční na  farní 
zahradě kostela sv. Bartoloměje v  Kyjích 

(28. 5.), koncert folkové stálice – skupiny 
Klíč (18. 5., v  tuto chvíli se předpokládá 
KD Kyje, místo však může být změněno) 
či rovněž tradiční Vítání cykloobčánků.  
To se letos uskuteční ve  čtvrtek  
19. 5., opět na střešním parkovišti Centra 
Černý Most. „Akce je zdarma a  je určena 
dětem z  mateřských škol a  prvňáčkům. 
Městská část ve spolupráci s městskou po-
licií připravila pro účastníky jízdu zručnosti, 
dopravní testy či menší odměny,“ popsal 
radní Liška. 

FARMÁŘSKÉ TRHY V NOVÉM
Stánky s  produkty z  českých farem se 
na  Rajskou zahradu a  Černý Most vráti-
ly v březnu, od dubna se však představí 
v novém kabátě. „Jak jsem už dříve infor-
moval, trhy mají od letošního roku jiného 
provozovatele. Vzali jsme si je tak zvaně 
‚pod sebe’ – pečuje o ně akciovka městské 
části Správa majetku Prahy 14. Od prvních 
dubnových trhů návštěvníci uvidí nové, 
jednotné stánky. Na  rozdíl od  dřívějška 
také na  trzích i  několikrát denně uklízí-
me,“ vysvětlil starosta Zajac. Vedle něj se 
za městskou část o stav trhů stará mimo 
jiné i radní Prahy 14 Ing. Karel Med, který 
má v gesci životní prostředí. „Podařila se 
také úprava elektroinstalace. Nyní je sta-
bilní a tak zvaně ‚nepadá‘, na což si pro-
dejci v  minulosti stěžovali. Děkuji všem, 
kdo se na  provozu nových trhů podílí. 
Od září by se měly rozšířit na rekonstru-
ované náměstí v Hloubětíně,“ uvedl radní 
Med. Kromě květin a  velikonočních de-

korací na trzích můžete nakupovat maso 
a  uzeniny včetně maďarských specialit, 
slovenské sýry, čerstvé ovoce a zeleninu, 
ryby či pečivo. Nově si můžete pochut-
nat také na dezertech a zákuscích či ho-
tových jídlech připravovaných do sklenic. 
Čas a místo konání trhů se nijak neměni-
lo – navštívit je můžete od 9 do 19 hodin 
na plochách u stanic metra Rajská zahrada 
(středa) a Černý Most (pátek).

DOBROVOLNICKÉ ÚKLIDY
„Kampaň ,Chceme tu mít čisto‘ se le-
tos koná již šestým rokem. Mám velkou 
radost, že se tradice dobrovolnických 
úklidů v  Praze 14 tak pevně zakořenila. 
Do  dobrovolnických úklidů se zapojují 
školy, firmy, neziskovky a především jed-
notliví obyvatelé Čtrnáctky, kterým není 
jedno, jak to v okolí jejich domovů vypa-
dá. Děkuji všem, kdo se do úklidů zapo-
jují i těm, kdo nedělají nepořádek,“ uvedl 
radní Liška. Řada úklidů proběhla v břez-
nu a na samém počátku dubna, zapojit se 
ale ještě můžete v pátek 8. a ve středu  
20. dubna. Informace o tom, kde a v ko-
lik se bude uklízet, najdete na  webu 
MČ. „Uklízeli jsme sice i  loni, ale bylo 
nás významně méně a  úplně se vytra-
til komunitní charakter akce. Přínosem 
úklidu není jen čistější okolí, ale také 
to, že poznáte své sousedy. A lidé, kte-
ří uklízí, si pak svého okolí více všímají 
i  váží,“ popsal jeden z  pravidelných or-
ganizátorů úklidu Martin Perlík. Doplnil, 
že bez pomoci MČ, která zajišťuje pyt-
le na  odpad a  hlavně jejich odvoz, by  
se dobrovolnické úklidy organizovaly jen 
stěží.  

Praha 14 vítá jaro. 
Nenechte si ujít množství akcí i nové farmářské trhy

REDAKCE

JARO JE TADY A S NÍM I VŠECHNO, CO K NĚMU PATŘÍ – TRADIČNÍ AKCE JAKO JE PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC ČI DEN ZEMĚ, KTERÉ KVŮLI PANDEMII POSLEDNÍ DVA ROKY „SPALY“, 

FARMÁŘSKÉ TRHY, VELIKONOČNÍ OSLAVY NEBO SÉRIE DOBROVOLNICKÝCH ÚKLIDŮ.

VÍTE, ŽE?
Do dobrovolnických úklidů v Praze 
14 se do konce roku 2021 zapojilo 
1500 lidí. Na více než šesti desít-
kách akcí sebrali bezmála  
23 tun odpadu. DĚKUJEME!

Loňské jaro v Hostavicích  Foto: Kristýna Bílková
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Operace šedého zákalu by  
se neměla zbytečně odkládat

Co je to šedý zákal a podle čeho pa-
cient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke 
snížení průhlednosti lidské čočky, a to 
nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou 

hého dne zakryto náplastí a po jejím 
sejmutí již pacient na oko vidí. V Oč-
ním centru Praha je operace šedého 
zákalu hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami.

NÁVRAT DO JASNÉHO SVĚTA  
NA DOSAH RUKY

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 zákalu 
odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha, které se na 
léčbu a operace šedého zákalu specializuje.

se objevuje ve věku 60 až 75 let a pří-
znakem je zamlžené, zhoršené a zkres-
lené vidění na blízko i do dálky a také 
citlivost na světlo. Šedý zákal nelze od-
stranit nijak jinak než operací a neexis-
tuje 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, bezbolest-
ný a rychlý chirurgický zákrok, které-
ho není třeba se obávat. Operace trvá 
asi 15 minut a provádí se v místním 
znecitlivění kapkami. Oko je do dru-

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zůstá-
vá v oku natrvalo až do konce života. 
Typ nitroočních čoček se volí s ohle-
dem na problém a požadavky pacien-
ta na vidění. Čím dál více pacientů si 
uvědomuje, že díky operaci šedého 
zákalu mají možnost si vybrat, jak se 
budou dívat na svět po zákroku. I pro-
to mnoho z nich na svých očích nešetří 
a při operaci si připlatí za multifokální 
nebo trifokální nitrooční čočky, které 
je úplně zbaví závislosti na brýlích. Po 
operaci nám pak často říkají, že oprav-
du vidí jak zamlada.

„Šance vybrat si, jak se po zákroku budete dívat na svět,  
je při operaci šedého zákalu úžasný bonus.“

OČNÍ AMBULANCE

MediPort HOLEŠOVICE s.r.o.

OBJEDNEJTE SE: +420 283 022 143

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ 

PACIENTY, 
včetně DĚTÍ

V naší oční ambulanci poskytujeme svým pacientům komplexní oční péči 
pro dospělé i dětské pacienty. Naleznete u nás zkušený tým očních lékařů, 
příjemné prostředí a moderní diagnostické přístrojové vybavení.

Úzce spolupracujeme s Očním centrem Praha, 
a pacientům tak dokážeme zajistit i navazující 
operační péči a další odborná či specializovaná 
vyšetření, která jsou prováděna nad rámec 
běžné oční ambulance.

MediPort Holešovice, s.r.o.
Tusarova 1152/36, 170 00, Praha 7 – Holešovice

www.ocnimediport.cz

KOMPLEXNÍ OČNÍ PÉČE

DĚTSKÁ OČNÍ PÉČE 
včetně ortoptického pracoviště

SMLOUVY SE VŠEMI 
POJIŠŤOVNAMI

MediPort_Holesovice_inzerce_95x135_MistniNoviny7.indd   1 07.01.22   8:19

Výběr nitroočních čoček
• monofokální čočky – zlepší vidění na jednu vzdálenost dle volby 

pacienta, na opačnou vzdálenost je pak nutné nadále nosit brýle
• multifokální či trifokální nitrooční čočky – zlepší kvalitu vidění na 

blízko i na dálku, zcela tak pacienta zbaví závislosti na brýlích
• asférické čočky – poskytují kvalitnější vidění za zhoršených světelných 

podmínek (např. za šera)
• torické čočky – odstraňují astigmatismus

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
v Očním centru Praha

• Provedli jsme více než 75.000 úspěšných operací
• Vysoká kvalita operací garantovaná excelentními operatéry
• Nejmodernější operační technologie
• Krátké objednací termíny

VOLEJTE: 220 807 757

Oční centrum Praha 
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

PLNĚ 
HRAZENÁ ZE 

ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ
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Podpoř spolu s Kauflandem nevidomé a skoč si užít

21. 4. | 21:00 | Stromovka

Noční běh pro Světlušku

www.behprosvetlusku.cz

188x130_Praha_ok.indd   1 21/03/22   16:17

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022

S jakými příjmy a výdaji bude Praha 14 
letos hospodařit? Jaké projekty plánu-
je nebo už rozpracovala? Budou na Hu-
tích nové školy? Nejen tyto otázky za-
stupitelé řešili na březnovém zasedání 
v Galerii 14 na Černém Mostě.
 
Projednání rozpočtu pravidelně patří mezi 
nejdůležitější body jednání. Nejinak tomu 
bylo i  tentokrát. Zastupitelé předložený 
návrh schválili. Praha 14 bude hospoda-
řit s příjmy 387,12 milionu korun a výda-
ji zhruba 541,29 milionu. Rozdíl pokryje 
mimo jiné ze svých rezerv či z peněžních 
prostředků dočasně bezúročně poskyt-

nutých hl. m. Prahou 
na  zajištění předfi-
nancování některých 
investičních akcí. 
„Bezmála 208 milionů 
korun bylo schváleno 
na  investiční výdaje, 
které budou vynalo-
ženy především na re-
konstrukce školských 
budov. Rozpočet jsme 
se snažili sestavit zod-

povědně, tedy tak, aby reflektoval jak 
zajištění základních potřeb pro fungování 
městské části, tak její rozvoj. Cílem bylo 
připravit takový materiál, který umožní re-
alizaci důležitých projektů. Další již připra-
vené nebo rozpracované projekty máme 
v  tak zvaném „zásobníku investičních 
akcí“. Jejich realizace závisí na tom, zda se 
nám podaří zajistit financování z  dalších 
zdrojů – například dotace z  rozpočtu hl. 
m. Prahy, z evropských fondů, z národní-
ho plánu obnovy nebo z jiných dotačních 
programů,“ uvedla místostarostka Prahy 
14 Mgr. Mária Ševčíková, která má rozpo-
čet i investice ve své gesci.

Co se konkrétních investičních projek-
tů týká, největší částku letos „spolkne“ 
rekonstrukce kuchyně v  ZŠ Vybíralova  
(60 milionů korun). Další peníze půjdou 
do  výstavby nového komunitního centra 
na Jahodnici, do rekonstrukce gastroprovo-
zu na Poliklinice Parník a do řady již zmiňo-
vaných školských projektů – např. do insta-
lace tzv. rekuperací v budovách mateřinek. 
Vedle rozpočtu zastupitelé projedna-
li a  schválili materiály týkající se směnné 
smlouvy se společností Central Group, 
jejímž cílem je mimo jiné zachovat lékař-
ské ordinace v  lokalitě Klánovická, pod-
pory Ukrajiny v  souvislosti s  válečným 
konfliktem či zahájení přípravy prvotních 
kroků vedoucích k  výstavbě základní 
a  mateřské školy na  Hutích. Vzhledem 
k tomu, že se kvůli dlouhým diskuzím jed-
nání zastupitelstva protáhlo do  pozdních 
hodin, bylo projednání některých bodů 
přesunuto na  červnové zasedání. Všech-
na usnesení z  posledního jednání jsou 
či v  nejbližší době budou k  dispozici na   
www.praha14.cz. Po  otitulkování bude 
zveřejněn i videozáznam z celého jednání.
 red
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SERVISNÍ TECHNIK
Náplň práce:
  opravy a servis pracovních plošin v servisní hale 

společnosti nebo u zákazníků

Co požadujeme:
  odborné vyučení/SŠ vzdělání technického směru 

(např. slaboproud, silnoproud, strojní, hydraulika)
  zkušenosti s opravou strojů, technické znalosti
  ochotu učit se nové věci, pracovat samostatně nebo v týmu

ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
Náplň práce:
  zámečnické nebo svářečské práce při výrobě nástaveb 

pracovních plošin na podvozky automobilů

Co požadujeme:
  vyučení v oboru
  samostatnost, fl exibilitu, ochotu učit se nové věci
  zkušenosti vítány

CO NABÍZÍME:
  práci v Horních Počernicích, 

v silné české společnosti, 
v moderně vybaveném prostředí

  zázemí mezinárodní servisní 
a prodejní organizace

  možnost uplatnění technických 
znalostí a nápadů

  dlouhodobou perspektivu a odborný růst
  nadstandardní platové podmínky
  roční bonusy, prémie 

a zaměstnanecké benefi ty
  jeden týden dovolené navíc

Naše společnost působí již téměř 30 let v oblasti prodeje, servisu 
a výroby pracovních plošin v ČR.

STÁLE HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | Mezi úvozy 2512/2a | 193 00 Praha - Horní Počernice | www.rothlehner.cz

V případě zájmu zasílejte své životopisy na 
e-mail: marek.tomasek@rothlehner.cz 

nebo volejte na telefonní číslo: 602 289 300

Koronavirová pandemie a  příliv uprchlíků 
z Ukrajiny ukázaly, kolik lidí je ochotných 
pomáhat druhým bez nároku na odměnu. 
Celou řadu dobrovolníků máme i  u  nás, 
v Praze 14. Někteří se zapojili nedávno – 
zejména v souvislosti s uvedenými krizemi, 
jiní už roky pomáhají v sociálních službách, 
zdravotnictví či třeba v ekologicky zaměře-
ných organizacích.

Protože si nezištných, laskavých lidí moc 
vážíme a chceme jim za  jejich pracovitost 
a nesobecký přístup k  životu poděkovat, 
rozhodli jsme se uspořádat první ročník 
akce Dobrovolník Prahy 14. Prostřednic-
tvím příběhů nominovaných obětavců 
chceme nejen zviditelnit přínos jejich prá-
ce, ale také dodat odvahu těm, kteří o ak-
tivní pomoci bližním teprve uvažují.

Nyní potřebujeme vás, milé čtenáře Čtr-
náctky. Víte o  někom, kdo by si ocenění 
Dobrovolník Prahy 14 zasloužil? O někom, 
jehož obětavost by neměla zůstat bez po-
všimnutí? Dejte nám o tom vědět!  Nomina-
ce na titul Dobrovolník Prahy 14 přijímáme  
on-line do  30. dubna, formulář najdete 
na webu www.praha14.cz.
Nominaci může podat fyzická i  právnic-
ká osoba. Podmínkou je, aby dobrovolník 
působil v Praze 14, bydliště zde mít nemusí. 
Nezáleží ani na tom, zda pracuje v nezisko-
vé organizaci, či pomáhá nezávisle.

DVĚ KATEGORIE, ŠEST CEN
Vyhlašujeme dvě kategorie ocenění:
• za  dlouhodobé působení ve  prospěch 

druhých či okolí,
• za  mimořádný čin nebo činy vykonané 

v roli dobrovolníka.
V každé z kategorií budou uděleny tři hlav-
ní ceny. Slavnostní vyhlášení oceněných 
proběhne v červnu. Další informace najde-
te v příští Čtrnáctce. Martin Kouklík,  
 radní pro sociální oblast

Navrhněme Dobrovolníka Prahy 14
Poděkujme lidem za jejich dobrou vůli

Ukrajinští uprchlíci jsou ubytovaní i v bytech Prahy 14. S jejich zařizováním pomáhal radní pro sociální 
oblast Martin Kouklík
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Svoz odpadu / Aktuality

Harmonogram svozu odpadů – květen
Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14
9. května/Písčitá PO 9. 5.
Pospíchalova/Bojčenkova ÚT 10. 5.
Šromova/Gen. Janouška ST 11. 5.
Kpt. Stránského/Vybíralova ČT 12. 5.
Anderleho/Gen. Janouška PO 16. 5.
Mansfeldova/Kučerova ÚT 17. 5.
Vašátkova/Doležalova ST 18. 5.
Travná/Kostlivého ČT 19. 5.

Přistavení VOK ze systému hl. m. Prahy
Svépravická/Šestajovická ST 4. 5. 14:00-18:00
Hejtmanská/Vranovská ST 4. 5. 15:00-19:00
U Hostavického potoka č.p. 49 ČT 5. 5. 13:00-17:00
Splavná/Svárovská ČT 5. 5. 14:00-18:00
Koclířova/Kačínská ST 11. 5. 14:00-18:00
Spolská/Milovská ST 11. 5. 15:00-19:00
Lásenická/Lipnická ČT 12. 5. 13:00-17:00
Rožmberská/Podlišovská ČT 12. 5. 14:00-18:00
Šimanovská/Za Školou PÁ 13. 5. 14:00-18:00
Kukelská/Chvaletická ST 18. 5. 14:00-18:00
Jezdovická/Froncova ST 18. 5. 15:00-19:00
Dobrovolného/Mrázkova ČT 19. 5. 13:00-17:00
Lipenské náměstí ČT 19. 5. 14:00-18:00

Přistavení BIO VOK ze systému MČ Praha 14
Sadská x V Humenci 21. 5. 8:00–8:30
Svatojánská x Vodňanská 21. 5. 8:45–9:15
Borská x U Járku 21. 5. 9:30–10:00
Světská x Lipnická 21. 5. 10:15–10:45
Žehuňská u separace 21. 5. 11:15– 11:45
Hůrská u č.p. 528 21. 5. 12:00–12:30
V Chaloupkách x Poříčanská 21. 5. 12:45–13:15
V Chaloupkách x Kyjská 21. 5. 13:45–14:15
V Chaloupkách x Hloubětínská 21. 5. 14:30–15:00
Svépravická x Šestajovická 21. 5. 15:15–15:45
Tálinská u č.p. 1038 22. 5. 8:00–8:30
Hodějovská u separace 22. 5. 8:45–9:15
Vlkovická x Dvořišťská 22. 5. 9:30–10:00
Podedvorská x Podlišovská 22. 5. 10:15–10:45
Rožmberská x Medlovská 22. 5. 11:15–11:45
Sýkovecká x Pávovské nám. 22. 5. 12:00–12:30
Lomnická x Panenská 22. 5. 12:45–13:15
9. května x Písčitá 22. 5. 13:45–14:15
Doubecká x Baštýřská 22. 5. 14:30–15:00
Staňkovská x Pasecká 22. 5. 15:15–15:45

Přistavení BIO VOK ze systému HMP
Borská x Těrlická 7. 5. 9:00–12:00
Travná naproti č.p. 472 7. 5. 9:00–12:00
Šestajovická x Svépravická 7. 5. 13:00–16:00

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

VOK budou přistaveny po dobu max. 3 hodin. V tomto roce existuje možnost 
otoček VOK, všude tam, kde dojde k naplnění kontejneru před koncem doby 
přistavení.
Mezi bioodpad patří: ovoce a zelenina ze zahrad; květiny, tráva, plevel, drny se ze-
minou 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, pleny, pytlíky 
z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky jídel (gastrood-
pad), oleje, kosti.

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, prysky-
řice, 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. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu

Úterý  

17. 5.

Trytova x Paculova 15:00–15:20
Vašátkova x Dygrýnova 15:30–15:50
Smikova x Generála Janouška 16:00–16:20
Himrova x Generála Janouška 16:30–16:50
Vybíralova x Kapitána Stránského 17:00–17:20
Fejfarova x Bryksova 17:30–17:50
Kučerova x Mansfeldova 18:00–18:20
Šedova x Arnošta Valenty 18:30–18:50

Sobota  
21. 5.

Zámečnická x Mochovská 8:00–8:20
Sadská x V Novém Hloubětíně 8:30–8:50
Klánovická x Liblická 9:00–9:20
Šestajovická x Svépravická 9:30–9:50
Cidlinská x Maršovská 10:00–10:20
Kukelská x Chvaletická x Žárská 10:30–10:50
Rochovská x Kardašovská (u nákupního střediska) 11:00–11:20
Hejtmanská x Vranovská 11:30–11:50

Anketa spokojenosti občanů 
se službami ÚMČ Praha 14
Také v letošním roce místní radnice připravila anketu 
spokojenosti občanů, respektive návštěvníků Úřadu 
městské části Praha 14. Bude ji možné vyplnit elektro-
nicky, a to na přelomu dubna a května. Cílem dotazní-
ku je získat informace o kvalitě poskytovaných služeb 
a možnostech jejich zlepšování. Na pracovištích úřadu, 
která nejčastěji komunikují s veřejností, a na webových 
stránkách www.praha14.cz budou k dispozici QR kódy 
(resp. odkazy), jejichž prostřednictvím zájemci anketu 
vyplní. Návštěvníci úřadu budou k účasti v průzkumu 
i aktivně oslovováni – pověření pracovníci je při od-
chodu z radnice vyzvou k vyplnění dotazníku, případně 
nabídnou pomoc. Za podněty předem děkujeme. 

red

Setkání s veřejností  
k bytové výstavbě  
v Klánovické ulici
Přijďte se seznámit se záměrem soukromého developera 
postavit v  místě polikliniky (Klánovická 487/2a) bytové 
domy. Cílem projednání je podat občanům relevantní in-
formace o připravovaném projektu a odpovědět na dota-
zy místních obyvatel. Zároveň se dozvíte, jak může záměr 
MČ ovlivnit. Setkání se zúčastní představitelé MČ Praha 14 
včetně starosty Jiřího Zajace a zástupci investora.

Termín: úterý 6. 4. 2022 od 17:30 hod.

Místo: Komunitní centrum H55, Hloubětínská 1138/5
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Všechny
tváře
čtrnáctky

V nové aplikaci naší městské části Moje14 najdete praktické
informace pro všední den i inspiraci pro volný čas. V mapě
si zobrazíte popelnice s tříděným odpadem nebo třeba
bezbariérové přechody či dětská hřiště. Zjistíte, co se děje
na Plechárně nebo nahlásíte nepořádek ve vaší ulici.
Aplikace je dostupná pro telefony Android i iPhone.

Stáhněte si

novou aplikaci
MČ Prahy 14

Moje14Moje14
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Senioři

Scházíme se pravidelně každou středu, na-
bídneme kávu, dva druhy čaje, slavnostně 
oplatku nebo chlebíček. K  rozebrání jsou 
i vypěstované kytičky nebo donesené kni-
hy, časopisy a oblečení.
Po  přivítání a  kávě cvičíme na  židlích, je 
to metoda protahování a posilování svalů. 
Cvičení končíme stylově, rytmicky s  ve-
selou písní a potleskem. Poté probereme 
důležité novinky, historická i kulturní vý-
ročí - od  královských příběhů přes kata 
Mydláře až po současné dění. Často a rádi 
se věnujeme historii našeho okolí. Každý 
zná nějakou zajímavost o původním osíd-
lení, historii románského kostela, zanik-
lých uličkách nebo významných rodácích. 
Vzpomínání a osobní zážitky udržují naši 
paměť v kondici a přibližují nám proměny 
Prahy 14 v  čase. Dalším zdrojem zábavy 
i poznání jsou pro nás besedy, zdravotnic-
ké nebo cestovatelské. Rádi se dozvídáme 
zajímavosti o zemích, kam se již asi sami 
nevypravíme, například o Kanadě, Austrá-
lii či Maroku. 

VÝLETY, DIVADLO I SPORT
Alespoň pětkrát ročně vyrazíme na  celo-
denní výlet na hrady a zámky či do historic-
kých a krásně opravených měst. Výběr výle-
tu i historický výklad máme ve vlastní režii. 
Viděli jsme už nejméně 28 hradů. Zábavné je 
na zážitky z výletů po čase společně vzpo-
mínat. Neváháme ani vyrazit do okolí MHD 
a prohlédnout si třeba Kolín, Mělník, Český 
Brod, hlavně staré části městeček. 
Jindy se těšíme z  kulturního odpoled-
ne, kterým nás provází hudba, tanec, 

zpěv a zábava. Náš divadelní spolek ŠOK 
předvádí s elánem vtipné verze pohádek. 
Na repertoáru jich máme nejméně sedm 
a  je to vždycky bomba a  šok! Nejméně 
desetkrát ročně zajistíme vstupenky 
do Vinohradského divadla a Divadla Pod 
Palmovkou a společně si užijeme moder-
ní i  klasické kusy. Jsme již vedeni mezi 
stálými návštěvníky a to nás těší. Krásná 
místa vybíráme i pro týdenní odpočinko-
vou dovolenou, někdy využijeme i kratší 
ozdravnou kúru v lázních – třeba Podě-
bradech nebo Libverdě. 
Také rádi sportujeme. Sportovní klání 
se odehrává každoročně na  naší olym-
piádě, držíme několik rekordů a  jsou 
i borci ověšení medailemi. Nechybí nám 
ani šikovné ruce a nápady, úžasné ruční 
kousky, šité, pletené i tradiční, jsou k vi-
dění na stánku klubu při akci Den Země 
Prahy 14. Zimní  i  jarní setkávání klubu 
končíme společným slavnostním obě-
dem v  restauraci Šimanda. Na  tradiční 
řízek a salát nikdy nikdo nechybí. Malou 
sladkostí slavíme jubilea svých členů.

CO DODAT
Všechno zvládáme samostatně naplá-
novat a  zorganizovat, každý něco umí 
a  všichni tvrdí, že je to v  klubu baví. 
Věřte, že to chce odvahu, přátelské 
prostředí, vzájemné pochopení a  tole-
ranci i  útěchu v  těžkých chvílích a  na-
ději v  každý další dobrý den. A  možná 

i uznání. Máme dobré zázemí v KD Kyje, 
oporu v Oblastním spolku ČČK a dobré 
vztahy se sociálním odborem MČ Prahy 
14. Jsme za to rádi, děkujeme a věříme, 
že půjdeme společně dál. Nečekáme, 
tvoříme. Víme, že své štěstí máme uvnitř 
– chraňme ho.

Nejsi sám, 
to stáří zrádné se bezvadně zvládne…

SENIOR KLUB KD KYJE

SENIOR KLUB KD KYJE LETOS 7. KVĚTNA OSLAVÍ UŽ 15. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ! 

Dne 7. 3. 2022 
zemřela paní 
Ivana Kadleč-
ková, která 
zasvětila celý 
svůj život 
pomoci druhým. 
Byla dlouho-

letou členkou Českého červeného 
kříže a téměř třicet let působila jako 
ředitelka Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Praha 9.  Především 
její zásluhou se oblastní spolek dostal 
do povědomí širší veřejnosti, kdy 
v jednotlivých pražských obvodech 
vznikly ve spolupráci s městskou částí 
Praha 14, Praha 18 a Praha 9 domovy 
pro seniory a domov se zvláštním 
režimem, pečovatelská služba a kluby 
pro seniory. Její odchod se dotknul 
nejen její rodiny, ale i osob v jejím 
okolí, kolegů a spolupracovníků. 
S díky vzpomínáme.  
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

JAKÝ NÁŠ KLUB JE?
• Máme 58 členů - 52 žen a 6 

(hýčkaných!) mužů.
• Průměrný věk je krásných 77 let, 

věkové rozpětí 32 let (63-95 let).
• Nejsilnější ročníky jsou 1944 

(8x) a 1945 (6x).
• Nejčastější jméno je Marie (9x) 

a Pavel (2x).
• Všem členům je dohromady 

4 400 let! To je potenciál!

Jeden z vydařených výletů Foto: Senior klub KD Kyje
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Přijďte si vybrat
SLEVA5 
(kód pro 5% slevu,
platí do 31. 5. 2022)

Lehovecká 1145/1
198 00 Praha 14  
Hloubětín

Vaše dveře. 
      Vaše chvíle. 
Váš Solodoor.

Městská část Praha 14
a ZŠ Generála Janouška vás zvou

na ekologickou kampaň
Dny Země 2022 na Praze 14

DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 14
Čtvrtek 21. 4. 2022, 10:00-16:00
Tradiční eko – výchovná akce plná 
soutěží pro malé i velké s bohatým 
doprovodným programem  
a dárky pro soutěžící. 
Prostranství před stanicí metra B  
– Rajská zahrada

KLUBÍČKOVSKÉ HRÁTKY  
S PŘÍRODOU
Pátek 6. 5. 2022, 15:30 
Dobrodružná interaktivní stezka  
za poznáním přírody. Zábavné  
odpoledne pro rodiče s dětmi.
Centrální park Černý Most  
u rybníka Aloisov
YMCA Praha, Mateřské centrum Klubíčko

EKOPROGRAM – PRAHA 14 KULTURNÍ

Beseda – ekologie, Cesta vody
Středa 13. 4. 2022, 16:00
Kolik jí vlastně v reálu spotřebujeme? 
A je cesta, jak s ní hospodařit šetrněji.
Městská knihovna v Praze,  
pobočka Hloubětín
Komunitní centrum H55

Beseda k výstavě Ne! v přírodě 
s Matějem Dereck Hardem
Čtvrtek 21. 4. 2022, 16:30 
Výstava je otevřena 10.-25. 4. 
v prostorách H55 a městské  
knihovny v Hloubětíně.
Komunitní centrum H55

Zeměhrátky
Pátek 22. 4. 2022 10:00-16:00 
Poučné hry a soutěže pro děti  
na téma ekologie.
Zahrada komunitního centra H55

Eko Hrabárna 55 
Sobota 23. 4. 2022, 10:00-17:00  
+ neděle 24. 4. 2022, 9:00-13:00
Bazar oblečení s doprovodným 
programem o ekologii a upcyklaci.  
Nutná registrace stánků předem  
na info@h55.cz.
Komunitní centrum H55

Otevření komunitní zahrady
Sobota 23.4 2022, 14:00-19:00
Představení projektu Semínkovna 
a zajímavá beseda k tématu pěstování  
ze semen, grilování.
Komunitní centrum Plechárna

Ekopohádka
Neděle 24. 4. 2022, 15:00 
Divadelní pohádka, vstupné 60 Kč.
Komunitní centrum H55

Workshopy
Pondělí 25. 4. 2022, 17:00-19:00
Výroba mastí z dostupných bylinek.
Středa 27. 4. 2022, 17:00-19:00
Jak si vyrobit brož nebo naušnice  
z PET lahve.
Nutná rezervace předem, 
kurzovné 120 Kč.
Komunitní centrum H55

www.praha14.cz
www.praha14kulturni.cz

IKEA Černý Most

ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Praha Čakovice přijme 

od 1. 9. 2022 učitele/ku 
Čj+Vv, Aj, Inf, M pro 2. stupeň.
Nabízíme moderně vybavenou školu v klidném prostředí, 
kolegiální podporu a mnoho dalších benefitů. 

V případě zájmu, prosím, posílejte životopis na e-mail: 
zscakovice@zscakovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše
nám. Jiřího Berana 500, 196 00  Praha 9 - Čakovice

www.zscakovice.cz
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Tábor plný LEGO® kostek a stavení motorizovaných 
modelu na téma Harryho Pottera a jeho kouzelného sveta.
Modely se hýbou díky motorkum. Cekají nás hry, 
souteže, pohyb a venkovní aktivity. 
Pro holky a kluky 5-10 let.

8.8. – 12.8.2022   ZŠ ORANGERY            
KOUZELNÝ SVET se ZLATONKOU

více info a registrace na:
www.Bricks4Kidz.cz/praha9 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR 
s LEGO® kostkami

ˇ

 ˇ  ˇ

 ˇ

 ˇ

 ˇ°
 ˇ

 ˇBricks4Kidz®  Praha 8, 9 a východ je soucástí spolecnosti VESELÁ VEDA.  ˇ  ˇ

 ˇ

°  ˇ
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Názory a politické komentáře

Schválena 
příprava nové 
základní 
a mateřské školy 
pro Hutě
O tom, že téměř 5 tisíc obyvatel čtvrti 
Kyje-Hutě potřebuje mít svou základní 
a mateřskou školu, není už nějakou dobu 
pochyb. Až do letošního roku se však 
v tomto ohledu mnoho neučinilo. Někomu 
by se i mohlo zdát, že škola na Hutích byla 
pouze pravidelnou položkou na volebních 
programech politických stran. To se snad 
již brzy změní. Na březnovém jednání 
zastupitelstva byl schválen můj návrh 
na zahájení příprav nové základní a mateř-
ské školy pro tuto lokalitu. Jde o důležité 
rozhodnutí k nastartování dlouhého 
procesu, na jehož konci získají Hutě novou 
moderní školu a hned vedle ní i školku.
Nové stavby, které v této čtvrti v ne-
dávné minulosti rostly, byly primárně 
určeny pro bydlení, což přineslo akorát 
rychlý růst počtu obyvatel, nikoliv však 
adekvátní doplnění veřejné a občanské 
vybavenosti. S cílem dohnat tento defi-
cit a dát jasné mantinely developerům, 
kteří do tohoto území vstupují, požádala 
MČ Praha 14 o zpracování urbanistické 
studie, jež byla průběžně projednávána 
s veřejností. Její poslední verze byla ode-
vzdána loni v listopadu a je možné se s ní 
seznámit na webu městské části v sekci 
Územní rozvoj. Důležitou částí tohoto 
dokumentu je stanovení potřeb odpoví-
dajících plánovanému rozvoji pro doplně-
ní adekvátní vybavenosti. Zpracovatelé 
tak kromě zdravotního střediska, pošty 
a jiného doporučují postavit školu s 27 až 
36 třídami a tři mateřské školy s celkem 
22 třídami. Podstatná informace je, že 
již dnes je výstavba školy a dvou školek 
finančně ospravedlnitelná, neboť v území 
žijí stovky dětí ve školním a předškol-
ním věku, které jsou nucené dojíždět 
na Černý Most nebo Lehovec. Jako radní 
pro dopravu se řídím pravidlem, že nej-
lepší doprava je ta, která nemusí vůbec 
vzniknout. Jinými slovy, pokud rodiče 
nemusí vozit své děti daleko do školy, 
ale dojdou pěšky, ubyde na silnicích část 
aut. Všichni víme, jaké příjemné zlepšení 
v dopravě přináší jakékoli školní prázdni-
ny. Stavět plnohodnotné čtvrti pro život 
je tedy dobré nejen pro jejich obyvatele, 
ale i pro město jako celek.

Ing. Tomáš Novotný,
radní pro dopravu a veřejný prostor

Pozdě, ale přeci. Veřejné setkání 
s občany v Hloubětíně proběhne
Vážení sousedé, v  úterý 29. 3. jste měli 
možnost sledovat jednání zastupitelstva 
nejen osobně, ale i prostřednictvím online 
přenosu, které tentokrát koalice nenechala 
vypnout. Asi pochopili, že vypnutím pře-
nosu na  minulém jednání šlápli vedle, že 
jejich zbrklé rozhodnutí je veřejnosti těžce 
vysvětlitelné, tudíž nadále neudržitelné a je 
lepší raději online přenos obnovit. Na po-
řad jednání se tak dostaly zásadní materiály 
jako rozpočet městské části na  rok 2022 
anebo směna (tedy prodej) pozemku kolem 
polikliniky Klánovická společnosti Central 
Group. V minulých dnech jsme vás na tuto 
pro Hloubětín zásadní věc upozornili a za-
stupitelům jsme předali petici, kterou 
v současnosti podepsalo už přes 250 lidí. 
Nová koalice ODS, ANO, STAN a KDU-Č-
SL k prodeji zaujala jednomyslné stanovis-
ko, odhlasovala jej a  zbavila tím městkou 
část možnosti zásadně projekt developera 
ovlivňovat. To vše bez jakéhokoliv projed-
nání s  lidmi v Hloubětíně, ale i veřejností, 
která rozvoj Prahy 14 sleduje. Smlouva je 
tedy schválena, developer pozemek zís-

ká a nakonec, když je po všem, se veřejné 
projednání uskuteční v H55 ve středu 6. 4. 
v 17.30 hod., tak prosím, přijďte se na návrh 
podívat a říct svůj názor alespoň dodateč-
ně. Padají sice sliby o  zachování lékařské 
péče i v průběhu stavby a ordinací do bu-
doucna. Bohužel se těmto líbivým slovům 
po všech předchozích zkušenostech těžko 
věří. Další téma, které se projednávalo, byla 
pomoc ukrajinským uprchlíkům. Nejprve 
jsme poděkovali zastupitelům i  občanům 
za dosavadní pomoc, která byla nabídnuta. 
Když jsme však chtěli znát dlouhodobější 
plán či strategii, jak bude vedení městské 
části tuto situaci řešit hlavně do budoucna, 
nedočkali jsme se odpovědi. Bohužel jsme 
nenašli shodu ani v oblasti nedostatečných 
kapacit našich základních škol. Jako třeš-
nička na dortu zaznělo z úst koaličního za-
stupitele, že jim nemáme cpát naše názory 
a že nemáme patent na rozum. Ideálně by-
chom se tedy neměli na nic ptát a jen slepě 
hlasovat pro návrhy koalice. 

Mgr. Irena Kolmanová, 
zastupitelka TOP 09

(Ne)povedené zastupitelstvo
Až v  jednu hodinu ráno skončilo břez-
nové jednání zastupitelstva Prahy 14 
a  desetihodinové jednání potvrdilo, že 
kvantita není kvalita. Jednání bylo z vel-
ké míry spíš přehlídkou ztraceného času 
než konstruktivní debatou, která by 
přinesla výsledky. Na  programu přitom 
byly 4 opravdu důležité materiály: návrh 
rozpočtu na rok 2022, uzavření smlouvy 
se společností Central Group na  pro-
jekt Klánovická, příprava výstavby nové  
ZŠ a MŠ na Hutích a obsazení kontrol-
ního výboru, ve kterém nyní chybí opo-
zice, přestože bývá zvyklostí, že v něm 
opozice mívá většinu.
I  když se našemu zástupci na  finanč-
ním výboru podařilo prosadit navýšení  
o 250 tisíc na sport dětí – pro schodko-
vý rozpočet, ve kterém radnice „prožírá“ 
14 milionů korun, jsme opravdu hlasovat 
nemohli. Pokoušeli jsme se navrhnout 
úpravy, které by alespoň zmírnily destruk-
tivní hospodaření, ale marně. Ani náš ná-
vrh na ponechání si větší finanční rezervy 
odložením investic do  IT projektů nebyl 
vyslyšen. Marně kroutím hlavou nad tím, 
jak může být IT aplikace důležitější než 
rozpočtová rezerva – zvláště když nebu-

de moc kam sáhnout v  případě potřeby 
investovat peníze do řešení dalších neo-
čekávaných problémů.
Diskuze o  projektu Klánovická vzbudila 
nejvíc emocí a i nadále chci věřit, že zby-
tečně. Opravdu chci věřit, že je to „jen“ 
nekomunikace vedení, co zahaluje smlou-
vu pochybnostmi, a nezbývá než doufat, 
že veřejné projednání osvětlí skutečnost 
lépe než jednání zastupitelstva.
Přípravu výstavby nové ZŠ a MŠ na Hu-
tích jsme naopak uvítali „s  otevřenou 
náručí“. Přijít s  návrhem řešení „tika-
jící bomby“ si zaslouží podporu. Chy-
bějící školy na  Hutích a  v  Hostavicích 
byly a  jsou pro naše hnutí prioritou, 
a  i  z  opozice jsme připraveni v  tomto 
směru jakkoli pomoci.
Na kontrolní výbor už bohužel nedošlo. 
Jednání bylo vzhledem k pozdní hodině 
ukončeno bez projednání tohoto a ně-
kolika dalších bodů. Snad dostaneme 
možnost vykonávat kontrolní činnost 
na  červnovém jednání zastupitelstva – 
nicméně to už bude tři měsíce před no-
vými komunálními volbami…

Soňa Tománková,
Nezávislí – Naše Čtrnáctka
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Obchodní řetězec nabízí široký sortiment produktů, který splňuje vysoké standardy kvality 
a  čerstvosti. Stejně důležitě dbá i  na  přístup k  udržitelnosti a  odpovědnému zacházení 
s přírodními zdroji. Nahlédněte s námi pod pokličku udržitelného sortimentu Kauflandu.

V Kauflandu Ví, že rozhodují činy

Bio produKty 
V sortimentu řetězce 
naleznete více než 530 
výrobků nesoucích logo BIO. 
Vyzkoušejte také produkty 
privátní značky K-Bio 
za příznivou cenu, bez barviv 
i umělých přísad a především 
v bio kvalitě. 

fairtrade
Spravedlivá cena a důstojné 
pracovní podmínky. To je 
cílem certifikace Fairtrade. 
Obchodní řetězec Kaufland 
nabízí více než stovku 
fairtradových produktů, 
mezi něž patří především 
čokoládové či kakaové 
produkty a také květiny.  
 

GotS
Biobavlna nikdy nezklame. 
Byla vypěstována bez použití 
pesticidů a za férových 
pracovních podmínek. A jak 
ji poznáte? Podle certifikace 
GOTS. V Kauflandu naleznete 
přes 500 produktů oblečení 
a bytového textilu s logem 
GOTS. 

udržitelný 
ryBoloV
Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem jódu a omega-3 
mastných kyselin a v našem 
jídelníčku by neměly chybět. 
I proto je nutné brát ohled 
na jejich dostatečné 
množství. V Kauflandu si 
můžete vybrat z více než 70 
rybích produktů s certifikací 
ASC či MSC, které garantují 
udržitelný rybolov. 

odpoVědnoSt 
za dřeVo, papír 
a KaKao
Přes 170 produktů 
v Kauflandu má certifikaci 
FSC. Ta garantuje, že 
nábytek, hračky a školní 
či hygienické produkty 
pocházejí z odpovědného 
lesního hospodářství.  
A až si budete vychutnávat 
například šálek kávy, 
všimněte si loga UTZ. Díky 
němu téměř 100 kávových, 
čajových a kakaových 
produktů z Kauflandu 
garantuje udržitelný  
původ surovin. 

VlaStní maSozáVod
Kaufland jako jediný 
obchodní řetězec v ČR má 
svůj vlastní masozávod 
v Modleticích. Má tak 
jedinečný dohled nad 
kvalitou a čerstvostí masa 
a nabízí vám jen to nejlepší. 

příSnější než  
normy eu
Kaufland dbá na kvalitu 
ovoce a zeleniny. Akceptuje 
maximálně 1/3 hodnoty 
reziduí pesticidů než 
stanovují normy Evropské 
Unie. Dodržování standardů 
aktivně prověřuje vlastními 
rozbory v certifikovaných 
laboratořích. 

VeGGie jede!
Rostlinná strava je trendy. 
Pro všechny její příznivce 
nabízí Kaufland za skvělou 
cenu širokou nabídku 
produktů privátní značky 
K-take it veggie, které 
jsou navíc nově klimaticky 
neutrální.

Karlovy Vary 188x264.indd   1 02/03/22   13:44
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Naše školy

Stužky pro Ukrajinu 

V pátek 4. března 2022 se na Gymná-
ziu Chodovická uskutečnila dobročin-
ná sbírka pro Ukrajinu. Vybrané pe-
níze jsme poslali organizaci UNICEF, 

která se zaměřuje na pomoc ukrajin-
ským dětem a školám. Hlavním orga-
nizátorem akce na Černém Mostě byl 
Tadeáš Továrek z  oktávy B a  Micha-
ela Piňosová, Adéla Kupková, Adéla 
Brustmannová a  Magdaléna Zíková 
ze sexty B, pomohl také pan profesor 
Jiroušek.  Domluvili jsme organizaci 
a vyrobili stužky v barvách ukrajinské 
vlajky. Ty jsme v pátek ráno prodávali 
ve vestibulu školy, cenu jsme necha-
li dobrovolnou. Celkem jsme vybrali 
neuvěřitelných 107  301 Kč. Vděčíme 
za  ně nejen studentům a  jejich rodi-
čům, kteří neváhali a sbírku podpořili, 
ale také všem profesorům a  zaměst-
nancům školy, kteří se též do finanč-
ní pomoci zapojili. Všem děkujeme 
a doufáme, že jsme tímto alespoň tro-
chu pomohli lidem na Ukrajině. 

Michaela Piňosová, sexta B, 
Gymnázium Chodovická

Veselý masopust

Když nás konečně opouští vir „korona-
vir“, nastupují další děsivé zprávy. Máme 
jen málo možností světové dění změnit. 
Nejdůležitější je nepodléhat panice a po-
kračovat v našem poslání, tedy vzdělávání 
a výchově nejmenších. 
I letos jsme tedy připravili masopustní osla-
vu. Karneval v  maskách jsme uspořádali 
už v Tučný čtvrtek, u nás v MŠ byl tučný 
na zážitky, prožitky a veselou náladu. Děti 
i paní učitelky přišly v nejrůznějších mas-
kách a jako každý rok provázel náš karneval 
program plný soutěží a tance. Jediný pro-
blém snad měly holčičky princezny, musely 
dávat pozor, aby si nepřišláply své nádher-
né dlouhé šaty. Kromě sladkostí a malých 
dárků si děti odnesly i plno zážitků a prožit-
ků. Musíme věřit, že v následujících dnech 
přibude sluníčka a pozitivních zpráv ze svě-
ta kolem nás. Ano, nejdůležitější je zdraví. 
Mír jsme poslední dobou brali jako samo-
zřejmost, ale bez něj se v klidu žít a vycho-
vávat naše nejmenší nedá. MŠ Paculova

Kamarádi ve Sluníčku
V  rámci projektu „Poznáváme jiné země“ 
mohou děti ze třídy Tučňák „cestovat“ 
po  celém světě. Už před několika lety 
paní učitelky vyzvaly rodiče z jiných zemí, 
aby pro děti připravili krátkou prezentaci. 
Rodiče tuto možnost přivítali, a  tak letos 
stejně jako v minulých letech vyprávějí dě-
tem např. o Slovensku, Ukrajině, Vietnamu 
či Maďarsku. Ukazují dětem obrázky, fot-
ky, knihy i hračky ze svého dětství, zpívají, 
povídají o tradicích a často mají i národní 
oblečení. Do  projektu se zapojily i  naše 
paní kuchařky a připravují pro děti typická 
národní jídla. 
Nejen v  rámci tohoto projektu vedeme 
děti k respektu a vzájemné toleranci, pod-
porujeme jejich zvídavost a touhu pozná-
vat. Děti si ve  školce vytváří kamarádské 
vztahy, které někdy přetrvávají až do do-
spělosti. Na podporu kamarádství, ale také 
proto, aby stále platilo motto naší školy 
„Sluníčko svítí všem dětem“, proběhne 
v dubnu 2. ročník výstavy na plotě na téma 
„Můj kamarád“. Nezapomeňte se přijít po-
dívat! MŠ Sluníčko

Lyžáček dětí z MŠ Hostavice v Kořenově

Hurá! Nakonec jsme odjely! Na začátku 
března jsme si užily asi to nejlepší po-
časí, které letos tuzemské hory poskyt-
ly: slunce, bezvětří a  spoustu skvělého 
sněhu! Asi polovina z  nás, co už měla 
nějakou zkušenost s  lyžemi, se hned 
vrhla na pomu a své oblouky zdokona-
lovala na sjezdovce Bavorák. Druhá po-
lovina se musela s lyžemi seznámit pod 
kopcem různými cviky. Byla to dřina, ale 
brzy jsme se vydaly na  vlek a  do  půl-
ky jsme postupně vyjely skoro všech-

ny. Radovánek se sněhem jsme si užily 
i na lopatách před chalupou a při sjezdu 
ze Štěpánky, kterou jsme pokořily ná-
ročným výstupem. Nahoru se nám moc 
nechtělo, ale ten sjezd dolů stál za  to! 
Na  závěr jsme si lyžařské dovednosti 
ověřily při závodech. Každý dostal zla-
tou medaili, protože jsme si ji opravdu 
zasloužily. Za pět dní jsme zvládly pře-
konat spoustu překážek a jsme na sebe 
pyšné! A naši rodiče určitě také.

Děti MŠ Hostavice



21

Pozvánka

INZERCE

RV
22

0
0

6
4

0/
01

RV
22

0
05

9
0/

01

Přijímáme nové pacienty

Ambulance diabetologie
Poliklinika Vysočany, Sokolovská 810/304, Praha 9

+ krátké objednací termíny 
+ zkušený personál 
+ moderní vybavení 
+ hrazeno vaší pojišťovnou

 tel. + 420 237 762 772 
 email dia_praha9@restrial.com 
 web www.restrial.com

17-51•NP inzerce 92x130 Osmicka.indd   217-51•NP inzerce 92x130 Osmicka.indd   2 13.01.2022   13:0713.01.2022   13:07

PROJEKTY
PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU

 

PŘ I JĎTE  SE  SEZNÁMIT  S  NÁVRHY  VAŠ ICH  SOUSEDŮ .  

Veřejné projednání 12. 4. 2022
v 17.30 hodin

Hutě
(viz mapa)

PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZN�CH PROJEKTŮ

PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 

ČTRNÁCTKA PODLE VÁS:

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA HUTÍCH

A

ZPROSTUPNĚNÍ ZELENÉ PLOCHY 

MEZI ULICEMI JAMSKÁ, SICHEROVA 

A BUDOVATELSKÁ, ZŘÍZENÍ ODPOČINKOVÉHO

MÍSTA, INSTALACE PEVN�CH KOŠŮ 

NA DISC�OL
 A BETONOVÉHO

PIN�PON�OVÉHO STOLU

fitness pro lidi v každém věku

• kruhový Trénink na chytrých strojích
• TRÉNINKY PRO ZDRAVÁ ZÁDA JAK PRO DOSPĚLÉ  
   TAK I DĚTI
• OSOBNÍ TRÉNINKY NA EMS x-body
• ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA NA INBODY STROJI 
• PřátelskÁ atmosférA, vhodnÁ I pro úplné    
   začátečníky

tel.: 736 291 800
Slévačská 752/36

VÍCE NA www.nolimitsclubs.cz

1. trénink zdarma
na chytrých strojích

na lehovci
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Zábava

Konají se v  rozmezí od  22. března do   
25. dubna, ovšem každý rok jindy. 
V  západní křesťanské tradici Zmrt-
výchvstání připadá na  první neděli 
po  prvním jarním úplňku. Letos tomu 

bude 17. dubna. S oslavou Velikonoc se 
pojí mnoho zvyků. Od  těch notoricky 
známých, jako je „omlazování“ dívek 
a  žen pomocí vrbové pomlázky, peče-
ní beránka či zdobení vajíček, až po ty, 

které se ze seznamu pravidelně opra-
šovaných tradic pomalu vytrácejí. V ná-
sledujícím kvízu se po některých z nich 
ohlédneme. Přejeme hezké svátky a tě-
šíme se na vaše odpovědi.

Velikonoce jsou za dveřmi. 
Co o těchto svátcích víte?

REDAKCE

S JAREM SE NEODMYSLITELNĚ POJÍ OSLAVY VELIKONOC – NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ, BĚHEM NICHŽ SI LIDÉ V MNOHA ZEMÍCH NA CELÉM SVĚTĚ 

PŘIPOMÍNAJÍ UKŘIŽOVÁNÍ A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA. 

Dnes se velikonoční vajíčka zdobí a  barví stovkami růz-
ných způsobů. Jakou barvu ale naši předkové ve spojitosti 
se „svátky jara“ začali takto používat poprvé?
a)  černou – jako výraz smutku nad Kristovým ukřižováním 
b)   červenou – jako symbol Kristovy krve
c) z elenou – jako symbol probouzející se jarní přírody

Velikonoce jsou pohyblivé svátky – každý rok se kona-
jí v  trochu jiné datum. Kdy oslavíme velikonoční neděli 
v roce 2023?
a) 19. března
b) 16. dubna
c) 9. dubna

Velikonoční tabuli sice nezdobí tak často jako beránci či 
mazance, přesto jidáše dodnes patří mezi oblíbenou dob-
rotu z kynutého těsta. Co má toto pečivo připomínat?

a)  provaz, na kterém se Jidáš oběsil poté, co zradil Ježíše
b)  proutí, z něhož se plete pomlázka
c)  košík na velikonoční kraslice

Co měl na Velký pátek podle lidové pověry udělat ten, kdo 
se chtěl vyvarovat bolení zubů?
a) sníst skořápku ze dvou vajec
b) třikrát kousnout do tří mezníků
c) vyčistit si zuby senem

Co symbolizují stuhy na pomlázce?
a)  Záleží na barvě. Například žluté stuhy připomínají jarní květy 

a modré oblohu.
b)  Na barvě vůbec nezáleží. Podstatný je počet – podle něj 

se pozná, kolik žen a dívek dostalo pomlázkou vyšleháno.
c)  Počet stuh vypovídá o tom, jak je mládenec movitý. Čím 

více stuh, tím větší majetek mládenec má.

Velikonoční vajíčka z listového těsta 
Suroviny:
listové těsto
balení (250 g) tučného tvarohu
1 vanilkový cukr
2 žloutky
meruňkový kompot

Postup:
Z tvarohu, žloutků a cukru vyšlehejte ná-
plň, půlky meruněk nechte okapat. Z roz-
váleného listového těsta vykrojte vajíčka, 

buď pomocí dvou různě velkých vykrajo-
vátek, nebo si vytvořte šablony z tvrdé-
ho papíru. Spodní vajíčko nechte plné, 
to vrchní by mělo tvořit jen obroučku/
okraj – podobně jako vánoční linecké, ale 
otvor musí být dostatečně velký. Spojte 
obě vrstvy těsta a  doprostřed dejte lží-
ci až dvě tvarohové náplně (jako bílek) 
a meruňku řezem dolů (ta bude předsta-
vovat žloutek). Pečte v troubě předehřáté 
na 200 °C asi 12 až 15 minut dozlatova.

Tři vylosovaní úspěšní řešitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení se svou adresou a telefonním 
číslem posílejte do 15. dubna 2022 e-mailem na adresu: ctrnactka@regvyd.cz, nebo v označené obálce s heslem KVÍZ na adresu: 
Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1070, 198 21, Praha 9. Řešení můžete odevzdat i osobně v zalepené a označené obálce na po-
datelnu úřadu. Výherce zveřejníme v příštím vydání na stránce s křížovkou, kde najdete i výherce minulého kvízu.
Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 107, 1. patro, budova 1073. Před vyzvednutím prosím 
kontaktujte pověřené pracovnice na e-mailech: veronika.berna@praha14.cz, nebo: lucie.hlavackova@praha14.cz.
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Z městské části

Evropský summit regionů a měst
Ve dnech 3. a 4. března se ve francouzské 
Marseille konal Evropský summit regionů 
a  měst, jehož hlavním cílem bylo sdílení 
dobré praxe mezi lokálními zastupiteli na-
příč Evropskou unií, předávání know-how 
v oblasti zapojování veřejnosti do lokálního 
dění a  informování o  potřebách územně 
samosprávných celků směrem k Evropské 
unii. Akce se jakožto zástupce Evropské 
sítě místních a  regionálních zastupitelů 
zúčastnil i  zastupitel městské části Praha 
14 Jaroslav Verner. „V rámci summitu jsem 

tlumočil zkušenosti, které jsem získal díky 
svému působení na Praze 14. Zároveň se mi 
podařilo dohodnout s  generálním tajem-
níkem Evropského výboru regionů (orgán 
EU – pozn. redakce) na  pilotním projek-
tu sdílení zkušeností českých zastupite-
lů zapojených do  Evropské sítě místních 
a  regionálních zastupitelů tak, aby mohlo 
docházet ke  zvyšování kompetentnosti 
komunálních zastupitelů, a tím i zkvalitně-
ní výsledků jejich práce pro občany,“ uvedl 
zastupitel Prahy 14 Jaroslav Verner. red
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Přijímá Nové klienty  
703 372 923 

Kde nás najdete: 
Poliklinika parník, Gen. Janouška 902/17

ÚSMĚV pro Seniory pro Vás zřídil:
půjčovnu zdravotnických pomůcek 

a přepravu seniorů 
a handicapovaných

739 127 848
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Hledáme nové OBCHODNÍKY

V případě zájmu neváhejte zaslat své CV a pár 
řádek o své maličkosti na nabor@regvyd.cz

• Máte prořízlou pusu?
• Umíte zabrat?
• Zajímáte se o média?
• Chcete řídit svůj pracovní čas?
•  Chcete vydělávat i výrazně  

přes 50 tisíc?

Dělejte s námi úspěšné 
obchodní zástupce,
inzertní poradce,  
manažery inzerce!

První knižní kiosek v Česku je na Černém Mostě
Čtete rádi? Od konce března můžete využívat novinku, kte-
rá v Česku zatím nemá obdoby – samoobslužný knižní kio-
sek v Centru Černý Most. Nabízí množství titulů pro děti 
a dospělé. „Zároveň slouží jako výdejní místo knih, které si 
čtenáři mohou objednat na webu Městské knihovny v Praze. 
Kromě knih si lze rezervovat i deskové hry nebo audiokni-
hy.  Kiosek najdete ve 3. podlaží obchodního centra,“ uvedla 
1. místostarostka Prahy 14 Zuzana Jelenová, která se slav-
nostního otevírání kiosku zúčastnila za městskou část. Kni-
hy si můžete vyzvedávat mezi 9. a 21. hodinou. Podrobnosti 
naleznete na www.mlp.cz. red

Cesta vody
Když ráno vstaneme, uděláme si kávu 
nebo čaj, vyčistíme si zuby, dáme si spr-
chu a vyrážíme do práce, či školy. Málo-
kdy se ale zamyslíme nad tím, jak pitná 
voda vzniká a  jak se dostává do  našich 
domácností. Kolik jí vlastně v reálu spo-
třebujeme? A je cesta, jak s ní hospodařit 
šetrněji? Odpovědi na tyto otázky zazní 
na  ekologické přednášce konané 13. 4. 
od 16 do 18 hodin v pobočce MKP v cen-
tru H55 (Hloubětínská 1138/5). Vstup 
zdarma. red

Prosíme o zaslání stručného profesního životopisu na email: 
sekretariat@charita-neratovice.cz nebo volejte 731625989.  

Těšíme se na Vás.

Všeobecná zdravotní sestra – domácí péče
Charita Neratovice přijme všeobecnou zdravotní sestru  
– domácí péče pro středisko Prahy 9.

Požadujeme: dokončené odborné vzdělání, zdravotní  
způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 96/2004 Sb., 
aktivní řidič skupiny B.

Nabízíme: dobré platové podmínky, podporu vzdělávání,  
nabídku seminářů a kurzů
Další zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené,  
služební telefon, příspěvek na stravné

Na fotografii zleva: radní Magistrátu hl. m. Prahy Hana Třeštíková, moderátorka akce, 
místostarostka Prahy 14 Zuzana Jelenová a ředitel pražské městské knihovny Tomáš Řehák
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POHLED DO HISTORIE PRAHY 14
VESNICKÉ DIVADLO

ZAČÁTKY

Již na konci druhé světové války vznikla my-
šlenka vytvořit pro vesnice putující neboli 
kočovné divadlo. Tuto ideu se posléze roz-
hodl začít realizovat tehdejší ministr země-
dělství Július Ďuriš, a tak na jaře v roce 1945 
vznikl v redakci „Zemědělských novin“ plán 
zájezdového divadla.  

„Na návrh ministra zemědělství J. Ďuriše 
bylo ustaveno Vesnické divadlo, jež bude 
zajíždět do všech míst v Čechách a na Mo-
ravě, kde nepůsobí stálá divadla oblastní. 
Vlastní dekorace, osvětlovací park a jevištní 
konstrukce mu umožňují pořádati předsta-
vení i v místech zapadlých.“ – Svobodné slo-
vo, list Československé strany národně-so-
cialistické, 29.01.1946.

Divadlo mělo vzdáleně navazovat na dřívější 
kočující divadla a místní ochotnické spolky, 
které byly později zrušeny.  Nahradilo je jed-
notné divadelní družstvo, které mělo dodá-
vat sice kvalitní, ale hlavně ideově „správné“ 
divadelní umění do malých obcí, a považova-
lo se tak za důležitý nástroj vzdělávání lidu.

VD NA HLOUBĚTÍNSKÉM ZÁMEČKU

V prostorách současného Hloubětínského 
zámečku se roku 1950 usídlilo zájezdové 
Vesnické divadlo. Zde pobývalo téměř je-
denáct let. Po pěti letech v podkroví bu-
dovy Ministerstva zemědělství v Praze do-
stalo důstojnější pracovní podmínky. Byly 

zde zřízeny dvě zkušebny  
a dílny pro výrobu dekorací, 
kostýmů a rekvizit. Ve věži 
zámečku byla krejčovna, 
kostymérna a ateliér vý-
tvarníků. V přízemí byl ma-
lířský ateliér, kde si veškeré 
rekvizity, kulisy a kostýmy 
vyráběli samotní účinkující. 
Jelikož v této době byly te-
levize stále nedosažitelnou 
fantazií, tak děti divadlo mi-
lovaly. Místní chlapci často 
čekali na příjezd autobusu  
a nadšeně pomáhali nosit di-
vadelní rekvizity.  Svou herec-
kou kariéru v Praze zde začí-
nal dokonce i známý herec Vladimír Menšík  
(v letech 1953–1954), který do divadla na-
stoupil po úspěšném absolvování brněnské 
JAMU. Do roku 1954 působil celkem ve čty-
řech představeních.   

VD JÍ DALO PRVNÍ ŠANCI

Bývalá účinkující v divadle paní Milada 
Matuchová při našem rozhovoru zavzpo-
mínala: „V tom krásném divadle, které mi 
dalo první šanci, mi ovšem na uvítanou 
ředitel František Smažík řekl, že mě na je-
viště nepustí: ‚Nesmím. Byla jsi vyhozena 
z herecké školy, protože nemáš talent.‘  
To jsem ještě nevěděla, že Ministerstvo 
kultury rozeslalo všem divadlům seznam 
ze školy vyhozených studentů s dodat-
kem, že nás žádné divadlo nesmí anga-

žovat.“ (Paní Matuchová byla do školy 
přijata a posléze vyloučena z důvodu pra-
covního působení jejího otce.) Ve Vesnic-
kém divadle v  Hloubětíně proto začínala 
jako účetní a ve svých 28 letech se po 
složitých peripetiích dostala i k herectví.
Navzdory těžkým začátkům se paní  
Matuchové-Svěrákové společně s jejím 
manželem Václavem Svěrákem podařilo od 
70. let 20. století odehrát více než 14 000 
představení s divadlem Hračka. Dosáhli 
tím rekordu za nejvíce odehraných před-
stavení pro děti.

Jak dále vzpomíná, v prostorách zahrady  
zámečku se občas odehrávaly v dopoled-
ních hodinách zkoušky divadelních pohádek  
a v odpoledních hodinách soutěže mezi 
účinkujícími, a to nejen šachové či volej-
balové, ale dokonce i lukostřelba. Bývalý 
předseda závodní rady dle výpovědi pořídil 
jeden luk a šest dřevěných šípů. Lukostřelba 
probíhala na zahradě zámečku, ale jak se ča-
sem ukázalo, nebylo to velmi praktické, pro-
tože se šípy stále ztrácely ve vysoké trávě.  
Nacházel je posléze při sekání trávníku pan 
Jan Břinek starší, který se o zahradu staral.  

Vesnické divadlo v Hloubětíně fungovalo 
až do roku 1959, kdy bylo přejmenováno 
na Státní zájezdové divadlo, a v roce 1961 
bylo zrušeno.

Text: Adéla Bodláková

V předchozím vydání časopisu Čtrnáctka jsme se věnovali Hloubětínskému zámečku a jeho historii.  
Zámeček byl vždy velmi úzce spjat s divadlem i s mnoha ochotnickými divadelními spolky, 

které zde působily, a proto vám tento měsíc přinášíme článek o Vesnickém divadle.

Historie

Herci Vesnického divadla nastupující do autobusu 
na náměstí Hloubětínského zámečku. (cca r. 1960) 

Foto – ARCHIV Milady Matuchové-Svěrákové 

Generální zkouška představení Slamník  
v prostorách Hloubětínského zámečku. 
Miroslav Abraham a Milada Matuchová (rok 1956) 

Foto – ARCHIV Milady Matuchové-Svěrákové

Logo Vesnického divadla v zahradě Hloubětínského zámečku.  
(Současnost – r. 2022) 

Foto – Adéla Bodláková
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OPERÁTOR DOKONČOVACÍ VÝROBY
mzda 30 000–40 000 Kč/měsíc

Náplň práce: obsluha dokončovacích strojů ve směnném provozu – řezačky, 
laminovací a lepící stroje, manipulace s výrobním materiálem.

ELEKTROMECHANIK
mzda 40 000–55 000 Kč/měsíc

Náplň práce: údržba tiskových strojů a strojů dokončovací výroby ve směnném provozu.

STROJNÍ MECHANIK
mzda 38 000–50 000 Kč/měsíc

Náplň práce: údržba tiskových strojů a strojů dokončovací výroby ve směnném provozu.

SKLADNÍK
mzda 30 000–35 000Kč/měsíc

Náplň práce: naskladňování a vyskladňování materiálu, balení hotových výrobků,
manipulace s vysokozdvižným a s paletovým vozíkem.

PRACOVNÍK TISKOVÉ VÝROBY
mzda 30 000–38 000Kč/měsíc

Náplň práce: obsluha tiskařských strojů a podílení se na tiskových procesech ofsetové technologie.

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
mzda 35 000–44 000 Kč/měsíc

Náplň práce: správa obchodních případů, komunikace se zákazníkem 
a ostatními odděleními a zadávání dat do interního systému. 

Požadujeme: anglický nebo německý jazyk na komunikativní úrovni.

NABÍZÍME VÁM PRÁCI V PERSPEKTIVNÍM A STABILNÍM OBORU.
VYRÁBÍME OBALY PRO PŘEDNÍ SVĚTOVÉ VÝROBCE POTRAVIN.

HLEDÁME KOLEGY NA POZICI:

Nabízíme Vám: 
závodní stravování ZDARMA, 5 týdnů dovolené, zvýhodněnou kartu MultiSport, jazykové 

kurzy, příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněný tarif u O2 (i pro rodinu).

POKUD NEMÁTE ZKUŠENOSTI A MÁTE CHUŤ PRACOVAT, RÁDI VÁS ZAUČÍME!

Pokud Vás zajímá více nebo máte o danou pozici zájem volejte na tel: + 420 702 198 326 
nebo pošlete Váš životopis na sara.dvorakova@huhtamaki.com

Huhtamaki Flexible Packaging Czech a.s., U Elektry 838/2d, Praha 9



MATEŘSKÉ CENTRUM: KLUBÍK H55
Máte doma malé děti a hledáte příjemné a přátelské místo,  

kde byste s nimi mohli smysluplně trávit dopoledne?

Volnočasové centrum H55 pro vás od dubna otevírá KLUBÍK H55.  
Každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin jsme tu jen pro vás!

Společně si zacvičíme, zazpíváme, naučíme se nové básničky, přečteme pohádku,  
namalujeme veselý obrázek, pohrajeme si s neokoukanými hračkami...  

Vše podle věku a momentální nálady vašich dětí.

Bude nám potěšením, pokud zde navážete nová přátelství  
nebo si poskytnete vzájemnou sociální pomoc.  

Těšíme se na vás!  

Pro děti 0-5 let, Vstupné 50 Kč/dítě
Na nově vznikající mateřské centrum se budete moct těšit i na Plechárně.

Volný čas
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Slavnostní večer k vyhlášení 2. ročníku 
ankety Sportovec roku Prahy 14, kte-
rou iniciovala místostarostka Zuzana 
Jelenová, se uskutečnil 23. 3. 2022 na 
Plechárně. Velmi těsný souboj o trofej 
Sportovce roku 2021 Prahy 14 vyhrála 
tanečnice Kamila Brožovská z Hosta-
vic, osmá na loňském evropském šam-
pionátu. Jako teprve druhá v historii si 
tak zasloužila prestižní skleněný hranol 
a vlastní obraz známého kreslíře Milana 
Kounovského. „Moc mě to těší, že jsem 
se dostala do takové společnosti, a vá-
žím si i jejího ocenění,“ řekla.

Nejlepší sportovce padesátitisícové praž-
ské části volilo na tři desítky klubů a oddí-
lů, sídlících v Praze 14, a pět zástupců rad-
nice. Výběr odvětví byl ještě pestřejší než 
loni: atletika, softbal, tenis, fotbal, karate, 
taekwondo, umělecké plavání, florbal, 
sportovní tance, triatlon, aerobik, a do-
konce i cheerleaders… Poprvé se vyhla-
šovali i nejlepší handicapovaní sportovci.

Za hvězdu roku už dříve vybrala široká 
veřejnost Terezu Valentovou, patnácti-
letou tenisovou naději, čerstvou vítězku 
turnaje v Casablance nebo čtvrtfinalistku 
juniorek Australian Open. „Asi už splnila 
všechny cíle, já je mám zatím před sebou,“ 
komentovala na pódiu s úsměvem neče-
kaný konec kariéry teprve 25leté bývalé 
světové jedničky Ashleigh Bartyové. Skle-
něnou hvězdu jí předala její loňská před-
chůdkyně, atletka Bára Křížová.

Do síně slávy sportu Prahy 14 byl jejím 
prvním členem Danielem Pasinim, zakla-
datelem softbalového klubu Spectrum, 
který ho tak loni předstihl, jmenován  
Lumír Ruzha in memoriam. Původem  
hokejista Slavie a později nezdolný stolní 
tenista dokázal získat titul mistra světa 
ještě v 91 letech, a dokonce až v Las Vegas.  
Ocenění převzal jeho syn Aleš Ruzha, 
který na otázku, kdy ho s raketou za sto-
lem poprvé porazil, jen s úctou přiznal: 
„Nikdy…“

Prvním handicapovaným sportovcem 
roku se stal Pavel Fiala, kvadruplegik  
a stolní tenista, třetí z loňského mistrov-

ství republiky spolu s Milanem Krejčím. 
Čím si cenu zasloužil? „Vytrvalostí,“ pokr-
čil skromně rameny, však takhle hraje už 
víc než čtvrt století. 
Naděje roku se jmenuje Ondřej Faltin 
z klubu Sonkal, držitel týmové bronzo-
vé medaile z mistrovství Evropy v taek-
wondu. „Cenu si zasloužím, dávám tomu 
opravdu hodně,“ prohlásil suverénně.  
On svého otce, dvojnásobného mistra 
Evropy veteránů ze stejného šampionátu 
na Krétě, taky ještě nepřemůže, ale už se 
doma občas poperou. „Někdy mi ta ruka 
ulítne,“ připustil táta Jiří Faltin při popisu 
vzájemného souboje. Následné vyjádření 
matky se nám získat nepodařilo…

Týmem roku jsou starší žákyně akvabely 
z hloubětínské bašty uměleckého plavání 
SK Neptun, české mistryně. Tereza Sme-
tanová se navíc sólo i v páru s Matyldou 
Jandovou ukázala na evropském mistrov-
ství v Rijece.

Trenérem roku byl zvolen Josef Duda, 
který byl mezi kandidáty už i loni.  
Jeho svěřenkyně juniorky Spectra tehdy 
postoupily do extraligy a získaly cenu Tým 
roku. Teď nejvyšší tuzemskou soutěž rov-
nou jako nováček vyhrály. Kdo se o to víc 
zasloužil, zda hráčky, či jejich kouč, dívky 
svorně vykřikly: „No přece my.“ A kam míří 
výš? „Asi na olympiádu, ne?“ dodala Adéla 
Longinová. Tak se máme na co těšit.

O hlavní ceně Sportovec roku se rozho-
dovalo nelehce. Vždyť její obhájce Tomáš 
Klein měl za sebou snad ještě lepší rok 
než loni, jako první evropský softbalista 
získal double. S reprezentací se stal ev-
ropským šampionem a jako host v dresu  
dánského týmu Horsholm získal Ligu  
mistrů! „Ten národní tým stavím asi výš,“ 
porovnal oba úspěchy. Jenže tentokrát 
ho předčila žena…

Kamila Brožovská z proslulé taneční ško-
ly Astra si pro ni přišla i se svým partne-
rem Christianem De Cillis. „Italové jsou 
nejlepší tanečníci,“ nenechala nikoho na 
pochybách o své volbě. Ve standardních 
tancích spolu obsadili osmé místo na 
mistrovství Evropy, i za omezeného sou-

těžního programu si zapsali řadu dalších 
pozoruhodných výsledků.

Slavnostní večer v industriálních kulisách 
centra Plechárna na Černém Mostě spo-
lukomentoval Petr Mikolanda, bývalý fot-
balista Slavie, Žižkova nebo West Hamu.  
Olympijský šermíř Jiří Beran předával hlav-
ní cenu. A devítiletá Nela Novotná z Fit 
studia D svým jiskřivým představením se-
stavy aerobiku ukázala, že se na této scéně 
úspěšných jistě neobjevila naposledy. Hu-
dební část obstarala polovina rokenrolové  
kapely Lokomotiva, Petr Vondráček za 
klávesami a Vítek Fiala s kytarou.

„Jsme moc rádi, že jsme se tu zase takhle 
sešli. Loni nás dlouho brzdil a odkládal 
covid, teď zase následky situace na Ukra-
jině. V tradičním dějišti večera, kulturním 
domě v Kyjích máme uprchlé ukrajinské 
maminky s dětmi. Ale termín jsme teď 
měnit nemuseli. Tak snad se letos už zase 
bude normálně sportovat, a příští rok tak 
konečně všechno proběhne podle plánu,“ 
popřál všem spokojeně Jiří Zajac, starosta 
městské části Praha 14.

Kompletní výsledky ankety najdete 
na www.aktivtono.cz 

Anketa

KAMILA BROŽOVSKÁ SI DOTANČILA 
PRO SPORTOVCE ROKU PRAHY 14

Kamila Brožovská a Christian De Cillis
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4 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
JARNÍ KVĚTINY
Jednoduché jarní tvoření.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: 20 Kč

5 ÚT  
18:30 

-
21:00

ČERNÝ MOST SOBĚ
Trampské písně u táboráku.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

6 ST  
10:00  

VÝSTAVA V GALERII 14
Zahájení výstavy výtvarných prací dětí z mateřské školy 
Obláček. Výstava potrvá do 19.4. a bude otevřena vždy v ÚT, 
ST a ČT od 14:00 do 18:00 hodin.
MČ Praha 14, náměstí Plukovníka Vlčka 685/10
www.praha14.cz, VSTUPNÉ: volné

 17:00
-

19:00

HISTORIE A SOUČASNOST  
KŘIŽOVNICKÉHO ŘÁDU 
Povídání o historii a současnosti Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mlp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

7 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM
KLUBÍK H55
Mateřský klub pro děti a jejich rodiče.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pod vedením Ing. Miroslav Rada.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

9 
- 

10

SO - NE  
9:00

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ  
- AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
Pravidelný kurz nabízející vše od poskytování první  
pomoci až po právní aspekty role zdravotníka.
WorkMed
PŘESUN Z KD KYJE NA H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 3900 Kč osoba/kurz

10 NE
13:00 

-
17:00

KVĚTNÁ NEDĚLE NA PLECHÁRNĚ
Odpoledne plné velikonočních tradic  
s Cimbálovou muzikou Michala Horsáka.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz 
VSTUPNÉ: 50 Kč

10 
- 

25

EKO  
VÝSTAVA NE! V PŘÍRODĚ
Projekt fotografa a art direktora  
Matěje Derecka Harda a odboru ochrany  
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarma

11 PO  
14:00 

-
16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
HRAJEME SI
Zahrajeme si pétanque!
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

13 ST  
16:00 

-
18:00

EKO CESTA VODY
Ekologická beseda.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mlp.cz 
VSTUPNÉ: zdarma

14 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM  
KLUBÍK H55
Mateřský klub pro děti a jejich rodiče.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pod vedením Ing. Miroslav Rada.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

18:00
-

19:30

KONCERT MEZI ŘÁDKY  
VILMA
Dubnové hudební představení Koncertu mezi řádky.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mlp.cz
VSTUPNÉ: zdarma

20 9:00
-

13:00

NAUČNÁ STEZKA VINOŘSKÝ PARK  
A SATALICKÁ BAŽANTNICE
Nenáročný výlet přírodou.
Komunitní centrum Kardašovská
Kardašovská 626/5, Praha 14 
www.bit.ly/KCKardasovska
VSTUPNÉ: zdarma

04 DUBEN
2022

Kalendář akcí
PRAHA 14

Vzhledem k ubytování válečných uprchlíků  
v sále KD Kyje a v Komunitním cetru Kardašovská,
je zrušen naplánovaný program na měsíc duben. 

Prosíme, sledujte naše sociální sítě. 

Děkujeme za pochopení a vaši pomoc. 



21 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Mateřský klub pro děti a jejich rodiče.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pod vedením Ing. Miroslav Rada.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

16:30 EKO BESEDA K VÝSTAVĚ NE! V PŘÍRODĚ
s Matějem Dereck Hardem
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

22 PÁ  
10:00

-
16:00

EKO ZEMĚHRÁTKY
Zeměhrátky pro děti na ploše  
zahrádky hápadesátpětky.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

23 10:00
-

13:00

EKO OTEVŘENÁ ŠICÍ DÍLNA PRO  
ÚPRAVU A UPCYKLACI OBLEČENÍ
Dozvíte se, jak upravit, přešít či upcyklovat oblečení.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: zdarma

14:00
-

19:00

OTEVŘENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY  
Komunitní zahrada na Plechárně  
se po zimě znovu otevírá! 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

23 
- 

24

SO  
10:00

-
17:00

NE  
9:00

-
13:00

EKO HRABÁRNA55
Bazar oblečení s doprovodným programem  
o ekologii a upcyklaci.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: zdarma.  
registrace pro prodejce 50 Kč

24 NE  
14:00

-
17:00

EKO WORKSHOP: JAK SI UŠÍT TAŠKU  
Z BANNERU, DENIM A JINÝCH MATERIÁLŮ
Dejte šanci starým džínám nebo reklamnímu banneru.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: kurzovné 120 Kč, rezervace předem na info@h55.cz

15:00 EKO POHÁDKA: O BALYNCE, DOBRÉM 
ŠTĚNĚTI, A TŘÍDĚ NÍZKÝCH KAMARÁDŮ
Interaktivní představení pro děti.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 60 Kč

15:00 DEN MILOSRDENSTVÍ,  
ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ
Jeden den v roce, kdy je vše staré odpuštěno.
Kopeček Milosrdenství, Irvingova ulice, P-14
VSTUPNÉ: zdarma

25 14:00 
- 

16:00

KLUB SENIORŮ NA PLECHÁRNĚ
JARNÍ FOTOGRAFICKÁ PROCHÁZKA
Fotit může každý, kdo se umí dobře dívat! 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: 20 Kč

17:00
-

19:00

EKO VÝROBA MASTÍ Z DOSTUPNÝCH BYLINEK
Ukážeme si, jak se správně masíruje a vyrobíme si mast z bylinek.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: kurzovné 120 Kč, rezervace předem na info@h55.cz

27  17:00
-

19:00

EKO JAK SI VYROBIT BROŽ  
NEBO NAUŠNICE Z PET LAHVE
Na workshopu si můžete vyrobit brož  
nebo náročnější naušnice z PET lahve.
H55, www.h55.cz
VSTUPNÉ: kurzovné 120 Kč, rezervace předem na info@h55.cz

28 ČT  
9:00

-
11:30

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍK H55
Mateřský klub pro děti a jejich rodiče.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 50 Kč

14:00
-

16:00

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pod vedením Ing. Miroslav Rada.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz, VSTUPNÉ: zdarma

16:00
-

18:00

EKOTÝDEN: DO DŽUNGLE ZA ORANGUTANY
Beseda s Ivou Uhrovou.
Městská knihovna v Praze, pobočka Hloubětín
www.mlp.cz, VSTUPNÉ: zdarma

29 FEBIO FEST
Zahajovací galavečer. Každý den až do 2.5. promítání filmů.
H55, www.h55.cz, VSTUPNÉ: 129 Kč

30 SO  
14:00

-
22:00

ČARODĚJNICE NA ČTRNÁCTCE
Kouzelné odpoledne pro malé i velké čaroděje.
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
VSTUPNÉ: zdarma

9:00
-

17:00

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
PŘESUN Z KD KYJE NA 
Plechárna, www.plecharnacernymost.cz
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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 nabídku, 
tel. 725 911 070

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

n Přímý zájemce koupí byt pro své děti. Senio-
ra mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti 
a  stavu bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo 
uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

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 Rekonstrukce bytových jader, provádíme kom-
pletní rekonstrukce bytů, domů a nebytových 
prostor. Tel: 732 359 883, www:rek-bachr.cz

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

n Stěhovací a  vyklízecí práce provádíme již 7 
let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kva-
litní vozový park. Svátky a  víkendy bez pří-
platků. Km po  Praze zdarma. 702  111  999 
www.stehovanivrana.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 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 MATRACE NA  MÍRU – prodej – molitany, 
mol.drť, koženky, potahové látky, juta, plát-
na a  jiné. Čalounictví Na  Veselí 2 – za  ro-
hem domu, P4, parkování v  místě. Tel.: 
241 402 270. www.molitany.cz

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

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 Sportovní příměstské tábory FitKid. Atraktivní 
program pro děti od 4 do 12 let. Termíny: 11.–5. 
7., 18.–22. 7., 8.–12. 8. Máme ještě volná místa. 
tak se přihlaste! www.fitkid-rinosport.cz

n Hledáme zkušené a  pohodové spoluhráče 
volejbalu. Hrajeme na  středně pokročilé re-
kreační úrovni. ZŠ Vybíralova (tělocvična), 
pondělí od  19:30 do  21:00 (smíšený tým). 
Kontakt: david22@post.cz

PRÁCE

n Hledám chůvu, chlapec 6 let, vyzvedávání ze 
školky poO, hlídání odpoledne 3x týdně 5-6 
hod. Ideálně „třetí babička“, nebo studentka 
pedagogiky. Jen seriózně. Černý Most, Jí-
chova 603 938 271
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Nabízíme úvěry bez  
i se zástavou nemovitostí  

či refinancování 
nevýhodného úvěru.

Řešíme i nepříjemné finanční 
situace jako jsou

exekuce či blížící se dražby 
u vašeho domu.

V případě potřeby  
tel: 728 816 350

e-mail:  
podnikatelskeuvery@seznam.cz

INZERCE

800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

Staň se tím 
   nejlepším!

více informací na 
www.faircredit.cz/prace-u-nas

92x63 nabor 2021.indd   192x63 nabor 2021.indd   1 20.09.2021   12:5720.09.2021   12:57

Řádkovou inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí

Růžena Hrdá, 733 720 744, hrda@regvyd.cz
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Top Esthetic je součástí sítě očních klinik Lexum.

Poliklinika BIOREGENA
Vajgarská 1141, Praha 9
vchod z ulice Černičná

• vyšetření optometristou a předpis brýlí
• krátké objednací termíny
• více informací a objednání na 

tel. č. 774 496 074

OČNÍ OPTIKA
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Stadion - Jawetta - Pařez
- Pérák - Jawa - CZ ...atd.

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze díly 
k těmto motocyklům

Koupím moto
československé výroby:

Děkuji za nabídku. 
Tel.: 775 623 723
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V tajence najdete konec citátu anglické spisovatelky a novinářky George Eliotové: 
„Nikdy není pozdě...“ 

Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Správné řešení tajenky se svou adresou a telefonním číslem posílejte 
do 15. dubna 2022 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 březnového vydání časopisu Čtrnáctka (2022/3) zní: „ČAS UBÍHÁ RŮZNĚ, PODLE TOHO S KÝM.“  Vylosovaní výherci jsou:  
Eva Švancarová; Jan Běhounek; Hana Podroužková. 

Správné řešení masopustního kvízu: 1b, 2a, 3b, 4b, 5c. Vylosovaní výherci jsou: Blanka Hatašová; Robert Chomát; Radek Škop. 
Všichni výherci získávají dárkové balení předmětů od MČ Praha 14. Gratulujeme!

Výhry si můžete vyzvednout v budově Úřadu MČ Praha 14, číslo kanceláře 107, 1. patro, budova 1073. 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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