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Samosprávné rozdělení hlavního města Prahy  

 
 
 
Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - hlavní město Prahu.  

Vnitřně se dělí na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí.  
 
Jednotlivé městské části jsou spravovány místně příslušnými zastupitelstvy v čele s radami a 

starosty. Volby do orgánů místní správy a samosprávy se konají každé čtyři roky a to tajnou 
volbou na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.  
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Správní členění  (od 1. 7. 2001) 
 
 
Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou vydává Statut 

hlavního města Prahy, dochází od 1. 7. 2001 v oblasti výkonu přenesené působnosti k rozšíření 
počtu městských správních obvodů na celkový počet 22. Jednotlivé činnosti, které budou těmito 
městskými částmi vykonávány nejen na svém území, ale i na území jiných městských částí jsou 
upraveny v části A, B, C přílohy č. 4 výše uvedené vyhlášky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady použity z webových stránek Magistrátu hlavního města Prahy 
vyhláška ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 
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Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci kroniky. 

Vaše kronikářka 
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Vážení čtenáři, 
 
 

Doslalo se mi velké cti, státi se kronikářkou městské části Praha 14. Plně doufám, že se 
tohoto nelehkého úkolu zhostím k plné spokojenosti a ku prospěchu všech budoucích... 

Jsem rodilou Pražankou a své rodiště - hlavní město Prahu - miluji jako celek. Podle mého 
názoru neexistují zde žádné hranice, byť jedna z jejích severovýchodních součástí je mým 
svěřeným regionem. Praha jako celek nabízí pestrobarevnou mozaiku k poznávání, neboť je plná 
vzájemných protikladů i nekonečných zajímavostí, které mohu stále objevovat.  

Praha vždy představovala důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od pradávna 
má pověst jednoho z nejkrásnějších měst ve světě. Vždyť český kronikář Kosmas používá  
pochvalného přívlastku Praga tocius Boemie domma (Praha vévodící celým Čechám) či 
jmenujme další Praga mater urbium (Praha matka měst), Praga caput regni (Praha hlava 
království), Praha zlatá a stověžatá, Perla měst, Praha srdce Evropy, Praha-Řím severu. 
Dokladem pravdivosti těchto slov jsou nekonečné zástupy turistů v centru města, jehož duchovní 
síla všechny tolik ohromuje a nabízí k poznání mnoho esoterických souvislostí nejen cizincům, 
ale i občanům České republiky. Stačí jen umět naslouchat její kráse a opravdovosti. Nezbytné je 
také porozumět národním významům i pojmům, ale především najít hrdost a lásku ke svému 
národu.  

Dějiny lidstva provází zrody, vzestupy a pády. Je v nich mnoho lásky, bolesti i naděje v lepší 
budoucnost. Život, zde na Zemi, je časem neustálého hledání i objevování sebe sama. Svět tvoří 
cosi nahoře i dole. Kdo věří, ten nalézá. Kdo věří v dobro a lásku, ten je šťasten. Uvědomění si 
„jistého“ řádu, logické návaznosti, i svých odvěkých a pomyslných „kořenů“ má své důležité 
opodstatnění. Snad stačí si uvědomit: Kdo jsme? Odkud a hlavně a kam kráčíme? A také že vše 
souvisí se vším. Historie provází každého z nás, každý jednotlivec je originálním a 
neopakovatelným zdrojem informací, které je nutné zaznamenat do pomyslné knihy lidstva...  

 
S úctou  
 
 
 
 
 

 
kronikářka Prahy 14 
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     Městská část Praha 14  
 

ěstská část Praha 14 vznikla na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města 
Prahy číslo 41/14 (ze dne 23. 6. 1994) místo bývalé městské části Praha-Kyje spolu s 
částí území Hloubětína (východně od Průmyslové) - dříve pod správou Prahy 9 sídlící 
ve Vysočanech - s účinností od 18. listopadu 1994.  

MČ Praha 14 se nachází se na severovýchodním okraji Prahy. Území zahrnuje původní 
historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice i sídliště Černý Most I. a II.  

M 
Městská část je spravována zastupitelstvem, v čele radou a starostou. MČ a řídí se vnitřními 
předpisy (organizační řád s organizační strukturou, pracovní řád, kolektivní smlouva, etický 
kodex, spisová a skartační služba) vyplývajícími ze zákona 131/2000 Sb. - O hlavním městě 
Praze a Statutem hl. m. Prahy, či dalšími právními předpisy v platném znění. 

 
MČ Praha 14 je tvořena katastrálními územími: Černý Most (210 ha), Hloubětín (73 % k. ú. 

východně od Průmyslové ulice - 375,6 ha), Kyje (569,5 ha), Hostavice (197,6 ha) s těmito 
hranicemi:  Od TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín po katastrální hranici Vysočany-Hloubětín 
směrem jižním k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji Kbelské. Na 
křižovatce s Kolbenovu opouští k. h. a vede středem Kbelské, dále se lomí podél severních 
hranic parcel v ulici Konzumní k západu až do středu komunikace spojující Poděbradskou a 
Kolbenovu, kde se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až do středu Poděbradské, kde se 
lomí k východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se lomí opět k jihu a pokračuje 
středem Průmyslové až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje a dále po stávající hranici až k 
TKÚ Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice dále po k. h. Černý Most -Dolní Počernice k TKÚ 
Černý Most-Dolní Počernice-Horní Počernice dále po k. h. Černý Most-Horní Počernice k TKÚ 
Černý Most-Horní Počernice-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Kyje-Kbely-Hloubětín a 
dále po k.h. Kbely-Hloubětín k TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín. 

 
 
Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 
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Symbolika - znak a prapor  
 

 
 
Znak: Polcený štít. V pravé - červené polovině je stříbrná kvádrovaná hranolová věž se zlatou 
valbovou střechou zakončenou dvěma zlatými makovicemi. V prvním patře je věž prolomená 
jedním, ve druhé a třetím čtyřmi románskými okny zmenšujícími se od prvního patra ke třetímu. 
V předsunuté ohradní zdi s vystupujícím portálem před věží jsou dřevěné dveře přirozené barvy, 
nad nimiž stojí na vrcholu zídky zlatý kříž. V levé - černé polovině je červený maltézský kříž a 
pod ním červená šestihrotá hvězda. 
 

    
 
Prapor: List praporu je podélně rozdělen na tři stejné pruhy - horní žlutý, prostřední černý a 
spodní červený. 
 
Symbolika: Městská část Praha 14 vznikla v roce 1994 spojením Městské části Praha-Kyje a 
Hloubětína, který do té doby spadal pod Prahu 9. Ani jedna z obou lokalit však neužívala 
v historii znaku, i když Městská část Praha-Kyje o jeho přijetí uvažovala už v letech 1992 a 
1993. Polcení znaku zdůrazňuje fakt, že Městská část Praha 14 sestává ze dvou bývalých obcí. 
Pravá polovina znaku představuje Kyje, které jsou v pramenech poprvé připomínány ve 13. 
století. Z pražského biskupa Jana II. (1227-1236) byl v Kyjích postaven kostel sv.Bartoloměje, 
jehož věž byla pojata do znaku jakožto nejvýznamnější symbol lokality. Levá polovina znaku 
náleží Hloubětínu, jenž se objevuje mezi vesnicemi, které věnovala roku 1233 královna 
Konstancie špitálskému bratrstvu. Bratrstvo se postupně přetvořilo v křižovnický řád, který roku 
1252 potvrdil papež Inocenc IV.a dal mu znak s červeným křížem a červenou hvězdou v černém 
štítě. 
 
Místní zastupitelstvo přijalo tento znak usnesením č. 17/MZ/96 dne 30. ledna 1996 a 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy ho schválilo usnesením č. 18/14 ze dne 6. června 1996. Parlamentem 
České republiky byl znak udělen 31. ledna 1997. 
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     Historie a památky  
 
Městská část Praha 14 má přes 39 000 obyvatel, žijících na území, které zahrnuje 

původní historické obce Kyje, Hostavice, Hloubětín a sídliště Černý Most.  
 

HHiissttoorriiee  KKyyjjíí  aa  HHoossttaavviicc  
Ves Kyje (dříve se nazývala Keje) byla prastará zemědělská osada. V předhusitské době byly 
Kyje společně s Hostavicemi v majetku pražského biskupství a po určitou dobu sdílely i stejný 
osud. Roku 1306 Kyje daroval tehdejší biskup Jan IV. z  Dražic bílinskému arcijáhenství. 
Kyjský manský dvůr, jehož součástí byla pravděpodobně i tvrz, náležel roku 1386 Ješkovi 
(Janovi), šafáři arcibiskupského dvora. Roku 1403 se majetku ujal jeho syn Otík, místopísař 
zemských desek. V 16. století držely Kyje - tvrz s vesničkou - staroměstští měšťané pražští, než 
jim byly roku 1547 za stavovské rebelie proti Ferdinandu I. Habsburskému odňaty. V roce 1549 
koupil dvorec s tvrzí Jan Rašín z Riezenburku a po něm tu vládl Adam Šťastný Hrzán 
z Harasova, od roku 1587 pak Václav Robinhap ze Suché. O rok později obdržela majetek 
rodina Zapských, za nichž byly Kyje připojeny k Dubči, s nimi se dostaly za třicetileté války 
k uhříněveskému panství, které vlastnila knížata z Lichtenštejna.  
Obec Kyje byla připojena k Praze v roce 1968 a skládá se ze čtvrtí Hutě, Rajské zahrady  
(severně od Chlumecké ulice), Lehovce, Nad rybníkem a Aloisova (označovaného také Lehovec 
- podle kopce nad vsí, na němž rostl loh = hloh; pojmenováno na počest  knížete a rakouského 
generála Aloise Josefa z Lichtenštejna). Dále pak centrum okolo kostela sv. Bartoloměje 
nazývané Staré Kyje a  konečně Jiráskova čtvrť.  

Do katastru Hostavice patří původní obec Hostavice a její čtvrť Jahodnice. Původní název 
obce Hostavice (Hostawicz) podle Antonína Profouse znamená ves lidí hostivinných. Na jih od 
vsi, při bývalé vídeňské silnici (Českobrodská), vznikla po roce 1925 legionářská kolonie 
nazvaná JAHODNICE. Když se začaly vyměřovat první stavební pozemky budoucí vilové 
čtvrti, zakladateli obce se stalo dvacet dva československých legionářů. Jahodnice převzala 
název místního označení Na Jahodnici, zaznamenaného na mapě z roku 1841. Katastrálně bývalá 
legionářská kolonie patřila a stále patří k Hostavicím a ve třicátých letech 20. století nesla 
zajímavý název Nové Hostavice Na Jahodnici u Dolních Počernic. 
 
 

HHiissttoorriiee  HHlloouubběěttíínnaa  
Hloubětín se stal v roce 1922 součástí Prahy a skládá ze čtvrtí Nového Hloubětína, Za horou a 
sídlišť Lehovec a Hloubětín. Podle starých zápisů byla obec Hloupětín založena v 10. století. 
Původně zde stávala tvrz, jejíž zbytky bylo vidět ještě v 17. století. Své jméno dostala snad po 
zdejším vladykovi Hlúpatovi, jenž tvrz obýval. Nejstarší písemná zpráva o Hloubětíně je z roku 
1207: Innocenc III. v ní potvrdil řádu německých rytířů pět vesnic, které jim darovali 
Přemyslovci. Roku 1233 Hloubětín od řádu odkoupila královna Konstancie, vdova po Přemyslu 
Otakarovi I., a o dva roky později je se sousedním Humencem (ves zaniklá v 16. století, ležící na 
sever od Hloubětína) a s Hnidošicemi (zanikly v 15. století) věnovala špitálu sv. Františka na 
Starém Městě, kde poté vznikl řád křižovníků s červenou hvězdou. Roku 1253 král Václav I. 
potvrdil špitálu jeho statky. V roce 1365, v době vlády Karla IV., byl v Hloubětíně postaven 
kostel sv. Jiří. Za husitské revoluce byl křižovníkům Hloubětín zabaven, ale roku 1454 jej král 
Ladislav Pohrobek opět řádu vrátil. V roce 1477 pronajali křižovníci na šest let hloubětínský 
dvůr Ondřejovi Běchovskému. K povinnostem nájemce patřilo odvádět polovinu výlovu 
z hloubětínských rybníků. Byl zde také kamenolom, z něhož byl ve 2. polovině 16. století 
dovážen kámen pro některé stavby na Pražském hradě. Počátkem 17. století křižovníci 
kamenolom pronajali Novému Městu. Za stavovského povstání byl Hloubětín na krátkou dobu 
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zkonfiskován a předán Zdeňku Smolíkovi z Lavic a na Velké Baště, ale brzy po bělohorské bitvě 
byl vrácen původními majiteli. Na konci třicetileté války byl Hloubětín vypálen a pobořen, ale 
brzy došlo k jeho obnově. V roce 1767 tu byl otevřen nejstarší pražský důl na kamenec, 
pojmenovaný podle sv. Antonína. V roce 1770 byla těžba rozšířena i na uhlí, a to v místech, kde 
se dnes říká V Hutích. Zmíněné doly nebyly jediné, pokusy o těžbu jsou doloženy asi na 
devatenácti místech a na hloubětínském území se dolovalo více než jedno století. 
V dávných dobách hostil Hloubětín významné osobnosti v zájezdním hostinci na poděbradské 
stezce, jenž byl poslední zastávkou před pražskými branami (jeho čestnými hosty měl být Jiří 
Poděbradský se šaškem Palečkem, Karel IV. či Marie Terezie a její syn Josef II., po němž se do 
dnešních dob na Staré hospodě zachovala tzv. „císařská světnice“). Původní stavení zřejmě 
pocházelo z počátku 17. století, dnešní budova odpovídá klasicistní přestavbě. V patře je krb 
z roku 1783. Dalším důležitým objektem je areál křižovnického dvora, který byl centrem 
křižovnického panství v Hloubětíně. Další pozoruhodnou stavbou je hloubětínský zámeček (v 
bezprostřední blízkosti kostela sv. Jiří) z konce 19. století, postavený v pseudogotickém 
tudorovském slohu. Dnes tu sídlí společnosti GynCentrum a Iscare, poskytující nadstandardní 
zdravotnickou péči.  
  

HHiissttoorriiee  ČČeerrnnééhhoo  MMoossttuu  
Ve východní části regionu vznikla postupně panelová sídliště Černý Most I. a Černý 

Most II. od sebe pomyslně rozdělených Pospíchalovou ulicí a pásmem zeleně Centrálního parku. 
V současnosti se v oblasti Černého Mostu II. dokončuje 5. stavba.  

Na východním okraji sídliště vyrostla veliká nákupní oblast zahrnující Centrum Černý 
Most (slavnostně otevřeno 30. listopadu 1997) s hypermarketem Globus a Zábavní centrum 
Černý Most s multikinem Village Cinemas a dalšími zábavními či sportovními podniky. Severně 
od Chlumecké ulice stojí od září 2001 prodejna Siko-koupelny a na jaře roku 2003 bylo v této 
části Černého Mostu otevřeno obchodní centrum Skanska Černý Most (na pozemcích bývalé 
Benziny), kde je největší prodejnou ElectroWorld (slavnostně otevřeno 29. dubna 2003). V 
prosinci roku 2004 byl slavnostně otevřen obchodní dům IKEA. Obchodní oblast doplňují 
prodejny Sconto, Makro, Hornbach, Humanic severně od Chlumecké ulice, které již leží na 
území Prahy 20-Horních Počernic.  

Černý Most se stal součástí Prahy 1. 1. 1988. Název Černý most patřil podle místní 
legendy původně kamennému mostu nad železniční tratí směrem na Hutě, černému od kouře z 
parních lokomotiv. Zbytky tohoto mostu je možné spatřit ještě dnes.   
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PPAAMMÁÁTTKKYY  
    KKYYJJEE  
Kostel sv. Bartoloměje

 

 
 

Kostel sv. Bartoloměje je nejstarší a architektonicky velmi cenná stavba 
Prahy 14, jejíž vyobrazení nechybí v žádné literatuře, pojednávající o 
románské architektuře.Jednolodní stavba z pravoúhle tesaných 
pískovcových kvádrů se čtvercovým chórem, obdélnou lodí, tribunou 
v mohutné hranolové západní věži v šíři stavby a systémem schodišť a 
chodeb v síle zdi. Farní kostel, jenž je zasvěcen svatému Bartoloměji, 
jednomu ze dvanácti Ježíšových apoštolů, se rozprostírá v prastaré 
zemědělské osadě, původně pojmenované Keje, která odedávna patřila ke 
statkům pražského biskupství. Ves Kyje vznikla již v raném středověku, 
což lze odvodit i ze samotného názvu obce (místní jméno Kyje se vykládá 
jako ves Kyjovy rodiny, přičemž vlastní jméno Kyj je doloženo již k roku 
1052). Pravděpodobným zakladatelem kostela je dvacátý biskup Jan II. 
(1226-1236), jak svědčí doložený nápis v presbytáři kostela: „Fundator 
huius ecclessiae Johannes Pragensis episcopus“ (čili „tento kostel založil 
pražský biskup Jan“). První skutečně doloženou písemnou zmínkou o obci 
je text z formuláře biskupa Tobiáše, datovaný rokem 1289.     

Při bližším průzkumu exteriéru a interiéru stavby nelze přehlédnout jeho pevnostní charakter, jak 
prozrazují silné zdi, mohutná věž v celé šíři stavby, velmi úzká okna a chodby ve věži a zdivu 
severní a jižní části. Středověcí stavitelé kostel pojali jako součást biskupského dvora, sloužícího 
nejen ke správě diecézního majetku, ale v dobách ohrožení kostel sloužil pravděpodobně také 
k obraně a ochraně obyvatel z nejbližšího okolí. Ke Kyjím patří  neodmyslitelně i legenda o 
podzemních chodbách, které měly údajně vést až do Staré Boleslavi, do Dolních Počernic, Chval 
a Jenštejna. Ze sklepa chvalské hospody měly pokračovat až do vinořského zámku. Pádným 
dokladem tohoto tvrzení byly propady a sesuvy půdy na začátku minulého století.  

Někdy na počátku 17. století byla postavena sakristie. Barokního mobiliáře se dočkal kostel 
až v 17. a 18. století. Pro hlavní barokní oltář z roku 1736 namaloval neznámý malíř obraz 
svatého Bartoloměje, který pak v druhé polovině 19. století přemaloval Josef Vojtěch Hellich. 
Obraz Narození Páně pro jediný postranní oltář vytvořil v roce 1655 Jan Jakub Steinfels. 
Důkladné stavební renovaci byl kostel podroben až začátkem šedesátých let 19. století. Tehdy 
k němu byla přistavěna malá předsíňka a o jedno patro zvýšena mohutná románská věž, u které 
bylo odstraněno dřevěné podsebití. Při úpravách zde byly objeveny gotické nástěnné malby, 
které byly nevhodným a nešetrným způsobem zabíleny. V roce 1988 byly gotické fresky odkryty 
a zrestaurovány (pozdně románská malba na východní straně kostela představuje Ukřižování 
Páně a gotické malby na severní straně pak portréty pražských biskupů (Jana IV. z Dražic a 
Arnošta z Pardubic). Nadokenní část stěny vyplňuje výjev Pozdvižení sv. Maří Magdalény. 
V presbytáři nalezneme nástěnné malby ze 13. století (vlevo biskupa Tomáše z Benešova) a 
dvojici světců sv. Jana Evangelistu a sv. Jakuba a ve stropních freskách vypodobnění evangelistů 
z roku 1579. Starobylý charakter interiéru byl zvýrazněn odstraněním barokního mobiliáře. Ze 
starého zařízení zůstaly jen lavice a také velice vzácné staré varhany, na nichž často hrával 
hudební skladatel a varhanní mistr Bedřich Widermann. Další zajímavostí je základní kámen ke 
kostelu, který by měl být postaven na Černém Mostě. Kámen je prozatím uložen v kostele sv. 
Bartoloměje a byl posvěcen papežem Janem Pavlem II. 27. dubna 1997 při jeho návštěvě České 
republiky. 

Okolo kostela až do svého zrušení v roce 1854 se rozprostíral hřbitov, ze kterého je dnes 
možné spatřit jen zbylé torzo: empírový pomník Karla Krezera a klasicistní náhrobek s andělem, 
či ve zdi náhrobek kyjských učitelů Františka Klímy a Františka Vocela. Kyjský kostel, který se 
dochoval v podstatě v původní podobě, byl vytvořen z pískovcového kvádříkového zdiva. Jeho 
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jediná loď je založena na obdélníkovém půdorysu, presbytář, sklenutý křížovou klenbou, má 
půdorys čtvercový. Vítězný oblouk, který patří k dalším pozoruhodnostem chrámu, tvoří tři 
stupňovitě seřazené pilíře. A rozměry stavby? Celková délka kostela je 26 metrů. Z toho 
obdélníková loď má vnější délku 9,82 metru, na ni navazuje věž s 7,20 metry vnější délky, před 
ní je sínec dlouhý 2,80 m. Na konci kostela je uzší presbyterium s 6,18 metry. Vnější šířka věže i 
lodi je 10,05 metru, presbyterium 5,45 metru široké. Největší vnitřní výška v klenbě je 9,46 
metru a v presbyteriu 7,95 m. Kostel sv. Bartoloměje bezesporu zasluhuje maximální péči a úctu, 
neboť tento architektonicky vzácný objekt se řadí k tomu nejcennějšímu, co může románská 
sakrální architektura dnešní době nabídnout.  
 

HOSTAVICE 
 
Původně vesnička, do jejíhož urbanistického vývoje zasáhlo až 20. 
století. Ve starém jádru na místě usedlosti č.p. 9 byl vybudován objekt 
označovaný jako  
Hostavický zámeček (v nedávné minulosti sloužil jako škola).  
Ve třicátých letech 20. století patřil Hostavický zámeček ke 
Kolmanově velkostatku. V roce 1934 koupila Kolmanův velkostatek 

(všechny hospodářské budovy, zámek, park a pozemky) firma Tomáše Bati, který zde hodlal 
podnikat podle vlastního velkorysého projektu. Sám dal vypracovat regulační plán i zastavovací 
projekt a žádal o povolení parcelace podle vlastních propozic. Podal v nich obraz krásného 
zahradního města na pláni na Čihadlech s náměstím a spolkovým domem, kavárnou, klubovými 
místnostmi, lázněmi a tělocvičnou. Obytný soubor měly tvořit buďto dvojdomky, nebo domky 
ve skupinách, obklopené trávníky a položené do zahrad bez vysokých plotů. Samozřejmostí byla 
škola a obchodní centrum. V údolí Rokytky byl plánován sportovní stadion a tenisové dvorce. 
Stát dal ale tehdy na Čihadlech přednost vojenskému cvičišti a Baťa byl nucen od svého záměru 
ustoupit. Zástavba obce byla na okrajích doplněna novou výstavbou převážně rodinných domků, 
volně situovaných v zahradách. 
 

Sloupová zvonička v Hostavicích 

 

Na návsi před domem čp. 7 stojí zvonička s jehlancovitou 
šindelovou stříškou. Trámy po stranách jsou jednoduše vyřezávány. 
Na zvonku, který v roce 2001 někdo sprostě ukradl, byl reliéf sv. 
Jana Nepomuckého. Zatím nebyl nahrazen kopií, protože není stále 
řádně doloženo, patří-li tato zvonička do majetku obce nebo státu. Při 
její opravě bylo uvnitř nalezeno pouzdro s letopočtem jejího zřízení. 
Zvonička prý pochází z roku 1730. Hostavice byly připojeny k Praze 
roku 1968. 
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HLOUBĚTÍN 

Kostel sv. Jiří 
 

Území Hloubětína s přilehlými poli, vinicemi a loukami vlastnil od r. 
1238 Řád Křižovníků s červenou hvězdou. Dokazuje to latinská listina 
pražského biskupa Mikuláše ze 13. února 1257. V listině je uveden i 
kostel sv. Jiří v Hloubětíně.Tento kostel je původní jednolodní gotická 
věžovitá stavba z r. 1356 s polygonálním kněžištěm, s trámovým 
stropem, ke které se na západní straně přimyká čtvercový klenutý 
presbytář, ukončený třemi stěnami osmiúhelníku. Na severní straně je 
přistavena sakristie. Pod presbytářem je údajně krypta, do které měli být 

pochováváni zdejší faráři, ač mají samostatné oddělení na hřbitově. Na východní straně lodi je 
kruchta a na ní varhany z r. 1869. Práh kostela má nadmořskou výšku 215 m. Na kostelní věži 
zůstal po třicetileté válce jen malý zvon s reliéfem sv. Václava. V roce 1654 k němu přibyly 
další dva větší zvony. Kostel byl několikrát přestavován a upravován v pozdějších staletích. V 
první polovině 70. let bylo se souhlasem Pražského střediska památkové péče upraveno vnitřní 
uspořádání kostela podle pokynů vatikánského koncilu. Byla odstraněna kazatelna, zrušen hlavní 
i postranní oltář a jejich obrazy. Spodní část hlavního oltáře (bez svatostánku) byla umístěna v 
popředí presbytáře jako stolový oltář a starobylému sanktuáři ve zdi presbytáře bylo zaskleno 
barevnými mozaikami, zobrazujícími mimo jiné sv. Jiří, ukřižování Ježíše Krista a svatou, tehdy 
ještě blahoslavenou, Anežku Českou. Kolem kostela se rozprostírá starý, od roku 1904 již 
neužívaný hřbitov, nyní v parkové úpravě. Hřbitovní brána je z r. 1847 s řádovým znakem 
křižovníků a nápisem Pokoj Vám. Proti vchodu do kostela je starý řádový hřbitůvek, na kterém 
byli pochováváni velmistři a členové řádu. Dnes je na něm jen osm náhrobků a náhrobních 
desek. Většina kovových a kamenných plastik - heraldických a církevních symbolů - z nich 
zmizela. V minulých letech byla dílem ukradena, dílem vandalsky zničena. Tento řádový 
hřbitůvek byl zřízen r. 1864 a posléze obezděn nízkou zídkou s kovanou mříží. Původní 
pískovcový kříž od pražského kameníka Výška z r. 1864 byl pro jeho porušení nahrazen 
železným křížem. Dnes nalezneme tento hřbitůvek sice renovovaný, ale s chybějícími 
dekorativními prvky. V Hloubětíně je dochovaná původní náves s nejstaršími budovami - 
křižovnický dvůr a stará hospoda, kde pobýval i císař Josef II. při velkých císařských manévrech 
v roce 1773. 

 

 
Hloubětínský zámeček 

Zámeček, připomínající tudorovskou architekturu, 
stojí na místě, kde podle legendy stála tvrz vladyky 
Hlúpaty, jehož jméno snad dalo vznik názvu obce 
Hloupětín. Zbytky tohoto opevněného dvorce byly 
patrny ještě počátkem 18. století. Podle zmínky z r. 
1544 na tom místě tehdy stával statek, který v roce 
1700 koupili křížovníci. Po prodeji v roce 1870 byl 
statek přestavěn na vilu v pseudobarokním stylu. V 
letech 1882-83 se ve vile vystřídali čtyři majitelé, z 
nichž poslední ji nechal přebudovat na pohádkově 

romantické sídlo pro svoji nastávající ženu. V roce 1898 koupil zámeček továrník Židlický, který 
si jej honosně zařídil jako nové šlechtické sídlo. Posléze jej však prohospodařil a v roce 1911 
prodal. Od roku 1912 patřil zámeček Židovské náboženské obci, která v něm zřídila útulek 
Spolku pro ochrannou péči o slabomyslné. Za okupace byl zámeček zabrán německou armádou. 
Po válce zde krátce sídlil Revoluční národní výbor a potom až do února 1948 přešel objekt do 
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národní správy Židovské rady starších. Na začátku padesátých let tu působilo Vesnické divadlo, 
jehož provozovatelem byl Jednotný svaz českých zemědělců v Praze. Po zániku divadla se tu 
vystřídalo několik uživatelů. Od roku 1986 chystal ONV Prahy 9 rekonstrukci objektu, ke které 
ale nedošlo, neboť o navrácení zámečku požádala v roce 1990 Židovská náboženské obec (byl 
vrácen o 2 roky později). Mezi lety 1986 až 1992 zámeček chátral, až po roce 1993 po uzavření 
smlouvy mezi GynCentrem, prvním nestátním zdravotnickým zařízením u nás, a Židovskou obcí 
došlo k rozsáhlé rekonstrukci objektu. V zdejším zámečku sídlí GynCentrum a ISCARE 
(centrum asistované reprodukce). Obec Hloubětín se stala součástí Prahy roku 1922. 
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Příroda  
 
Na území Prahy se rozkládá okolo 88 chráněných území rozdělených podle různých kategorií, 
z nichž šest je národní přírodní památkou. Na Praze 14 můžeme nalézt dvě přírodní památky 
(Cihelna v Bažantnici a Pražský zlom v Hloubětíně a jednu přírodní rezervaci V pískovně na 
hranicích Hostavic s Dolními Počernicemi). Hydrologickou dominantou Prahy je nejdelší řeka 
Vltava. O stupínek níže je řeka Berounka. Na území Prahy je celkem přes sedmdesát potoků, 
přičemž délka jejich toků přesahuje 300 kilometrů. Na pravém břehu je jich čtyřicet dva a na 
levém třicet tři. Dalším krajinotvorným prvkem jsou vodní nádrže (rybníky, rekreační a jiné 
nádrže), kde mezi největší pražské rybníky patří Dolnopočernický rybník. Nepřehlédnutelný 
význam vodních toků a nádrží dokládá i to, že se většina pražských přírodních parků nalézá na 
přirozené ose z mnoha pražských vodních toků.   
 
Přírodní rezervace představuje menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením 
ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. 
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický i geomorfologický útvar, 
naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s regionálním 
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou 
činností člověk.  
 
 
NEJ..... 
Největší chráněné území: přírodní památka Klánovický les
Nejdelším a nejvýznamnějším potokem na území Prahy: Rokytka, která pramení u Tehovce 
v okrese Praha-východ a její délka toku je 36,2 km a plocha povodí 140 km2.  
Nejstarší pražským dolem je důl sv. Antonína Paduánského z roku 1767, který ležel 
v hloubětínských Hutích, kde se těžilo křídové uhlí s velkým množstvím sulfidů. Ty se 
zpracovávaly pražením na kamenec nebo na českou kyselinu sírovou. 
 

 Přírodní památka 
Cihelna v Bažantnici (Hloubětín) 

Bývalá cihelna leží v Hloubětíně za železničním mostem, jedná se 4,38 hektarový úsek umístěný 
za křižovatkou Kolbenova x Kbelská. Zde najdeme jeden z nejvýznamnějších odkryvů 
peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru se zkamenělými otisky mnoha 
druhů rostlin. Rostliny jsou zde spíše rumištního charakteru, žije zde i mnoho zajímavých 
představitelů fauny.  
 

 Přírodní památka 
Pražský zlom (Hloubětín) 

Při severní konci ulice Průmyslové, na pravém břehu Rokytky kousek od kostela sv. Jiří v 
Hloubětíně se nalézá významná přírodní památka Pražský zlom geologického charakteru. Jde o 
odkrytou plochu Pražského zlomu, jde o jediný odkryv, kde jsou zachovány ordovické křemence 
a břidlice ve svahu nad Rokytkou.   

 
PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA 

rozsáhlý komplex přírodního parku zasahuje svou rozlohou 907,7 hektarů mezi pět pražských 
městských částí: Praha 14, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad Lesy i za 
hranicemi Prahy do Úval, Jiren a Šestajovic.  

 Kyjský rybník 
Kyjský rybník představuje nádrž se stojatou vodou situovanou v městské zástavbě, jejíž 
bezprostřední okolí je většinou povahy přírodní - travnaté pásy lemované porosty houštin a 
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alejemi. Pro rybáře se jedná o jeden z nejvýznamnějších rybníků s celoročním rybolovem, kde 
podle četnosti můžeme nalézt běžné druhy ryb: cejn, plotice, kapr, perlín, karas stříbřitý, okoun, 
candát, štika, úhoř a sumec. Rybník je rozdělen na tři části. Východní část je oddělena hrází a 
propojena se střední částí. Na jihozápadním konci rybník přetíná násep, s železničním mostem 
nad vodním příkopem a odděluje tam třetí součást s výpustní hrází u bývalého Kyjského mlýna.  
 

 Přírodní rezervace  
V Pískovně 

V trojúhelníku Rokytky, Svépravického potoka a hranicemi Hostavic a Dolních Počernic leží 
přírodní rezervace V Pískovně. Rozlohou pokrývá 29,76 hektarů v nadmořské výšce 220-225 
metrů. Jde o zatopenou bývalou pískovnu (jak název sám napovídá) se zajímavou vodní a 
mokřadní vegetací s přilehlými podmáčenými loukami.  
 

 Přírodní památka 
Počernický rybník 

Představuje významný krajinotvorný prvek i jedná se o jeden z největších rybníků v Praze (podle 
stavu nánosů cca dvacet dva hektarů). Jedná o průtočný rybník s rozlohou sedmnácti hektarů. 
Povodí k hrází je 87,1 km2. Bohužel byl velmi necitelně narušen výstavbou Východní spojky.  
Můžeme zde nalézt lužní porosty, které výše přecházejí do dubohabřin a rákosiny i jinou 
zajímavou vegetací.  
 

 Přírodní památka 
Xaverovský háj 

Lesní porost (97,23 hektarů v nadmořské výšce 237-267 m) na jih od Horních Počernic, 
jihozápadně od dvora Xaverov v katastrálním území Běchovic a Dolních Počernic. Zachování 
ekosystému listnatého dřeva i nálezy ordovické jílovité a písčité břidlice. S mozaikou 
zachovalých lesních společenstev na plochém, střídavě zamokřeném terénu. Do území  patří 
rybník s pobřežním porostem. 
 

 Přírodní rezervace  
Klánovický les 

V rozsáhlém lesním komplexu Klánovického lesa se nacházejí dvě přírodní rezervace, a to  
Cyrilov v severovýchodní části lesa a Klánovický les, která sestává  ze dvou částí - Blatov (část 
lesa na západ od rybníka Placiny) a Vidrholec. Předmětem ochrany jsou zde zachovalé dubové 
lesy a mokřady. Začátek a konec naučné stezky Klánovickým lesem je u železniční zastávky 
Praha-Klánovice. Trasa naučné stezky je 12,5 km a má sedmnáct zastávek. Turistického 
nadšence provede po zaniklých vesnicích Hol, Lhota nad Úvalem, Žák a Slavětice, kde se také 
nacházela řada rybníků (rybníky byly vypuštěny - zavedení železnice 20. 8. 1845), polí a lesů. 
Seznámíme se s pověstí o zvonech ze Žáku, s historií Klánovického lesa, s historií Klánovic, 
Újezda nad Lesy, Úval, Jiren a Šestajovic. Dozvíte se něco o fauně a floře Klánovického lesa 
atd. Naučnou stezku navrhla, vytyčila a udržuje základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody Stopa Klánovice a její dětský turisticko-přírodovědný oddíl Stopa. Finanční náklady 
spojené s vybudováním naučné stezky uhradil z převážné části klánovický občan pan Michal 
Voráček. Klánovický les je zde z velké míry listnatý (909 ha), jehličnaté nebo převážně 
jehličnaté porosty zaujímají plochu 743 ha. Nejvíce zastoupený je zde dub a to jak letní tak i 
zimní, místy zde roste i červený dub. Velmi častou příměsí v celém lese je bříza. Z dalších 
listnatých stromů jsou zde zastoupeny buky, habry, javory, jasany, akáty, lípy, olše, topoly 
šlechtěné, vrby, osiky a jeřáby. Z jehličnatých stromů se zde vyskytuje nejvíce borovice a to v 
oblastech, kde je písčitá půda. Místy lze nalézt i borovice vejmutovky. Druhým nejčastěji se zde 
vyskytujícím jehličnatým stromem je smrk a dále modřín. Vzácně lze v Klánovickém lese nalézt 
douglasku tisolistou, která je velmi podobná jedli bělokoré, která se zde však nevyskytuje. V 
Klánovickém lese žije běžná zvěř (zajíci, bažanti, srnčí a lišky). Z dravců je to jestřáb, káně a 
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poštolka. Na podzim, kdy padá hodně žaludů, může do zdejších lesů zavítat i černá zvěř. 
Klánovický les je největší lesní celek na území Prahy. Z tohoto hlediska vychází ochrana zdejší 
přírody. Celá část Klánovického lesa, která se nachází na katastru Prahy, je začleněna do 
přírodního parku Klánovice-Čihadla.  
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Podzemí Prahy 14 a okolí 
 
Podzemní prostory v Praze 14 patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co se v pražském podzemí 

skrývá. Jedná se o štoly, chodby, sklepení, velíny či dómy, v mnoha případech zasypané či 
zabetonované, které byly v minulosti vytvořeny intenzivní těžbou vápence, pískovce a křídového 
uhlí na území Hloubětína a Kyjí.  

Na okrajích pražských pískovcových plošin od Vidoule po Střešovice, Prosek, Vysočany a 
dál na východ až za Vinoř probíhala po dobu několika staletí těžba stavebního kamene. Nejstarší 
zmínky sahající až k výstavbě Nového Města pražského a Karlova kamenného mostu jsou 
neurčité. V pozdějších barokních plánech můžeme již spatřit značně rozsáhlé lomy pod 
proseckým kostelem a v okolí Bažantnice, kde na okraji kbelského letiště leží rozsáhlý lom 
nazývaný podle svého tvaru Podkova.  

Zdejší pískovcové vrstvy sestávají ze dvou odlišných typů kamene. Svrchní mohutná vrstva je 
tvořena hnědým až narezlým pískovcem, který bylo možné využít i přes nepříliš kvalitní 
strukturu i jako stavební kámen. Spodní bílý pískovec byl neporovnatelně měkčí a na vzduchu se 
rozpadal na čistý bílý písek, jenž měl široké uplatnění jako „babský“ písek na nádobí. Přidával se 
do štuků a ve vysočanské slévárně jím vysypávali formy, aby se odlitky dobře oddělovaly. 
Stavební pískovec se těžil v normálních stěnových lomech, a bílý pískovec se dal kopat 
obyčejným špičákem, a tak lidé vytvářeli převisy a později celé chodbice směřující do nitra 
skály. Nesoustavnou činností „pískařů“ vznikal někdy mezi koncem 18. století a první světovou 
válkou systém podzemních chodeb, které vytvořily postupně známé podzemní labyrinty pod 
Prahou 9 a 14. Dnes je známý jen pouhý zlomek podzemních labyrintů, neboť mnoho chodeb 
bylo nenávratně zničeno odstřelem v minulém století, aby se zabránilo jejich zpřístupnění a 
využití nekalými živly. Na škodu také bylo, že  nedošlo k jejich zmapování před tak radikálním 
zásahem. V současné době na sebe upozorňují rozsáhlými propady, ohrožující stavby na 
povrchu. Podzemní prostory sloužily nejchudším rodinám jako přístřeší, obyvatele chránily před 
válečným běsněním. Azyl zde také nacházeli vojenští zběhové, aby se vyhnuli smutné povinnosti 
padnout v bitvě u Štěrbohol (6. 5. 1757), možná právě proto, že vojáci byli rekrutováni a 
doplňováni z řad místních obyvatel.  

Nejstarším pražským dolem je „Důl sv. Antonína Paduánského na Hutích“, o němž první 
zmínka byla datována k roku 1767, kdy si ho Johann Krenn a Kryštof Berger nechali poprvé 
zaregistrovat. Od této doby nese obec také název Na Hutích. Důl poskytoval špatné křídové uhlí 
se sulfidy, které byly praženy a louhovány za účelem výroby kamence , či pokud bylo uhlí 
kvalitnější, těžilo se jako palivo. Důkazem existence dolování na Hutích se stal propad u domu 
čp. 21/11, ústící do dolu sv. Antonína. Propadlinu namaloval v roce 1967 jeskyňář P. Hradecký. 
Poblíž Sv. Antonína se také rozkládaly další čtyři uhelné doly, pojmenované jmény svatých: sv. 
Barbory, sv. Prokopa, sv. Anny, sv. Roberta či sv. Kryštofa (pravděpodobně v prostorách tzv. 
Bílého koně - nejkrásnější umělé jeskyně).  

Bílý kůň, jedna z největších a nejkrásnějších pražských podzemích prostor, se nachází 
severně od Hutí, přístupný je 9 m hlubokou větrací šachticí zanesenou odpadky, a dvěma dalšími 
propady. Celková délka podzemí je asi 350 m. Ručně tesané nepravidelné chodby dosahují 
výšky až 5 m a navozují impozantní dojem dómu. Místní pověsti o keltské svatyni či o starém 
klášteru jsou nepodložené, neboť Bílý kůň vznikl podzemním dobýváním pískovce. Podle místní 
legendy představuje Bílý kůň jeden z vchodů do podzemních chodeb, které spojovaly Prahu se 
Starou Boleslaví. Chodby jsou na povrchu vyznačeny čtyřiceti čtyřmi barokními kapličkami, jež 
odpovídají zastávkám poutníků mariánského kultu, při nichž se poutníci modlili. Tato verze se 
ale zdá velmi málo pravděpodobná. Druhá pověst vypráví o keltské svatyni, bohužel ani v tomto 
případě neexistuje jediný archeologický důkaz.  

Zlatý kůň - návrší v Hloubětíně směrem ke Kbelům nad lesem Bažantnice a 
mladoboleslavskou silnicí bylo po dobu téměř sta let dějištěm opakovaných a vesměs 
neúspěšných pokusů o těžbu uhlí. Poblíž se také nachází přírodní památka Cihelna v Bažantnici.  
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Podzemní chodby v Kyjích jsou soustředěny v bezprostředním okolí románského kostela sv. 
Bartoloměje, který prý stojí na místě bývalé tvrze s malou kaplí či nevelkým kostelíkem. Kostel 
sv. Bartoloměje připomíná pevnost se schodištěm a chodbami uvnitř dvojitých zdí a s okny 
v podobě střílen.  Podzemní  chodby zde vystupují spíše ve zkazkách a pověstech než 
v historických materiálech. Traduje se, že v roce 1910 se propadla u Freyova dvora místnost o 
rozměrech asi 4 x 5 metrů. V propadlišti se prý objevily zasklené dveře, vedoucí do podzemní 
chodby, která směřovala pod dvůr. Místnost sloužila jako ubytovna pro císařské „bílé rejtary“. 
Stála v místech, kde se sbíhalo hned několik chodeb. Mimo prvně objevenou chodbu zde byla 
další, vedoucí k Řehákovům, jiná mířila pod hrdlořezský dvůr, další pod kyjský kostel a 
k Čermákovům. Téhož roku byly chodby prohlédnuty, a protože byly ve velmi špatném stavu a 
hrozily zavalením, bylo rozhodnuto je zazdít. U kyjského kostela došlo také k propadu vozovky. 
Jiné lidové vyprávění je o tom, že správce Freyova statku, jakýsi Gnad, objevil v kyjských 
sklepeních vchod do podzemí. Světla svící se tam zhášela a špatně se tam dýchalo, neboť 
v chodbě byl otrávený vzduch. Na jejím konci byl rozšířený prostor, ve kterém se objevilo 
několik rakví se zdobenými víky. Protože se domníval, že tu jsou pohřbeni šlechtici, pokusil se 
některé z rakví otevřít, aby z nich vybral šperky. Krádež se mu nepovedla, ale prý stačil poškodit 
truhly. O jeho činu se dověděli na faře i u Freyů, a tak raději kyjský farář nechal prostor 
s rakvemi, a tím i případný vchod do podzemí, zazdít. Rakve vůbec nebyly prohlédnuty. 
Správce, který se je pokoušel otevřít, byl odsouzen za jejich poškození a dostal 48 hodin 
vězení... Dále se hovoří o chodbě, která spojuje sklepení fary s podzemím kyjského kostela. V ní 
jsou prý vybudovány čtyři oltáře. Podobná chodba údajně vedla i z fary do dvora. Odvážnější 
tvrzení vypovídá o tom, že chodby vedly až do Staré Boleslavi, někteří uvádějí Dolní Počernice, 
Chvaly, Jenštejn. Ze sklepa chvalské hospody mají chodby pokračovat do vinořského zámku.  
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Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel 
 

Správní obvod Praha 14 
(Praha 14 a Dolní Počernice) 

 
rok 2006 Černý Most Hloubětín Hostavice Kyje celkem  

Praha 14 
Dolní 
Počernice 

Celkem  
v evidenci   
ÚMČ 
 Phy 14 

  1.06 21 996 9 946 1 279 6 499 39 720 1 942 41 662 
  2.06 22 045 9 936 1 294 6 500 39 775 1 944 41 719 
  3.06 22 096 9 931 1 306 6 516 39 849 1 947 41 796 
  4.06 22 111 9 931 1 297 6 519 39 858 1 949 41 807 
  5.06 22 111 9 919 1 301 6 522 39 853 1 950 41 803 
  6.06 22 158 9 924 1 306 6 516 39 904 1 958 41 862 
  7.06 22 230 9 929 1 306 6 526 39 991 1 970 41 961 
  8.06 22 240 9 910 1 305 6 526 39 981 1 972 41 953 
  9.06 22 249 9 887 1 305 6 505 39 946 1 982 41 928 
10.06 22 236 9 882 1 307 6 497 39 922 1 990 41 912 
11.06 22 205 9 876 1 308 6 519 39 908 1 988 41 896 
12.06 22 230 9 872 1 310 6 524 39 936 1 982 41 918 
 
 

Počet narozených a zemřelých 
 narození zemřelí  

Leden 52 27 
Únor 32 31 
Březen 54 21 
Duben 38 17 
Květen 47 20 
Červen 36 21 
Červenec 50 10 
Srpen 43 39 
Září 52 22 
Říjen 42 31 
Listopad 39 32 
Prosinec 42 19 
celkem 527 290 

 
Komentář: Jak už tabulky napovídají MČ Praha 14 patří mezi urbanisticky nejdynamičtější se 
rozvíjející části hl. m. Prahy. Získáváme příliv nových obyvatel sídlištní výstavbou i novými 
stavebními projekty, které velmi optimálně vyvažují poměr mezi natalitou a mortalitou. Počet 
obyvatel jednotlivých částí Černého Mostu, Kyjí a Hostavic se zvyšují, zatímco v Hloubětíně je 
patrný výraznější pokles obyvatel.  
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Občanskosprávní agenda 
 
Občanskosprávní odbor vykonává ve 100% činnost v tzv. přenesené působnosti, tedy činnost 
výkonu státní správy na daných úsecích, které se řídí příslušnými platnými právními předpisy, 
nikoliv  rozhodováním samosprávy (radnice). 
 

Ověřování listin a podpisů  
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Toto oddělení bylo do roku 2000 pod 
přímou správou Policie ČR, než bylo předáno příslušným úřadům (obvodním v Praze). Zde 
je každý občan povinen nahlásit změnu trvalého pobytu a dostane v této (i v jiných 
souvislostech) nový občanský průkaz a cestovní doklad. 
Úsek přestupků. Řeší přestupky v oblasti vymezené organizačním řádem, tedy zejména na 
úseku veřejného pořádku a občanského soužití. 
Tzv. vnitřní správa: V rámci občanskosprávního odboru se vedla i jiná správní řízení, a to 
zejména ohledně návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Občanskosprávní odbor 
zajišťuje také přípravu voleb a referend.  
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Sociální a zdravotní záležitosti  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  zdravotnictví na 
území městské části; organizace LSPP. Připravuje podklady pro tvorbu lokální zdravotní 
politiky, navrhuje, koordinuje a interpretuje akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, 
včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů MČ 
Praha 14 v oblasti zdravotnictví.  
 
 
První dítě v BabyBoxu  
Třičtvrtě roku po otevření BabyBoxu v hloubětínském GynCentru se 17. února večer poprvé 
rozezněl nemocnicí pronikavý signál, oznamující, že v BabyBoxu je dítě. Službukonající lékař 
Pavel Müller spolu se sestrou pár okamžiků na to otevírají dvířka schránky na opačné straně a 
nacházejí tam dvoukilovou zdravou holčičku. Ne právě šťastným rozhodnutím matky, která dítě 
do boxu vložila, bylo to, že do zavinovačky zabalila i její rodný list. Tím je zřejmá identita dítěte 
a jeho adopce bude proto složitější. Kromě toho měla malá Soňa u sebe i dopis matky, v němž 
prosí, aby její dítě dali k adopci páru, který na miminko čeká víc než 10 let. Jako důvod odložení 
dítěte do BabyBoxu žena udává, že Soňa je jedním z dvojčat, která se jí před měsícem narodila a 
ona jako samoživitelka by výchovu obou dětí neutáhla.   
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Sociální oblast- služby pro občany 
 

Senioři a občané se zdravotním postižením  
 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE  

Poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory.  
Kontakty: Bratří Venclíků 1070, 198 00 Praha 9-Černý Most  
 
Služby:  
HUMANITÁRNÍ POMOC 
je organizována ze sbírek od občanů a organizací pro postižené přírodními katastrofami na 
území ČR nebo jiných státech a dále občanům sociálně potřebným, opuštěným, azylantům apod. 
 
VÝUKA PRVNÍ POMOCI 
Nabízíme kurzy pro dospělé, podniky, školy, mládež apod. Vyškolení získávají příslušnou 
kvalifikaci o absolvování kursů první pomoci.  

• Základní kurz (12 hod.)  
• Kurz pro budoucí zdravotníky zotavovacích akcí (40 hod.)  

Studijní střediska a výuka na školách 
 
REKONDIČNÍ TÁBORY ČČK 
Cílem je zlepšit fyzickou zdatnost a upevnit zdraví těchto dětí. Současně jim umožnit strávit 
prázdniny v dětském kolektivu. Tyto pobyty organizujeme v zahraničí zejména pro děti nemocné 
alergií, ekzémy a astma. 
 
BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE 
V denní činnosti propagujeme a organizujeme nábor na bezpříspěvkové dárcovství krve. 
Pravidelně dvakrát ročně provádíme slavnostní oceňování dárců krve plaketami Prof. Dr. Jana 
Jánského. 
 
PRÁCE S MLÁDEŽÍ 
Mládež ČČK je zvláštní složkou jako samostatné hnutí organizace Červeného kříže. Sdružuje 
děti a mládež, jejichž programem je činnost dle zásad a cílů Červeného kříže. Zaměření činnosti 
je především na výuku první pomoci ČČK. 
 
GEROCENTRUM 
Zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem. V zájmu prohloubení péče o staré, 
dlouhodobě nemocné zdravotně postižené a sociálně potřebné občany, jsou v rámci ústavního 
zařízení poskytovány komplexní sociálně zdravotní služby. Lůžková jednotka je určena 
občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy, vyžadující ošetřovatelskou 
péči.  
Slunné stáří, Harrachovská 422, 190 00 Praha 9  
Dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099, 198 00 Praha 9 
 
 
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA „ALICE“ 
Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Během 
návštěvy v místě bydliště pacienta jsou prováděny odběry biologického materiálu, aplikace 
inzulínu, injekce, převazy, podávání různých forem léků, klyzma, péče o cévky, ošetření stomií, 
pohybová léčba, komplexní péče o imobilní pacienty a pacienty v terminálním stádiu.Zdravotní 
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péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami na základě našich smluv a ordinace ošetřujícího 
lékaře. 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
V rámci komplexních pečovatelských služeb zabezpečujeme rozvoz obědů 5 dní v týdnu, 
nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla, pochůzky, pedikúru, koupání, soustavná péče o 
trojčata, mytí nádobí, ohřátí jídla a podobně. Tyto služby poskytujeme občanům v Kyjích, na 
Černém Mostě, Hostavicích, Hloubětíně, na Lehovci a v Jahodnici. 
 

 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice  
Poskytování pečovatelské služby a dalších služeb.  
Kontakt: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 - Horní 
Počernice. 
  

 Centrum pro zdravotně postižené Praha 9  
Poskytování odborného sociálního poradenství, půjčování pomůcek, kontaktní práce v terénu.  
Kontakt: Občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha, 
Bc.Magdalena Musilová, Lovosická 40/440, Praha 9  
 

 Prosaz  
Poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a poradenství 
prostřednictvím bezplatné telefonní linky a dalších služeb.  
Kontakt: Občanské sdružení Prosaz, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5  
 

 Život 90  
Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, domácí 
zdravotní péče - Home Care, půjčovna kompenzačních pomůcek a další služby.  
Kontakt: Občanské sdružení Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1  
 

 Cesta domů  
Nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči - domácí hospicová 
péče), které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma.  
Kontakty: Občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3, Praha 7 
  

 Diakonie Církve Bratrské - Centrum Slunečnice  
Poskytování služeb denního centra, tréninkového bydlení a osobní asistence dospělým lidem s 
tělesným a kombinovaným postižením.  
Kontakt: Diakonie Církve Bratrské - Centrum Slunečnice, Mansfeldova 801, Praha 9-Černý 
Most  
 

 Fokus Praha  
Nabízí komplexní komunitní péči pro osoby s tělesným, smyslovým a mentálním postižením.  
Kontakt: Občanské sdružení Fokus Praha, Dolákova 18, Praha 8  
 
 

 Eset - help  
Nabízí péči a rozvoj osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, podporované 
zaměstnání, psychologickou pomoc aj.  
Kontakt: Občanské sdružení Eset - help, Vejvanovského 1610, Praha 4  
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 - terénní sociální 
pracovnice pro seniory  
Poskytování základního a odborného sociálního poradenství v oblasti sociálních služeb, návštěvy 
v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, 
především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti opakované návštěvy 
zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb a spolupráce s nimi.  
Kontakty: Alexandra Martinů, odd. sociální péče, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most  

 
  
Děti, mládež, rodiny s dětmi 

 Centrum sociálních služeb Praha - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy  
Poskytuje odbornou poradenskou pomoc v náročných životních situacích, do nichž se může 
dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Konkrétně poskytuje 
sociálně právní poradenství, psychologické poradenství, konzultace párové, rodinné a 
individuální, zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, 
manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, sexuologa). 
Adresa organizace: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Šromova 861, Praha 9 
- Černý Most 
 

 Azylový dům - Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice  
Poskytování pobytových a sociálních služeb na přechodnou dobu rodinám s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování.  
Adresa organizace: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 
Praha 9-Horní Počernice 
 

 Sananim  
Poskytování profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů a 
služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace např. terénní 
programy, poradna pro rodiče, kontaktní centrum.  
Kontakt: Občanské sdružení Sananim, Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13  
 
Poradna pro rodiče - Café Therapy, Školská 30, Praha 1 
 

 Klub Pacifik - Sdružení na pomoc dětem s handicapy  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytující sociální služby a volnočasové aktivity pro 
děti a mládež ve věku od 6 do 18 let.  
Kontakt: Klub Pacifik - občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Vlčkova 
1067, Praha 9- Černý Most 
  

 Komunitní centrum Motýlek - Sdružení na pomoc dětem s handicapy  
Centrum nabízí mateřské centrum, odlehčovací služby a centrum denních služeb pro rodiny a 
děti se zdravotními handicapy.  
Kontakt: Komunitní centrum Motýlek - občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy, Vlčkova 1067, Praha 9-Černý Most 
 

 DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK 
Dětské centrum Paprsek chce přinášet světlo do života dětí se speciálními potřebami, 
spolupracovat s jejich rodinami, pomáhat rodičům v tíživé situaci. Paprsek nabízí péči formou 
denního pobytu a ambulantní poradenské péče. Denní pobyt je určen pro děti od 3 do 18 let s 
výraznými postiženími psychickými, smyslovými, zejména s postiženími kombinovanými. 
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Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a jejich rodiny s vývojovými, výchovnými a 
výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále pro děti a mládež s postiženími 
psychickými, smyslovými, pohybovými nebo s kombinací těchto postižení. U dětí útlého věku je 
možnost rané intervence poskytované v rodině podle programu Portage. Děti jsou v péči 
dětského lékaře a neurologa, psychologů, speciálních pedagogů, logopedů, rehabilitační 
pracovnice, vychovatelek, zdravotních sester a sociální pracovnice. Péče je komplexní, důraz je 
kladen na časné zachycení případných obtíží a odchylek a na to navazující pomoc, na týmový 
přístup odborníků více profesí, práci s rodinou, uplatnění terapeutických a stimulačních 
programů na podporu vývoje a vztahů (např. terapie pevným objetím podle J. Prekopové, 
speciální výchova podle Montessoriové, Portage program). Při zařízení působí jako pobočka 
Zvláštní a pomocné školy v Horních Počerních přípravný stupeň Pomocné školy a rehabilitační 
třída. Centrum je v působnosti odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.  

Kontakt: Šestajovická 19, Praha 9-Hloubětín 
 

 Středisko výchovné péče Klíč  
Poskytování ambulantního a pobytového programu pro děti s výchovnými problémy. Pomoc zde 
nacházejí rodiny s dětmi, u nichž se vyskytly výchovné problémy a problémy ve školní 
úspěšnosti  
Kontakt: Středisko výchovné péče, Čakovická 51, Praha 9 
 

 Občanská inspirace o. s.  
Komunitní centrum s volnočasovým programem pro děti i dospělé.  
Kontakt: Občanská inspirace, Kučerova 14, Praha 9  
 

 YMCA Praha - Mateřské centrum Klubíčko  
Mateřské centrum Klubíčko nabízí rodičům pobyt s dětmi v otevřené herně, účast na kurzech, 
cvičeních pro dospělé, besedách nebo kroužcích pro děti či celou rodinu. Klubíčko pořádá též 
jednorázové akce.  
Kontakt: Ymca - Mateřské centrum Klubíčko, budova MŠ Vlčkova ul. 1067, 198 00 Praha 9  
 

 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek - centrum Welcome  
Nabízí služby mateřského centra, mateřské školky, volnočasové a zájmové aktivity pro rodiny 
s dětmi a řadu dalších služeb.  
Kontakt: Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, Vybíralova 969, Praha 
9-Černý Most  
 

 
 Osoby v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení  

 Armáda spásy ČR  
Nabízí služby nízkoprahového denního centra, noclehárnu, azylový dům a terénní sociální práci 
vč. základního sociálního poradenství.  
Kontakt: ústředí Armády spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5, Centrum sociálních služeb 
Bohuslava Bureše, Tussarova 60, Praha 7  
 

 Naděje o.s.  
Nabízí služby nízkoprahových denních center, zahrnující například sociální poradenství, pomoc 
při vyřízení osobních dokladů, osobní doprovod při jednání s úřady, potravinovou pomoc, 
hygienický servis, výměnu ošacení, zprostředkování ubytování v zařízeních Naděje a v dalších 
organizacích, zdravotní a psychologické pomoci a křesťanské duchovní služby. Dále také 
zprostředkování návazných a specializovaných služeb dle individuální potřeby.  
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Kontakt: o. s. Naděje - pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5,  
Středisko Naděje Praha - U Bulhara, U Bulhara (pod Severojižní magistrálou), Praha 2 
Středisko Naděje Praha - Bolzanova, Bolzanova 7 

 
  
Občanské, sociálně právní poradenství, poradenství v oblasti pracovně právní a informační 
servis 

 Člověk v tísni o.p.s.  
Poskytování širokého bezplatného právního a sociálně právního poradenství a terénní sociální 
práce.  
Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. - pobočka Praha, Mahenova 494/3, Praha 5 
 

 REMEDIUM Praha o. s.  
Poskytování mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní řešení sporu) a bezplatného 
sociálně právního poradenství v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a 
mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany 
spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech a v neposlední řadě také dluhové poradenství.  
Kontakt: Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova 15, Praha 3 
 

 Občanská inspirace o. s.  
Organizace mimo jiné poskytuje i bezplatné sociálně právní poradenství.  
Kontakt: Občanská inspirace, Kučerova 14, Praha 9-Černý Most   
 

 SPES o.s.  
Poskytování poradenství prostřednictvím internetu v případě zadluženosti osob a domácností, 
prostřednictvím e-mailu. Další formou pomoci, kterou mohou občané Prahy 14 využít, je 
poradenství formou telefonické konzultace.  
Kontakt: Sdružení SPES, o.s., Litovelská 14, Olomouc 
   

 Poradna při finanční tísni, o.p.s.  
Poskytování v případě zadluženosti osob a domácností, konzultace k oddlužení podle 
insolvenčního zákona, pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení či k 
průběhu soudního a exekučního řízení. Poradenství je poskytováno prostřednictvím e-mailu, 
osobně nebo telefonicky, na bezplatné lince.  
Kontakt: Poradna při finanční tísni o.p.s., Americká 22, Praha 2  
 

 Organizace pro pomoc uprchlíkům  
Poskytování komplexního sociálně právního poradenství zaměřené na uprchlíky a ostatní cizince 
na území České republiky.  
Kontakt: Občanské sdružení pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9 
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 - Sociální kurátor pro 
dospělé  
Poskytování odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, zprostředkování 
pobytových služeb v Azylových domech a ubytovnách, případně zprostředkování kontaktu na 
poskytovatele dalších sociálních služeb, které má klient zájem využít. Zprostředkování kontaktu 
s rodinou a sociálním okolím v době výkonu vazby či trestu odnětí svobody, pomoc při 
sepisování písemných podání a doprovod k soudům, úřadům či jiným institucím, návštěvy ve 
věznicích při výkonu vazby a trestu. Poskytování dávky mimořádné okamžité pomoci osobám 
ohroženým sociálním vyloučením a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.  
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 Centrum sociálních služeb Praha - sociálně právní poradna  

Poskytování bezplatného sociálně právního poradenství, pomoci při vyhotovení písemných 
podání k soudům či jiným institucím, mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní řešení 
sporu).  
Kontakt: Centrum sociálních služeb Praha-sociálně právní poradna, Chelčického 39, Praha 3 
  

 Centrum sociálních služeb Praha - KONTAKT  
Informační centrum sociálních služeb.  
Adresa organizace: KONTAKT - Centrum sociálních služeb Praha, Ječná 3, Praha 2  
 

 Městská část Praha 14 - Úřad u Vás doma  

Poskytování služeb, úkonů v místě bydliště v působnosti: Občanskosprávního odboru, tj. 
vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu, ověření podpisu a Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, tj. příspěvek na péči, příspěvek na úpravu bytu, mimořádné 
výhody průkazky TP, ZTP, ZTP/P), příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na 
individuální dopravu, příspěvek na provoz motorového vozidla. Služba je určena občanům 
starším 75 let a všem držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, kteří nepobírají příspěvek na provoz 
motorového vozidla nebo individuální dopravu. V mimořádných případech (např. dlouhodobá 
snížená pohyblivost) služba poskytnuta i ostatním občanům.  
Kontakt: Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most,  
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Odbor státní sociální podpory  

Dávky státní sociální podpory 
 
V rámci systému státní sociální podpory je zahrnuto osm dávek státní sociální podpory. Dávky 
státní sociální podpory jsou : 

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 
1. přídavek na dítě, 
2. sociální příplatek, 
3. příspěvek na bydlení, 

a) ostatní dávky 
1. rodičovský příspěvek, 
2. příspěvek na školní pomůcky, 
3. dávky pěstounské péče, 
4. porodné, 
5. pohřebné. 

 
Zákonem č. 113/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů došlo od 1. dubna 2006 k zavedení nové dávky státní sociální podpory 
příspěvek na školní pomůcky. 
Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 1000 Kč. Nárok na dávku vzniká nezaopatřenému dítěti 
dnem 1. června příslušného kalendářního roku, kdy dítě začíná plnit povinnou školní docházku 
při splnění všech zákonných podmínek nároku na dávku. Stát touto dávkou přispívá rodinám 
s výdaji, které jsou spojeny s nákupem školních pomůcek prvňáčka.  
Zákonem č. 113/2006 Sb., došlo ke zvýšení částek porodného od 1. dubna 2006, a to tak, že 
porodné při narození jednoho dítěte činí 17500 Kč, při narození dvojčat porodné činí 52500, při 
narození trojčat porodné činí 78750 Kč. 
Zákonem č. 134/2006Sb.,, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře došlo ke 
zrušení dávky státní sociální podpory Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc ode dne 1. června 2006. Uvedený příspěvek se transformoval do Státního 
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O státním příspěvku 
rozhoduje krajský úřad na základě podané žádosti zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 
 
Od června 2006 došlo na odboru státní sociální podpory ke změně systému archivace spisové 
dokumentace. Za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a zpracování programu archivace 
OKsystemem s.r.o. je veškerá písemná dokumentace digitalizována, digitální obrazy jsou 
kontrolovány a podepisovány certifikátem poskytnutým I. Certifikační Autoritou a spisová 
dokumentace je archivována firmou Aries data a.s.. 
 
V roce 2006 žádosti o dávky státní sociální podpory vyřizovalo 13 zaměstnanců Úřadu městské 
části Praha 14. 
Za rok 2006 bylo přijato a vyřízeno 16 207 žádostí o dávky státní sociální podpory. 
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Oddělení právní, bytové a matriční  

 
úseku matričního, který vede běžnou matriční agendu, týkající se občanů, kteří mají trvalé 
bydliště na území správního obvodu m.č. Praha 14,  tj. matrika narozených, sňatků, úmrtí, 
zvláštní matrika (události, které nastaly v cizině a týkají se výše uvedeného), dále pak zajišťuje 
dle zákonné úpravy  změny jména a příjmení na žádost občana,  připravuje podklady pro udělení  
státního  občanství, kdy občané, kterým bylo uděleno státní občanství,  skládají na Úřadu slib; 
v roce 2006 bylo uzavřeno na Úřadu m. č. Praha 14  to bylo 401 sňatků (rozvody 187); státní 
občanství  bylo uděleno celkem 15 občanům.   
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Krizové řízení  
 
Bylo dokončeno zpracování VHP společnosti Linde Technoplyn a.s. a společnosti Český Plyn k. 
s. V prosinci byla pro veřejnosti zpracována MHMP ve spolupráci s naší MČ „Informace určená 
veřejnosti v zóně havarijního plánování,“ která byla občanům poskytnuta v roce 2007. 
V měsíci květnu byla prováděna opatření k zmapování počtu drůbeže a ostatních ptáků 
v drobných chovech na MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernic s cílem připravit se na možnou 
nákazu ptačí chřipkou, která byla hygienickou službou zjištěna na několika místech ČR. 
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Bezpečnostní složky (městská a státní policie, záchranný systém) 

MĚSTSKÁ POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY  
•  zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku na území hlavního města Prahy a plní další úkoly 
stanovené zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České 
republiky, 
•  každý má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů 
požadovanou pomoc poskytnout.  
 

Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy 
Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10-Vinohrady 

 
 

 
STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE 
• kontrolují a postihují nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů,  
• v rámci postihu dopravních přestupků využívají technických prostředků k zabránění odjezdu 

vozidel (tzv. botičky) a nařizují odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním 
provozu, provádějí kontroly SPZ a RZ s ověřením v  evidenci odcizených vozidel a značek 

• dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití  
• provádí kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením na podávání 

alkoholických nápojů dětem a mladistvím, (dle §30 přestupkového zákona) 
• ověřují v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně 

hledaných osob Policií ČR  
• zakročují proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalismu a dalším negativním jevům a 

přispívají tak k ochraně občanů  a jejich majetku 
• postihují přestupky proti veřejnému pořádku, nejčastěji: rušení nočního klidu, znečišťování a 

zábor veřejných prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek 
• kontrolují dodržování vyhlášek města (např. v oblasti používání pyrotechniky, žebrání, 

veřejné zeleně atd.) 
• dohlížejí na přechodech pro chodce, přednostně v blízkosti škol 
• provádějí osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany.  
 
 

Městskou policii hl. m. Prahy řídí primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém v úzké 
spolupráci s náměstkem primátora pro bezpečnost a legislativu Mgr. Rudolfem Blažkem, 
který byl pověřen zastupováním primátora ve věcech Městské policie v hl. m. Praze. Přímou 
výkonnou pravomocí při řízení Městské policie hl. m. Prahy pověřila Rada hl. m. Prahy 
ředitele Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimíra Kotrouše. Inspekci řídí JUDr. Josef 
Tomíček (viz přiložené schéma). Územní útvary Městské policie se dělí na Obvodní 
ředitelství 1-15.  
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OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 14       
Vlčkova 1067 
198 00 Praha 9-ČM  ředitelka a policejní rada   Ing. Bc. Dana Hetzlová 

 
od roku 2000 ředitelka OŘ MP, držitelka ocenění strážník roku 2003, jediná žena na postu OŘ MP 

Do spravovaného území Městské policie spadají tři samostatné správní celky městských částí 
Prahy 14 (Praha 14 a Dolní Počernice), Prahy 20 (Horní Počernice) a Prahy 21 (Újezd nad 
Lesy, Klánovice, Běchovice, Koloděje). Z hlediska uspořádání obvodu jde tedy o sedm 
městských částí tzv. okrajové Prahy, přičemž za stěžejní je považována naše MČ Praha 14. Už 
vzhledem k tomu, že v ní probíhá poměrně dynamický rozvoj sídlištní výstavby a také pro 
bohaté zastoupení obchodních a zábavních zón.  

Na obvodní ředitelství městské policie Prahy 14 slouží 60 strážníků. Celá městská část je 
rozdělena na okrsky (Kyje + Hutě, Hloubětín + Lehovec, Kyje + Jahodnice + Hostavice), z nichž 
každý má svého strážníka, na Černém Mostě jsou dva. Navíc po celých čtyřiadvacet hodin slouží 
autohlídky a pěší hlídky.  
 
Detašovaná pracoviště:  
Klánovice - V pátém 234, Dolní Počernice - Stará obec 10, Horní Počernice - Jívanská 635, 
Koloděje - K jízdárně 9, Běchovice - Za poštovskou zahradou 479, Újezd nad Lesy -  Lomecká 
656, Hloubětín - vestibul metra "B", Černý Most - Kpt. Stránského 984 
 
okrsky:   celkem 11   okrskářů 18 
č. 1 Valenta Jiří, Schuster Roman, Davidovič Jiří,  Újezd nad Lesy 
 Perniš Dušan 
č. 2 Hladík Martin, Pšenčík Petr, Hojer Václav,   Klánovice 
 Kubera Karel 
č. 3 Skolil Zdeněk      Koloděje 
č. 4 Bureš Miroslav, Macek Pavol   Běchovice 
č. 5 Chlaň Marek, Hasoň Rudolf, Hanzlík Václav,  Horní Počernice 

Burian Petr 
č. 6 Frančík Vlastimil     Dolní Počernice 
č. 7 Novotný Petr (stálá dozorní služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Kbelská, Kolbenova, Chlumecká, hranice k.ú. MČ Praha-H.Počernice, Satalice, 
Kbely 
č. 8 Matějka Karel     Hloubětín, vestibul metra 
hranice okrsku: Průmyslová, Kbelská, Kolbenova, Broumarská, Tálinská, Oborská, Čelákovická 
č. 9 Dlouhý Michal (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Průmyslová, Oborská, Tálinská, Broumarská, Nedokončená, hranice k.ú. MČ 
Praha 10 
č. 10 Novotný Petr      Černý Most, Kpt. Stránského 984 
hranice okrsku: Broumarská, Chlumecká, Východní spojka, hranice k. ú. MČ Horní a Dolní 
Počernice, Rokytka potok 
č. 11 Jiroušek Bohumil (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Nedokončená, Broumarská, Rokytka-potok, hranice MČ Dolní a Horní 
Počernice, Praha 10 
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Strážníky bylo v roce 2006 zjištěno a řešeno celkem 45 240 přestupků, bylo uděleno 27 891 
pokut v souhrnné výši 6 400 500 korun. Z celkového počtu bylo v dopravě zjištěno 34 581 
přestupků, ve veřejném pořádku 6 357 a zbývajících 4 302 v ostatních přestupcích.  

Ve sledovaném období probíhaly průběžně kontrolní akce zaměřené na kontroly psů (zjištěno 
368 přestupků, 57 psů nemělo známku), neoprávněné zábory, vraky (352), dopravu v klidu, 
chodce (1628), kontroly restauračních zařízení, dodržování tabákového zákona (zjištěno 2 935 
přestupků), zajišťování přechodů u vytipovaných škol a další. Tyto akce probíhají také 
v součinnosti s pracovníky ÚMČ, psovody MP, PČR. Dále bylo zjištěno 22 hledaných osob, 11 
osob bylo omezeno na osobní svobodě.  
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY   
místní oddělení Kyje-Praha 9    pplk. Bc. Jaroslav Šimáček 
Bryksova 817 
Praha 9-ČM (u konečné metra B) 
 
Území působnost toho policejního oddělení je pro celou Prahu 14 (Černý Most, Kyje, Hloubětín, 
Hostavice) a také Dolní Počernice. Zabývají se vyšetřováním vloupání do motorových vozidel a 
jejich krádeží hlavně na parkovištích zdejší obchodní zóny, dále šetří násilnou trestnou činnost 
(loupeže a přepadení), krádeže zavazadel (zejména v obchodních centrech) a vloupání do 
různých objektů (zejména do sklepních kójí).  
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Letopisecká komise  
 

 

 
 
 
 
 
 

Letopisecká komise Prahy 14 (zleva Jaroslav Šmíd, Miroslav Froněk, Renáta 
Rudolfová, Jan Břinek) 
 

 
Životopisy členů letopisecké komise 

 
 Renáta Rudolfová (rozená Čacká) 

Narodila jsem se 12. října 1970, jsem vdaná. 25. dubna 2006 se mi narodil syn Pepa. Dětství i 
převážnou část dospělosti jsem prožila v Kyjích a v současné době bydlím na sídlišti Lehovec. 
Jsem absolventkou kyjské základní školy v Šimanovské ulici, do které jsem docházela v letech 
1977-1985. Původní profesí jsem typografkou v polygrafickém průmyslu. Vyučila jsem a 
odmaturovala na středním odborném učilišti polygrafickém pro tehdejší Novinářské závody Mír, 
které sídlily na Václavském náměstí v centru Prahy. Zde jsem pracovala až do roku 1994, kdy 
jsem odešla pracovat do soukromého sektoru - do bývalé tiskárny Zatřepálek v Rožmberské ulici 
v Kyjích. Od prvního května roku 1995 jsem zaměstnána v redakci Listů Prahy 14 jako 
redaktorka se zaměřením na historii a kulturní osobnosti. Zajímám se o dějiny umění,  
genealogii (nauka o předcích a rodopisném bádání) a historickou literaturu faktu.  

 
 

 
kronikářka Prahy 14 

 
 Jan Břinek 

Narodil jsem se 7. srpna 1933 v Praze. Matka byla domácí švadlena a otec dělník a šofér. 
Předškolní věk jsem prožil v Hloubětíně v rodinném domku v Chaloupkách. Školu jsem vychodil 
též v Hloubětíně a jelikož během absolvování školy proběhla okupace, měl jsem školu 
prodlouženou o jeden rok (JUK). 
V roce 1948 jsem nastoupil do učení v továrně Aero jako letecký mechanik. Během učení se 
učňovská škola přestěhovala do Letňan, ale pouze dílny, učňovskou školu jsem opět navštěvoval 
v Hloubětíně ve Staré škole čp. 78. 
Po vyučování jsem krátce pracoval v továrně Letov, odkud mne továrna Aero vyreklamovala a já 
nastoupil do prototypové dílny (už ČKD). Po absolvování vojenské služby jsem opět nastoupil do 
ČKD (Aero). Když byla letecká výroba převedena do Vodochod, rekvalifikoval jsem se na výrobu 
silnoproudu (odpojovače), ale i tato výroba byla po čase přestěhována do Plzně. Přešel jsem 
proto do učňovské školy jako údržbář. 
V roce 1976 jsem změnil zaměstnání a nastoupil práci v Úřadě předsednictva vlády ČSSR ve 
správě technických služeb, kde jsem setrval až do odchodu do důchodu. 
Ve volném čase se věnuji amatérské fotografii a různé sběratelské činnosti (zápalkové nálepky, 
přívěsky ke klíčům a turistické atd.). Poslední době hodně času věnuji studii historie mého 
rodiště. 
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 Ing. Miroslav Froněk - předseda letopisecké komise 

Narodil jsem se v Praze dne 4. května 1960. Od roku 1961 jsem bydlel v Hloubětíně, a to s rodiči 
a starším bratrem. Tam jsem také chodil do základní školy. V roce 1975 jsem nastoupil na 
Střední průmyslovou školu stavební v Praze 5 ve Zborovské ulici. V roce 1980 jsem začal 
studovat na ČVUT fakultu stavební, obor ekonomika a řízení stavebnictví. Absolvoval jsem 
v roce 1986. V roce 1982 jsem se oženil. V roce 1983 a 1985 se mi narodily dcery Kateřina a 
Michaela. Obě nyní studují Vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Do svého prvního 
zaměstnání jsem nastoupil v roce 1986, a to jako stavbyvedoucí u Ředitelství výstavby spojů. 
Druhým zaměstnáním byla funkce hlavního energetika u OPBH Praha 9. Toto zaměstnání trvalo 
od března do listopadu roku 1990. Od listopadu 1990 se plně věnuji kromě let 1996-1997 
komunální politice, a to ve funkcích místostarosty a starosty. Mimo vlastní práci se věnuji 
zejména sportu, dnes již bohužel pasivně. Aktivně jsem hrál fotbal, tenis, stolní tenis a další. 
 

 
 Mgr. Jaroslav Šmíd 

Narodil jsem se 1. 9. 1952 v Praze, kde jsem s výjimkou dvouleté základní vojenské služby prožil 
celý dosavadní život. Absolvoval jsem ZŠ, čtyřleté gymnázium ukončené maturitou a dálkově 
fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze s magisterským titulem. Pracoval jsem na NVP 
(národní výbor hl. m. Prahy) v tiskovém oddělení primátora, dále v Lidovém nakladatelství, v 
nakladatelství Panorama (redakce týdeníku Kino a oddělení knižní propagace), u ČSD - 
provozní oddíl Praha jako uklízeč, na odboru kultury Prahy 9 v redakci měsíčníku Devítka. 
Krátce jsem podnikal na živnostenský list (nákup a prodej pragensií a pohlednic) a měl jsem  
registraci na soukromé nakladatelství EGO. Od roku 1994 pracuji jako vedoucí redaktor Listů 
Prahy 14. Jsem rozvedený, mám syna Ondřeje (pracuje jako kuchař) a dceru Radku (pracuje 
jako prodavačka knih). 
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I. kapitola/2006     Politický a veřejný život  
 

volební období 2002-2006 
volební období 2006-2010 

 
 
 

 Správní obvod Praha 14 (MČ Praha 14, MČ Praha-Dolní Počernice) 

 Politické zastoupení Prahy 14 

 Psalo se o nás 
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Správní obvod Praha 14 
 
Městská část Praha 14 
Postavení MČ je určeno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění. 
Městská část plní úkoly v samosprávné působnosti v rozsahu stanoveném tímto zákonem a 
Statutem hl. m. Prahy a zabezpečuje svěřené úkoly v oblasti výkonu státní správy v 
přenesené působnosti na úrovni správního obvodu. Základní dokumenty samosprávy jsou 
územní plán, program rozvoje a rozpočet. Finanční hospodaření se řídí rozpočtem a 
rozpočtovým výhledem.  

Orgány městské části Praha 14: 

1. Zastupitelstvo  
2. Rada  
3. Starosta 
4. Výbory ZMČ 
5. Komise RMČ 
6. Úřad městské části 

 
Poznámka kronikáře:  
Rok 2006 byl z pohledu kalendářního roku velice zajímavý, neboť v říjnu proběhly komunální volby a my se 
v textu setkáváme se dvěma zvolenými orgány Městské části Prahy 14, se „starým“ a nově zvoleným 
zastupitelstvem a se všemi dalšími náležitostmi, vyplývajícími z těchto podstatných změn.  

 
1. Zastupitelstvo MČ Praha 14     volební období 2002-2006 

V komunálních volbách 1.-2. listopadu 2002 bylo v městské části Praze 14 zvoleno 31členné 
Zastupitelstvo,  které na svém ustavujícím jednání 26. 11. 2002 zvolilo 9člennou Radu a výbory 
finanční a kontrolní dále pak výbor pro správu majetku a pro dopravu. Zastupitelstvo představuje 
nejvyšší orgán městské části Praha 14.   

ODS     38,1 %  (13 mandátů) 
ČSSD    16,5 %  (  5 mandátů) 
Demokraté J. Kasla  15,0 %  (  5 mandátů) 
KSČM    10,4 %  (  3 mandáty) 
Sdružení nezávislých    9,6 %  (  3 mandáty) 
KDU-ČSL      6,0 %  (  2 mandáty) 
US-DEU       4,0 %   (  0 mandátů) 
       ----------------------- 
       31 členů zastupitelstva 

 
 
SEZNAM ZASTUPITELŮ -   podle získaných preferenčních hlasů 
ODS (13 mandátů)     

Ing. Miroslav Froněk    3 180 
MUDr. Kateřina Pavlíčková   3 128 
Ing. Miroslav Skala    3 097 
Mgr. Daniel Rovan    3 064 
Ing. Pavel Mixa     3 057 
Ing. Eva Bažilová     3 038 
Mgr. Jitka Žáková     2 973 
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Renata Hušková     2 954  
Helena Mandjounehová    2 951 
Ing. Josef Voseček     2 947 
Ing. Miroslav Vysloužil    2 925 
Eva Dokonalová     2 910 
Vladimíra Petzoldová    2 891 

ČSSD (5 mandátů) 
Miroslav Dvořák     1486 
Soňa Matoušková - bezpartijní kandidát  1443 
Mgr. Jaroslav Jiroušek    1438 
Petr Kovanda     1317 
Doc. Ing. Oto Roth  do 2. 6. 2005 - úmrtí 1312 od 2. 6. 2005 Josef Ťoupal 

Demokraté Jana Kasla (5 mandátů) 
Koalice Strany Evropských demokratů 
a ODA (Občanskodemokratická aliance) 

RNDr. Jiřina Nováková, CSc.   1512 
Ing. Ladislav Dubský - bezpartijní kandidát  1328 
Judr. Eva Hášová     1315 
Ing. Vladimír Vojta, CSc.    1289 
Ing. Karel Cekota     1270 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) (3 mandáty) 
Jitka Krátká     905 
Petr Zubec      870 
Ing. Václav Hollan     835 

Sdružení nezávislých (3 mandáty) 
František Čuchal od 22. 6. 2004 

Ing. Pavel Tůma     933 
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.   932 

Kandidáti KDU-ČSL 
PhDr. Hana Urbanová    670 
PhDr. Zuzana Jelenová    633 
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2. Rada MČ Praha 14 
Rada MČ Praha 14 je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti je 
odpovědná Zastupitelstvu. Rada MČ zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. V 
rámci samostatné působnosti přezkoumává opatření přijatá komisemi, popř. odbory nebo útvary 
úřadu a je oprávněna řídit činnost komisí, úřadu a ukládat jim úkoly.  RMČ rozhoduje v oblasti 
přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Komise je ze své činnosti odpovědná 
RMČ, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku je podřízena Magistrátu hl. m. 
Prahy. Vytvořeny byly komise regionálního plánování, životního prostředí, komise školská a 
bytová, komise pro prevenci kriminality, komise pro sociálně právní ochranu dětí ve smyslu 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a Statutu hl. m. Prahy a komisi kultury a 
aktivit volného času. Mezi specializované komise, zřízené dle platných právních předpisů patří 
inventarizační a povodňová. Dále pak je to Bezpečnostní rada městské části Praha 14 (dle 
zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., o krizovém řízení) či 
komise škodní (k řešení škod a ztrát, včetně odškodňování pracovních úrazů) a likvidační.  
 
Ing. Miroslav Froněk starosta MČ Praha 14 

člen zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy 
Ing. Miroslav Skala  místostarosta 
Mgr. Jaroslav Jiroušek místostarosta 
Mgr. Daniel Rovan  místostarosta 
Eva Dokonalová  ODS 
Ing. Josef Voseček  ODS 
Mgr. Jitka Žáková  ODS 
Miroslav Dvořák  ČSSD 
Soňa Matoušková  bezpartijní 

 
3. Starosta        Ing. Miroslav Froněk 

Postavení a pravomoc starosty se řídí zákonem O hlavním městě Praze v platném znění. V 
souvislosti s ustanovením zvláštním předpisů starosta ukládá úkoly na základě pověření RMČ 
řediteli Městské policie a Policie ČR působící na území m. č. Praha 14 související se 
zabezpečováním místních záležitostí ve veřejném pořádku a bezpečnostní problematiky. Dále 
plní povinnosti uložené vedoucímu orgánu veřejné správy zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole v platném znění. Úzce spolupracuje s odborem kanceláře starosty, samostatným 
oddělením sekretariátu členů rady a odborem interního auditu.  
 
Statutárním zástupcem starosty je   
Ing. Miroslav Skala - 1. zástupce starosty: odbor výstavby a dopravy, odbor životního prostředí, 
odbor územního rozvoje 
Mgr. Jaroslav Jiroušek - 2. zástupce starosty: odbor školství, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, odbor státní sociální podpory, odbor občanskosprávní 
Mgr. Daniel Rovan - 3. zástupce starosty: odbor ekonomiky a správy majetku, partner pro 
jednání s představenstvem a.s. Správa majetku Praha 14. 
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Komise Rady MČ Praha 14 (2002-2006) 
 
Rada městské části Praha 14 na svém 1. jednání dne 3.12. 2002 zřídila tyto komise: komise 

regionálního plánování, komise životního prostředí, komise školská, komise bytová, komise 
pro prevenci kriminality, komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci,  komise 
kultury a aktivit volného času. Komise zdravotní byla zrušena.  

stav ke dni 1. 6. 2006 

 komise předseda  tajemník členové 
komise prevence kriminality Renata Hušková Bohumil Sobotka Ing. Luděk Lisý 

Por.Pavel Černoch 
Ing.Bc.Dana Hetzlová 
JUDr.Tomáš Bláha 
Mjr.Ivana Adamcová 
RNDr.Tomáš Jirsák, Csc. 
Ing.Ladislav Dubský 
Ing. Miroslav Skala 
PaedDr. Vladimíra 
Kohoutová 
Radka Novotná 
MUDr.Václav Bouda 
Petr Kovanda 

komise pro sociálně právní 
ochranu dětí a sociální věci  

PhDr. Hana 
Urbanová 

David Beńák PaedDr.Vladimíra 
Kohoutová 
PhDr.Ivana Halíková 
Mgr.Václav Navrátil 
JUDr.Jana Tondrová 
PhDr. Milan Kořínek 
Jana Pecková 
Miroslava Filipová 
Lubomír Vůjtěch 
MUDr. Pavel Drlík 
MUDr. Kateřina Boudová 
Miluše Menšíková 

komise regionálního 
plánování 

Ing. Vladimír 
Vojta, CSc. 

Ing. Jana 
Lebedová 

Ing.Pavel Tůma 
Ing.arch.Milan Veselý 
Ing.Karel Soukeník zemřel 
Ing.Karol Boško 
Ing.Jaroslav Chládek 
Ing.Vít Záruba 
Zdeněk Ruta 
Viktor Šíma 
Josef Kutmon 
Rudolf Mikeš 

komise životního prostředí  MUDr. Kateřina 
Pavlíčková 

Ing. Vl. Vyčihlo Mgr.Jitka Žáková  
Petr Zubec 
Ing.Luděk Lisý 
Ing.Milan Tůma 
Simona Ďoubalová 
Daniel Koláček 
Václav Koskuba 
Ivona Hlasová 
 Petr Pavlíček 

komise školská  Mgr. Jitka Žáková Alena Naidrová Jitka Krátká 
PhDr.Eva Podhajská 
MVDr. Martin Pangrác 
Ing.Jaroslav Chládek 
Ing.Mgr.Marie Nováková 
Mgr.Václav Navrátil 
Mgr.Jarmila Kolečková 
Mgr.Jan Kunický 
Jaroslava Kozohorská 
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Martina Černá 
komise zdravotní  Soňa Matoušková Daniela 

Hejduková 
RNDr.Jiřina Nováková,Csc. 
MUDr.Pavel Drlík 
MUDr.Kateřina Boudová 
MVDr.Martin Pangrác 
Miroslava Filipová 
Miluše Wolduová 
Miluše Menšíková 
Petr Růžička 

komise bytová Miroslav Dvořák Eva Stelčovská 
zemřela 2006 
Alena Buriánová 

Ing. Eva Bažilová 
Ing. Karel Cekota 
Eva Dokonalová 
Ing. Miroslav Froněk 
Bohumil Sobotka 
Eva Prknová 

komise kultury a 
volnočasových aktivit 

PhDr. Zuzana 
Jelenová 

Marcela 
Pavlíčková 

RNDr. Jiřina Nováková, 
CSc. 
Jitka Krátká 
Petr Zubec 
Jaroslav Pivoňka 
Ing. Mgr. Marie Nováková 
Zuzana Grigarová 

komise letopisecká 
 

Ing. Miroslav 
Froněk 

zapisovatel 
Mgr. Jaroslav 
Šmíd 

Mgr. Jaroslav Šmíd 
Renáta Rudolfová 
Jan Břinek 
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Výbory Zastupitelstva MČ Praha 14 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém 2. zasedání dne 17. 12. 2002 zrušilo tyto 

výbory Zastupitelstva městské části Praha 14: výbor kontrolní, výbor finanční, výbor pro správu 
majetku a zřídilo jako své poradní a iniciativní orgány na volební období 2002-2006 tyto 
výbory: 
výbor kontrolní, výbor finanční, výbor pro správu majetku, výbor pro dopravu 

 
výbor předseda tajemník členové  
kontrolní výbor Ing. Václav Hollan Mgr. Eva Koplíková Petr Kovanda 

Vladimíra Petzoldová 
Renata Hušková 
Ing.Miroslav Vysloužil  

finanční výbor Doc.Ing. Oto Roth 
zemřel 
Eva Dokonalová 

Ing. Petr Winkler Ing. Vladimír Vojta, Csc. 
Miroslav Dvořák 
Eva Dokonalová - Josef 
Ťoupal 
Ing. Eva Bažilová 
MUDr. Kateřina Pavlíčková 
Ing. Vratislav Štěpař, Csc. 

výbor pro správu 
majetku 

JUDr. Eva Hášová JUDr. Jana Bašná Helena Mandjounehová 
Ing.Miroslav Vysloužil 
Pavel Zeman 
Jan Černík 
František Čuchal 
Soňa Matoušková 
PhDr. Hana Urbanová 
Jiří Šebek 

výbor pro dopravu Ing. Pavel Mixa Ing. Károlly Pallagi Ing. Pavel Tůma 
Ing. Ladislav Dubský 
Josef Kutmon 
Ing. Josef Voseček 
Vladimíra Petzoldová 
Jan Fürbach 
František Herget 
Ing. Vratislav Štěpař, Csc. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – červen 2006 
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 2. - 3. června 2006, se v 

městské části Praha 14 zúčastnilo celkem 19 392 občanů. Volební účast dosáhla 63,29 % (z 30 
667 oprávněných voličů).  
O voličskou přízeň se ucházelo 26 stran, z nichž se do parlamentu dostaly s následujícím ziskem 
hlasů v Praze 14: ODS 9 416 (48,77 %), ČSSD 4 753 (24,62 %), Strana zelených 1 565 (8,10 
%), KSČM 1 511 (7,82 %), KDU-ČSL 843 (4,36 %)  
 
Praha má v parlamentu 25 poslanců, z toho 11 nováčků. Jedním z nich je Daniel Rovan (ODS) 
z Černého Mostu. Je to vůbec poprvé, kdy komunální politik z naší městské části zasedl 
v poslanecké sněmovně.  
Mgr. Daniel Rovan se narodil v Praze v roce 1964. Absolvoval pedagogickou fakultu a stal se 
učitelem za ZŠ. Od roku 1992 se pohybuje ve veřejné správě, kde pracoval jako vedoucí 
ekonomickéhých odborů, a od roku 2002 působil jako zástupce starosty MČ Praha 14. Je ženatý 
a má dvě dcery. Aktivně hraje squash a fotbal.  
 

Okrsek s nejvyšším počtem 
voličů  

697- ZŠ Gen. Janouška 1.645 

Okrsek s nejnižším počtem 
voličů  681 - Za horou 158 
Okrsek s nejvyšší účastí 
voličů 687 - škola Mochovská 84,23% 
Okrsek s nejnižší účastí 
voličů  692 - ZŠ Bří. Venclíků 44,39% 
Okrsek s nejlepším 
výsledkem pro ODS 700 - ZŠ Vybíralova 56,67% 
Okrsek s nejlepším 
výsledkem pro ČSSD 685 - škola Mochovská 33,80% 
Okrsek s nejlepším 
výsledkem pro KSČM 688 - ZŠ Chvaletická 14,87% 
Okrsek s nejlepším 
výsledkem pro KDU-ČSL 704 - ZŠ Šimanovská 7,53% 
Okrsek s nejlepším 
výsledkem pro SZ 694 - ZŠ Bří Venclíků 11,37% 
Okrsek s nejhorším 
výsledkem pro ODS 688 - ZŠ Chvaletická 40,51%  
Okrsek s nejhorším 
výsledkem pro ČSSD 702 - rest. U Kamila 19,25% 
Okrsek s nejhorším 
výsledkem pro KSČM 711 - Galerie 14 3,14% 
Okrsek s nejhorším 
výsledkem pro KDU-ČSL 695 - ZŠ Bří Venclíků 1,67% 
Okrsek s nejhorším 
výsledkem pro SZ  681 - Za horou 4,38%  
    

  
Pro porovnání výsledky v hlavním městě Praze: ODS 317 224 (48,32 %), ČSSD 152 962 
(23,29 %), Strana zelených 60 384 (9,19 %), KSČM 51 925 (7,90 %), KDU-ČSL 31 820 (4,84 
%). Volební účast 68,51 %  
Celostátní výsledky: ODS 35,38 %, ČSSD 32,32 %, KSČM 12,81 %, KDU-ČSL 7,22 %, Strana 
zelených 6,29 %. Volební účast 64,47 % 
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Komunální volby – říjen 2006 
Výsledky obecních voleb v Praze 14 
Voleb do zastupitelstev obcí, konaných 20.- 21. 10. 2006, se v MČ Praha 14 zúčastnilo v 31 
volebních okrscích 10 350 občanů. Volební účast dosáhla 33,21 % (z 31 164 oprávněných 
voličů). Jako v celé Praze, tak i v naší městské části proběhly volby do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy (70 mandátů), kdy ODS poprvé v historii získala nadpoloviční většinu hlasů (54,4 %, 42 
mandátů), další pořadí: ČSSD (15,9 %, 12 mandátů), KSČM (7,9 %, 6 mandátů), Strana 
zelených (7,8 %, 6 mandátů) a SNK Evropští demokraté (5,4%, 4 mandáty). Dále se volilo do 
Zastupitelstva MČ Praha 14 (31 mandátů), kdy ODS získala rovněž nadpoloviční většinu hlasů 
(viz graf)  
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Nové zastupitelstvo MČ Praha 14      
         volební období 2006-2010 
V komunálních volbách 20. až 21. října 2006 bylo v městské části Praze 14 zvoleno 
31členné Zastupitelstvo, které na svém ustanovující zasedání 14. listopadu 2006 zvolilo 
9člennou Radu a na svém druhém jednání (19. 12. 2006) zvolila nové výbory kontrolní a 
finanční. Zastupitelstvo představuje nejvyšší orgán městské části Prahy 14.  
 
      Počet mandátů 
ODS    55,34 % 19 
ČSSD    14,51 % 4 
Strana zelených  10,29 % 3 
KSČM       8,50 % 2 
KDU-ČSL, nestraníci   5,90 % 2 
SNK Evropští demokraté   5,43 % 1 
      ------------------------------ 
      31 členů zastupitelstva 
 
 
 
SEZNAM ZASTUPITELŮ  
ODS (19 mandátů)    
Báča Jaroslav     5324   
Bažilová Eva Ing.   5461   neuvolněný člen Rady  
Dokonalová Eva   5319 
Froněk Miroslav Ing.   5558   starosta MČ Praha 14 
Hušková Renata   5447   neuvolněný člen Rady 
Kohoutová Vladimíra PaedDr. 5396 
Mikeš Rudolf    5373 
Nálevková Dana Mgr.  5387   změna 28. 6. 07 Černík Jan  
Nováková Eva PhDr.  5443 
Pavlíčková Kateřina MUDr.  5511 
Petzoldová Vladimíra  5357   neuvolněný člen Rady 
Rovan Daniel Mgr.    5432  poslanec parlamentu ČR, neuvolněný člen Rady 
Skala Miroslav  Ing.   5398   neuvolněný člen Rady 
Sobotka Bohumil    5411    zástupce starosty m. č. Praha 14 
Šebek Vojtěch   5373 
Vacek Antonín   5336 
Voseček Josef Ing.   5356 
Vysloužil Miroslav Ing.  5315 
Žáková Jitka Mgr.   5453   zástupce starosty m. č. Praha 14  
 
 
ČSSD (4 mandáty) 
Dvořák Miroslav   1473     
Horký Otakar Dr. Ing.  1514 
Kovanda Petr   1438 
Vůjtěch Lubomír   1461 
 
Strana zelených (SZ) (3 mandáty) 
Bartoš Lubomír Mgr.  1161 
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Fořtek Jiří Ing. Bezpartijní  1159 
Picková Ilona Ing.   1161 
 
KDU-ČSL (2 mandáty) 
Boudová Kateřina MUDr. bezpar. 982    rezignace na ustanovujícím zasedání 
Zastupitelstva 
Novotná Radka DiS      náhradnice za Boudovou Kateřinu 
Jelenová Zuzana PhDr.  796   neuvolněný člen Rady 
    
 
KSČM (2 mandáty) 
Krátká Jitka    883 
Křížek František   846 
 
SNK ED (1 mandát) 
Šebek Jiří    684 
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2. Rada MČ Praha 14 
Rada MČ Praha 14 je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti je 
odpovědná Zastupitelstvu. Rada MČ zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. V 
rámci samostatné působnosti přezkoumává opatření přijatá komisemi, popř. odbory nebo 
útvary úřadu a je oprávněna řídit činnost komisí, úřadu a ukládat jim úkoly.  RMČ rozhoduje 
v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Komise je ze své činnosti 
odpovědná RMČ, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku je podřízena 
Magistrátu hl. m. Prahy. Vytvořeny byly komise regionálního plánování, životního prostředí, 
komise školská a bytová, komise pro prevenci kriminality, komise pro sociálně právní ochranu 
dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a Statutu hl. m. Prahy a 
komisi kultury a aktivit volného času. Mezi specializované komise, zřízené dle platných 
právních předpisů patří inventarizační a povodňová. Dále pak je to Bezpečnostní rada městské 
části Praha 14 (dle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 
o krizovém řízení) či komise škodní (k řešení škod a ztrát, včetně odškodňování pracovních 
úrazů) a likvidační.  
 
Ing. Miroslav Froněk ODS, starosta MČ Praha 14 

člen zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy 
Bohumil Sobotka  ODS, místostarosta 
Mgr. Jitka Žáková  ODS, místostarosta 
Ing. Věra Bažilová  ODS 
Renáta Hušková  ODS – neuvolněná členka Rady 
Vladimíra Petzoldová  ODS 
Mgr. Daniel Rovan  ODS – neuvolněný člen Rady, poslanec parlamentu ČR 
Ing. Miroslav Skala  ODS – neuvolněný člen Rady 
PhDr. Zuzana Jelenová KDU-ČSL 
 
 

3. Starosta        Ing. Miroslav Froněk 
Postavení a pravomoc starosty upravují  §§ 72 –76 a následující, § 92/1 a 97 a násl., ZMP, popř.  
další ustanovení  ZMP. Je oprávněn při  zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
MČ požádat o součinnost Policii ČR nebo Městskou policii HMP. Má právo používat závěsný 
znak. Kromě povinností určených zákony zabezpečuje v samostatné působnosti problematiku 
ekonomiky, územního rozvoje, ochrany a tvorby životního prostředí a kontrolní činnost. Jmenuje 
a odvolává tajemníka úřadu po předchozím souhlasu ředitele MHMP, stanoví jeho odměnu podle 
zvláštních právních předpisů, kontroluje a hodnotí jeho činnost. Plní povinnosti uložené 
vedoucímu orgánu veřejné správy zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2, písm. i) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
zákonů, navrhuje radě ke jmenování a odvolání vedoucího odboru interního auditu.  
Kompetence starosty: (kromě povinností určených zákony): ekonomika, územní rozvoj, ochrana 
a tvorba životního prostředí, kontrolní činnost, Listy Prahy 14 
 

 
Statutárním zástupcem starosty je 
Mgr. Jitka Žáková: sociální péče a zdravotnictví, školství a vzdělávání (včetně správy 
nemovitého majetku), komunitní plánování, oblast prevence sociálně patologických jevů 
 
Bohumil Sobotka: oblast dopravy, správa nemovitého majetku, investiční činnost, bytová 
politika, informatika, bezpečnost a prevence kriminality, kultura a sport 
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Komise Rady MČ Praha 14 (2006-2010) 
Rada městské části Praha 14 na svém 2. jednání 4.12. 2006 ukončila činnost komisí 

(zřízených na základě usnesení č. 9/RMČ/2002 ze dne 3. 12. 2002) ke dni 31. 12. 2006 a zřídila 
od 1. 1. 2007 tyto komise: územního rozvoje, životního prostředí, pro výchovu a vzdělávání, 
bytovou, bezpečnostní a protidrogovou,  pro sociálně právní ochranu dětí a sociálních věcí, 
kultury a aktivit volného času, majetkovou, dopravní, pro komunální plánování 
 
Komise majetková 
předseda komise :  Jiří Šebek   
členové komise :  Vladimíra Petzoldová   
    Helena Mandjounehová   
    Ing. Vít Záruba     
    František Čuchal    
    Zdeněk Horák     
    Josef Ťoupal     
    Mgr. Daniel Rovan     
    Antonín Vacek 
tajemnice komise:  Ing. Martina Mezenská  
 
Komise kultury a aktivit volného času 
předseda  komise:  Bohumil Sobotka    
členové komise  PhDr. Eva Nováková    
    Jaroslav Báča   odstoupil    
    Jan Šlajs     
    Bc. Monika Hoferová    
    Jiří Kapička     
    Miloslav Zientek    
    Jiří Dušek   odstoupil    
    Jitka Krátká     
tajemnice komise:  Ing. Zdena Rehbergerová   
 
 
Komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci 
předsedkyně komise: Radka Novotná, DiS.         
členové komise: Renata Hušková 
 Martin Pecka       
 PaedDr. Vladimíra Kohoutová    
 MUDr. Kateřina Boudová     
 MUDr. Pavel Drlík     
 Pavlína Sládková    
 Radka Patrasová   
 Daniel Koláček  
 Ing. Bc. Dana Hetzlová (č. 5/08) změna 
tajemník komise: David Beňák, Mgr.        
 
 
Komise bezpečnostní a protidrogová 
předsedkyně komise: Renata Hušková    
členové komise: Ing. Eva Bažilová     
 Jan Černík     
 PaedDr. Vladimíra Kohoutová   
 Mgr. Martin Stolín     
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 Radka Novotná DiS.    
 Ing. Veronika Pavlíková  
 JUDr. Tomáš Bláha  
 Ing. Luděk Lisý  
 Ing. Bc. Dana Hetzlová  
 Por. Milan Mazanec   změna 
 Por. Pavel Černoch   odstoupil 
 Mjr. Ivana Adamcová  odstoupila 
 RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.   
tajemník komise: Ing. František Štoural     
 
Komise bytová 
předseda komise Rudolf Mikeš       
členové komise: Eva Dokonalová    
 Zuzana Grigarová    
 Mgr. Ludmila Špičková    
 Jana Pecková     
 Mgr. Lubomír Bartoš    
 Lubomír Vůjtěch    
 František Křížek    
 Pharm.Dr. Margita Klusáková    
tajemnice komise: Mária Ochranová  
 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
předsedkyně komise: Mgr. Dana Nálevková  odstoupila 
 PhDr. Eva Nováková  změna z člena komise na předsedkyni
 členové komise:     
 Pharm.Dr. Margita Klusáková    
 Jaroslava Kozohorská      
 Ing. Laura Červenková   
 Eduard Raban     
 Ing. Ilona Picková     
 Jitka Krátká     
 Mgr. Jaroslav Jiroušek    
tajemnice komise: Bc. Alena Naidrová     
 
 
Komise komunitního plánování  
předsedkyně komise :  Mgr. Jitka Žáková          
členové komise: Ing. Miroslav Froněk  
 PhDr. Zuzana Jelenová  
 Mgr. David Beňák  
 RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.  
 PhDr. Hana Urbanová 
 Jan Dolínek  
 Juliana Vodrážková  
 Ivana Kadlečková   
 Mgr. Lucie Kádnerová  
 Mgr. Mariana Koláčková 
 Ing. Martina Mezenská   
 Emil Kuman   
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tajemník komise :  Mgr. Jan Špatenka      
 
Komise životního prostředí  
předsedkyně komise : MUDr. Kateřina Pavlíčková    
členové komise: Ing. Miroslav Skala    
 Miroslav Žák     
 Ing. Simona Ďoubalová    
 Ladislav Novotný    
 Mgr. Lubomír Bartoš     
 Miroslav Dvořák    
 Ing. Luděk Lisý     
 Ing. Václav Hollan     
 Aleš Dvořák 
 Martin Svítil 
tajemník komise : Ing. Vladimír Vyčichlo   
 
 
Komise dopravní 
předseda komise : Ing. Miroslav Vysloužil   
členové komise: Josef Kutmon     
 Vojtěch Šebek    
 Jaroslav Báča    
 Ing. Pavel Mixa     
 Ing. Pavel Tůma     
 Milan Bílý     
 Dr. Ing. Otakar Horký    
 Petr Zubec     
tajemník komise:  Ing. Károly Pallagi     změna 
 Kateřina Losertová     
 
 
 
Komise územního rozvoje 
předseda komise: Ing. Josef Voseček                   
členové komise Josef Kutmon     
 Vladimíra Petzoldová   
 Rudolf Mikeš     
 Ing. Jaroslav Chládek    
 Jiří Šebek     
 Ing. Jiří Feřtek     
 Ing. arch. Milan Veselý  
 Ing. Vladimír Vojta, CSc.  
tajemnice komise: Ing. Jana Lebedová           
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Složení výborů Zastupitelstva městské části Praha 14  
Výbor kontrolní 
předseda kontrolního výboru:  Petr Kovanda 
členové kontrolního výboru:   František Křížek 
      Ing. Miroslav Vysloužil 
      Vojtěch Šebek 
      Ing. Ilona Picková 
tajemnice:     Mgr. Eva Koplíková změna 
      Libuše Smejkalová 
 
 
Výbor finanční 
předsedkyně finančního výboru:  Eva Dokonalová 
členové finančního výboru:   Ing. Jiří Feřtek 
      Ing. Eva Bažilová 
      Mgr. Daniel Rovan 
      Dr. Ing. Otakar Horký 
      Jan Černík  zvolen 
tajemník:     Ing. Petr Winkler   změna 
      Ing. Kateřina Abou Chahine 
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4. Úřad městské části Praha 14  
Úřad m. č. Praha 14 tvoří vedení (starosta, zástupci starosty, tajemník) a zaměstnanci, kteří plní 
pracovní povinnosti vyplývající zejména ze zákoníku práce, ze zákona o hl. m. Praze a ze 
Statutu hl. m. Prahy, ze zákona o úředních územních samosprávných celků, z pracovního řádu, 
organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů.  

 
 

Vedení Úřadu MČ Praha 14 
starosta    Ing. Miroslav Froněk 
zástupci starosty   Mgr. Jitka Žáková 
     Bohumil Sobotka 
tajemník    Ing. Luděk Lisý 

 
Úřad městské části Praha 14  

Úřad MČ Praha 14 se řídí organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy (pracovní řád, 
etický kodex, spisový a skartační řád, kolektivní smlouva). Organizační řád vymezuje 
organizační strukturu (viz schéma) a systém řízení s ohledem na vztah ÚMČ k Městské části 
jako celku, k jejím orgánům a dále k orgánům obce - hl. města Prahy a státu. Posláním 
Organizačního řádu je soustředit důležitá ustanovení závazných právních předpisů, a to zejména 
poslání, práva a povinnosti zastupitelů, úřadu a pracovníků úřadu. Podkladem pro jeho 
vypracování byl zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně 
závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho 
změn a doplňků. Organizační řád vychází ze zákona o hl. m. Praze a dále upravuje skutečnosti, 
které nejsou v uvedeném zákoně upraveny, či je jejich úprava obecná a zahrnuje případné další 
dodatky neodporující zákonu. Samostatnou působnost MČ vymezuje § 18 zákona č. 131/2000 
Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 
55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. MČ pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jde především o uspokojování potřeb 
bydlení , ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při plnění úkolů chrání též veřejný zájem 
vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech. Přenesenou působnost MČ vymezuje § 
32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná 
vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a 
doplňků. Úkoly v přenesené působnosti jsou povinny zabezpečit orgány MČ.  
 
Odbory a jednotlivá samostatná oddělení 
 Odbor kanceláře starosty (KS):     Bohumil Sobotka 

oddělení kultury a občanských záležitostí     Eugenie Čechová 
oddělení krizového řízení       Ing. František Šťoural 
oddělení rady a zastupitelstva       
redakce Listů Prahy 14       Mgr. Jaroslav Šmíd 
oddělení právní, bytové a matriční       Mgr. Eva Štětinová 
úsek rozpočtu, dotací a komunitního plánování 
úsek RMČ a ZMČ 
úsek pro styk s veřejností 
 
 Odbor interního auditu (OIA)      Mgr. Eva Koplíková 

 
 Samostatné oddělení sekretariátu členů rady (SOSČR) Petra Skálová-Froňková 
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 Kancelář tajemníka (KT)      Dana Davidová 
oddělení stížností, administrativy, kontrolní oblasti a organizace řízení, oddělení informační 
kanceláře, úsek personalistiky 

 Personální odbor (PO) - oddělení     Dagmar Motejzíková 
 Odbor informatiky (OI)      Ing. Jaromír Klička 
 Odbor hospodářské správy (HS)     Vladimír Vencl 
 Živnostenský odbor (ŽI)      Bc. Naděžda Šebková 

 
 Odbor územního rozvoje (OÚR)     Ing. Jana Lebedová 
 Odbor výstavby a dopravy (OVD)     Ing. Věra Joudová 
 Odbor životního prostředí (OŽP)     Ing. Vladimír Vyčichlo  

 
 Odbor školství (OŠ)       Alena Naidrová 
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)    David Beňák, DiS 
 Odbor státní sociální podpory (OSSP)     Soňa Mrvová 
 Odbor občanskosprávní (OSO)      Mgr. Jiří Kryštof 
 Odbor ekonomiky a správy majetku (OESM)    Ing. Petr Winkler 
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Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů  na  úseku samostatné působnosti 

Vedoucí odborů se podílejí na přípravě a zpracování rozpočtu a v rozsahu svých kompetencí 
provádějí pravidelnou kontrolu účelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků. 

• Kancelář starosty působí na úseku zabezpečování  výkonu právní agendy pro potřeby   
městské části Praha 14, zajišťování pořádání kulturních, společenských a sportovních 
akcí, správy místních poplatků ze vstupného, zajišťování nematričních obřadů, 
vzdělávacích kurzů pro mládež,  registrace a údržba památek, zabezpečuje vydávání 
regionálního měsíčníku městské části Praha 14 a zajišťuje jeho distribuci, zabezpečuje 
vyřizování bytových záležitostí. Činnosti v úseku bytovém náleží do vedlejšího 
hospodářství. 

• Odbor interního auditu v rámci finanční kontroly provádí zejména finanční audity, 
audity systémů, audity výkonu, na základě svých zjištění předkládá starostovi doporučení 
ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění 
rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 

• Kancelář tajemníka odpovídá za podávání informací a vysvětlení souvisejících s 
výkonem státní správy i samosprávy  m. č. Praha 14 i v hl. m. Praze, získává, zpracovává 
a rozšiřuje  další informace nad výše uvedený rámec. Informace poskytuje  občanům 
prostřednictvím dostupných informačních prostředků.  

• Živnostenský odbor působí na úseku: mapování obchodní  činnosti, obchodu a služeb na 
m.č. Praha 14. 

• Odbor životního prostředí  působí na úseku: přípravy podkladů  pro zpracování 
programů tvorby a ochrany životního prostředí  na území městské části; údržby veřejné 
zeleně, čistoty území,odvozu a likvidace komunálních odpadů; projednávání a 
rozhodování správních deliktů právnických osob a podnikatelů (fyzických osob 
oprávněných k podnikání), popř. přestupků občanů při nedodržování čistoty a pořádku a 
znečištění veřejného prostranství.  

• Odbor územního rozvoje působí na úseku: zabezpečování vlastní investiční výstavby 
městské části, plní úkoly investora a  technického dozoru; přípravy podkladů pro 
zpracování programů investiční výstavby městské části; plánovací činnosti rozvoje  
infrastruktury na m.č.Praha 14 v návaznosti na plán finančních  prostředků, příprava 
podkladů pro zpracování programů rozvoje  území, zpracování stanoviska k projednání 
územního plánu. 

• Odbor školství působí na úseku: zpracovávání koncepce vzdělávací politiky městské 
části, předkládá návrhy na využití školských zařízení; zajišťuje hospodárné využití 
majetku městské části v oblasti školství, vykonává správu tohoto majetku. 

• Odbor ekonomiky a správy majetku působí na úseku: rozpočtu, účetní evidence   
(s výjimkou operativní evidence), výkaznictví ( zejména  sestavování návrhů rozpočtů 
městské části, výsledků jejího  hospodaření), finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a  
rozpočtu hl.m. Prahy, správy dočasných účelových fondů,  místních poplatků (nejsou-li v 
kompetenci jiného odboru) a  daní; u daní a poplatků provádí supervizi jejich správy i ve  
vztahu k ostatním správcům; zabezpečování podkladů pro  rozhodování, pokud se 
dotýkají finančního hospodaření městské  části, sestavování předepsaných výkazů, 
hlášení apod.; provádění finančních revizí u organizací zřízených m.č. Praha 14, revizí 
VHČ i revizí vlastního hospodaření s finančními prostředky  v jednotlivých kapitolách 
rozpočtu; vymáhání, popř. exekuční  řízení u rozhodnutí, vydaných v samostatné 
působnosti, ve  kterých byla uložena povinnost peněžního plnění. Dále působí na úseku: 
správy majetku, správy nemovitostí, evidence nemovitého majetku, kde sleduje jeho 
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efektivní využití a dále zajišťuje přípravu a uzavírání nájemních a kupních smluv. 
Činnosti které jsou zařazeny v oddělení majetkových dispozic náleží v oblasti správy 
majetku do vedlejšího hospodářství.  

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  
zdravotnictví na území městské části; organizace LSPP (lékařské služby první pomoci). 
Připravuje podklady pro tvorbu lokální zdravotní politiky, navrhuje, koordinuje a 
interpretuje akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku 
zdravotní výchovy, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů MČ Praha 14 v oblasti 
zdravotnictví 

• Odbor výstavby a dopravy působí na úseku: přípravy podkladů pro zpracování 
programů rozvoje území v oblasti dopravy, silničního hospodářství, zpracování 
stanovisek k záměrům orgánů či organizací, týkajících se městské části, předkládá 
podněty ke změnám v oblasti dopravy a MHD (Městské hromadné dopravy). 

 

Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů na úseku přenesené působnosti 
Ustaví-li RMČ komisi dle čl. 9 odst. 4 Organizačního řádu, působí tato komise pro danou věc 
jako správní orgán. 
• Kancelář starosty působí na úseku: ochrany kulturních památek, matriční činnosti  vč. 
uzavírání manželství, státního občanství atd., plní povinnosti stanovené MČ Praha 14 zvláštními  
předpisy na úseku obrany státu, úsek právní  vykonává přestupkovou agendu (vyjma přestupků 
v oblasti působnosti odboru životního prostředí, odboru výstavby a odboru občanskosprávního). 
• Kancelář tajemníka zabezpečuje poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
poskytování informací. 
• Živnostenský odbor působí na úseku: živnostenského podnikání, ochrany spotřebitele,  
kontroly označení  tabákových výrobků včetně projednávání porušení příslušných  zákonů a 
ukládání sankcí dle příslušných zákonů. 
•Odbor životního prostředí působí na úsecích: ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, 
rybářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady, ochrany lesů, 
rostlinstva a živočišstva,  s odpady, projednávání přestupků v rámci  působnosti odboru, správy 
místního poplatku za zábor veřejného prostranství v zeleni. 
• Odbor výstavby a dopravy působí na úseku: územního plánování a stavebního řádu (výkon 
funkce   stavebního úřadu svěřené statutem) a správy místního poplatku za zvláštní užívání 
komunikace ( výkon funkce silničního správního úřadu svěřené statutem). 
• Občansko správní odbor působí na úseku ověřování listin a podpisů, přihlašování bydliště 
a evidence obyvatelstva, vydávání osobních dokladů (OP a CD), výkonu přestupkové agendy 
zejména na úseku občanského soužití,majetku, veřejného pořádku a pořádku ve veřejné správě 
(§  42, § 42 a), § 42 b), §  43, §§  46–50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění), 
ochrany občanských práv dle § 5 OZ, dozoru nad výkonem shromažďovacího práva, územního 
členění městské části včetně názvu ulic,organizačně technického zabezpečení voleb. 
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: sociální péče, péče o staré a  
zdravotně postižené občany, péče o rodinu a děti, civilní služby  a na úseku sociální prevence. 
Odbor sociálních věcí působí na úseku:  projednávání  přestupků v rámci působnosti úseku 
zdravotnictví; zajišťuje zřizování a financování LSSP pro děti a dospělé, kontroluje plnění 
závazků v kupních smlouvách o prodeji zdravotnických zařízení, zajišťuje úkoly spojené se 
zdravotním zajištěním krizových situací v regionu a brannou pohotovostí státu,  
• Odbor ekonomiky a správy majetku  působí na úseku: vymáhání, popř. vedení 
exekučních  řízení u rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti, ve kterých  byla uložena 
povinnost peněžního plnění. 
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Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů při výkonu činností provozního 
charakteru 

• Kancelář starosty zajišťuje činnost orgánů Městské části Praha 14, Rady a 
Zastupitelstva městské části, přípravu podkladů pro práci starosty, zabezpečuje činnost 
redakce „Listy Prahy 14“. 

• Samostatné oddělení sekretariátu členů rady zajišťuje činnosti a přípravu podkladů 
pro práci starosty a zástupců starosty. 

• Kancelář tajemníka zajišťuje činnost tajemníka úřadu zejména v oblasti kontroly a 
řízení úřadu, přípravě vnitroorganizačních směrnic a příkazů vydávaných starostou a 
tajemníkem úřadu. 

• Odbor informatiky odpovídá za instalaci, údržbu a využívání  výpočetní techniky v 
úřadu a za aplikaci automatizovaných  informačních systémů v podmínkách úřadu. 

• Odbor hospodářské správy působí na úseku: zabezpečení veškerých  potřeb pro činnost 
úřadu, s výjimkou činností výslovně svěřených platným organizačním řádem jinému 
odboru. 

• Personální odbor působí na úseku zabezpečení personálního obsazení úřadu, úseku 
práce a mezd, úseku vzdělávání  a úseku mzdové účtárny. 

• Odbor ekonomiky a správy majetku působí na úseku: správy fondů vytvářených 
městskou částí podle zvláštních předpisů. 
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            Městská část Praha-Dolní Počernice   
 
Obec Dolní Počernice, ležící 11 km východně od Prašné brány Starého města pražského a dnes 
součást IX. obvodu hlavního města České republiky, má prastarou minulost. Mírně zvlněná 
krajina v povodí potoka Rokytky lákala k osídlení již pravěku. Jeho prozatím nejstarší stopy byla 
zachyceny při horní hraně terasy nad severním bokem „Velkého“ počernického rybníka, kde se 
dnes rozkládá vilová čtvrť zvaná Vinice. V pozdní době kamenné - eneolitu, zhruba 4000 let př. 
n. l., vznikla zde osada lidu tzv. řivnáčské kultury, pravděpodobně hrazená palisádou ze 
zahrocených kůlů. Pozdější obyvatelé území sestoupili blíže k Rokytce, kde zanechali známky 
své existence u břehu rybníka a zejména při severozápadním okraji obce v místech bývalé 
pískovny na mírně vyvýšeném terénním jazyku mezi soutokem Rokytky a Chvalského potoka. 
Někdy v období 1800 až 1700 let před n. l. vyrostlo zde rozlehlé sídliště lidu tzv. únětické 
kultury doby bronzové, s pohřebištěm dosud ojedinělého rozsahu, s charakteristickým uložením 
mrtvých ve skrčené poloze. Po delší odmlce překryla zaniklé únětické sídliště ve 2. století po 
Kristu osada z „doby římské“ - s obytnými chatami zahloubený do písku. 
První slovanští osadníci pozdějších Dolních Počernic si vybrali pro svá obydlí místo v blízkosti 
starých dálkových cest, s vazbou na Trstenickou stezku a další důležité zemské cesty, které se 
sbíhaly k brodu přes Rokytku. Jádro nejstarší osady můžeme s největší pravděpodobností hledat 
v prostoru dnešní staré obce nad brodem přes zúžené mokřinaté údolí Rokytky - na mírném, před 
povodněmi chráněném svahu s pískovým podložím. Nepravidelně oválný obrys souboru 
bývalých statků svědčí zde dodnes o starobylém původu osídlení, jehož počátky byly možná 
ještě v hrazené osadě. 
Rozpadem osady v raném středověku a s doplněním o další grunty, došlo potom zřejmě k 
vytvoření shlukové vsi, jejíž základní urbanistický rozsah setrval dodnes. Lze předpokládat, že 
nejpozději ve II. polovině 12. století získal osadu s okolím jako výsluhu za vojenské či jiné 
služby některý z knížecích družiníků, jehož snědá pleť, tmavé vlasy nebo jeho přezdívka dala 
Počernicím jeho jméno (ves lidí "Počerného"). Velmož si potom dal vybudovat při cestě výše 
nad osadou při hraně bažinatého údolí Rokytky (dnešního zámeckého parku) nepochybně dosud 
dřevěný sídelní dvorec. U dvorce vyrostl současně nebo o něco později nevelký vlastnický 
kostelík, jehož panská tribuna navazovala možná - jak bývalo obvyklé - lávkou přímo na obytné 
patro feudálního sídla. Základní hmota jednolodního románského kostelíka s pravoúhlým 
kněžištěm, zděná z tesaných pískovcových kvádrů, zůstává dodnes zachována jako vzácný 
doklad románské stavební kultury na vesnici.  
V následujícím 13. století se - zřejmě jako jinde - mění i v Počernicích obraz vesnické zástavby. 
Starší zahloubená obydlí střídá pravidelnější struktura převážně již s trojprostorovými 
roubenými chalupami. Jméno boce se poprvé objevuje v písemných pramenech v pohnutých 
letech vlády Jana Lucemburského 1322-1323 v přídomku jejího tehdejšího majitele Zdislava z 
Počernic a na Průhonicích, řečeného Kobliha.  
V příštím období 14. století se stávají majiteli feudálního sídla v Počernicích s dvorcem a vsí 
výhradně bohatí pražští měšťané. Jejich dílem byla také proměna staré románské kurie na 
vrcholně středověkou tvrz. Podle výsledků posledního objeveného stavebně historického 
průzkumu je věžové jádro této tvrze dodnes obsaženo v jižní křídle starého dolnopočernického 
zámku. Vrcholně gotického původu je i prodloužení lodi románského kostela směrem k nové 
tvrzi. Pravděpodobně v téže době, kdy se blízká Praha proměnila v hlavní město rozlehlé říše 
Karla IV., došlo také k ustálení východní cesty ku Praze do dnešní trasy státní silnice a jádra 
středověkých Dolní Počernic, podobně i Hostavic a Kyjí, se od té doby ocitla v odsunuté poloze. 

 73



Nejpozději pohusitské období přineslo rozšíření starší věžové tvrze na obdélný palác, obsažený 
rovněž v dnešním východním křídle starého zámku a obrannou funkci sídla převzala pozdně 
gotická přístavba mohutné kostelní věže s tesanými nárožními kvádry. Přilehlý poplužní dvůr a 
poddanské dvorce a usedlosti, soustředěné kolem nepravidelné trojúhelné návsi na vidlici 
starých cest zůstávají nadále převážně dřevěné - roubené, pod doškovými střechami. V pozdním 
15. století nutno vidět i počátky Velkého počernického rybníka, výrazně vepsaného do tvaru 
krajiny. 
Renesance se v Dolních Počernicích uplatnila rovněž velmi zřetelně a to zejména zásluhou 
stavební činnosti Matěje a Jana Hůlky (1562-1595), povýšených nově do šlechtického stavu s 
přídomkem s Počernic. Starší gotická tvrz byla tehdy přestavěna a rozšířena na pohodlný 
renesanční zámek, zdobený psaníčkovými sgrafity, a sousední kostel Nanebevzetí Panny Marie 
získal dnešní klenby a výraznými „hřebínky“ na hranách. Podle nových zjištění byli Hůlkové 
zakladateli i zdejší známé hospody Barborky u křižovatky státní silnice. Počáteční léta třicetileté 
války stala se pro Dolní Počernice natolik výrazná, že jimi vešla obec do širšího povědomí a 
stala se dokonce kulisou romantického románového příběhu J. Svátka „Pražský kat“ a „Pamětí 
kata Mydláře“. V letech 1620 a 1625 vlastnil totiž po bělohorské bitvě zkonfiskovaný statek 
neblaze známý Jan Daniel Kapr z Kaprštejna, aktivní císařský úředník působící při staroměstské 
popravě českých pánů, který při cestě do počernické rezidence v roce 1625 nalezl tragickou 
smrt. Jinak události třicetileté války postihly Počernice poměrně málo - pouze jedno selské 
stavení a jedna chalupa zůstaly po ní „pusté“. Zdejší panský zámek zůstal nadále v 17. a 18. 
století již jen letní rezidencí následujících majitelů z řad vyšších feudálních vrstev a sídlem jejich 
úředníků. Byli jimi např. hrabata Colloredové (1644-1706), za nichž byl počernický zámek raně 
barokně přestavěn a v letech 1720-1755 svobodný pán Václav Klement von Saltza, za něhož 
získal zdejší kostel dnešní barokní oltář a začal se stavět nový panský pivovar. „Sedmiletá“ válka 
v době vlády císařovny Marie Terezie dotkla se katastru obce v roce 1757 známou krvavou 
prusko-rakouskou bitvou u Štěrbohol. Velký význam v dalším vývoji obce měl intenzivní provoz 
na vídeňské císařské - dnes státní - silnici, zejména její nová výstavba za Marie Terezie, 
ukončena zde roku 1765. Již před tímto datem vznikl při silnici zárodek dnešní „nové obce“ v 
podobě několika chalup kolem malé návsi s rybníčkem, na jejímž místě stojí dnešní 
samoobsluha. Tereziánská obnova silnice poněkud korigovala starší trasu a vedla rovněž k 
velkorysé přestavbě zájezdní hospody u Barborky s dvorcem do dnešního rozsahu. V roce 1776 
postihl Počernice velký požár, který zničil celý starý panský dvůr u zámku, panskou vinopalnu, 
čtyři selské dvory a tři chalupy. Hned následujícího roku postavili tehdejší majitelé panství - 
hrabata Sweerts-Šporkové, nový nebývale rozlehlý, pozdně barokní panský dvůr v oddělené 
poloze od zámku na plošině nad severním břehem rybníka. Záhy poté vyrostla i nová vinopalna 
na křižovatce proti Barborce, stojící rovněž dodnes. Odsunutí hospodářského provozu od nového 
velkostatku umožnilo Sweerts-Šporkům současně rozšířit ovocnou a okrasnou zahradu u zámku 
do podoby dnešního romantického zámeckého parku, který je dnes také chráněnou kulturní 
památkou. Chalupnická zástavba překročila tehdejší barokní klenutý most přes Rokytku, 
zdobený sochami světců (dnes přenesených k farnímu kostelu) a postupně se blížila k dnešní 
křižovatce. Nově klasicistní chalupy vyrůstají poté i podél staré cesty k severozápadu, kam byl 
za císaře Josefa II. roku 1786 přeložen od kostela obecní hřbitov. 
V 19. století představuje výraznější zásah do půdorysu obce vybudování státní pražsko-
olomoucké dráhy, dokončené v roce 1845, která oddělila starou obec od nové železničním 
náspem s klenutým podjezdem. Druhá polovina 19. století proměňuje obraz Dolních Počernic 
zejména výstavbou „nového zámku“, jehož realizací pro hraba z Dercsenyi byl v roce 1857 
pověřen pražský architekt V. Bělský. Následně byl po roce 1858 zbořen starý mlýn na 
zámeckém nádvoří a ve stylu anglické novogotiky postaven při rybniční hrázi mlýn dnešní, 
zapsaný vedle obou zámků, kostela a souboru pivovaru rovněž mezi chráněné kulturní památky. 
Tehdejší majitelé panství i místní pivovar nákladně přestavěli a rozšířili, v roce 1887 byl dále v 
novorománské duchu upraven vnější plášť starobylého farního kostela. Rostoucí sídelní význam 
obce posílilo závěrem 19. století zřízení zastávky na státní dráze. Ještě před koncem minulého 
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století a do I. světové války vyrostly při okresní silnici na Chvaly nová fara, škola a výrazná 
budova bývalé dětské psychiatrické léčebny a podstatně se zahustila zástavba při státní a 
štěrboholské silnici. 
K velmi bouřlivému rozvoji výstavby rodinných domků a vilek došlo zejména ve 20. a 30. letech 
minulého století, kdy vznikla nová čtvrť „V ráji“, rozrostla se výstavba na „Na vinici“ a 
budovala se další nová rozlehlá čtvrť jižně od státní silnice na ostrožně obtékané štěrboholským 
potokem, zvané Vinohrady a usměrňovaná záhy velkoryse koncipovaným územní plánem. 
Charakteristickým motivem plánu bylo zejména převedení státní silnice do nové trasy, která se 
měla jižním obloukem odchýlit od starého směru. Realizace plánu nebyla vzhledem k vypuknutí 
II. světové války dovršena. Pozůstatkem nedokončeného záměru zůstala dnešní široká ulice 
zvaná Úpická. 
Po válce se již na starší územní plán nenavázalo. Soustředěnější poválečnou výstavbu rodinných 
domků představuje čtvrť, přiléhající severně ke staré obci (V Čeňku) a několik typových 
bytových jednotek za velkostatkem. Později se ještě realizovala družstevní výstavba při 
východním cípu „Vinice“. Z mladších větších investic nutno připomenout zejména novostavby 
souboru dnešní mateřské školy se zdravotním střediskem při okraji Vinohrad, novou devítiletou 
školu na místě starého sadu proti bývalému pivovaru, rekonstrukci hotelu Svornost, Českého 
statku čp. 7, spořitelny s knihovnou, kompletní dokončení kanalizace, plynofikace a další. 
V nejnovější době zasáhlo do katastru obce zvláště budování úseku velkokapacitního  
Pražského okruhu s přemostěním východního cípu Velkého počernického rybníka, výrazné 
dopravní odlehčení centra obce přineslo dokončení štěrboholské radiály, která odvedla 
průjezdnou dopravu z Českobrodské ulice do místa mezi Štěrboholy a Dolní Počernice.  
Na přelomu tisíciletí zaznamenáváme intenzivní snahu vedení městské části spolu s hlavním 
městem Prahou o kompletní rekonstrukce všech místních komunikací. Jedná se o dlouhodobou 
stavbu, která částečně omezuje i obyvatele dotčených ulic, ale ve finále dostávají Dolní 
Počernice rezidenční vzhled a nové, kvalitní komunikace včetně chodníků, veřejné zeleně a 
dalšího vybavení. Dochází i k budování nových sportovišť, cyklistických stezek a rekreačních 
areálů s dětskými hřišti. Z významných novodobých staveb můžeme jmenovat objekt bytového 
domu, ve kterém je umístěn Úřad městské části, rekonstrukci hřbitova, přístavby mateřské školy 
a ze soukromých investic zejména areál Auto-Exner při Českobrodské silnici. 
V roce 2004 se vedení městské části spolu s hlavním městem Prahou zaměřilo na realizaci 
projektů, které bylo možno spolufinancovat za pomoci finančních prostředků Evropské unie 
v programu JPD2. Tímto způsobem byl kompletně zrekonstruován Velký Počernický rybník, 
vybudován přírodní amfiteátr v zámeckém parku, zrekonstruován starý pivovar na Společné 
kulturní centrum MČ Dolní Počernice a Praha 14, přeměněna letitá skládka za místním 
hřbitovem na atraktivní parkovou plochu, formou rekonstrukce byl vybudován objekt čp. 6 na 
Regionální informační centrum a připravuje se revitalizace historického centra zámeckého 
areálu. 
Do blízké budoucnosti jsou připravovány na základě územně plánovacích podkladů další 
projekty, které mohou významným způsobem ovlivnit život a podobu Dolních Počernic. Jedná 
se o několik nových bytových souborů, 18 jamkové golfové hřiště, Přírodní park U Čeňku, 
prodloužení hlavního kanalizačního sběrače H a rekonstrukci drážního tělesa v úseku Běchovice-
Libeň. Mimoto bude pokračovat v Dolních Počernicích další rozvoj v oblasti sportu, volného 
času, kultury a životního prostředí, který bude občanům a návštěvníkům Dolních Počernic 
nabízet lepší podmínky pro zpříjemnění jejich života. 
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Listy Prahy 14  
 

Kultura a sport 2002 až 2006  
V květnu roku 2006 se v Galerii 14 pod záštitou starosty uskutečnila výstava věnovaná 

kulturním a sportovním akcím, které v Praze 14 organizovala nebo podporovala naše městská 
část. Období let 2002 až 2006 nebylo vybráno náhodou. Začíná rokem, kdy byla otevřena 
Galerie 14 na Černém Mostě, jíž jsme získali důstojný prostor pro pořádání především 
uměleckých výstav a koncertů, a vyvrcholilo rokem 2004, kdy jsme si společně připomněli 
desáté výročí vzniku Prahy 14. Jubileum "čtrnáctky" bylo štědré na kulturní i sportovní novinky 
a co do pestrosti nabídky nelze jejich škálu vůbec srovnávat se stavem v době, kdy Praha 14 
vznikla. Přesvědčit se o tom mohli občané nejen na výstavě, kterou jsme připravili především z 
fotoarchivu redakce Listů Prahy 14, která nechyběla skoro na žádné akci, ale také přímo v terénu 
po celý rok, neboť každý měsíc se něco zajímavého v naší městské části pořádalo. A tento 
vzestupný trend pokračuje dál, zejména neziskové organizace a občanská sdružení jsou velmi 
aktivní, přicházejí s novými nápady, mají co nabídnout nejen dětem, a to i díky velkorysé 
grantové podpoře ze strany Prahy 14. Vedle reportážních a dokumentárních fotografií bude mít 
na výstavě obnovenou premiéru videodokument 14 zastavení v Praze 14.  

Změna ve zlomu a v tisku Listů Prahy 14: Artedit s.r.o., Moraviapress 
 
 

 
Řád bílého lva Josefu Bryksovi 

Nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, udělil prezident Václav Klaus u příležitosti oslav 
28. října plk. Josefu Bryksovi in memoriam. Řád bílého lva převzala ve Vladislavském sále 
Pražského hradu vdova po Josefu Bryksovi, paní Trudie Bryksová. Plk. Josef Bryks prošel 
výcvikem v RAF a byl zařazen ke 242. stíhací peruti. V bojích nad Francií byl sestřelen. Dva 
roky se skrýval, než byl Němci zajat. V srpnu 1944 byl odsouzen k trestu smrti, ale dočkal se 
osvobození. Z útrap a zranění se léčil v Anglii, kde se konečně setkal s Gertrudou Roseovou, s 
níž si během zajetí dopisoval prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže. Vzali se po devíti 
týdnech. S manželkou se vrátil na Moravu. Po únorovém převratu stačil poslat manželku s 
dcerou Soniou do Anglie, vlastní útěk se mu už nepodařil. Byl odsouzen k 10 letům vězení, v 
roce 1957 zemřel. Teprve letos byl soudem definitivně zproštěn všech komunistických obvinění. 
Od roku 1991 je jeho jménem pojmenována ulice na Černém Mostě.  

 
Bezdrátová Praha  

Název projektu "Bezdrátová Praha" je ekvivalentní s názvem "Vybudování Wi-Fi sítě pro 
elektronickou komunikaci občanů s orgány hlavního města Prahy", který byl použit pro 
účely zadávacího řízení na dodavatele Magistrátu hl. m. Prahy. Zadávací řízení zahrnovalo 
požadavek na vybudování bezdrátové sítě na části území hl. m. Prahy a zajištění provozu této 
sítě po dobu 5 let.  

Název "Internet pro Pražany" označuje investiční část projektu, na niž podala Praha v lednu 
2006 žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci opatření 2.3 programu JPD2. Žádost 
byla zamítnuta ze strany MMR ČR, důvodem bylo neukončené šetření stížnosti některých 
operátorů ( ohrožení hospodářské soutěže ) Evropskou komisí. Projekt bude tudíž financován 
z prostředků hl.m. Prahy.  

V rámci projektu "Bezdrátová Praha" vznikne telekomunikační síť provozovaná Magistrátem 
hl.m. Prahy ( MHMP ) na území 21 městských částí, které se staly partnery projektu ( MČ Praha 
14 patří mezi partnery). Formou dodavatelsky realizované služby bude zajištěna 
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vysokorychlostní konektivita, převážně prostřednictvím optických vláken, do 171 objektů na 
území partnerských městských částí, které budou toto připojení sami využívat ( zejména školy) a 
zároveň umožní distribuci signálu pro 409 přístupových bodů bezdrátové sítě, tedy celkem 580 
přípojných bodů. Pro vytvoření sítě byla zvolena bezdrátová technologie WiFi s využitím 
standardu MESH. Rozmístění přístupových bodů je zvoleno tak, aby pokrytí signálem 
umožňovalo dosažitelnost služby co nejvyššímu počtu uživatelů.  

MHMP v současné době provádí realizaci tohoto projektu, jehož cílem je vybudování 
infrastruktury pro bezdrátový přístup k informačním zdrojům veřejné správy 
( nekomerční služby státní správy a samosprávy - vč. dopravy, kultury, apod.). Tento 
projekt je součástí širšího záměru města na vytvoření podmínek pro poskytování elektronických 
služeb veřejné správy pro občany a další uživatele.  

Služby veřejné správy budou podle tohoto záměru poskytovány bezplatně, obdobně jako 
služby, které úřady nabízejí občanům při osobní návštěvě. Nejedná se tudíž o úplný bezplatný 
přístup k internetu s omezenou rychlostí a dostupností, jak je provozován např. na Praze 5.  

Na území MČ Praha 14 je nyní již v provozu celkem 10 základních distribučních bodů: 
• radnice MČ Praha 14  
• ZŠ Vybíralova,  
• ZŠ Generála Janouška,  
• ZŠ Bratří Venclíků,  
• ZŠ Hloubětín,  
• ZŠ Mochovská  
• stanice metra Hloubětín,  
• stanice metra Rajská zahrada,  
• stanice metra Černý Most  
• poliklinika "Parník"  
Uvedené základní školy mají v rámci tohoto projektu možnost využít těchto základních 
distribučních bodů pro připojení do páteřní sítě a v druhé fázi tohoto projektu i pro připojení do 
Internetu. 

V případě zájmu o další informace ohledně cílů a postupu tohoto projektu mohou občané 
navštívit webové stránky http://wifi.praha-mesto.cz 
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Psalo se o nás v denním tisku - výběr nejzajímavějších příspěvků 
 
Šíp, 14. 1. 2006, tap 
Krvavou bitvu soud potrestal 
Pankrác – Černý Most proti Horním 
Počernicím. Skini proti anarchistům. Nešlo 
však o sportovní zápas, na kterém se dohodli 
výrostci z pražských čtvrtí, ale o 
opravdovskou bitvu. Vloni 7. května se po 
poblíž Hartenberské???na Černém Mostě 
sešlo několik desítek nevybouřených 
holohlavců a anarchistů. Skini porušili 
dohodu bojovat beze zbraní a přišli 
osudného večera bojovat vyzbrojeni 
železnými tyčemi, boxery a baseballovými 
pákami. Pak tekla krev. 
Nejhůř dopadl jednadvacetiletý Pavel 
Rozkopal z Počernic. Kudla vyholeného 
protivníka Jakuba Tichého mu proklála 
plíce, takže pak bojoval o holý život. Tichý 
si pak podle svědků omyl nůž v kaluži a 
„hrdinský“ čin cynicky zapil v putyce. 
Včera devatenáctiletého skina s konečnou 
platností potrestal vrchní soud. Nácek si 
odsedí osm let za mřížemi a svému 
protivníkovi musí zaplatit padesát tisíc jako 
výlohy na léčbu. 
 
Šíp, 11. 1. 2006, had  
Muž si rozbil obličej 
Jahodnice – Zraněný jednapadesátiletý muž 
včera vyděsil chodce na křižovatce ulic 
Bajgarova a Manželů Dostálových. Když 
přivolaná záchranka muže přikrytého dekou 
prohlédla, zjistila, že se poranil v obličeji, a 
odvezla ho do nemocnice na Bulovce.  
 
Šíp, 11. 1. 2006, tom 
Piliny ničily 
Hloubětín – je to takové dřevěné nic a co to 
dokáže. Hromádka pilin v truhlářské dílně 
v Mezitraťové ulici se včera vzňala od 
rozžhavených kamen a poničila vybavení 
dílny. Hmotná škoda se pohybuje kolem 
dvaceti tisíc korun. Plameny zlikvidovali 
hašiči proudem vody. 
 
Šíp, 30. 1. 2006, hor 
Drzost za bílého dne 
Slováček okraden před Makrem 

Praha – Dnes už si asi nikdo nemůže být 
jistý ničím. Felix Slováček jako zodpovědný 
otec rodiny vyrazil na nákupy do Makra na 
Černý Most. Ve chvíli, když již ukládal celý 
nákup do auta, ho obstoupili tři mladíci 
okolo třiceti let a ti mu bez skrupulí ukradli 
kabelku se všemi cennostmi, peněz i 
kartami. Ihned se dali na útěk. „Chvíli jsem 
za nimi běžel, ale jak může takové kluky 
dohonit důchodce,“ komentoval Felix 
Slováček s kapkou humoru i přesto, že mu 
do smíchu vůbec nebylo. „Jednoho už 
policie chytila, ale bez mých věcí. Budu si 
tedy muset vše znova vyběhat, a to je 
hrozný,“ děsí se muzikant už teď. Ostatně, 
není se co divit. „Příjemné“ vyřizování na 
úřadech známe všichni, a kdyby náhodou 
někdo měl to štěstí, že by na věci Felixe 
Slováčka kápnul, on by to jistě ocenil. 
 
Šíp, 15. 4. 2006, tom 
Zloděj si ze sexshopu odnesl jenom peníže 
Hloubětín – Rolák vyhrnutý až pod oči měl 
zhruba dvacetiletý mladík, který v pondělí 
večer vešel do sexshopu v Poděbradské 
ulici. Důvodem ovšem nebyl přehnaný 
ostych před 29letou prodavačkou, ale ryze 
praktický důvod. 
Rozhodl se loupit. Překvapivě neměl 
spadeno na lechtivé pomůcky, kterými by 
druhý den na svatého Valentýna podaroval 
svou vyvolenou. Chtěl jen peníze. Obsluze 
pohrozil oprýskanou pistolí šedobílé barvy a 
vzápětí dostal asi tři a půl tisíc korun.  
„Pachatel je štíhlý, asi 175 centimetrů 
vysoký a má modré oči. V době činu měl 
na sobě tmavě zelenou plátěnou bundu, 
tmavé plátěné kalhoty a hnědou pletenou 
čepici,“ uvedla Eva Miklíková z pražské 
policejní správy.  
 
Šíp, 16. února 2006, luk 
Výtržníci řvali jako tuři 
Černý Most – Hlasitý ryk vydávala v noci 
v Cíglerově ulici skupinka hostů vycházející 
z restaurace. Když se objevili strážníci, 
zmlkli všichni mimo jednoho. Ten nechtěl 
říci jméno a skončil ve voze přivolané 
posily. Potom se ozval další opilec, který 
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rozbil sklenici, nadával a chtěl ukroutit 
zrcátko služebního vozu. Nakonec skončil 
na služebně i on. Oba muži odcházeli o tisíc 
korun pokuty lehčí. 
 
MF Dnes, 18. 4. 2006, ČTK 
Zabitému taxikáři chyběla tržba 
Černý Most (ČTK) – Zavražděného 
dvaapadesátiletého taxikáře objevila 
v neděli dopoledne na parkovišti na 
pražském Černém Mostě hlídka městské 
policie. Policisté zatím nevědí, zda byl 
zastřelen, nebo ubodán. Protože u mrtvého 
taxikáře nenašli peněženku s tržbou, 
předpokládají, že šlo o loupežnou vraždu. 
Podle televize Nova okolnosti případu zatím 
nasvědčují tomu, že taxikáře zavraždil 
pasažér. 
Dispečinku taxislužby se řidič naposledy 
ohlásil v sobotu večer, když naložil 
zákazníka na Václavském náměstí. 
„Ze zjištěných indicií vyplývá, že k události 
došlo v noci na neděli,“ uvedl pražský 
policejní mluvčí Tomáš Hulan. Podle policie 
budou pro vyšetřování důležité výsledky 
soudní pitvy a expertiz. 
Za posledních pět let je to v Praze již třetí 
řidič taxi, který byl zavražděn 
zákazníky……………… 
 
Právo, 21. 4. 2006, rv 
Taxikář si zbraní vynutil 4 tisíce 
Praha – Dva mladí cizinci ve věku osmnáct 
a devatenáct let využili služby pražské 
taxislužby. Nasedli do vozidla typu a 
značky, kterých si nevšimli, a uvedli adresu 
Praha 9, ulice Za Černým mostem. 
„Na uvedené adrese taxikář zastavil kolem 
půl druhé v noci. Když zákazníci vystoupili 
z auta, začal je ohrožovat krátkou střelnou 
zbraní a požadoval vydání čtyř tisíc,“ 
popsala policejní mluvčí Eva Brožová. 
Naštěstí zbraň ale nepoužil, zřejmě s ní chtěl 
asi mladé muže pouze vyděsit. To se mu 
povedlo bez zbytku. Když získal 
požadovanou hotovost okamžitě ujel. 
Loupežné přepadení v opačném gardu, kdy 
taxikář nebyl obětí, ale pachatelem, nyní 
šetří pražští policisté. Ti pátrají po muži, 
který je ve věku mezi pětadvaceti až třiceti 
lety, hubený, má krátké černé vlasy. Na sobě 
měl bílý svetr a tmavé džíny.  

 
Šíp, 24. 4. 2006 
List se ocitl v plamenech 
Černý Most – U velkoprodejny Makro 
v Chlumecké ulici v sobotu večer hořelo. 
V plamenech se ocitl lisovací stroj na odpad. 
Požár za pomoci dýchací techniky 
zlikvidovaly tři jednotky pražských hasičů. 
 
Šíp, 28. 4. 2006 
Vlak pohltil dým 
Černý Most – Hustý dým se vyvalil 
z vlakové soupravy metra ve stanici Černý 
Most v Praze 9. Do stanice se navečer řítili 
hasiči, ale naštěstí nešlo o požár. Zřejmě se 
zasekly brzdy, od kterých se kouřilo. 
Cestující ale v soupravě nebyli. Vlak byl 
odstaven a nahradil ho jiný. Škoda nevznikla 
žádná. 
 
Šíp, 29. 4. 2006 
Žhář podpaluje chaty 
Kyje – Vysoké plameny ozářily včera v noci 
zahrádkářskou kolonii v Lánské ulici 
v Kyjích. Hasiči s požárem jedné z chatek 
bojovali desítky minut. Oheň stavení téměř 
zničil. Podle informací nejde o první požár 
na stejném místě. Zřejmě tam řádí zatím 
neznámý žhář. 
 
MF Dnes, 2. 5. 2006, ČTK 
Mrtvý taxikář z Černého Mostu byl 
zastřelen 
Praha – Dvaapadesátiletý pražský taxikář, 
kterého v půli dubna zavraždil na Černém 
Mostě zatím neznámý pachatel, byl 
zastřelen. Odhalila to pitva. 
Podle důvěryhodného zdroje pitva 
prokázala, že taxikář zemřel na následky 
jedné střelné rány do horní části těla. 
„Zřejmě ho zavraždil zákazník,“ konstatoval 
zdroj. Motiv není jasný, protože z auta 
nezmizely peníze a patrně ani nic jiného. 
„Vypadá to na neloupežnou vraždu,“ 
poznamenal zdroj. Taxikář byl podle něj 
zcela bezúhonný člověk. V souvislosti 
s případem hledá policie svědka, který 15. 4. 
kolem 20.45 nasedl v centru do vozu 
zavražděného taxikáře a nechal se převézt 
na Černý Most. Ozvat by se podle policistů 
měli i další lidé, kteří se pohybovali v okolí 
místa činu. 
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Šíp, 2. 5. 2006 
Hloubětín – Třemi proudy museli hasiči 
v Poděbradské ulici likvidovat v neděli ráno 
požár přístavku u skladu koberců, 
využívaného jako kancelář. Veškeré vnitřní 
vybavení lehlo popelem, stejně jako dřevěná 
střecha přístěnku. Proč hořelo se vyšetřuje. 
 
Šíp, 6. 5. 2006 
Braník – Vyděšená babička se večer 
obrátila na tísňovou linku. Ze zahrady ve 
Dvorecké ulici se jí ztratilo vnouče. 
Usilovné pátrání skončilo za necelou 
půlhodinu. Policisté zjistili, že matka 
odvezla dítě domů na Černý Most, aniž by 
prarodičům cokoli řekla. 
 
Šíp 18. 5. 2006 
Černý Most – S dramatickou historkou se 
v polovině května obrátil na policii 35letý 
muž. V Cíglerově ulici po něm tři lupiči 
chtěli 50 tisíc, jinak prý ublíží jeho rodině. 
Oběť šla údajně domů a přinesla jim 20 tisíc 
korun. Muž si vše vymyslel, peníze prohrál 
v automatu a protokol o přepadení měl 
uchlácholit jeho manželku. 
 
Šíp, 20. 5. 2006 
Zemřel pod tramvají 
Hloubětín – Sanitka i policisté pospíchali 
v půl čtvrté ráno na zastávku tramvají 
Hloubětín. Ve směru ke Kbelské srazila 
tramvaj mladého muže, ale lékař už jenom 
konstatoval smrt. Kdo smrtelnou nehodu 
zavinil, prošetřují dopravní policisté. 
 
Olga Franzlová 
Oběti: maršál, podnikatelé, taxikář 
Praha – Z šestnácti letošních vražd a 
pokusů o vraždu neodhalila pražská 
mordparta zatím šest případů. Mezi obětmi 
jsou cizinci, bezmocná stará žen, 
podnikatelé. Policisté nevyřešili ani 
záhadnou smrt taxikáře. 
Všechny tyto případy spojuje jedno: nejsou 
to vraždy, jež by se daly objasnit během 
několika hodin. 
 
Případ druhý: stařenku zavraždili a 
okradli 

Loupežný motiv měla zřejmě také vražda 
třiaosmdesátileté ženy z Hloubětína. Ve 
čtvrtek 30. března ji v jejím bytě nalezla 
sociální pracovnice. Kromě nádherných 
hodin zmizela i červená elektrická řetězová 
pila Detektivové v tomto případě hledají dva 
muže. Starou ženu ubodali vrazi, jimž žena 
otevřela v domnění, že jde právě o 
pracovnici sociální služby. Pachatele se 
zatím nepodařilo odhalit. „Nechci říct, že 
bychom na jiných případech nedělali 
s nasazením, ale když jde o vraždy dětí a 
seniorů, makáme ve dne v noci,“ říká jeden 
z detektivů. 
 
Případ třetí: smrt taxikáře na Černém 
Mostě otřásla všemi 
Jedinou střelou do hrudi zavraždil neznámý 
pachatel v dubnu dvaapadesátiletého 
taxikáře na odstavném parkovišti na Černém 
Mostě. 
Nejen přátelé tohoto muže, jenž u nás 
zakládal první školu bojového umění, tvrdí, 
že muselo jít o loupežnou vraždu. Mezi 
kolegy i přáteli byl totiž mimořádně 
oblíbený, nikdy nevyhledával konflikty. 
Napsal několik knih o karate a ve volném 
čase se věnoval mládeži. Ani černý pás 
v karate a třetí dan v karate Shorin-ryu mu 
život nezachránily. Někdo ho prostě jedinou 
střelou zabil. Policie hledá lidí, kteří se 15. 
dubna od čtvrt na jedenáct do půlnoci 
pohybovali v Chlumecké ulici poblíž 
parkoviště. Taxikáře s největší 
pravděpodobností zavraždil jeho poslední 
klient. Policii se zatím nepřihlásil žádný 
svědek. 
 
Šíp, 15. 7. 2006 
Oběšenec za úřadem 
Černý Most – Pozdě dorazili záchranáři 
k muži, který se rozhodl oběsit na stromě za 
úřadem městské části na náměstí Bří 
Venclíků. Svědci volali na tísňovou linku, 
ale než lékař stihl přijet, nešťastník svůj čin 
dokonal. 
 
MF Dnes, 26. 7. 2006, and 
Rvačka na silnici skončila kousnutím 
Zatímco pokousání psem se stalo vcelku 
rutinní záležitostí, pokousání člověkem už 
označují za kuriózní i sami záchranáři. Tak 
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tomu bylo i včera v Chlumecké ulici, kam 
přijela záchranka řešit následky potyčky 
mezi řidičem a chodcem, který mu vstoupil 
do cesty. Po slovní výměně názorů došlo ke 
rvačce. Řidič skončil s lehce pokousaným 
hrudníkem v nemocnici na Bulovce, stejně 
jako jeho soupeř, který utrpěl pohmožděniny 
po ráně pěstí. 
 
Šíp 1. 8. 2006 
Procházka s nožem v zádech 
Hloubětín – Téměř dvě stě metrů ušel 
v sobotu v noci s nožem zabodnutým do zad 
30letý muž. V Zálužské ulici ho v tratolišti 
krve našel kolemjdoucí. Přivolaný psovod 
dovedl policisty do nedaleké zahrádkářské 
kolonie k 61letému útočníkovi. Dotyčný byl 
stále agresivní, takže ho museli muži zákona 
zkrotit násilím. 
 
Šíp, 7. 8. 2006 
Neurvalec dal ženě pěstí 
Černý Most – Chování gentlemana se 
zřejmě nenaučil lapka, který v Bobkově ulici 
vrazil ránu do obličeje kolemjdoucí 
šestačtyřicetileté ženě, Ta totiž zrovna 
telefonovala a hrubián dostal zálusk na její 
mobil. Jakmile ho ale získal, dáma vytáhla 
druhý a začala volat policii. Vtom se dal 
zloděj na útěk, to mu ale na dlouho 
nepomohlo. Muži zákona na něj kápli a 
obvinili ho z krádeže. 
 
Šíp, 12. 8. 2006, tom 
Roztržitý řidič 
Černý Most – Parkoviště u hypermarketů 
jsou někdy jako bludiště. Nedávno volal na 
linku 158 rozčílený motorista, že mu 
z parkoviště na Černém Mostě ukradli auto. 
Když hlídky už asi deset minut pročesávaly 
okolní ulice, oznamovatel se rozvzpomněl, 
že svůj vůz nechal o několik řad dále. 
 
Šíp, 15. 8. 2006 
Kradl u sousedů 
Černý Most – Okrást sousedku se rozhodl 
24letý chmaták, kterého večer v půl osmé 
zatkli policisté. V bydlišti na Černém Mostě 
rozbil dva zámky u sklepní kóje sousedky a 
sebral digitální multimetr a nářadí. Bude se 
zodpovídat z krádeže a porušování domovní 
svobody. 

 
MF Dnes, 11. 10. 2006, pha 
Informují obyvatele zprávami na mobil 
Radnice Prahy 14 poskytuje lidem takzvaný 
InfoKanál – je to nová služba, která 
zajišťuje levnou a efektivní komunikaci 
s obyvateli pomocí SMS zpráv. Lidé tak 
dostávají zprávy o důležitých událostech, ale 
radnice je může také varovat před 
nebezpečím. Radnice chce InfoKanál 
využívat i při různých anketách týkajících se 
dění v městské čtvrti. 
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Úřad městské části Praha 14 získal certifikát managementu jakosti podle normy ISO 
9001:2000  
Úspěšné fungování jakékoliv organizace vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným 
způsobem, jehož cílem je zlepšování výkonnosti a efektivnosti. V podmínkách Úřadu městské 
části Praha 14 to znamená především uspokojování potřeb a požadavků občanů a plnění úkolů 
samosprávy. Systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2000 představuje 
koordinovanou činnost při řízení úřadu v souladu se stanovenou koncepcí a prokazování shody s 
touto normou, jedná se především o systematičnost, disciplínu, zavedení účinné dokumentace 
všech činností a odstraňování nedostatků. Získáním certifikátu úřad potvrdil, že má zavedený 
systém řízení, který je v souladu s touto normou a jsou tak vytvořeny předpoklady pro kvalitní 
poskytování služeb a zlepšování kvalitního řízení. V hlavním městě Praze působí 22 správních 
obvodů, certifikát shody s normou ISO 9001:2000 získaly dosud pouze čtyři z nich. 
 
 

 - 39 -  



II. kapitola/2006   Obyvatelstvo, péče a bezpečnost 
 
 

 Obyvatelstvo 

 Občansko-správní agenda 

 Sociální a zdravotní záležitosti 

 Sociální zabezpečení a státní sociální podpora 

 Oddělení bytové a matriční 

 Krizové řízení 
 Bezpečnostní složky, Záchranný systém 
Městská policie 
Policie ČR 
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Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel 
 

Správní obvod Praha 14 
(Praha 14 a Dolní Počernice) 

 
rok 2006 Černý Most Hloubětín Hostavice Kyje celkem  

Praha 14 
Dolní 
Počernice 

Celkem  
v evidenci   
ÚMČ 
 Phy 14 

  1.06 21 996 9 946 1 279 6 499 39 720 1 942 41 662 
  2.06 22 045 9 936 1 294 6 500 39 775 1 944 41 719 
  3.06 22 096 9 931 1 306 6 516 39 849 1 947 41 796 
  4.06 22 111 9 931 1 297 6 519 39 858 1 949 41 807 
  5.06 22 111 9 919 1 301 6 522 39 853 1 950 41 803 
  6.06 22 158 9 924 1 306 6 516 39 904 1 958 41 862 
  7.06 22 230 9 929 1 306 6 526 39 991 1 970 41 961 
  8.06 22 240 9 910 1 305 6 526 39 981 1 972 41 953 
  9.06 22 249 9 887 1 305 6 505 39 946 1 982 41 928 
10.06 22 236 9 882 1 307 6 497 39 922 1 990 41 912 
11.06 22 205 9 876 1 308 6 519 39 908 1 988 41 896 
12.06 22 230 9 872 1 310 6 524 39 936 1 982 41 918 
 
 

Počet narozených a zemřelých 
 narození zemřelí  

Leden 52 27 
Únor 32 31 
Březen 54 21 
Duben 38 17 
Květen 47 20 
Červen 36 21 
Červenec 50 10 
Srpen 43 39 
Září 52 22 
Říjen 42 31 
Listopad 39 32 
Prosinec 42 19 
celkem 527 290 

 
Komentář: Jak už tabulky napovídají MČ Praha 14 patří mezi urbanisticky nejdynamičtější se 
rozvíjející části hl. m. Prahy. Získáváme příliv nových obyvatel sídlištní výstavbou i novými 
stavebními projekty, které velmi optimálně vyvažují poměr mezi natalitou a mortalitou. Počet 
obyvatel jednotlivých částí Černého Mostu, Kyjí a Hostavic se zvyšují, zatímco v Hloubětíně je 
patrný výraznější pokles obyvatel.  

 - 37 -  



 

Občanskosprávní agenda 
 
Občanskosprávní odbor vykonává ve 100% činnost v tzv. přenesené působnosti, tedy činnost 
výkonu státní správy na daných úsecích, které se řídí příslušnými platnými právními předpisy, 
nikoliv  rozhodováním samosprávy (radnice). 
 

Ověřování listin a podpisů  
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Toto oddělení bylo do roku 2000 pod 
přímou správou Policie ČR, než bylo předáno příslušným úřadům (obvodním v Praze). Zde 
je každý občan povinen nahlásit změnu trvalého pobytu a dostane v této (i v jiných 
souvislostech) nový občanský průkaz a cestovní doklad. 
Úsek přestupků. Řeší přestupky v oblasti vymezené organizačním řádem, tedy zejména na 
úseku veřejného pořádku a občanského soužití. 
Tzv. vnitřní správa: V rámci občanskosprávního odboru se vedla i jiná správní řízení, a to 
zejména ohledně návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Občanskosprávní odbor 
zajišťuje také přípravu voleb a referend.  
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Sociální a zdravotní záležitosti  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  zdravotnictví na 
území městské části; organizace LSPP. Připravuje podklady pro tvorbu lokální zdravotní 
politiky, navrhuje, koordinuje a interpretuje akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, 
včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů MČ 
Praha 14 v oblasti zdravotnictví.  
 
 
První dítě v BabyBoxu  
Třičtvrtě roku po otevření BabyBoxu v hloubětínském GynCentru se 17. února večer poprvé 
rozezněl nemocnicí pronikavý signál, oznamující, že v BabyBoxu je dítě. Službukonající lékař 
Pavel Müller spolu se sestrou pár okamžiků na to otevírají dvířka schránky na opačné straně a 
nacházejí tam dvoukilovou zdravou holčičku. Ne právě šťastným rozhodnutím matky, která dítě 
do boxu vložila, bylo to, že do zavinovačky zabalila i její rodný list. Tím je zřejmá identita dítěte 
a jeho adopce bude proto složitější. Kromě toho měla malá Soňa u sebe i dopis matky, v němž 
prosí, aby její dítě dali k adopci páru, který na miminko čeká víc než 10 let. Jako důvod odložení 
dítěte do BabyBoxu žena udává, že Soňa je jedním z dvojčat, která se jí před měsícem narodila a 
ona jako samoživitelka by výchovu obou dětí neutáhla.   
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Sociální oblast- služby pro občany 
 

Senioři a občané se zdravotním postižením  
 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE  

Poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory.  
Kontakty: Bratří Venclíků 1070, 198 00 Praha 9-Černý Most  
 
Služby:  
HUMANITÁRNÍ POMOC 
je organizována ze sbírek od občanů a organizací pro postižené přírodními katastrofami na 
území ČR nebo jiných státech a dále občanům sociálně potřebným, opuštěným, azylantům apod. 
 
VÝUKA PRVNÍ POMOCI 
Nabízíme kurzy pro dospělé, podniky, školy, mládež apod. Vyškolení získávají příslušnou 
kvalifikaci o absolvování kursů první pomoci.  

• Základní kurz (12 hod.)  
• Kurz pro budoucí zdravotníky zotavovacích akcí (40 hod.)  

Studijní střediska a výuka na školách 
 
REKONDIČNÍ TÁBORY ČČK 
Cílem je zlepšit fyzickou zdatnost a upevnit zdraví těchto dětí. Současně jim umožnit strávit 
prázdniny v dětském kolektivu. Tyto pobyty organizujeme v zahraničí zejména pro děti nemocné 
alergií, ekzémy a astma. 
 
BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE 
V denní činnosti propagujeme a organizujeme nábor na bezpříspěvkové dárcovství krve. 
Pravidelně dvakrát ročně provádíme slavnostní oceňování dárců krve plaketami Prof. Dr. Jana 
Jánského. 
 
PRÁCE S MLÁDEŽÍ 
Mládež ČČK je zvláštní složkou jako samostatné hnutí organizace Červeného kříže. Sdružuje 
děti a mládež, jejichž programem je činnost dle zásad a cílů Červeného kříže. Zaměření činnosti 
je především na výuku první pomoci ČČK. 
 
GEROCENTRUM 
Zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem. V zájmu prohloubení péče o staré, 
dlouhodobě nemocné zdravotně postižené a sociálně potřebné občany, jsou v rámci ústavního 
zařízení poskytovány komplexní sociálně zdravotní služby. Lůžková jednotka je určena 
občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy, vyžadující ošetřovatelskou 
péči.  
Slunné stáří, Harrachovská 422, 190 00 Praha 9  
Dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099, 198 00 Praha 9 
 
 
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA „ALICE“ 
Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Během 
návštěvy v místě bydliště pacienta jsou prováděny odběry biologického materiálu, aplikace 
inzulínu, injekce, převazy, podávání různých forem léků, klyzma, péče o cévky, ošetření stomií, 
pohybová léčba, komplexní péče o imobilní pacienty a pacienty v terminálním stádiu.Zdravotní 
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péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami na základě našich smluv a ordinace ošetřujícího 
lékaře. 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
V rámci komplexních pečovatelských služeb zabezpečujeme rozvoz obědů 5 dní v týdnu, 
nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla, pochůzky, pedikúru, koupání, soustavná péče o 
trojčata, mytí nádobí, ohřátí jídla a podobně. Tyto služby poskytujeme občanům v Kyjích, na 
Černém Mostě, Hostavicích, Hloubětíně, na Lehovci a v Jahodnici. 
 

 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice  
Poskytování pečovatelské služby a dalších služeb.   
Kontakt: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 - Horní 
Počernice. 
  

 Centrum pro zdravotně postižené Praha 9  
Poskytování odborného sociálního poradenství, půjčování pomůcek, kontaktní práce v terénu.  
Kontakt: Občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha, 
Bc.Magdalena Musilová, Lovosická 40/440, Praha 9  
 

 Prosaz  
Poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a poradenství 
prostřednictvím bezplatné telefonní linky a dalších služeb.  
Kontakt: Občanské sdružení Prosaz, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5  
 

 Život 90  
Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, domácí 
zdravotní péče - Home Care, půjčovna kompenzačních pomůcek a další služby.  
Kontakt: Občanské sdružení Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1  
 

 Cesta domů  
Nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči - domácí hospicová 
péče), které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma.  
Kontakty: Občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3, Praha 7 
  

 Diakonie Církve Bratrské - Centrum Slunečnice  
Poskytování služeb denního centra, tréninkového bydlení a osobní asistence dospělým lidem s 
tělesným a kombinovaným postižením.  
Kontakt: Diakonie Církve Bratrské - Centrum Slunečnice, Mansfeldova 801, Praha 9-Černý 
Most  
 

 Fokus Praha  
Nabízí komplexní komunitní péči pro osoby s tělesným, smyslovým a mentálním postižením.  
Kontakt: Občanské sdružení Fokus Praha, Dolákova 18, Praha 8  
 
 

 Eset - help  
Nabízí péči a rozvoj osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, podporované 
zaměstnání, psychologickou pomoc aj.  
Kontakt: Občanské sdružení Eset - help, Vejvanovského 1610, Praha 4  
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 - terénní 
sociální pracovnice pro seniory  
Poskytování základního a odborného sociálního poradenství v oblasti sociálních služeb, návštěvy 
v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, 
především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti opakované návštěvy 
zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb a spolupráce s nimi.  
Kontakty: Alexandra Martinů, odd. sociální péče, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most  

 
  
Děti, mládež, rodiny s dětmi 

 Centrum sociálních služeb Praha - Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy  
Poskytuje odbornou poradenskou pomoc v náročných životních situacích, do nichž se může 
dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Konkrétně poskytuje 
sociálně právní poradenství, psychologické poradenství, konzultace párové, rodinné a 
individuální, zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, 
manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, sexuologa). 
Adresa organizace: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Šromova 861, Praha 9 
- Černý Most 
 

 Azylový dům - Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice  
Poskytování pobytových a sociálních služeb na přechodnou dobu rodinám s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování.  
Adresa organizace: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 
Praha 9-Horní Počernice 
 

 Sananim  
Poskytování profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů a 
služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace např. terénní 
programy, poradna pro rodiče, kontaktní centrum.  
Kontakt: Občanské sdružení Sananim, Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13  
 
Poradna pro rodiče - Café Therapy, Školská 30, Praha 1 
 

 Klub Pacifik - Sdružení na pomoc dětem s handicapy  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytující sociální služby a volnočasové aktivity pro 
děti a mládež ve věku od 6 do 18 let.  
Kontakt: Klub Pacifik - občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Vlčkova 
1067, Praha 9- Černý Most 
  

 Komunitní centrum Motýlek - Sdružení na pomoc dětem s handicapy  
Centrum nabízí mateřské centrum, odlehčovací služby a centrum denních služeb pro rodiny a 
děti se zdravotními handicapy.  
Kontakt: Komunitní centrum Motýlek - občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy, Vlčkova 1067, Praha 9-Černý Most 
 

 DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK 
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Dětské centrum Paprsek chce přinášet světlo do života dětí se speciálními potřebami, 
spolupracovat s jejich rodinami, pomáhat rodičům v tíživé situaci. Paprsek nabízí péči formou 
denního pobytu a ambulantní poradenské péče. Denní pobyt je určen pro děti od 3 do 18 let s 
výraznými postiženími psychickými, smyslovými, zejména s postiženími kombinovanými. 
Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a jejich rodiny s vývojovými, výchovnými a 
výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále pro děti a mládež s postiženími 
psychickými, smyslovými, pohybovými nebo s kombinací těchto postižení. U dětí útlého věku je 
možnost rané intervence poskytované v rodině podle programu Portage. Děti jsou v péči 
dětského lékaře a neurologa, psychologů, speciálních pedagogů, logopedů, rehabilitační 
pracovnice, vychovatelek, zdravotních sester a sociální pracovnice. Péče je komplexní, důraz je 
kladen na časné zachycení případných obtíží a odchylek a na to navazující pomoc, na týmový 
přístup odborníků více profesí, práci s rodinou, uplatnění terapeutických a stimulačních 
programů na podporu vývoje a vztahů (např. terapie pevným objetím podle J. Prekopové, 
speciální výchova podle Montessoriové, Portage program). Při zařízení působí jako pobočka 
Zvláštní a pomocné školy v Horních Počerních přípravný stupeň Pomocné školy a rehabilitační 
třída. Centrum je v působnosti odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.  

Kontakt: Šestajovická 19, Praha 9-Hloubětín 
 

 Středisko výchovné péče Klíč  
Poskytování ambulantního a pobytového programu pro děti s výchovnými problémy. Pomoc zde 
nacházejí rodiny s dětmi, u nichž se vyskytly výchovné problémy a problémy ve školní 
úspěšnosti  
Kontakt: Středisko výchovné péče, Čakovická 51, Praha 9 
 

 Občanská inspirace o. s.  
Komunitní centrum s volnočasovým programem pro děti i dospělé.  
Kontakt: Občanská inspirace, Kučerova 14, Praha 9  
 

 YMCA Praha - Mateřské centrum Klubíčko  
Mateřské centrum Klubíčko nabízí rodičům pobyt s dětmi v otevřené herně, účast na kurzech, 
cvičeních pro dospělé, besedách nebo kroužcích pro děti či celou rodinu. Klubíčko pořádá též 
jednorázové akce.  
Kontakt: Ymca - Mateřské centrum Klubíčko, budova MŠ Vlčkova ul. 1067, 198 00 Praha 9  
 

 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek - centrum Welcome  
Nabízí služby mateřského centra, mateřské školky, volnočasové a zájmové aktivity pro rodiny 
s dětmi a řadu dalších služeb.  
Kontakt: Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, Vybíralova 969, Praha 
9-Černý Most  
 

 
 Osoby v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení  

 Armáda spásy ČR  
Nabízí služby nízkoprahového denního centra, noclehárnu, azylový dům a terénní sociální práci 
vč. základního sociálního poradenství.  
Kontakt: ústředí Armády spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5, Centrum sociálních služeb 
Bohuslava Bureše, Tussarova 60, Praha 7  
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 Naděje o.s.  
Nabízí služby nízkoprahových denních center, zahrnující například sociální poradenství, pomoc 
při vyřízení osobních dokladů, osobní doprovod při jednání s úřady, potravinovou pomoc, 
hygienický servis, výměnu ošacení, zprostředkování ubytování v zařízeních Naděje a v dalších 
organizacích, zdravotní a psychologické pomoci a křesťanské duchovní služby. Dále také 
zprostředkování návazných a specializovaných služeb dle individuální potřeby.  
Kontakt: o. s. Naděje - pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5,  
Středisko Naděje Praha - U Bulhara, U Bulhara (pod Severojižní magistrálou), Praha 2 
Středisko Naděje Praha - Bolzanova, Bolzanova 7 

 
  
Občanské, sociálně právní poradenství, poradenství v oblasti pracovně právní 
a informační servis 

 Člověk v tísni o.p.s.  
Poskytování širokého bezplatného právního a sociálně právního poradenství a terénní sociální 
práce.  
Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. - pobočka Praha, Mahenova 494/3, Praha 5 
 

 REMEDIUM Praha o. s.  
Poskytování mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní řešení sporu) a bezplatného 
sociálně právního poradenství v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a 
mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany 
spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech a v neposlední řadě také dluhové poradenství.  
Kontakt: Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova 15, Praha 3 
 

 Občanská inspirace o. s.  
Organizace mimo jiné poskytuje i bezplatné sociálně právní poradenství.  
Kontakt: Občanská inspirace, Kučerova 14, Praha 9-Černý Most   
 

 SPES o.s.  
Poskytování poradenství prostřednictvím internetu v případě zadluženosti osob a domácností, 
prostřednictvím e-mailu. Další formou pomoci, kterou mohou občané Prahy 14 využít, je 
poradenství formou telefonické konzultace.  
Kontakt: Sdružení SPES, o.s., Litovelská 14, Olomouc 
   

 Poradna při finanční tísni, o.p.s.  
Poskytování v případě zadluženosti osob a domácností, konzultace k oddlužení podle 
insolvenčního zákona, pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení či k 
průběhu soudního a exekučního řízení. Poradenství je poskytováno prostřednictvím e-mailu, 
osobně nebo telefonicky, na bezplatné lince.  
Kontakt: Poradna při finanční tísni o.p.s., Americká 22, Praha 2  
 

 Organizace pro pomoc uprchlíkům  
Poskytování komplexního sociálně právního poradenství zaměřené na uprchlíky a ostatní cizince 
na území České republiky.  
Kontakt: Občanské sdružení pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9 
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 - Sociální 
kurátor pro dospělé  
Poskytování odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, zprostředkování 
pobytových služeb v Azylových domech a ubytovnách, případně zprostředkování kontaktu na 
poskytovatele dalších sociálních služeb, které má klient zájem využít. Zprostředkování kontaktu 
s rodinou a sociálním okolím v době výkonu vazby či trestu odnětí svobody, pomoc při 
sepisování písemných podání a doprovod k soudům, úřadům či jiným institucím, návštěvy ve 
věznicích při výkonu vazby a trestu. Poskytování dávky mimořádné okamžité pomoci osobám 
ohroženým sociálním vyloučením a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.  
 

 Centrum sociálních služeb Praha - sociálně právní poradna  
Poskytování bezplatného sociálně právního poradenství, pomoci při vyhotovení písemných 
podání k soudům či jiným institucím, mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní řešení 
sporu).  
Kontakt: Centrum sociálních služeb Praha-sociálně právní poradna, Chelčického 39, Praha 3 
  

 Centrum sociálních služeb Praha - KONTAKT  
Informační centrum sociálních služeb.  
Adresa organizace: KONTAKT - Centrum sociálních služeb Praha, Ječná 3, Praha 2  
 

 Městská část Praha 14 - Úřad u Vás doma  

Poskytování služeb, úkonů v místě bydliště v působnosti: Občanskosprávního odboru, tj. 
vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu, ověření podpisu a Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, tj. příspěvek na péči, příspěvek na úpravu bytu, mimořádné 
výhody průkazky TP, ZTP, ZTP/P), příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na 
individuální dopravu, příspěvek na provoz motorového vozidla. Služba je určena občanům 
starším 75 let a všem držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, kteří nepobírají příspěvek na provoz 
motorového vozidla nebo individuální dopravu. V mimořádných případech (např. dlouhodobá 
snížená pohyblivost) služba poskytnuta i ostatním občanům.  
Kontakt: Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most,  
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Odbor státní sociální podpory  

Dávky státní sociální podpory 
 
V rámci systému státní sociální podpory je zahrnuto osm dávek státní sociální podpory. Dávky 
státní sociální podpory jsou : 

b) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 
4. přídavek na dítě, 
5. sociální příplatek, 
6. příspěvek na bydlení, 

b) ostatní dávky 
6. rodičovský příspěvek, 
7. příspěvek na školní pomůcky, 
8. dávky pěstounské péče, 
9. porodné, 
10. pohřebné. 

 
Zákonem č. 113/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů došlo od 1. dubna 2006 k zavedení nové dávky státní sociální podpory 
příspěvek na školní pomůcky. 
Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 1000 Kč. Nárok na dávku vzniká nezaopatřenému dítěti 
dnem 1. června příslušného kalendářního roku, kdy dítě začíná plnit povinnou školní docházku 
při splnění všech zákonných podmínek nároku na dávku. Stát touto dávkou přispívá rodinám 
s výdaji, které jsou spojeny s nákupem školních pomůcek prvňáčka.  
Zákonem č. 113/2006 Sb., došlo ke zvýšení částek porodného od 1. dubna 2006, a to tak, že 
porodné při narození jednoho dítěte činí 17500 Kč, při narození dvojčat porodné činí 52500, při 
narození trojčat porodné činí 78750 Kč. 
Zákonem č. 134/2006Sb.,, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře došlo ke 
zrušení dávky státní sociální podpory Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc ode dne 1. června 2006. Uvedený příspěvek se transformoval do Státního 
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O státním příspěvku 
rozhoduje krajský úřad na základě podané žádosti zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. 
 
Od června 2006 došlo na odboru státní sociální podpory ke změně systému archivace spisové 
dokumentace. Za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a zpracování programu archivace 
OKsystemem s.r.o. je veškerá písemná dokumentace digitalizována, digitální obrazy jsou 
kontrolovány a podepisovány certifikátem poskytnutým I. Certifikační Autoritou a spisová 
dokumentace je archivována firmou Aries data a.s.. 
 
V roce 2006 žádosti o dávky státní sociální podpory vyřizovalo 13 zaměstnanců Úřadu městské 
části Praha 14. 
Za rok 2006 bylo přijato a vyřízeno 16 207 žádostí o dávky státní sociální podpory. 
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Oddělení právní, bytové a matriční  

 
úseku matričního, který vede běžnou matriční agendu, týkající se občanů, kteří mají trvalé 
bydliště na území správního obvodu m.č. Praha 14,  tj. matrika narozených, sňatků, úmrtí, 
zvláštní matrika (události, které nastaly v cizině a týkají se výše uvedeného), dále pak zajišťuje 
dle zákonné úpravy  změny jména a příjmení na žádost občana,  připravuje podklady pro udělení  
státního  občanství, kdy občané, kterým bylo uděleno státní občanství,  skládají na Úřadu slib; 
v roce 2006 bylo uzavřeno na Úřadu m. č. Praha 14  to bylo 401 sňatků (rozvody 187); státní 
občanství  bylo uděleno celkem 15 občanům.   
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Krizové řízení  
 
Bylo dokončeno zpracování VHP společnosti Linde Technoplyn a.s. a společnosti Český Plyn k. 
s. V prosinci byla pro veřejnosti zpracována MHMP ve spolupráci s naší MČ „Informace určená 
veřejnosti v zóně havarijního plánování,“ která byla občanům poskytnuta v roce 2007. 
V měsíci květnu byla prováděna opatření k zmapování počtu drůbeže a ostatních ptáků 
v drobných chovech na MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernic s cílem připravit se na možnou 
nákazu ptačí chřipkou, která byla hygienickou službou zjištěna na několika místech ČR. 
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Bezpečnostní složky (městská a státní policie, záchranný systém) 

MĚSTSKÁ POLICIE 
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY  
•  zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku na území hlavního města Prahy a plní další úkoly 
stanovené zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České 
republiky, 
•  každý má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů 
požadovanou pomoc poskytnout.  
 

Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy 
Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10-Vinohrady 

 
 

 
STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE 
• kontrolují a postihují nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů,  
• v rámci postihu dopravních přestupků využívají technických prostředků k zabránění odjezdu 

vozidel (tzv. botičky) a nařizují odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním 
provozu, provádějí kontroly SPZ a RZ s ověřením v  evidenci odcizených vozidel a značek 

• dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití  
• provádí kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením na podávání 

alkoholických nápojů dětem a mladistvím, (dle §30 přestupkového zákona) 
• ověřují v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně 

hledaných osob Policií ČR  
• zakročují proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalismu a dalším negativním jevům a 

přispívají tak k ochraně občanů  a jejich majetku 
• postihují přestupky proti veřejnému pořádku, nejčastěji: rušení nočního klidu, znečišťování a 

zábor veřejných prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek 
• kontrolují dodržování vyhlášek města (např. v oblasti používání pyrotechniky, žebrání, 

veřejné zeleně atd.) 
• dohlížejí na přechodech pro chodce, přednostně v blízkosti škol 
• provádějí osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany.  
 
 

Městskou policii hl. m. Prahy řídí primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém v úzké 
spolupráci s náměstkem primátora pro bezpečnost a legislativu Mgr. Rudolfem Blažkem, 
který byl pověřen zastupováním primátora ve věcech Městské policie v hl. m. Praze. Přímou 
výkonnou pravomocí při řízení Městské policie hl. m. Prahy pověřila Rada hl. m. Prahy 
ředitele Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimíra Kotrouše. Inspekci řídí JUDr. Josef 
Tomíček (viz přiložené schéma). Územní útvary Městské policie se dělí na Obvodní 
ředitelství 1-15.  
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OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 14       
Vlčkova 1067 
198 00 Praha 9-ČM  ředitelka a policejní rada   Ing. Bc. Dana Hetzlová 

 
od roku 2000 ředitelka OŘ MP, držitelka ocenění strážník roku 2003, jediná žena na postu OŘ MP 

Do spravovaného území Městské policie spadají tři samostatné správní celky městských částí 
Prahy 14 (Praha 14 a Dolní Počernice), Prahy 20 (Horní Počernice) a Prahy 21 (Újezd nad 
Lesy, Klánovice, Běchovice, Koloděje). Z hlediska uspořádání obvodu jde tedy o sedm 
městských částí tzv. okrajové Prahy, přičemž za stěžejní je považována naše MČ Praha 14. Už 
vzhledem k tomu, že v ní probíhá poměrně dynamický rozvoj sídlištní výstavby a také pro 
bohaté zastoupení obchodních a zábavních zón.  

Na obvodní ředitelství městské policie Prahy 14 slouží 60 strážníků. Celá městská část je 
rozdělena na okrsky (Kyje + Hutě, Hloubětín + Lehovec, Kyje + Jahodnice + Hostavice), z nichž 
každý má svého strážníka, na Černém Mostě jsou dva. Navíc po celých čtyřiadvacet hodin slouží 
autohlídky a pěší hlídky.  
 
Detašovaná pracoviště:  
Klánovice - V pátém 234, Dolní Počernice - Stará obec 10, Horní Počernice - Jívanská 635, 
Koloděje - K jízdárně 9, Běchovice - Za poštovskou zahradou 479, Újezd nad Lesy -  Lomecká 
656, Hloubětín - vestibul metra "B", Černý Most - Kpt. Stránského 984 
 
okrsky:   celkem 11   okrskářů 18 
č. 1 Valenta Jiří, Schuster Roman, Davidovič Jiří,  Újezd nad Lesy 
 Perniš Dušan 
č. 2 Hladík Martin, Pšenčík Petr, Hojer Václav,   Klánovice 
 Kubera Karel 
č. 3 Skolil Zdeněk      Koloděje 
č. 4 Bureš Miroslav, Macek Pavol   Běchovice 
č. 5 Chlaň Marek, Hasoň Rudolf, Hanzlík Václav,  Horní Počernice 

Burian Pet 
č. 6 Frančík Vlastimil     Dolní Počernice 
č. 7 Novotný Petr (stálá dozorní služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Kbelská, Kolbenova, Chlumecká, hranice k.ú. MČ Praha-H.Počernice, Satalice, 
Kbely 
č. 8 Matějka Karel     Hloubětín, vestibul metra 
hranice okrsku: Průmyslová, Kbelská, Kolbenova, Broumarská, Tálinská, Oborská, Čelákovická 
č. 9 Dlouhý Michal (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Průmyslová, Oborská, Tálinská, Broumarská, Nedokončená, hranice k.ú. MČ 
Praha 10 
č. 10 Novotný Petr      Černý Most, Kpt. Stránského 984 
hranice okrsku: Broumarská, Chlumecká, Východní spojka, hranice k. ú. MČ Horní a Dolní 
Počernice, Rokytka potok 
č. 11 Jiroušek Bohumil (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Nedokončená, Broumarská, Rokytka-potok, hranice MČ Dolní a Horní 
Počernice, Praha 10 
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Strážníky bylo v roce 2006 zjištěno a řešeno celkem 45 240 přestupků, bylo uděleno 27 891 
pokut v souhrnné výši 6 400 500 korun. Z celkového počtu bylo v dopravě zjištěno 34 581 
přestupků, ve veřejném pořádku 6 357 a zbývajících 4 302 v ostatních přestupcích.  

Ve sledovaném období probíhaly průběžně kontrolní akce zaměřené na kontroly psů (zjištěno 
368 přestupků, 57 psů nemělo známku), neoprávněné zábory, vraky (352), dopravu v klidu, 
chodce (1628), kontroly restauračních zařízení, dodržování tabákového zákona (zjištěno 2 935 
přestupků), zajišťování přechodů u vytipovaných škol a další. Tyto akce probíhají také 
v součinnosti s pracovníky ÚMČ, psovody MP, PČR. Dále bylo zjištěno 22 hledaných osob, 11 
osob bylo omezeno na osobní svobodě.  
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY   
místní oddělení Kyje-Praha 9    pplk. Bc. Jaroslav Šimáček 
Bryksova 817 
Praha 9-ČM (u konečné metra B) 
 
Území působnost toho policejního oddělení je pro celou Prahu 14 (Černý Most, Kyje, Hloubětín, 
Hostavice) a také Dolní Počernice. Zabývají se vyšetřováním vloupání do motorových vozidel a 
jejich krádeží hlavně na parkovištích zdejší obchodní zóny, dále šetří násilnou trestnou činnost 
(loupeže a přepadení), krádeže zavazadel (zejména v obchodních centrech) a vloupání do 
různých objektů (zejména do sklepních kójí).  
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III. kapitola/2006    Hospodářství a rozvoj obce 
živnostenské podnikání 

 
 

 Ekonomika a správa majetku obce  

 Výstavba  

 Územní rozvoj 

 Živnostenské podnikání, obchod a služby 

 Banky a pošta 
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Ekonomika a správa majetku MČ Praha 14 
 
Rozpočet na rok 2006 

Na svém posledním jednání v roce 2005 dne 13. 12. 2005 Zastupitelstvo městské části 
projednalo a schválilo rozpočet Prahy 14 na rok 2006. To je velmi pozitivní konstatování, 
protože schválením rozpočtu ještě v roce 2005 nemuselo být použito v roce 2006 rozpočtové 
provizorium, ve kterém jsou výdaje striktně omezeny a řada projektů by se proto realizovala jen 
s obtížemi. Schválení rozpočtu samozřejmě předcházela dlouhá a náročná příprava.  

Ta začala již koncem loňských prázdnin. Jednotlivé odbory úřadu městské části byly osloveny 
a připravily své první požadavky na rozpočet. Ke konci září oddělení rozpočtu ekonomického 
odboru kompletovalo požadavky. Tento návrh byl postupně dopracováván a upřesňován po 
konzultaci se starostou, zástupci starosty, tajemníkem úřadu, vedoucími jednotlivých odborů a 
řediteli základních a mateřských škol. Na přelomu listopadu a prosince byl rozpočet v 
objemových ukazatelích předložen ke schválení Radě městské části, finančnímu výboru a 
následně schválen na Zastupitelstvu městské části.  

Rozpočet se sestavuje na základě pravidel daných zákonem. Stejně jako loňský rok je 
rozpočet roku 2006 koncipován jako nevyrovnaný. Počítá se s příjmy ve výši 232 010 000 Kč a 
výdaje ve výši 229 771 000 Kč. Rozdíl 2 239 000 Kč (financování) je určen na splátku půjčky od 
hl. m. Prahy (-889 000. Kč) a krytí Zaměstnaneckého fondu (-2 550 000 Kč). Do financování je 
také promítnuto zapojení Fondu rezerv a rozvoje (1 000 000 Kč) a Fondu oprav (200 000 Kč), 
tedy vlastní finanční zdroje. Důležité je, že nedochází k zadlužování městské části Praha 14.  
 
Příjmová stránka rozpočtu  

V příjmové stránce rozpočtu se promítají jednak dotace ze státního rozpočtu ve výši 68 778 
000 Kč, dotace z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 104 317 000 Kč a prostředky z převodu 
vlastní hospodářské činnosti ve výši 29 010 900 Kč. Další část tvoří předpokládané daňové 
příjmy ve výši 27 507 200 Kč (např. správní poplatky, poplatky z výherních automatů a daň z 
nemovitostí), které jsou letos o 2 mil. Kč vyšší než v minulém roce. Důvodem navýšení jsou 
především příjmy ze správních poplatků (ve výši 1 671 000 Kč) a dále vyšší daň z nemovitostí 
(ve výši 500 000 Kč). Nedaňové příjmy jsou do rozpočtu zapojeny ve výši 2 396 900 Kč (např. 
sankční platby, příjmy z poskytování služeb). Naopak tyto příjmy oproti loňskému roku poklesly 
o 333 900 Kč. Nejvyšší pokles byl zaznamenán především u sankčních poplatků.  
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Rozpočet rok 2006 (příjmy)  

1. Daňové příjmy    27 507 200,00 

2. Nedaňové příjmy     2 396 900,00 

3. Dotace 173 095 000,00 

4. Zdaňovaná 
činnost    29 010 900,00 

PŘÍJMY 
CELKEM 232 010 000,00 

  
  
Výdajová stránka rozpočtu  
Výdajovou stránku rozpočtu tvoří neinvestiční výdaje ve výší 228 671 000 Kč a investianí 
výdaje ve výši 1 100 000 Kč.  
 
Neinvestiční výdaje  
Pro odbor zdravotnictví a sociální oblast je určena částka 53 000 000 Kč - výdaje jsou 
směřovány především do sociální sféry (51 405 000 Kč), z toho dávky sociální péče tvoří 48 000 
000 Kč. V této oblasti jsou zahrnuty i výdaje na lékařskou službu první pomoci ve výši 1 595 
000 Kč.  
Pro odbor školství je v rozpočtu počítáno s částkou 46 300 000,- Kč, z toho tvoří výdaje na 
příspěvky do škol 45 166 300 Kč. Odbor životního prostředí bude hospodařit s částkou 12 500 
000 Kč, v této částce je počítáno mj. s částkou 500 000 Kč na modernizaci dětských hřišť.  
Pro oddělení kultury je určena částka 1 000 000 Kč na zajištění kulturních akcí (např. Hudební 
festival, Babí léto, Divadelní festival).  
Pro odbor hospodářské správy je vyhrazena částka 24 750 000 Kč, na provoz úřadu připadá 22 
125 000 Kč a na rozvoj informatiky 2 625 000 Kč.  
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Schválený rozpočet rok 2006 (výdaje) 
1 Odbor hospodářské
správy + OI  

   24 750 000,00 

2 KS - Oddělení kultury
a občanských záležitostí 

     1 000 000,00 

3 Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví  

   53 000 000,00 

4 Odbor ekonomiky a
správy majetku 

     6 361 000,00 

5 Kancelář starosty         750 000,00 
6 Odbor školství   46 300 000,00 
7 Odbor územního 
rozvoje         210 000,00  

8 Odbor výstavby a
dopravy 

     2 900 000,00 

9  Odbor životního 
prostředí    12 500 000,00 

10 KT - Personální 
oddělení    79 500 000,00 

11 Redakce 
Listy Praha 14     1 400 000,00  

VÝDAJE CELKEM  228 671 000,00 
    

Pro odbor ekonomiky a správy majetku počítá rozpočet s částkou ve výši 6 361 000 Kč. Zde 
je plánovaná částka 2 000 000 Kč určená na granty roku 2006, dále je zde vytvořena rezerva ve 
výši 1 886 000 Kč, ze které budou v průběhu roku hrazeny neočekávané výdaje. 

Pro personální oddělení je určena částka ve výši 79 500 000 Kč na mzdové výdaje a odvody 
sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě je v rozpočtu počítáno s částkou 750 000 
Kč, která je určená na prevenci před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami.  
 
Kapitálové výdaje  

V roce 2005 byla provedena v ZŠ Gen. Janouška rekonstrukce povrchu atletické dráhy a 
rekonstrukce přilehlých sektorů, tj. skoku do dálky, skoku do výšky a vrhu koulí. Smlouvou s 
dodavatelem bylo dohodnuto, že část fakturace bude uhrazena až v roce 2006. Zdroje naší 
městské části bohužel nedovolují zařadit do rozpočtu roku 2006 další investiční akce. Tuto 
situaci budeme řešit tak jako v letech minulých žádostí na účelové dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy.  

V roce 2005 se nám podařilo získat účelové investiční dotace ve výši cca 50 mil Kč a věříme, 
že stejně úspěšní budeme i v tomto roce. Je třeba si ale uvědomit, že i z rozpočtu hl. m. Prahy 
jsou přímo na území MČ Prahy 14 směřovány nemalé prostředky. Dokončuje se stavba sídliště 
Černý Most za 260 mil. Kč, celkovou rekonstrukcí prochází ulice Tálínská (v rozpočtu 2006 
plánovaná částka 26 mil. Kč).  

Naplno se rozjíždí stavba výstavba vodovodu v ul. Morušová a Vysočanské radiály a jejího 
napojení. Náklady ve výši více než 46 mil. Kč půjdou pouze na výkup pozemků a financování 
vlastní stavby je zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokračuje budování 
technické vybavenosti na Jahodnici za více než 20 mil. Kč.  

Pamatováno je ale i na vybavení sportovišť potřebným zázemím ve výši 4,5 mil. Kč. 
Pokračuje tím přístup pražského magistrátu, který na našem území proinvestuje stovky milionů 
korun a pomáhá nám zlepšovat kvalitu bydlení na Praze 14. Kvalitu bydlení se snažíme zvyšovat 
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i z prostředků hospodářské, tzv. vedlejší činnosti. Finanční plán počítá s 107 mil. Kč, které jsou 
směřovány především na velké a malé opravy našich domů revize a správu bytového fondu.  

Závěrem se dá konstatovat, že se podařilo sestavit rozpočet vyvážený, který umožní naplnit 
nejdůležitější potřeby, závazky a povinnosti městské části v letošním roce.  
  
  
  

 - 58 -  



 
Granty na rok 2006  

Rada MČ Praha 14 schválila na svém 72. jednání 20. 12. 2005 vyhlášení podpory grantových 
projektů pro oblast sociální péče a zdravotnictví, protidrogové prevence a prevence kriminality, 
využití volného času dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy. Pro rok 2006 byly vybrány osvědčené 
oblasti, které byly grantově podporovány i v minulých letech. Při vyplňování grantových 
formulářů mohli žadatelé opět využít pomoci konzultantů pro jednotlivé oblasti. Uzávěrka pro 
podání grantových projektů byla 31. 1. 2006. O udělení grantů rozhodla RMČ Praha 14, u 
finančních darů nad 50 000 Kč Zastupitelstvo. Přehled schválených grantů je umístěn na úřední 
desce a zveřejněn na webových stránkách radnice. Jednotliví žadatelé obdrží schválené grantové 
částky prostřednictvím smlouvy.  

 
GRANTY SCHVÁLENÉ RADOU MČ PRAHA 14 

   
Divadlo Kámen, o. s.       Integrační centrum Zahrada v

Praze 3   

celoroční činnost v r. 2006 7.000,-   komplexní péče pro   
benefiční představení     handicapované občany Prahy 14   
pro Komunitní centrum Motýlek 8.000,-   - klienty Integračního centra 42.570,-
         

Mgr. Jiřina Břicháčková-
Olivová    

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
(SONS) 

  

zakoupení výtvarných    zdravotně rehabilitační pobyt s
výukou 28.000,-

potřeb pro dětský ateliér 15.000,-       

     Centrum pro zdravotně postižené
(kraj Praha)   

Humanitární sdružení
PROTEBE    detašované pracoviště v Praze 9-

Centrum pro zdravotně    

integrované aktivity dětí a
mládeže 25.000,-   postižené občany Mč Prahan 14 15.000,-

šach pro každého 10.000,-      
     TJ Sokol Hloubětín   
Občanská inspirace    nájemné tělocvičen a příprava sletu 20.000,-
ekovýchovné programy pro       
sídlištní děti na Černém Mostě 35.000,-   TJ Slavoj Tesla Hloubětín   
     rekonstrukce vodovodní přípojky 50.000,-
93. pionýrská skupina       
akce ve volném čase pro děti a
mládež 10.000,-   TJ Kyje   

provoz a vybavení prostor pro
činnost 7.000,-   rekonstrukce kotelny 30.000.-

akce pro neorganizované děti a
mládež 7.800,-   sportovní akce a soustředění pro

mládež 10.000,-

        
DDM Praha 9     Florbalový klub ZŠ Vybíralova   
divadelní zahrada pro děti     jarní soustředění s turnajem 15.000,-
a Cesty za poznáním        
aneb nikdy není pozdě 14.500,-   Fit studio D   

sportovní akce pro děti a mládež 10.000,-   aerobic team show open cup (děti a
mládež)  10.000,-

      juniorský aerobic master class 11.
ročník 10.000,-

UNIE RODIČŮ ČR     pronájem tělocvičny  20.000,-
- sdružení při ZŠ Praha 9 -          
Hloubětín kulturní kontakt s
Evropou 15.000,-   SK Prosek Praha  

vybavení šachového kroužku 6.400,-   basketbal - dívky 30.000,-
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společná aktivita žáků, rodičů a
učitelů         

- časopis KACHLÍKÁRNA 2006 15.000,-   Hana Hanušová   
hloubětínská liga 5.000,-   4. stepařská přehlídka 30.000,-
          
Klub orientačního běhu Tretra
Praha 

     SK Neptun Praha    

velikonoční a letní sportovní
pobyt     synchronizované plavání -25. ročník

závodů 10.000,-

v přírodě spojený s tréninkem
orientačního běhu 14.000,-   pronájem bazénu a tělocvičny 20.000,-

pronájem tělocvičny, doprava na
závody 

 10.000,-       

a way of living 5.000,-   Škola Taekwon-do Dan-Gun   

      vybavení dětí a juniorů ochrannými
pomůckami  15.000,-

Občanské sdružení POČIN     pronájmy tělovýchovných zařízení a
sportovišť 15.000,-

projekt "Já mám koně, vraný
koně" 9.000,-       

      Stanislav Vyoral - Česká tenisová
škola   

Občanské sdružení Křestanské
centrum     nákup nahrávacího tenisového stroje 40.000,-

pro rodinu Heřmánek         
pěvecký a taneční kroužek Černý
Most 20.000,-   Spectrum Praha  

      softballové turnaje 20.000,-
Cikne Čhave     zimní a letní soustředění  10.000,-
fotbalem proti drogám 47.600,-      
      FC. King   

Církev bratrská     pronájmy hřišť, tělocvičen +
vybavení  10.000,-

nízkoprahové kluby 35.000,-       
      Marie Mádlová    
      osobní asistence 40.000,-
      Pražská organizace vozíčkářů    
      osobní asistence 40.000,-

      celkem 861.870,
- 
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GRANTY SCHVÁLENÉ ZASTUPITELSTVEM MČ PRAHA 14 
   

 Zajíček na koni, o. s.    
jízdy na koních zdarma pro děti
s handicapy 24.000,-

zimní tábor pro děti s handicapy a jejich
rodiny 10.000,-

letní tábor pro děti s handicapy a jejich
rodiny 20.000,-

    
Sdružení na pomoc dětem s
handicapy    

Motýlek dětem - kulturní akce 25.000,-
podpora sociálně znevýhodněných dětí 85.000,-
dětský příměstský tábor  70.000,-
podpora rodin se zdravotně
handicapovanými dětmi 60.000,-

osobní asistence I  40.000,-
osobní asistence II  40.000,-
    
ZŠ Generála Janouška   
adaptační kurz  70.000,-
    
YMCA Praha   
mateřské centrum Klubíčko 50.000,-
herny mateřského centra Klubíčko 20.000,-
mateřská školička Beránek  10.000,-
pohybová výchova předškolních dětí  3.000,- 
    
Jahoda    
klub Jahoda v roce 2006 37.300,-
nízkoprahový klub Džagoda 87.400,-
klub Jahůdka 30.000,-
    
Český červený kříž   
sociální péče-služby domácí péče o
seniory a zdravotně postižené 30.000,-

provoz a vybavení ubytovacích zařízení
pro seniory 

100.000,
- 

celkem  793.700,
-  
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Místní daně a poplatky  
 

Oddělení místních daní a poplatků odboru ekonomiky a správy majetku v roce 2006 
zajišťovalo komplexně ucelené odborné agendy při správě a vymáhání poplatku ze psů, poplatku 
za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity a agendu zaměřenou na povolování provozu výherních 
hracích automatů. Část oddělení má ve své náplni vymáhání nezaplacených poplatků a pokut,  
udělených jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 14 včetně zajišťování evidence a 
veškeré administrativy s tím spojené. Městská část Praha 14 je rozvojovou městskou částí, kde 
se okruh poplatníků každým rokem zvyšuje, dopředu přesně nelze odhadnout výši jednotlivých 
poplatků. Správa jednotlivých poplatků předpokládá rozsáhlou kontrolní a vyhledávací činnost a 
klade zvýšené nároky na precizní evidenci.   

Dnem 1. 1. 2005 nabyla účinnosti vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2004 o místním poplatku ze 
psů. Touto novelou byla zavedena povinnost k označování psů a přihlašování jednotlivých 
chovatelů do evidence. Splnění těchto povinností má pro všechny chovatele psů, kteří obě 
podmínky stanovené vyhláškou splnili, i nezanedbatelný finanční efekt v podobě poskytnutí 
úlevy od placení poplatku ve výši 350 Kč, tato částka bude poskytnuta ve dvou po sobě jdoucích 
letech následujících po roce, kdy chovatel splnil podmínky pro jejich poskytnutí. Vzhledem 
k tomu, že k 31. 12. 2005 část poplatníků tyto povinnosti nesplnila, byla v Listech městské části 
Praha 14 uveřejněna výzva chovatelům psů, kteří dosud toto povinnost nesplnili, aby tak 
neprodleně učinili. Kontrolu poplatníků provádí městská policie, která výsledky svých šetření 
zasílá oddělení místních daní a poplatků a odboru životního prostředí. V přestupkovém řízení, 
které provádí odbor životního prostředí, již byly uděleny první pokuty.  

Oddělení místních daní a poplatků OESM provádělo i v roce 2006 ve smyslu zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, výkon rozhodnutí Úřadu 
m. č. Praha 14. Tímto způsobem je vymáhána řada pohledávek z nejrůznějších titulů.  

Některým z dlužníků bylo umožněno splácet dluh ve splátkovém kalendáři. V převážné míře 
se jedná o dlužníky z řad sociálně slabších občanů, v některých případech i přes toto povolení 
z nejrůznějších důvodů svůj dluh nesplácejí.  

  
Za účelem dosažení větší efektivity ve vymáhání pohledávek městské části Praha 14 bylo již 

v předchozím období přikročeno k uplatňování tvrdších prostředků při provádění mobiliárních 
exekucí. Tyto prostředky spočívají v přizvání Policie ČR a Městské policie s tím, že pracovníci 
vykonávající exekuci jsou oprávněni přizvat k zajištění přístupu do bytu zámečníka, pokud 
nájemce či vlastník neučiní dobrovolně. V bytech dlužníků je pak sepisován movitý majetek, 
který je dle posouzení exekutorů odvezen nebo ponechán na místě do dalšího vyřízení věci. 
V některých případech vedou tyto úkony k tomu, že dlužník uhradí alespoň část svého dluhu, 
jiné případy končí tak, že se sepsané movité věci prodají v dražbě, která je zde povinnou formou 
zpeněžení těchto věcí. Rozhodně i do budoucna budeme v tomto způsobu výkonu rozhodnutí 
pokračovat, neboť platební morálka dlužníků je na neuspokojivé úrovni. 
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Odbor výstavby  
 

PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC V LETNÍM A PODZIMNÍM OBDOBÍ 2006  
V červenci a srpnu se v mateřské školce v ulici Kostlivého v Kyjích rekonstruovaly rozvody 
vody. Vodovodní potrubí bylo již ve špatném stavu, a tak byl kompletně proveden nový rozvod 
teplé a studené vody, vyměněny vodovodní baterie a další zařizovací předměty. V dětských 
umývárnách, WC a v přípravnách jídel byly při této příležitosti provedeny nové keramické 
obklady stěn a položena nová dlažba. Náklady na rekonstrukci činily necelých 1,4 miliónů 
korun. V mateřské školce ve Štolmířské ulici v Hloubětíně se od července až do konce září 
intenzivně pracovalo na odstranění havarijního stavu střechy. Z důvodu zatékání dešťových vod 
střešním pláštěm do prostor školy musela být na konci školního roku z provozu zcela vyřazena 
jedna třída. Nápravu porušeného střešního pláště bylo možné řešit pouze celkovou rekonstrukcí 
střechy. Ta spočívala v odstranění veškerých vrstev stávající skladby střechy až na nosnou 
konstrukci stropu a v provedení nové skladby střešního pláště. Vzhledem k tomu, že původní 
dokumentace stavby chybí a složení střechy bylo odhadováno na základě provedené sondy, byla 
realizace po odkrytí stávající konstrukce střechy provázena určitými komplikacemi. Především 
bylo nutné určit způsob vyrovnání stropní konstrukce a způsob kotvení nového střešního pláště. 
Dodavatel stavby ale postupoval ohleduplně, a tak mohla být školka již od začátku září opět v 
provozu. Rekonstrukce střechy stála 1,35 miliónů korun. Již v roce 1999 byla v areálu základní 
školy v ulici Bratří Venclíků na Černém Mostě I upravena část existující asfaltové plochy na 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V letošním roce se již od září připravuje využití další 
části této plochy o rozměrech 42m x 20m na hřiště s povrchem z umělé trávy, s využitím pro 
malou kopanou, volejbal, odbíjenou a tenis. Nové hřiště by mělo sloužit již od listopadu 
letošního roku - jak pro školu při hodinách tělesné výchovy, tak pro veřejnost v mimoškolních 
hodinách. Náklady na vybudování hřiště jsou rozpočtovány na 1,7 miliónů korun.  
V časovém souběhu s budováním hřiště v ZŠ Bratří Venclíků se začala rekonstrukce 
volejbalových kurtů v areálu základní školy v ulici Vybíralova na Černém Mostě II. Podstata 
rekonstrukce povrchu kurtů o rozměrech 20m x 40m spočívá v odtěžení současné vrstvy antuky 
a podkladních vrstev a následně v provedení nových vodopropustných vrstev ze štěrku a 
štěrkodrti a položení umělé trávy s křemičitým vsypem. Budoucí uživatele možná bude zajímat, 
že se jedná o flexibilní pogumovanou tkaninu ze skelných vláken, do které je všit travní vlas.  
Nehrozí žádné deformace, protože koberec je pružný a snáší jakékoliv zatížení při proměnlivých 
teplotách. Rok 2006 byl ve školství po stránce investiční s necelými 7 mil. Kč podprůměrným 
rokem. Naopak z průměru výrazně vybočil rok 2005, kdy za významného přispění hl. m. Prahy 
realizovala městská část školské investice ve výši téměř 20 mil. Kč. V uplynulém čtyřletém 
volebním období bylo do školských zařízení na Praze 14 vloženo celkem 40 miliónů korun. V 
této částce nejsou zahrnuty drobné opravy hrazené přímo z rozpočtů jednotlivých škol.  
Pozornost obyvatel i návštěvníků Černého Mostu II budí stavba lávky pro pěší klenoucí se nad 
Ocelkovou ulicí a propojující bytové objekty tzv. 2. stavby se zelenými plochami na jihu, kde se 
bude rozkládat v budoucnosti atraktivní rekreační park o rozloze více než 70 ha. Lávka, kterou 
navrhli architekti Vladimír Štulc a Jan Vrána, vytváří současně charakteristický prvek 
usnadňující orientaci při pohybu sídlištěm. Pylon se zavěšenou částí mostu při chodníku podél 
jižní strany Ocelkovy ulice, bude v budoucnosti po dotvoření celého prostoru nepřehlédnutelným 
orientačním bodem. Přibližně v polovině září byla opět zprůjezdněna pravá polovina Chlumecké 
ulice ve směru z centra, a to v místě, kde se buduje podjezd, kterým se spojí jižní a severní část 
obchodní zóny na Černém Mostě. V další etapě, která bude zahájena na jaře 2007 se opět omezí 
provoz, avšak na opačné straně ulice. Výstavbu podjezdu organizuje odbor městského investora 
MHMP, který předpokládá ukončení akce v podzimních měsících příštího roku. K přesnějšímu 
termínu dokončení se příslušní pracovníci odmítli zavázat. Poměrně často dostávám dotazy na 
další dění vztahující se k výstavbě integrovaného uzlu veřejné dopravy na Rajské zahradě. 
Příprava této neobyčejně náročné akce s předpokládanými náklady 500 miliónů korun probíhá až 
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překvapivě úspěšně. Na financování projektu se bude podílet hl. m. Praha, Státní fond dopravní 
infrastruktury a příslušný strukturální fond Evropské unie. Již bylo vydáno a vstoupilo v platnost 
územní rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. V podstatě je již 
připraveno a prodiskutováno zdůvodnění žádosti o dotaci z EU. Vlastní žádost bude oficiálně 
podána v 1. pololetí příštího roku.  
18. září se rozběhla 2. etapa úpravy stávajících a výstavba nových chodníků v Jiráskově čtvrti s 
předpokládaným termínem ukončení prací v prosinci 2006. Investice se bude týkat pouze 
chodníků v ulicích Osická, Horusická, Mílovská, Dářská, Zvíkovská a též Pávovského náměstí. 
Cílem stavby je zajištění vhodného a bezpečného pěšího provozu ve čtvrti. Nezanedbatelná je i 
vzhledová stránka pěších komunikací a proto povrchy chodníků i vjezdy do nemovitostí budou 
provedeny ze zámkové dlažby. Způsob výstavby i dopravní opatření budou vycházet ze stejných 
zásad podle nichž se postupovalo v 1. etapě. Též proběhla investiční činnost v Centrálním parku 
na Černém Mostě, kde se revitalizuje místní rybníček. Na Aloisově se dokončuje rekonstrukce 
komunikací Talínská a Oborská. Probíhající komplexní rekonstrukci Broumarské ulice a 
související budování tlakové kanalizace mezi Lednickou a Rožmberskou ulicí snad ani nemusím 
uvádět. Je třeba zmínit přípravu podkladů pro revitalizaci hloubětínského sídliště a přípravu pro 
zpracování projektů pro stavební povolení na úpravy komunikací ve čtvrtích Nad rybníkem a na 
Starém Lehovci.  
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Rekonstrukce – velké stavby 
 
I nadále pokračuje na území Městské části Praha 14 rozsáhlá výstavba, zaměřená 

zejména na bytovou výstavbu a služby. Pokračuje barevná proměna území, zejména na 
sídlištích, vizuální změnou barevnosti v souvislosti se zateplováním objektů.  
V jednotlivých katastrálních územích byly zahájeny nebo realizovány následující stavby: 
 
HLOUBĚTÍN  -  postoupily práce na realizaci výstavby prodejny LIDL při ulici Kolbenova. 
Změnou investora došlo k dohodě s občany o výstavbě obytného domu při ulici Zelenečská.  
 
KYJE  -  byla zahájena příprava rozsáhlé výstavby rodinných domů při ulici Za Černým 
mostem. Nadále pokračuje výstavba obytných souborů ESHEL PRAGUE a Lipnická s.r.o., 
Kyje-Hutě. Při ulicích Kolbenova – K Hutím byly otevřeny objekty A.T.M. Group – prodejna se 
servisem Land Rover a K-TIRIO – prodejna nábytku s administrativní částí. Pokračovalo jednání 
s firmou LAMO o obnově bývalého Domu služeb Lehovec na obytný objekt. Mezi ulicemi 
Hejtmanská a Vajgarská byly realizovány dva obytné objekty Nad Rybníkem. Nestátní zdravotní 
zařízení BIOREGENA rozšířilo ordinace nástavbou stávajících. Při ulici Průmyslová byla 
zahájena výstavba Skladového a nákupního areálu firmy RICHTER + FRENTZEN. 
 
ČERNÝ  MOST  -  pokračuje bytová výstavba Černý Most II – 5. stavba. GOLF RESORT 
Černý Most připravuje výstavbu 18 jamkového hřiště v území mezi Černý Mostem a Dolními 
Počernicemi. Útvar rozvoje hl.m. Prahy vypracoval studii území mezi ulicemi Bryksova, 
Arnošta Valenty a Martiňákem pro využití pro volný čas. 
 
HOSTAVICE  -  při ulici Nežárská realizovala firma UNIGA 125 rodinných domů. Zbývající 
území hodlá využít firma T.L.S. obdobnou zástavbou. Při ulici Lomnická začala rozsáhlá 
výstavba obytných souborů SKANSKA a CONOCO. 
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Územní rozvoj 

 
 
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA v roce 2006  
 
Rozpočet MČ v tomto roce v oblasti kapitálových výdajů byl tvořen zhruba ve stejném poměru 
vlastními zdroji MČ a získanými účelovými dotacemi HMP. Jejich výše odpovídala zhruba 
investičním prostředkům  let 2004 a 2005.  
Na začátku roku byla zahájena úprava ul. Pilské a točky MHD, kterou došlo ke zprovoznění 
nevyužívaného středního mostního oblouku (na železniční trati Praha – Kolín) pro automobilový 
provoz,  čímž se dopravní situace na vjezdu – výjezdu od ul. Českobrodské podstatně zlepšila a 
zvýšila bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Byla dokončena (zahájená 
v listopadu roku 2005) rekonstrukce chodníků v Jiráskově čtvrti a na podzim pak pokračovala 
i v dalších ulicích Osická, Horusická, Mílovská, Zvíkovská, Dářská a na Pávovském nám. 
V návaznosti na probíhající rekonstrukci Broumarské (zajišťovanou TSK hl. m. Praha) 
zrealizovala MČ výstavbu splaškové kanalizace pro objekt čp. 25, tlakovou kanalizaci pro 
zástavbu v úseku mezi Lednickou a Rožmberskou,  rekonstrukci ul. Prelátské a zbývající části 
ul. Šimanovské, aby mohla být tato obslužná komunikace do koce roku zdárně ukončena a 
přinesla do území dlouho očekávané odpovídající technické parametry a bezpečné provozní 
podmínky .     
Rovněž pokračovala stavební činnost s cílem postupného odstraňování nevyhovujícího  
technického stavu školských zařízení.  Proběhla výměna dřevěných oken za plastová v 1. NP a 
2. NP ZŠ Vybíralova na západním průčelí budovy, včetně nezbytných žaluzií a parapetů. 
Během prázdnin se provedla  rekonstrukce střechy MŠ Štolmířská, u které se již objevila 
značná opotřebovanost a docházelo k častému zatékání do vnitřních prostor. Principem této 
rekonstrukce je úplné odstranění vrstev střechy až na nosnou konstrukci a  položení nové 
skladby střechy.   Dále rekonstrukce rozvodů vody i se všemi navazujícími zařizovacími 
předměty v MŠ Kostlivého.  
Ze získaných grantů od HMP se  vybudovaly nové volejbalové kurty  o rozměrech 20 m x 40 m  
v areálu ZŠ Vybíralova s umělým povrchem trávou s křemičitým vsypem náhradou za 
nevyhovující antuku a víceúčelové hřiště 42 m x 20 m rovněž s umělou travou v ZŠ Bří 
Venclíků pro malou kopanou, volejbal, odbíjenou a nohejbal za plochu asfaltovou, aby se 
rozšířila nabídka a uspokojila poptávka  po těchto druzích sportu. Z přidělené dotace se 
vybudovalo veřejnosti přístupné multifunkční sportoviště v ul. Mochovská a v areálu bývalých 
jeslí v ul. Vybíralova. Ty tvoří sestava jednotlivých nových moderních herních prvků pro malé 
a starší děti.  
Rovněž byly v tomto roce využity investiční prostředky v oblasti bytového fondu. Z důvodu 
zatékání dešťových vod do bytů v nejvyšším podlaží domu čp. 775-776 v ul. Kardašovské a 
v souladu se závěry energetického auditu tohoto objektu byla provedena celková rekonstrukce 
ploché střechy. Z důvodu nedostatečného vyřešení odvodnění u sjezdů do garáží bytových 
domů v ul. Bryksova a Kučerova, projevující se především v problematické zimní údržbě, bylo 
na počátku roku dokončeno provedení zastřešení sjezdů.  
U objektu Polikliniky čp. 902 ul. Gen. Janouška v rámci úspor nákladů na provoz došlo v závěru 
roku na základě provedeného energetického auditu k realizaci jedno z navržených opatření -           
k regulaci systému vytápění.   
K zavedenému moderního počítačového programovému vybavení Úřadu MČ se podařilo zajistit 
v tomto roce ještě rozšíření modulu AiP Safe o mzdovou a personální agendu.   
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Investiční prostředky na infrastrukturu    
Také v roce 2006 probíhala na území naší městské části rozsáhlá a nákladná stavební činnost. 
Především byla realizována dlouho připravovaná rekonstrukce Broumarská a to v úseku od 
křižovatky s ul. Rožmberskou (včetně této křižovatky) až k přemostění Rokytky, tj. v délce cca 
760 m. Investorem je správce TSK hl. m. Prahy a náklady na tuto (druhou – první byla 
provedena v roce 2004 v úseku křižovatka Českobrodská-Rožmberská) etapu činily téměř 200 
mil. korun. Polovinu finančních prostředků se podařilo získat z evropského strukturálního fondu, 
o zbytek se podělil státní (34%) a městský (16 %) rozpočet. Součástí akce byla rekonstrukce  
vozovky a chodníků včetně jejich odvodnění, přičemž v centru Starých Kyjí došlo u 
komunikace, oproti stávajícímu stavu, k vhodnějšímu trasování a ke vhodnějšímu napojení ul. 
Hodějovské. Součástí stavby byly mimo jiné i zastávky MHD BUS včetně staničních přístřešků, 
parkoviště u hřbitova Kyje, rekonstrukce nadjezdu ČD, opěrná zeď Broumarská, zárubní zeď 
Hodějovská, nové veřejné osvětlení a další nové inženýrské sítě a také přeložky stávajících 
inženýrských sítí, nová dešťová usazovací nádrž včetně souvisejících objektů a protihluková 
opatření na přilehlých objektech. V rámci stavby byly provedeny demolice části vybočujícího 
skladu UNIPu a objektu bývalé školy (Prelátská).  
V závěru roku 2006 dokončil odbor městského investora MHMP i úpravu komunikací ve čtvrti 
Aloisov – ul. Tálinské a Oborské. Zbývající ulice Lánská a část ul Tálinská (od Oborské)  
budou následovat po doplnění chybějícího vodovodu.  
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Živnostenské podnikání  
 
 
 
Náplň práce živnostenského odboru: 
 
Živnostenský odbor v samostatné působnosti mapuje síť provozoven obchodu a služeb. 
 
Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské 
části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 
Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Živnostenský odbor např.: 

- přijímá a zpracovává ohlášení živnosti  
- vydává živnostenské listy 
- přijímá a zpracovává žádosti o vydání koncese  
- vydává rozhodnutí o udělení koncese 
- vydává koncesní listiny 
- přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení 

živnosti příp. žádosti o koncesi 
- přijímá, zpracovává podání na jejichž základě vydává rozhodnutí o zrušení 

provozování živnosti na základě žádosti podnikatele 
- přijímá, zpracovává podání podnikatele na jejichž základě vydává vyrozumění o 

přerušení provozování živnosti, příp. o znovu zahájení provozování živnosti 
- vede živnostenský rejstřík 
- provádí kontrolu dodržování povinností stanovených ustanoveními zvláštních 

právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, vyžaduje od 
podnikatele doklady o splnění těchto povinností 

- provádí šetření stížností 
- ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností 

vyplývajících z příslušných právních předpisů 
- pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění 
- mapuje síť provozoven obchodu a služeb na území městské části Praha 14 a městské 

části Dolní Počernice 
- jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k daňové registraci a jiná                   

oznámení pro finanční úřady, přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění 
pro správu sociálního zabezpečení, oznámení vzniku nebo obsazení volného 
pracovního místa pro úřad práce, oznámení pojištěnce o zahájení popř. ukončení 
samostatné výdělečné činnosti pro přísl. zdravotní pojišťovnu  

 
Nejdůležitější kontrolní akce živnostenského odboru ÚMČ Praha 14 v tomto roce: 

- jednou z nejdůležitějších  kontrolních akcí v r. 2006 byla kontrola slevových akcí, a 
to zejména hned po Novém roce.    

                 
- průběžně během celého roku probíhaly kontroly stánkového prodeje v souvislosti 

s problematikou ochrany práv duševního vlastnictví. Kontrolovány byly rovněž jako 
v loňském roce  bazary, zastavárny a autobazary. Kontrola byla zaměřena především 
na odstranění nedostatků zjištěných při předešlých kontrolách. Dále se kontrolovaly 
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cestovní kanceláře, zda jsou pojištěny proti úpadku a cestovní agentury. Podnikání 
zahraničních osob (migrace cizinců) se kontroluje každý rok průběžně již od r. 2000. 

 
- koncem roku byly kontrolovány směnárny, 

 
- byly prováděny kontroly finanční způsobilosti u podnikatelů provozující silniční 

motorovou dopravu, za porušení zvláštního právního předpisu /silničního zákona/.  
       

V roce 2006 bylo živnostenským odborem – oddělením kontroly zkontrolováno přibližně 620 
podnikatelských subjektů. Řešeno bylo 18 stížností, uloženo bylo 148 pokut v celkové výši 390 
600,- Kč, sankčně bylo zrušeno 28 živnostenských oprávnění a pozastaveno bylo 9 
živnostenských oprávnění. Celkem bylo zkontrolováno 362 provozoven. Rovněž bylo provedeno 
208 šetření u provozoven, sídel nebo míst podnikání. 
Byla uložena 1 pořádková pokuta ve výši 35 000,- Kč.  

 
Živnostenský odbor se organizačně člení na: 

- oddělení registrace fyzických osob 
- úsek registrace právnických osob 
- úsek metodicko-právní 
- oddělení kontroly 
 

Zaměstnanci 
Činnost živnostenského odboru v roce 2006 zajišťovalo 15 zaměstnanců a vyřízeno bylo zhruba 
8900 podání občanů. 

 
Podnikatelé 
Počet podnikatelů – 9333 fyzických osob a 1354 právnických osob. Dohromady na území 
městských částí Praha 14 a Dolní Počernice mělo sídlo nebo bydliště 10687 podnikatelů 

 
Provozovny 
Počet provozoven na území městské části Praha 14 a městské části Dolní Počernice byl přibližně 
1011 (viz příloha). 
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Činnosti a počet provozoven k 31. 12. 2006 - příloha 
 
autobazary         13 
autoopravny, autodíly        84 
autoškoly             2 
cestovní kanceláře (agentury)       14  (8+6) 
čerpací stanice         14 
domácí potřeby           4 
drobné zboží, hračky, obuv       28 
drogerie         12 
fitness, masáže, sauny        45 
hobby             1  Baumarkt 
hodiny, klenoty, dárky        10 
hypermarkety                       1  Globus 
supermarkety            3  Penny, Albert 
chovatelské potřeby           9 
kadeřnictví, kosmetika       94 
květiny, keramika, zahradnictví      14 
mandlování, čistírny, praní, opravy prádla     11 
maso, uzeniny, drůbež              7 
oční optiky            5 
opravny obuvi, výroby klíčů          8 
ovoce, zelenina          9 
pizzerie, rychlé občerstvení       42 
počítače, servis, telefony, elektro práce     32 
potraviny         37 
pronájem vozidel           4 
provozování odstavných ploch, parkoviště        9 
provozování veřejného WC          3 
realitní kanceláře        33 
restaurace, pohostinství, bary, herny      80 
sběrné suroviny           4 
šití oděvů            6 
tabák, noviny, knihy        20 
textil, oděvy, second hand       54 
truhlářství, nábytek        32 
ubytovací služby        44 
velkoobchody         28 
videopůjčovny          4 
výrobna-potraviny                                            7 
zámečnictví, železářství, kovovýroba      25 
ostatní                              159  
- z toho např.: polygrafická výroba, vydavatelská činnost, tiskárna   12 
  reklamní činnost, marketing      20 
  bazar, zastavárna                    3 
                       prodej kamene, zpracování kamene                  3 
  bowlingové herny                    3 
  pořádání odborných kurzů, výuka cizích jazyků     9 
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Banky v Praze 14 

 
Česká spořitelna - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00-12:30, 13:30-18:00, Út a Pá: 9:00-14:00 
Poděbradská 489 
194 00 Praha 9 - Hloubětín  
Tel: 281091910, 281091917, 281 866 651, Fax: 281860604  
www.csas.cz 
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144 
Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. bankomat poblíž na OD 
Hloubětín (venkovní)  

 
Česká spořitelna - pobočka Kyje  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 17:00, Út, St, Pá: 9:00 - 14:00 
Rožmberská 25 
19400 Praha 9 - Kyje  
Tel: 266 610 660, 266 610 618, Fax: 266610658  
www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144  

Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry.  
bankomat není 

 
Česká spořitelna - pobočka HORNBACH  
Otevírací doba: 
Pouze spotřebitelské úvěry 
Po až Pá: 8 – 20, So a Ne: 10 - 19 
tel.: 281 918 315 
Chlumecká 2398 
198 00 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 918 315  
Fax:281 918 316  
E-mail:  

www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144 v Hornbachu je bankomat KB  

 
Česká spořitelna - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 18:00, Út a Pá: 9:00 - 14:00 
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Bryksova 758 
190 00 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 910 006, 281 910 004, Fax: 281 910 002 
www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144  
Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. venkovní bankomat 

 

 
ČSOB - pobočka Centrum Černý Most  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 18:00, Út, St, Pá: 9:00 - 16:00 
Chlumecká 765/6 
19819 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 011 811, Fax: 281 011 840 
www.csob.cz 

bankomat 8 - 22 hod.  

 
 

Komerční banka - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00  
Bryksova 759 
190 00 Praha 9 - Černý Most 
Tel.: 955 549 412 
Fax: 281 860 297  
www.kb.cz 

bankomat dostupnost 24hod.  

 
Komerční banka - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín 
(vedle pošty)  
Tel.: 222 453 130, 222 453 131  
Fax: 266 312 791  
www.kb.cz 

bankomat dostupnost 24hod.  
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Pošta  
 
V Praze 14 jsou celkem 2 pošty: 
Pošta Praha 98 
Cíglerova 1139, 198 00 Praha 9 - Černý Most I    
po - pá 8 - 19 hod., sobota 8-12 
telefon: 281 867 427, fax: 281 918 374  
 
Pošta Praha 94  
Poděbradská 489, 194 00 Praha 9 - Hloubětín (bývalé Vetiškovo náměstí)  
po - pá 8 - 18 hod., sobota zavřeno 
telefon: 281 868 226  
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IV. kapitola/2006 Životní prostředí 
doprava,  spoje a komunikace        

 
 

 Životní prostředí  

 Doprava, spoje a komunikace 
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Odbor životního prostředí 
2006-2008   
 
V roce 2006-2007 byla provedena obnova rybníka Aloisov. Nejdůležitější součástí projektu bylo 
zabezpečení nového, stálého přítoku vody, který se podařilo získat utěsněním drenážních obsypů 
dešťové kanalizace a vyvedením zpět do nádrže. V rámci obnovy tohoto vodního díla bylo 
provedeno odbahnění a byl uprostřed nádrže vybudován malý ostrůvek pro vodní ptáky a 
obojživelníky. 
 
V roce 2007 byly zahájeny práce na revitalizaci a odbahnění Kyjského rybníka. Práce na 
odbahnění byly skončeny 30. 6. 2008. Celkem bylo vytěženo 69.000 m 3 sedimentu. 
Odbahněním by práce na Kyjském rybníku skončit neměly. Cílem plánované revitalizace a 
opravy objektů Kyjského rybníka je zvýšení jeho krajinně-estetického, ekologického i 
rekreačního potenciálu, omezení celoplošného zanášení rybníka sedimenty, zajištění jeho 
správné funkce a prodloužení životnosti funkčních objektů. 
 
V roce 2006 byla zpracována studie na vybudování přírodního parku V Čeňku. Dokumentace 
pro územní řízení byla zpracována v roce 2007 a v roce 2008 byly zahájeny práce na modulaci 
terénu. 
 
V roce 2006 bylo vybudováno víceúčelové hřiště u ulice Mochovská. V roce 2007 bylo 
provedeno doplnění herních prvků do dětských hřišť na území MČ Praha 14. V roce 2008 bylo 
vybudováno DH s Multifunkčním lanovým systémem na Jahodnici. 
 
Z důvodu nárůstu počtu psů v nové zástavbě  Černého Mostu a častého porušování platných 
vyhlášek ze strany chovatelů psů, pokračovaly v letech 2006-2008 součinnostní akce s Městskou 
policií. Tyto víkendové akce zaměřené na plnění povinností chovatelů psů pomohly odhalit 
množství přestupků a přispěly k navýšení výběru poplatků do pokladny MČ. 
V oblasti ekologické výchovy byla ZŠ zajištěna exkurze do Centra recyklace elektroniky, papíru, 
sběrného dvora a svíčkárny RODAS – Šestajovice. Pozitivně byla hodnocena kampaň, kterou u 
 příležitosti svátku Dne země pořádal OŽP Prahy 14 ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí 
magistrátu hl. m. Prahy. Tato kampaň, zaměřená na problematiku odpadů, ochranu  životního 
prostředí a zdravého životního stylu byla určena široké veřejnosti a všem věkovým kategoriím.  
 
Cílem Odboru životního prostředí je i nadále snaha o rozšiřování ploch veřejné zeleně, 
revitalizaci nevhodných výsadeb a obnovu zeleně, a to za účelem zkvalitňování městské zeleně a 
zlepšování životního prostředí městské části. V letech 2006-2008 byly realizovány např. výsadby 
v okolí nově postavené prodejny společnosti Lidl v Hloubětíně, v okolí bytového domu 
Zelenečská-Nehvizdská, začalo se s výsadbou nově vytvořené parkové plochy Na Rybníčku. 
Zrodila se myšlenka na vybudování nové parkové plochy podél ulice Borská. V letech 2007 a 
2008 zajišťovala MČ ohniskovou deratizaci na plochách, které jsou jí svěřeny.  
 
Na úseku ochrany ovzduší pokračoval monitoring kvality ovzduší a to emisí oxidu siřičitého, 
oxidů dusíku a prašného spadu. V oblasti oxidu siřičitého nebyly překročeny roční aritmetické 
průměry a u prašného spadu za období roků 2006-2008 byly překročeny pouze dvakrát úhrnné 
množství za měsíc, které bylo ovlivněno výstavbou či obdobnou činnosti v dané lokalitě. Jiná 
situace je v oblasti sledování oxidů dusíku, kde dochází k jeho slabému nárůstu každý rok a 
vzhledem k tomu, že v roce 2010 již pro tuto veličinu nebude platná mez tolerance, bude 
v některých oblastech městské části Prahy 14 docházet k neplnění imisního limitu. Jedná se 
především o oblasti, které jsou zatížena dopravou. 
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I nadále bylo v letech 2006-2008 pokračováno se sběrem BIO, a to v jarních a podzimních 
měsících. V polovině roku 2008 se na úseku sběru BIO ve spolupráci s Pražskými službami 
rozšířila možnost sběru této komodity a to na základě uzavření smlouvy  (za úhradu- dotovaná 
cena) s výše citovanou  svozovou službou, kdy občan vlastní bionádobu, která mu je každých 
čtrnáct dní vyvážena. 
Nadále je na úseku nakládání s odpady zajišťována služba  svoz velkoobjemového odpadu 
z domácností, a to jak ze systému Městské části Praha 14, tak MHMP, formou přistavování VOK 
na pevná stanoviště, dle předem vypracovaného harmonogramu. Z prostředků MHMP je dále 
zajišťován sběr nebezpečného odpadu formou stanovišť na sběrné trase. 
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Doprava a spoje 

 
Praha 14 se rozkládá na pomyslném, nepravidelném obdélníku dopravně vytížené silniční sítě. 
Ze severu je ohraničena Kolbenovou (podařilo se rozšíření Kolbenovy ulice o jeden jízdní pruh v 
úseku Zálužská-Kbelská a vybudování nového odbočovacího pruhu na Teplice) a Chlumeckou, 
kde posledně jmenovaná představuje maximálně vytíženou dopravní tepnu, po níž přijíždějí 
vozidla z hradecké a mladoboleslavské silnice dálničního charakteru či jako hlavní přivaděč do 
nákupní zóny na Černý Most. Z východní části je lemována východní spojkou (Pražský okruh). Z 
jihu navazuje Českobrodská silnice, která kopíruje, ostatně jak už název napovídá,  starodávnou 
cestu na Český Brod. Ze západní části je v osmdesátých letech vybudovaná Průmyslová silnice 
navazující na Kbelskou. Ze severozápadu se nachází další historická cesta do Poděbrad (opět 
výstižně pojmenována Poděbradská). Pomyslný obdélník protíná Broumarská silnice 
(rekonstrukce semaforu i odbočovacího pruhu na křižovatce Broumarská x Českobrodská), na 
níž se západu navazuje silnice II. třídy Rožmberská.  
Naší městskou částí vedou tři zastávky trasy IV. B metra (Hloubětín, Rajská zahrada, Černý 
Most). Autobusová doprava je nejvíce pokryta z konečné zastávky metra Černý Most, která 
představuje jedno z nejrozsáhlejších autobusových nádraží v Praze v návaznosti na příměstskou 
a městskou dopravu. Autobusů vyjíždí na své pravidelné trasy dvacet spojů: z toho osm 
městských a deset příměstských. Jedna nákupní linka odváží návštěvníky do obchodní domu Ikea 
a linka 701 jezdí do železniční zastávky Praha-Kyje. Tramvajový provoz zajišťují z konečného 
seřadiště na Lehovci dvě denní linky (č. 19 a 3) a dvě noční (č. 52, 54) se čtyřmi zastávkami na 
našem území. Tramvajová vozovna Hloubětín se nachází u našich sousedů na katastrálním území 
Prahy 9 s radnicí ve Vysočanech. Železniční doprava je zastoupena dvěma trasami. První vyjíždí 
z Masarykova nádraží skrze Libeň, Kyje, Dolní Počernice, Běchovice a Klánovice směrem na 
Kolín, Pardubice, Českou Třebovou, Zábřeh na Moravě až do Olomouce. Druhá pak z Hlavního 
nádraží skrze Libeň, kde směrem na Hutě projíždí poblíž zastávky metra Rajské zahrady (zde  
bude v budoucnu vznikat nová železniční zastávka, která by se měla stát vstupní branou do 
Prahy), aby poblíž konečné zastávky metra Černý Most se rozdvojila na lyseckou dráhu směrem 
na Horní Počernice, Zeleneč, Čelákovice do Lysé nad Labem, Všetat, Nymburka a Hradce 
Králové a dále pak na turnovskou směrem na Satalice, Kbely, Čakovice. Třetí železniční tratí 
procházející Prahou 14 je dvojkolejka vedená z nákladového nádraží Praha-Malešice, poblíž 
Jiráskovy čtvrti a Jahodnice (projektová dokumentace železniční zastávky Praha-Jahodnice) do 
Běchovic.  
 

* * * 
 
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 
Železniční doprava 

Od poloviny 19. století nabývala na důležitosti železniční doprava s prvními parostroji, 
přinášejícími zrychlení, pokrok a větší komfort cestování. Skrze Prahu 14 vedou dvě původní 
historické železniční tratě. Ta první směřuje z Prahy do Olomouce (původní Severní státní 
dráha s trasou  Praha—Kolín—Pardubice—Česká Třebová —Zábřeh na Moravě—Olomouc) a 
patřila mezi první železniční trati s parostrojním provozem v Čechách. Tento úsek byl 
slavnostně uveden do provozu 20. srpna 1845 s cílem zajistit  návaznost na další železniční uzly 
ve výsledném propojení Prahy s Vídní a posléze Drážďany. Vlak dnes vyjíždí z Masarykova 
nádraží se zastávkami v Libni, Kyjích (zastávka tu byla vybudována až v roce 1892), Dolních 
Počernicích, Běchovicích a Klánovicích,  než konečně opustí pražský katastr. Zprovozněním 
tratě z Vídně do Prahy přes Olomouc v žádném případě neskončilo budování přímého 
železničního spojení mezi dvěma největšími městy historické rakousko-uherské  monarchie.  

Druhá (původní Rakouská severozápadní dráha, ÖNWB), vedoucí v současné době 
z Hlavního nádraží (koncové nádraží v Praze se neustále v průběhu historie této železnice 
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měnilo) přes Vysočany,  pokračuje dál směrem na Hutě (kterými jen projíždí - zastávka 
bohužel nebyla zřízena) a poté se železniční trasa rozdělí ve vodorovné ose u orientačního bodu 
metra Černý Most a napojí v Horních Počernicích, Zelenči a Čelákovicích na lyseckou dráhu 
(dále z Lysé nad Labem, Nymburku až do Hradce Králové). A ve svislé ose se železnice stáčí na 
turnovskou trasu ve směru na Satalice, Kbely, Čakovice. Ideální společnou zastávkou pro obě 
trasy, lyseckou i turnovskou, by byla v Praze 14 zastávka poblíž Hutí. Byť byl již zpracován 
projekt na její realizaci (s propojením pěší lávkou se stanicí metra Rajská zahrada), tato 
myšlenka ještě nebyla uvedena do praxe.  

Známá je také dvoukolejná spojka z Běchovic do Malešic, vybudovaná v roce 1939 a 
určená pro nákladní dopravu - výjimku tvoří občasné odklony rychlíků do seřaďovacího nádraží 
ve Vršovicích, mimo střed města.  

 
* * * 

Autobusová doprava 
Přes význam železnice vzrůstaly požadavky i na autobusové spojení. Kyjím se přiblížila 

městská hromadná doprava  alespoň v podobě autobusové linky Elektrických podniků M, 
zavedené 27. října 1929 z Harfy přes Hloubětín na čáru potravní daně u Černého mostu. Když 
byla do Hloubětína (dnešní zastávka Starý Hloubětín) prodloužena v roce 1931 tramvajová trať, 
ukázalo se, že zbývající úsek Hloubětín—Potravní daň je nerentabilní, a linka zanikla. V roce 
1932 se hranice potravní daně na Českobrodské silnici (poblíž dnešního hostince Za Horou) 
dotkla linka D, zajišťující spojení na tramvaj v Hrdlořezích. O tři roky později se objevily 
v Kyjích i linky jiných provozovatelů. Teprve 1. prosince 1948 pokračovala linka D až na kyjský 
katastr a začala obsluhovat oblast Masarykovy čtvrtě a Jahodnice. Posledním dnem roku 1951 
získalo „déčko“ číselné označení 109. Později se dočkaly spojení i staré Kyje, když vznikla linka 
č. 110, jezdící od hloubětínské konečné tramvaje k Černému mostu, kde se obracela ve smyčce 
hned za mostem směrem na Hutě. Od 6. ledna 1955 začala jezdit až do Kyjí, kde se otáčela ve 
smyčce kolem kostela sv. Bartoloměje. O deset let později byla prodloužena do Kbel a na jižní 
straně na Jahodnici a později do Hostavic.  

 
* * * 

Tramvajová doprava 
Tramvajový provoz je neodmyslitelnou součástí pražských ulic již přes sto let. Za tak dlouhou 
dobu tramvaje prokázaly, že mají vzhledem k ekologickému provozu a přepravní kapacitě své 
místo v městské hromadné dopravě. Předchůdcem pozdější elektrické dráhy byla tzv. „koňka“, 
což vlastně byly první vozy vsazené v stříbřitém kolejišti tažené koňmi. Vznik elektrické dráhy 
je spojován s ing. Františkem Křižíkem - „českým Edisonem“, který uskutečnil první úspěšný 
pokus osmnáctého července roku 1891 svou zahajovací jízdou dlouhou 760 metrů. Na základě 
požadavků libeňských radních vypracoval ing. Křižík v roce 1892 projekt elektrické dráhy 
vedené přes Karlín do Libně a Vysočan, jenž byl zrealizován o čtyři roky později. Teprve v roce 
1948 byla vysočanská tramvajová větev prodloužena až do Nového Hloubětína. V roce 1950 
byly propojeny v souvislosti s výstavbou nové vozovny libeňská a vysočanská tramvajová větev. 
Hloubětínská vozovna zahájila provoz v roce 1951, tramvaje do ní přijížděly po manipulační 
trati ve Kbelské ulici. V roce 1976 byl zahájen provoz trati až k Lehovci, kde byla zřízena 
tramvajová smyčka. Tramvajová smyčka v Novém Hloubětíně (z roku 1931) je používána 
doposud.  
 

* * * 
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Podpovrchová doprava (metro) 
Již dávnou historií jsou okamžiky, kdy obyvatelé Prahy netrpělivě očekávali slavnostní otevření 
úplně první trasy metra C v roce 1974. Jízdenka z této slavnostní jízdy je dnes sběratelskou 
raritou. A jak už to bývá, i metro postupně zevšednělo a zdomácnělo. Dřívější zvídavé svezení se 
postupně stávalo každodenní nutností při přesunech po Praze, k níž metro neodmyslitelně patří. 
Pro Prahu 14 bylo takovým vytouženým cílem slavnostní otevření prodloužené trasy metra IV.B 
z Českomoravské až na Černý Most 8. listopadu 1998. Trasa metra B byla tímto prodloužena o 
6,4 km (z toho bylo 4,8 km raženo; 1,6 km hloubeno). Zahájení přípravných prací bylo v roce 
1989 a stavební práce v listopadu o dva roky později. Celá trasa slavnostně zahájila provoz 
kromě dvou zastávek - ČKD (dnes Kolbenova) a Hloubětín. Zastávka Hloubětín byla 
zprovozněna dodatečně 17. října 1999. Na území Prahy 14 se nalézají tři zastávky trasy IV. B 
metra: Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most.  
 

 HLOUBĚTÍN       17. 10. 1999 
Stanice Hloubětín nepůsobí v porovnání s těmi ostatní příliš impozantně, neboť její řešení je 
prosté a zcela účelové. Nad terénem vyniká pouze skleník (v blízkosti Poděbradské ulice nad 
pasáží vestibulu). Pro vstup slouží tři vchody. Stanice se nachází zhruba 26 metrů pod povrchem 
a jde o raženou, trojlodní pilířovou stanici. Vestibul je polozapuštěný a má bezbariérové 
napojení rampami na podchod i povrch. Tvarování terénu a prosklené světlíky přispěly k oživení 
okolního prostoru. Interiér stanice působí velmi vyváženým dojmem a napomáhá k vytvoření 
pozitivní atmosféry v podzemních prostorách. 

ing. arch. Petr Šafránek 
 

 RAJSKÁ ZAHRADA       8. 11. 1998 
Rajská zahrada je považována odborníky i širokou veřejností za architektonicky mimořádně 
povedené dílo, proto tato nejkrásnější stanice metra v Praze byla vyhlášena na 10. 
mezinárodním stavebním veletrhu For Arch „Stavbou roku 1999“. Na první pohled zaujme 
opláštění, které je provedeno tónovaným sklem na modré konstrukci ve tvaru oválu. Autoři 
projektu Kotas a Kácovský navrhli stanici zcela netypicky. Zdařile se využilo výškových rozdílů 
terénu, díky kterým mohla vzniknout dvě nástupiště, jež jsou od sebe výškově posunuta zhruba o 
čtyři metry.  

ing. arch. Petr Kotas 
 

 ČERNÝ MOST        8. 11. 1998 
Tato konečná stanice je situována podél jižní strany Chlumecké východně od podjezdu ulice 
Ocelkova. Příčnými lávkami pro chodce je propojena do obou stran, jedna trasa míří přes 
Chlumeckou k zastávce autobusu, druhá pak navazuje na sídliště, které se stále mění před očima. 
Nejvyšší, třetí podlaží stanice tvoří prosklená obchodní pasáž, do které ústí zmíněné pěší lávky. 
V úrovni prvního podlaží navazuje na stanici autobusový terminál městské, příměstské i dálkové 
dopravy.  

ing. arch. Alena Martínková 
 

Dvanáctého července roku 2000 byl slavnostně otevřen pěší provoz na tubusu metra, který 
vede rovnoběžně s Chlumeckou ulicí ze stanice Rajská zahrada na Černý Most. Šlo o 
železobetonové přemostění a jeho následné obložení barevnými smaltovanými plechy a tmavými 
skly s elipsovitým profilem, čímž vznikla vycházková promenáda se 45 typovými osvětlovacími 
oblouky a stezka pro cyklisty.   
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Městská hromadná doprava (MHD) - přehledy 
Autobusová doprava 

Autobusy z Černého Mostu 
městské 8 (141, 186, 221, 222, 223, 250, 261, 273) 
   Bohnice, Újezd nad Lesy, Běchovice, Horní Počernice, Klánovice 
příměstské 10 (303, 304, 323, 344, 346, 353, 367, 379, 386, 398) 
   Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Přezletice, Čertousy, Květnice, 

Jirny, Horoušany, Zeleneč, Kostelní Lhota) 
1 Ikea (dříve do nákupního Centra Černý Most) 
1 (701) 

Železniční zastávka Praha-Kyje 
  --- 
  20 
 
autobusové nádraží Černý Most - kam všude je možné se dostat 
nástupiště č. 1 
Dvůr Králové, H. M. Úpa, Pomezní Boudy, Hořice, Hostinné, Hradec Králové, Jánské lázně, 
Jičín, Mladá Boleslav, Nová Paka, Pec pod Sněžkou, Poděbrady, Trutnov 
nástupiště č. 2 
Dobrovice, Jičín, Jilemnice, Mladá Boleslav, Nová Paka, Pecka, Poděbrady, Semily, Špindlerův 
mlýn, Turnov, Vrchlabí, skibus 
nástupiště č. 3 
Bozkov, Harrachov, Jelemnice, Mladá Boleslav, Rokytnice nad Jizerou, Semily, Tanvald, 
Turnov, Vítkovice - Horní Mísečky, Vysoké nad Jizerou 
nástupiště č. 4 
Benecko, Dolní Dvůr, Jičín, Jilemnice, Lázně Bělohrad, Mladá Boleslav, Rokytnice nad Jizerou 
nástupiště č. 5 
Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezno, Brandýs nad Labem, Brodce, Dolní Slovno, 
Horky nad Jizerou, Katusice, Mečeříž, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Niměřice-Horní 
Cetno, Stará Boleslav 
nástupiště č. 6 
HotLiner, Frýdlant, Jindřichovice pod Smrkem 
nástupiště č. 7 
Kladno, Liberec, Špindlerův mlýn 
nástupiště č. 8 
Benátky nad Jizerou, Čáslav, Hradec Králové, Jeseník, Králíky, Lysá nad Labem, Milovice, 
Polička, Žamberk 
nástupiště č. 11 
346, 367, 379 
nástupiště č. 12 
Ikea 
nástupiště č. 13 
250 
nástupiště č. 14 
222, 261, 398 
nástupiště č. 15 
221, 273, 304, 344, 223, 303, 323, 353 
nástupiště č. 16 
141, 186, 386 
nástupiště č. 17 
141, 273, 701 
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Lehovec  2  (503, 512) 
 

5 (1, 109, 110, 181, 183, 208) 
 
školní autobusy 4  (554, 556, 557, 559) 
 

1 (nákupní centrum Štěrboholy) – od 1. 7. zrušeno 
 
 
1 (nízkopodlažní vozidlo pro tělesně postižené Černý Most-Chodov), 109 (Palmovka-Sídliště 
Rohožník), 110 (Hloubětínská-Dolní Počernice), 141 (okružní linka Černý Most-Černý Most), 
181 (Čimice-Hostivař), 183 (Vozovna Kobylisy-Sídliště Petrovice), 186 (Černý Most-Bohnice), 
208 (Želivské-Dolní Počernice), 250 (Černý Most-Sídliště Rohožník), 261 (Černý Most-
Klánovice), 273 (Hloubětínská-Ve Žlíbku - zajíždí na Černý Most), 221 (Černý Most-Čertousy), 
222 (Černý Most-VÚ Běchovice), 223 (Černý Most-Horní Počernice), 303 (Černý Most-
Květnice), 304 (Černý Most-Jirny, Nové Jirny II.), 323 (Černý Most-Radonice, Plus Discont), 
344 (Černý Most-Horoušany), 353 (Černý Most-Zeleneč), 346 (Černý Most-Černý Most do 
Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav), 367 RegBus (Černý Most-Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav), 386 (Černý Most-Přezletice), 379 RegBus (Černý Most-Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav), 398 (Černý Most-Kostelní Lhota), 554 (Ronešova-Sídliště Lehovec),  
Školní linky ranní provoz:  
557 (Hostavice…, Spolská, Za Horou, Rožmberská, Velkoborská), 559 (Jahodnice II., 
…Spolská, Za Horou, Rožmberská, Velkoborská), 702 (Černý Most, Ocelkova, Vajgarská, Kyje, 
Nádraží Kyje, Hejtmanská, Žárská školní linky odpolední provoz, 703 (Velkoborská, Za Horou, 
Spolská, …. Hostavice) 
701 (Horní Počernice..Černý Most, Rajská zahrada, Vajgarská, Kyje, Nádraží Kyje, Tálínskou 
ulicí zpět na Černý Most), 721 (Černý Most, Ocelkova, Vajgarská, Broumarská, Slévačská, 
Poděbradská, Průmyslová, Rožmberská-jednosměrně, Kališská – jednosměrně, Broumarská – 
jednosměrně, Českobrodská – jednosměrně a zpět na Černý Most, noční bus 503 (Rohožník,…, 
Českobrodská, Spolská, Za Horou, Průmyslová, Poděbradská, Lehovec (nezajíždí do 
Rožmberské), autobus Ikea 
 

Železniční doprava 
1 železniční zastávka: Praha-Kyje 
2 železniční zastávky: projektové dokumentace (Praha-Rajská zahrada, Praha-Jahodnice) 

 
 
 
 

Tramvajová doprava 
 

Linky 
2 3 (Sídliště Modřany-Lehovec), 19 (Kubánské náměstí-

Lehovec) 
 
2 52 (Lehovec-Sídliště Modřany), 54 (Lehovec-Sídliště 
Hlubočepy) 
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Podpovrchová doprava - metro 
Metro  
trasa B (26,3 km) 
trasa B 1: 5,4 km  (Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Národní, Můstek, Náměstí 
republiky, Florenc) 
trasa B 2: 4,5 km (Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská) 
trasa B 3: 4,9 km (Radlická, Jinonice, Nové Butovice) 
trasa B 4: 6,4 km (Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most) 
trasa B 5: 5,1 km (Hůrka, Lužiny, Luka, Stodůlky, Zličín) 
 
Milníky výstavby metra trasy B4:  
Vysočanská-Černý Most  
(nejdelší doba výstavby a nejvyšší investiční náklady na jednotku délky) 
1985 Příprava výstavby 
1990 První kompletní dokumentace     
1989-1990 Předstihové zahájení 

 Výstavba tunelových montážních komor a následná ražba tunelů v úseku 
Českomoravská-Vysočanská 

 Náhradní parkoviště na stanici Rajská zahrada 
 Výstavba šachty stanice Hloubětín 
 Výstavba přístupové štoly stanice ČKD (Kolbenova) 

1991  Zahájení stavby IV. B 
 Ražby přístupových štol stanice Hloubětín a Vysočanská 
 Pokračování ražeb tratí tunelů od Vysočanské po stanici Kolbenova 
 Ražba technologického tunelu stanice Vysočanská 

1992-1994 Pokračování výstavby v omezeném rozsahu 
 Ve stanici Vysočanská doraženy staniční tunely a západní eskalátor 
 Stanice Kolbenova vyražen střední technologický tunel 
 Stanice Hloubětín - vyražen střední technologický tunel. Ražba jednokolejných tunelů na 

úseku Hloubětín-Rajská zahrada. 
 Stanice Rajská zahrada a Černý Most realizována jen příprava stavenišť. Omezený 

rozsah v letech 1992-1994 zapříčinil nutnost odsunu termínu z roku 1995 na 1997/1998. 
1995-1998  
Výstavba pokračuje na všech stavebních oddílech, cíle a rozsah ovlivňují finanční prostředky v 
jednotlivých letech. V roce 1998 se soustřeďují práce na dokončení tří stanic a dokončení 
traťových tunelů, podmiňující zprovoznění trasy. 
Na kritické cestě výstavby se sledovala výstavba dvoukolejného tunelu, železničního svršku, 
opláštění stanice Rajská zahrada, těsnění tunelů proti vodě a povrchové úpravy na stanici Černý 
Most a Rajská zahrada. Nejvážnější potíže se objevily v úsecích traťových tunelů ve stanici 
Hloubětín-Rajská zahrada, a to hlavně v místech, kde skrytý potok obnažil skalní podloží jen 
několik metrů pod trasou. Nakonec však úsek v obou tunelech úspěšně prošel. Při ražbě tunelů se 
pohybovali ve složitém geologickém terénu - mezi stanicemi Hloubětín a Rajská zahrada je 
například sklon trasy až 39 %. Maximální vzdálenost mezi stanicemi je 1750 a minimální 500 
metrů.  
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Rekonstrukce a výluka autobusové dopravy v Broumarské ulici  
 
Od března do konce roku 2006 probíhala ve dvou na sebe navazujících etapách generální 
rekonstrukce části této důležité dopravní tepny nejen Kyjí, ale celé Prahy 14. Rekonstrukce 
trvala 3/4 roku představovala na jedné straně citelný zásah do každodenního života tisíců občanů 
(především se dotkla dopravní obslužnosti), na straně druhé po svém dokončení přinesla řadu 
pozitiv, jež v dlouhodobé perspektivě převážila nad problémy, které průběh každé stavby 
podobného rozsahu s sebou přináší.  
 
Předpokládané základní údaje o stavbě  
Předmět stavby: Rekonstrukce ulice Broumarské v úseku od křižovatky s ul. Rožmberskou 
(včetně této křižovatky) po přemostění Rokytky, tj. v délce cca 760 m., Investor: TSK hl.m. 
Prahy, Inženýring: Inženýring dopravních staveb, a.s., Zhotovitel: sdružení Pražské silniční a 
vodohospodářské stavby, a.s., Dálniční stavby Praha,a.s, Projektant: VIN Consult spol. s r.o., 
Předpokládané stavební náklady: 134 138 000 Kč bez DPH, Termín realizace: 1. 3. - 31.12. 
2006.  
 
Rozsah stavebních prací  
V ulici Broumarské dojde k rekonstrukci vozovky a chodníků včetně jejich odvodnění, přičemž 
v centru Starých Kyjí bude komunikace oproti stávajícímu stavu vhodněji trasována a zároveň 
dojde ke vhodnějšímu napojení ul. Hodějovské. Součástí stavby jsou mimo jiné i zastávky MHD 
BUS včetně staničních přístřešků, parkoviště u hřbitova Kyje, rekonstrukce nadjezdu ČD, opěrná 
zeď Broumarská, zárubní zeď Hodějovská, nové veřejné osvětlení a další nové inženýrské sítě a 
také přeložky stávajících inženýrských sítí, nová dešťová usazovací nádrž včetně souvisejících 
objektů a protihluková opatření na přilehlých objektech. V rámci stavby budou provedeny 
demolice skladu a objektu bývalé (již nefunkční) školy.  
 
Průběh výstavby  
Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti dané oblasti je průběh výstavby rozdělen do 2 etap.  

• Během první etapy (1. 3. - 31. 8. 2006) budou probíhat stavební práce v úseku od 
přemostění Rokytky po ulici Lednickou, která bude ze směru od ulice Rožmberské 
přístupná. Komunikace Broumarská bude v předmětném úseku (Rokytka - Lednická) 
uzavřena od 14. 3. 2006. Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu budou 
vedeny ulicemi Českobrodská, Průmyslová, Poděbradská a Chlumecká. Dopravní 
obsluha Starých Kyjí bude zajištěna po provizorní panelové vozovce. Linky MHD 
(denní, noční a školní) budou vedeny po náhradních trasách. Po celou dobu výstavby 
bude v předmětné oblasti zachován přístup pro pěší.  

• Při druhé etapě (1. 9. - 30.12. 2006) budou stavební práce probíhat převážně v úseku od 
přemostění tratě ČD po ulici Rožmberskou. Dopravně - inženýrská opatření budou 
navržena v závislosti na průběhu prací v 1. etapě a budou projednána se všemi 
zúčastněnými institucemi. 
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Změny v dopravní obslužnosti   

 
Upravené jízdní řády školních linek  

Linka 556  
trasa Za Horou - Pávovské nám. - Jiráskova čtvrť - Nádraží Kyje (v provozu jeden ranní spoj s 
příjezdem k nádraží Kyje v cca 7.36 hod.)  
Linka 557  
trasa Dolní Počernice - Hostavice - po stávající trase - Jiráskova čtvrť - Nádraží Kyje - 
Vajgarská - Ocelkovou ulicí - Černý Most (v provozu jeden ranní spoj s průjezdem přes zastávku 
Nádraží Kyje cca v 7.37 hod.)  
Linka 559  
trasa Jahodnice II - po stávající trase - Jiráskova čtvrť - Nádraží Kyje - Vajgarská - Hejtmanská - 
Žárská (v provozu jeden ranní spoj s průjezdem přes zastávku Nádraží Kyje cca v 7.38 hod.)  
Linka 702  
dočasná školní linka: trasa Černý Most - Ocelkovou ulicí - Vajgarská - Nádraží Kyje (v provozu 
jeden spoj ráno ve směru z Černého Mostu s příjezdem k nádraží Kyje v cca 7.44 hod. a dva 
odpolední spoje ve směru na Černý Most s odjezdy od nádraží Kyje v cca 13.10 hod. a 15.10 
hod.)  
 
Z důvodu uzavírky části Broumarské ulice (výstavba inž. sítí a rekonstrukce komunikace), došlo 
k dočasné změně provozu autobusových linek v oblasti Prahy 14 v termínu od 14. března 2006 
na cca. 6 měsíců. Výluka byla zahájena první etapou, při které došlo k uzavírce Broumarské 
ulice pro autobusový provoz mezi ulicemi Vajgarská až Lednická. Linky 110, 181, 701, 556, 557 
a 559 byly odkloněny po objízdných trasách, zavedena byla dočasná autobusová linka 721, která 
nahradila linku 181 v úseku mezi Hloubětínem a Kyjemi a dočasná školní autobusová linka 702, 
jež zajistila dopravu pro školní děti mezi Černým Mostem a Nádražím Kyje.   
 
Vzhledem k současné velké hustotě autobusů projíždějících Rožmberskou byl počet linek ve 
druhé etapě snížen tak, že autobusy 110 a 208 do Rožmberské zajíždět nebudou. V provozu 
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budou provizorní zastávky Jiráskova čtvrť v zeleni za ulicí Sýkoveckou a Kyjský hřbitov v 
zeleni za parkovištěm pneuservisu. Dále bude prodloužena zastávka Pávovské náměstí pro linku 
181.  
BUS 208 - Českobrodskou přímo na Průmyslovou přes zastávky Spolská a Za Horou (nezajíždí 
do Rožmberské)  
BUS 181 - Hostivař,...Průmyslová, Rožmberská (otočení na Pávovském náměstí), Průmyslová, 
Kbelská,...Čimice  
BUS 110 - D. Počernice,.. Spolská, Za Horou (nezajíždí do Rožmberské), Průmyslová, 
Poděbradská, Slévačská, Cíglerova, Lehovec (ve špičce Cíglerova, Kbelská,...Za Avií)  
BUS 701 - H. Počernice,... Černý Most, Rajská zahrada, Vajgarská, Kyje, Nádraží Kyje, 
Tálínskou ulicí zpět na Černý Most  
BUS 721 - Černý Most, Ocelkova, Vajgarská, Broumarská, Slévačská, Poděbradská, 
Průmyslová, Rožmberská (jednosměrně), Kališská (jedn.), Broumarská (jedn.), Českobrodská 
(jedn.) a zpět na Černý Most  
noční BUS 503 - Rohožník,.. Českobrodská, Spolská, Za Horou, Průmyslová, Poděbradská, 
Lehovec (nezajíždí do Rožmberské)  
 
školní linky ranní provoz  
BUS 557 - Hostavice,..Spolská, Za Horou, Rožmberská, Velkoborská  
BUS 559 - Jahodnice II.,..Spolská, Za Horou, Rožmberská, Velkoborská  
BUS 702 - Černý Most, Ocelkova, Vajgarská, Kyje, Nádraží Kyje, Hejtmanská, Žárská školní 
linky odpol. provoz  
BUS 703 - Velkoborská, Za Horou, Spolská,...Hostavice  
Druhá etapa rekonstrukce Broumarské od přemostění Rokytky u fotbalového hřiště až po ulici 
Lednickou měla původně skončit až závěrem letošního roku, ale podle informací dodavatele to 
bude nejpozději do konce října. Což je jistě velice příznivá zpráva zejména pro místní, ale i pro 
další obyvatele naší městské části.  
 

Jak probíhala rekonstrukce   
První etapa rekonstrukce vozovky a chodníků včetně jejich odvodnění skončila zároveň s 
prázdninami a od 1. září už proběhla etapa druhá. V centru starých Kyjí vedle kostela je nyní 
komunikace vhodněji trasována včetně zcela jiného napojení Broumarské s ulicí Hodějovskou. 
Součástí stavby byly mimo jiné i autobusové zastávky včetně staničních přístřešků, parkoviště u 
hřbitova, opěrné a zarubní zdi, rekonstrukce železničního nadjezdu, nové veřejné osvětlení a 
další nové inženýrské sítě. V rámci stavby byly demolovány sklady a nefunkční škola, na jejímž 
místě se vytváří parková úprava. V současnosti až do konce října budou stavební práce v rámci 
druhé etapy probíhat zejména v úseku Broumarská - Lednická. Tímto stavebním zásahem dojde 
k výluce a změnám denních, nočních i školních autobusových linek v úseku mezi Rožmberskou 
a Vajgarskou. Pro zajištění dopravní obslužnosti starých Kyjí a Lednické ulice už bude využita 
nová komunikace se zastávkami Kyje a Nádraží Kyje. Návrh technického řešení, který byl 
konzultován již během přípravy, vychází z možnosti stávající uliční sítě a průběhu rekonstrukcí 
ulic Broumarské a Tálínské.  
   

 
Okolí kostela včera a dnes  

Od jara roku 2006 jsme byli svědky zásadní proměny okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích. Již 
od minulého století byla jednou z dominant tohoto prostranství, které je historickým jádrem 
obce, a současně překážkou v rozšíření Broumarské ulice stará budova na rohu Prelátské ulice, 
která už v roce 1947 byla adaptována pro školní účely (budova u Spudilů). V poslední době byla 
již ve velmi špatném technickém stavu a její demolice byla jen otázkou času.  
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Když se v březnu začala bourat, někdo nostalgicky vzpomínal na staré časy, kdy se v budově 
vyučovalo, někdo se těšil, že už nebude bránit výstavbě moderní komunikaci bez děr ve 
vozovce, a další, že se otevře nový, neotřelý pohled na kostel, který je nejcennější historickou 
památkou v naší městské části. Součástí celkové rekonstrukce byla oprava mostu přes železniční 
trať, vybudování opěrné zdi, nových komunikací a chodníků včetně nového napojení 
Broumarské s Hodějovskou a Prelátskou ulicí, instalace moderních prosklených zastávek MHD a 
také pískovcové obložení zdi kolem objektů, v nichž dnes sídlí několik firem.  
   
Broumarská otevřena 18. listopadu 2006  
Důležitá dopravní tepna mezi Kyjemi a Černým Mostem byla v celé své délce zprovozněna v 
sobotu 18. listopadu. Práce na posledním úseku II. etapy rekonstrukce skončily o téměř měsíc a 
půl dříve, než bylo plánováno, jak uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek. I. etapa komplexní 
modernizace Broumarské v úseku křižovatky s Českobrodskou po křižovatku s Rožmberskou (v 
délce 280 m) byla realizována v období prosinec 2004 - červenec 2006. Celkové náklady činily 
21,8 mil korun. II. etapa projektu v úseku křižovatka s Rožmberskou po přemostění potoka 
Rokytky (v délce 760 m) probíhala od listopadu 2005 do 17. listopadu 2006. Náklady na druhou 
etapu činily téměř 200 mil korun. Polovinu finančních prostředků jak u první, tak druhé etapy se 
podařilo získat z evropského strukturálního fondu, o zbytek se podělil státní (33,9 %) a městský 
(16,1 %) rozpočet. 
 
Zadavatelem stavby byla TSK hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost PSVS, a.s. Co obě etapy 
přinesly? Komplexní modernizace Broumarské znamená především přeměnu této komunikace z 
extravilánového typu s příkopovým odvodněním na komunikaci městského typu s chodníky a 
novým odvodněním, dále pak změnu jejího nevyhovujícího výškového i směrového vedení v 
centru Starých Kyjí a rekonstrukci nadjezdu ČD. Součástí stavby byly nové zastávky MHD, 
parkoviště u hřbitova, nové přechody pro pěší, nové veřejné osvětlení a zábrany proti hluku. Byl 
rovněž zbourán nevyužívaný sklad a budova bývalé školy. Moderní komunikace za nemalé 
peníze je pro uvedenou lokalitu mimořádným přínosem, i když se to nemusí líbit některým 
místním obyvatelům, kteří proti způsobu rekonstrukce dlouhá léta protestovali, a s výsledkem 
modernizace nejsou spokojeni ani dnes. 
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Fotografická dokumentace k rekonstrukci Broumarské  

 
 

 
 
Obelisk s pamětní deskou k 1. etapě rekonstrukce Broumarské 
 
 
 

 
 
Zcela nový pohled po rekonstrukci Broumarské na prostranství vedle kostela 
sv. Bartoloměje v Kyjích 
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Zcela nový pohled na prostranství vedle kostela v Kyjích 
 
 
Okolí kostela sv. Bartoloměje v Kyjích před rekonstrukcí Broumarské  
 

 
 
Bývalá školní budova, která byla adaptována již v roce 1947 
„U Spudilů“ 
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Se svou školou se přišly rozloučit se skleničkami v rukách 
bývalé i současné kyjské učitelky. Bohužel dorazily právě v den, 
kdy už bagr zarovnával po ní poslední stopy.  
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Broumarská s novými zastávkami MHD v místech, kde již komplexní 
rekonstrukce ulice proběhla  
  

 
 
Rovněž tuto část Broumarské před kostelem sv. Bartoloměje 
čekala ještě rekonstukce 
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V. kapitola/2006            Kultura, osobnosti, kulturní 
       a osvětová činnost   
 
 

 Přehled kulturních událostí MČ Praha 14 

 Z galerie osobností Prahy 14 

 Víceúčelový sál (Galerie 14) 

 Knihovny 

 Islámská nadace v Praze  
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KULTURNÍ UDÁLOSTI PRAHY 14           ROK 2006                 
 
LEDEN  
Kulturní a sportovní akce:  
4. ledna: Vernisáž výstavy obrazů Radky Kuželové v Galerii 14 
4. ledna: Koncert komorní hudby: QARTETTO DA CAMERA v Galerii 14 
18. ledna: Vyhlášení 12. ročníku soutěže „Já a můj obvod“ – výtvarná soutěž 
28. ledna: Praha 14 Tour – tenisový turnaj ve čtyřhře, hala Hloubětín 
ÚNOR 
Kulturní a sportovní akce: 
1. února: Vernisáž výstavy Martina Šťastného – „Kameny Prahy 14“ v Galerii 14 
6. února: Turnaj v bowlingu, JR Club Kyje 
8. února: Koncert komorní hudby Pražské dechové kvinteto v Galerii 14 
21. února: Divadélko pro MŠ a ZŠ, Kulturní dům Kyje 
25. února: Dětský karneval, Kulturní dům Kyje 
26. února: Bohoslužba v Galerii 14 – slavnostní návštěva kardinála Vlka  
     (v Galerii 14 se od roku 2001 konají mše) 
28. února: Pražské poetické setkání – soutěž žáků ZŠ v recitaci v Galerii 14 
 
BŘEZEN 
Kulturní a sportovní akce: 
1. března: Výstava fotografií Milana Šáry v Galerii 14 
1. března: Literárně-hudební večer – pořad spisovatelky Terezy Brdečkové a písničkáře Jiřího 
Dědečka. 
8. března: Odpoledne s jubilanty v Galerii 14 – slavnostní udělení a předání Čestného občanství 
manželům Odehnalovým a plk. Jaroslavu Dobrovolnému in memoriam 
11. března: Turnaj ve stolním tenisu pro dospělé, tělocvična v plav.areálu Hloubětín 
15. března: Mozartův rok – přednáška „Nesnadná dostupnost Mozartova“ v Galerii 14 
22. března: Mozartův rok – přednáška „Mozartův Don Giovanni“ 
29. března: Mozartův rok – přednáška „Mozart 1756-2006“ 
30. března: Pražská snítka – soutěž žáků v sólovém zpěvu v Galerii 14 
 
DUBEN 
Kulturní a sportovní akce: 
5. dubna: Vernisáž výstavy obrazů Anketa Ajdina v Galerii 14 
12. dubna: Saxofonové kvarteto Bohemia 
22. dubna: Svatojiřská pouť v Hloubětíně, součástí Vepřové hody ve Staré hospodě 
22. dubna: Dětský šipkový turnaj, Restaurace Plzeňka 
 
KVĚTEN 
Kulturní a sportovní akce: 
4. května: 61. výročí ukončení druhé světové války u památníku 2. odboje v sadu na Novém 
náměstí v Hloubětíně 
10. května: Vernisáž výstavy „Kultura a sport v letech 2002-2006“ 
10. května: Musica per tre – koncert dechových dřevěných nástrojů 
13. května: Praha Tour 2006: Tenisový turnaj ve čtyřhře, ZŠ Bří Venclíků 
20. května: Májování – divadelní festival – společné setkání městských částí Praha 14 a Dolní 
Počernice 
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24. května: Zájezd pro maminky s dětmi – Safari ve Dvoře Králové 
27. května: Dětské rybářské závody, u rybníčku v Centrálním parku na Černém Mostě 
 
ČERVEN 
Kulturní a sportovní akce: 
3. června: Dětský den na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hloubětín 
3.-4. června: Černý Most sportuje (před CČM) – kulturně-multisportovní akce 
7. června: Koncert u svatého Bartoloměje (Vystoupili Quartetto noc Canto a sólista Pavel 
Horáček- stálý host Státní opery Praha 
10. června: Dětský šipkový turnaj, restaurace Plzeňka v Kyjích 
12. června: Koncert žáků hudebních kurzů v Galerii 14 
17. června: Rockový festival v Hostovicích 
24. června: Skateboardové závody (skatepark v Bryksově ulici na Černém Mostě) 
 
ČERVENEC, SRPEN  
Kulturní a sportovní akce: 
červenec 
1. července: Výstava historických a motocyklových veteránů u obchodního centra CČM 
12. července: Malování na chodníku 
srpen 
26. srpna:  Turnaj v nohejbalu o pohár starosty m. č. Praha 14 
 
ZÁŘÍ 
Kulturní a sportovní akce: 
2. září: Praha 14 Tour 2006:  turnaj v tenisu o pohár starosty, TJ Slavoj Hloubětín 
6. září: Vernisáž výstavy „Čtveřice v G 14“ – Miroslava Randová, Antonín Bureš, Leona 
Šňupárková, Miroslav Vodička  
9. září: Turnaj v malé kopané 
13. září: Duchovní hudba baroka – CAPELLA REGIA 
16. září: Zahradní slavnost Babí léto 
20. září: Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích, tubus metra u stanice Rajská zahrada 
24. září: In-line Běchovice, 
 
ŘÍJEN 
Kulturní a sportovní akce: 
4. října: Vernisáž výstavy akademického sochaře, malíře, keramika Čestmíra Hlavinky-Horáka 
9. října: Turnaj v bowlingu 
11. října: Koncert komorní hudby – UNI QUARTET v Galerii 14 
14. října: Turnaj ve stolním tenisu, tělocvična plaveckého areálu Hloubětín 
21. října: Pochod kolem Prahy 14- tradiční turistický pochod 
26. října: Oslava vzniku Československé republiky 
 
LISTOPAD 
Kulturní a sportovní akce: 
8. listopadu: Vernisáž výstavy akademické sochařky Mileny Blaškové „Bílá řeka času“ 
v Galerii 14 
15. listopadu: Písňový večer: účinkovali Pavlína Švestková – mezzosoprán, Jarmila 
Chromíková – klarinet, Jaromír Nosek – bas, Robert Fuchs - klavír 
PROSINEC 
Kulturní a sportovní akce: 
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2. prosince: Mikulášská nadílka, Kulturní dům Kyje 
13. prosince: Vánoční koncert: Collegium Clementinum v Galerii 14: Adam Michna, Václav 
Holan Rovenský a adventní hudba baroka 
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Kulturní události 
 

Oddělení kultury a občanských záležitostí  
kanceláře starosty (OKOZ KS) 
 

Činnost oddělení kultury a občanských záležitostí (OKOZ) 
- Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci 

grantového řízení, zejména zajišťuje uzavírání smluv o účelovém poskytnutí veřejných 
finančních prostředků s žadateli o poskytnutí grantu v oblastech kultury a volného času 
dětí a mládeže a sportu a tělovýchovy. Odpovídá za úplnost grantové dokumentace, 
včetně doložení veškerých náležitostí žádosti. 

- Provádí předběžnou a namátkově následnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o 
veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , a 
vydává rozhodnutí, po konzultaci s OIA, o uložení pokuty podle tohoto zákona a zákona 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Vypracovává roční plán 
veřejnosprávních kontrol na následující kalendářní rok a předkládá ho OIA v termínu do 
konce listopadu běžného roku. Zpracovává výsledky veřejnosprávních kontrol v souladu 
s přílohou vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předává je 
neprodleně OIA a odboru ekonomiky a správy majetku. 

 
Oddělení kultury a občanských záležitostí je organizačně členěno na: 

a) úsek kultury, sportu, občanských záležitostí a vzdělávacích akcí 
b) úsek správy místních poplatků a kulturních památek 
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Z galerie osobností 
 

Psalo se v Listech…        k 31. 12. 2006 
 

Výtvarníci (malíři, grafici, kreslíři) 
Jan Zahradník (Reon) 
Pohádkový svět malíře Reona, 5/98, titulní strana, autor: rč 
„Na Jahodnici jsem prožil dětství,“ – nahlédnutí do vzpomínek malíře Reona, 4/99, str. 7, 
autor: rč 
Třetí výročí otevření magické jeskyně, 1/2000, str. 10, autor: rč 
Reon v Lucerně, 12/2004, str. 4, autor: vok 
Mgr. Jiřina Olivová a Antonín Břicháček, Václav Nykl 
Když život se stává tvorbou…, 6/2000, str. 8-9, autor: rč 
S klidem a láskou jde všechno lépe, 11/2002, str. 5, autor: rr 
Rozmanité trio umělců se představí v Galerii 14, 12/2004, str. 5, autor: rr 
Antonín Břicháček a Vladimír Veselý 
Výstava v Semilech, 7-8/2005, str. 4 
Václav Nykl 
Ženský portrét, 1/2005, str. 5, autor: jš 
Jan Kronus 
Když malíř štětcem píše své příběhy aneb groteskní destiláty a imaginární optografie 
výtvarníka a grafika Jana Kronuse, 1/2001, str. 8-9, autor: rč 
Destiláty na radnici, 9/2004, str. 18, autor: vš 
Roman Franta – akademický malíř 
Malba na pokraji fikce aneb elementární svět Romana Franty, 2/2001, str. 8-9, autor: rč 
Roman Franta fotografující, 4/2001, str. 9, autor: jš 
Krásné výstavy, ale kde jste, milí návštěvníci?, 6/2002, str. 5, autor: jš 
Franta u Černé věže, 12/2004, str. 4 
Marie Růžková-Venclíková 
Vítejte v říši usměvavých a laskavých loutek, výtvarnice a grafička vypráví příběh o tom, 
jak se zrodí z kousíčků hadrový človíček, 3/2001, str. 8-9, autor: rč 
Vladimír Veselý – akademický malíř 
Když žena je zosobněním nekonečné inspirace… (Lyrická a imaginární malba akademického 
malíře Vladimíra Veselého), 6/2001, str. 7-8, autor: rč 
Galerie plná barev a tónů, 6/2002, str. 8, autor: vš 
popisek k fotografii, 2/2004, str. 16 
Anna Poustová – akademická malířka 
Pozvánka do nově otevřené galerie – Velikonoční zastavení, 3/2002, str. 3, autor: eč 
František Kollman 
„Hledejte ve mně napřed umělce a pak teprve bojovníka,“ 10/2002, str. 5, autor: rr 
K vernisáži popisek k fotografii, 11/2002, str. 5 
Klánovické Společné nebe, 9/2003, str. 11, autor: rr, vš 
Výstava obrazů Fr. Kollmana a Jaroslava Malého, popisek k foto, 11/2003, str. 7, autor: rr 
foto, 10/2005, zadní obálka 
Kresba v pohybu, 4/2006, str. 5 
Alena Novotná – akademická malířka 
Barevné kouzlení v podání malířky a textilní výtvarnice Aleny Novotné, 12/2002, str. 5, 
autor: rr 
Alžběta Štulcová - akademická malířka 
Gobelíny, tapisérie, kresby, obrazy, 3/2004, str. 5, autor: rr 
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Karla Ryvolová 
Skryté souvislosti v tvorbě výtvarnice Karly Ryvolové, 4/2004, str. 5, autor: rr 
Vlasta Svobodová a Renáta Svinková 
Květinová krása v Galerii 14 v podání Vlasty Svobodové a Renáty Svinkové, 2/2003, str. 6-
7, autor: rr 
Vlasta Svobodová-textilní výtvarnice 
Elegance a ladnost v Galerii 14, 1/2005, str. 5, autor: rr 
foto: 2/2005, str. 5 
Karel Stránský – architekt, malíř 
Od architektury k malířství, 3/2003, str. 5, autor: ks 
Miloslav Havlíček 
Celý můj život je samá práce, 4/2003, str. 8, autor: rr 
Jaroslav Dodal 
„Člověk má pořád něco tvořit a stále se na něco těšit,“ říká kreslíř Jaroslav Dodal, 9/2003, 
str. 14, autor: rr 
Pavel Nešleha – akademický malíř 
Duchovní hodnoty viděné očima akademického malíře Pavla Nešlehy, 7-8/2001, str. 8-9, 
autor: rč 
Zemřel Pavel Nešleha, 10/2003, str. 7, autor: rr 
Jana Veselá a Jana Žirovnická, Jiří Voneš 
Optimistické obrázky aneb Když malují Jany, 12/2001, str. 8-9, autor: jš 
Městská zákoutí v podání "malujících kantorů", 1/2004, str. 5, red,  2/2004, titulní strana 
Olga Stárková 
Výstava obrazů, popisek k fotografii v Galerii Zelený dům, 9/2003, str. 10 
Tereza Šnajdrová 
Představí se vám autorský textil a oděv z dílny Terezy Šnajdrové, 11/2003, str. 7 
Alena Balvínová 
Keramika v Galerii 14, 11/2005, str. 5 
Jiřina Černá, Miroslav Vodička, Hana Hořáková, Pavel Tomeš, dva malíři a dva 
výtvarníci 
Sobě pro radost, 3/2005, str. 5, autor: rr 
foto: 4/2005, str. 5 
Jaroslav Bobek, Alena Antonová, Karel Marx, Jiří Pokorný, Vojtěch Kolařík, Věra 
Sedláková, Lenka Vojtová, Marie Zábranská, František Turek, Vladimír Veselý 
Deset akademických malířů v Galerii 14, 12/2005, str. 14-15  
 
Radka Kuželová, 1/2006, str. 5, Charisma obrazů Radky Kuželové, str. 19 
 
Jan Schejbal, 1/2006, str. 19, Neobyčejné dny na okraji Prahy 14 
 
Martin Šťastný, 2/2006, str. 6, Netradiční výstava o kamenech, str. 19 
 
Ajdin Ahmet, 3/2006, str. 6, 4/2006, Abstraktní pastely Anketa Ajdina, str. 5 
 
Miroslava Randová, Antonín Bureš, Leona Šňupárková, Miloslav Vodička, Čtveřice 
v Galerii 14, 9/2006, str. 5, Výstava pro radost 
 
Čestmír Hlavinka-Horák, 10/2006, str. 5, Krajina v tvorbě Čestmíra Hlavinky 
 
Milena Blašková, 11/2006, Bílá řeka času, Sochařská tvorba Mileny Blaškové 
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Herci 
Luděk Nešleha 
Seznamte se s místními rodáky: Koníčkem je mé povolání, 7-8/98, str. 9, autor: rč 
Praha 14 v zrcadle času: kapitola 14: Malá galerie osobností: Když za éry ochotnických časů, 
líčení tak hezky vonělo vanilkou…), str. 225-226, autor: rč 
Vlastimil Brodský 
Babí léto na Rajské zahradě, 5/2001, str. 13, autor: vš 
Film, který splňuje moje nenaplněné představy, 6/2001, str. 10, autor: vš 
 
Hudební skladatelé, hudebníci 
Ing. Miroslav Hlaváč 
Ze života hudebního skladatele, 9/2000, str. 10, autor: jš 
Jubileum skladatele M. Hlaváče, 10/03, str. 7; autor: vš 
Hudební skladatel Miroslav Hlaváč: Pro skutečného umělce nemůže být vlastní styl 
otázkou volby, 12/2003, str. 12 
 
Operní pěvci a zpěváci 
Hynek Tomm 
Romantický tenorista po boku Evy Pilarové, 10/2000, zadní strana, autor: jš 
Hynek Tomm jubilující, 4/2001, str. 12, autor: jš 
Setkání v Galerii 14, 4/2003, str. 7, autor: jš 
Český Bocelli z Černého Mostu na pěvecké plavbě na Dunaji, 9/2003, str. 18-19, autor: jš 
Křest CD alba Hynka Tomma, 10/2003, str. 11 
Křest CD alba, popisek k foto, 11/03, str. 3 
Ústřední melodie Kameňáku III., 10/2004, str. 7, autor: jš 
foto: 4/2005, str. 5 
foto: 9/2005, str. 4 
foto: 10/2005, zadní obálka 
 
Ivan Hlas 
Ivan Hlas redakci Listů Prahy 14 prozradil: „Na Jahodnici jsem měl vlastně své první 
veřejné vystoupení, 2/2000, str. 8, autor: rč 
 
Literáti 
Jiří Hubač 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Krajina dětství, str. 223-224, 
autor: jh 
Významné životní jubileum J. Hubače, Vlastivědný průvodce 5/99 
Tip na knižní dárek k vánocům, 12/98, str. 4 
Český lev putoval do Kyjí, 4/2002, titulní strana, autor: vš 
Cena za scénář Jiřího Hubače přece jen překvapila, 4/02, str. 9, autor: vš 
Dramatik a televizní scenárista Jiří Hubač oslavil 75. narozeniny, 10/2004, str. 25 
Ivan Hejna (Hubač ml.) 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, A Praha mě vzala za ruku a 
řekla: „Teď už patříš ke mně.“, str. 224-225, autor: ih 
V případě Ivana Hubače nepadlo jablko daleko od stromu, Vlastivědný průvodce Prahou 14, 
5/99, autor: rč 
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Irena Charvátová 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Vzpomínka na Kyje, str. 227-228, 
autor: ich 
Jana Jahodová 
Když se řekne román pro ženy naskakuje mi husí kůže, 11/99, str. 6, autor: jš 
Jitka Komendová 
Být spisovatelem je především velká zodpovědnost, 6/2002, str. 19, autor: rč 
 
Básníci 
Ivan Diviš 
Vlastivědný průvodce 2/99, Hloubětínské bydliště Ivana Diviše, autor: jš 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Hloubětínské bydliště a katastr, 
str. 228-231, autor: id 
 
Fotografové, cestovatelé 
Pavel Dráb 
Nejraději fotím úplně obyčejné lidi…, 7-8/2000, str. 8-9, autor: rč 
Zdeněk Mikšík 
Paprsky světla rozzáří Galerii 14, 1/2003, str. 5, autor: rr 
Znovuobjevená camera obscura, 5/2004, str. 8, autor: rr 
Daniel Vašata 
Rudé moře zespodu, 5/2001, str. 8-9, autor: dv 
Z Hloubětína až na Bali, 4/2003, str. 24-25, autor: jš 
Fotografie z cest, 10/2003, str. 5, autor: rr 
Ivan Anderle, Leopold a Jakub Bareš 
CMOS - digitální fotografie, 12/2003, str. 5 
Igor Chovanec, Ina Susha 
Stačí se rozhlédnout, 2/2004, str. 5 
Ing. Josef Lanc 
Pahoe-hoe, 10/2005, str. 6 
Petr Mazanec 
Praha 14 a okolí, 11/2005, str. 5 
 
Setkání umělců, sportovců na Praze 14  
Baštu ovládli umělci, 12/2001, úvodní strana, autor: jš 
Každý pod svým Everestem, 12/2001, str. 14-16, autor: vš 
Jedinečná sešlost v Galerii 14, 12/2002, zadní strana, autor: rr 
Největší plátno tisíciletí aneb zážitky nadčasové, 1/2003, str. 6-7 
Setkání umělců potřetí, 12/2003, str. 5 
Zdařilé setkání se sportovci, 7-8/2004, str. 13, autor: vok 
foto: Pevné jádro kumštýřů... předvánoční setkání, 1/2005, str. 7 
 
SEZNAM PUBLIKUJÍCÍCH AUTORŮ: 
 
rč, rr - Renáta Čacká, provdaná Rudolfová, jš - Jaroslav Šmíd, vš - Věra Štemberová, vok - 
Pavel Vokurka, eč - Eugenie Čechová, ks - Karel Stránský, jh - Jiří Hubač, ih - Ivan Hejna, 
dv - Daniel Vašata, ich - Irena Charvátová, id - Ivan Diviš, red - redakčně upraveno.  
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Umění v Galerii 14 v uplynulých letech - seznam vystavujících umělců 
2006 
Radka Kuželová   obrazy    
Martin Šťastný  kameny  Kameny Prahy 14 
Martin Šára   černobílé akty 
Anket Ajdin   pastely 
 
M. Radová   obrazy a keramika 
L. Šňuparková 
A. Mareš 
M. Vodička 
 
Čestmír Hlavinka Horák obrazy a kresby 
Milena Blašková  keramické reliéfy, slepotisky 
    grafiky 

 - 100 -  



Knihovny v Praze 14 
Knihovna pro dospělé a děti Hloubětín 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín  
tel.: 281 869 082  
Knihovna se nachází na galerii obchodního domu Hloubětín (nad Penny Marketem). 

Od 3. 4.2007 je tato automatizovaná pobočka součástí automatizované knihovní sítě Městské 
knihovny v Praze (MKP). 

Bězná ot. doba:  
Po zavřeno  
Út 9:00 - 19:00  
St 12:00 - 19:00  
Čt 12:00 - 19:00  
Pá 9:00 - 15:00  
So zavřeno  
(o prázdninách jen Po, Út, Čt) 

 
Knihovna pro dospělé a děti Černý Most 
Generála Janouška 1060, Praha 9 - Černý Most  
tel.: 281 918 142 
e-mail:cernymost@mlp.cz 
bezbariérový přístup, nemá kopírku  
Běžná otevírací doba 

Po zavřeno 
Út 9:00 - 19:00  
St 12:00 - 19:00  
Čt 12:00 - 19:00  
Pá 9:00 - 15:00  
So zavřeno  

 
Pojízdná knihovna Černý Most (bibliobus č. 2)  

Funguje po celý rok kromě školních prázdnin. 
Čtenáři mají k dispozici 2 600 knih - beletrii, naučnou a dětskou literaturu, časopisy, dva PC s 
internetem i bezbariérový přístup. 
Pondělí: 
od 13 do 18 hodin v Bryksově ulici na konečné stanici metra Černý Most (u cesty od metra k 
CČM)  
Středa: 
postupně zastávky na Hutích ve Světské ulici (10-13 hod.), v Rožmberské ulici u Pávovského 
náměstí v Kyjích (13.30-15.30) a na Jahodnici v ulici 9. května (16-18 hod.) 
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ISLÁMSKÁ NADACE V PRAZE 

Blatská 1491, Praha 9-Kyje 
Cíle a činnosti Islámské nadace v Praze: Islámská nadace v Praze je neziskovou organizací, 

která vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů v Praze a okolí. Její činnost 
lze rozdělit do tří hlavních oblastí: Provoz Islámského centra (mešity), Charitativní činnost, 
Osvětová činnost . V čele Islámské nadace v Praze stojí volená správní rada, která zabezpečuje: 
aby mešita byla otevřená, kdy je třeba, a aby do ní mohli přijít všichni muslimové bez rozdílu, 
zájemci o islám z řad nemuslimů i zájemci o návštěvu a prohlídku islámského centra. Za tímto 
účelem je islámské centrum otevřené denně od poledne do pozdních večerních hodin. Konzultace 
a skupinové návštěvy je lépe domluvit předem telefonicky; aby pravidelně probíhaly páteční 
bohoslužby. Sestávají z promluvy imáma (kázání) a společné sváteční modlitby. Kázání je 
pronášeno ve třech jazycích (arabsky, česky a anglicky), protože se v mešitě scházejí muslimové 
nejrůznějších národností. Na pátečních bohoslužbách je to přibližně 300-500 věřících; aby 
fungovala knihovna, probíhaly pravidelné přednášky a programy, výuka arabštiny a výuka dětí; 
aby byl zajištěn program v měsíci ramadánu (každodenní večeře přerušující půst, modlitba 
taráwíh, nocování v mešitě v posledních 10 dnech ramadánu – itikáf, apod.); oslavu 
muslimských svátků; islámské sňatky a pohřby, rituální obřízky chlapců; rady v náboženských 
otázkách. Ve složitějších případech se obracíme na doporučené známé učence z hlavních 
evropských islámských center; pravidelné vydávání modlitebních časů. Mezi charitativní činnost 
Nadace patří sociální pomoc: Správní rada Nadace shromažďuje prostředky od muslimů, 
darované jako náboženská daň (zakát) a dobrovolná almužna (sadaqa). Ty se sbírají odděleně 
od finančních prostředků darovaných na provoz mešity a jsou použity výhradně na sociální 
pomoc sociálně slabším rodinám a jednotlivcům. Někdy je z této pomoci hrazen i lékařský 
zákrok, neplacený pojišťovnou, ubytování potřebných muslimů, nutné cestovní náklady apod. 
Nadace sleduje situaci v několika uprchlických táborech, kde jsou početnější skupiny muslimů. 
Pomáhá formou ošacení, při oslavách svátků, při zřízení modlitebny v táboře, výuky dětí, 
finanční pomocí apod. Nadace posílá vězněným muslimům dopisy, knihy, časopisy, brožury, časy 
modliteb, příležitostně je navštěvuje. Ve spolupráci s vedením některých věznic se snaží řešit 
problémy s vězeňskou stravou. V jedné z pražských věznic zřídila malou modlitebnu, ve které 
každý pátek zajišťuje bohoslužbu. Jedním z hlavních úkolů Nadace a Islámského centra je 
pravdivě informovat o islámu a reprezentovat muslimskou komunitu na veřejnosti. Osvěta je 
zaměřena jednak do řad muslimů, jednak směrem k nemuslimské veřejnosti. Z pravidelných akcí: 
páteční kázání, sobotní lekce z Koránu, tafsíru, hadísů a Prorokova života (pro muže a ženy 
zvlášť), sobotní výuka dětí, přednášky pro české muslimy a zájemce o islám (každou první sobotu 
v měsíci). Jiné akce: kurzy arabštiny, několikadenní soustředění muslimů (organizuje Svaz 
muslimských studentů), výstavy, přednášky, návštěvy škol, prezentace ve sdělovacích 
prostředcích, poskytování konzultací studentům, zvláštní pozornost je věnována překladům a 
tisku knih a brožur o islámu a internetové stránce Nadace. Ve své činnosti Islámská nadace v 
Praze úzce spolupracuje s dalšími organizacemi, především Islámskou nadací v Brně 
(provozující brněnské islámské centrum), s Ústředím muslimských obcí a organizací a se Svazem 
muslimských studentů. 
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Z historie Islámské nadace v Praze 
Vznik Islámské nadace v Praze spadá do počátku devadesátých let minulého století. Zárodek 
budoucí organizace se však začal vytvářet již dříve, kdy se skupina praktikujících muslimů v 
Praze začala scházet k pátečním bohoslužbám. První společná páteční kázání se uskutečnila již v 
roce 1989. V prvních letech probíhala ve skromných a provizorních podmínkách. Začínalo se v 
jedné školní místnosti na velvyslanectví Egypta. Pak se páteční bohoslužby stěhovaly, většinou 
po několika měsících až půl roce, z místa na místo. Probíhaly na studentských kolejích (značná 
část praktikujících muslimů byla z řad zahraničních studentů), např. na Koleji Arnošta z 
Pardubic a na Koleji 5. května (nyní Švehlova kolej). Využívalo se také společenských nebo 
sportovních sálů – např. na Střeleckém ostrově, v Žitné ulici, v Gorazdově ulici – pronajímaných 
vždy jen na páteční bohoslužbu. 

Teprve v roce 1992 začaly být trvale pronajímány prostory pro muslimskou komunitu. Bylo to v 
ulici U Michelského lesa 366 v Praze 4, Krči, nejprve jménem Svazu muslimských studentů, 
který byl registrován krátce před Nadací. Od roku 1993 již tuto první stále otevřenou 
muslimskou modlitebnu v poválečném Československu spravovala Islámská nadace, která byla 
registrována pod názvem Nadace pro zřízení a provoz islámského centra v Praze. Nicméně Svaz 
muslimských studentů, který má působnost na území celé České republiky, si zachoval svou 
kancelář v Islámském centru spravovaném Islámskou nadací dodnes a některé aktivity jsou 
zajišťovány společně. Aktivity Nadace se postupně rozšiřovaly. Islámské centrum začalo sloužit 
muslimům celotýdenně jako místo k setkávání, modlitbám a studiu a pozvolna začalo působit i 
jako osvětové centrum jak pro muslimy, tak pro nemuslimskou veřejnost. I když byla 
pronajímaná plocha několikrát rozšiřována (celková plocha modlitebny byla 116 m2, malá 
modlitebna pro ženy 17 m2, kanceláře 33 m2), postupem času se ukázalo jako nutné zřídit větší 
modlitebnu, s větším zázemím.  

V roce 1996 získala Nadace pozemek v Praze 9–Kyjích, se starou, dlouho nevyužívanou 
dvoupodlažní budovou, dříve sloužící jako mlékárenský provoz. Žádost o rekonstrukci měl 
předchozí majitel objektu, firma Pragold Praha s.r.o. již podánu, a jelikož celá tato firma přešla 
do majetku Nadace, jako stavitel až do kolaudace figurovala firma Pragold. Projekt rekonstrukce 
byl během stavby významně změněn, především přístavbou třetího podlaží. Rekonstrukce 
budovy byla dokončena na jaře roku 1999 a provoz nového islámského centra byl slavnostně 
zahájen 7. 5. 1999 páteční bohoslužbou.  

Objekt islámského centra je dvoukřídlá budova, přičemž v kratším křídle se ve dvou podlažích 
nacházejí umývárny pro muže a ženy. Hlavní část objektu je pak třípodlažní. V jednom podlaží 
je oddělení pro ženy, přednášková místnost (sloužící příležitostně i jako jídelna), kuchyně a 
přípravna jídel. V dalším podlaží je kancelář Nadace a hlavní modlitebna. Ve třetím podlaží je 
druhý modlitební sál, knihovna se studovnou, kancelář Svazu muslimských studentů a byt 
imáma mešity. 
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VI. kapitola/2006          Tělovýchova a sport  
 

 Tělovýchova a sport 
Organizace 
Nejzajímavější sportovní akce 
Cyklostezky 
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O sportu   
 
Tělovýchova a sport mají v naší městské části nesmírně bohatou tradici. Organizovaný sport 

v Hloubětíně existuje oficiálně už od roku 1897, dnes ve Slavoji pravidelně sportuje kolem šesti 
stovek členů v sedmi oddílech (fotbal, tenis, volejbal, šachy, karate, turistika a cykloturistika). 
Pak je tady Sokol Hloubětín s nabídkou cvičení pro ženy, muže i mládež. TJ Kyje byla založena 
v roce 1919 a v současnosti sdružuje 530 členů v oddílech fotbalu, stolního tenisu, volejbalu, 
tenisu, moderní gymnastiky, florbalu, jachtingu a sportu pro všechny. Nejmladší jednota v naší 
městské části Sokol Jahodnice právě začala sedmou desítku let své existence. Kromě těchto 
tradičních jednot je na Černém Mostě, v Hloubětíně, Kyjích a v Hostavicích pestrá nabídka 
klubů, oddílů, studií, center a spolků pro sportování, posilování a cvičení těch nejmenších dětí až 
po obyvatele seniorského věku. Stejně pestré je také výkonnostní zařazení těchto kolektivů. 
Třeba v oddílu Delta Fitness na Černém Mostě mají Vjačeslava Vinogradova, čerstvého mistra 
světa v kategorii klasická kulturistika nad 178 cm. Oddíl Taekwon-do ITF Sonkal Praha, který 
cvičí v ZŠ Vybíralova již od roku 1993, se zase může chlubit Lindou Deutschovou a jejími třemi 
zlaty na loňském světovém šampionátu juniorů v řecké Soluni. Nebo Squashcentrum PRO-6 
s Milošem Pokorným a Janem Veselým, několikanásobnými mistry Evropy v ricochetu mezi 
muži a juniory. Případně stolní tenista Lumír Ruzha z TJ Kyje, mistr světa veteránských 
kategorií. Další výrazné úspěchy na světových i evropských šampionátech, stejně jako při 
mistrovstvích republiky zaznamenávají třeba závodníci oddílu karate Schotokan, softbalisté 
oddílu Spectrum se sídlem v ZŠ Bří Venclíků nebo hloubětínské akvabely ze SK Neptun, 
jediného oddílu synchronizovaného plavání v Praze. 

Pravidelných soutěží se zúčastňují ještě mladí fotbalisté FC King, potápěči z Aqua blues,  
oddíl Shaolin kung-fu, Fit studio D se svým aerobikem, tenisová škola Tallent, florbalisté ze ZŠ 
Bří Venclíků a Černého Mostu, několik šipkových týmů a řada dalších. Jen tak sportovat nebo 
cvičit pro radost je možné ve všech školních tělocvičnách, k dispozici je celá řada sportovišť 
všech tělovýchovných jednot, několik fitnes, tenisové kurty (v zimních měsících v nafukovacích 
halách), plavecké bazény v Hloubětíně a v CČM, skatepart na Černém Mostě, volejbalové 
beachsport centrum, herny pro squash, bowling, stolní tenis, šipky, kulečník a další tradiční i 
moderní sporty. Cyklisté a vyznavači in-line bruslení mohou využívat tubus metra mezi 
stanicemi Rajská zahrada a Černý Most i nově budované cyklostezky, v případě normálních zim 
je tady ohromná ledová plocha na Kyjském rybníku, hodně možností nabízí území naší městské 
části také pro turistiku. Prostě, nabídka k tělovýchovným a sportovním aktivitám pro všechny 
věkové kategorie je v Praze 14 opravdu bohatá, stačí si jen vybrat. A kdyby to někomu ještě 
nestačilo, tak je tady velké množství opakujících se turnajů a soutěží pro veřejnost, které pořádá 
přímo naše městská část. Pro ty nejmenší jsou to třeba závody na koloběžkách, pro ty větší pak 
dětské rybářské závody, soutěže v plavání a šipkách, skateboardové závody a turnaje o pohár 
starosty ve stolním tenisu a malé kopané, pro veřejnost nad patnáct let pak další turnaje o pohár 
starosty v tenisu, nohejbalu, bowlingu, stolním tenisu a malé kopané. Nebo loňská premiéra akce 
Černý Most sportuje, kde byla dvoudenní nabídka sportovních možností pomalu stejná jako na 
olympiádě. 
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SPORT – přehled organizací a zájmových sdružení 

 
 TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 

TJ Sokol Hloubětín  
Šestajovická 16, Praha 9-Hloubětín 

Tělovýchovná činnost.Oddíl všestrannosti, fotbalu, šachů, stolního tenisu, volejbalu, bridže.  
 

TJ Slavoj Tesla Hloubětín  
Hloubětínská 88, Praha 9  
Společenská organizace sdružující členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů. 
Oddíly: kopaná, tenis, odbíjená, karate, šachy, turistika, cykloturistika 

  
TJ Kyje  
Hamerská 1307/1, Praha 9-Kyje 
Činnost sport a tělovýchova. Oddíl kopané, nohejbalu, volejbalu, stolního tenisu, tenisu, 

moderní gymnastiky a jachtingu. 
 
Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice 
Bezdrevská 26, Praha 9-Jahodnice 
Manž. Dostálových 1215. Praha 9 
Tělovýchovná činnost. Oddíl tenisu, basketbal, volejbal, nohejbal a streetball. 

 
Tělovýchovná jednota ČKD Kompresory (basketbalový klub) 
Lovosická 559, Praha 9  
Působení basketbalového oddílu je zaměřeno na sportování a výchovu dívčích složek  
Působí při ZŠ Chvaletická.   
 

� FOTBALOVÉ ODDÍLY 
FC KING fotbalový oddíl 
Kardašovská 774/10, Praha 9-Hloubětín 

Působí při ZŠ Vybíralova 
Oddíl je specializovaný na žákovský fotbal. Pořádají žákovskou Halovou ligu o pohár starosty 
Prahy 14, Zimní venkovní ligu o pohár starosty Prahy 14, Venkovní turnaj o pohár starosty 
Prahy 14. 

 � AEROBIK 
Fit Studio D, PaeDr. Dagmar Zitová 
Fejfarova 916, Praha 9-Černý Most 
Aerobik a všestranné cvičení pro děti od předškolního věku do dospělosti. 
Aqua Aerobic 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
Aerobní cvičení pro ženy ve vodě.  

 
� TENIS 

Jaroslav Pivoňka - tenisová škola - E.T.M.  
Tenisový klub E.T.M. Praha  
Poděbradská 562, Praha 9-Hloubětín 
Výuka tenisu dětí a mládeže.  

 - 106 -  



Česká tenisová škola 
Tenisový areál Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
 
Tenis 
Ing. Eduard Klenka 
Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
trenér-škola-sparing-vyplétání raket 

 

Tenisová škola 
Hloubětínská 80, Praha 9 
V areálu u plaveckého bazénu v Hloubětíně, s klubovnou, minibarem, sociálním zařízením a 
přetlakovou halou pro zimní období s antukovým povrchem. Turnaje, sportovní víkendy a 
dovolené s tenisem. 
 
Tenisové centrum Praha 9 
Bryksova 773, Praha 9-Černý Most 
 
Tenisové centrum Černý Most 
Mansfeldova 805/12, Praha 9-Černý Most 
 
Tenisová škola Tallent 
ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 
Dvakrát týdně kurzy pro děti a mládež.  
 

 POTÁPĚNÍ 
Klub a škola potápění AQUABLUES 
Salmovská 15, Praha 2 
Působí v bazénu Hloubětín.  
 
 

 FIT STUDIA 
Posilovna Delta Fitness 
Areál FZŠ Vybíralova 964, Praha 9-Černý Most 
Zde také působí oddíl kulturistiky. 
 
Posilovna Goliáš 
Hruškovská 358, Praha 9-Hostavice 
 
Fitness centrum Fantom 
bývalé obchodní centrum Sparta na Černém Mostě, Cíglerova 1139, Praha 9-Černý Most 
 
S-Fitness 
v obchodním domě Hasso 
 
Fit Studio D 
tělocvična ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 
Aerobik, Step aerobik, P-Class, Body Forming, Kalanetika, Rower yóga, rodiče a děti, dětský 
aerobik, Junior aerobic, sportovní aerobic 
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� SPORTOVNÍ CENTRA 
Sportovní centrum Factory Pro (nyní Holmes Plaza) 

Areál Zábavního centra Černý Most, Chlumecká 8, 190 00 Praha 9. Otevřeno od 30. 6. 2001. 
Velká posilovna (1100 m2), 3 sály na cvičení (aerobic, spinning, P-class, taebo), 4 kurty na 
ricochet, solárium, dětské kurzy (aerobic, tanec, karate), jóga, sebeobrana, rehabilitační a 
zdravotní cvičení, cvičení pro těhotné ženy a seniory, cvičení rodičů s dětmi, bowlingová herna 
(12 drah). Od listopadu 2004 byla rozšířena nabídka služeb v zábavním Centru Černý Most o 25 
m krytý bazén a další doprovodné aktivity. Součástí relaxační zóny bude vířivka, sauna, pára a 
masáže.  
 
Přetlaková hala 
Areál hřiště ZŠ Bratří Venclíků, Černý Most I  
v provozu v zimní sezóně 
tenis, basketbal 
Sportovní klub Spektrum Praha 
Bří. Venclíků 1140, Praha 9-Černý Most 

Sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity.   
Florbalový oddíl při ZŠ Vybíralova, Praha 9  
Zdeněk Holický, Kpt. Stránského 963, Praha 9  
Florbalový oddíl mladších a starších žáků.  
 
Občanské sdružení Tretra Praha 
Mgr. Ondřej Skripnik, Paculova 1110, Praha 9 
Klub orientačního běhu Tretra Praha, věnuje se především práci s dětmi a mládeží. 
 
Softball & baseball 
V ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě I působí softballový oddíl Spectrum Praha, který také 
ve škole zřizuje sportovní třídy se zaměřením na softball a baseball. 
 
 
Beachsport Centrum 
ul. Arnošta Valenty 1004 (souběžná s Ocelkovou), Černý Most II 
O víkendech probíhají turnaje v plážovém volejbale  

 
Basket Slovanka 
Minibasketbal děvčat v ZŠ Hloubětínská.  

BK Kompresory 

Oddíl basketbalu s dlouholetou tradicí, působící na Proseku a na Lehovci v Praze 14, 
 
Squash centrum PRO6 
Za Černým mostem 1425, 198 00 Praha 9 
6 kurtů na squash, 2 kurty na ricochet, občerstvení - Sportbar, solárium, prodejna sportovního 
zboží, služby chiropraktika  
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Crazy Aero Club 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9 - Hloubětín 
Aerobik.  
TRI SKI Horní Počernice 
triatlonový oddíl při TJ Sokol Horní Počernice, Praha 9 - Černý Most II 

Tréninky probíhají dílem v Horních Počernicích, Dolních Počernicích, Kyjích, na Černém 
Mostě, ale i v Brandýse nad Labem.  

 
� BOJOVÁ UMĚNÍ 

Karate 
MATSUMURA, oddíl s šestiletou tradicí 
v tělocvičně ZŠ, ul. Generála Janouška 1006, Černý Most II 
 
škola Taekwon-do ITF Sonkal Praha 
V Praze 14 působí škola v ZŠ Vybíralova 8/964, Černý Most II 

 
Oddíl SHAOLIN KUNG-FU 
ZŠ Bratří Venclíků 1140, ČM I. 
Jedná se o tradiční cvičení shaolin pro děti, dospělé a rodiče s dětmi.  
 
Oddíl SHOTOKAN RYU 
Plavecký a sportovní areál Hloubětín 
škola JKA karate a sebeobrany 
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Z Černého Mostu do Austrálie  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    sportovní gymnasta Martin Konečný   
 
Když nám do redakce zavolal neznámý čtenář, zda víme, že na Černém Mostě bydlí náš v 
současnosti nejlepší sportovní gymnasta Martin Konečný, brali jsme to jako určitý test 
sportovních znalostí, případně výsledek nějaké restaurační sázky. Když nám ale vzápětí řekl 
čísla svého mobilu i mobilu našeho reprezentanta a popsal jej jako nesmírně sympatického 
mladíka, se kterým bychom měli seznámit i čtenáře, bylo jasné, že došlo k oné zpětné vazbě 
informací, kterou má každý novinář tak rád.  
Škoda jen, že chtěl zůstat v anonymitě, jak rád by člověk v tomto případě svůj informační zdroj 
prozradil. Reference nelhaly, když jsme se s jedenadvacetiletým sportovcem, který na Černém 
Mostě bydlí už polovinu života, sešli, zářila z něj pohoda a „vysmátost“ přiměřená věku, ale ne 
už každodennímu gymnastickému drilu. Z našeho dlouhého povídání vybírám ty nejzajímavější 
pasáže, ze kterých se dá sestavit mini profil borce, který je přes své mládí už pětinásobným 
mistrem republiky ve víceboji mužů. „S gymnastikou jsem začal už v pěti letech v oddílu Vodní 
stavby pod trenérem Miroslavem Netušilem, dlouholetým reprezentantem, od něhož jsem po 
dvou letech přešel k Oldřichu Otavovi (na snímku sleduje prostná svého svěřence), který mě 
trénuje dodnes. Jsme členy SK Hradčany, cvičíme v tělocvičně v Diskařské ulici a tež jsme se 
dva roky po sobě stali mistry republiky v družstvech, své mistrovské tituly na jednotlivých 
nářadích z juniorů i dospělých, za které závodím od sedmnácti, ani nedokážu takhle najednou 
spočítat. Nejvíc jich ale bylo na hrazdě, v přeskoku a v prostných, naopak kruhy, bradla a kůň 
jsou v mém případě soutěžemi vyloženě do víceboje.Pokud mám uvést mezinárodní úspěchy z 
posledních let, pak je to titul juniorského mistra Evropy na hrazdě v řeckém Patrasu roku 2002 a 
druhé místo v přeskoku tamtéž, další dvě stříbrné medaile mám v posledních dvou letech za 
cvičení na hrazdě ve Světovém poháru. Moc si však cením i zápisu v naší Guinessovu knize 
rekordů, neboť v počtu Tkačev (mnohonásobný světový šampión - pozn. aut.) přeletů na hrazdě 
jsem se dostal loni v Brně až k číslu jedenáct.  
Na jedné exhibici ve světě už byl dosažen tucet přeletů v jednom kuse, ale to není oficiálně 
zaregistrováno. Takže si chci vlastní rekord překonat raději hned o dva přelety, abych se dostal i 
do té světové „guinessovky“. Abych ale moc nemachroval, tak koncem roku jsem se na MS v 
Austrálii nedostal do finále víceboje, kam jsem hrozně chtěl, skončil jsem na 27. místě, o tři 
příčky za postupovým pořadím. Jinak u protinožců jsme byli tři týdny, byl jsem tam poprvé, 
týden jsme byli v rodinách, jsou to pohodoví, bezprostřední lidé, poznal jsem Melbourne i 
fantastickou přírodu s pětimetrovým kapradím v pralesech. Kam se na Austrálii hrabe Amerika. 
Na tom jsme se shodli s kamarády Slováky, Němci, Chorvaty nebo Švýcary, které znám odmala, 
protože jsme tam kdysi jezdili na soustředění a bydleli v jejich rodinách.  
Pokud jde o naši rodinu, tak kromě rodičů mám dva bráchy. S tím starším chodíme často na 
Černém Mostě do kina nebo na bowling, tomu mladšímu je devět a dělá taky gymnastiku. 
Možná, že by byl lepší než já, ale chci, aby přešel k fotbalu, na který je taky šikovný.  
Tam si jednou vydělá mnohem víc peněz. Já se jako dítě rozhodoval mezi cvičením a hokejem, 
dělal jsem zároveň oboje, ale pak přišel zlom a já se bohužel rozhodl pro gymnastiku. Dneska 
jsem mohl být za vodou - v NHL i finančně. Takhle jsem sportovním instruktorem a studentem 
obchodní akademie se sportovním zaměřením. Gymnastikou se určitě zbohatnout nedá, sponzoři 
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se do tohoto tradičního olympijského odvětví nehrnou. Zkoušel jsem taky atletiku, s tyčí se 
dostal přes 4,40 metru, ale to bych se mohl měřit tak jedině se ženami. A tak jsem se vrátil ke 
gymnastickým sestavám. Mimochodem, ve sportovní gymnastice začala platit zcela nová 
pravidla, co se cvičení i hodnocení týče. Nevím, proč si to ti pánové vymysleli, je to fakt 
revoluce, takže mým hlavním úkolem pro letošní rok je natrénovat podle těchto pravidel nové 
sestavy a znovu intenzivně shánět sponzory. Nevíte o nějakém?" 
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Rychle a zběsile v "horúčavě" 
Sportovní víceboj pětičlenných smíšených družstev základních škol zaznamenal ve srovnání s 
premiérou před dvěma roky několik změn. Hned na začátku budiž řečeno, že byl náročnější na 
organizaci a hlavně přesuny. A tak jsme s kolegou Jardou zavrhli městskou dopravu i auto a za 
reportáží vyrazili na kolech. Při cestě na start v Satalicích mě hned za hranicí naší městské části 
potkal defekt a než jsme jej v třicetistupňové „horúčavě“ odstranili, mělo horolezeckou stěnu v 
tělocvičně satalické školy za sebou všech deset startujících družstev. A tak jsme spěchali za další 
disciplínou do bazénu Factory Pro na Černém Mostě.  
Kola všem startujícím pěkně hlídala ze zaparkovaného auta městská policie, a tak jsme k nim v 
klidu přidali i svá dvě. V bazénu byla fantastická atmosféra, ovšem ohlušující povzbuzování, 
devětadvacet stupňů ve vodě i na suchu a náš vysoký krevní tlak vykonaly své. Honem na 
vzduch a navíc do stínu s jedním oroseným.  
Hned se nám líp dýchalo, když jsme ovšem v Café Emporio po delším čekání na zaplacení 
obdrželi lísteček s cenou 100 korun nebo 3,57 eura za dvě piva z jedné vesnice na karlovarské 
silnici a s přáním, že se těší na naší další návštěvu, hrdla se nám opět sevřela, ovšem "už nikdy" 
jsme si říct stačili. Když jsme zjistili, že všechna kola zmizela i s naším strážníkem, pokoušely se 
o nás už mdloby. Ovšem zloděje asi zmohlo vedro a naše nezamčená kola byla na svém místě, 
takže jsme hravě zvládli start cyklistické části na nedalekém pahorku.  
Cestou kolem Martiňáku na Čihadla samozřejmě dáváme přednost rychlejším závodníkům. 
Lanové překážky jsou zajímavým testem šikovnosti, po nich kluci i děvčata skákají opět do sedel 
a upalují ke Kyjskému rybníku, kde na ně čekají rafty s bójkou uprostřed rybníka. Bohužel dál 
už kromě nás a pedagogického doprovodu musí všichni po svých, protože kola střídá běh přes 
Lehovecký les na střelnici V Chaloupkách, kam přijíždíme mezi prvními.  
Střelba ze strany se fotí hodně špatně, marně přemlouváme střelmistry, aby nás pustili dopředu, 
jak jsme kdysi natáčeli v Plzni - Lobzích. Neoblomnému stanovisku se vůbec nedivíme, přece 
jenom tohle nejsou olympijští vítězové ani mistři světa, většinu z nich čeká trestné kolečko po 
vzoru biatlonu. Vedro v bezvětří vrcholí, celý tenhle pestrobarevný sedmibojařský cirkus je v 
akci už téměř šest hodin, všichni vzorně dodržují pitný režim, a tak ve fofru sjíždíme ze střelnice 
do stejnojmenné restaurace ve stejnojmenné ulici.  
Tam pod kaštany se nám zdá závod nejkrásnější. A sedmnáct korun za jeden kousek z pivovaru 
v našem hlavním městě tenhle pocit jen umocňuje. Tohle krátké posezení se s tím předchozím 
ani nesnažíme srovnávat. Nicméně povinnosti volají, a tak už na Lehovci předjíždíme některé 
borce i borkyně, mající toho před cílem závodu na hřišti ZŠ Bří Venclíků už plné zuby. Klobouk 
dolů před jejich výkony. A ještě úklon k tomu před Petrem Novákem, tělocvikářem ZŠ Bří 
Venclíků, který před dvěma lety s touhle akcí přišel a teď ji v repríze povýšil z pětiboje na 
sedmiboj. Název vymyslel opravdu výstižný. A když vyhlašoval výsledky, ocenil zejména 
skutečnost, že všichni ve zdraví přežili a nikomu se nic nestalo. Možná měl na mysli i náš sto 
desetiletý tandem, který úplně na závěr dodává, že v mladší kategorii zvítězila ZŠ Satalice a ve 
starší ZŠ Hloubětín (na snímku pětka s tělocvikářkou Jarmilou Marešovou a zástupcem starosty 
Jaroslavem Jirouškem, který předával ceny).  
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Městská část Prahy 14 a Centrum Černý Most ve spolupráci s Agenturou BAYER CZ 
pořádal kulturně-multisportovní akci  

 
Černý Most sportoval  

 

 
 
Na téměř hektarové ploše toho během prvního červnového víkendu bylo k vidění tolik, že ani 
snímky velikosti poštovních známek by na této dvoustraně nestačily všechno zachytit. Mě 
osobně nejvíc uchvátilo moderátorské duo Martin Kačer (Artík) a Marek Gregor (Máří), které po 
celou dobu dvacetihodinového maratónu dokázalo vtáhnout do děje nejen všechny účastníky, ale 
i náhodné zákazníky z CČM. Procházeli jsme sportoviště křížem krážem, fotili a ptali se.  

   
 
 
 
Karel Valter z Černého Mostu:  
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"Bydlím kousek odtud a o tomhle podniku jsem se dočetl v Listech Prahy 14. Vzal jsem si 
synka, který je ještě nadšenější než já. Vyzkoušeli jsme toho opravdu hodně, jemu se nejvíc líbil 
petanque a mně bezvadná show několikanásobného mistra světa v cyklotriualu Martina 
Šimůnka." 
Táňa Jersáková z Krče:  
"Já jsem tady s vnučkou Marií Katarínou. Je sice ještě v kočárku, ale krásně se usmívá, tak je asi 
spokojená. Já tedy určitě. Prošly jsme všechno, určitě máme doma co vyprávět. Manžel hraje už 
skoro čtyřicet let ragby, o tomhle sportu toho vím fakt dost, ale plážové ragby jsem tady na 
Černém Mostě viděla poprvé. Shodou okolností letíme na podzim s ragbisty Old boys Praha do 
Argentiny a Brazílie, tak jsem zvědava, jestli plážové ragby na Copacabana vůbec znají, nebo 
jestli si ho tam naši borečkové vyzkoušejí." 
Jiří Zídek st., nejlepší basketbalista 20. století u nás: 
"Letos jsem tady bohužel jenom na skok, protože mám basketbalové povinnosti v Kostelci a 
neodkladné rodinné záležitosti. V předchozích letech jsem ale streetball na Černém Mostě 
nevynechal. Bylo to tady vždycky fajn. A když vidím ten bohatý doprovodný program, tak lituji, 
že jsem nedokázal vyšetřit víc času. Takže, snad za rok." 
Lenka Saláková s Alenou Rojtovou z Horažďovic: "My jsme do Prahy přijely nakupovat a 
cílem byla IKEA. Jenže pak jsme uslyšely zvuky a ruchy, které připomínaly nějakou diskotéku 
pod širým nebem. Zvědavost nám nedala, a tak jsme se přišly podívat. Takový mumraj a 
všehochuť her a zábavy by se strašně líbily našim malým chlapečkům, které jsme bohužel 
nechaly doma Tohle v Horažďovicích nemáme. Jó, Pražákům těm je hej, to platí stále." 
Igor Bayer z pořádající Agentury Bayer CZ:  
"Možná až v Děčíně, kde naše agentura sídlí, bylo slyšet, jak jsem si v neděli večer oddechl. Byl 
to zápřah, ale povedlo se. Vždyť jen v neděli tady bylo 46 týmů celostátního finále Českého 
poháru ve streetballu, další stovky pak na ostatních sportovištích a při doprovodném programu. 
Počet příchozích šel v součtu do tisíců. Ale všechno klaplo. I díky moderátorům Artíkovi a 
Mářímu, o kterých chvílemi pochybujete, jestli jsou v pořádku. A vydrželo i počasí. Snad tedy 
byli návštěvníci spokojeni." 
Miroslav Froněk, starosta Prahy 14:  
"Strávil jsem na ploše plné sportovišť během celého víkendu dost hodin, pozorně sledoval dění a 
naslouchal hlasům mnoha lidí. Ohlasy na tuhle akci byly veskrze pozitivní. Lidé zejména 
oceňovali, že si tady každý návštěvník našel to své. Ti nejmenší pískoviště s bábovkami a 
malování na všechny možné způsoby, teenageři hlavně tetování hennou nebo zkrášlování 
obličejů jako trénink na fotbalový šampionát, starší generace třeba bubenická vystoupení v 
jihoamerických rytmech. K tomu bohatý kulturní program, nápoje na všechny možné způsoby 
včetně těch z exhibiční show barmanů, grilované maso a klobásky. Byl to prostě víkend, během 
kterého Černý Most nejen sportoval, ale hodně se také bavil. Pořád se něco dělo, náladu lidem 
nezkazil ani silný vítr, který se na ploše po oba dny proháněl a občas znesnadňoval kontrolu nad 
míčem při plážovém volejbalu. Chtěl bych ocenit práci všech organizátorů a poděkovat desítkám 
sponzorů, z jejichž prostředků byla celá kulturněmultisportovní akce hrazena. A pokud bych měl 
odpovědět na nejčastější otázku účastníků, tak teď ještě plný dojmů říkám ano, "Černý Most 
sportuje" za rok asi zopakujeme." 
Za spolupráci při přeměně parkoviště na sportovní areál děkujeme všem partnerům: Giga 
sport, Village cinemas, Time out - dětský koutek, WB video, Land-Rover, Skanska, Big 
Shock, Z-market, Šumavský pramen, Step stavební společnost, Palestra - VŠTVS, Boulder 
Board shop, Tegola Tempo Titans, Bambule, tiskne levněji.cz, TROX, s. r. o., MEKUS, 
EGGENBERGER, s. r. o.  
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Svátek bruslařů Běchovice – Kyje 
 

Vítězný Tomáš Havel finišuje do cíle, kde si pochvaloval stále rostoucí  
počet pěkných asfaltových cest pro bruslaře i cyklisty. 

 

 
Druhý Michal Nepovím (vlevo) vylezl na stupně vítězů v botaskách, vítězný Tomáš Havel  

dokonce v pantoflích, ale třetí Rostislav Štícha zůstal stylově na bruslích.  
 

 
 

Také tohle dítě dorazilo šťastně do cíle s pomocí rodičů,  
ale podle jeho slov většinu trati absolvovalo samo. 

 
. 
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Jubileum v Jahodnici  
Historie tělovýchovy a sportu se v Jahodnici začala psát před šedesáti lety. Předcházela tomu 
první pracovní schůzka v restauraci U Uhlířů poslední červnový den roku 1945, na níž se sešli 
zástupci Čechie Hostavice, DTJ Jahodnice, hasičského sboru Hostavice, Federace proletářské 
tělovýchovy a členové Sokola žijící na Jahodnici, ale registrovaní v Sokole ČOS Kyje. Na tomto 
shromáždění byl přijat návrh na postavení tělocvičny. Z veřejné sbírky byl zakoupen ve 
Štěrboholích dřevěný barák po německé armádě, ten byl rozebrán a za dozoru majitele 
truhlářství a tesařství Františka Jandejska pomohlo mnoho ochotných lidí i se stavbou sálu o 
rozměrech 20 x 8 metrů. V něm pan Jandejsek jako dar položil parketovou podlahu tak kvalitně, 
že slouží dosud. Dřevěná tělocvična měla být provizoriem asi na 10 let, než se seženou peníze a 
nahradí ji tělocvična zděná. I přes požár před několika lety však nahrazena nebyla dosud. 
Otevírala se v neděli 22. září 1946 celodenním programem a přespolním během na pět kilometrů 
za účasti 22 závodníků. Musím se pochlubit, že jsem skončil třetí. V tělocvičně se poté střídaly 
místní tělovýchovné organizace, které se po roce dohodly na sloučení pod názvem Sokol ČOS 
Jahodnice a prvním starostovi Josefu Křížovi. Členů tehdy bylo asi 210 a někteří z nich se 
představili i na Strahově při XI. Všesokolském sletu v roce 1948. Po vstupu do 
Československého svazu tělesné výchovy v roce 1955 byl v naší TJ kromě odboru ZRTV ještě 
oddíl stolního tenisu a také hokejový oddíl, který hrál nejdříve na rybníku v Hostavicích a od 
roku 1964 tady na brigádnicky vybudované ploše. Zimy však byly stále mírnější, a tak po dalších 
deseti letech jahodnický hokej skončil.V roce 1964 vzal náš Sokol pod svá ochranná křídla oddíl 
moderního pětiboje, který pak zaznamenal řadu úspěchů i na mezinárodním poli.  

 
V tělocvičně trénovali šerm Král, Kurka, Adam, Jindra, Štefan, Dvořák nebo Čížková, abych 
uvedl alespoň ta nejznámější jména z oddílu, který se po dlouhých letech a restitučních sporech 
stěhoval do Dolních Chaber. V osmdesátých letech se po nekonečných problémech podařilo 
konečně vybudovat také odpovídající sociální a hygienické zařízení u tělocvičny, neboť podle 
hygieniků jsme prý byli posledním zařízením tohoto typu se suchými záchody. 
 
Je téměř neuvěřitelné, že i přes naléhání jsme v letech normalizace stále zůstávali Sokolem, byť 
jako Sokol Kyje III. Po sametové revoluci se stal předsedou Luboš Křáp a naše jednota se 
včlenila do Pražské tělovýchovné unie, v roce 1992 ještě do pražského sdružení Sportu pro 
všechny. V témže roce byl také založen náš nejmladší oddíl, a to tenisový. Dva kurty na ploše 
bývalého hokejového hřiště jsme budovali pár let, slavnostně jsme je otevírali 8. května 1998. 
Potom na nich byl uspořádán Den dětí, který se tu od té doby koná pravidelně každý rok. To 
platí také o tenisových turnajích Coca Cola Cup a o putovní pohár TJ, o turnaji v nohejbalu a 
dalších pravidelných akcích. Jinak slouží kurty po celý rok rekreačnímu sportu, našim členům i 
široké veřejnosti.  
 
Činnost naší TJ hodně poznamenal ničivý požár tělocvičny šestý březnový den roku 1999, po 
němž bylo třeba každé ruky i koruny. Jako v začátcích sportovního dění v Jahodnici nám opět 
měrou vydatnou pomohla sbírka mezi místními, přispěli i sponzoři, MČ Praha 14 a také 
magistrát hl. m. Prahy. Dvacítka našich členů pomáhala brigádně stavební firmu Staviz a už 14 
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měsíců po ničivém požáru se kolaudovalo nové zařízení včetně plynového vytápění. A aby ta 
sláva byla ještě větší, vrátili jsme se 12. května 2000 opět k názvu Sokol, snad už definitivně. 
Pod staronovým názvem a s novým předsedou Vlastimilem Burianem žije TJ Sokol Jahodnice 
pestřejším i bohatším životem. Je tu pravidelná činnost Sportu pro všechny, cvičení dětí, rodičů s 
dětmi i zdravotní, rytmická gymnastika a další cvičení, tělocvičnu využívají stolní tenisté, 
karatisté, florbalisté, softballisté, badmintonisté i vyznavači thajského bojového umění. Stejně 
jako venkovní kurty je po dohodě k dispozici i široké veřejnosti. To platí také o nově 
vybudovaném stánku s občerstvením. Kromě sportu a Dne dětí už tři roky pořádáme lampiónové 
průvody naší čtvrtí pod názvy Otevírání jara a Podzimní putování pohádkou. Ti, kteří byli u 
zrodu tělovýchovy a sportu v naší malé legionářské čtvrti, by po šedesáti letech jistě s úžasem 
hleděli, čím naše jednota za ta léta prošla i čím momentálně žije. 

Jiří Slavětínský, jednatel TJ Sokol Jahodnice  
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Mistr světa z Černého Mostu  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádného úspěchu dosáhl na mistrovství světa v kulturistice Vjačeslav Vinogradov, který 
pro Českou republiku a oddíl Delta fitness z Černého Mostu vybojoval titul mistra světa v 
kategorii klasická kulturistika nad 178 cm. Tento úspěch vynikne o to víc, že třiadvacetiletý 
student 1. ročníku Bankovní vysoké školy je po Jablonickém, Oroszovi a Pechánkovi teprve 
čtvrtým naším kulturistou, kterému se to povedlo. S někdejším juniorským mistrem světa i 
Evropy jsme se sešli v posilovně oddílu Delta fitness v ZŠ Vybíralova, kde minimálně třikrát 
týdně trénuje. Sympatický rodák z Kazachstánu už žije na Černém Mostě deset let a česky mluví 
tak, že by mu někteří naši mladí hokejisté z NHL mohli jen závidět.  
"Šampionát hostila ostravská ČEZ Arena, zúčastnilo se jej přes tři stovky závodníků, třeba až z 
USA, Kanady, Jižní Afriky nebo Kataru. Konkurence byla silná, 4 000 diváků vytvořilo 
fantastickou atmosféru a já chtěl jako vždycky vyhrát. Vyšla mi závěrečná příprava, soustředění 
v Opavě i vlastní vstup do soutěže. Po postupu do sobotního semifinále jsem měl při 
porovnávání v pěti povinných pózách ze svého výkonu slušný pocit, který umocnilo nedělní 
finále a devadesátivteřinová volná sestava s mixovanou hudbou s dominantními zvuky robota a 
rapu. Nervozitu jsem nepociťoval žádnou, při letmém pozorování soupeřů jsem si dost věřil. 
Vyšlo to a já bych premiérový titul mezi dospělými chtěl věnovat trenérovi, rodičům a 
přítelkyni." 
Rodiče Slávka žijí rovněž na Černém Mostě, totéž platí o dvaadvacetileté Anastázii, která v 
Moskvě vystudovala angličtinu, teď u nás studuje češtinu a zároveň pracuje jako lektorka i 
tlumočnice. A trenér Miroslav Tichý? Ten vede svého svěřence od jeho kulturistických začátků, 
v Ostravě byl spokojen už s postupem do finále, před kterým mu řekl jen: "Chovej se na pódiu 
jako mistr světa a přesvědč je o tom." Teď s určitou pýchou dodává, že Slávek byl ze všech 
finalistů nejkomplexnější, a že teprve při sledování záznamu jeho výkonů ocenil, čeho vlastně 
dosáhl. A aby těch komplimentů nebylo málo, tak prozrazuje, že Slávek i přes své mládí je už 
trenérem II. třídy, a dokonce i rozhodaím III. třídy, a že ochotně poradí i všem ostatním borcům 
z posilovny.  
Když ale není v posilovně ani nestuduje bankovnictví, tak se svou Anastázií rád cestuje, v CČM 
chodí do kina a poznává romantická zákoutí naší městské části. Prostě mladý, sympatický člověk 
bez problémů. I když� "Jeden velký problém tu je, dosud nemám české státní občanství, i když 
tady žiji 10 let a Českou republiku reprezentuji na vrcholných podnicích už plnou polovinu této 
doby. Opravdu rád bych ho co nejdříve získal." No, uvidíme, třeba za rok v Jižní Koreji nebo za 
dva v Brazílii už Vjačeslav Vinogradov nebude mít na sobě jen dres se lvíčkem na prsou, ale i 
pas s naším státním symbolem. 
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A ještě mistryně Evropy 
 V řecké Soluni se na přelomu září a října uskutečnilo 12. juniorské a 21. seniorské mistrovství 
Evropy. Oddíll Taekwon-do ITF Sonkal Praha, který cvičí v ZŠ Vybíralova již od roku 1993, byl 
na tomto šampionátu zastoupen Ondřejem Vrábelem v řadách rozhodčích, ale hlavně Lindou 
Deutschovou v juniorském týmu.  
 

 
Ta byla stejně jako na letním světovém šampionátu nominována do disciplin technické sestavy 
(tul), speciální přerážecí techniky (t-ki) a sebeobrana (hosinsool). Dosažené výsledky předčily 
veškerá očekávání, zlaté medaile z technických sestav a speciálních přerážecích technik (na 
snímku), stříbrná medaile ze sebeobrany a k tomu ještě zlato ze speciálních technik družstev a 
stříbro ze sestav družstev. Zisk tohoto počtu medailí znamenal ve výsledném hodnoceni i titul 
nejúspěšnější juniorské závodnice evropského šampionátu.  
Oddíl Sonkal je dlouholetým členem pražského střediska talentované mládeže a při vzájemném 
měření sil středisek ve Frýdku - Místku se stala nejúspěšnější závodnicí ve věkové skupině 
žákyň jeho členka Aneta Hemerová (na snímku), která získala stejně jako Linda v Soluni hned 
tři zlaté medaile. A aby těch medailí nebylo málo, tak při listopadovém mistrovství republiky v 
Třeboni k nim oddíl Sonkal přidal dalších, těžko uvěřitelných 31 kovů. V celkovém hodnocení 
tak obsadil reprezentant naší městské části výborné druhé místo a do další sezóny si nasadil 
laťku hodně vysoko.  
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Derby jak má být  
Slova manželky o tom, že jdu zase do hospody, mě vyprovázela v nedělním podvečeru, kdy jsem 
vyrazil za prací do restaurace Chlumecká. Při spěchu jsem ani nestačil říci, že až budu psát do 
Listů o mši, tak budu trávit nedělní ráno v kostele. Derby zápas I. oblastní středočeské divize v 
šipkách mezi 1. DC Chlumecká a ŠK Brouček začínal v 18 hodin a správný novinář musí být na 
sportovišti dřív, aby získal včas soupisky týmů, zavítal do V.I.P. prostorů a nasál atmosféru. Na 
místě byli půl hodiny před utkáním pouze domácí, a tak jsem s jejich kapitánem Jirkou Hanušem 
(na prvním snímku uprostřed) zatím probral sobotní předzápasové soustředění na turnaji 
jednotlivců v Úvalech, kde měl polovinu týmu a k vidění tam byli i borci jejich soupeře. Ti 
přicházejí do herny pár minut před šestou vyloženě v dobré náladě, vzájemně se zdraví a nejdou 
se ani rozcvičovat. Jejich kapitánka Jaruška Schiffnerová nasazuje hráče do prvních čtyř singlů a 
podle domácího kapitána má tu výhodu, že může reagovat na jeho volbu. V šipkách totiž mají 
domácí přednost, a tak prý hodně záleží na odhadu formy i taktice při nasazování.  
Důvěru pro první zápas dostávají Leoš v modrém dresu 1. DC Chlumecká na prsou, se jménem a 
číslem na zádech i sponzorem Řeznictví a uzenářství Palmovka na rukávu, z hostů pak Martin v 
dresu ŠK Brouček. Hraje se "501 double out" na dva vítězné sety (legy). První soutěžní hody 
registruji pět minut po šesté, souboj je vzácně vyrovnaný a v dramatické koncovce vítězí Leoš 
2:1. Záhy vedou domácí už 2:0 a vše vypadá jasně i podle pohledu na aktuální tabulku oblastní 
divize skupiny C, kde jsou po 6. kole na druhém a hosté na osmém místě. �Nebude to snadný 
zápas, papírově jsme sice favority, ale v derby je to dost ošidné, nabádá k opatrnosti slovníkem 
trenérů fotbalové i hokejové ligy domácí kouč Jirka a já se vydávám pořídit nějakou momentku 
ze hry. Po prvním zmáčknutí spouště ale místo vedle terčů raději opouštím, protože mě jeden z 
broučků dost důrazně upozorňuje na oslňování. Zkouším se domluvit s kapitánkou, leč marně, 
prý to při hře vadí, na nabídku fotit hráče "jako" zase nepřistupuji já, a proto na této stránce je 
pouze jedna fotka ze hry. Mezi tím už uběhla půlhodina zápasu, čtyři singly jsou za námi a stav 
je vyrovnaný. Následující čtyřhra opět svádí k taktizování s nasazením, při hře ještě více pracují 
nervy, atmosféra houstne, množí se ono americké plácání dlaněmi i hokejové pěstičky. "Nic se 
neděje..Máš na víc... V pohodě...Hezký, jsi lepší...Zavři to už...Jdi do něj...Potvrď to 
už...Zazvoň..." a další pokřiky provázejí vyrovnaný boj, po kterém se domácí ujímají celkového 
vedení 3:2. 

 
Následují další čtyři dvouhry, během nichž přicházejí některé manželky, vedle piva se na stole 
objevují i večeře a u terčů ani jeden z aktérů nemůže zavřít. A tak přichází ke slovu poprvé i 
rozstřel na střed, po kterém už je stav 5:2. A v osmé hře zní hernou velký aplaus i od 
kulečníkového stolu, protože domácí Pája hází 180 bodů. Bingo!  
Po devíti zápasech je to už 6:3 a přesně v 19.15 hod. se rozehrává kriket, při kterém páry trefují 
třikrát čísla od 20 do 15 a k tomu ještě střed, který je vzdálen přesně 2,93 m od čáry odhodu na 
zemi. Jirka mě při nominaci upozorňuje na další soupeřovu výhodu. Hosté dorazili na poslední 
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chvíli a mají tak prý o pár piv méně, vedou 1:0 na legy, po vyrovnání jsou lepší i v tom 
rozhodujícím, nicméně v dramatické koncovce domácí hráči vývoj otáčejí, připisují si tři čisté 
středy a po 27 minutách zvyšují na 7:3. Je svým způsobem symbolické, že právě v tu chvíli běží 
na Nově šot z druholigového fotbalového derby mezi Viktorkou a Bohemkou. I tady už jsou 
nervy na dalším pochodu, je to rovněž derby se vším všudy, povzbuzování i marné vzdechy 
provázejí téměř každý hod, ale na zvrat už hosté zjevně nemají. Za rozhodnutého stavu 8:3 
dostávají v závěrečných singlech příležitost také náhradníci, jsme svědky druhého binga i prohry 
dosud nehrajícího domácího kapitána. Nicméně po nervy drásajícím kriketu už se dohrává v 
poklidné atmosféře, v zápisech o utkání, které pořizují oba kapitáni nezávisle na sobě, se 
objevuje výsledek 9:5 na zápasy a 20:15 na legy. "Velmi špatný výkon můj z herní stránky, lepší 
z té kapitánské a super výkon kluků. Byl to těžký zápas, vítězství je cenné", uzavírá těsně před 
půl devátou Jirka Hanuš, děkuje spoluhráčům Matesovi, Pájovi, Kožichovi, Márovi, Tomášovi, 
Kašpimu i Leošovi a loučí se také se smutnými hosty, kteří možná odcházejí rozebírat zápas do 
pár minut vzdáleného svého klubu.  
Hráči 1. DC Chlumecká se zase uvidí hned druhý den, hrají tady téměř denně a všechny zájemce 
o tenhle sport zvou každý čtvrtek v 19.30 hod. na turnaje, které tady pro veřejnost pravidelně 
pořádají. A pro obzvlášť hravou veřejnost připravují na Silvestra sportovní trojboj, ve kterém se 
vedle šipek bude soutěžit ještě v kulečníku a stolním tenisu. K zajímavé nabídce na strávení 
posledního dne v roce patří i možnost večerního pokračování s tancem a kapelou s případným 
názvem Trefa, tombolou a bohatým občerstvením. Když jsem to po pozdně večerním návratu z 
práce nadšeně vyprávěl manželce, řekla mi, abych se na Chlumeckou odstěhoval. No nic, ale 
stejně ty šipky, kulečník, mariáš nebo bowling, tedy tzv. hospodské sporty mají něco do sebe.  
 
 
Poznámka kronikářky 
Vřelý dík patří kolegovi Pavlovi Vokurkovi – sportovnímu redaktorovi Listů za přípravu této 
části kapitoly 
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Cyklostezky v hlavním městě Praze 
Koncepce základního systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy předpokládá postupnou 
realizaci 450 km cyklistických tras. Jedná se o trasy celoměstského významu. Trasy jsou zvoleny 
tak, aby pokryly celé území města a cyklista měl minimální kontakt s intenzivní automobilovou 
dopravou. Trasy jsou proto situovány, pokud to místní poměry dovolí, do ulic s nízkou 
intenzitou automobilové dopravy, na komunikace, kde je cyklistická doprava vedena společně s 
chodci nebo přímo na samostatné komunikace pouze pro cyklisty.  
V současné době je vyznačeno 180 km cyklistických tras. Z toho je 60 km vedeno po 
komunikacích bez automobilové dopravy, a to společně s pěším provozem, po stávajících 
komunikacích v parcích a sadech nebo po nově vybudovaných samostatných komunikacích pro 
cyklisty a chodce. Síť cyklistických tras v Praze je zobrazena v dynamické mapě. Cyklistické 
trasy základního systému cyklistických tras jsou na území hl. města značeny podle vyhlášky 
MDS č. 30/2001 Sb., směrovým dopravním značením pro cyklisty.  

SEZNAM ZNAČENÝCH CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY   
Cyklotrasa ČR č. 1  
Národní divadlo, 0 km - Staré Město (Ovocný trh), 1 km - Florenc (Metro), 2 km - Karlín, 3 km - 
Vítkov, 4 km - Pražačka (Ohrada), 6 km - Hrdlořezy, 9 km - Kyje (ČD), 13 km - Hostavice, 15 
km - Štěrboholy, 21 km - Dubeč, 25 km - Královice, 27 km - Křenice, 32 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 2  
Výtoň, 0 km - Národní divadlo, 1,5 km - Malá Strana (Újezd), 2 km - Malostranská (Metro), 3 
km - Letná (Špejchar), 4 km - Letná (Technické muzeum), 5 km - Stromovka, 7 km - Troja 
(ZOO), 9 km - Zámky, 12 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 3  
Výtoň, 0 km - Podolí, 2 km - Braník (Barrandovský most), 4,5 km - Hlubočepy, 5,5 km - Malá 
Chuchle 7,5 km - Velká Chuchle, 9,5 km - Radotín 13 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 11  
Hostivař, 0km - Hostivařská přehrada, 3 km - Petrovice, 5 km Újezd, 0 km - Průhonice, 2 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 14  
Hostavice, 0 km - Xaverov, 5 km - Horní Počernice, 8 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 201  
Stromovka, 0 km - Bubeneč (ČD), 1,5 km - Dejvice, 2,5 km - Střešovice, 5,5 km - Veleslavín, 
7,5 km - Břevnov (Hvězda), 9 km - Řepy, 11 km - Zličín, 14 km - Sobín, 16,5 km  
 
Břevnov - Letná, BŘ - LE  
Břevnov (Hvězda), 0 km - Strahov, 3 km - Hradčany, 5 km - Letná (Špejchar), 7 km  
 
Hlubočepy - Malá Strana, HL - MS  
Hlubočepy (Barrandovský most), 0 km - Smíchov (Anděl), 4 km - Malá Strana (Újezd), 5 km  
 
Horní Počernice - Klánovice, HP - KL  
Horní Počernice, 0 km - Klánovice (Placina), 3 km - Klánovice (ČD), 5 km  
 
Kolčavka - Freyova  
Kolčavka, 0 km - Sokolovská, 1 km - Freyova, 1,5 km  
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Královice - Nedvězí, KR - NE  
Královice, 0 km - Nedvězí, 3 km  
 
Braník - Modřany, BR - MO  
Braník (Barrandovský most), 0 km - Modřany (ČD), 4 km  
 
Řepy - Hlubočepy, ŘE - HL  
Řepy, 0 km - Háje, 4 km - Lužiny, 6 km - Stodůlky, 7 km - Luka (Metro), 8 km - Nové Butovice, 
10 km Prokopské údolí, 0 km - Hlubočepy (Barrandovský most), 3 km  
 
Staré Město - Letná, SM - LE  
Staré Město (Ovocný trh), 0 km - Letná (Technické muzeum), 3 km  
 
Troja - Pelc-Tyrolka, TR - PT  
Troja (ZOO), 0 km - Pelc-Tyrolka, 4 km  
 
Újezd - Braník, ÚJ - BR  
Újezd, 0 km - Kateřinky, 3,5 km - Opatov, 4,5 km - Chodov (Metro), 6 km - Roztyly (Metro), 8 
km - Krč (ČD), 11 km - Braník (Barrandovský most), 14 km  
 
Veleslavín - Dejvice, VE - DE  
Veleslavín (Petřiny), 0 km - Divoká Šárka (Džbán), 4 km - Nebušice, 8,5 km - Jenerálka, 10 km 
- Horní Šárka, 11 km - Podbaba, 14 km - Bubeneč (ČD), 16,5 km  
 
Závist - Zbraslav, ZÁ - ZB  
Radotín, 0 km - Zbraslav (Peluněk), 2 km - Zbraslav, 3 km - Závist (most Závodu Míru, ČD), 4 
km  

Použito z webových stránek Ústavu dopravního inženýrství (www.udi-praha.cz).  
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Cyklotrasy a cyklostezky v Praze 14 
 
Cyklostezka  
Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, 
koloběžkářům apod., případně i chodcům.  
Cyklotrasa  
Komunikace vhodné pro jízdu na jízdním kole (značeno žlutými směrovkami).  
 

 
Cyklotrasa ČR č. 1 v Praze 14 a Dolních Počernicích 

Prahou 14 prochází cyklotrasa ČR č.1, která má spojit Prahu s Brnem. 
 

 
 
Na území Prahy 14 vede trasa vesměs po veřejných komunikacích, její cesta je však je volena 
ulicemi s co nejmenším automobilovým provozem. Na dvou místech je třeba zdolat schody, ale 
v případě nádraží Praha-Kyje již MČ Praha 14 zbudovala nájezdy. Schody za Průmyslovou ulicí 
leží na území Prahy 9. *) Vzdálenost z centra do Dolních Počernic je 16 km. 
Z cyklotrasy č.1 je možno odbočit na východě v Dolních Počernicích na cyklotrasu ČR č. 14, 
která povede do Nymburka, nebo na cyklostezku ČM-DP (viz níže) a potom pokračovat 
komunikacemi sídliště Černý Most na cyklotrasu 0035 do Horních Počernic.  

Po cyklotrase č. 1 z Prahy 14 do centra  
Cyklotrasa č.1 vede od hranice Prahy 14 na Průmyslové ulici úbočím zalesněného svahu U 
hloubětínské vinice cestou kolem Rokytky, dále přes Hrdlořezy (strmé stoupání) a jižní hranici 
Vysočan až ke Spojovací ulici. V tomto úseku je to příjemná cesta buď v zeleni nebo po silnici s 
minimálním provozem. Po zdolání Spojovací ulice je možno pokračovat dále přes Balkán a 
Pražačku na Vítkov a odtud buď do centra nebo na Žižkov. 
*) Novou variantou cesty mezi Kyjským rybníkem a stoupáním kolem zahrádek v Hrdlořezích je 
část cyklotrasy č. A25, která vede kolem zahrádkářské kolonie u trati v Kyjích (proti skleníkům), 
podjede Průmyslovou ulici a vede později podle Rokytky, v jejímž ohybu se přejíždí můstek a 
pokračuje se vpravo. V Kyjích nad restaurací u Eriky je třeba opustit cyklotrasu č. 1, která na 
rohu zahrádkářské kolonie odbočuje vpravo do kopce,  a dát se rovně mezi tratí a plotem 
zahrádek. Cesta je  po dešti blátivá, také vede částečně po panelech, ale vede po rovině a 
eliminuje nepříjemný sjezd od Průmyslové ulice ubočím U hloubětínské vinice. 

Po cyklotrase č. 1 z Prahy 14 na jihovýchod  
Tabulky s č.1 v Dolních Počernicích zatím končí. Trasa má být dále značena od křižovatky 
Českobrodské s ulicí Národních hrdinů jižním směrem na Dubeč. Zatím je možno jet z Počernic 
po ul. Národních hrdinů a v místě, kde se objeví cyklotrasa HO-ŠT, odbočit doleva na 
neznačenou příjemnou asfaltku podél Hostavického potoka a dojet na silnici na Dubeč. Tam již 
opět pokračuje značená cyklotrasa č.1 na Královice a Křenice. Časem povede až do Brna.  
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Cyklostezka Černý Most – Dolní Počernice  

 
(gif, 154 KB)  
 
Dne 19. 9. 2005 byl otevřen půlkilometrový úsek cyklostezky z Černého Mostu do Dolních 
Počernic (úsek od skateparku při Bryksově ulici k Martiňáku). Jedná se o první opravdovou 
cyklostezku v Praze 14, která je společná pro cyklisty a chodce.  
Cyklostezka je celá řešena v šířce 3m s obrubníky, jižně od skateparku je umístěna kruhová 
křižovatka o vnějším průměru 8m. Povrch cyklostezky je z živic, vnitřní kruh kruhové 
křižovatky je vyvýšený a vydlážděný. Cyklostezka bude po obou stranách lemována zeleným 
pásem, v jižní části o šířce 3,0 m, v části severně od kruhové křižovatky v šířce cca 1,5 m. V 
něm bude řešeno odvodnění do zatravněných vsakovacích příkopů a výsadba aleje z listnatých či 
jehličnatých dřevin 

 
Cyklotrasa Hostavice – Štěrboholy  

Tato značená cyklotrasa vede po území Prahy 14 jen malý kousek. V Hostavicích u konečné 
autobusu 110 se odděluje od cyklotrasy č. 1 jižním směrem přes Českobrodskou ulici, potom se 
jede po asfaltové cestě kolem přírodního areálu a Hostavického potoka až k ulici Národních 
hrdinů, odkud značená trasa HO-ŠT pokračuje vpravo po odděleném dlážděném chodníku do 
Štěrbohol. Chcete-li zase navázat na cyklotrasu č. 1, stačí na křižovatce cyklotrasy HO-ŠT s ulicí 
Národních hrdinů pokračovat rovně podél Hostavického potoka po nové asfaltce až na silnici ze 
Štěrbohol do Dubče.  

 
Cyklostezka ke Svépravickým rybníkům a Xaverovskému háji  

 
Na tuto cyklostezku se dotaneme od Centra Černý Most podjezdem pod 
Východní spojkou, za ním se odbočí vpravo k čistírně odpadních vod, kde na 
asfaltku navazuje cyklostezka kolem rybníků na Svépravickém potoce. Ta končí 
při Dobrošovské ulici nedaleko podchodu pod dálnicí D 11 (na Poděbrady). 
Podchodem se dostaneme k silničce vedoucí ke "koupacímu" Svépravickému 

rybníku a ke Xaverovskému háji.  
 

Z Hloubětína do centra 
(znač ené i neznač ené trasy, č ásteč ně  cyklostezky)  
 
Na tuto cestu je možno navázat z cyklotrasy č. 1 v místě, kde č. 1 překlenuje Průmyslovou ulici 
(z ulice V Chaloupkách). Za můstkem (po schodech dolů, nájezd stále chybí) se pokračuje po 
lesní cestě z kopce dolů a první odbočkou vpravo dolů se dostaneme na schody k hrázi Hořejšího 
rybníka. U rybníka se vydáme po proudu Rokytky (vpravo) buď romantičtější, užší, kamenitější 
a mírně delší cestou po pravém břehu nebo šiřší a povrchem příjemnější cestou po levém břehu, 
avšak vedoucí ostudou Prahy 9 kolem bývalého koupaliště rájem bezdomovců a paličů 
kradených kabelů. Obě cesty se spojí na levém břehu, kdy z pravého břehu před vyjetím na 
křižovatce Kbelská-Poděbradské přejedeme Rokytku po můstku. Mineme bývalý Kejřův mlýn 
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(kde se již staví luxusní byty) a po podjetí trati vyjedeme na Poděbradskou ulici u ČPH Benzina. 
Na druhé straně Poděbradské v blízkosti železničního mostu najdeme další cestu podél Rokytky. 
V počáteční části je třeba dávat pozor na cestu kvůli kamenům, cesta se však stále zlepšuje a 
neuhneme-li od Rokytky, vyvede nás na Freyovu ulici proti ulici Na Břehu. Za Freyovou ulicí už 
vede regulérní cyklostezka KO-FR po levém břehu Rokytky až k Sokolovské ulici a za ní dále 
pořád podél Rokytky až do oblasti Kolčavky, kde je nutno na konci cyklostezky po odbočení od 
Rokytky vyhledat podchod pod čtyřproudou Čuprovou ulicí. Po vyjetí z podchodu pokračujeme 
zpět kousek podél dálnice směrem k Libni, sjedeme na cestu podél Rokytky, prvním můstkem se 
dostaneme na její pravý břeh a po něm pokračujeme až na Elsnicovo náměstí. Dodržíme-li na 
náměstí směr Rokytky, zase na ni po chvíli narazíme a pokračujeme až ke slepému rameni 
Vltavy, přes které se po vratech a značené cestě dostaneme na Libeňský ostrov. Projetím 
oblouku Libeňského mostu navážeme na cyklostezku přes Rohanský ostrov, po nábřeží kolem 
hotelu Hilton a ke Štefánikovu mostu. Po projetí pod mostem se dostaneme na náplavku 
(bohužel zatím dlážděnou) a vyjedeme až na náměstí Jana Palacha. Až sem zcela bez aut (kromě 
přechodu Poděbradské, Freyovy a Sokolovské ulice, také na Libeňském ostrově u bazarů se kříží 
silnice).  

 
Navštivte pěkně vedené stránky Magistrátu Praha cyklistická (dynamická mapa cyklostezek, nové projekty, mapy k 
vytištění, aktuality apod.). 
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VII. kapitola/2006         Školství 
 

Školní rok 2005/2006 
Školní rok 2006/2007 

 

 O školství 

 Seznam školských zařízení  

 Mateřské školy 

 Základní školy 

 Opravy a rekonstrukce školních zařízení 

 Střední školy, Vysoká škola 

 Dětská hřiště  
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Školní rok 2005/2006 
MČ Praha 14 má 6 základních a 10 mateřských škol (příspěvkové organizace), které jsou 
všechny v právní subjektivitě (dostávají příspěvek na provoz od obce, se kterým hospodaří a 
dotaci na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. A čtyři soukromé střední školy 
a jednu, kde zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.  
 
Odbor školství školám schvaluje rozpočet, provádí veřejnosprávní kontroly, metodicky vede 
školy, vypisuje konkurz na ředitele, jmenuje a odvolává ředitele, stanoví ředitelům plat a 
odměny, projednává s řediteli rozpočet na mzdové prostředky, dojednává termíny zápisu dětí do 
MŠ atd.  
 
• V březnu proběhla akce „Ocenění nejlepších pedagogů“ ze škol MČ Praha 14. Tato akce se 

stala již tradicí. Akce proběhla v prostorách SOU Za Černým mostem, občerstvení připravili 
učni tohoto učiliště. Každý pedagog dostatl odměnu ve výši pět tisíc korun. Akce se zúčastnil 
zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupci MČ Praha 14.  

 
• Předškoláček - 9. ročník nesoutěžní přehlídky MŠ v termínu od 4.-5. května 2005. Zúčastnila 

se: MŠ Bobkova, MŠ Šebelova, MŠ Vybíralova 967, MŠ Kostlivého, MŠ Gen. Janouška, MŠ 
Chvaletická. 

 
• Pro školní rok 2005/2006 odešli do důchodu ředitelé ze základní škol Vybíralova Mgr. 

Václav Killich a Chvaletická Mgr. Jiřina Nováková. Oba pracovali jako pedagogové řadu let - 
nejdříve na Praze 9 později na Praze 14. 

 
• Na základě konkurzního řízení byl jmenován do funkce ředitele ZŠ Chvaletická Mgr. Josef 

Knepr a do funkce ředitele ZŠ Vybíralova PaedDr. Petr Skalský, CSc., od 1. srpna 2005. 
 
• ZŠ Šimanovská se stala členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou „MRKEV“ 

(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) s platnou registrací do 31. 12. 2005. 
Dále se zúčastnila mezinárodního projektu Ekoškola ve školním roce 2005/2006, který je 
spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.  
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Podmínky pro přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 14 

Dovršení 3 let věku dítěte, oba rodiče v pracovním poměru, děti zaměstnaných matek 
samoživitele (zaměstnaných otců samoživitelů), děti mají v téže MŠ sourozence, děti s 
povoleným odkladem docházky.  
Doporučení: (v případě nenaplněnosti MŠ): děti v předškolním věku matek na mateřské 
dovolené, děti jichž matky jsou evidovány na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání. 
Udělování výjimek v přijímání dětí mladších tří let a dětí jiných obcí a jiných městských částí 
podléhá souhlasu odboru školství.  
 
celodenní pobyt (měsíčně) 450 Kč 
 
Mateřské školy: Pětileté děti budou mít školky zdarma (platí od 1. 1. 2005). Vzhledem ke 
změnám na úseku MŠ dojde pravděpodobně ke změně poplatku pro tří až čtyřleté děti a případné 
osvobození od poplatku, pokud měsíční příjem rodičů nepřesáhne 1,4 násobku životního minima 
(platí od 1. 1. 2005).  
 
 
Povinnost platit příspěvek je stanovena obecně závaznou vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy č. 
21/1994 Sb. Příspěvek se platí předem. Za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací.  
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Seznam vybraných platných předpisů v resortu školství pro působnost m. č. Praha 14  
a) ve vztahu ke školám a školským zařízením  
Zákony 
o Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším 
vzdělávání (školský zákon)  
o Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského 
zákona  
o Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu  
Nařízení vlády 
o Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 
speciální pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníku  
Vyhlášky 
o Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky  
o Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  
o Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku  
o Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách  
o Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení 
vydaných zahraničními školami  
o Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  
o Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměru, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy  
o Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních 
jazykových zkouškách  
o Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem  
o Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
o Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání  
o Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních  
o Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáku a studentu se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáku a studentu mimořádně nadaných  
o Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání  
o Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  
o Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 
účelových zařízeních  
 
b) ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízení  
Zákony 
o Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu 
(zákon o finanční kontrole), v platném znění  
o Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  
o Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
o Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v 
některých dalších organizacích a orgánech  
o Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  
o Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu  
o Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
o Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu  
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Nařízení vlády  
o Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě  
Vyhlášky  
o Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb  
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SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ   
(školní rok 2005/2006) 

 
MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN        ŠKOLNÍ ROK 05/06 06/07 

 MŠ Zelenečská 500, Hloubětín   PaedDr. Eva Cífková    91   91 
 MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín  Zuzana Králová  106  106 
 MŠ Šestajovická 253/17 (odloučené pracoviště MŠ Štolmířská) 
 MŠ Chvaletická 917/1    PaedDr. Blanka Borová 104 104 

 
ČERNÝ MOST 

 MŠ Paculova 1115/12, ČM I.   Eva Douchová  112  112 
 MŠ Korálek, Bobkova 766, ČM II.  Jitka Kubátová  208  208 
 MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM II. Lenka Kafková  112   112 
 MŠ Obláček, Šebelova 874, ČM II.  PaedDr. Irena Valentová 217  217 
 MŠ Vybíralova 968/4, ČM II.   Zoja Černá   112   112 
 MŠ Vybíralova 967/6, ČM II.   Bc. Jarmila Smolíková 112   112 

 
JAHODNICE 

 MŠ Kostlivého, Jahodnice   Jana Tůmová   79      79 
 MŠ Osická 454, Kyje (odloučené pracoviště MŠ Kostlivého) 

celkem dětí          1 253 1253 
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Mateřské školy jsou jsou umístěny  v objektech na území městské části, kde každá má zahradu 
a vybavení i technický stav vyhovují předepsaným vyhláškám. U dvou MŠ (odloučená 
pracoviště) je zabezpečeno stravování dovozem jídel. Městská část neuvažuje o zrušení MŠ i 
v současné době je jejich umístění vyhovující. Naplněnost jednotlivých tříd je až do kapacity 28 
dětí na třídu. MŠ poskytují dostatečný počet kroužků a dalších aktivit (keramika, angličtina, 
výjezdy do škol v přírodě atd.) Pravidelně se zúčastňují i aktivit pořádaných městskou částí i 
Magistrátu hl. m. Prahy. Průměrný věk pedagogů je 44,1 let.  
MŠ Vybíralova 968 - projekt samostatně, tvořivě, efektivně. Škola v přírodě „Čtyři barevné 
kapky“ specifika, ekologická výchova 
MŠ Vybíralova 967 - rámcový program pro školní vzdělávání, vzdělávací program „Barevný 
rok.“ 
MŠ Kostlivého - školka plná kamarádů, zaměření na rozvoj osobnosti v pěti oblastech 
s přihlédnutím k individualitě dítěte 
MŠ Štolmířská - rodinný typ školy zaměřený na osobní rozvoj dětí, založený na důvěře a 
vzájemné toleranci, školní vzdělávací program s názvem „Baryk“ - od švestek až do prázdnin 
s pejskem Barykem a jeho kamarády 
Korálek (MŠ Bobkova) - školní vzdělávací program „Objevujeme svět kolem nás,“ kde bylo 
upřednostěno smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání a rozvíjení dětské 
řeči. Projekt vycházel z praktických zkušeností dětí. Využíval jejich zvídavost, probouzel v nich 
chuť dívat se kolem sebe a snahu ukázat vše, co umí. Děti se seznamovaly s nejbližším okolím, 
rozvíjel se jejich kladný vztah k přírodě k domovu. 
Sluníčko (MŠ Gen. Janouška) - ŠVP „Sluníčko svítí všem dětem“ - kde cílem je poznat, 
respektovat a harmonicky rozvíjet sebevědomí, samostatnost a tvořivot dětí.  
MŠ Chvaletická - projekt Školička pro děti zařazené ve věkově heterogenních třídách 
Obláček (MŠ Šebelova) - výchovně vzdělávací program „Svět očima dítěte“ - všestranný rozvoj 
dítěte v modelu osobnostně orientované výchovy, výchova k tvořivosti. Jako základ poznání, 
pocitů a přístupu ke světu - získání fyzické, psychické i sociální samostatnosti a základů 
kompetencí důležitých pro další rozvoj učení a vzdělávání dítěte. Na tento program navazují i 
nadstandardní aktivity - zájmové kroužky. 
MŠ Paculova - „Hrajeme si celý rok“ - osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací program. 
Hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte tak, aby se dítě v mateřské školce cítilo dobře a aby 
přechod do ZŠ proběhl plynule a bezproblémově. 
ZŠ Zelenečská - „Zdravá mateřská škola“ - zaměření na osobnost dítěte a jeho individuality 
 
Účast na akcích:  
Účast na akci „Předškoláček“. Návštěva ekologického centra Toulcův dvůr. Akce pro rodiče a 
děti, školy v přírodě, nácvik minimuzikálů pro MŠ, vydávání školního zpravodaje „Pohádka“, 
mimořádné dny v MŠ v návaznosti na roční období, výstava prací (MŠ Šebelova), odpoledne 
s Policií ČR, účast na výtvarných soutěžích v ČR, společná dovolená rodičů a dětí pod záštitou 
MŠ. Odpoledne plné zábavy a her, setkání s prvňáčky - koná se v říjnu společně s rodiči na MŠ 
Gen. Janouška, loučení se Sluníčkem - na závěr školného roku , spaní předškolních dětí v MŠ 
Gen. Janouška. Zapojení do projektu Adopce na dálku - za podpory a finančního přispění 
rodičů adoptovala MŠ Gen. Janouška šestiletého chlapce z Indie, který díky pomoci této 
školky začal navštěvovat 1. třídu základní školy. MŠ Bobkova účast na Celopražských 
sportovních hrách 3. místo. 
61 dětí z MŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Ukrajina 11, Vietnam 22, Srbsko 3, Albánie 2, Jugoslávie 1, Čína 9, Indie 3, Ruská federace 3, 
Arménie 3, Slovensko 2, Mongolsko 2 
Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace je 
s jejich rodiči, kteří často neumí česky vůbec. Spolupráce s rodiči dětí jiných národností je 
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bezproblémová. Děti cizinců se poměrně dobře adaptují na prostředí, rychle se doučují, jsou 
zvídavé a chtivé po poznatcích.  
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Prezentace mateřských škol 
 
MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec  
Ve čtyřech věkově heterogenních třídách je místo pro 104 dětí. Programová nabídka vychází ze 
zájmu dětí i jejich rodičů - program pro přípravu na školní docházku i množství zájmových 
činností: plavání, sportovní kroužek, taneční kroužek, keramika a tvořivé činnosti, základy hry 
na flétnu a základy angličtiny. Program je během školního roku doplněn o kulturní a sportovní 
akce, jako např. výlety, putovní hry, divadelní představení, karneval, vánoční setkání s rodiči a 
rozloučení s předškolními dětmi. Ke konci školního roku se děti těší na sportovní olympiádu, 
pohádkový les a výstavu - letos s názvem „Vesmír“. Zpravidla ve čtvrtek se setkávají maminky s 
dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy, na program plný her a společných činností.  
 
MŠ „Korálek“ Bobkova 766, Černý Most II.  
Kapacita 208 dětí v osmi třídách. MŠ pro 3-6leté děti s možností zvykací doby na začátku 
docházky. Šest tříd je věkově smíšených a dvě jsou věkově homogenní - pro předškoláky a děti s 
odkladem školní docházky. Kvalitní výchovný program - podpora individuality - všestranná 
příprava na vstup do ZŠ - logopedická péče. Volnému režimu dne nebrání aktuální změny 
činností - plavání, návštěvy divadel, planetária, divadlo a výchovné koncerty na škole, polodenní 
a celodenní výlety aj. Aktivita a seberealizace dětí je rozvíjena v kroužku tanečním, výtvarném, 
pracovním, sportovním, dále cvičení jógy, angličtina pro nejmenší, keramika hrou. Zimní škola v 
přírodě s výukou lyžování a letní zaměřena na turistiku. Velmi kvalitní kuchyně, stravné 25 Kč 
na den. Péči o děti zajišťuje stabilní kolektiv plně kvalifikovaných 16 učitelek, vedoucí školní 
jídelny s 5 kuchařkami, školník s 6 uklízečkami. „Naším cílem je snaha vytvořit vhodné 
podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této 
důležité výchovné etapy. Těšíme se na vaši osobní návštěvu i s dítětem při zápise, kdy pořádáme 
Den otevřených dveří. Budete mít možnost seznámit se s prostředím naší a jak doufáme i vaší 
školičky.“ 
 
MŠ Kostlivého 1218, Jahodnice  
Kapacita 54 dětí, třídy jsou věkově smíšené. „Podle možností se snažíme zařazovat do běžného 
provozu i děti integrované.“ Nedílnou součástí MŠ je odloučené pracoviště MŠ Osická, 
postavené ve starší vilové zástavbě v nedalekých Kyjích s kapacitou 25 dětí. Obě MŠ 
spolupracují na tvorbě celého programu, mají společné výchovně vzdělávací cíle. Činnosti se 
odlišují pouze ve specifickém pojetí pedagogických pracovnic a v prostředí jednotlivých MŠ. 
Společné akce: návštěvy divadelních představení, výlety, škola v přírodě. Kroužky: plavání, 
keramika, taneční a pohybová výchova, výuka anglického jazyka a základy hry na zobcovou 
flétnu. „Filozofií naší práce je vytvářet dobré podmínky pro spokojené a radostné dítě, které 
prožívá období krásného dětství a bezstarostný život. Tvorba koncepce vychází ze základů 
lidové tvořivosti, s přihlédnutím na roční období a s tím související lidové zvyky a tradice.“ 
 
MŠ „Obláček“ Šebelova 874, Černý Most II.  
MŠ je umístěna v sousedství ZŠ Gen. Janouška. Pro školní rok 2005/6 bude mít zapsáno 210 
dětí, které budou docházet do 7 homogenních tříd a do 2 speciálních heterogenních, se 
zaměřením na logopedickou péči a děti s LMD. „Ve výchovně vzdělávacím programu Svět 
očima dětí se zaměřujeme na dlouhodobý všestranný rozvoj dítěte, opřený o estetickou výchovu. 
Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, 
položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.“ 
Kroužky: výtvarné a hudební výchovy, taneční, hry na zobcovou flétnu, keramická dílna, 
balanční míče. Každým rokem se děti představují řadou soutěží a výstavou výtvarných a 
keramických prací v dětském koutku v CČM. Výtvarné a prostorové práce dětí byly vystaveny i 
na světové výstavě v Hannoveru a ve Francii. „V roce 2003 a 2004 vyhrály naše děti celonárodní 
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výtvarnou soutěž pořádanou firmou Nivea, pravidelně 2x měsíčně shlédnou divadelní 
představení nebo se zúčastní hudebního koncertu. Zdravotní stav si upevňují pravidelnou 
návštěvou sauny v prostorách školy. Dle zájmu a finančních možností rodičů pořádáme školy v 
přírodě, jak v tuzemsku, tak i společný pobyt rodičů s dětmi v zahraničí u moře. Od roku 2000 
jsme cvičnou mateřskou školou pro posluchače SPgŠ v Praze. V roce 2004 na základě inspekce 
byla práce našich učitelek vyhodnocena jako velmi dobrá až vynikající.“ 
   
MŠ Paculova 1115, Černý Most I.  
„Jsme typická sídlištní mateřská škola, ve čtyřech třídách máme děti rozděleny podle věku a 
spolu se svými učitelkami postupují od první třídy až do třídy pro předškoláky.“ Výchovný 
program je zaměřen na rozvíjení osobnosti dítěte a k tomu jsou směřovány všechny činnosti MŠ. 
Kolektiv učitelek a správních zaměstnanců je již mnoho let stabilní a plně kvalifikovaný. 
Kroužek angličtiny, taneční a hry na flétnu vedou docházející lektoři, hudební, výtvarný kroužek 
a němčinu vedou zkušené učitelky. Do MŠ dojíždí pravidelně 1x za měsíc divadélko, 1x ročně ji 
navštíví malý cirkus se šaškem a kouzelníkem. Každoročně v květnu vyjíždějí děti na ozdravný 
pobyt do hotelu Borný u Máchova jezera. Každý rok v únoru je pořádán karneval s tancem a 
tombolou, děti jsou během školního roku několikrát fotografovány profesionálními fotografy. 
Balíčky s cukrovinkami přináší dětem v prosinci Mikuláš a v červnu je pořádáno ke Dni dětí 
dopoledne plné soutěží s odměnami. 4x ročně probíhají třídní schůzky s ukázkami práce učitelek 
s dětmi (v květnu, kdy děti popřejí maminkám ke Dni matek, v červnu, kdy děti předvedou vše, 
co se naučily, rozloučí se s předškoláky a všichni se podívají na ukázku tanečního a hudebního 
kroužku, v září, kdy se seznámí rodiče s učitelkami svých dětí, a v prosinci, kdy společně s dětmi 
oslaví i rodiče Ježíška v mateřské škole).  
 
MŠ „Sluníčko“ Generála Janouška 1005, Černý Most II.  
Motto: Sluníčko svítí všem dětem  
MŠ Sluníčko - škola plná pohody - má čtyři třídy, z nichž ve dvou jsou děti 3-4,5 leté a v dalších 
jsou nejstarší děti - předškoláci a děti s odkladem školní docházky. S dětmi pracuje stabilní 
kolektiv zkušených kvalifikovaných učitelek, které si neustále prohlubují a rozšiřují svoje 
pedagogické vzdělání a využívají při práci nejnovějších metod. Hlavním cílem naší práce je, aby 
se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. Nemalý 
důraz je kladen na respektování osobnosti dítěte při společných, skupinových i individuálních 
činnostech. V letošním roce byl úspěšně integrován chlapec s Downovým syndromem.  
Celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjí děti v oblasti pohybové, 
jazykové, hudební, výtvarné a rozumové. Kromě těchto pravidelných činností je nabízeno dětem 
mnoho zájmových kroužků - výtvarný, hra na flétnu, angličtinka, Tuláček a keramický kroužek. 
Kroužky probíhají v dopoledních hodinách. Velký zájem je také o tanečky, které vede velmi 
profesionálně pan Dostál. Ve školce pracují logopedické asistentky, které dokáží včas zachytit 
vadu řeči a doporučit vhodnou nápravu. I při takto bohatém programu dětem zbývá spousta času 
na volnou hru, která je pro ně v předškolním věku nejdůležitější pro rozvoj sociálních vztahů 
mezi vrstevníky. Děti mají k dispozici mnoho hraček, naučných her .Velmi oblíbené jsou hry a 
hračky ze dřeva/, tělovýchovných pomůcek a rozmanité vybavení zahrady.  
K nejhezčím okamžikům v roce patří oslava nejrůznějších svátků: Vánoce, karneval, 
Velikonoce, Den matek, Den dětí, Loučení se Sluníčkem. Děti se aktivně zapojují do výzdoby 
třídy a školky, připravují dárečky a společně s rodiči pak vychutnávají atmosféru nevšedních dní. 
Několikrát ročně vyjíždějí děti na školku v přírodě, nejméně jednou za měsíc se uskutečňuje 
divadelní představení a různé další akce. „Stále pracujeme na zkvalitňování vybavení tříd i 
školní zahrady. V naší školní kuchyni pro děti připravují paní kuchařky pestrá jídla s 
respektováním zásad zdravé výživy s každodenní dávkou ovoce a zeleniny. Pitný režim je 
zajištěn po celý den, děti si samy volí velikost porce a zvykají si na správné stolování.“ Pro nově 
příchozí děti je zaveden postupný adaptační režim, který jim pomáhá překonat těžké chvíle 
prvního odloučení od rodičů. „Mnoho našich žáčků, teď již samostatných školáků, se za námi 
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chodí podívat, pochlubit se svými školními úspěchy a zavzpomínat na dny u nás strávené. 
Snažíme se, aby se naše škola stala v dnešní uspěchané době "oázou" klidu a pohody. Byly 
bychom rády, kdyby se děti do Sluníčka těšily a čas v něm strávený považovaly za příjemnou 
součást svého života. Chceme dětem nabízet pocit bezpečí, stát se místem, na které si i v 
dospělosti rády vzpomenou.“ 
  
MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín  
Mateřská škola s odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická. V každé budově jsou dvě třídy s 
počtem dětí 25-28. Obě školy jsou umístěny v klidné vilové čtvrti, blízko lesoparku. Zahrady 
jsou vybaveny herními prvky pro rozvíjení pohybových aktivit, MŠ Štolmířská má navíc 
venkovní bazén. Malý kolektiv umožňuje rodinný styl výchovy. Provoz školy je od 6.30 do 17 
hod. Akce: návštěvy divadel, výlety, škola v přírodě. Kroužky: angličtina, plavání, flétna, 
keramika, tanečky.  
 
MŠ Vybíralova 967/6, Černý Most II.  
Motto: Připravujeme se na život podle ročních období.  
MŠ je sídlištní se 4 třídami, je moderně vybavená s velkou zahradou. V letním období využívá 
dva bazény k velké radosti dětí. „Našim cílem je dovést děti k tomu, aby na konci předškolního 
období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro svůj další rozvoj, 
základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.“ V průběhu roku pořádané akce: Mikulášská 
nadílka, vánoční besídka, karneval s diskotékou, oslava Dne matek, Dne dětí na zahradě, 
rozloučení s předškoláky, školní výlety, škola v přírodě, divadelní představení. MŠ navštěvuje 
kouzelník, je zajištěno cirkusové představení, děti navštěvují ekologické centrum Toulcův dvůr 
se zvířaty, MŠ se také zapojila do programu péče o chrup Dětský úsměv. Zájmové kroužky: 
tělovýchovný, výtvarný, taneční, výuky angličtiny, jóga pro děti, keramický, výuka na zobcovou 
flétnu. Celý kolektiv MŠ se snaží, aby děti prožily krásné a radostné dětství s 
nezapomenutelnými zážitky na celý život.  
 
MŠ Vybíralova 968/4, Černý Most II.  
Středně velká MŠ se čtyřmi třídami a kapacitou 120 dětí, o něž pečuje 8 učitelek, 3 kuchařky a 4 
provozní zaměstnanci. Provoz je zajištěn od 6.30 do 17 hod. „Hlavním úkolem naší MŠ je 
výchova dětí ve vztahu k přírodě, tzv. ekologická výchova a kladné rozvíjení sociálních vztahů. 
To se prohlubuje zvlášť při integraci zdravotně handicapovaných dětí do běžného kolektivu. Děti 
jsou vedeny k samostatnosti a sebedůvěře, což jim napomáhá k lehčímu vstupu do života.“ Plně 
kvalifikovaný tým učitelek, průběžně se vzdělávající ve svém oboru, vytváří v MŠ adekvátní 
prostředí přizpůsobené věku a požadavkům dětí s důrazem na individualitu v souladu s duševní 
hygienou. „Naši nejmenší si sami volí z výběru denních činností a her, které prolínají celým 
dnem.“ Atypické vybavení rozlehlé zahrady (kovové průlezky byly vyměněny za přírodní 
materiál) přibližuje děti přírodě a umožňuje více kreativity při hrách. V odpoledních hodinách 
místo spánku je zařazen široký výběr zájmových kroužků: angličtiny, keramiky, taneční, 
tělovýchovný, výtvarný, logopedický a hry na flétnu. "Zajišťujeme řadu kulturních a divadelních 
představení na škole, jsou pořádány tematické výlety a ozdravné pobyty v ekologicky čistých 
oblastech. Spolupráce s rodiči je pro MŠ prvořadá. Naší snahou je být plnohodnotným doplňkem 
rodinné výchovy a péče.“ 
 
MŠ Zelenečská 500, Hloubětín  
Mateřská škola středního typu s kapacitou 87 dětí, je zaměřena na individuální přístup k dětem, 
což se projevuje i tím, že jedna ze tříd se specializuje na děti s poruchami a nedokonalostmi řeči. 
Školka je obklopena krásnou zahradou se vzrostlými stromy, kde mají děti k dispozici 
pískoviště, průlezky a skluzavky. Ve vlastní kuchyni jsou připravovány pokrmy podle zásad 
racionální výživy pro děti. MŠ zahájila prodloužený provoz až do 18 hod. Do 1. třídy chodí děti 
ve věku 3-4 let, v dalších dvou jsou chlapci a děvčata od 4 do 7 let, ve 4. třídě jsou soustředěny 
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děti s vadami řeči, s nimiž pracuje paní učitelka s logopedickou specializací. MŠ se zaměřuje na 
estetický, mravní i citový vývoj dítěte. „Důraz klademe na pracovní a tělesnou výchovu. Záleží 
nám na rozvoji osobnosti dítěte, jeho individuality. Snažíme se rozpoznat jeho talenty a 
předpoklady a upozornit na ně rodiče.“ Děti se mohou přihlásit do pracovního, výtvarného, 
hudebního kroužku, hry na zobcovou flétnu, angličtiny, logopedie a saunování. „Ve své práci 
vycházíme z koncepce zdravé školy. MŠ se zapojila do programu péče o chrup Dětský úsměv ve 
spolupráci se stomatology Prahy 9. Věnujeme se i pravidelnému otužování sprchováním 
chladnou vodou, s čímž máme dobré zkušenosti pokud jde o snížení nemocnosti dětí zejména v 
zimních měsících.“ Každoročně škola pořádá celodenní výlety do Hořátve a na statek do Vestce 
spojené s jízdou na koni, kde mají městské děti báječnou příležitost k seznámení s chovem 
domácích zvířat. MŠ spolupracuje s rodiči formou třídních schůzek, prostřednictvím Klubu 
rodičů či dle potřeby i individuálně. Rodiče a zájemci se mohou seznámit s každodenním 
provozem školy na Dnech otevřených dveří.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN          05/06  06/07 

 ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín  Mgr. Zdeňka Pacáková   425 401  
 ZŠ Chvaletická 918, Lehovec  Mgr. Josef Knepr    505 517 

 
 
ČERNÝ MOST    

 ZŠ Bří Venclíků 1140, ČM I.   Jan Kunický     427    409 
 ZŠ Generála Janouška 1006, ČM II.  Mgr. Ilona Šťastná    978   909 
 ZŠ Vybíralova 964, ČM II.   PaeDr. Petr Skalský, CSc.     891      770 

 
KYJE 

 ZŠ Šimanovská 16, Kyje   Mgr. Jana Novotná    228   201 
 

celkem dětí                 3 454 3 207 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY 

 ZvŠ Mochovská 570, Hloubětín  Mgr. Věra Simkaničová 
 
 
Základní školy I. a II. stupně jsou s právní subjektivitou. Na Praze 14 je šest základních škol se 
sto jedenačtyřiceti třídami a tři tisícemi dvě stě třiceti pěti žáky. Průměrný věk pedagogů je 45,7 
let s převahou žen.  Většinou je jedná o školy sídlištního typu, pouze dvě se nachází v zástavbě 
rodinných domů. Vzhledem k dostavbě sídliště na Černém Mostě se počty dětí v základních 
školách mění v průběhu školního roku. V ZŠ Bří Venclíků probíhá rozšířená výuka tělesné 
výchovy zaměřená na florbal, softbal a tenis. ZŠ Gen. Janouška má třídy s rozšířenou jazykovou 
výukou. Všechny školy mají vlastní jídelny a tělocvičny, pouze ZŠ Šimanovská musí docházet 
do tělocvičny TJ Kyje. Školy ve značné míře pronajímají prostory tělocvičen i učeben, což 
pomáhá vylepšovat finanční situaci škol a tyto prostředky využívají ke zlepšování prostredí 
pronajímaných prostor. Sportovní areály jsou otevřeny veřejnosti. Školy vytvářejí pozitivní 
klima a přátelskou atmosféru ve škole pro žáky a učitele. Individuální přístup, spolupráce se 
školním psychologem, včasná diagnostika specifických poruch a projevů negativního chování, 
pomoc speciálních pedagogů, nabídka volitelných a nepovinných předmětů, nabídka zájmových 
útvarů, využití školních počítačových účeben s Internetem on line. Školy organizují školy 
v přírodě, plavecký výcvik, tuzemské vzdělávací zájezdy, lyžařské kurzy, exkurze, vycházky, 
kulturní akce, školní i obvodní vědomostní a sportovní soutěže, projektové dny. Výsledky 
společné práce srovnávají v účasti ve školních a obvodních soutěžích, v olympiádách, 
v testování žáků 5.-9. tříd - Kalibro. Vychovávají k toleranci - multikulturní výchova, integrace 
dětí s handicapy, charitativní akce, sbírky peněžní i materiální např. ZŠ Chvaletická spolupráce 
s DM v Přestavlkách, sbírky  - na boj s rakovinou, adopce holčičky na dálku v Indii, sbírka na 
děti postižené přírodními katastrofami atd. Školy spolupracují s rodiči, s Občanským sdružení. 
Školské rady byly zřízeny ke konci roku 2005. 
 
104 dětí z ZŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Vietnam 42, Ukrajina 23,  Rusko 16, Slovensko 6, Mongolsko 3, Kazachstán 2, Bosna a 
Hercegovina 2, Chorvatsko 2, Arménie 1, Bulharsko 1,  Bělorusko 1,  Čína 1, Izrael 1, 
Moldavská republika 1, Konžská republika 1, Srbsko 1,  
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ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín  
Charakteristika školy  
Na prvním stupni jsou ve výuce uplatňovány prvky činnostního učení a tvořivé školy. Ve 
výchovně vzdělávací práci jsou zohledňovány zásady zdravé školy. Na činnosti školy se vedle 
pedagogického sboru podílí rada školy, občanské sdružení Lodička, školní žákovský parlament a 
školní družina pro žáky 1. až 3. ročníku.  
Povinně volitelné předměty: sportovní výchova, informatika, přírodovědný seminář, 
společenskovědní seminář, zeměpisný seminář.  
Kroužky pro žáky prvního stupně: dyslektický, flétna, hudebně-dramatický, aerobik, míčové 
hry, výtvarný kroužek, dovedné ruce, přírodovědný kroužek, křížkové vyšívání, zájmové 
kroužky v rámci činnosti školní družiny.  
Mimoškolní aktivity pro II. stupeň: školní klub Chapadlo pořádá turnaj v ringu a volný 
internet pro žáky v počítačové učebně, sportovní školní klub Medusa zajišťuje sportovní soutěže 
v průběhu celého školního roku, v rámci klubu působí kroužek volejbalu.  
Akce školy: V listopadu proběhla již třetí Slavnost slabikáře, při které byli naši prvňáčci 
pasováni na opravdové školáky. Přišla je povzbudit a shlédnout jejich pěkný program řada 
rodičů a kamarádů.  
Celoškolní akce v rámci projektu Lodí za olympijskými ideály, Masopust - předpokládaný 
termín 3. února, Zkoušky nanečisto v březnu, Letní olympijský den (1. června), škola v přírodě, 
rozloučení s deváťáky a přivítání páťáků na druhém stupni. Na škole již třetím rokem vychází 
časopis Kachlíkárna, který byl v letošním roce finančně podpořen občanským sdružením 
Lodička. Klub Chapadlo je otevřen pro žáky školy i ostatní školou povinné děti z Hloubětína 
třikrát týdně od 16.30 do 18.30 hod., v jeho rámci jsou pořádány i víkendové akce (šachy, stolní 
tenis, zábavné hry apod.). V uvedenou dobu je dětem k dispozici i nové školní hřiště.  
  
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec 
Charakteristika školy  
Chceme vytvářet pozitivní klima a přátelskou atmosféru ve škole pro žáky a učitele: Individuální 
přístup, spolupráce se školním psychologem, včasná diagnostika, pomoc speciálních pedagogů, 
široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, široká nabídka zájmových útvarů, využití 
tří počítačových učeben s internetem on line.  
Organizujeme: Školy v přírodě, plavání, lyžařské kurzy, exkurze, vycházky, ekologickou 
výchovu.  
Srovnáváme výsledky naší společné práce: Účast ve školních a obvodních soutěžích, v 
olympiádách, v testování - Kalibro.  
Vychováváme k toleranci: Multikulturní výchova, integrace dětí s handicapy, charitativní akce.  
Spolupracujeme: Na vytváření a uplatňování školní demokracie se školní samosprávou, na 
vytváření školního časopisu, na organizování žákovského života ve škole, spolupracujeme s 
Občanským sdružení při ZŠ Lehovec při organizování tradičních školních akcí, jako je recitační 
soutěž, pěvecká soutěž, Puňta - Já a můj pes, sportovní olympiády atd., spolupracujeme se 
studenty FF UK, kteří vedou třídní kluby v programu „Provázení“.  
Nabízíme aktivity pro volný čas: Kroužky keramické práce, anglický jazyk, francouzský jazyk, 
příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, práce na počítači, moderní 
gymnastika, moderní tanec a step, hudebně dramatický kroužek, modelářský kroužek, karate, 
sportovní hry pro mladší a starší žáky, společenský, počítačový a sportovní klub, třídní kluby.  
  
ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most II.  
Charakteristika školy  
Žáci se učí podle vzdělávacích programů Základní škola a Rozšířené vyučování jazyků. Od 3. 
ročníku rozšířená výuka jazyků (anglický jazyk), od 4. ročníku anglický a německý jazyk. Škola 
organizuje specializované dyslektické třídy. Žáci si mohou od 7. ročníku vybrat z těchto 
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volitelných předmětů: sportovní výchova, společenskovědní seminář, konverzace v AJ, seminář 
a praktikum z přírodopisu, informatika, technické kreslení, nepovinný předmět logopedie. Školní 
družina má osm oddělení v provozu od 6.30 do 17 hod. Škola pořádá školy v přírodě, lyžařský 
kurz, zájezdy do zahraničí, spolupracuje se střediskem Triangl, Komunitním centrem Motýlek, 
Klubíčkem, DDM, Pedagogicko psychologickou poradnou a zajišťuje širokou nabídku 
volnočasových aktivit pro žáky: kroužky na prvním stupni (výtvarný, moderní gymnastika, 
pěvecký sbor Ptáčata, náprava speciální poruchy učení, kopaná, florbal, umělecká řemesla, 
anglický jazyk 1. a 2. ročník, flétna, skautský kroužek); kroužky na druhém stupni (mladí 
žurnalisté, šikovné ruce, výtvarný kroužek, florbal, kopaná, odbíjená, školní knihovna, historický 
kroužek, klub mladých diváků, stolní tenis, školní infocentrum, počítače, paličkování a příprava 
na SŠ z matematiky a českého jazyka).  
Od letošního školního roku pracuje na škole psycholog, který je k dispozici žákům i rodičům při 
řešení jejich problémů. Integrovaným žákům s poruchou učení se věnují speciální pedagogové. 
Ve škole se od 1. do 9. ročníku realizuje projekt etické výchovy „Děti dětem“ a minimální 
preventivní program. Za ekologickou výchovu škola získala ocenění Ekoškola roku 2004. Žáci 
se účastní různých soutěží a olympiád, žákovská samospráva organizuje různé tradiční akce - 
vánoční trhy, vítání jara, sběr papíru, vydává školní časopis atd. Budova školy je moderně 
vybavena, k výuce žáci využívají dvě počítačové pracovny s internetem, tři multimediální 
jazykové laboratoře, odborné učebny, dále keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, kinosál, tři 
tělocvičny a venkovní víceúčelové hřiště.  
 
ZŠ Vybíralova 964, Černý Most II.  
Charakteristika školy  
40 tříd (z toho 4 specializované), 7 oddělení školní družiny (pro 1. až 4. ročník). Výuka jazyků: 
angličtina, němčina (pouze ve specializovaných třídách), volitelné předměty (7. až 9. ročník): 
informatika, cvičení z matematiky, z češtiny, konverzace v angličtině, německý jazyk, 
pěstitelství.  
Zájmová činnost (pro první, eventuelně i druhý stupeň): klub mladého diváka, informatika, 
keramický kroužek, sborový zpěv, flétna, klavír, sportovní kroužek, aerobik, florbal, taekwon-
do, tenisová škola, fotbal, kurz moderních tanců, estetický kroužek, ruční práce.  
Pravidelné akce: prodejní výstava keramického a výtvarného kroužku, školní akademie, 
vánoční besídka dyslektických tříd, školy v přírodě, vánoční turnaj v kopané a přehazované.  
Co vedení školy považuje za důležité: škola zabezpečuje výuku v dyslektických třídách ve 2. 
až 5. ročníku, na 2. stupni náprava dyslektických poruch v rámci českého jazyka, nadstandartní 
vybavení učeben chemie, biologie, fyziky, pracoven pro výuku výtvarné výchovy a práci v 
keramických kroužcích, tři nové počítačové pracovny s přístupem k intranetu a internetu, vlastní 
místnosti pro školní družinu se špičkovým vybavením, v jídelně možnost výběru ze dvou jídel, 
vysoká úspěšnost u přijímaček na SŠ i jazykové školy.  
  
ZŠ Bratří Venclíků 1140, Černý Most I.  
Charakteristika školy  
Výuka jazyků: angličtina od 4. ročníku, volitelné předměty: cvičení z českého jazyka a 
matematiky, sportovní hry, konverzace v angličtině, domácnost a dále dle zájmu žáků v 
konkrétním školním roce, péče o děti se specifickými poruchami: spolupráce s pedagogicko- 
psychologickou poradnou, integrace do běžných tříd, nápravy speciálním pedagogem.  
Zájmové aktivity a kroužky:  
a) vlastní - počítačové, zdravotnický, zpívání pro radost, výtvarný, přírodovědný, cvičení 
českého jazyka a matematiky pro oba stupně, vaření, florbal, knihovna, flétna.  
b) ostatní (cizí subjekty) - keramický kroužek, hra na hudební nástroje (flétna, klavír, kytara), 
výtvarný kroužek, Spectrum Praha (oddíl softballu a baseballu).  
Další informace o škole: sportovní zázemí tvoří 2 tělocvičny, hřiště pro softball, víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem, škola na zkoušku pro nastávající prvňáčky.  
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ZŠ Šimanovská 16, Kyje 
Charakteristika školy  
Škola se nachází v historickém jádru Kyjí a je školou rodinného typu. Budova školy je 
třípodlažní a prochází neustálými modernizačními změnami. Využívá hřiště s umělým povrchem 
a školní zahradu. Má 12 kmenových tříd, dvě jazykové laboratoře, dvě počítačové učebny, 
odbornou učebnu fyziky a domácích nauk. Třídy jsou vybaveny moderní audiovizuální 
technikou. V odpoledních hodinách jsou využívány obě počítačové učebny, kde si žáci osvojují a 
ověřují znalosti na výukových programech a zároveň získávají poznatky při práci s internetem. 
Ve výchovně vzdělávací oblasti je škola zaměřena na: prevenci sociálně patologických jevů; 
výchovu k volbě povolání; environmentální výchovu (rozvoj ekologického myšlení u dětí); 
výchovu k estetickému cítění (vytváření školní galerie výtvarných prací); vytváření školních 
tradic (jarmarky, velikonoce); výuku cizích jazyků (školní jazykové laboratoře); práci s žáky se 
specifickými poruchami učení. 
Školní kroužky: výtvarný, sportovní, práce s počítačem ve 4. a 5. ročníku, dramatický pro oba 
stupně, práce se žáky se specifickými poruchami učení, domácnost, přírodovědný, turistický, 
klub mladého diváka, flérna, stolní tenis, keramika, redakční kroužek - časopis Kyjáček. Před 
několika lety zavedla naše škola tradici konání Jarmarků. Před Vánocemi děti vytváří spoustu 
rukodělných výrobků, pečou cukroví a vánočky a pak toto zboží nabízejí na Vánočním jarmarku. 
Totéž se odehrává před příchodem jara. Zároveň na Jarmarku můžete vidět divadelní 
představení, v naší Galerii duha jsou vystavovány výtvarné práce žáků a ti nejlepší „malíři“ 
obdrží ceny. Škola organizuje lyžařský výcvik a školu v přírodě, sportovní a další aktivity. 
Volitelné předměty: informatika, seminář ze společenských předmětů, seminář a praktika z 
přírodovědných předmětů. Kladné hodnocení práce naší školy se projevuje při přijímacím řízení 
našich žáků na střední školy.  
Naší snahou je ve spolupráci se spolkem přátel školy a radou školy vytvořit pro žáky příjemné 
prostředí podnětné pro jejich všestranný rozvoj.  
 
ZVŠ Mochovská 570, Hloubětín  
Charakteristika školy  
18 tříd, 170 žáků, výuka probíhá podle vzdělávacích programů ZŠ (pro děti s poruchami 
chování), ZvŠ a PŠ. Speciální zařízení, které pomáhá dětem se specifickými potřebami co 
nejlépe zvládat učivo (i redukované) základní školy.  
Škola tvoří nedílnou součást vzdělávacího spektra MČ Praha 14.  
Pěkné, klidné prostředí, dobré materiální zázemí, snížený počet žáků ve třídách a vyvážený 
pedagogický sbor tvoří základ pro rozvíjení schopností dětí se specifickými potřebami. Škola 
pravidelně organizuje pro žáky lyžařské výcvikové kursy, kurzy plavání, školu v přírodě, 
hypoterapii, výlety a exkurze. Že se práce s dětmi daří, ukazují i výborné výsledky v soutěžích 
výtvarných, tanečních, pěveckých i sportovních. Kvalitní a vysoce profesionální práce 
speciálních pedagogů připravuje žáky pro úspěšné zvládnutí učebních oborů a budoucího života.  
Zájmové kroužky: keramický, turistický, počítačový, sportovní, stolní tenis, angličtina, 
němčina, práce s knihou, logopedie hrou, práce v domácnosti, šachy (náklady na provoz kroužků 
hradí škola).  
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OPRAVY A ÚDRŽBOVÉ AKCE 2006 VE SPOLUPRÁCI S ODBOREM ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE 
• MŠ Kostlivého – rekonstrukce ZTI – vodovodu 1.371,9 tisíc Kč 
• MŠ Štolmířská – rekonstrukce střechy  1.352,2 tisíc Kč 
• ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce hřiště  1.685,8 tisíc Kč 
• ZŠ Vybíralova – rekonstrukce hřiště   1.189,4 tisíc Kč 
• ZŠ Vybíralova – výměna oken pavilonu C  1.131,9 tisíc Kč 
 
 
 
 
OPRAVY A ÚDRŽBOVÉ AKCE 2007 VE SPOLUPRÁCI S ODBOREM ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE 
• ZŠ Bří Venclíků rekonstrukce elektroinstalace 3.728,0 tisíc Kč 
• ZŠ Gen. Janouška – výměna oken pavilon „E“     916,0 tisíc Kč MČ  

+ 500 tisíc Kč státní dotace 
• ZŠ Vybíralova – výměna oken    8.146,0 tisíc Kč státní dotace 
• MŠ Šebelova – rekonstrukce ZTI   1.875,0 tisíc Kč MHMP dotace 
• MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce ZTI  2,425,0 tisíc Kč – MČ 
• MŠ Paculova – výměna oken        392,0 tisíc Kč – MČ  

          + 1.439,0 tisíc Kč státní dotace 
• MŠ Paculova – rekonstrukce střechy                      9,5 tisíc Kč – MČ   
                + 2.161,0 tisíc Kč státní dotace 
• MŠ Šestajovická – rekonstrukce střechy        297,0 tisíc Kč – MČ 

           + 1.000,0 tisíc Kč státní dotace 
• MŠ Šestajovická – rekonstrukce kotelny    1.024,0 tisíc Kč – MČ 
• ZŠ Chvaletická – rekonstrukce hriště    4.009,0 tisíc Kč – MHMP 
• ZŠ Chvaletická – výměna podlah v tělocvičnách   1.616,0 tisíc Kč - MČ 
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Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9 a 14: 
U Nové školy 871 
190 00 Praha 9-Vysočany 
 

 
Poradenské centrum 

Od září 2004 začíná při ZŠ Bratří Venclíků působit Poradenské centrum s cílem pomáhat dětem 
se školními problémy, zejména s tzv. specifickými poruchami učení. Formou individuálních 
konzultací, a to i v případě podezření na výskyt těchto vad, či praktické nápravy dysgrafie, 
dyslexie a dysortografie se tu věnují i dětem nenavštěvujícím ZŠ, nabídnou tu speciální pomůcky 
i programy k rozvíjení jejich pozornosti. Pro děti se závažnějšími poruchami chování je určen 
trénink sociálních dovedností a nácvik relaxace, pro dospělé jsou připraveny rodinné či odborné 
konzultace, např. logopedické. Počítá se i s pořádáním seminářů, přednášek a školení. Centrum 
je pro veřejnost otevřeno dvakrát týdně v odpoledních hodinách.  
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STŘEDNÍ ŠKOLY - soukromé subjekty 
       ředitel(ka)    
HLOUBĚTÍN         

 Česko-italské gymnázium    Mgr. Vlasta Kubátová    
Sadská 530, Hloubětín 
 

 Soukromá škola cestovního ruchu ARCUS RNDr. Josef Závěta, CSc.    
Kardašovská 691, Hloubětín 
 

 Soukromá střední odborná škola START Mgr. Jana Novotná 
Chvaletická 918, Hloubětín 
 
ČERNÝ MOST 

 Střední odborné učiliště obchodu a služeb  Ing. Zdeňka Matoušová 
Za Černým mostem 362/3, Černý Most 

 
 Soukromé gymnázium ARCUS  RNDr. Eva Závětová 

Bří Venclíků 1140, Černý Most 
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Soukromá střední odborná škola Start  
Chvaletická 918, Lehovec  
Obory: Ekonomika obchodu a služeb 64-43-M/005, čtyřleté denní studium ukončené maturitou. 
Zaměření: obchod, cestovní ruch  
Ekonomika oděvnictví 64-43- M/006, čtyřleté denní studium ukončené maturitou. Při zaměření 
studia na obchod jsou žáci připravováni pro práci na ekonomických úsecích nejrůznějších firem 
a k samostatnému podnikání v oblasti obchodu a služeb, při zaměření studia na cestovní ruch 
jsou připravováni pro práci v cestovní kanceláři nebo pro průvodcovskou činnost. Ekonomika 
oděvnictví je umělecko podnikatelský obor, ve kterém se žáci naučí navrhnout, nastříhat, ušít a 
předvést různé druhy oděvů a kromě toho absolvují podnikatelskou přípravu (PC, ekonomika, 
účetnictví, management apod.). Žáci všech oborů studují povinně 2 cizí jazyky - angličtinu jako 
maturitní jazyk a španělštinu jako druhý jazyk. Absolventi školy se úspěšně uplatňují na trhu 
práce. Mnozí absolventi dále pokračují ve studiu na VOŠ, jazykových školách, VŠ, odjíždějí do 
zahraničí apod.  
Škola má moderně a kvalitně vybavené klasické i odborné učebny (učebna informačních 
technologií, krejčovský ateliér, jazyková učebna, tělocvična, gymnastický sál, sportovní areál). 
Na konci školního roku probíhá zkouškové období (žáci se zbavují trémy, učí se plánovat a 
organizovat své povinnosti, opakují probrané učivo za celou dobu studia a připravují se tak k 
maturitě. Ke studiu přijímáme také dyslektiky, dysgrafiky a dyskalkuliky. Organizujeme 
tuzemské i zahraniční zájezdy, lyžařské i sportovní kurzy, návštěvy divadel, výstav, společenské 
a sportovní akce, plesy, úspěšné módní přehlídky. Žáci všech ročníků absolvují povinnou 
odbornou praxi, ve 3. a 4. ročníku v nejrůznějších firmách, hotelech a v cestovních kancelářích. 
Kromě klasické výuky tělesné výchovy nabízíme i nadstandardní výuku (squash, bazén), 
turistický oddíl a řadu nepovinných předmětů (cvičení z češtiny, čeština k maturitě, matematická 
cvičení, výtvarná výchova). Škola má bezbariérový přístup a WC pro vozíčkáře. 
   
Česko-italské jazykové gymnázium  
Sadská 530, Hloubětín  
Jako bilinquální škola přijímáme žáky po 7. tř. ZŠ. Na základě toho, že nový školský zákon 
vydal v letošním školním roce různá omezení, přistoupili jsme na to, že bez přijímacích zkoušek 
se mohou hlásit děti s průměrem do 1,4 bez známky 3. stupně z českého jazyka a cizího jazyka - 
ostatní musí dělat přijímací zkoušky. Pro školní rok 2006/2007 může být přijato max. 40 
studentů ( 2 třídy po 20 stud.) - moc se těšíme na ty nové žáky, kteří budou mít především zájem 
o studium cizích jazyků. Italština se studuje " a priori", tedy od začátku, žádné vstupní znalosti 
se v tomto novém jazyce nepředpokládají. K zajímavostem školy patří to, že 2/3 profesorského 
sboru tvoří muži a vyučuje tu celkem 6 cizinců (4 Italové, 2 Angličané), třídy mají max. 20 žáků, 
skupiny na výuku jazyků jsou asi po 10-12 žácích. Na závěr studia všichni konají státní zkoušku 
z italštiny v rámci EU, státní zkoušku z angličtiny vykonává asi polovina studentů. Reciproční 
stáže v Itálii jsou samozřejmostí. V posledních letech se k nám dostává stále více kvalitních dětí 
z Prahy 9 , a také z městské části Praha 14. Těšíme se na ně!  
   
Střední odborné učiliště obchodu a služeb  
Za Černým Mostem 3, Černý Most I.,  
Toto školské zařízení je souborem čtyř budov vzájemně propojených, kde probíhá teoretické 
vyučování, komplexní odborná výuka gastronomických oborů (kuchař, číšník, cukrář), aranžér 
(nově od 1.9.2004 obor pekař). Žáci obchodní oborů vykonávají odbornou praxi na smluvních 
pracovištích. Součástí školy je i domov mládeže s kapacitou 240 lůžek a školní jídelna včetně tří 
žákovských kuchařských pracovišť s kapacitou 700 jídel. Materiálně technické podmínky 
zajišťují komplexnost pro realizaci odborné výuky včetně nejmodernějšího vybavení s novými 
technologickými postupy. Přímo v objektu máme obor cukrář (3 dílny), obor pekař (1 dílna), 
obor kuchař, číšník (3 provozovny), obor aranžér (3 dílny).  
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Studijní obory: Obchodník - čtyřletý studijní obor zakončený maturitou dále tříleté obory: 
prodavač květin, smíšeného zboží, potravin; aranžér, kuchař, číšník,  
cukrář - výroba, pekař a nástavbové studium: Podnikání v oborech obchodu a služeb, 
Podnikání v technických oborech. V rámci projektu Leonardo da Vinci realizujeme výměnné 
stáže žáků oboru kuchař, číšník, cukrář a máme zájem navázat i oborem pekař.  
  
Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.,  
v budově ZŠ Bří Venclíků 1140, Černý Most  
V červnu 2005 získala škola mezinárodní certifikát ISO 9001:2001. Gymnázium je čtyřleté a 
osmileté, přírodovědně zaměřené. Od primy do septimy mají studenti povinně dvouhodinový 
předmět informatiku a výpočetní techniku. Výuka probíhá ve dvou dobře vybavených 
počítačových učebnách. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů si studenti volí od sexty 
semináře přírodovědně nebo humanitně zaměřené. Anglický jazyk je povinný pro všechny 
studenty, druhým jazykem může být němčina, francouzština nebo španělština.  
Studentům se poskytují učebnice i sešity.  
Učebny jsou vybaveny novou didaktickou promítací technikou, máme pět datových projektorů, 
interaktivní tabuli, odbornou učebnu chemie a biologie.  
RNDr. Eva Závětová ředitelka školy  
  
Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.  
Kardašovská 691, Hloubětín  
Škola má rovněž mezinárodně uznávaný certifikát ISO 9001:2001. Žákům základní školy po 
ukončené 9. třídě nabízíme studium v oboru management cestovního ruchu ve čtyřletém cyklu. 
Ve škole se vyučují od prvního ročníku dva cizí jazyky, od druhého ročníku přistupuje další třetí 
cizí jazyk (je možno volit angličtinu, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu). V 
nadstandardním rozsahu vyučujeme výpočetní techniku. Odborné a profilující předměty jsou 
technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, 
výpočetní technika, průvodcovství, základy práva, podniková ekonomika, psychologie, zeměpis 
cestovního ruchu, učební a odborná praxe. Žáci si v rámci výuky řízení motorových vozidel 
mohou udělat řidičský průkaz s výraznou slevou. Absolventi jsou připravováni pro studium na 
VŠ, se znalostí výpočetní techniky a tří cizích jazyků naleznou uplatnění ve středních i vyšších 
funkcích v oborech poskytujících služby v cestovním ruchu i v oborech spojených s 
ekonomikou, marketingem a managementem ve výrobních i obchodních organizacích. Škola 
pořádá výukové zájezdy do mezinárodní jazykové školy v Anglii, zájezdy do zahraničí, 
praktická cvičení v terénu spojená s výukou průvodcovství a další. Studentům jsou k dispozici tři 
speciální počítačové učebny s neomezeným rychlým připojením na internet (další počítače 
máme na chodbě), ve výbavě školy je další technika jako např. 5 datových projektorů. 
Studentům se poskytují učebnice i sešity.  
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VYSOKÁ ŠKOLA - soukromý subjekt 
 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.  

(soukromá neuniverzitní vysoká škola)  
Pilská 9, Hostavice (zámeček)   PhDr. Václav Hošek, DrSc.  

       rektor 
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Školní rok 2006/2007 
MČ Praha 14 má 6 základních a 10 mateřských škol (příspěvkové organizace), které jsou 
všechny v právní subjektivitě (dostávají příspěvek na provoz od obce, se kterým hospodaří a 
dotaci na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. A čtyři soukromé střední školy 
a jednu, kde zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.  
 
Odbor školství školám schvaluje rozpočet, provádí veřejnosprávní kontroly, metodicky vede 
školy, vypisuje konkurz na ředitele, jmenuje a odvolává ředitele, stanoví ředitelům plat a 
odměny, projednává s řediteli rozpočet na mzdové prostředky, dojednává termíny zápisu dětí do 
MŠ atd.  
 
• V červnu proběhla akce „Ocenění nejlepších pedagogů“ ze škol MČ Praha 14 v Galerii MČ 

Praha 14.  
 
• Předškoláček 2006 - 10. ročník nesoutěžní přehlídky MŠ v termínu od 4.-5. května 2006. 

Přehlídky se zúčastnily: MŠ Bobkova, MŠ Šebelova, MŠ Vybíralova 967, MŠ Vybíralova 
968,  MŠ Chvaletická. 

 
• Na základě konkurzního řízení byla v roce 2007 jmenována do funkce ředitelky ZŠ 

Hloubětínská 700, Praha 9-Hloubětín od 1. 8. 2007 Mgr. Eva Hradská.  
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Podmínky pro přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 14 
Dovršení 3 let věku dítěte, oba rodiče v pracovním poměru, děti zaměstnaných matek 
samoživitele (zaměstnaných otců samoživitelů), děti mají v téže MŠ sourozence, děti s 
povoleným odkladem docházky.  
Doporučení: (v případě nenaplněnosti MŠ): děti v předškolním věku matek na mateřské 
dovolené, děti jichž matky jsou evidovány na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání. 
Udělování výjimek v přijímání dětí mladších tří let a dětí jiných obcí a jiných městských částí 
podléhá souhlasu odboru školství.  
 
celodenní pobyt (měsíčně) 500 Kč 
 
Mateřské školy: Pětileté děti budou mít školky zdarma (platí od 1. 1. 2005). Vzhledem ke 
změnám na úseku MŠ dojde pravděpodobně ke změně poplatku pro tří až čtyřleté děti a případné 
osvobození od poplatku, pokud měsíční příjem rodičů nepřesáhne 1,4 násobku životního minima 
(platí od 1. 1. 2005).  
 
 
Povinnost platit příspěvek je stanovena obecně závaznou vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy č. 
21/1994 Sb. Příspěvek se platí předem. Za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací.  
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SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ   
(školní rok 2005/2006) 

 
MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

       ředitel(ka)    
HLOUBĚTÍN          

 MŠ Zelenečská 500, Hloubětín   PaedDr. Eva Cífková     
 MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín  Zuzana Králová   
 MŠ Šestajovická 253/17 (odloučené pracoviště MŠ Štolmířská) 
 MŠ Chvaletická 917/1    PaedDr. Blanka Borová  

 
ČERNÝ MOST 

 MŠ Paculova 1115/12, ČM I.   Eva Douchová      
112 

 MŠ Korálek, Bobkova 766, ČM II.  Jitka Kubátová   
 MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM II. Lenka Kafková   
 MŠ Obláček, Šebelova 874, ČM II.  PaedDr. Irena Valentová  
 MŠ Vybíralova 968/4, ČM II.   Zoja Černá    
 MŠ Vybíralova 967/6, ČM II.   Bc. Jarmila Smolíková  

 
JAHODNICE 

 MŠ Kostlivého, Jahodnice   Jana Tůmová    
 MŠ Osická 454, Kyje (odloučené pracoviště MŠ Kostlivého) 
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Mateřské školy jsou převážně sídlištního typu pro 120 dětí, 1 mateřská škola pro 200 dětí a 1 
mateřská škola pro 238 dětí. Školky jsou umístěny v objektech městské části, kde každá má 
zahradu a vybavení školek i technický stav vyhovují předepsaným vyhláškám. U dvou MŠ 
(odloučená pracoviště) je zabezpečeno stravování dovozem jídel. Městská část neuvažuje o 
rušení MŠ. V současné době je rozmístění MŠ vyhovující. Mateřské školy jsou naplněny až do 
kapacity 28 dětí na třídu, větší problém je s umístěním dětí do MŠ během školního roku. 
Předpokládaná výstavba nové MŠ v oblasti Jahodnice a Hutě.  
 
  
MŠ Vybíralova 968 – projekt samostatně, tvořivě, efektivně. ŠVP „Čtyři barevné kapky, Jak žili 
naši předkové“ – eviromentální výchova, úcta ke stáří.  
MŠ Vybíralova 967 – vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program pod 
názvem „Barevný rok“. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích, vychází ze 
samostatné činnosti a individuální volby. MŠ se snaží o to, aby děti získaly základy pro jejich 
další rozvoj a učení pro život a vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.  
MŠ Kostlivého – ŠVP s názvem Kamarádi ze školky. Základní cíle programu: rozvoj dítěte a 
jeho schopnosti učení, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání 
osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat se jako samostatná osobnost působící na své 
okolí. Nadstandardní aktivity – kroužky, plavání, angličtina, hry na zobcovou flétnu, keramiky, 
tanečky. MŠ se snaží respektovat osobnost dítěte vzhledem k individualitě rozvíjející se 
osobnosti, o citlivou a pružnou reakci na aktuální změny každodenního života. Vytváří pro děti 
podnětné prostředí pro jejich celkový rozvoj, spontánní či řízené činnosti.  
MŠ Štolmířská - rodinný typ školy zaměřený na osobní rozvoj dětí, založený na důvěře a 
vzájemné toleranci, školní vzdělávací program s názvem „Baryk“ - od švestek až do prázdnin 
s pejskem Barykem a jeho kamarády 
Korálek (MŠ Bobkova) – Krédo MŠ – Školka plná pohody. Záměrem školního vzdělávacího 
programu „Rok v mateřské škole“ bylo působení na děti a rozvíjet samostatně a zdravé 
sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy budoucímu vzdělávání všech dětí 
podle jejich možností, zájmů a potřeb ve spolupráci s rodiči. Práce učitelek byla zaměřena na 
pozitivní klima a pohodu. 
MŠ Chvaletická – projekt Školička pro děti zařazené ve věkově heterogenních třídách. 
Enviromentální výchova a výchova zaměřená na bezpečnost a dopravu byla včleňována do  
třídních projektů. Děti se mohou zapojit do zájmových kroužků – sportovní, taneční, hra na 
flétnu, předplavecká výchova, seznámení s anglickým jazykem.  
MŠ Šebelova – výchovně vzdělávací program „Svět očima dítěte“ – všestranný rozvoj dítěte 
v modelu osobnostně orientované výchovy, výchova k tvořivosti. Jako základ poznání, pocitů a 
přístupu ke světu – získání fyzické, psychické a i sociální samostatnosti a základů kompetencí 
důležitých pro další rozvoj učení a vzdělávání dítěte. Na tento program navazují i nadstandardní 
aktivity – zájmové kroužky (např. výtvarný, hra na zobcovou flétnu, balanční míče, turistický, 
taneční, hudebně dramatický, logopedie, keramická dílna). Všechny zájmové kroužky 
zabezpečují učitelky naší MŠ s výjimkou tanečního kroužku a výuky anglického jazyka.  
MŠ Paculova – Hrajeme si celý rok – osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací program. 
Hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte tak, aby se dítě v mateřské škole cítilo dobře a aby 
přechod do ZŠ proběhl plynule a bezproblémově. Všechny činnosti jsou na základě ročních 
období, slavností a událostí v mateřské škole koncipovány tak, aby dítě získalo jeho fyzickou, 
psychickou a sociální samostatnost zároveň se základy kompetencí pro jeho další rozvoj učení a 
pro jeho celoživotní vzdělávání. 
MŠ Zelenečská – Zdravá mateřská škola – zaměření na osobnost dítěte  a jeho individuality, 
estetického vnímání, poznávání okolního světa, reality, ale i rozvíjení fantazie, představivosti, 
upevňování vzájemných partnerských vztahů. Podle RVP učitelky zpracovávají svůj třídní 
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výchovný program, který je doplňován dle potřeby školy i jednotlivých tříd. Celý pedagogický 
kolektiv se snaží najít co nejoptimálnější cesty pro celkový rozvoj dítěte po všech stránkách. MŠ 
nabízí řadu zájmových kroužků. 
MŠ Gen. Janouška – vzdělávací program Sluníčko svítí všem dětem. Usiluje o vytváření 
pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich 
sebeutváření a všestranný rozvoj, respektuje individuální potřeby dětí a snaží se o jejich trvalé 
uspokojování dle Maslowovy hierarchie lidských potřeb. MŠ používá netradiční formy práce, 
děti vede k samostatnosti i v rozhodování, podporuje vlastní aktivitu a experimentování. Nabízí 
zájmové kroužky.  
 
 
Účast na akcích:  
Účast na akci „Předškoláček“. Návštěva ekologického centra Toulcův dvůr. Akce pro rodiče a 
děti, školy v přírodě, nácvik minimuzikálů pro MŠ, vydávání školního zpravodaje „Pohádka“, 
mimořádné dny v MŠ v návaznosti na roční období, výstava prací (MŠ Šebelova), odpoledne 
s Policií ČR, účast na výtvarných soutěžích v ČR, společná dovolená rodičů a dětí pod záštitou 
MŠ. MŠ Gen. Janouška zapojení do projektu Adopce na dálku - za podpory a finančního 
přispění rodičů adoptovala MŠ šestiletého chlapce z Indie, který díky pomoci této školky začal 
navštěvovat 1. třídu základní školy. MŠ Bobkova účast na Celopražských sportovních hrách 2. 
místo. 
 
64 dětí z MŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Ukrajina 13, Vietnam 27, Srbsko 1, Bulharsko 4, Irák 1, Čína 5, Indie 1, Ruská federace 5, 
Arménie 1, Slovensko 5, Litva 1 
Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace je 
s jejich rodiči, kteří často neumí česky vůbec. Spolupráce s rodiči dětí jiných národností je 
bezproblémová. Děti cizinců se poměrně dobře adaptují na prostředí, rychle se doučují, jsou 
zvídavé a chtivé po poznatcích.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN          05/06  06/07 

 ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín  Mgr. Zdeňka Pacáková 425  401  
 ZŠ Chvaletická 918, Lehovec   Mgr. Josef Knepr  505  517    

ČERNÝ MOST    
 ZŠ Bří Venclíků 1140, ČM I.   Jan Kunický   427  409 
 ZŠ Generála Janouška 1006, ČM II.  Mgr. Ilona Šťastná  978 909   
 ZŠ Vybíralova 964, ČM II.   PaeDr. Petr Skalský, CSc.  891 770 

 
KYJE 

 ZŠ Šimanovská 16, Kyje   Mgr. Jana Novotná   228  201 
 

celkem dětí               3 454 3207   
 
 
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY 

 ZvŠ Mochovská 570, Hloubětín  Mgr. Věra Simkaničová 
 
 
Základní školy I. a II. stupně jsou s právní subjektivitou. Většinou školy sídlištního typu, pouze 
dvě se nachází ve starší zástavbě rodinných domů. Vzhledem k dostavbě sídliště na Černém 
Mostě se počty v základních školách mění v průběhu školního roku. Školy ve značné míře 
pronajímají prostory tělocvičen i učeben, což pomáhá vylepšovat finanční situaci škol a tyto 
prostředky využívají ke zlepšení prostředí pronajímaných prostor. Sportovní areály jsou otevřeny 
veřejnosti. Školy vytvářejí pozitivní klima a přátelskou atmosféru ve škole pro žáky a učitele. 
Individuální přístup, spolupráce se školním psychologem, včasná diagnostika specifických 
poruch a projevů negativního chování, pomoc speciálních pedagogů, nabídka volitelných a 
nevolitelných předmětů, nabídka zájmových útvarů, využití školních počítačových učeben 
s Internetem on line. Školské rady byly zřízeny ke konci roku 2005.  
 
ZŠ Hloubětínská – škola se nachází v klidném prostředí starší zástavby Hloubětína. Má dobrou 
dopravní obslužnost. Při škole funguje družina, školní jídelna a ve spolupráci s o.s. Lodička byl 
v provozu i volně přístupný školní klub Chapadlo. Škola má víceúčelové hřiště, disponuje 
učebnou výpočetní techniky, vybudovány dvě multimediální učebny s dataprojektorem. Škola 
svou velikostí a počtem žáků umožňuje navázání dobrých vztahů mezi všemi žáky, učiteli i 
pracovníky školy. Škola má své krédo a logo. Na škole pracuje žákovský parlament, školní 
časopis Kachlíkárna. Škola organizuje řadu mimoškolních aktivit. 
ZŠ Chvaletická – pro svou činnost škola využívá dvě budovy – Chvaletická 918 a odloučené 
pracoviště v Rochovské 692. Během prázdninového období bylo vybudováno nové víceúčelové 
hřiště. Rekonstrukce financována z prostředků MHMP. Toto hřiště přibylo ke dvěma menším 
s umělým povrchem. V příštím roce škola předpokládá dokončení atletického oválu. Škola má 
21 tříd, družinu, školní klub, skleník. Pracovny: přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, 
anglického jazyka, 3 pracovny výpočetní techniky a cvičnou kuchyni. Škola vytváří pozitivní 
klima a přátelskou atmosféru ve škole pro žáky a učitele. Organizuje řádu lyžařských zájezdů, 
exkurzí, vědomostní soutěže, projektové dny atd. Účastní se školních a obvodních soutěží, 
olympiád, testování Kalibro, Scio. Spolupracujeme s o.s. při ZŠ Lehovec. Na období let 2006-
2007 získaly tři školy obvodu Prahy 14 ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská a Speciální školy 
Tolerance dotaci z projektu JPD3. Prostředky jsou určeny na  kompentaci znevýhodnění žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, na celkové zkvalitnění výuky a s tím související zkvalitnění 
vzdělávání pedagogických a poradenských pracovníků. 
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ZŠ Gen. Janouška – škola sídlištního typu sdružuje jídelnu a školní družinu. Součástí školního 
areálu je velká zahrada, kterou se škola rozhodla přebudovat na místo volnočasových aktivit. 
Celý areál by měl být rozčleněn na několik částí: sportovně-relaxační, pěstitelskou, oddychovou, 
výukovou. Součástí výukové části bude naučná stezka a učebna pod širým nebem, v nichž 
mohou všechny děti přirozenou formou získat nové poznatky a praktické dovednosti. Žáci se učí 
v 62 učebnách, z nichž 20 je odborných (chemie, fyzika, tři učebny anglického jazyka, učebna 
němčiny, tři tělocvičny, gymnastický sál, dvě učebny výpočetní techniky, kinosál, kuchyňka, dvě 
učebny dílen, keramika, knihovna. Učebny výpočetní techniky mají 37 počítačů a dalších 7 
počítačů v ostatních učebnách připojených k internetu i školní internetové síti. Škola organizuje 
řadu mimoškolních aktivit. Ve škole působí poradenské centrum, které je zapojeno v projektu 
EU v rámci JPD3. Škola se zaměřuje na enviromentální výchovu, získala titul Euroškola. 
Pobočka Základní umělecké školy Ratibořická 30 z Horních Počernic 
Dne 9. října 2006 byl na Černém Mostě v ulici Generála Janouška 1060 slavnostně zahájen 
provoz detašovaného pracoviště Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30. V nově 
upravených učebnách se vyučují hudební a výtvarný obor. V hudebním oboru je možné 
navštěvovat výuku na tyto nástroje : klavír, klávesy, kytara, housle, violoncello, zobcová flétna, 
příčná flétna, hoboj, žesťové nástroje a dále zpěv a hudební nauku. Vzdělávání v hudebním 
oboru je členěno podle věku žáků a studentů. Přípravná výuky je určena pro žáky od 5 let, 
základní studium I. stupně  pro žáky od 7 let, základní studium II. stupně pro žáky od 14 let a 
dále studium pro dospělé. V letošním školním roce navštěvuje tento obor 95 žáků. Výtvarný 
obor poskytuje žákům osvojení základů výtvarných technik - malba, kresba, grafika, 
modelování, dekorativní činnosti, keramika a další různé formy prostorové, objektové a akční 
tvorby. Studium rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků tak, aby každý žák podle svých 
schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. 
Výuka probíhá v přípravném stupni studia ve věku 6 až 8 let, kam lze výjimečně zařadit i žáky 
mladší, v I. stupni základního studia ve věku 8 až 14 let a v II. stupni základního studia obvykle 
ve věku 14 až 18 let. V letošním školním roce navštěvuje tento obor 35 žáků.  
ZŠ Vybíralova - škola sídlištního typu. Výuka probíhá na 1. stupni ve střech a čtyřech 
paralelních třídách a dvou mikrotřídách (4. a 5. ročník) pro děti se specifickými poruchami 
učení, kde vyučuje speciální pedagog. Škola nemá žádnou speciální profilaci, ale systém 
volitelných předmětů 2. stupně umožňuje žákům zvolit si předměty dle svých zájmů, nadání atd. 
Dopravní dostupnost z metra B umožňuje žákům dojíždění z blízkého okolí. Školu tvoří pět 
vzájemně propojených pavilonů. Žáci mají k dispozici 3 počítačové učebny, 6 jazykových, 
učebnu chemie s laboratoří, fyziky, výtvarné výchovy, kovo a dřevo dílna pro výuku pracovních 
činností, cvičnou kuchyň se čtyřmi pracovišti, pracovna šití vybavena šicími stroji, pracovna a 
školní zahrada se skleníky pro výuku pozemků, keramická dílna, školní knihovna, kinosál. 
Součástí školy jsou tři tělocvičny, venkovní tělovýchovný areál s umělým povrchem. Využívány 
jsou interaktivní tabule. Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou. Škola poskytuje péči 
žákům se SPU i jiným zdravotním postižením. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Nápravu 
poruch učení a konzultace pro rodiče poskytují speciální pedagogové školy. Jídelna má dvě 
výdejny a žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. 
ZŠ Bří Venclíků – škola má vlastní vzdělávací program pro 1. stupeň s názvem Tvořivá škola. 
Výuka podle něho byla zahájena od 1. 9. 2006. Současně škola připravila ŠVP pro 2. stupeň. 
Tento vzdělávací program naváže na ŠVP Tvořivá škola se stejným zaměřením, tedy činnostní 
učení. Prostřednictvím Tvořivé školy je škola zapojena do projektu ESF Tvořivá škola – české 
činnostní učení. Je jednou ze sedmi vybraných škol Prahy. Projekt je kromě ESF 
spolufinancován státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy. Ve škole probíhá rozšířená 
výuka tělesné výchovy zaměřená na florbal, softbal a tenis. 
ZŠ Šimanovská – škola se prezentuje a je vnímána okolím, jako škola „rodinného typu,“ 
nabízející svým žákům především klidné, přehledné, přátelské a bezpečné prostředí. Kolektivy 
jednotlivých tříd se vytvářejí tak, aby byla zachována přirozená skladba dětí a vyváženost 

 - 156 -  



skupiny. Škola má bohatou historii (155 let) a prochází modernizačními změnami. K výuce 
slouží 11 kmenových tříd, odborné učebny: 1 multimediální učebna, 2 počítačové učebny, 1 
učebna fyziky, jazyková laboratoř. Ke sportovním činnostem využívá školní hřiště s umělým 
povrchem a pronajatou tělocvičnou. Školní zahrada je využívána k rozvoji ekologického 
myšlení. Z hlediska odborného hodnocení (ČŠI) si škola udržuje velmi dobré hodnocení úrovně 
vzdělávání, výchovy a individuální péče. V sebehodnocení školy se považuje za úspěšnou. Škola 
poskytuje řadu volnočasových aktivit.  
 
 
 
 
111 dětí z ZŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Vietnam 49, Arménie 4, Makedonie 2, Ukrajina 18, Rusko 10, Kazachstán 1, Bělorusko 3, Čína 
3, Albánie 1, Moldavská republika 1, Slovensko 8, Rumunsko 1, Bosna a Hercegovina 3, 
Čečensko 2, Srbsko 1, USA 1, Mongolsko 3 
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Dětská hřiště ve správě MČ Praha 14  

  

Číselné označení a charakteristika dětských hřišť  
1. Dětské hřiště Sadská - oplocené dětské hřiště, dvouhoupačka, kolotoč - spica, skluzavka 

2. Dětské hřiště Mochovská 529 - provazový jehlan, pružinové houpadlo, víceúčelová 
sestava se skluzavkou, kolotoč - spica, pískoviště, sportovní plocha 

3. Dětské hřiště Hostavická - Kyjská - závěsná dvouhoupačka, víceúčelová sestava 

4. Dětské hřiště Lánská - pružinové dvouhoupadlo, pískoviště 

5. Dětské hřiště Horoušanská 582 - vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, pískoviště 

6. Dětské hřiště Mochovská 548 - vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, pískoviště 

7. Dětské hřiště Kardašovská 394 - pískoviště, sportovní hřiště 

8. Dětské hřiště Chvaletická 917 - sestava se skluzem, kolotoč - spica, závěsná 
dvouhoupačka, stůl na stolní tenis 

9. Dětské hřiště Chvaletická 918 - pružinové houpadlo, pískoviště 

10. Dětské hřiště Splavná - pružinové dvouhoupadlo, kolotoč - spica, skluzavka, pískoviště 

11. Dětské hřiště Vlčkova 1062 - pískoviště 

12. Dětské hřiště Vlčkova 1066 - sportovní plocha 

13. Dětské hřiště Bojčenkova 1098 - sportovní plocha  

14. Dětské hřiště Paculova 1111 - pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, pískoviště  

15. Dětské hřiště Gen. Janouška DDM - závěsná dvouhoupačka, víceúčelová sestava se 
skluzem, dřevěný domek 

16. Dětské hřiště Šromova 871 - závěsná čtyřhoupačka, kolotoč - spica, víceúčelová sestava 
se skluzem, pískoviště  

17. Dětské hřiště Cíglerova 1087 - sportovní plocha 

18. Dětské hřiště Šromova 865/14 - sestava se skluzem, pružinové houpadlo, pískoviště 
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19. Dětské hřiště Gen. Janouška 900 - víceúčelová sestava - toto hřiště je v rekonstrukci 

20. Dětské hřiště Šebelova 875 - kolotoč - spica, vahadlová houpačka, závěsná 
dvouhoupačka, pružinové houpadlo, skluzavka, pískoviště, sportovní plocha 

21. Dětské hřiště Dygrýnova 823 - sportovní plocha, pískoviště 

22. Dětské hřiště nám. Plk. Vlčka  

I. pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, pískoviště  

II. kolotoč - spica, kladina, sestava se skluzem, vahadlová houpačka  

III. oplocené hřiště, vahadlová houpačka  

IV. pískoviště, pružinové houpadlo, přelézačka, betonový blok, trojhrazdí, dřevěný 
jehlan 

23. Dětské hřiště Mansfeldova ulice - dřevěná sestava, pružinové houpadlo, pískoviště 

24. Dětské hřiště Kpt. Stránského 1001 - sportovní plocha 

25. Dětské hřiště u skateboardové dráhy - sportovní plocha, pískoviště 

26. Dětské hřiště Jahoda pružinové houpadlo 2x, pružinové dvouhoupadlo, sestava se 
skluzem, skluzavka, závěsná dvouhoupačka, stůl na stolní tenis, odrazová stěna 

27. Dětské hřiště Kpt. Stránského vedle Opavie - pískoviště 

28. Dětské hřiště Kpt. Stránského Opavie - víceúčelová sestava, houpačka  

29. Dětské hřiště Park Jiráskova čtvrť - pískoviště, sestava se skluzem 

30. Dětské hřiště Jahodnice Bezdrevská - pružinové dvouhoupadlo, pískoviště  

31. Dětské hřiště Park Vidlák - pískoviště  

32. Dětské hřiště Maňákova 745 - pískoviště, pružinové dvouhoupadlo 

33. Multifunkční lanový systém Jahodnice  
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