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Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci 
kroniky.

Vaše kronikářka
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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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MMěěssttsskkáá ččáásstt
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Slovo kronikářky

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. 
Pochopení „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. 
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

M
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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 



18

17. století křižovníci kamenolom pronajali Novému Městu. Za stavovského povstání byl 
Hloubětín na krátkou dobu 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.

První krčma byla ve dnešním čísle popisném 18 a po jejím vypálení Švédy za třicetileté 
války, Křižovníci měli další pravděpodobně ve statku č. 3. Proto Velmistr řádu Křižovníků 
Pospíchal koupil louku „blíže silnici“ a na ní nechal postavit novou „Starou hospodu“ roku 
1711. Hloubětín stál na velmi frekventované poděbradské stezce (odtud ulice Poděbradská), 
kde existovalo mnoho zájezdních hostinců, kde se dalo přespat, nasytit cestující či vyměnit 
koně. Od roku 1363 jsou známi Hloubětínští faráři. V Hloubětíně se dochovala původní náves 
nejstaršími budovami: Křižovnický dvůr čp. 5. čp. 14 (zadní chalupa) a čp. 16, 17, 19 a 20. 
V šedesátých letech minulého století byly budovy čp. 3 a 4 zbourány. Zajímavé je se také 
zmínit o Hloubětínském mlýnu čp. 15 (zvaný Kejřův mlýn, MČ Praha 9) za hranicí ulice 
Průmyslové a Kbelské, který je také jedním z nejstarších budov Hloubětína. Hořejší rybník 
s náhonem ke Kejřově mlýnu – nejstarší zmínka je z roku 1544 v křižovnické soudní knize. 

Ve Staré hospodě, kde je v patře 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.



20

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 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 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 
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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. 
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 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 
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 
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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 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 
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neúspěšných pokusů o těžbu uhlí. Poblíž se také nachází přírodní památka Cihelna 
v Bažantnici. 

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. 



29

RROOKK 22001100



30

I. kapitola/2010 Politický a veřejný život 

Volební období 2006-2010
volební období 2010-2014

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

Politické zastoupení Prahy 14
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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

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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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
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Strana zelených (SZ) (3 mandáty)
Bartoš Lubomír Mgr. 1161
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. 

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
Jan Šlajs
Bc. Monika Hoferová
Jiří Kapička
Miloslav Zientek
Jiří Dušek
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

tajemník komise: David Beňák, Mgr.       

Komise bezpečnostní a protidrogová
předsedkyně komise: Renata Hušková   
členové komise: Ing. Eva Bažilová
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Jan Černík
PaedDr. Vladimíra Kohoutová
Mgr. Martin Stolín
Radka Novotná DiS.
Ing. Veronika Pavlíková 
JUDr. Tomáš Bláha 
Ing. Luděk Lisý 
Ing. Bc. Dana Hetzlová 
Por. Milan Mazanec 
Por. Pavel Černoch 
Mjr. Ivana Adamcová 
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

PhDr. Eva Nováková
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 
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Ivana Kadlečková  
Mgr. Lucie Kádnerová 
Mgr. Mariana Koláčková
Ing. Martina Mezenská  
Emil Kuman  

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    
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
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

tajemník: Ing. Petr Winkler   
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. 
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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 
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působí na úseku: správy majetku, správy nemovitostí, evidence nemovitého majetku, 
kde sleduje jeho 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, 
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 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

 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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Zastupitelstvo MČ Praha 14 volební období 2010-2014

Volební účast v MČ Praze 14 byla nejnižší ze všech 57 městských částí – z 32 328 
oprávněných voličů jich přišlo pouhých 34,60 %, celopražská účast byla 44,43 %.

V komunálních volbách 15.-16.10. 2010 bylo v městské části Praze 14 zvoleno 31členné 
Zastupitelstvo. 

ODS 25,6 % (  9 mandátů)
TOP 09 27,8 % (  8 mandátů)
ČSSD 20,4 % (  7 mandátů)
VV 5,9 % (  2 mandáty)
SZ 7,8 % (  2 mandáty)
KSČM   7,5 % (  1 mandátů)
Bezpartijní (  2 mandátů)

-----------------------
31 členů zastupitelstva

SEZNAM ZASTUPITELŮ - podle získaných preferenčních hlasů
ODS (9 mandátů)
MUDr. Kateřina Pavlíčková 2 868
MVDr. Martin Pangrác 2 737
Mgr. Jitka Žáková 2 745
Josef Kutmon 2 695
Jiří Zajac 2 663
Ing. Pavel Mixa 2 667
Ing. Jaroslav Chládek 2 647
Ing. Tomáš Velík, MBA 2 772
Vladimíra Petzoldová 2 625

TOP 09 (8 mandátů)
Bc. Radek Vondra 3 109
Soňa Tománková 3 039
Mgr. Marek Polach 3 075
Pavel Mašek 3 032
Jan Hron 2 954
Mgr. Vladimír Tománek 2 964
Dr. Mgr. Petr Štulc 3 044
Mudr. Jan Kaufman 3 126 bezpartijní
Jan Rambousek 2 948

ČSSD (7 mandátů)
Mgr. Ing. Lucie Svobodová 2 240
Jaroslav Jenšík 2 166
Ing. Břetislav Vodák 2 149
Lubomír Vůjtěch 2 219
Hana Muhrová 2 194
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Linda Kroupová 2 145
Josef Ťoupal 2 102

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) (1 mandát)
Jitka Krátká 937
Viktor Šíma 890 bezpartijní

Věci veřejné (2 mandáty)
Jiří Šebek 781
Zuzana Grigarová 745

Strana zelených (2 mandáty)
Ing. Ilona Picková 1 099
Mudr. Lubomír Kulíšek   961

Složení výborů Zastupitelstva MČ Praha 14

Výbor finanční
předseda: Mgr. Dr. Petr Štulc
tajemník: Mgr. Daniel Rovan
členové: Mgr. Vladimír Tománek

Mgr. Ondřej Dolínek
MUDr. Lubomír Kulíšek
Ing. Václav Hollan
MVDr. Martin Pangrác
Jiří Zajac

Výbor kontrolní
předseda: MUDr. Kateřina Pavlíčková
tajemník: Mgr. Eva Štětinová
členové: Jitka Krátká

Miroslav Dvořák
Zuzana Grigarová
Ing. Ludmila Ševčíková 

Konec formuláře

Výbor pro výchovu a vzdělávání a místní 
Agendu 21
předseda: Ing. Ilona Picková
tajemník: Mgr. Jan Špatenka
členové: Jan Rambousek

Ing. Pavla Boturová
Tomáš Velík, MBA
Bc. Radek Vondra
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
Dejan Veljanovski
Lucie Pražáková
Jitka Chruňáková
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Rada městské části Praha 14
Ve volbách 15.-16. října 2010 bylo Praze 14 zvoleno 31členné Zastupitelstvo městské části, 
které na svém ustavujícím jednání 15. 11. 2010 zvolilo Radu městské části:

Vondra Radek Bc. starosta TOP 09
Svobodová Lucie Ing. Mgr. zástupkyně starosty ČSSD
Tománková Soňa zástupkyně starosty TOP 09
Vodák Břetislav Ing. zástupce starosty ČSSD
Ing. Ilona Picková uvolněná funkce SZ
Polach Marek Mgr. člen rady (neuvolněná funkce) TOP 09
Hron Jan člen rady (neuvolněná funkce) TOP 09
Kroupová Linda členka rady (neuvolněná funkce) ČSSD
Jenšík Jaroslav člen rady (neuvolněná funkce) ČSSD
Vůjtěch Lubomír člen rady (neuvolněná funkce) ČSSD

Komise Rady MČ Praha 14

Rada městské části Praha 14 na svém 2. jednání dne 6. 12. 2010 zřídila usnesením 
č. 47/RMČ/2010 tyto komise: 
 Komise bezpečnostní a protidrogová
 Komise bytová
 Komise dopravní
 Komise kultury a aktivit volného času
 Komise majetková
 Komise pro komunitní plánování
 Komise pro rozvoj informačních technologií
 Komise pro sociální věci
 Komise územního rozvoje a životního prostředí

Komise bezpečnostní a protidrogová
Bezpečnostní a protidrogová koncepce a opatření, spolupráce s PČR a MP.
předseda: Mgr. Aleš Kuda
tajemník: Jana Štosková
členové: Mgr. Jakub Jiran

Ing. Bc. Dana Hetzlová
Ing. Martin Stolín
Bc. Marek Michal
Karel Matějka
Ing. Veronika Pavlíková
Petr Tesař
Silva Habětínová

Komise bytová
předseda: Lubomír Vůjtěch
tajemník: Naďa Burešová
členové: Jaroslav Jenšík

Jindřich Pohl
David Danko
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Eva Pučová
Mgr. Lubomír Bartoš
Bc. Miloslav Krejčíček 

Komise dopravní
Návrhy dopravních opatření, dopravní koncepce MČ ve vztahu k HMP, bezpečnost dopravy
předseda: Ing. Petr Hukal
tajemník: Ing. Iva Rangotisová
členové: Josef Kutmon 

Ing. Pavel Mixa
Ing. Jiří Průša
František Čuchal
Jan Nápravník
Jan Führbach
Milan Bílý
Renáta Slabá

Komise kultury a aktivit volného času
Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit. Provoz 
kulturních zařízení ve správě MČ.

předseda: Pavel Mašek
tajemník: Ing. Zdenka Rehbergerová
členové: Ing. Drahomíra Marečková

Jaroslav Pivoňka
Martin Jaroš
Jitka Krátká
PhDr. Eva Nováková
Mgr. Tomáš Kvasnička, MBA
Filip Žemlička
PhDr. Šárka Kratinová
Mgr. Jaroslava Schmidtová 
Jana Roulová, DiS 

Komise majetková
Nakládání s obecním majetkem, pronájmy, prodeje, investice, opravy, svěření do správy
předseda: Josef Ťoupal
tajemník: Ing. Martina Mezenská
členové: Jiří Zajac

Tomáš Novotný
Ing. Jiří Klíma, MBA
Bc. Miloslav Krejčíček
Jiří Šebek
Ludmila Trnková

Komise pro komunitní plánování
Rozvoj MČ v oblasti sociálních služeb a služeb pro občany v nepříznivé sociální situaci. 
Spolupráce s neziskovými organizacemi.
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předseda: Mgr. Jitka Žáková
tajemník: Mgr. Jan Špatenka
členové: JUDr.Jana Bašná

Jiří Lichý 
Bc. Markéta Kalinová 
Mgr. Lucie Kádnerová 
PhDr. Dana Oujezdská 
PhDr. Zuzana Jelenová 
Marie Nováková 
Mgr. David Beňák 
Linda Kroupová 
Ivana Kadlečková 

Konec formuláře

Komise pro rozvoj informačních technologií
Stanovení koncepce pořizování, používání a servisu výpočetní techniky na úřadě. Stanovení 
koncepce eGovernmentu v rámci jednotného informačního systému státní správy. Koordinace 
s odborem informatiky MHMP.

mandát: dočasný do 31.12.2011
předseda: Jan Rambousek
tajemník: Ing. Jaromír Klička
členové: František Řanda 

RNDr. Michal Bejček Ph.D. 
Petr Chloupek 
Petr Stiegler 
Tomáš Teska 
Ing. Miroslav Skala 
Ing. Mgr. Radek Řezáč

Komise pro sociální věci
Koncepce rozvoje sociálních služeb a sociální prevence na území městské části Praha a 14. 
Sociálně právní ochrana dětí. Koncepce zdravotnictví na území městské části. Tvorba lokální 
zdravotní politiky, akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku 
zdravotní výchovy.
předseda: Radka Novotná, DiS
tajemník: Mgr. David Beňák
členové: Vladimíra Petzoldová

Bc. Michal Práger
MUDr. Jan Kaufman
Hana Muhrová
MUDr. Jitka Nováková
Adam Mezenský
Martin Pecka 
Mgr. Daniel Koláček

Komise územního rozvoje a životního prostředí
Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a ochrany životního 
prostředí; údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů.
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předseda: Ing. Jiří Feřtek
tajemník: Ing. Jana Lebedová
členové: Ing. Jaroslav Chládek

MUDr. Kateřina Pavlíčková 
Ing. Eva Freylichová 
Ing. Arch. Ivo Herman 
Ing. Arch. Milan Veselý 
Ing. Arch. Miroslav Soukup 
Zdenka Jirková 
Michal Tomek 
Ing. Daniel Košťák 
Ing. Luděk Lisý 

Listy Prahy 14 

Od roku 2008 jsou Listy Prahy 14 převedeny pod organizační schéma příspěvkové organizace 
KVIZ PRAHA 14. V lednu se odstěhovala redakce Listů Prahy 14 ve složení Mgr. Jaroslav 
Šmíd, Mgr. Alena Veselá a Mgr. Pavel Vokurka přestěhovali do Kulturního domu v Kyjích, 
kde má sídlo KVIZ Praha 14
Stávající ředitel Milan Tůma 9. února 2010 rezignoval. 19. dubna 2010 byl jmenován do 
funkce ředitele KVIZ Praha 14, Mgr. Jaroslav Hodyc. Ke konci května odchází ze sekreteriátu 
Blanka Loupalová a místo ní nastoupila Lenka Adamcová. V průběhu roku nastoupí Carlos 
Žák (produkční), Ela Gaurí (produkční), Stanislav Urbánek (zvukař) a Bc. Pavlína Hanzlíková 
(PR, marketing) – která skončí k 31. 12. 2010 nahradí ji Adéla Sejkorová 
Od 1. ledna 2010 se úsek kultury a sportu opět začlenil pod ÚMČ Praha 14 (Eugenie Čechová 
– skončila k 31. 12. 2010), Ing. Zdeňka Rehbergerová. 
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II. kapitola/2010 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 
2010

Černý 
Most

Hloubětín Hostavi
ce

Kyje celkem 
Praha 14

Dolní 
Počernic
e

Celkem 
v evidenci  
ÚMČ
 Phy 14

  1.10 22 344 9 460 1 734 6 682 40 220 2 071 42 291
  2.10 22 349 9 455 1 753 6 701 40 258 2 078 42 336
  3.10 22 286 9 440 1 766 6 717 40 209 2 081 42 290
  4.10 22 255 9 435 1 779 6 762 40 231 2 083 42 314
  5.10 22 280 9 445 1 785 6 774 40 284 2 082 42 366
  6.10 22 308 9 940 1 796 6 787 40 331 2 078 42 409

  7.10 22 308 9 424 1 809 6 808 40 349 2 079 42 427
  8.10 22 304 9 407 1 824 6 803 40 338 2 081 42 419
  9.10 22 350 9 406 1 850 6 841 40 447 2 085 42 532
10.10 22 366 9 402 1 860 6 844 40 472 2 084 42 556
11.10 22 362 9 370 1 873 6 840 40 445 2 092 42 537
12.10 22 411 9 371 1 895 6 830 40 507 2 093 42 600

Počet narozených a zemřelých
narození zemřelí 

Leden 48 51
Únor 33 28
Březen 48 33
Duben 53 24
Květen 41 17
Červen 45 25
Červenec 30 23
Srpen 55 25
Září 45 28
Říjen 15 15
Listopad 1 15
Prosinec 63 40
celkem 477 324

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. 

Charitativní koncert 
Závěrečnou tečkou za výstavou k 90 letům 
existence Českého červeného kříže byl vydařený 
charitativní koncert v prostorách konání výstavy, 
tedy v Galerii 14. Diváci, mezi nimiž bylo hodně 
členů Klubu seniorů z Černého Mostu, nadšeně 
tleskali Hynku Tommovi a jeho hostům - Leoně 
Černé, známé ze Superstar, Madaleně Joao a 
samozřejmě nejvíc Evu Pilarové, která je nadchla 
hlavně písněmi Rodeo a Montyho čardášem, 
předneseném i v čínštině. 

Ocenění dárcům krve 
V době konání výstavy k 90. výročí 
založení ČČK přivítala Galerie 14 
mimo jiné i velmi vzácné hosty. 
První prosincový den se tu sešli 
dobrovolní dárci krve, aby z rukou 
zástupců ČČK převzali prestižní 
ocenění - plakety prof. Jana 
Jánského. Právě prof. Jánský v roce 
1907 objevil čtvrtou krevní skupinu 
a jeho jménem jsou v naší zemi 
nazvány pamětní medaile a plakety, 

udělované mnohonásobným dárcům krve - stříbrné za 20 odběrů, zlaté za 40 odběrů a Zlatý 
kříž za 80 odběrů. Na loňském předvánočním setkání bylo oceněno 42 dobrovolných dárců 
stříbrnou plaketou prof. Jánského, 31 dárců zlatou plaketou a 4 dárci převzali Zlatý kříž III. 
třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Ocenění předaly předsedkyně výkonné rady ČČK 
Jarmila Lhotková a členka výkonné rady Simona Vrbová, která sama převzala zlatou plaketu 
za 40 x darovanou krev. V druhé části slavnostního odpoledne, které zpříjemnilo i pěvecké 
vystoupení děvčat ze ZUŠ Prosek, pozvala ředitelka Oblastní pobočky ČČK pro Prahu 9 a 14 
Ivana Kadlečková přítomné na seznámení se s prací Červeného kříže a prohlídku unikátní
výstavy.
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Držitelka Zlatého kříže III. Třídy Jana Jindrová Jednu ze 42 stříbrných plaket převzala i ředitelka Městské 
policie Praha 14 Dana Hetzlová

Vernisáže výstavy se zúčastnili také starosta Prahy 14 
Miroslav Froněk a senátor Tomáš Kladívko. 

Dny tvořivosti v Heřmánku 
Předvánoční čas využili 
tradičně v KCR Heřmánek na 
Černém Mostě k uspořádání 
Dnů tvořivosti. Přijít mohl 
kdokoliv a velcí i malí si 
mohli v prostorách Heřmánku 
pod vedením odborného 
instruktora vyrobit různé 
vánoční artefakty. Vznikaly 
tady například originální 
vánoční ozdoby, prostírání, 
věnečky, svícny, figurky z 
pálené hlíny, malované 
kamínky či papírové rybičky. 
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Mikulášský pohár 
O putovní Mikulášský pohár ŠkoFin se 5. prosince 
bojovalo na kynologickém cvičišti v Kyjích v režii 
Základní kynologické organizace Kyje. K 
dlouholetému sponzorovi - ŠkoFIN se na těchto, již 10. 
závodech poprvé přidala firma Tom4pets s krmivy a 
chovatelskými potřebami. Soutěžilo se dle Národního 
zkušebního řádu i IPO v disciplinách poslušnost, 
ovladatelnost a obrana. Podle NZŘ se závodilo pouze v 
nejnižších třech kategoriích. Podle Mezinárodního 
zkušebního řádu (IPO) bylo naopak nejvíc startujících 
v nejvyšší kategorii. Nejvyšší ocenění - Putovní 
Mikulášský pohár získal se 182 body (z 200 možných) 
Vladislav Souček s fenou německého ovčáka Peggy. V 
ZZO vyhrál Josef Ludvík, v ZM Ivana Hrubá, v ZVV1 
Petra Horáková. IPO V vyhrála Iveta Medunová, IPO 2 
Daniela Sklenářová. Cenu za nejlepší poslušnost získal 
pan Kovářík s 97 body (ze 100 možných), nejlepší 

obranu předvedla Iveta Medunová za 98 bodů (ze 100). Drobná pozornost od sponzorů se 
našla pro každého z 24 závodníků, upomínku dostaly také všechny děti - i z řad diváků. Pro 
všechny přítomné to byl ale především krásně strávený sváteční a dokonce i prosluněný den 
ve společnosti psích kamarádů. 

Seznamte se: PEStrá společnost o.p.s. je druhým rokem na Praze 14 a zabývá se 
výcvikem psů pro handicapované
Je stále těžší najít mezeru na trhu, kterou by bylo možné zaplnit dobrým nápadem a tím 
pomoci nejen sobě, ale i dalším lidem. Zakladatelům PEStré společnosti, sídlící na Černém 
Mostě, se to podařilo. Třemi verzálkami zvýrazněné slovo PES na začátku názvu mnohé 
napovídá. Tato společnost totiž nabízí lidem se zdravotním postižením, ale i široké veřejnosti, 
kynologické služby a aktivity, přinášející moderní pohled na soužití psa a člověka. Ředitelka 
společnosti Klára Pragerová je kynoložka, jejíž manžel je na vozíku. Ona sama říká: "V ČR je 
několik výcvikových center, kde se cvičí asistenční psi pro handicapované, ale to není to, co 
jsme chtěli dělat my. Výcvik takového psa dá spoustu práce a my chceme vědět, co je s ním 
dál i potom, když ho předáme novému pánovi. Proto organizujeme různé akce a volnočasové 
aktivity a stále jsme s ním v kontaktu. Samo předání psa je otázkou až několika měsíců, než se 
nevidomý nebo jinak handicapovaný člověk sžije se psem natolik, aby se odvážil vyjít s ním 
na ulici a být na něm prakticky závislý." Kynoložka a lektorka Michaela Perainová k tomu 
dovává: " Málokdo ví, že např. nevidomý člověk ujde stejnou vzdálenost s vodícím psem, 
kterému plně důvěřuje, 2x rychleji než sám. Je to ale možné až po dokonalém soužití a 
vzájemném poznání. I dobře vycvičený pes se musí s novým pánem jaksi sehrát. Abychom 
oběma ulehčili situaci, děláme tzv. výcvik přirozeného života. To znamená, že psy ve výcviku 
bereme do prostředí, kde se budou pohybovat i potom - cvičíme na ulici, ve výtahu, v 
obchodě, v restauraci, prostě všude. Důležitá část celého výcviku je život psa ve výcviku v 
domácnosti trenéra, nikoli kotec." 
V Praze 14 je hodně mladých rodin a mnohé mají čtyřnohého kamaráda. Dost z nich určitě 
připustí, že ten jejich pejsek není právě nejlépe vycvičený a vychovaný. I v tom se rozhodla 
PEStrá společnost nabízet své služby. Pomůže vám např. při nápravě chybných návyků a 
zlozvyků nebo se základní poslušností, doporučí vhodné aktivity a sport se psem atd. Pokud 
se teprve rozhodujete pro pořízení psa, poradí vám při výběru vhodného plemene a pohlaví na 
základě povahových rysů, stylu života rodiny, dozvíte se také, co všechno byste měli znát, než 
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si přivezete domů štěňátko. V jedné oblasti je ovšem PEStrá společnost jediná v Praze a 
možná prý i v celé ČR. Pořádá ucelený vzdělávací program několika přednášek, které jsou na 
Praze 14 finančně podporovány Městskou částí. Přednáší totiž na školách dětem o tom, jak 
pomáhat člověku s postižením, o tom, jak je pro takové lidi nepostradatelný asistenční pes a 
také o tom, že pes je pro člověka důležitý kamarád, sportovec, specialista - podle toho v jaké 
oblasti se spolu setkají. Vysvětlují dětem velké schopnosti psů a možnosti jejich využití. Na 
druhou stranu i to, že každý - i nevidomý člověk musí po svém psovi uklízet - což mi z 
vlastních zkušeností potvrdila Alenka Schutová, PR manažerka PEStré společnosti, která je 
od 16 let nevidomá a uklízení venku po své fence Tosce bere jako samozřejmost.  

Ředitelka Klára Pragerová s borderkolií Jefem

Co všechny lektory moc těší a utvrzuje je v tom, že se vydali správnou cestou je zpětná vazba. 
Když třeba dítě chce Alenku oslovit na ulici, protože jí pozná z přednášky ve škole tak se jí 
nejprve lehce dotkne ruky - aby věděla, že bude mluvit na ní. Nebo když dítě napomene 
dospělého majitele psa při venčení, aby po něm uklidil. Právě v mladé generaci vidí PEStrá 
společnost lepší budoucnost - v přístupu k handicapovaným i v zodpovědnosti v chování se k 
lidem i psům, a právě proto přednášejí na školách a jsou přesvědčeni, že jejich práce má 
smysl. V Praze 14 se s nimi už setkaly děti v ZŠ Šimanovská, Gen. Janouška a Chvaletická. 
Letos budou tyto zajímavé přednášky na našich školách pokračovat. 
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Signální pes budí neslyšícího Alena Schutová s Toscou

  

Asistenční pes podává léky Vodící pes značí překážku



- 13 -

Po skončení přednášky děti malují obrázky 
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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“
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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 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 
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 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 

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. 
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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. 
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  
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 
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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. 
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
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 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. 

 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 

Oddělení matriky 

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. 
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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. 
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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



- 23 -

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/2010  Hospodářství a rozvoj obce
živnostenské podnikání

 Ekonomika a správa majetku obce 

 Živnostenské podnikání, obchod a služby

 Banky a pošta
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Ekonomika a správa majetku MČ Praha 14

Rozpočet na rok 2010
Sestavování rozpočtu se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve 

znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Oddělení rozpočtu odboru ekonomiky 
Úřadu MČ Praha 14 začalo pracovat na přípravě sestavení rozpočtu pro rok 2010 již v 
polovině roku 2009. Jednotlivé odbory byly vyzvány k předložení svých požadavků a byly 
predikovány příjmové možnosti MČ P14. 

MČ P14 pro rok 2010 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu 
schodkový. Schodek je kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestavený rozpočet 
zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby MČ Praha 14 plnila veškeré své 
závazky a povinnosti. Obsahem finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu MČ P14 v 
roce 2010 je příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy, kterou městská část 
vykonává v postavení obce. Výše příjmů pro rok 2010 je rozpočtována ve výši cca 260 mil. 
Kč. Výdaje běžné jsou rozpočtovány ve výši 233 mil. Kč a kapitálové výdaje ve výši 62 mil. 
Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy (tzv. financování) zahrnuje splátku půjčky od hl. m. Prahy, 
krytí výdajů Zaměstnaneckým fondem a zapojení Fondu rezerv a rozvoje. 

PŘÍJMY 

Dotace představují nejvyšší příjmovou položku v rozpočtu naší městské části. Dělí se na 
dotace ze státního rozpočtu (pro rok 2010 ve výši cca 37 mil. Kč) a dotace hlavního města 
Prahy (111 mil. Kč). Další důležitou položkou v rozpočtu je převod ze zdaňované činnosti ve 
výši 66 mil. Kč, tyto finanční prostředky byly v rozpočtu využity hlavně na pokrytí 
plánovaných kapitálových výdajů. Daňové příjmy jsou relativně stabilní ve výši cca 44 mil. 
Kč, nedaňové příjmy jsou očekávány ve výši 2,5 mil. Kč. U daňových příjmů se jedná o 
správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti (v roce 2010 dojde k navýšení příjmů 
MČ z daně z nemovitosti; změnou zákona došlo ke zdvojnásobení koeficientu pro výpočet 
této daně). Nedaňové příjmy zahrnují sankční platby, příjmy z úroků a další drobné nedaňové 
příjmy. 

VÝDAJE 

Výdaje jsou členěny na základě platné rozpočtové skladby (Vyhl. č. 323/2000 Ministerstva 
financí) dle jejich účelu čerpání, tj. na výdaje běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). 

BĚŽNÉ VÝDAJE: 

1. správa majetku - rozpočtované finanční prostředky ve výši 810 tis. Kč jsou určeny na 
konzultační a poradenskou činnost, nájemné z pozemků a na platbu poplatků za 
poskytování údajů z informačního systému, a to i způsobem umožňující dálkový 
přístup 

2. ochrana životního prostředí - rozpočtované finanční prostředky ve výši 23 mil. Kč 
jsou určeny na údržbu dětských hřišť, zlepšení vzhledu území MČ P14 (výsadba 
nových rostlinných kultur, sběr psích exkrementů, sekání trávy atd.) a odvoz 
komunálního odpadu 

3. doprava a výstavba - částka 7 mil. Kč je určena na opravy a úklid komunikací (nově 
přibyla údržba veškerých chodníků na pozemcích MČ) 
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4. školství - je v rozpočtu zajištěno částkou 62 mil. Kč, z toho tvoří výdaje na příspěvky 
do základních a mateřských škol cca 57,5 mil. Kč. finanční prostředky ve výši 2,4 mil. 
Kč jsou zde určeny na vybavení 2 nových tříd a nově vzniklých nákladů na energii pro 
MŠ Zelenečská - odloučené pracoviště Sadská. 

5. zdravotnictví a sociální věci - rozpočet v této oblasti je řešen v rámci sociálních 
dávek, které jsou naší městské části přidělovány účelově během roku, na základu 
čehož dochází k navýšení rozpočtu. Schválený rozpočet činí cca 5 mil. Kč z toho 2,6 
mil. Kč je určeno na zajištění pečovatelské služby. Finanční prostředky ve výši 650 
tis. Kč jsou určeny na protidrogovou prevenci. 

6. zastupitelstvo a místní správa - zde jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, 
mzdové výdaje a odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance úřadu a 
rovněž jsou zde zahrnuty finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců úřadu. Dále 
je zde rozpočtována částka cca 27 mil. Kč na zajištění řádného chodu a provozu úřadu 
MČ P14 a je vytvořena rezerva ve výši 500 tis. Kč, ze které budou v průběhu roku 
2010 hrazeny neočekávané výdaje. Na rozvoj informatiky je v rozpočtu počítáno s 
částkou 5 mil. Kč. 

PŘEHLED PŘÍJMŮ 2005-2010 v tis. Kč 

PŘEHLED VÝDAJŮ 2005-2010 v tis. Kč 
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7. ekonomika, granty - v roce 2010 počítá MČ P14 s výdaji na granty na veřejně prospěšné 
účely ve výši 3,1 mil. Kč (2 mil. Kč pro oblast sociální péče, zdravotnictví, protidrogové 
prevence a prevence kriminality; 800 tis. Kč pro oblast sportu, tělovýchovy, kultury a 
volného času dětí a mládeže; 300 tis. Kč na příspěvky na zajištění služby). Tyto prostředky 
jsou kryty z příjmů z výherních hracích automatů. 
8. kultura - rozpočet činí cca 7 mil. Kč. Je prozatím nastaven pouze na polovinu roku. 
Prostředky jsou určeny na zajištění činnosti redakce Listů Prahy 14, Centra vzdělávání a 
veřejného internetu, Kulturního domu Kyje a dále na pokrytí provozu příspěvkové organizace 
KVIZ Praha 14 a na mzdové a ostatní osobní náklady jejích zaměstnanců. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 
Finanční prostředky jsou rozpočtovány na akce: 

 "Objekt Sadská čp. 530 - přestavba na MŠ a ubytovnu" ve výši 15 mil. Kč 
 "Komunitní centrum Hloubětínská čp.55" ve výši 10 mil. Kč 
 "Parkoviště Lednická" ve výši 2 mil. Kč 
 "Výkup pozemků" ve výši 5 mil. Kč 
 "Rekonstrukce výtahů Bří Venclíků čp. 1070, 1071" ve výši 2 mil. Kč 
 "Rekonstrukce výtahů Kardašovská čp. 753, 754" ve výši 1,8 mil. Kč 
 "Rekonstrukce střech Slévačská čp. 496, 497" ve výši 2,6 mil. Kč 
 "Technické vybavení části objektu Šimanovská čp. 47" ve výši 1,3 mil. Kč 
 "Výměna oken Kardašovská čp. 755, 756" - ve výši 5,5 mil. Kč 
 "Hřiště Pilská - rekonstrukce a rozšíření hřiště" - ve výši 4 mil. Kč 

V rámci školství jsou rozpočtovány tyto akce: 
ZŠ Hloubětínská čp. 700 - vybudování sociálního zařízení pro žáky" ve výši 3 mil. Kč 
ZŠ Bří Venclíků čp. 1140 - pořízení sestavy interaktivní tabule" ve výši 100 tis. Kč 
ZŠ Chvaletická čp. 918 - rekonstrukce elektroinstalace" ve výši 5 mil. Kč 
MŠ Vybíralova čp. 967 - výměna oken" - ve výši 1,8 mil. Kč 
MŠ Vybíralova čp. 968 - výměna oken" - ve výši 1,6 mil. Kč 
MŠ Šestajovická - výměna oken" ve výši 1 mil. Kč 
Zpracování projektových dokumentací - je zde rozpočtována částka 700 tis. Kč Městská část 
se rovněž bude snažit stejně jako v minulých letech získat během roku účelové investiční 
dotace z prostředků MHMP, ze státního rozpočtu a příp. z evropských fondů. 
Rozpočet na rok 2010 byl projednán Radou MČ P14 a schválen Zastupitelstvem MČ P14 dne 
17. 12. 2009. 
Péče o svěřený bytový fond je zajišťována prostřednictvím správní firmy SMP14, a. s. v 
rámci tzv. zdaňované činnosti MČ P14. Finanční plán zdaňované činnosti pro rok 2010 počítá 
s částkou téměř 57 mil. Kč, která je určena na opravy, údržbu, revize a správu bytového a 
nebytového fondu. 
Závěrem lze konstatovat, že schválený rozpočet je sestaven vyváženu a umožňuje zajistit 
nejdůležitější potřeby MČ P14 v letošním roce. 
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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. 2010 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 
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jako v loňském roce  bazary, zastavárny a autobazary. Kontrola byla zaměřena 
především na odstranění nedostatků zjištěných při předešlých kontrolách. Dále se 
kontrolovaly 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 2010 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 2010 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. 2010 - 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
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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
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



- 33 -

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/2010 Životní prostředí
doprava,  spoje a komunikace       

Životní prostředí 

Doprava, spoje a komunikace



- 36 -

Odbor životního prostředí

Revitalizace kyjského rybníka 
Kyjský rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14. 
stol. z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původně Kyjský 
rybník sloužil i jako zásobárna vody pro mlýn situovaný v prostoru pod hrází. Přívod 
vody do mlýna se nedochoval a byl zrušen v minulosti při rekonstrukci hráze. Na 
počátku 60. let 20. století byl rybník téměř zcela zanesen náplavy a větší část jeho plochy 
byla zarostlá mokřadní vegetací. V roce 1962 bylo realizováno odbahnění cca poloviny 
rybníka (dolní část). Poté byly práce přerušeny a bylo na ně navázáno až v rámci 
přípravy výstavby sídliště Černý Most v 70. a na počátku 80. let 20. století. V té době 
bylo provedeno odbahnění rybníka v celé ploše a dále byla zřízena sedimentační nádrž 
dešťových vod rozšířením východní části Kyjského rybníka a vybudováním dělicí hráze. 

V roce 2006 byl Kyjský rybník zanesen cca 69 000 m3 bahna, které dosahovalo místy 
mocnosti až 1 m. V tomto konkrétním případě byla zvolena metoda odbahnění plovoucím 
sacím bagrem. Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny v červenci 2007, samotná těžba 
sacími bagry však byla zahájena až v září 2007. Práce na odbahnění byly skončeny 30. června 
2008 a z rybníka bylo odvezeno 69 000 m3 sedimentu. V roce 2009 probíhala celková 
rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník, díky které byla trvale snížena hladina v 
rybníce. Snížení hladiny bylo využito k vyčištění prostoru před vypouštěcím zařízením a 
provedení generální opravy vypouštěcí klapky a požeráku. Součástí prací byly i sanace 
poškozených betonových konstrukcí vypouštěcího zařízení. 
V současné době je zahájena II. etapa revitalizace Kyjského rybníka. Cílem plánované 
revitalizace Kyjského rybníka je zvýšení jeho krajiněestetického, ekologického i rekreačního 
potenciálu, omezení celoplošného zanášení rybníka sedimenty, zajištění jeho správné funkce a 
prodloužení životnosti funkčních objektů. Ve východní části Kyjského rybníka se na dně 
rybníka počítá se zřízením umělého ostrova a navazujících úseků ponořených hrázek (trvale 
pod hladinou) sloužících k zachycení sedimentů nesených přítokem Rokytky. Ostrov je 
navržen především z důvodu posílení ekologické stability a biodiverzity v území Kyjského 
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rybníka. Zřízením ostrova vznikne ideální prostor pro hnízdiště vodního ptactva. Pozvolné 
břehy ostrova a plochy nízko nad vodní hladinou umožní růst mokřadní vegetace, která se v 
rámci Kyjského rybníka vyskytuje pouze v malé ploše vzhledem k rozloze vodní hladiny. 
Dále bude provedena úprava jižního břehu a břehových partií Kyjského rybníka, které jsou na 
mnoha místech značně poškozeny. 
Břehy budou nově opevněny několika různými způsoby. Část břehů bude vytvarována do 
mírného sklonu a osázena mokřadní vegetací, část bude řešena jako přístupy k vodě opevněné 
kamennou rovnaninou nebo štěrkovým pohozem. Celý projekt dovrší rozsáhlé sadové úpravy 
v okolí rybníka, které už započaly na podzim 2009. Realizace druhé etapy bude trvat nejméně 
do června 2010. Poté ještě proběhne částečné letnění rybníka, což bylo doporučeno předními 
odborníky na rybniční problematiku z Třeboně. Částečným vyletněním by mělo dojít k 
ozdravení rybničního dna a vylepšení vlastností zbylého rybničního bahna. Tím by se po 
napuštění měla vylepšit nejen kvalita vody, ale i kvalita rybí obsádky, což je vzhledem k 
rybářskému revíru velmi důležité. Veškeré práce by měly být ukončeny a rybník by měl být 
natrvalo napuštěn nejpozději v září 2010. 

Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, zástupce 
investora: Ing. Jiří Karnecki, Ing. Martina Buchtíková 
Projektant: Ing. Jan Kapsa, TDI: Ekotechnik-inženýring s.r.o., Ing. Jiří Jílek 
Dodavatel: Lesy hl. města Prahy - středisko vodní toky, zástupce dodavatele: Ing. Ondřej 
Palička, Zdeněk Baloun 
Doba realizace: leden - září 2010 



- 38 -

Doprava a spoje

Změny v MHD od 12. 12. 2010

Zavedení nové midibusové linky 296
V rámci projektu midibusových linek pro zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení na 
území hl. m. Prahy bude od 12.12.2010 zavedena nová midibusová linka 296, která zajistí 
dopravní obsluhu léčebného a rehabilitačního střediska ve Chvalech, zlepší dopravní 
dostupnost obchodních center Černý Most a Štěrboholy a zároveň propojí spádové městské 
části s úřadem správního obvodu Prahy 15.

Nová linka také nově obslouží oblast starých Chval, bezbariérových domů v Bryksově 
ulici, okolí Kyjského rybníka, oblast Dolních Počernic severně od železniční tratě a okolí 
Hornoměcholupské ulice nad Hostivařskou přehradou.

Nová linka 296 pojede v trase (výběr zastávek): NÁDRAŽÍ HORNÍ POČERNICE – Jeřická 
– Chvaly – Slatiňanská – Obchodní centrum Černý Most – Černý Most – Bryksova –
Generála Janouška – Vajgarská – Nádraží Kyje – Sídliště Jahodnice – Hostavice –
Novozámecká – Dolní Počernice – Štěrboholy – Obchodní centrum Štěrboholy – Dolní 
Měcholupy – Nádraží Horní Měcholupy – Boloňská – Sídliště Na Groši – Zahradní Město –
Skalka – Michelangelova – SÍDLIŠTĚ SKALKA

Linka je v provozu celotýdenně cca od 6:00 do 22:00 v pravidelném intervalu 30 minut, na 
všech spojích budou nasazeny bezbariérově přístupné midibusy.

Zdravotnická zařízení na trase linky 296:

 léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

 poliklinika Vajgarská

Obchodní centra na trase linky 296:

 obchodní centrum Černý Most

 obchodní centrum Štěrboholy

 obchodní centrum Hostivař

Další důležité body na trase linky 296:

 komplex bezbariérových domů Bryksova

 vlakové nádraží Praha-Kyje s přestupem na linky S1 a S7 směr centrum

 úřady městských částí Praha 20, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dolní Měcholupy a Praha 
15

 základní škola Hornoměcholupská

Změny v oblasti Černého Mostu a Horních Počernic
K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 12.12.2010 a v souvislosti s významným 
posílením železniční dopravy na trati 011 v relaci Praha - Libeň - Kyje - Dolní Počernice -
Běchovice - Klánovice - Úvaly v přepravních špičkách pracovních dnů, kdy dochází ke 
zkrácení souhrnného intervalu na 15 minut a také v souvislosti s další etapou rozvoje 
midibusových linek, dochází k úpravě vedení autobusových linek především v oblastech 
Prahy 14, 20 a 21.
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Hlavní novinky  a zlepšení
- zvýšení kapacity na železniční trati 011 v úseku Praha - Úvaly prodloužením linky S7 

v přepravních špičkách pracovních dnů o úsek Praha-Hlavní nádraží – Úvaly
- zavedení nové midibusové linky 296, která zajistí dopravní obsluhu léčebného a 

rehabilitačního střediska ve Chvalech, zlepší dopravní dostupnost obchodního centra 
Štěrbohly a zároveň zlepší propojení spádových městských částí s úřadem správního 
obvodu Prahy 15

- propojení vybraných městských autobusových linek, které jsou ukončeny v terminálu 
Černý Most, nabídne nová přímá spojení

- nové přímé spojení z oblasti Depa Hostivař a Štěrbohol do Běchovic a Újezda nad Lesy
- sjednocení intervalu v ranní špičce na autobusových linkách 122 a 181 na 10 minut
- posílení dopravy v oblasti dolního Žižkova zkrácením intervalu na lince 175 v pracovních 

dnech ve špičkách na polovinu a v dopoledním období na 20 minut

Změny na jednotlivých linkách:  
141 linka je zrušena a nahrazena linkami 181 a 223
163 linka je ze zastávky Dolní Počernice vedena nově přes Běchovice a Újezd nad Lesy do 

zastávky Sídliště Rohožník; v úseku Dolní Počernice – Bezděkovská nahrazena linkou 
263; v úseku Dolní Počernice – Sídliště Rohožník jede pouze ve špičkách pracovních 
dnů 

181 linka je ve směru z Opatova vedena ze zastávky Hejtmanská 
přes Rajskou zahradu do zastávky Černý Most

190 linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 223 
208 linka je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů (nahrazeno linkami 223 a 296)
222 linka je zrušena a nahrazena posílením linky 261
223 linka je  prodloužena o úsek Černý Most – Generála Janouška – Kyje – Jiráskova čtvrť 

– Depo Hostivař (náhrada za linky 190 a 208)
251 posílení provozu ve špičkách pracovních dnů – zavedeny návazné spoje na vlakovou 

linku S7 
261 linka je posílena o spoje zrušené linky 222, zřízena zastávka Výzkumné ústavy 

Běchovice
263 část spojů linky je prodloužena o úsek OC Štěrboholy – Dolní Počernice –

Bezděkovská
269 na lince je zaveden provoz také v nepracovních dnech cca od 8:00 do 20:00 v celé 

trase
273 linka je  posílena v pracovní dny (náhrada za linky 141 a 181)
296 nová midibusová linka v trase: Nádraží Horní Počernice – Černý Most – Bryksova 

– Nádraží Kyje – Dolní Počernice – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Sídliště Na 
Groši – Skalka – Sídliště Skalka; linka je v provozu celotýdenně cca do 22:00
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Nové kolejnice v Hloubětíně 

Od začátku března do začátku května proběhla
oprava tramvajové trati v Hloubutíně od 
křižovatky Průmyslová, Kbelská, Poděbradská 
až po smyčku na Lehovci (na leteckém snímku 
vyznačena žlutě). Konstrukce tramvajové trati 
ve velkoplošných kolejových panelech bude 
nahrazena klasickou konstrukcí, tj. kolejnice 
na železobetonových pražcích ve štěrkovém 
loži. Na trati bude štěrkové lože otevřené a v 
zastávkách bude prostor mezi kolejnicí a 
nástupní hranou zadlážděn. 

U kolejí v prostoru výstupní zastávky Lehovec 
se počítá se zakrytím v celém rozsahu, nejen 
tedy mezi kolejnicí u nástupní hrany a nástupní 
hranou. Přejezdy přes tramvajové těleso na 
křižovatkách budou zpevněny. Rovněž 
přechody budou zpevněné, zadlážděné velkou 
dlažbou a upraveny bezbariérově. Nynější 
žlábkové koleje vymění dopravní podnik za 

nové typy S49, po kterých jezdí převážně vlaky. Stavba TT Poděbradská, jak je tahle 
rekonstrukce oficiálně nazývaná, bude s novým typem kolejí v Praze vůbec první, během 
letošního roku by měly být rekonstruovány ještě další dva zkušební tramvajové úseky, a to 
Kotlářka - Řepy a Podolská vodárna - Přístaviště. 
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Trochu historie 

V šedesátých letech minulého století bylo rozhodnuto o rozšíření Poděbradské ulice a 
výstavbě sídliště v Hloubětíně. Rostoucí počet obyvatel byl poté dlouhá léta odkázán na 
přepravu městskými autobusy ke konečné tramvají číslo 5 a 13 u tehdejší restaurace Koruna. 
Až první červencový den roku 1976 přinesl zlepšení, protože trasa byla prodloužena o čtyři 
stanice až na Lehovec. S drobnými opravami sloužila do roku 1990, kdy byla poprvé v celé 
délce rekonstruována. Teď tedy probíhá druhá rozsáhlá rekonstrukce, během které si smyčka 
ve starém Hloubětíně užívá svou někdejší slávu. Ovšem jen počtem otáčejících tramvají, 
protože díky metru se vystupující i nastupující cestující dobu před 35 a více lety zdaleka 
nepřibližují. Ať už mezi ně patříte či nikoliv, nabízíme vám dvojí pohledy (z 60. let a ze 
současnosti) na začátek, střed a konec rekonstruovaného úseku Poděbradské ulice. 

vok, foto: autor (4), Jan Břinek (3), rr (1) a letecký snímek archiv redakce 
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V. kapitola/2010         Kultura, osobnosti, kulturní
a osvětová činnost  

 Přehled kulturních událostí MČ Praha 14

Nejzajímavější kulturní akce MČ Praha 14

Výběr z výstav v Galerii 14

 KVIZ PRAHA 14 – Kulturní dům Kyje

Zajímavé setkání z pohledu kronikářky
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MČ PRAHA 14 – ROK 2010

Pořádala MČ Praha 14

LEDEN
  6. ledna Vernisáž výstavy v Galerii 14 – fotografií Patricie Doubek, nazvaná Děti 
slunce 
13. ledna Koncert komorní hudby v Galerii 14 – LYRA DA CAMERA – Johana 
Rosická – soprán, Jitka Navrátilová – cembalo.
14. ledna Vyhlášení 15. ročníku soutěže "Já a můj obvod" - výtvarná soutěž
23. ledna Praha 14 tour 2010 - Tenisový turnaj ve čtyřhře v hale Hloubětín 

ÚNOR 
  1. února Turnaj v bowlingu JR club Kyje
  3. února Vernisáž výstavy obrazů v Galerii 14 – Jiřiny Sovové z Černého Mostu
17. února Koncert komorní hudby – Saxofovové kvarteto Bohemia
20. února Dětský karneval v Kulturním domě v Kyjích
24. února Odpoledne s jubilanty v Galerii 14 – křest knihy Marie Magdalény Horňanové 
z Hloubětína, 90. let

BŘEZEN
  3. března Vernisáž výstavy v Galerii 14 - ilustrací Miloslava Havlíčka
17. března Koncert komorní hudby v Galerii 14 – IUVENTA DUO
18. března Pražské poetické setkání – recitační přehlídka žáků ZŠ
20. března  Turnaj ve stolním tenisu pro dospělé, Tělocvična v plav. areálu Hloubětín
20. března Dětský šipkový turnaj s Jaroslavem Dragounem, šipkové týmy Plzeňka A a 
B, Restaurace Za horou 
29. března Velikonoce ve stanu, prostranství při výstupu z metra Černý Most, 
velikonoční trh neziskových organizací
31. března Velikonoční posezení pro tělesně postižené spoluobčany, Restaurace 
Sportovka Černý Most

DUBEN
7. dubna Vernisáž výstavy fotografií v Galerii 14 Richarda Brejníka, Černobílé 
variace
8. dubna Turnaj žáků ZŠ ve stolním tenisu o putovní pohár starosty m. č. Praha 14, 
Tělocvična v plav. areálu Hloubětín
14. dubna Koncert komorní hudby v Galerii 14, koncert smyčcového kvarteta 
PARNAS QUARTET PRAGUE,
24. dubna Svatojiřská pouť, Hloubětín 

KVĚTEN
3. května Turnaj v bowlingu, JR club Kyje
5. května Vernisáž výstavy obrazů Slavomíra Kleprlíka a objektů a modelů Jaromíra 
Brabence, Galerie 14
6. května Oslava 65. výročí ukončení II. světové války, Park Nový Hloubětín
15. května Májování - divadelní festival - společné setkání městských částí Praha 14 a 
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Dolní Počernice, Hostavice
19. května Koncert komorní hudby v Galerii 14, vystoupila maltská klavíristka Maureen 
Galea 
21.-22. května „Na křídlech svobody“ na Černém Mostě – 65. výročí osvobození ČSR, 
louka pod ulicí Arnošta Valenty
v pátek: od 20 hod.-hudební večer, Proměny Plzeň (country), Infinitos – ohnivá show s 
pyrotechnickými efekty, QR Band z Rakovníka (americký rock 50.-70. let), v sobotu –
zahajovací akt, 4 dobové bitvy, ukázky bojových umění, strhující premiéra vzdušných legend 
v ČR, letecká a námořní bitva s obřími RC modely, letecká a vrtulníková vystoupení, seskok 
parašutistů, vojenská technika, hudební vystoupení (Greenhorns, Taxmeni, Skotští dudáci, 
swingový orchestr), historická pásma a mnoho dalšího…
29. května Praha 14 tour 2010 - Tenisový turnaj ve čtyřhře, ZŠ Bří Venclíků

ČERVEN
2. června Koncert duchovní hudby v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích, vystoupil 
UNIQUARTET se sólistkou ND v Praze Jitkou Svobodovou, soprán
5. června Dětský den, TJ Slavoj Hloubětín 
9. června Odpoledne s jubilanty, Galerie 14
12. června Dětské rybářské závody, Rybníček Aloisov
16. června Zájezd pro maminky s dětmi na Safari ve Dvoře Králové
19. června Dětský šipkový turnaj, Restaurace Za Horou
26. června Výstava automobilových a motocyklových veteránů, MČ Praha 14 a REHIV 
Klub v ČR, před Nákupním centrem ČM

ČERVENEC A SRPEN
14. července Malování na chodníku, před ZŠ Venclíků
28. srpna Turnaj v nohejbalu o pohár starosty m. č. Praha 14, ZŠ Bří Venclíků

ZÁŘÍ
4. září Praha 14 tour 2010 - Tenisový turnaj o pohár starosty m. č. Prahy 14, TJ Slavoj 
Hloubětín
8. září Setkání – souznění v Galerii 14, vernisáž výstavy obrazů Hedviky Zmekové a 
přátel
11. září Turnaj v malé kopané, TJ Sokol Kyje
15. září Koncert duchovní hudby v kostele sv. Bartoloměje, účinkovala CAPELLA 
REGIA PRAHA
18. září Zahradní slavnost Babí léto, Zámecký park Hostavice
20. září Turnaj v bowlingu, JR club Kyje
22. září       Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích, Tubus metra Rajská zahrada
26. září Závody na in-line bruslích, Park – Jiráskova čtvrť

ŔÍJEN
6. října  Vernisáž výstavy obrazů a plastik Vlasty Svobodové, Václava Nykla a 
Antonína Břicháčka – výstava k uctění památky výtvarnice a oděvní návrhářky z Jahodnice 
Vlasty Svobodové, která zemřela v roce 2009.
9. října Turistický pochod "14 km kolem Prahy 14"
20. října Koncert souboru ENSEMBLE BONA FIDE
27. října  Vzpomínkové shromáždění u příležitosti 92. výročí ukončení 1. světové války
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LISTOPAD
3. listopadu Koncert komorní hudby, Chopinův večer, klavír – Lukáš Klánský v Galerii 
14
6. listopadu Turnaj ve stolním tenisu pro dospělé, Tělocvična v plav. areálu Hloubětín
10. listopadu  Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Froňka v Galerii 14  
22. listopadu Turnaj v bowlingu, JR club Kyje

PROSINEC

4. prosince Mikulášská nadílka
8. prosince Předvánoční posezení pro tělesně postižené spoluobčany, Restaurace 
Sportovka Černý Most
13. prosince Vánoce ve stanu, Černý Most
15. prosince Vánoční koncert, Galerie 14
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Nejzajímavější kulturní akce roku 2010

Natáčení v KD Kyje 

Koncem února se na pár dnů stal 
KD Kyje místem natáčení hraného 
filmu Planeta divadlo, ve kterém 
hráli lidé s mentálním a 
kombinovaným postižením z 
chráněné dílny sv. Prokop u 
Červeného javoru v Dolních 
Počernicích. 

Hlavní postavou třicetiminutového 
snímku je mim, sídlící uvnitř 
planety, který se ocitne mezi lidmi a 
sdílí s nimi jejich smutky i radosti z 
toho, jak žijí. Na vzniku filmu se 
podílel profesionální štáb Pegasfilm, 
jenž svěřil režii do rukou 

španělského debutujícího režiséra Diego Bellot Mijána (na snímku). Film měl premiéru na 4. 
ročníku mezinárodního festivalu Mental Power Prague film v červnu letošního roku.
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Na křídlech za svobodou 
Pod tímto názvem se na Černém Mostě uskutečnila v 21.-22. května při příležitosti ukončení 
druhé světové války významná kulturně-historická akce, jejímž hlavním pořadatelem byla 
Městská část Praha 14. Bohatý program na rozsáhlém pozemku jižně od ulice Arnošta 
Valenty byla  sestavena tak, aby formou "živé historie" měla zejména mladá generace 
možnost poutavou formou poznat určitá fakta z druhé světové války, a to prostřednictvím 
bojových ukázek klubů vojenské historie z celé České republiky. K vidění byla rovněž 
mimořádná letecká vystoupení - průlety a ukázky leteckého umění, jimiž piloti vzdají hold 
svým předchůdcům, kteří bojovali a umírali na všech frontách v době druhé světové války. V 
doprovodném programu se představila military, rock a country skupina Taxmeni, country 
skupina Greenhorns a taneční orchestr Miroslava Novotného z Plzně. Celodenní pestrou 
podívanou zakončil mohutný ohňostroj koncipovaný jako symbolický časový předěl od 
začátku druhé světové války až ke konečnému vítězství. Něco podobného podobného naše 
městská část ještě nezažila. Obdiv patřil stovkám bezejmenných aktérů této přehlídky bez 
ohledu na jejich role. Mimořádný aplaus vyvolala technicky dokonalá námořní bitva, která se 
velikostí i počtem letadel, lodí a ponorek uchází o zápis do Knihy rekordů. Dále to byla 
rekonstrukce bojů na barikádách v květnových dnech roku 1945 v Praze, kde si diváci, kteří 
se přesunuli do Dolních Počernic, v těsné blízkosti barikádníků, četníků, jednotek okupantů, 
americké průzkumné jednotky a rudoarmějců museli připadat jako přímí aktéři děje. Se 
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zakloněnými hlavami a zatajeným dechem jsme sledovali i brilantní seskoky parašutistů, kteří 
naprosto bezchybně přistávali na louce u Martiňáku. Zajímavé také bylo vystoupení Taxmenů 
s písničkami o letcích a jejich oblíbených melodiích, v jehož závěru posluchači nejen zpívali, 
ale i tancovali a vynutili si plných pět přídavků. Hlavní organizátorkou, scenáristkou i 
moderátorkou oslav na Černém Mostě byla Iveta Irvingová. . 
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Na křídlech za svobodou 
Midway na Martiňáku 

Midway - dva korálové ostrůvky v Tichém oceánu nedaleko Havaje, které vešly do dějin díky 
3. až 7. červnu 1942, kdy se zde odehrála důležitá bitva mezi americkým a japonským 
loďstvem. Porážka Japonců, kteří ztratili čtyři letadlové lodě, zatímco Američané pouze 
jednu, znamenala obrat ve válce v Tichomoří. 
Martiňák - malý rybník mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi, kde se v rámci akce k 
65. výročí konce druhé sv. války Na křídlech za svobodou uskutečnila 22. května 2010 
námořní, letecká a ponorková Bitva MIDWAY, do níž se zapojilo na 40 funkčních modelů 
lodí, 6 ponorek a 25 letadel. Hlavním pořadatelem této světově unikátní modelářské bitvy, 
usilující o zápis do Guinessovy knihy rekordů byl brněnský modelářský klub MIDWAY 
MINI NAVY CLUB ve spolupráci s dalšími kluby, např. Merrimack Praha, Ponorkovým 
klubem Žilina, RC Model Brno či RC Truck Brno. Kdo z návštěvníků akce Na křídlech za 
svobodou si odpoledne nenechal ujít rekonstrukci námořní bitvy, nelitoval, neboť se stal 
divákem ojedinělé modelářské show, konané v Praze vůbec poprvé. Brněnský modelářský 
klub byl založen v roce 2007 s cílem shromáždit a provozovat modely válečných lodí druhé 
světové války. V květnu 2008 uspořádal první velkou akci na brněnské přehradě, kam se 
přišlo podívat přes šestnáct tisíc lidí. V roce 2009 se konal druhý ročník již pod názvem Bitva 
Midway. 

Modely lodí v měřítku 1:100, které byly přivezeny k Martiňáku, jsou ve své kategorii 
skutečnými giganty. Jen pro představu Yamato nebo Bismarck měří bezmála 3 metry a váží 
od 70 kg do 100 kg. Nebyla to jen velikost, co diváky u Martiňáku na první pohled upoutalo, 
ale i přesné propracování do detailu každé z funkčních maket, které jsou ovládány špičkovou 
RC technikou. Kromě samotné plavby mohou také střílet, svítit a houkat jako opravdové 
válečné lodě (střelba z děl, otáčení věží, zvuky motorů a houkání, osvětlení, kouření z komínů 
atd.). Celou bitvu obohatily i nálety a bombardování modelů letadel v měřítku 1:13. 
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Výběr z výstav pořádaných v Galerii 14

Miloslav Havlíček: Letadla a bitevní lodě v Galerii 14 
Miloslav Havlíček (1933), grafik a ilustrátor z Hloubětína přinesl ve své nové výstavě 
v Galerii 14 na Černém Mostě, obsáhlý soubor svých kreseb, jež představovaly 
reprezentativní průřez jeho tvorbou za několik posledních desetiletí. Do čela výstavy vetkl 
vynikající kresby věnované boji našich válečných letců, ať už jsou to záběry nejúspěšnějšího 
a nejoblíbenějšího typu stíhačky Spitfire, s níž bojovaly čs. perutě v rámci britského 
královského letectva RAF ve druhé světové válce, nebo ilustrace některých bojových akcí. 
Na tyto práce navazoval výběr z jeho tvorby grafické a ilustrační, zaměřené především na 
dobrodružný žánr v produkci časopisecké (po desetiletí spolupracoval např. s magazínem 
Zápisník, u jehož zrodu stál) i knižní. V jistém ohledu, přesněji řečeno v realistickém pojetí 
ztvárňovaného tématu pokračuje ve skvělé tradici započaté Zdeňkem Burianem a Bohumilem 
Konečným, přičemž se propracoval na přední pozici ilustrátora v oblasti vědecko fantastické 
literatury tzv. „černé romantiky“, to znamená příběhů se špionážní a kriminální tématikou, v 
nichž s vynikajícím citem používal černobílé kresby. Společným znakem jeho kreseb a 
ilustrací je vždy nápaditost, akce, skryté napětí, výtvarný cit a vytříbená elegance. 
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Výstava věnovaná Vlastě Svobodové 
Pod záštitou starosty probíhala v Galerii 14 až do 27. října výstava věnovaná památce Vlasty 
Svobodové. Návštěvníci mohli na výstavě vidět také umělecká díla jejích přátel - Václava 
Nykla z Dolních Počernic a Antonína Břicháčka z Jahodnice. Vlasta Svobodová, rodačka z 
Bechyně, vystudovala tamější střední keramickou školu. Po přestěhování do Prahy žila s 
rodinou dlouhá léta až do své předčasné smrti (2009) na Jahodnici. Ráda malovala obrazy pro 
vlastní potěšení a zhotovovala různé koláže na papír a textil. Podařilo se jí propojit módní 
prvek s uměleckým dílem do zajímavého celku - ručně malovaného svetru. Zvláštností bylo, 
že výtvarnice nepoužívala žádné náčrty a každý svetr vznikal jako originální umělecké dílo. 
Všichni, kdo jsme Vlastu znali, na ni vzpomínáme jako na nesmírně milou a půvabnou ženu, 
obdařenou výjimečným estetickým cítěním, která měla ráda život a která byla ozdobou každé 

společenské události, jíž se zúčastnila. 
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KVIZ PRAHA 14
Program Kulturního domu v Kyjích

rok 2010

Kulturní dům v Kyjích
Nově zrekonstruovaný multifunkční objektu – KVIZ Praha 14, který je v ulici Šimanovská 
47, Praha 9 - Kyje. 

Tento moderní víceúčelový objekt je vhodný pro kvalitní kulturní a společenské akce 
na vysoké úrovni, včetně akcí komerčního charakteru, např. konference, kongresy, školení, 
semináře, prezentace, plesy, firemní a společenské akce, atd. Klimatizovaný prostor, jehož 
kapacita může být až 180 míst, je rovněž vhodný k pořádání větších oslav, svatebních hostin, 
večírků, tanečních zábav, koncertů, a samozřejmě divadelních nebo filmových představení. 

Příspěvková organizace Kviz Praha 14 organizuje vydávání měsíčníku Listy Prahy 14, které 
jsou určeny pro obyvatele Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí, Jahodnice a Hostavic (cca 40 
000 čtenářů). Další součástí této organizace je i CVVI (Centrum vzdělávání a veřejného 
internetu) v ulici Maňákova, kde je součástí centra také veřejná internetová kavárna. 

1. 1. 2008 – zřízení příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

15. 12. 2009 slavnostní otevření Kulturního domu v Kyjích – školní akademie ZŠ 
Šimanovská 

Leden 

11. ledna Divadelní představení pro ZŠ
13. ledna Upír vyučuje – výchovný pořad pro žáky ZŠ
29. ledna Country večer s kapelou Buffalo Bill – Markéta Kalmunzerová – akustická 
kytara, zpěv; Marek Podskalský – elektrická kytara, zpěv; Pavel Schulz – basa, zpěv; Milan 
Panocha - bicí

Únor

12. února Valentýnský večer nejen pro zamilované, Hynek Tom a hosté z TV: pianista 
Luboš Přibyl, herec - Jiří Krytinář, herečka - Miriam Kanturková, začínající imitátor – Tom 
Janků – dvě módní přehlídky, Saša Tichá
19. února Country večer (Pražec), Michal Honetschlager – kytara, zpěv, Marek Petřík –
kontrabas, Jitka Michnáčová – rytmika, zpěv, Zbyněk Spálenka – kytara, zpěv, Jirka Sedláček 
– mandolína, foukačka. 
26. února Křeslo pro hosta – Yvetta Simonová, Jaroslav Suchánek, Iveta Dufková

BŘEZEN 
Výstava fotografií Milana Šáry (in memoriam) – fotograf z Prahy 14
5. března Křeslo pro hosta – Květa Fialová, Hynek Tomm, Otto Lokaj
12. března Country večer – Kolegové
26. března Ples ZŠ Šimanovská
27. března První občanský ples
28. března Pohádková neděle
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DUBEN
1. dubna Cirkusová školička – dětský karneval
7. dubna Písně a romance - Nadia Petrenko z ND v Praze a její hosté
9.  dubna Country večer – Country Ladies
16. dubna Akademie DDM
23. dubna I. sousedský ples
26. dubna Křeslo pro hosta (Vzpomínky na Juditu Čeřovskou, moderuje Jaroslav 
Suchánek, hosté: Věra Čermáková a muzikant Ivan Smetáček)
28. dubna Klub cestovatelů P14 (Za sopkami Sahary – přednáška s promítáním RNDr. 
Pavla Mrázka)

KVĚTEN 

4. května DDM – předávání cen vzdělávacích soutěží
10.-11. května Barevné kourálky
14. května Křeslo pro hosta – skupina Marcipán s repertoárem staropražských písniček, 
uvádí Jan Krytinář
15. května Stepařská přehlídka – osmý ročník přehlídky Pražská 14. Moderovala 
herečka Olga Lounová, ředitelkou přehlídky byla Lenka Raisová, zástupkyně ředitelky ZŠ 
Chvaletická, režie byla svěřena Haně Hanušové, vedoucí stepařského oddílu Hany Dance. 

23. května Křest KD Kyje (Národ Prahy 14 nejen sobě), vystoupila skupina Buffalo Bill, 
IV. neformální setkání umělců Prahy 14 a okolí: (paní učitelka Libuše Kaisrlíková – učitelka 
v Kyjích přes padesát let, z umělců: Jan Kronus, Vlastimil Venclík, Radomír Venclík, Olga 
Stárková, Reon, František Kollman, Jiřina a Antonín Břicháčkovi, Vladimír Veselý, Jana 
Kaněrová s dcerou, Josef Borecký, též dorazili Roman Franta, Alena Novotná, Josef Šrám)
24. května Fórum zdravého města -

ČERVEN
3. června Školní slavík (ZŠ Bří Venclíků)
7. června Divadlo Korálek (Co se děje v lese)
11. června Country večer (Buffalo Bill)
14. června Když na Sahaře tekly řeky (přednáška)
17. června Akademie ZŠ Šimanovská
18. června Křeslo pro hosta (vzpomínky na Edif Piaf, moderovala herečka Libuše 
Švormová, zpěv Marta Baleiová)
21. června Divadlo pro předškoláky
23. června Dětské centrum Praha 9 (divadlo)

ZÁŘÍ
2. září Ferrino (outdoorové vybavení s módní přehlídkou)
5. září Pohádková neděle
8. září Klub seniorů
12. září Pohádková neděle
15. září Klub seniorů
17. září Divadlo pro ZŠ (Divadelní soubor Lokvar)
17. zárí Pohádková neděle (divadlo Plecha a Neplecha jdou do světa)
22. září Klub seniorů (od 15 hodin Dny zdraví Prahy 14)
24. září Eva Pilarová a Hynek Tomm
29. září Klub seniorů
30. září Soutěž ZŠ v první pomoci
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ŘÍJEN

8. října Hudební recitál Světlany Nálepkové a hosté  
10. října Tanec v pěti rytmech
16. října Olats Otesoc
17. října Pohádková neděle
20. října Luděk Nešleha – beseda s naším významným rodákem Kyjí – spolupráce
s kronikářkou – U skleničky s Pavlem Vránou
22. října Povolání žena – divadelní představení Libuše Švormová
23. října 1. esoterická sobota „Návrat k přírodě a moudrosti“
24. října Pohádková neděle 

LISTOPAD
5. listopadu Yvonne Přenosilová, komponovaný večer
7. listopadu Pohádková neděle – promítání pro děti „Král a pták“ na motivy H. Ch. 
Andersena
12. listopadu Jiří Schmitzer – reciál
14. listopadu Tanec v pěti rytmech – Raduca Vojáčková – léčba tancem
19. listopadu Roztočte Kola – ples na kolečkách, pořádalo OKOLO, www.osokolo.cz
20. listopadu Benefiční koncert na podporu činnosti Farní charity Kyje-Černý Most ve 
spolupráci Kviz Praha 14, koncert zahájil arcibiskup Dominik Duka a vystoupily dvě pop-
rockové kapely Adriana Pitrová s kapelou Feeling, MP Band Praha
21. listopadu Ferdova strašidelná show – kouzelník, klaun, soutěže o ceny, zpívání, 
strašidelný bál, modelování balónků 
26. listopad Večer se samurajem a jeho hosty – František Kollman, Ivan Vyskočil a 
Pavel Vrána – spolupráce s kronikářkou

PROSINEC
3. prosince Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens
4. prosince Mikulášská nadílka
8. prosince OLATS OTESOC – Marie Doležalová – Saša z kultovního TV seriálu 
Comeback se svou skupinou 
10. prosince Remedium: Divadlo bude – humorné divadelní představení, které rozesměje 
každého
18. prosince Fly Box – historicky první živé vysílání z Prahy 14 do USA. Komponovaná 
vernisáž uměleckých artefaktů (Fly Box, zavěšené textilní objekty) spojená s audiovizuální 
projekci originálního filmu Upír Nosferatu, který byl natočen již v roce 1922 a převeden do 
podoby, která umožní jeho promítání digitální technologií. Film bude převeden za doprovodu 
živé hudby
19. prosince Dobrodružství Kozy Lujzy – divadelní představení pro děti
31. prosince Silvestrovská zábava
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Zajímavé akce z pohledu kronikářky

23. května 2010 uskutečnila Městská část Praha 14 a kulturní dům KVIZ Praha 14 slavnostní 
"křest" nově zrekonstruovaného objektu, který tak byl oficiálně uveden do  provozu. Program 
zahájil projev starosty MČ Prahy 14 - Ing. Miroslava Froňka. Pořadem provázela a hrála 
skupina Buffalo Bill. Pro děti byl připraven zajímavý a pestrý program a také ukázky z 
činnosti divadelní scény Bořanovická královská opera. Na tuto výjimečnou událost se sešli, 
kromě dalších návštěvníků a veřejnosti, i rodáci a umělci z Kyjí, Jahodnice, Hloubětína a 
dalších lokalit, kteří mají ke kulturnímu domu úzký vztah. Byli mezi nimi i známé osobnosti 
kulturního a společenského života a v podstatě zde proběhlo IV. neformální setkání rodáků a 
umělců Prahy 14 (viz společné foto – realizace ve spolupráci s kronikářkou). Z čestných hostů 
byli přítomni: paní učitelka Libuška Kaisrlíková (rodačka a legendární učitelka kyjské 
základní školy, kde působila přes padesát let), Mgr. Jan Kronus (roč. 1947, studia na 
Pedagogické fakultě UK - profesoři Cyril Bouda a Karel Lidický, karikaturista a ilustrátor, 
vystavuje v oboru malba), Vlastimil Venclík (režisér), Radomír Venclík, Olga Stárková 
(malířka a grafička), Reon (rodák, malíř imaginární říše Argondie) se svou maminkou a 
sestrou, Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová (roč. 1945, studia na pedag. fakultě UK, obor 
výtvarná výchova, vede dětský výtvarný ateliér ARS PUERIS, vystavuje v oboru malba) a 
Antonín Břicháček (Antonín Břicháček - roč. 1944, autodidakt, věnuje se tvorbě objektů z 
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litého kovu, akademický malíř Vladimír Veselý (roč. 1931, studia na VVŠUP v Jablonci 
nad Nisou a na VŠUP v Praze, věnuje se malbě, grafice, ex libris a smaltu), Jana Kaněrová
(fotografka) s dcerou, Josef Borecký, též se později připojili Roman Franta (malíř), Alena 
Novotná (malířka), Josef Šrám (hudebník), František Kollman (roč. 1947, absolvent 
Výtvarné školy Václava Hollara, soukromá studia u ak. mal. Zdeňka Buriana, malíř, kreslíř, 
brusič a rytec skla, mistr bojových umění). Křest Kulturního domu, stále tvořícího Františka 
Kollmana, nadchl natolik, že při této výjimečné události vytvořil nástěnný obraz. 

Zleva stojící: Jana Kaněrová, Vlastimil Venclík, Jan Kronus, Jiřina Břicháčková,
Antonín Břicháček, František Kollman, Radomír Venclík, sedící zleva Renáta Rudolfová

– kronikářka a Olga Stárková.
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Přátelské posezení s Luďkem Nešlehou a Pavlem Vránou
20. října 2010 se v KD v Kyjích konalo přátelské posezení s hercem a kyjským rodákem (z 
Jiráskovy čtvrti), Luďkem Nešlehou. Vzpomínal na své dětství prožité v Kyjích, na své 
rodiče, na bratra Pavla Nešlehu (nazývaného „malíř živlů“, řádného profesora Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, a jednoho z našich předních symbolicko-imaginativních 
malířů) i nezapomenutelné osobnosti kyjského kulturního života. Promítaly se rodinné 
fotografie ze života Luďka Nešlehy. Zavzpomínalo se také na známé prostředí divadla, filmu i 
českého dabingu. Posezením provázel Pavel Vrána, autor poutavých knih pro děti i dospělé, 
ale především poezie, kterou můžete často zaslechnout v rozhlase v podání Valerie Zawadské. 
Po ukončení besedy se setkal v restauraci Šimanda se svými spolužáky ze třídy, kde probíhalo 
vzpomínání na „zlaté školní časy.
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VI. kapitola/2010      Tělovýchova a sport

 Tělovýchova a sport

Nejzajímavější sportovní akce
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Velmi úspěšná obhajoba 
V loňském roce taekwondisté ze Sonkalu vybojovali na mistrovství České republiky dva 
tituly absolutních mistrů a první příčku v hodnocení oddílů. Po roce čekala závodníky z 
Černého Mostu nelehká obhajoba skvělých výsledků. Republikový šampionát roku 2009 
hostil tentokrát Nymburk a zúčastnilo se jej přes 250 soutěžících ze 17 oddílů. Svou sílu 
ukázali sonkaláci hned v první soutěžní disciplíně - technických sestavách. Sedm zlatých 
kovů je víc než dobrou vizitkou a výkony nejmladších závodniků Matouše Jakubce a Filipa 
Morkovce znamenají příslib do dalších let. V následujícím sportovním boji se zlatými kovy 
blýskli Aneta Hemerová (na snímku při zdařilém bočním kopu ve finálovém zápasu), 
Kristýna Pravdová a Pavel Šnábl. Ze třetí disciplíny, kterou jsou speciální přerážecí techniky, 
vytěžili zlato Kristýny Hudková a Pravdová s Lukášem Veverkou, druhá místa vybojovali 
Martin Herda a Monika Junová. V závěrečném silovém přerážení se opět cinkalo zlatem, 
tentokrát zásluhou Veroniky Holečkové. Pro tu byl start v této disciplině soutěžní premiérou a 
hned to vyšlo takto parádně, když ji navíc na druhé příčce jistila Kristýna Hudková. 
V samém závěru šampionátu byli vyhlášeni absolutní mistři České republiky pro rok 2009. 
Členové Sonkalu si odvezli na Černý Most hned tři tyto ocenění - Lukáš Veverka (žák - na 
snímku v popředí), Kristýna Hudková (juniorka B - na snímku) a Aneta Hemerová (juniorka 
A). Protože medailové žně byly v podání Sonkalu více než skvělé (celkem 14 zlatých, 11 
stříbrných a 9 bronzových medailí), putoval pohár pro nejúspěšnější školu mistrovství ČR 
2009 do rukou taekwondistů z naší městské části. 

Trenér Sonkalu Theodor Šeda převzal pohár pro nejúspěšnější školu, druhá příčka patří škole 
Tong a třetí Koguryo. 
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Pohár konečně doma
Už podeváté předával starosta Prahy 14 Miroslav Froněk putovní pohár za vítězství v 
plavecké soutěži základních škol. Pětkrát za sebou to bylo do rukou dětí z Klánovic, letos při 
gratulaci ocenil, že zásluhou reprezentantů ZŠ Vybíralova zůstal pohár na rok konečně v naší 
městské části. Mluvilo se nejen o plavání, ale také o dalším sportování dětí, o prospěchu a 
samozřejmě též o Vánocích, které všem přítomným navíc připomněl nadělený dárek jako 
bonus k poháru. V závěru se řeč stočila i na příští jubilejní ročník. Říká se, že obhajoba bývá 
složitější, ale když děti z Klánovic vyhrály pětkrát za sebou, proč by to ty z Černého Mostu 
nedokázaly alespoň dvakrát. Uvidíme za rok. 

   
Pohár od starosty převzala Dagmar Bezděková, která spolu s Miroslavou Štěchovou děti připravovala i 
doprovázela. 
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Medaile z Indie 
Zdravotně postižení sportovci mají vrcholy svého mezinárodního soutěžení na 
paralympiádách, mistrovstvích světa a světových hrách. Z těch posledních v indickém 
Bangalore přivezl Jaroslav Petrouš domů na Černý Most hned dvě stříbrné medaile v hodu 
oštěpem a diskem. Úspěch o to větší, že to bylo jeho premiérové vystoupení mezi světovou 
elitou. Se sympatickým reprezentantem naší městské části jsme se v rozhovoru vrátili nejdříve 
do Indie. 

  

   
"Soutěžilo tam celkem 62 zemí, v mé kategorii postižení F58 se ve finálové části představilo v 
hodu oštěpem 11 závodníků, v hodu diskem pak o jednoho víc. Můj oštěp dolétl na 32,94 
metrů, disk doplachtil k hranici 45,27 metrů. Od zlata mě dělilo ještě dost, ale se svým 
výkonem jsem byl maximálně spokojen. U nás neexistuje jediná hala pro přípravu 
handicapovaných sportovců v Praze ani jiných městech, a tak jsem trénoval venku i při 
teplotách pod bodem mrazu. V Bangalore nás pak bez nějaké větší aklimatizace provázela 
pětatřicetistupňová teplota, pochopitelně ve stínu. Za této situace je našich pět zlatých a šest 
stříbrných medailí, o které se zasloužilo pět sportovců, opravdu maximem. Navíc v hodnocení 
národů jsme skončili na krásném sedmém místě." Jaroslav Petrouš už sice bydlí 18 let ve 
Vybíralově ulici, ale jinak je to rodilý Hornopočerničák. Tam také začínal se sportem, 
konkrétně s fotbalem. A pokud je sportovním znalcům příjmení Petrouš nějak povědomé, tak 
je to správné. Strýc Václav hrál kdysi za Bohemians a Viktorii, bratranec Adam je z onoho 
fotbalového rodu asi nejslavnější. Když kdysi kopal za dorost Slavie, několikrát se na hřišti 
potkal s Jaroslavem v dresu Xaverova. Tomu ovšem v osmnácti vystavilo fotbalovou stopku 
těžké zranění kotníku. " Bylo to v práci, kde mi couvající ještěrka přirazila levou nohu na 
sloup tak nešťastně, že jsem měl otevřenou zlomeninu, kotník byl rozdrcen na 24 kousků a já 
byl dva měsíce v nemocnici. S fotbalem byl konec. 
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Postupem času jsem začal rekrečaně s florbalem a basketem, zkoušel jsem i softball u Dana 
Pasiniho v oddílu Spectrum. Ale před čtyřmi roky přišla další rána. Při paintballu jsme 
utužovali pracovní kolektiv tak vehementně, že jsem si v koleně opět na levé noze polámal a 
utrhl všechno, co v něm je. Tedy čéšku, meniskus i křížové svaly. Během řady měsíců jsem 
prodělal sedm operací, ovšem stále trpím permanentní bolestí. Denně musím brát až 20 
prášků, abych mohl alespoň o holích nebo o holi chodit. Rád bych jel za dva roky na 
paralympiádu do Londýna a už teď jsem se po zralé úvaze rozhodl, že si po ní nechám nohu 
nad kolenem amputovat. Je to sice na pohled krajní rozhodnutí, ale já si budu připadat určitě 
zdravější než nyní. S protézou na tom budu jistě lépe." V této části našeho rozhovoru jsem 
trochu znejistěl, ale ta výpověď zněla tak přesvědčivě, že jsem o ní pochyboval opravdu jen 
chvilku. A pokračoval dotazem na tréninkové možnosti naznačené už v líčení příprav na 
světové hry v Indii. 
"Podmínky pro handicapované sportovce jsou v hlavním městě katastrofální, a tak mým 
sportovním domovem jsou vlastně Pardubice, přesněji řečeno zdejší Hvězda SKP, kam tak 
třikrát do týdne jezdím na trénink. Za této situace jsou mé domácí mistrovské tituly v oštěpu a 
kouli, stejně jako druhé místo v hodu diskem až neuvěřitelné. Navíc v naprosto amatérských 
podmínkách, vždyť mým největším sponzorem je táta, který i na závody jezdí se mnou. V 
Indii z finančních důvodů nebyl, ale i tak mi na padesátitisícový vklad přispěl polovinou. A 
tak obě medaile, které jsem do předvánoční Prahy přivezl, byly symbolickým dárkem pro něj, 
byť si na ně sám hodně přispěl." 
Přes všechny tyto strasti patří Jaroslav ve své hlavní disciplíně v hodu diskem do světové 
desítky a v pomyslném žebříčku stále stoupá. Je v invalidním důchodu a svůj pracovní život 
spojil se světem kávy. Po dlouhých pobytech v nemocnicích a ještě delších rehabilitacích se k 
němu zase vrací. Externu začal spolupracovat s různými distributory kávy jako poradce a 
navíc i v tomto oboru je mistrem republiky. 
V jaké disciplíně?
"Jsem kávový specialista - barista, v roce 2004 jsem opravdu vyhrál mistrovství České 
republiky v přípravě kávy a o rok později reprezentoval na světovém šampionátu v 
americkém Seattlu, kde jsem skončil sedmadvacátý. Bohužel pár týdnů poté se stal ten druhý 
úraz, který můj život převrátil naruby. V současné době pracuji v Makru, kde jsem 
zodpovědný za kávový koncept s názvem Rioba, který jsem celý postavil, a to včetně nabídky 
kávovarů, kompletního zaškolení, servisu a dalších doplňků pro kavárny a restaurace. Na 
starosti mám nyní celkem 13 těchto marketů u nás a dalších 5 ve Slovenské republice." 
Vida, v jak rozdílných oborech máme na Černém Mostě trojnásobného mistra republiky. 
Třeba se po téhle zajímavé informaci najde i v současné složité ekonomické situaci sponzor, 
který reprezentanta naší městské části nějakým způsobem podpoří. 
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Evropský titul na Černý Most 
Členové taekwondového oddílu Sonkal z Černého Mostu už mají za sebou první významný 
vrchol letošní sezóny - mistrovství Evropy juniorů v jihoitalském městě Barletta. Pro Moniku 
Junovou s Kristýnou Hudkovou byl medailově úspěšný hned druhý den turnaje. Kristýna si 
při své premiéře vedla opravdu skvěle. V prvním kole sportovního boje do 58 kg svedla 
vítězný souboj s kvalitní chorvatskou závodnicí. Pak narazila na soupeřku ze Skotska a 
zvítězila až v závěrečných vteřinách. V cestě do finále stála ruská závodnice, střetnutí to bylo 
hodně kvalitní a na jeho konci se z postupu radovala Kristýna (na snímku vpravo při jednom 
ze zdařilých úderů). 
Ve finále ji čekala ostřílená závodnice Ukrajiny, která po celou dobu hýřila výborným 
pohybem, ale naše reprezentantka vybojovala zlato důrazným provedením a načasováním 
technik. Pro Moniku Junovou byl tento šampionát třetím v dosavadní reprezentační kariéře a 
zároveň posledním mezi juniorkami. V její kategorii do 70 kg startovalo méně závodnic než u 
Kristýny, ale vybojovat medaili bylo stejně těžké. Po postupu do semifinále narazila na těžkou 
soupeřku ze Skotska, kterou velmi taktickým výkonem porazila. Finále proti závodnici Řecka 
bylo napínavé od prvních do posledních minut, bohužel štěstěna se tentokrát přiklonila na 
řeckou stranu a Monika získala stříbrnou medaili. Obě děvčata byla rovněž členkami 
úspěšného týmu juniorek, který na Černý Most dovezl další dvě stříbrné a bronzovou medaili. 
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Plavecko - běžecký pohár 
Také letos patřil hloubětínský bazén pražským školákům a druhému dílu už 9. ročníku 
plavecko - běžeckého závodu. Plavalo se padesát metrů se startem z vody a k vidění byly 
různé styly. Poslední březnový den už bylo aprílové počasí, a tak se soutěžícím ani moc 
nechtělo vyměnit sedmadvacetistupňovou vodu za teplotu o dvacet stupňů nižší, 
doprovázenou deštivým a větrným počasím. V areálu nad kyjskou skálou čekala na starší 
kategorie kilometrová trať, na mladší pak poloviční vzdálenost. I tady byly k vidění různé 
běžecké styly, ovšem jako u plavání se stejným cílem. Dopadnout co nejlépe a dobře tak 
reprezentovat sebe, školu i městskou část. Ta naše je před závěrečným podnikem zatím pátá a 
v červnu se při plavání v radlickém bazénu a běhu v Prokopském údolí může ještě zlepšit. 

  

Pohoda na stolním tenisu 
V dalším ročníku turnaje ve stolním tenisu o pohár starosty Prahy 14 se představilo šest škol z 
naší městské části a nejvíce trofejí putovalo do Kyjí. 
Kluci: 
1. ZŠ Šimanovská
2. ZŠ Tolerance Mochovská
3. ZŠ Gen. Janouška
Děvčata: 
1. ZŠ Bří Venclíků 
2. Šimanovská 
3. Hloubětínská 
Soutěžím jednotlivců dominovali Ondřej Charamza ze ZŠ Šimanovská a Lucie Wagnerová ze 
ZŠ Hloubětínská. Turnaj provázela pohodová atmosféra a chuť po hře, takže všechny stoly 
byly stále v permanenci, i když se třeba nehrálo na body. Kéž by aktérům tohoto klání 
vydržela radost ze stolního tenisu alespoň desetinu té doby, která provází život šéfa tohoto 
turnaje Lumíra Ruzhu. Ten koncem května odlétá do Číny na mistrovství světa veteránů, kde 
bude v kategorii 80-84 let obhajovat zlato v singlu a stříbro v deblu z Brazílie v roce 2008. 
Držme mu palce! 
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Memoriál Hany Cinkové 
Už potřinácté se v hloubětínském bazénu sešly nejlepší mladší i starší žákyně ze všech oddílů 
synchronizovaného plavání u nás a navíc z Bratislavy, aby před vynikající diváckou kulisou 
změřily své síly v kategoriích sóla, dua i v soutěžích týmů. K vidění byly spontánní výkony 
zejména u mladší kategorie, podpořené vzájemným povzbuzováním a bezprostřední 
atmosférou. Mezi staršími dívkami diváci zase obdivovali propracovanější sestavy, vyzrálejší 
sepětí s hudebním doprovodem i taktičtější zúročení přípravy na suchu i ve vodu. Byl to 
prostě v hloubětínském bazénu víkend plný dívčího půvabu a ladnosti pohybu. 

  

Fotbalová radost v ZŠ Genenerála Janouška 
V letošním obvodním kole v kopané - McDonalds Cupu obhajovali žáci ZŠ Gen. Janouška 
loňské prvenství v obou kategoriích a po velkých bojích se jim to podařilo. Chlapci předvedli 
velkou chuť po vítězství a vzorně reprezentovali svoji školu na hřišti i mimo něj. Získali nejen 
krásné poháry, medaile a diplomy, ale především možnost dalšího postupu do celopražského 
finále. Ve sportovním areálu Pražačka se to ovšem v polovině května povedlo pouze klukům 
4. a 5. tříd, kteří se probojovali mezi 8 nejlepších tříd z celé Prahy. Zápasy na Pražačce byly 
velice těžké, o každý bod se naplno bojovalo až do posledních vteřin.
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Koňské pólo u nás 
S mimořádným zájmem se setkal den otevřených dveří v JK Počin. Velmi příjemné počasí a 
nabitý celodenní program s koňmi v hlavních rolích přilákaly do areálu na rozhraní Hostavic a 
Dolních Počernic téměř čtyři stovky nadšených diváků od těch na kočárcích až po ty s holemi 
v rukou. Všichni si mohli prohlédnout veškeré zařízení jezdeckého klubu a seznámit se s jeho 
historií, být svědky každodenního výcviku a také hiporehabilitačních prvků, obdivovat 
jezdecké umění mládí v sedle. Nadšení přihlížejících se projevovalo zejména při ukázkách 
voltiže a zcela mimořádný ohlas pak vyvolalo opravdové koňské pólo, k jehož dokonalosti 
chyběl už snad jen princ Charles v sedle nebo mezi diváky. A což teprve, když se natěšené 
děti samy vyhouply do sedla. To pro ně byla ta nejkrásnější tečka za opravdu vyvedeným 
svátečním dnem u koní, na kterém mají zásluhu také VZP, firma CocaCola a Country rádio. 
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Úspěchy SK Shotokan 
První letošní národní poháry hostily Bílina (v dorostenecké, juniorské a seniorské kategorii) a 
Sokolov (soutěž mladšího a staršího žactva), kde členové SK Shotokan sbírali jeden úspěch za 
druhým. Zatímco v Bílině to bylo hned pět prvních, dvě druhá a jedno třetí místo, výčet 
medailí ze Sokolova je přesně dvojnásobný. Sedm zlatých, šest stříbrných a tři bronzové 
medaile, to je bilance, díky které se mládí z neratovického a hloubětínského oddílu (na 
snímku) stalo nejúspěšnější výpravou při pohárovém klání. A celkem sedmnáct členů SK 
Shotokan bude mít tu čest reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy. 
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Přehlídka aerobiku
Už 15. ročník celorepublikové soutěže v aerobiku pod názvem Junior Master Classs 
uspořádalo Fit studio D v tělocvičně ZŠ Vybíralova. V šesti kategoriích se tu představilo 
přesně 212 soutěžících od Písku přes Liberec a Moravské Budějovice až po Šumperk. Nejvíce 
ve věkových kategoriích 8-10 a 11-13 let, kterým shodně předcvičovala Eliška Strakošová (na 
snímku). V nabitém programu se dostalo také na exhibiční vystoupení nejmladších děvčat z 
domácího oddílu ve skladbě s názvem Rybičky (na snímku) a generálku si tu před 
mistrovstvím České republiky odbyla Kateřina Kučerová (na snímku). Poděkování pořadatelů 
patří kromě MČ Praha 14 také sponzorům vydařeného odpoledne, a to Zlatnictví Monika, 
květinám A-Z Flora a pizzerii Violete.  

  

Stepařská poprvé v KD Kyje 
Díky otevření KD Kyje se stepařská přehlídka a exhibice moderní gymnastiky Pražská 
čtrnáctka mohla přesunout z hotelu Svornost v Dolních Počernicích, kde probíhala většina z 
dosavadních ročníků, na domácí půdu v Praze 14. Její osmý ročník připadl na sobotu 15. 
května, což bylo krátce po mistrovství republiky ve stepu, na kterém se juniorky z Hanny 
Dance umístily na pěkném třetím místě. Letos bylo moderování přehlídky svěřeno herečce a 
zpěvačce Olze Lounové, která byla vtipná a pohotová jako herečka Dana Morávková v 
loňském roce, mezi hosty byli starosta Prahy 14 Miroslav Froněk a zástupkyně starosty Jitka 
Žáková. Své stepařské a taneční umění předvedly studio Hanny Dance při ZŠ Chvaletická, 
vedené Hanou Hanušovou, která měla na starosti režii celé přehlídky a byla autorkou 
choreografie většiny vystoupení, dále Andrea Studio, které letos slaví dvacet let, Top Step 
studio, DDM Horní Počernice a svoji premiéru na Pražské čtrnáctce měla taneční skupina 
Ambra z Újezdu nad Lesy. Ozdobou přehlídky bylo vystoupení několikanásobného mistra 
Evropy a mistra světa Dominika Budlovského. Samotné stepařské a taneční kreace byly 
podtrženy pěknými kostýmy a choreografií, která je vždy na velmi vysoké úrovni. Závěr 
přehlídky tradičně patřil vyhlášení Misek, vítězné hudby, nejlepší choreografie a předávání 
dárků, diplomů a pohárů. Poděkování od pořadatelů si zasloužila mimo jiné také pomoc od 
rodičů.
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Dětské rybářské závody 
Dva dny před dětskými rybářskými závody jsme se s kolegy z redakce náhodou dostali k 
Velkému počernickému rybníku, kde jsme se stali svědky podívané, jakou jsme v těchto 
místech ještě nezažili: těsně pod hladinou byly krásně patrné desítky rybích hřbetů, jak se 
zdejší šupináči nehybně vyhřívali na slunci v době, kdy venkovní teplota dosahovala přes 
třicet stupňů. Tato epizoda nasvědčovala tomu, že na podzim tu čeká rybáře velmi bohatý 
výlov. 
Přenesme se ale na Černý Most, kde si v sobotu 12. června dali u rybníčku Aloisov 
dostaveníčko dětští rybáři. Aby měli co lovit, bylo do vody vypuštěno na 5 metráků ryb 
přivezených až z jižních Čech. Do rybolovu se během dopoledne zapojilo přes šedesát dětí. 
Do výsledků se jim započítával celkový nejlepší úlovek, dosažený na příslušném stanovišti v 
jednom kole (za třicet minut). Samozřejmě, že u toho byli i tatínkové včetně maminek, kteří 
těm nejmenším pomáhali s nahozením udice či vytažením chycené ryby. O tom, že braly, 
svědčí úlovky těch nejlepších: 1) Jakub Kocáb, 169 cm (součet měr ulovených ryb v jednom 
kole), 2) Tereza Nyklová, 131 cm, 3) David Landa, 86 cm. Je třeba pochválit pořadatele z 
oddělení kultury ÚMČ Praha 14 a především zapálené dobrovolníky z rybářského svazu ve 
Vysočanech, bez jejichž pomoci by se tato akce nedala uspořádat. A opomenout nelze ani 
výpomoc organizačního nestora těchto závodů, které se s přestávkou, způsobenou 
rekonstrukcí rybníčku v minulých letech, konají už od roku 1996, pana Veselého, bývalého
pracovníka odboru životního prostředí. 
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Fotbalové soutěže skončily
Ohlédnutí za pražskými fotbalovými soutěžemi, v nichž startují také zástupci naší městské 
části, začneme tím příjemnějším, a to jsou výsledky kyjských mužů. Ve 2. třídě skupině D 
skončil B tým TJ Kyje uprostřed tabulky na 6. místě (22 8 6 8 49:48 30 bodů) a jeho hru 
charakterizovaly nevyrovnané výkony, ovšem na druhou stranu fotbal atraktivní pro diváky 
co se týče průměrného počtu gólů na zápas. V 1. třídu skupinu A skončil A tým v dolní části 
tabulky (10. 26 10 1 15 43:63 31), také v jeho případu se dá hovořit o kolísavé formě. 
Největší počet obdržených branek ze všech čtrnácti týmů však vypovídá jasně o tom, na čem 
je třeba během letní přestávky zapracovat. Mužstvu ale v žádném případě nechybí bojovnost, 
což ostatně dokázalo třeba v utkání s Juniorem, ze kterého jsou naše snímky. Domácí (v 
červených dresech) v něm hráli posledních dvacet minut o deseti, ale přesto svého soupeře 
přehráli a vstřelili i vítězný gól na 2:1. V Kyjích čeká na fotbalisty poměrně klidné léto a 
fanoušci věří, že v překrásném sportovním stánku se po prázdninách ještě dočkají u obou 
týmů stabilnějších výkonů i lepších výsledků, které je v tabulkách posunou o něco výš. Zato 
fotbal v Hloubětíně, to je bída, kterou výstižně charakterizují následující věty. Budiž zdejším 
fotbalistům varováním, že podobné majetkoprávní spory už v Praze zlikvidovaly několik 
hřišť. 
Drtivé většině lidí je navíc jedno, zda sportují pod hlavičkou TJ Slavoj Tesla nebo TJ Sokol 
Hloubětín, jejich zájmem je, aby měli pro rekreační i soutěžní sportování co nejlepší 
podmínky. Kdysi bylo pod hloubětínským hradem klidné prostředí s bublající Rokytkou a 
kvetoucími loukami. Tato idylka je už v nenávratně, a tak si závěrem přejme, aby tam zavládl 
klid alespoň mezi oběma znesvářenými stranami...Tyhle věty jsem napsal do tehdejšího 
Československého sportu v lednu roku 1991!!! Dnešní stav je takový, že soudní spory mezi 
Slavojem a Sokolem už hřiště definitivně uzavřely, takže schody na cestu z kabin jsou 
zarostlé jako v pohádce O šípkové Růžence, což dokumentuje i náš snímek. Mládež hraje v 
Běchovicích, muži našli útočiště na hřišti TJ Praga ve Vysočanech. A ve 2. třídě skupině B 
jejich umístění (10. 22 5 5 12 28:42 20 bodů) jen dokumentuje smutnou současnost 
hloubětínského fotbalu.

Vyvedená fotbalová premiéra 
Koncem června se v Kyjích konal premiérový ročník Memoriálu Jonáše Kučery, nadějného 
fotbalisty zdejšího oddílu, který zemřel loni o prázdninách. Na jeho počest se uskutečnily 
turnaje mladších i starších žáků, v nichž se představilo celkem 10 pražských týmů. Hrálo se 2 
x 20 minut každý s každým a součástí memoriálu byla i soutěž v dvěstěmetrovém kros běhu a 
ve střelbu na 4 plastové lahve zavěšené v brance. Mezi staršími kluky všechna utkání vyhrál 
SK Vršovice, druhé byly Satalice, třetí Praga a na čtvrtém místu skončili domácí borci. Jejich 
mladší kamarádi (na snímku dole) vybojovali o stupínek lepší umístění, druzí skončili stejně 
jako mezi staršími Satalice a vítězem turnaje mladších žáků se stal Vyšehrad. Před 
prázdninami to byla v Kyjích opravdu vyvedená sváteční přehlídka žákovského fotbalu, teď 
už jsou na pořadu všedních dnů pravidelné tréninky a další soutěžní utkání. Pokud by někdo z 
našich nejmladších čtenářů měl zájem rozšířit řady zdejších fotbalových nadějí, pak může 
přijít každé odpoledne do překrásného fotbalového stánku TJ Kyje, kde se ho ochotně ujmou 
kvalifikovaní trenéři mládeže.
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Těžké podmínky na nohejbalu 
Další nohejbalový turnaj o pohár starosty Prahy 14 provázelo mimořádně nepříznivé počasí. 
Nepršelo sice v jednom kuse, ale z olovnatých mračen se déšť spustil každou chvilku, takže 
jen díky novému neklouzavému povrchu na kurtech u ZŠ Bří Venclíků i odolnosti hráčů se 
přerušovalo jen minimálně. Někteří z mokrých borců v narážce na televizní reklamy přičítali 
svou vytrvalost energetickým nápojům od sponzora turnaje CocaColy. Nicméně všichni byli 
spokojeni, že se turnaj ve zdraví dohrál. A nejlepší trojice v pořadí Kaiser team (na snímku 
dole), Cvičiště (nahoře vpravo) a Barokní andělé se s poháry a diplomy v rukou snažily 
dokonce vykouzlit úsměvy na společné fotografii. 
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Pohodáři opět v pohodě 
S další vydařenou akcí rekreačních sportovců z TJ Kyje, kteří si říkají Pohodáři, nás 
seznámila Jarka Kozohorská. Uspořádali totiž už 15. ročník zábavného turnaje dvojiček, v 
němž se soutěží ve volejbalu, nohejbalu a líném tenisu. Program byl vzhledem k téměř 
kulatému výročí tak trochu slavnostní a k oné výjimečné atmosféře nemalou měrou přispěly 
také krásné medaile, počasí jako vymalované, žádné sportovní zranění, večer pak výborná 
grilovačka, hudba, zpěv. No prostě pohoda...Ostatně Pohodáři jasně dokazují, že sport 
přispívá k dobré náladě i lepšímu zdraví, a že sportovat se dá opravdu v každém věku. Vždyť 
věkový průměr účastníků turnaje dvojiček byl 48 let. 
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Uplynuly dva roky výstavby (generální projektant: BING s.r.o., investor: Golf Resort Černý 
Most. a.s., vyšší dodavatel stavby: Integraf Liberec, a.s.) a milovníci golfu se letos v září 
dočkali prvního odpalu bílých míčků na novém golfovém hřišti na Černém Mostě. Areál na 
ploše 66 ha je situován mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi v místech, kde postupně 
vzniká přírodně-rekreační park V Čeňku o velikosti 170 ha. Zatím tu bylo otevřeno pět jamek, 
celý komplex s osmnácti jamkami by měl být golfistům k dispozici zhruba od června příštího 
roku. Mezi prvními hráči, kteří se tu poprvé sešli na slavnostním otevření 11. září, nechyběl 
Pavel Švehla, prezident golfového klubu Black Bridge, který je zároveň jedním z investorů 
komplexu a jeho hlavním projektantem. Zhruba dva měsíce bude zájemcům hřiště 
zpřístupněno vždy od 15 do 17 hod. za sto korun, hráči a návštěvníci již mohou využívat také 
luxusní golfový klub s restaurací, jež má otevřeno denně od 11 do 22 hod. a měla by nabízet 
kvalitní italskou kuchyni včetně vín z vinic předních světových hráčů golfu. 

V zimním období bude v provozu pro trénink 250 m dlouhý driving range (krytá a vytápěná 
odpaliště). Výhledově bude golfové hřiště spojeno s Černým Mostem cyklostezkou i cestou 
pro puší. Zatím se sem dopravíte autem přes Dolní Počernice po komunikaci Národních 
hrdinů nebo sjezdem z Pražského okruhu také v Dolních Počernicích. Během stavby bylo 
zasázeno 4 tisíce stromků, celková výsadba však bude čítat téměř 200 tisíc! keřů a stromečků 
(cca 11 ha), které vytvoří přirozenou rostlinnou hranici golfového resortu, který již dnes svým 
zvlněným terénem lahodí oku. Přes hřiště vedou funkční biokoridory a jako jeden z mála 
golfových projektů není rezort postižen rozpory s ekology. Naopak - na severní straně bude 
provedena rozsáhlá revitalizace potoku Chvalka, vznikne zde několik nových vodních ploch 
(např. rybníčky Laguna a Ledvinka), nebude zde oplocení. Z jižní, západní a severní strany 
bude rezort lemován parkem a relaxační zónou, která se nyní buduje směrem na Kyje.

Squashová jednička na PRO-6 
Věci nevídané se děly před zahájením letošní squashové extraligy a hlavní roli v nich hrál 
jedenáctinásobný mistr republiky, vicemistr Evropy, mistr ČR v ricochetu a vítěz patnácti 
turnajů PSA, nejprestižnější kategorie ve squashi. Jan Koukal, který po pražské exhibici s 
předním světovým hráčem Gregorym Gaultirerem, další exhibicí se světovou jedničkou 
Nicole Davidovou a zápasu proti stovce amatérských soupeřů během jednoho dne udělal další 
velký krok ke zpopularizování tohoto sportu. Odkoupil od Brna extraligovou licenci, založil 
nový oddíl Fotorobot Buldoci Praha a za domácí prostředí si vybral Squashcentrum PRO- 6 v 
ulici Za Černým mostem. Jeho majitel Jan Veselý nám o tomto unikátním projektu prozradil 
další zajímavosti. " Honza Koukal dělá pro propagaci squashe maximum, takže jsme se 
domluvili celkem rychle.
Z domácí elity zlákal do Buldoků Martina Štěpána a Ondřeje Ertla, ale také bývalé squashisty, 
kteří se v poslední době věnovali v našem klubu více ricochetu, Miloše Pokorného a našeho 
Honzu (Jana Veselého mladšího, na snímku vpravo dole - pozn. aut.), ze zahraničí pak 
bývalou světovou jedničku Francouze Gaultirera, Kanaďana Razika a Nizozemce Bennetiho. 
To ale není všechno, Honza je showman (viz obří foto na stěně kurtu), a tak do svého týmu 
přilákal i známé sportovní tváře, třeba skifaře Ondřeje Synka, tenistu Lukáše Dlouhého (na 
snímku dole vlevo), motocyklistu Lukáše Peška, skikrosaře Tomáše Krause, hokejistu 
Michala Broše nebo fotbalisty Jana Rajnocha a Kamila Vacka, kteří se squashi věnují. Jsou to 
všechno jeho kamarádi, Honza jim slíbil, že se stanou mistry republiky, což přijali s 
úsměvem, protože už mistry jsou, ale pochopitelně ve svém oboru. V prvním kole už za 
Buldoky nastoupili Dlouhý s Krausem, v naší herně jsme museli narychlo vybudovat tribunku 
pro osmdesát lidí, a Buldoci oba zápasy celkově vyhráli." Navíc u toho byla televize, to je 
zviditelnění squashe jako hrom. A na jaře už třeba můžeme v Praze 14 blahopřát dalším 
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mistrů republiky. " Vzhledem k současnému systému a hodnocení extraligových utkání je to 
zcela reálné. To ale není všechno. Honza je maximalista, chce vyhrát ligu a kvalifikovat se na 
zářijové mistrovství Evropy klubů v Belfastu. Tam uspět, zároveň uspět i v diplomacii a o rok 
později uspořádat klubový šampionát u nás. A v domácím prostředí, třeba na kurtech ve 
skleněném kurtu na Černém Mostě, jej vyhrát." To zní jako pohádka, ale jaká je realita? 
Neodrazuje tenhle kolotoč kolem hvězd ostatní členy vašeho klubu, kteří si musejí připadat 
jako kompars. " Naopak. Přiznám se, že jsem měl v počátcích podobné obavy, ale naštěstí 
byly liché. 
Zejména pro naše juniory je obrovskou motivací vidět tyhle hvězdy na vlastní oči, pozorovat 
je při tréninku i během utkání, poznávat je mimo kurt. Naše ženy (na snímku Eva Feřteková) 
zase přišly s tím, že by po minulém druhém místě letos chtěly ligu vyhrát, aby ve 
squashcentru PRO-6 hrály mistrovské týmy mužů i žen. Tak uvidíme, zatím se všechno 
rozjíždí s nadšením a bez zádrhelů. Ostatně, koncem listopadu se mohou přijít čtenáři podívat 
na squashovou jedničku a ostatní hvězdy při dalším extraligovém trojutkání. V neděli 28. 
listopadu od 12 hodin ve squashcentru PRO-6 porovnají Buldoci síly s hráči z Hradce Králové 
a Ostravy. Ženy ve stejný den zase přivítají hráčky z Brna a Ostravy." 
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Radost u Brunů
Osm žen a šestnáct mužů soutěžilo při dalším turnaji v bowlingu o pohár starosty. Čtyřdráha v 
restaurantu U sv. Bartoloměje se špičkovými parametry umožňuje kvalitní výkony, a tak si 
tady dva soutěžící vytvořili osobní rekordy. Ovšem na ty nejlepší to v žádném případě 
nestačilo. Mezi ženami excelovala Dagmar Bočková, která součtem 805 bodů z pěti her 
porazila druhou Jaroslavu Vaníčkovou o 23 bodů. Mezi muži byl souboj o prvenství daleko 
vyrovnanější a jeho dramatičnost zvyšovalo to, že se v něm na stejné dráze střetli otec a syn. 
Daniel Bruna mladší po většinu večera vedl, ale otec jej díky drtivému závěru nakonec o dva 
body porazil. Počítadlo se u jeho jména zastavilo na čísle 801. Třetí skončil Hynek Mrázek, 
který nakoulel 767 bodů. A aby byla radost u Brunů ještě větší, tak přítelkyně Daniela staršího 
Michaela Plešková zkompletovala sadu pohárů třetím místem za 626 bodů.
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Nejdražší cyklostezka 
Pochopitelně, že naší pozornosti neušlo ani otevření cyklostezky v bezprostřední blízkosti 
Prahy 14 (viz tři fotografie), která v médiích získala přívlastek nejdražší cyklostezky v 
Evropě. Stála více než sto čtyřicet milionů korun a její zhruba čtyřkilometrový úsek vede od 
hřiště TJ Praga ve Vysočanech až ke třem mostům u Hořejšího rybníka v Hloubětíně. Její část 
je vedena po trase bývalé železniční vlečky a její součástí jsou tři mosty - ten nejdůležitější 
vede přes Poděbradskou u Kejřova mlýna. Tím, že byla hotova v zimě, kdy se sníh v Praze 
udržel téměř čtyři týdny, mezi prvními si ji nečekaně vyzkoušeli běžkaři! Skvěle se na ní díky 
hladkému asfaltu sviští bruslařům a je vyhledávaná jako promenádní cesta také maminkami s 
kočárky. Jen některé přístupy po příkrých schodech nesvědčí o prozíravosti projektanta, 
přičemž stačila taková maličkost, jako je opatřit schody kolejnicemi pro kola a kočárky. Ve 
Vysočanech cyklostezka plynule navazuje na cykloúsek v Podvinní, takže můžete na kole 
pokračovat dál podél Rokytky převážně po asfaltovém povrchu až k Vltavě, kde se cyklistům 
nabízí nádherný úsek podél zoo až do Klecánek se dvěma přívozy. V opačném směru k Praze 
14 vede od Hořejšího rybníka cesta s nezpevněným povrchem, který v zákrutě přírodního 
parku pod Smetankou přechází ve starou panelovou cestu, po které jet na kole je velmi 
nepříjemné. A když vydatně zaprší, musíte se zde místy brodit vodou a bahnem. Naštěstí 
Magistrát plánuje tento úsek proměnit na rekreační stezku až po hranice naší městské části 
pod mostem Průmyslového okruhu, odkud by měla pokračovat až k železniční zastávce Praha 
Kyje a kulturnímu domu Kyje. V současné době normálnímu průjezdu na kole touto lokalitou 
brání zejména ladem ležící obrovský oplocený areál bývalých skleníků, který musíte složitě 
objíždět po provizorní vyšlapané cestě podél zahrádkářské kolonie. 

Cyklostezka v tunelu 
Teď na podzim čeká cyklistická veřejnost na zpřístupnění cyklostezky v bývalém železničním 
tunelu pod Vítkovem, jež je pro cyklisty v metropoli důležitou stavbou. Tři sta metrů dlouhý 
průjezd tunelem se totiž stane spojnicí mezi centrem Prahy, Karlínem a dalšími městskými 
částmi na východě hlavního města, tedy i Prahou 14. V plánu je, že by na ni měla z oblasti 
Krejcárku navazovat cyklostezka, která povede až na Balabenku. V Praze 14 se ještě 
připravují cyklostezky v místech, kde bylo otevřeno golfové hřiště a pokračuje realizace 
rekreačního areálu V Čeňku. Ani v letošním roce nechceme v Listech opomenout 
problematiku rozvoje cyklistiky v Praze včetně naší městské části, kterou máme každoročně 
po létě na kolech důkladně projetu. 

Plavání škol 
Plný tucet základních škol se utkal letos v plavecké soutěži o putovní pohár starosty Prahy 14. 
Kromě škol z naší městské části bojovali v hloubětínském bazénu o každý bod také děvčata a 
kluci z Horních Počernic, Běchovic a Klánovic. A právě ZŠ Slavětínská z Klánovic získala 
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největší počet bodů a po loňské bramborové medaili tak odvezla na rok pohár mimo území 
Prahy 14. Na druhém místě stejně jako loni skončila "domácí" ZŠ Hloubětínská a pro 
posledního držitele poháru ZŠ Vybíralova zbylo místo třetí. Začátkem listopadu to byla pro 
klánovické školáky velká sláva, když v budově ÚMČ Praha 14 přebírali z rukou starosty 
Miroslava Froňka putovní pohár a ještě se s oběma (tedy pohárem i starostou) nechali na 
památku vyfotit. 

    

Taekwondisté potřetí nejúspěšnější 
Letošní mistrovství České republiky v Taekwon-Do ITF se konalo v Nymburce a zúčastnilo 
se jej více než 330 soutěžících z 23 oddílů. Soutěž byla v tomto roce rozdělena do třech dnů, 
kdy nejprve v pátek soutěžili žáci, v sobotu junioři a neděle patřila seniorům (dospělým). 
Medailovou úrodu klubu Sonkal z Černého Mostu začal hned v jedné z prvních kategorií 
Tomáš Pavlíček (první místo sestavy zelených pásků), stejné umístění později přidal Pavel 
Zacharuk (sportovní boj žáků nad 50 kg). Sonkaláci měli ve hře i tým žáků, kterému se 
podařilo získat velmi pěkné druhé místo ve speciálních přerážecích technikách. Druhý den 
soutěže můžeme směle označit za jejich medailový koncert, a to i přesto, že měli v soutěži 
pouze čtyři juniorky a jednoho juniora. Ukázalo se, že není důležitý počet, ale kvalita. Jirka 
Huml (na snímku) začal sbírku zlatých medailí v sestavách modrých pásků a později přidal 
druhé zlato ve speciálních technikách. Veronika Holečková aMonika Junová (na snímku) 
přidaly další ze sestav juniorek červených, resp. černých pásků. Monika se ale rozjela ještě 
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víc, její další zlaté ze sportovního boje (ve finále porazila oddílovou kolegyni Kristýnu 
Hudkovou) a silového přerážení jen dokumentují výbornou formu. 
Poslední dvě zlaté medaile byly dílem Venduly Benediktové ve sportovním boji a týmu 
juniorek v silovém přerážení. Závěrečný soutěžní den, neděle, získali nejcennější kovy Libor 
Kubíček (sestavy modrých pásků) a Michal Zaruk (sestavy červených pásků). V podvečerním 
finálovém programu byl Sonkal zastoupen hned třikrát. Kristýna Pravdová získala stříbro v 
sestavách černých pásků a v samotném závěru mužský tým sebeobrany rovněž stříbro a dívčí 
tým zlato. Jiří Huml byl vyhlášen mistrem ČR mezi juniory technické skupiny B a Monika 
Junová mezi juniorkami A. Poslední ocenění putovalo rovněž na Černý Most, Sonkal získal 
již potřetí v řadě za sebou pohár pro nejúspěšnější oddíl mistrovství České republiky. Na 
www.sonkal.cz si můžete prohlédnout fotografie nejen z tohoto šampionátu. Do konce roku se 
taekwondisté představí ještě na pražské Budoshow, v Třeboni při posledním letošním soutěžní 
klání a na tradiční vánoční exhibici oddílu Sonkal Taekwon-Do v ZŠ Vybíralova, která se 
koná 21. prosince od 19 hod., kam jsou všichni příznivci tohoto bojového umění srdečně 
zváni. 
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Fotbal je v polovině 
Poslední podzimní kolo pražských fotbalových soutěží jen dokumentovalo herní průměr a 
tomu odpovídající umístění zástupců naší městské části. V l. A třídě skupině A prohrálo 
mužstvo TJ Kyje doma sTJ Třeboradice 1:2 a skončilo deváté (4 3 6 23:25 15). Obdiv naopak 
patří v této skupině našim sousedům z Dolních Počernic, jejichž muži jsou mezi vedoucí 
třicetibodovou trojicí. V polovině svých tabulek ve 2. třídě skončila kyjská rezerva (s 
rezervou TJ Královice vyhrála 2:1) i fotbalisté Hloubětína. Slavoj na závěr prohrál s Rapidem 
Malešice 1:6 a je po jedenácti kolech v B skupině šestý (4 2 5 19:24 14), stejná příčka patří i 
TJ Kyje B ve skupině D (5 1 5 19:31 16). Během čtyřměsíční přestávky se nemohou v Kyjích 
ani Hloubětíně oddávat spokojenému zimnímu spánku, v jarní části je určitě co zlepšovat. 
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VII. kapitola/2010   Školství

Školní rok 2009/2010
Školní rok 2010/2011

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 2009/2010
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. 

Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766
Mateřská škola OBLAČEK, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 967
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most I., Paculova 1115
Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218

Mateřská škola DUHA, Praha 9 – Dolní Počernice, Svatoňovická 687

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. 

Zápisy do MŠ pro školní rok 2010/11

Vyšší poptávka byla v lokalitě MŠ Kostlivého a jejího odloučeného pracoviště MŠ Osická. 
Vzhledem k tomu, že se od 1. 9. 2009 v této MŠ otevřely další dvě třídy pro 43 dětí byla 
situace částečně vyřešena. V počtu neumístěných dětí musíme také rozlišit, zda dítě splňovalo 
kritéria pro přijetí do MŠ. Z celkového počtu neumístěných dětí cca 70 nesplňovalo kritéria. 
Jednalo se o matky na mateřské dovolené nebo matky, které počítají s nástupem do 
zaměstnání od ledna 2011 a dále. Tyto děti bohužel během roku neumístíme. V říjnu 2010 
byla rozšířena kapacita MŠ Zelenečská o další 2 třídy cca 44 dětí v detašovaném pracoviště 
objektu Sadská 530, Hloubětín. MČ Praha 14 přijímá přihlášky pouze od rodičů s trvalým 
pobytem v městské části.  

Od 1. 9. 2009 rozšířena kapacita MŠ JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 o 2 třídy 
pro 43 dětí.

přihlášené děti  přijaté děti

z toho: z toho:
z HMP z ost. krajů z HMP z ost. krajů

děti odcházející do ZŠ

počet
564 0 417 0 408
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Realizované akce v roce 2010 na ZŠ a MŠ

l. MŠ Vybíralova 967 – výměna oken, portálu  a vstupních dveří 1.258 tis. Kč 
2. MŠ Vybíralova 968 -  výměna oken, portálu  a vstupních dveří 1.062 tis. Kč 
3. MŠ Šestajovická - výměna oken, portálu  a vstupních dveří    680 tis. Kč 
4. ZŠ Chvaletická – dokončení rekonstrukce školního hřiště 5.740 tis. Kč 
5. ZŠ Chvaletická – 1.etapa rek.silnoproudé elektroinstalace 8.896 tis. Kč 
6. ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce soc.zařízení žáků 2.528 tis. Kč 

Celkem 20.164 tis. Kč     
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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 (do 1. 9. 2011)
580 Kč (od 1. 9. 2011)

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 
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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 

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 2009/2010)

MATEŘSKÉ ŠKOLKY
ředitel(ka)

HLOUBĚTÍN
 MŠ Zelenečská 500, Hloubětín PaedDr. Eva Cífková   
MŠ Sadská 530 (odloučené pracoviště MŠ Zelenečská 500)
 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
 MŠ Korálek, Bobkova 766, ČM II. Bc. Olga Štěpánková
 MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM II. Bc. Ivana Jandová
 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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MŠ Vybíralova 968 – projekt samostatně, tvořivě, efektivně – pro zaměstnance školy. ŠVP –
l. část – Jak žili naši předkové, 2. část – Jsme součástí vesmíru – obě části zahrnují ekologické 
programy. 
MŠ Vybíralova 967 – vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program 
pod názvem : Duhový rok. Cílem je dovést děti ke konci předškolního období k tomu, aby 
získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. MŠ se snaží o to, aby děti 
získaly základy pro jejich další rozvoj a učení pro život a vzdělávání. Vzdělávací činnost je 
založena na přímých zážitcích, vychází ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské 
zvídavosti a potřeby objevovat svět kolem sebe.  
MŠ Kostlivého –  ŠVP s názvem Kamarádi ze školky.  Cílem je podporovat rozvoj osobnosti 
dítěte předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném 
rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a 
mezilidských vztahů.
MŠ Štolmířská –  ŠVP s názvem „Objevujeme svět se Zvídálkem a Zlostníkem“. Program 
rozdělen do deseti tematických bloků. Každý tematický blok rozdělen do čtyř podtémat. 
Každý tematický blok uveden motivačním příběhem. Při tvorbě tohoto vzdělávacího 
programu jsme se snažily, aby zvolená témata byla dostatečně široká a umožňovala 
jednotlivým učitelkám vlastní pojetí tak, aby mohly být rovnoměrně střídány činnosti 
skupinové i individuální, odpočinkové i výchovně vzdělávací. Dále jde školce o to, aby 
obsahová náplň byla pro děti srozumitelná, zajímavá, uzpůsobená jejich potřebám i věku a 
pomáhala z nich vychovat osobnosti připravené fyzicky i psychicky nejen na vstup do 
základní školy, ale i na další běžný život.
MŠ Bobkova –  ve ŠVP byly provedeny menší úpravy. Škola jako čtyřletý cyklus, ve kterým 
je dostatek prostoru pro nejrůznější aktivity, formy a metody vzdělávání. Program vede děti 
k samostatnosti, komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou zábavných 
a motivovaných činností s vlastním prožitkem. Školka hledá nové přístupy, formy a metody 
vzdělávání.  
MŠ Chvaletická –  ŠVP byl realizován v rámci projektu „Kouzelná školička“ pro děti 
zařazené do čtyř věkově heterogenních tříd. Enviromentální výchova a výchova zaměřená na 
bezpečnost byla včleňována do třídních projektů a proběhly také dvě akce pro rodiče s dětmi. 
Byl realizován pilotní projekt „Naučná stezka – zvířata kolem nás“ v areálu školní zahrady. 
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 proběh 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 – „Co nám vyprávějí písně a říkadla“   -  zaměření na osobnost dítěte a jeho 
individuality, estetického vnímání, poznávání okolního světa, reality, ale i rozvíjení fantazie, 
představivosti, upevňování vzájemných partnerských vztahů. Ve ŠVP se školka zaměřuje na 
prvky „ Zdravá mateřská škola“ kde nejdůležitější je rozvíjení. Výraznější pozornost se MŠ 
snaží věnovat dětem s odloženou školní docházkou, odchylkami v chování  jednání, dětem s 
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obtížemi v socializaci, učení. Uvedeným dětem zpracovává Individuální vzdělávací 
programy. Zvýšené úsilí se věnuje především  posilování hrubé a jemné motoriky, rozvoji 
chápání přiměřených vztahů příčin a následků, schopnosti komunikovat, pěstování 
přiměřených ambicí, uplatňování dovedností a radostného prožívání.
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. 
V denním časovém rozvrhu se snaží zvyšovat podíl spontánních činností nad řízenými a 
volnost nad omezováním.
MŠ DUHA, D. Počernice – ŠVP s názvem „Proměny roku“ . Klade důraz na harmonickou 
atmosféru, dítě je motivováno k dobrým výkonům, rozvíjí jeho sebedůvěru a vytváří 
předpoklady pro maximální individuální rozvoj. Obsah vzdělávání je uspořádán do čtyř 
tematických bloků, vycházejících z přirozeného dění v přírodě a v okolí MŠ. Učí děti vnímat 
základní životní rytmy. Tematické bloky jsou ve ŠVP úmyslně uvedeny velmi obecně tak, aby 
jejich využití nebylo pro jednotlivé učitelky příliš zavazující, ale naopak jim poskytovalo co 
nejvíce prostoru pro vlastní kreativitu a samostatnost při plánování.

Environmentální výchova
Vychází z hlavních cílů ŠVP. Zaměření je například koncipováno myšlenkou částečného 
odvrácení pozornosti od přetechnizované společnosti, snahou o uvědomění si podstaty bytí, 
souladu života s přírodou. Hlavním cílem je vytvářet u dětí vztah k živé i neživé přírodě, 
seznamovat je s nejbližším okolí, chápat přírodu jako celek, učit se chránit přírodu pro sebe i 
druhé. Pomocí bloku ve ŠVP „Barevný kontejner“ se seznamují s materiály a s předměty, 
které nás obklopují v běžném životě, s jejich vlastnostmi, materiály, ze kterých jsou vyrobeny, 
jejich použití a posléze i jejich třídění pro odpad. Aktivně se zúčastňují při ošetřování květin 
ve třídě i na školní zahradě. Svoje poznatky dokáží vyjádřit v estetických činnostech i v běžné 
praxi. MŠ využívají vzdělávacích programů Lesů Praha a Sdružení TEREZA, Toulcův dvůr.
                                                                              
Multikulturní výchova
Součástí ŠVP MŠ Šebelova je zařazeno téma „Vesmírný koráb z Měsíce, vidíme města, 
vesnice“, kdy děti seznamuje nejen s vývojem lidské rasy ale i s tím, že na světě je několik 
různých rad lidí, kteří mají svoje určité prostředí přírodní i kulturní, jiné zvyky, řeč. MŠ děti 
učí, aby si uvědomily svá práva i práva druhých, chápaly, že všichni lidé mají stejnou 
hodnoty. Děti jsou seznamovány s tím, že nespravedlnost, ublížení, ponižování, lhostejnost, 
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.

Prevence rizikového chování
Učitelky do výchovně vzdělávací práce zařazují kompetence podpory zdraví a zdravého 
životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů. Jedná se 
zejména o rozvoj sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty, podpora zkušeností, které poskytují 
potěšení a touhu účastnit se aktivit, schopností přizpůsobení se životu v sociální skupině. 
Prevence je prováděna ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u 
dětí dotýká:

 oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa 
a pohybové aktivity

 oblast sociální (komunikace, sociální dovednosti)
 oblast rodinné a občanské výchovy
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V případě zjištění vzniku patologických jevů mají zaměstnanci povinnost toto zjištění hlásit 
ředitelce školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postupu v souladu se 
zákonem a ostatními institucemi. 

Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
MŠ Šebelova – spolupráce se ZŠ Gen. Janouška „My a životní prostředí“

Cíly a priority
 MŠ Gen Janouška – zapojení do projektu Adopce na dálku – za podpory a finančního 
přispění rodičů školka adoptovala chlapce z Indie, který díky pomoci MŠ již navštěvuje 5. 
třídu ZŠ.
 Preventivně-léčebné kůry v Solné jeskyni.
 Negativní vlivy, jako jsou časté konflikty a agresivní projevy dětí se MŠ snaží 
omezovat v co největší míře. Děti se učí všímat si těchto situací, umět se jim vyvarovat, umět 
přivolat dospělého, umět požádat o pomoc
 Zlepšovat tělesné zdatnosti a podporování fyzické pohody.
 Rozvíjet řečové schopnosti
 Podpora dušení pohody dětí i zaměstnanců. Umožnit co nejvíce účasti pedagogům na 
akcích dalšího vzdělávání a provozním zaměstnancům účastnit se na akcích školy, vzájemná 
dobrá spolupráce mezi všemi zaměstnanci.

96 dětí z MŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky
Ukrajina 29, Vietnam 17, Srbsko 2, Bulharsko 2, Japonsko 1, Čína 3,  Indie 1, Ruská federace 
10, Gruzie 1,  Slovensko 6, Litva 2, Pakistán 2, Makedonie  2, Bosna 1, Mongolsko 3, 
Libanon 1, Polsko 1, Kazachstán 1. 
Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace je 
s rodiči těchto dětí, 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, chtivé po poznatcích. Děti z Ruské federace a z Ukrajiny přicházejí z neznalostí 
našeho jazyka, ale rovněž se rychle začleňují do kolektivu a doučují řeč. Vzdělávání cizinců a 
národnostních menšin probíhá přirozenou integrací těchto dětí do běžné třídy MŠ.      
Problémy jsou v menší míře s rodiči dětí z romského prostředí – pozdní platby školného a 
stravného po upomínání. Paní učitelky se musí těmto dětem individuálně věnovat, což je při 
celkovém počtu 28 dětí na třídě velmi náročné a jejich péče o tyto děti je na úkor ostatních 
dětí.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ředitel(ka)

HLOUBĚTÍN
ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín Mgr. Eva Hradská   
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec Mgr. Josef Knepr   

ČERNÝ MOST
 ZŠ Bří Venclíků 1140, ČM I. PaedDr. Jaroslav Martanovič
 ZŠ Generála Janouška 1006, ČM II. Mgr. Ilona Šťastná   
 ZŠ Vybíralova 964, ČM II. PaeDr. Petr Skalský, CSc.   

Zákl.umělecká škola Ratibořická 1899/30, Praha 9-Horní Počernice
Pobočka školy: Generála Janouška 1060 Libor Zíka

KYJE
 ZŠ Šimanovská 16, Kyje Mgr. Jana Novotná   

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.
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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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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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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
 Střední 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 gastronomie a podnikání Ing. Zdeňka Matoušová

Za Černým mostem 362/3, Černý Most

 Soukromé gymnázium ARCUS RNDr. Eva Závětová
Bří Venclíků 1140, Černý Most

 Gymnázium Praha 9
Chodovická 2250, Horní Počernice
Detašované pracoviště v ZŠ Vybíralova, Praha 14
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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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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 



- 114 -

Mateřské školy za školní rok 2010/2011
Od 1. 9. 2010 rozšířena kapacita MŠ Zelenečská500, Praha 9 – Hloubětín o 2 třídy v objektu 
Sadská 530, Praha 9 – Hloubětín. 

MŠ Vybíralova 968 – projekt samostatně, tvořivě, efektivně – pro zaměstnance školy. ŠVP –
l. část – Jak žili naši předkové, 2. část – Jsme součástí vesmíru – obě části zahrnují ekologické 
programy. 
MŠ Vybíralova 967 – vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program 
pod názvem : Duhový svět. Cílem je dovést děti ke konci předškolního období k tomu, aby 
získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. MŠ se snaží o to, aby děti 
získaly základy pro jejich další rozvoj a učení pro život a vzdělávání. Vzdělávací činnost je 
založena na přímých zážitcích, vychází ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské 
zvídavosti a potřeby objevovat svět kolem sebe.  
MŠ Kostlivého –  ŠVP s názvem Kamarádi ze školky.  Cílem je podporovat rozvoj osobnosti 
dítěte předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném 
rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a 
mezilidských vztahů.
MŠ Štolmířská –  ŠVP s názvem „Objevujeme svět se Zvídálkem a Zlostníkem“. Program 
rozdělen do deseti tematických bloků. Každý tematický blok rozdělen do čtyř podtémat. 
Každý tematický blok uveden motivačním příběhem. Při tvorbě tohoto vzdělávacího 
programu jsme se snažily, aby zvolená témata byla dostatečně široká a umožňovala 
jednotlivým učitelkám vlastní pojetí tak, aby mohly být rovnoměrně střídány činnosti 
skupinové i individuální, odpočinkové i výchovně vzdělávací. Dále jde školce o to, aby 
obsahová náplň byla pro děti srozumitelná, zajímavá, uzpůsobená jejich potřebám i věku a 
pomáhala z nich vychovat osobnosti připravené fyzicky i psychicky nejen na vstup do 
základní školy, ale i na další běžný život.
MŠ Bobkova –  nový ŠVP program s názvem Rok v Mateřské škole Korálek, který 
především staví na individualizované vzdělávací nabídce podle Gardnerovy teorie 
mnohočetných inteligencí. Prioritou vzdělávací nabídky programu je možnost volby podle 
talentu a zájmu, rozvoj silných stránek osobnosti dítěte a výchova ke zdravému životnímu 
stylu. Program obsahuje projekty s celoročním záběrem pro volbu podle talentu a zájmu dětí a 
projekty pro posílení zdraví a výchovu ke zdravému životnímu stylu především širokou 
nabídku tělovýchovných a sportovních činností. 
MŠ Chvaletická –  pracuje podle školního vzdělávacího programu „Kouzelná školička“, 
který je koncipován na 3 roky. Děti jsou zařazené do 4 věkově heterogenních tříd, pro 
předškolní děti je připravený program Školička pro šikulky s cílem připravit děti na vstup do 
základní školy. Školní program byl realizován v rámci třídních projektů a v rámci skupinové 
práce.
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 proběh plynule a bezproblémově. Všechny činnosti jsou na 
základě ročních období, slavností a událostí v mateřské škole koncipovány tak, aby dítě 
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získalo jeho fyzickou, psychickou a sociální samostatnost zároveň se základy kompetencí pro 
jeho další rozvoj učení a pro jeho celoživotní vzdělávání.
MŠ Zelenečská – „Co nám vyprávějí písně a říkadla“   -  zaměření na osobnost dítěte a jeho 
individuality, estetického vnímání, poznávání okolního světa, reality, ale i rozvíjení fantazie, 
představivosti, upevňování vzájemných partnerských vztahů. Ve ŠVP se školka zaměřuje na 
prvky „ Zdravá mateřská škola“ kde nejdůležitější je rozvíjení. Výraznější pozornost se MŠ 
snaží věnovat dětem s odloženou školní docházkou, odchylkami v chování  jednání, dětem s 
obtížemi v socializaci, učení. Uvedeným dětem zpracovává Individuální vzdělávací 
programy. Zvýšené úsilí se věnuje především  posilování hrubé a jemné motoriky, rozvoji 
chápání přiměřených vztahů příčin a následků, schopnosti komunikovat, pěstování 
přiměřených ambicí, uplatňování dovedností a radostného prožívání.
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. 
V denním časovém rozvrhu se snaží zvyšovat podíl spontánních činností nad řízenými a 
volnost nad omezováním.
MŠ DUHA, D. Počernice – ŠVP s názvem Hrajeme si „Duho, kolik barev máš“. Na tento 
program navazují třídní programy vypracovávané učitelkami na jednotlivých třídách. Součástí 
TVP jsou jednotlivé projekty,  které jsou plně kompatibilní se ŠVP, vzdělávání probíhá 
v souladu s RVP pro mateřské školy se zaměřením na celkový rozvoj dítěte, na jeho 
schopnosti přizpůsobit se a přijímat nové poznatky, umět si osvojit si základní společenské 
hodnoty, na nichž je postavena naše společnost. Získat osobní samostatnost, schopnost 
projevovat se jako samostatná osoba. 

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů).

Nekvalifikované učitelky mají zájem o práci s dětmi a zejména o doplnění 
potřebné kvalifikace. 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2010

Věk do 30 let 
včetně

31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 let

počet pracovníků      5       24        39       30        8

 ped. prac.  
celkem

 ped. prac. 
s odbornou 

 ped. prac. 
bez odborné

počet (fyz. osoby) 
k 31.12.2009 106

          

89 17
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků – počet účastníků, průměrná délka
vzdělávání na l účastníka, zaměření vzdělávání

    
    Hudební činnosti
    Změny právních předpisů
    Pohybové aktivity
    Ekologie
    Psychomotorické hry                                          
    Výtvarné činnosti
    Základní semináře 1. pomoci
    Odborné semináře zaměřené na školský zákon, odměňování atd. 
    Semináře zaměřené na metodickou činnost
    Poruchy chování
    Vývoj řeči

             
Počet účastníků - 84
Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka – 16,5 hodin
Doplnění odborné kvalifikace: 17

Zápisy do MŠ pro školní rok 2010/11

Poznámka: z toho Dolní Počernice: přihlášených 36
                                                          přijatých       32
                                               odcházejích do ZŠ  32    

Vyšší počet přihlášených dětí: rodiče podávají přihlášku současně na 2 až 3 mateřské 
školy, přihlašují dětí, které dovrší 3 roky až v následujícím školním roce, zájemci z jiných 
městských částí.  

Vyšší poptávka byla v lokalitě MŠ Kostlivého a jejího odloučeného pracoviště MŠ 
Osická.  V počtu neumístěných dětí musíme také rozlišit, zda dítě splňovalo kritéria pro přijetí 
do MŠ. Z celkového počtu neumístěných dětí cca 70 nesplňovalo kritéria. Jednalo se o matky 
na mateřské dovolené nebo matky, které počítají s nástupem do zaměstnání od ledna 2012 a 
dále.  V říjnu 2010 byla rozšířena kapacita MŠ Zelenečská o další 2 třídy cca 44 dětí 
v detašovaném pracoviště objektu Sadská 530, Hloubětín. MČ Praha 14 přijímá přihlášky 
pouze od rodičů s trvalým pobytem v městské části.  

přihlášené děti  přijaté děti

z toho: z toho:

z HMP z ost. krajů z HMP
z ost. 
krajů

děti odcházející do 
ZŠ

počet

630 4 520 1 448
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Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog)
Všechny MŠ spolupracují s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9. 
Spolupráce s PPP je na velmi dobré úrovni. Psycholožka vyšetřuje děti v MŠ a dále si je zve 
společně s rodiči do poradny. Především se jedná o děti s návrhem na OŠD, nebo děti 
hyperaktivní, či jiným druhem postižení. Současně s psycholožkou MŠ spolupracují i při 
vytipování dětí na integraci.
Spolupráce s SPC je také na dobré úrovni. Speciální pedagog ve spolupráci s učitelkami MŠ 
vyšetřuje vytipované děti, zařazuje si je do své péče a spolupracuje v této péči s asistentkou 
logopeda. Zároveň se podílí na vytipování děti na integraci a podávání návrh na Magistrát –
MŠ Šebelova a Zelenečská, které mají speciální třídy. Ve speciálních třídách pracuje 
speciální pedagog s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním. Rovněž asistent pedagoga 
má odpovídající vysokoškolské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku.

Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery škol. Údaje o mimoškolních 
aktivitách
Kluby rodičů, kontrola kvality jídla, účast na společenských oslavách, mimořádné dny v MŠ, 
třídní a účelové schůzky, školní akademie, odpolední posezení, veřejná vystoupení spolupráce 
s UK F-pedagogická, spolupráce se ZŠ – návštěva dětí v I. třídách ZŠ, školy v přírodě, 
společná dovolená rodičů s dětmi pod záštitou MŠ, saunování dětí, spolupráce s odborem 
školství MČ Praha 14. Většina mateřských škol má velmi dobré vztahy  s rodiči, kvalitní a 
přátelský kolektiv.

MŠ pořádají řadu mimoškolních aktivit: turistické výlety v rámci ŠVP, různé vyhlašované 
soutěže, školy v přírodě, spolupráce se ZŠ. Pořádají se výstavy, dílny, představení, karneval, 
rozloučení s předškoláky, „noc v MŠ, návštěvy divadel a jiných kulturních akcí. Akce 
Barevné korálky, kterou pořádá MČ Praha 14. Celopražské sportovní hry. Pořádání 
jazykových, plaveckých kurzů atd. Všechny školky nabízejí dostatečný výběr mimoškolních 
aktivit, o které je ze strany rodičů mimořádný zájem.
Dále školky spolupracují s MHMP, Městskou knihovnou, s OS Motýlek, s Policií ČR –
přednášky, besedy atd. Mezinárodní spolupráce se zatím neuskutečnila.

Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy
Výuka anglického jazyka probíhá  v MŠ jako nadstandartní aktivita, vzhledem k zájmu 
rodičů, seznamovat děti v předškolním věku s cizím jazykem. Výuka je většinou zajišťována 
jazykovou školou. Obsah učiva je vyvěšen na nástěnce v šatně. Probíhá i ukázková hodina pro 
rodiče. 

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců 
ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním 
dětí cizinců do prostředí MŠ

stát počet dětí
Ukrajina 34
Vietnam 25 
Srbsko 3 

Bulharsko 2
Kazachstán 2

Čína 6
Alžírsko 1

Ruská federace 6
Gruzie 1
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Slovensko 12
Německo 1
Pakistán 1

Makedonie 1
Bosna 1

Mongolsko 4
Libanon 3
Kongo 1

Arménie 1
Chorvatsko  1

                            
celkem  106

Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace je 
s rodiči těchto dětí, 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, chtivé po poznatcích. Děti z Ruské federace a z Ukrajiny přicházejí z neznalostí 
našeho jazyka, ale rovněž se rychle začleňují do kolektivu a doučují řeč. Vzdělávání cizinců a 
národnostních menšin probíhá přirozenou integrací těchto dětí do běžné třídy MŠ.      
Problémy jsou v menší míře s rodiči dětí z romského prostředí – pozdní platby školného a 
stravného po upomínání. Paní učitelky se musí těmto dětem individuálně věnovat, což je při 
celkovém počtu 28 dětí na třídě velmi náročné a jejich péče o tyto děti je na úkor ostatních 
dětí.  
Environmentální výchova
Vychází z hlavních cílů ŠVP. Zaměření je například koncipováno myšlenkou částečného 
odvrácení pozornosti od přetechnizované společnosti, snahou o uvědomění si podstaty bytí, 
souladu života s přírodou. Hlavním cílem je vytvářet u dětí vztah k živé i neživé přírodě, 
seznamovat je s nejbližším okolí, chápat přírodu jako celek, učit se chránit přírodu pro sebe i 
druhé. Pomocí bloku ve ŠVP „Barevný kontejner“ se seznamují s materiály a s předměty, 
které nás obklopují v běžném životě, s jejich vlastnostmi, materiály, ze kterých jsou vyrobeny, 
jejich použití a posléze i jejich třídění pro odpad. Aktivně se zúčastňují při ošetřování květin 
ve třídě i na školní zahradě. Svoje poznatky dokáží vyjádřit v estetických činnostech i v běžné 
praxi. MŠ využívají vzdělávacích programů Lesů Praha a Sdružení TEREZA, Toulcův dvůr. 
Např. v MŠ Chvaletická proběhly 2 akce pro rodiče s dětmi na školní zahradě – podzimní a 
jarní hra zaměřená na vztah člověka k přírodě a poznávání přírodních jevů a souvislostí. 
V březnu proběhl Den vody zakončený hrou pro děti. Ve spolupráci se společností ORNITA 
proběhlo pro děti výukové představení Veverka a na jaře měly děti možnost se seznámit 
s chovem dravých ptáků a shlédly ukázku jejich výcviku.
                                                                              
Multikulturní výchova
Součástí ŠVP MŠ Šebelova je zařazeno téma „ Vesmírný koráb z Měsíce, vidíme města, 
vesnice“, kdy děti seznamuje nejen s vývojem lidské rasy ale i s tím, že na světě je několik 
různých rad lidí, kteří mají svoje určité prostředí přírodní i kulturní, jiné zvyky, řeč. MŠ děti 
učí, aby si uvědomily svá práva i práva druhých, chápaly, že všichni lidé mají stejnou 
hodnoty. Děti jsou seznamovány s tím, že nespravedlnost, ublížení, ponižování, lhostejnost, 
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. V MŠ Bobkova 
počítá nový ŠVP se zpracováním obsahu v integrovaných blocích „Letem světem“, „Každý 
z nás je jiný“ a „Jak se žije ve světě“. Na všech MŠ multikulturní výchova přirozeně 
prostupuje celým vzdělávacím procesem dětí. V mateřských školách nejsou rasové problémy. 
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Prevence rizikového chování
Učitelky do výchovně vzdělávací práce zařazují kompetence podpory zdraví a zdravého 
životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů. Jedná se 
zejména o rozvoj sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty, podpora zkušeností, které poskytují 
potěšení a touhu účastnit se aktivit, schopností přizpůsobení se životu v sociální skupině. 
Prevence je prováděna ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u 
dětí dotýká:

 oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa 
a pohybové aktivity

 oblast sociální (komunikace, sociální dovednosti)
 oblast rodinné a občanské výchovy

V případě zjištění vzniku patologických jevů mají zaměstnanci povinnost toto zjištění hlásit 
ředitelce školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postupu v souladu se 
zákonem a ostatními institucemi. 

Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

MŠ Šebelova – spolupráce se ZŠ Gen. Janouška „My a životní prostředí“

Děti s trvalým po bytem v jiném kraji
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počet dětí 
celkem

1   4   5

z toho
nově 

přijatí
1 1

Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)
 MŠ Gen Janouška – zapojení do projektu Adopce na dálku – za podpory a finančního 

přispění rodičů školka adoptovala chlapce z Indie, který díky pomoci MŠ již 
navštěvuje 5. třídu ZŠ.

 Preventivně-léčebné kůry v Solné jeskyni.
 Negativní vlivy, jako jsou časté konflikty a agresivní projevy dětí se MŠ snaží 

omezovat v co největší míře. Děti se učí všímat si těchto situací, umět se jim 
vyvarovat, umět přivolat dospělého, umět požádat o pomoc

 Zlepšovat tělesné zdatnosti a podporování fyzické pohody.
 Rozvíjet řečové schopnosti
 Podpora dušení pohody dětí i zaměstnanců, Umožnit co nejvíce účasti pedagogům na 

akcích dalšího vzdělávání a provozním zaměstnancům účastnit se na akcích školy, 
vzájemná dobrá spolupráce mezi všemi zaměstnanci.

Seznam MŠ správního obvodu m. č Praha 14
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Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766
Mateřská škola OBLAČEK, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 967
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most I., Paculova 1115
Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218

Mateřská škola DUHA, Praha 9 – Dolní Počernice, Svatoňovická 687

Základní školy za školní rok 2010/2011 
Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 
Na všech ZŠ se ŠVP osvědčil.  Je flexibilní, takže si škola učivo libovolně posouvá a upravuje 
podle vhodnosti tématu či souvislosti s jinými předměty. Program bere větší ohledy na žáky 
SPU a nadané děti, ale ani ostatní žáci nemají problém s naplňováním programu. Rozvíjí 
klíčové kompetence, které tvoří základ pro další celoživotní umění a orientaci v každodenním 
praktickém životě např. kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a 
personální, občanské pracovní atd. 
Ke zhodnocení ŠVP školy využily stávajících zkušeností a výsledků testování SCIO. ŠVP se 
průběžně aktualizuje, dotváří a přizpůsobuje vnějším a vnitřním změnám a potřebám škol. 
K plnění ŠVP přispívají i lépe vybavené třídy – multimediální učebny přírodopisu, fyziky, 
zeměpisu, interaktivní tabule atd.

Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Na většině škol probíhá výuka Aj od 3. ročníku, na druhém stupni jako povinně volitelný
předmět Nj. V ZŠ Vybíralova měli žáci možnost konverzovat v anglickém jazyce s rodilými 
mluvčími v rámci pravidelné výuky nebo jednou týdně ve školním kroužku. V ZŠ 
Chvaletická proběhlo školní kolo olympiády pro 1. a 2. stupeň ve spellování v anglickém 
jazyce. Pozvání do školy přijali rodilí mluvčí, kteří s žáky sehráli divadlo. V rámci oborových 
dnů se vybraní žáci zúčastnili projektu vedeného pouze v anglickém jazyce. Tématem byly 
cestovatelské zajímavosti – výstupem byla prezentace jednotlivých žáků. Škola podporuje 
školní anglické kroužky, připravující žáky na výuku anglického jazyka v této škole. V ZŠ Bří 
Venclíků byla žákům osmých a devátých tříd nabízena možnost konverzace s rodilými 
mluvčími pro prohloubení znalostí anglického jazyka a praktickou aplikaci získaných 
znalostí.
Pro doplnění odborné kvalifikace potřebné k výuce anglického jazyka se dva učitelé v ZŠ 
Hloubětínská účastní projektu „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků 
na území hl. města Prahy – JARO II, které realizuje MHMP ve spolupráci s Masarykovým 
ústavem vyšších studií. Tento projekt je financován z ESF EU.    

Pedagogičtí pracovní (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o      
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoliv aprobovanost

 ped. prac.  
celkem

 ped. prac. 
s odbornou 

 ped. prac. 
bez odborné
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Nekvalifikovaní učitelé se doplňují vzdělání.

Věková struktura pedagogických pracovníků

věk počet (fyzické osoby) 
k 31.12.2010

méně než 30 20

31 – 40 34

41 – 50 77

51 – 60 68

61 – a více 25

  
Další vzdělávání pedagogických pracovníků - počet účastníků, průměrná délka 
vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání.

Jedná se o stručný seznam. Všechny školy plní program dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků v souladu se zákonem. Pouze upozorňují na nedostatek finančních prostředků 
určených pro tuto oblast. 
Kombinované studium Teorie a praxe školského managementu          
Tvořivá škola
Problematika vzdělávání cizinců.
Pohybové a psychomotorické hry v ŠD
Pedagogická diagnostika
Vztahy na pracovišti - komunikace
Informační technologie
Jazyky bez barier 
Nadaní žáci
Moderní výuka Aj
Využití interaktivní tabule ve výuce
Environmentální výuka
Kyberšikana
Hrajeme si v matematice
Výuka čeština jako cizího jazyka
Nové vyučovací metody
Rozumíme penězům
Extrémismus
Alternativní práce se skupinou
Práce žáků s SPU
a další odborné  kurzy k průběžnému vzdělávání, k rozšíření odborné kvalifikace a k doplnění
odborné kvalifikace

počet (fyz. osoby) 
k 31.12.2010

224 95% 5%
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Celkově se zúčastnilo dalšího vzdělávání cca 450 účastníků průměrná délka vzdělávání na 1 
účastníka 6,5 hodiny záleží na typu vzdělávání

Další vzdělávání bylo zaměřeno na praxi, odborné semináře i doplňující kvalifikaci.
ZŠ Bří Venclíků sloužila jako školící pracoviště Tvořivé školy, dvě vyučující jsou 
republikovými lektorkami tohoto vzdělávacího programu a prezentovaly se na 12 školících 
akcích (český jazyky, IT a PC pro učitele, interaktivní tabule).  
ZŠ Šimanovská – 1 pracovník – doplnění odborné kvalifikace – výchovné poradenství
ZŠ Vybíralova –  Pedagogická fakulta – 1 pracovník
                            Celoživotní vzdělávání – 2 pracovníci

Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 
2011/12 

zapsané děti přijaté děti
odklady škol. 

docházky
počet 451 352 99

      ZŠ Horní Počernice                   54                                   47                                  7 
     (správní obvod)
                                                  

Hodnocení činnosti školních družin a klubů
Školní družiny se řídí plánem práce na školní rok. Provoz ŠD je od 6.30 – 17.00 hodin. Pro 
svojí činnost využívají družiny školní hřiště, školní pozemek. Hospitace probíhaly průběžně, 
nedostatky byly řešeny ihned. Účast vychovatelek na třídních schůzkách pravidelná. 
Metodické schůzky vychovatele vždy následující den po pedagogické a provozní poradě. Ve 
své činnost školní družina spolupracuje s třídními učiteli 1.stupně, se zájmovými útvary a 
koordinuje s nimi svoji činnost nebo se na ni podílí. Školní družiny se soustředí zejména na 
výtvarnou, pracovní a sportovní činnost. Starší děti využívají sportovního areálu, výlety a 
vycházky jak do přírody, tak k poznávání Prahy. Většina dětí navštěvuje kroužky v ZŠ, které 
reprezentovaly školy na různých veřejných vystoupeních a rovněž děti vystupují na Školních 
akademiích. Školní družiny se většinou podílejí na organizování všech soutěží 1. stupně.
Některé tradiční družinové akce: Mikulášská nadílka, dětský karneval, soutěž v jízdě na kole, 
návštěvy dopravního hřiště, příprava dárků na uvítání prvňáčků atd. Veškeré aktivity družin 
jsou k dispozici v jednotlivých výročních zprávách ZŠ.
Kluby plní funkci útočiště, kde mají žáci k dispozici počítače, hry, knihy a mohou trávit volný 
čas mezi výukou. Např. v ZŠ Gen. Janouška mohou děti cizinců přicházet do knihovny na 
hodiny češtiny v rámci programu Rozlety, zkonzultovat nějaký problém, nejasnosti v českém 
jazyce, poradit s úkolem. V ZŠ Hloubětínská je realizován klub formou nepravidelné 
docházky žáků II. stupně a žáků pátých tříd během polední přestávky před odpoledním 
vyučováním. Žáci mají v klubu k dispozici dva počítače, řadu společenských her, stolní 
fotbálek i část fondu školní knihovny. Během roku proběhlo v klubu v odpoledních hodinách 
několik turnajů ve stolním fotbálku.

Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost 
speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policí
ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty)
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Výchovné poradenství se zaměřuje především na sestavení Strategie výchovného poradenství, 
připravuje podklady pro individuální plán vzdělávání žáků, je přítomen při výchovných 
komisích a ostatních závažných jednání s rodiči – připravuje podklady, konzultuje 
s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků, spolupracuje s PPP, s orgány státní správy 
a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole.
Školy spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou, sociální odborem, Policí ČR, 
psychology, speciálními pedagogy, s rodiči, s Úřadem práce a dalšími subjekty, PPP, 
středními školami, s dětskými neurology k problematice dětí s ADHD. V ZŠ Gen. Janouška a 
ZŠ Bří Venclíků působí školní poradenské pracoviště.
Výchovný poradce poskytuje poradenské služby:  žákům, rodičům, kolegům ve výchově a 
vzdělávání dítěte. Spolupracuje se školním metodikem prevence, vedením školy a s ostatními 
pedagogy. Zprostředkovává odborné diagnostické vyšetření ve spolupracujícím poradenském 
zařízení. Každá třída má sestaven výchovný plán za pomoci tř. kolektivu, tř. učitele, rodičů, 
žáků, Školním parlamentem, metodikem PSPJ a formou „PROSPE“, který je každoročně 
vyhodnocován pro příští školní období. Výchova k volbě povolání je obsažena ve všech 
předmětech na I..st. a II.st. a  volnočasových aktivitách se snaží školy vybavovat žáky 
kompetencemi potřebnými při rozhodování pro jejich další profesní a vzdělávací orientace, 
při jejich vstupu na trh práce. Zvýšená péče je rovněž věnována cizincům a romským dětem. 
Péče o cizince byla především směrována na jazykové vyučování a zvládnutí komunikace 
v českém jazyce a u romských dětí na podporu jejich sociálního vývoje. Podstatná část péče o 
cizince byla zabezpečována z prostředků grantu pro integraci cizinců ze třetích zemí.
Výchovní poradce v rámci DVPP absolvují řadu seminářů. Přehled problémů, které se řešily 
na školách: absence, pozdní příchody, neplnění školních povinností, nevhodné chování, 
prospěch, neadekvátní chování vůči spolužákům osobní problémy žáka. Spolupráce s PPP na 
velice dobré úrovni (vyšetření, kontrolní vyšetření, hospitace, depistážní diktát, testy profesní 
orientace, beseda s psychologem atd. V oblasti poradenství:  výuka k volbě povolání, testy 
profesní orientace, výstava Schola Pragensis, informativní schůzky pro rodiče atd.  Žáci si 
myslí, že nabídka škol je dostatečná. Cílem je zabezpečit dostatek informací z oblasti výběru 
budoucího povolání pro žáky 8. a 9. tříd. Seznámit žáky s nabídkou studijních a pracovních 
příležitostí po ukončení ZŠ. Poskytnout poradenskou činnost žákům k této problematice 
přímo na škole nebo prostřednictvím externích specializovaných pracovišť. 

Všechny školy spolupracují s PPP pro Prahu 9, SPC, s policií, sociálními odbory, rodiči, 
případně s dalšími subjekty a složkami.

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolních 
aktivity
Spolupráce s rodiči a ostatními partnery na velice dobré úrovni. Toulcův dvůr, Tereza, 
asociace EAZA , sdružení EKODOMOV, Státní zdravotní ústav, Úřad práce, Občanské 
sdružení EduArt, školské rady, příspěvky do Listů Prahy 14, spolupráce s MŠ. S polupráce 
s Policií ČR (Ajaxův zápisník, přednášky, Dni městské policie hl. m. Prahy. Spolupráce 
s občanským sdružením Život dětem, Adra. Veřejné sbírky „Srdíčkový den“ , spolupráce 
s HZS hl. m. Prahy. V rámci autoevalučního procesu byl rodičům, žákům i učitelům zadán 
dotazník mapující sociální klima školy. Společné akce pro děti a rodiče. Český červený kříž, 
Nadace škola hrou, Přírodovědecká fakulta, Eurdis, ZOO Praha, Triangl, Muzeum policie ČR, 
Klub ekologické výchovy, Česká koalice proti tabáku atd.
Mezinárodní spolupráce  - školy nevykazují aktivity v této oblasti
Mimoškolní aktivity: orientální tance, fotbal florbal aerobik, stolní tenis, internetové kluby, 
keramika, míčové hry, dramatické kroužky. Zajímavé akce pořádané školou: vánoční trhy, 
Zátopkovy štafety, Týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy, projekty. Účast žáků 
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v biologické, fyzikální, chemické, zeměpisné , v českém jazyce. Recitační a konverzační 
soutěže. Lyžařské kurzy, školy v přírodě, relaxačně poznávací pobyty, adopce na dálku, 
sponzorování ZOO, sběr, exkurze, přednášky, divadelní představení, koncerty apod. Na ZŠ 
Vybíralova Třídenní prožitkové kurzy 6.,7. a 8. tříd. – velice pozitivní hodnocení ze strany 
žáků i učitelů jak pro důležitost jednotlivých témat samotných (drogy, šikana, první pomoc),  
tak i pro zlepšení sociálních vztahů ve třídě. Vytvoří se porozumění mezi třídním učitelem a 
žákem a zároveň se nenásilným a pozitivním způsobem formuje osobnost každého účastníka 
pro jeho budoucí život. Za významné můžeme považovat s ohledem na poměrně vysoký počet 
žáků, kteří se nenarodili v naší republice, účast v Emergentním projektu Ministerstva vnitra 
ČR, v rámci které školy zajišťují bezplatné kurzy českého jazyka jednak pro rodiče naších 
žáků, jednak pro žáky samé (doučování českého jazyka).     

Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
ZŠ Bří Venclíků se zapojila v rámci programu eTwinning, který nabízí možnost najít virtuální 
partnery po celé Evropě a domluvit si s nimi spolupráci v rámci dílčích projektů: 

 Welcome in our classroom  (seznámení s žáky ostatních tříd zúčastněných zemí)
 The Meaning of Colours (formou výstavek a obrazů uvažovat nad významem barev  a 

barevném vidění např. Jak by vypadal svět bez barev?
 Love this song (výměna nahraných videí se zpěvem dětské písničky a její naučení)

V současné době program ukončen
ZŠ Gen. Janouška se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. V roce 2005/06 získala 
titul  Škola udržitelného rozvoje I. stupně, titul propůjčen do roku 2011 a mezinárodní titul 
Ekoškola. V roce 2008/09 se podařilo obhájit mezinárodní titul Eco-Schools. V rozpočtu 
školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je 
výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, 
navázaných kontaktů. Příklady dobré praxe jsou prezentovány koordinátorkou EVVO na: 
Krajská setkání koordinátorů Středočeského, Moravskoslezského, Olomouckého kraje. 
Semináři Biodiverzita jako průřezové téma ŠVP – ve Středočeském, Olomouckém, 
Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Zkušenosti z práce školy v oblasti EVVO i zkušenosti 
z účasti v mezinárodním projektu Ekoškola byly zveřejněny na www.zelenaskola.sk.
ZŠ Šimanovská je také zapojena v projektu EKOŠKOLA. Obhájila titul v červnu 2010.
ZŠ Hloubětínská – v rámci projektu „Země našich spolužáků“ navštívila školu velvyslankyně 
J.E.Paivi Hiltunen-Toivio, které žáci předali knihu s projektem o Finsku. Zaměstnanci 
velvyslanectví připravili žákům program, během něhož získali informace o každodenním 
životě ve Finsku. Program byl ukončen kvízem, kde děti mohly předvést své vědomosti o 
Finsku. V roce 2010 navštívili školu žáci a učitelé z jihofinaského městečka Toytya.
ZŠ Vybíralova – díky úspěchům ve školní lize ragby (pětinásobný titul mistra republik) 
navštívili žáci v října 2010 soukromou základní školu Marcellin Champagnat ve Feurs 
nedaleko Lyonu. V červnu 2010 škola hostila skupina francouzských dětí z partnerské 
základní školy.

V současné době ZŠ nemají výrazně nadané žáky, kteří by potřebovali individuální plán 
výuky. V jednotlivých třídách jsou ale děti, které svým zájmem a mírně nadprůměrnými 
schopnostmi v některých předmětech vyžadují individuální péči tak, aby docházelo k rozvoji 
jejich osobnosti. Tito žáci přímo v hodinách pracují na problémových úlohách, základní učivo 
je doplňováno rozšiřujícím učivem. Péče o tyto žáky je komplikovaná z několika hledisek. 
Vzhledem k výši normativů na žáka musí školy usilovat o maximální naplněnost tříd. Na 
druhém stupni je situace komplikovaná tím, že nejlepší žáci přecházejí v pátém a sedmém 
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ročníku na víceletá gymnázia. Zcela logicky přestupují nejnadanější žáci. I přesto z testování 
SCIO vyplývá, že nejlepší  
 V ZŠ Gen. Janouška pracuje metodik pro nadané, který byl v kontaktu s klubem rodičů StaN-
Echa (Společnost pro talent a nadání). Metodik také spolupracoval s dětskou sekcí společnosti 
Menza a pod její záštitou vedl nízkoprahový herní klub, kde si žáci pomocí logických a 
fantazijních her mohli rozvíjet logické myšlení a kreativity. Učitelé byli seznámeni 
s problematikou nadání v jednom z pravidelných setkání, kde se především dozvěděli, jaká 
specifika se objevují u nadaných žáků, na co si dávat pozor, jaké právní předpisy k tématu 
existují, jaká je dostupná literatura. 
Žáci škol se účastní vědomostních soutěží a olympiád, a to jak v matematice, tak i v českém 
jazyce a ostatních naukových předmětech..

Polytechnická výchova
Polytechnická výchova je zaměřena na osvojení technologických základů různých řemesel a 
dovedností. Má v dětech prohlubovat znalost mnohých technologických postupů, formovat 
jejich zručnost a v neposlední řadě u nich budovat vztah k manuálním činnostem. 
Polytechnická výchova se uskutečňuje v povinném vyučovacím předmětu Pracovní činnosti a 
představuje na I. stupni práce s drobným materiálem, konstrukční činností a přípravu pokrmů, 
na II. stupni práci v dílnách, základy vaření a práce na školním pozemku. Při exkurzích se 
žáci seznamují s různými činnostmi přímo v provozu.
                        

Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí do ZŠ
Dětem sociálně znevýhodněným, etnickým menšinám je věnována péče především v oblasti 
jazykového vyučování, zvládnutí komunikace v českém jazyce, zařazení do dětských 
kolektivů a u etnických minorit na podporu jejich sociálního vývoje. Spolupráce s rodiči dětí, 
kteří se svým dětem nevěnují standardním způsobem např. nemají teplou stravu jedenkrát 
denně, mají problémy s hygienou, rodiče chodí pozdě domů, děti nenosí úkoly ani pomůcky 
na vyučování. Spolupráce s odborem péče o dítě je velmi dobrá. 
Přípravná třída zřízena od školního roku 2008/09 na ZŠ Gen. Janouška, další třída od školního 
roku 2010/11. Od školního roku 2009/10 v ZŠ Vybíralova. 
Zlepšení nastalo hlavně v praktické samostatnosti, zlepšily se hygienické návyky, úroveň 
stolování a společenské chování. Výsledky jsou vidět v oblastech sociální informovanosti a 
sociální samostatnosti. Žáci jsou i citově samostatné, v první třídě jim nebude činit žádné 
potíže odloučení od rodičů a respektování učitele. Rozdílné úrovně dosáhly děti v oblastech 
komunikace, gramatické stránky řeči, výslovnosti a slovní zásoby. U všech žáků se tyto 
schopnosti velmi výrazně zlepšily, ale všichni nedosahují stejné úrovně, také startovací 
úroveň žáků nebyla stejná. Všechny děti měly potíže s držením tužky, neuvolněnou ruku. 
Nyní jsou všichni schopni napodobovat tvary, dobře udržet stopu tužky a pracovat tak 
v hodinách psaní. Někteří žáci by bez roční přípravy nebyli schopni tyto úkony v první třídě 
zvládnout. Nejlépe jsou změny vidět na pracovním chování žáků, jsou schopni bez potíží 
pracovat podle pokynů a vyvinout patřičné úsilí k dokončení zadaných úkolů.  

ZŠ Nár. hrdinů je spádovou školou pro místní dětský domov a velmi úzce spolupracuje.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a 
ostatních Států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí 
ZŠ

stát počet žáků
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Vietnam 32
Arménie 5
Makedonie 1
Ukrajina 65
Rusko 14
Kazachstán 2
Bělorusko 1
Čína 10
Moldavská republika 6
Slovensko 11
Rumunsko 1
Benin 1
Bulharsko 7
Mongolsko 2

Indie 1

Gruzie 2

Irák 1

Srbsko 2

Němec 1

Afghánistán 3

Jemen 1
Litva 1
Kyrgystán 1
Celkem 171
Integrace žáků z jiných zemí probíhá dle stanoveného integračního individuálního programu, 
který zvažuje v prvé řadě sociální začlenění a jazykové. Většina cizích žáků musí projít 
jazykovým kurzem, pak nejsou problémy s dorozumíváním. Těmto žákům také školy 
pomáhají v doučovacích kroužcích. Pokud žáci – cizinci nastoupí do vyššího ročníku, 
neovládají český jazyk je třeba ve výuce zohlednit jejich jazykovou bariéru. Je třeba, aby tito 
žáci nastoupili do ročníku, který už ve své zemi absolvovali a v tomto pro ně „nultém“ roce si 
osvojili český jazyk a adaptovali se na nové prostředí, postupně se zapojili do školní práce a 
byli hodnoceni většinou pouze slovně. Horší domluva je někdy s jejich rodiči. S chováním 
žáků  nejsou výrazné problémy, naopak, jejich přítomnost ve škole činí dětský kolektiv 
různorodější, multikulturní výchova se může provádět přímo v praxi. Integrace je zaměřena
na vhodné začlenění dítěte do třídy, které odpovídá jeho dosavadnímu vzdělání, vytvoření 
dobré a pomáhající atmosféry ve třídě, pomoc v navazování nových sociálních vztahů, 
začlenění do školní družiny, pokud je to dítě 1. stupně, zajištění výuky češtiny, podpora 
talentu a schopnosti integrovaných dětí, pozitivní a empatický přístup k dětem cizinců,  
spolupráci s rodinou popřípadě s lidmi, kteří se dítěti věnují, urychlené řešení případných 
nevhodných projevů vůči dětem cizinců s dětmi a jejich rodiči. Na ZŠ Chvaletická jsou tyto 
děti zařazováni se souhlasem rodičů do třídních klubů, které vedou studenti FF UK 
v programu Provázení. V klubech je jim věnována pozornost, co se týče učení a sociálního 
zařazování do dětských kolektivů. Studenti působí jako starší kamarádi, se kterými děti velmi 
spontánně komunikují.  Zpětná vazba na školního psychologa a třídního učitele umožňuje 
nahlédnou i do jiné sféry života dětí než je život školní. Tato spolupráce často pomáhá řešit 
problémy, které se vyskytují, a pohled studentů je pro pedagogy  velmi zajímavý a inspirující.
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Environmentální výchova
Environmentální výchova prolíná vyučováním v mnoha předmětech jak humanitního, tak i 
přírodovědného charakteru. Hmatatelnými výsledky získaných vědomostí jsou projekty 
realizované v předmětu Práce na počítači, které se zabývaly energiemi, energetickými zdroji, 
jejich ekologickým využitím a obnovitelností energetických zdrojů. V předmětu Základy 
ekonomie se rozvinul problém odpovědnosti s nakládáním s omezenými zdroji a problém 
těchto zdrojů z hlediska jednotlivce a společnosti, chápání tohoto problému jako konfliktu 
mezi zájmem jednotlivce a zájmem společnosti. V předmětech občanská výuka a rodinná 
výchova se řešil problém jakým způsobem mohou občané odpovědně a aktivně 
spolurozhodovat o těchto věcech ve společnosti.  
ZŠ Šimanovská  Ve školním roce 2009/10 obhájila titul EKOŠKOLA.  V červnu 2010 škola 
získala již druhý titul. EKOŠKOLA.  „ECO SCHOOLS“ je mezinárodní program, v rámci 
kterého se učí žáci o inveronmentálních tématech v jednotlivých vyučovacích předmětech a 
sami usilují o třídění odpadů, úsporu energie a snaží se přispět k zlepšení životního prostředí. 
Škola má zvolený ekotým, který vytváří vlastní ekokodex, pravidelně analyzují současnou 
situaci na škole a uvedených oblastech navrhují určitá zlepšení, která se snaží naplnit. 
Enveronmentální výchova je začleněna do všech vyučovacích předmětů. Žáci v rámci 
pracovní činnosti pracují na školním pozemku. Pozorují výskyt živočichů a ptactva na školní 
zahradě. Účastní se ŠvP, kde uplatňují ekologické prvky. O činnosti v oblasti EV jsou žáci 
informování formou nástěnky, rozhlasovými relacemi, schůzkami žáků v ekotýmu. V rámci 
udržitelného rozvoje škola úzce spolupracuje s rodiči žáků a širší veřejností. Děti pravidelně 
monitorují okolí školy a své poznatky vyhodnocují. Výstupem jsou projektové práce a 
prezentace žáků jak na I. stupni, tak na II. stupni. Škola se účastní mezinárodního projektu 
„Cesta na zelenou bezpečně tam i zpět“, který je financován Nadací Partnerství. V rámci 
projektu existuje velká spolupráce s veřejností, společné mapování okolí, vyhodnocování 
výsledků práce. Projekt „Kompostování“ (sběr bioodpadu) – financovaný z MHMP.
ZŠ Gen Janouška získala titul EKOŠKOLA ve školním roce 2005/06. Získala titul Škola 
udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola 
(titul je udělován na dva roky). V roce 2008/09 se podařilo obhájit mezinárodní titul Eco-
Schools. Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou 
školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou 
vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem 
dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných 
kontaktů. Ve škole je od roku 2004 ustavena funkce koordinátora EVVO. Členové 
pedagogického sboru byli v přípravném týdnu proškoleni ve Středisku ekologické výchovy 
Střevlík v rámci třídenního komplexního vzdělávacího programu. Škola začíná působit jako 
neformální centrum vzdělávání oblasti EVVO. Tvoří vlastní výukové programy a pomůcky. 
Škola byla jedním z hlavních organizátorů oslav Dne Země v r. 2010, 2011 pro MČ Praha 14.
V rámci školního projektu „Alej žáků školy“ žáci 9. ročníku společně s prvňáčky vysadili 
stromy a keře, o které průběžně po celý rok pečují. V průběhu celého roku byl také kladen 
důraz na práci s dětským aktivem. Ve škole pracuje od roku 2005 Ekotým. Jeho členové patří 
mezi aktivní iniciátory, organizátory i hodnotitele všech školních akci – vystupují v roli 
průvodců návštěv školy. Členové školního Ekotýmu v průběhu prvního pololetí provedli 
srovnávací analýzu ekologického stavu školy, na základě zjištění navrhli řadu opatření na 
úspory nergií a vody, z nichž řadu prosadili a postupně zavádějí do života školy. Uspořené 
finance jsou využívány na další úpravy školní zahrady. V roce 2010/11 byla část uspořených 
financí využita na vybudování venkovní učebny, na kterou škole přispělo částkou 25.000,- Kč 
Sdružení Tereza a 20.000,- Kč zřizovatel. 
        Školy spolupracují s ekologickými centry:  Tereza, Toulcův dvůr, Podhoubí, KSEV 
(Krkonošské středisko ekolog. Výchovy). Návštěva Planetária, Národního muzea, Botanické 



- 128 -

zahrady, ZOO, terénní exkurze do přírody, ekologické vzdělávání: přednášky besedy, 
příprava na tradice (Vánoce, Velikonoce), návštěva vesnice BOTANICUS, ukázka 
sokolnictví na Českém Šternberku atd. 
       Získané vědomosti v oblasti životního prostředí a jejich uplatnění v různých projektech 
ve škole je jedna věc a postupné kroky jednotlivce v uplatnění získaných vědomostí 
v osobním a společenském životě je druhá věc. Tady jsou jisté rezervy, jak dále prakticky vést 
děti k uplatňování citlivějšího vztahu k jejich okolnímu životnímu prostředí, podílet se na jeho 
případné změně a vzniklý stav udržet. Zároveň to předpokládá aktivnější přístup, práci, 
omezení některých vlastních potřeb a přesvědčení, že to má smysl. V tomto směru celá 
společnost, která je konzumně orientovaná nedává dobrý příklad dětem a úsilí školy 
vychovávat děti s citlivým přístupem k životnímu prostředí zůstává mnohdy ve formě 
neživotných ideálů. 
Multikulturní výchova
Školy naplňují základní cíle multikulturní výchovy. Tématická okruhy jsou ve ŠVP 
integrovány do jednotlivých vyučovacích předmětů

 zařazení multikulturní výchovy do nosných vyučovacích předmětů
 výukou na získání zkušeností, jejíž podstatou je naučit se porozumět lidem 

s odlišností, jinakostí (může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, 
náboženství, zkušeností apod.)

 vytvářením prostoru pro tolerantní a vstřícné soužití žáků z různých skupin
 projektové vyučování 
 práce školního parlamentu
 celoškolní aktivity
 třídní aktivity

Školám se daří vytvářet klima školy, kde by se všichni cítili rovnoprávně a byla dodržována 
vzájemná tolerance a solidarita. 
Průřezová témata:
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Environmentální výchova
Mediální výchova
Žáci jsou informováni o současných extrémistických skupinách mládeže (antisemitismu, 
neonacismu, pravicový a levicový extrémismus atd.).

Prevence rizikového chování
V současné době drogová problematika narůstá a je celospolečenským problémem. Drogy, 
alkohol, agresivita a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí, které navštěvují základní 
školu.
Hlavním cílem primární prevence je zvyšování odolnosti žáků vůči sociálně-patologickým 
jevům. Vytvořit školní prostředí, kam žáci budou chodit rádi, bez obav a strachu požádají 
učitele o pomoc při řešení jakýchkoli problémů. Do života školy zapojit i rodiče. Přispívat 
k  vychovávání zdravých osobností, bez drog a šikany. Snažit se budovat pozitivní školní 
klima s výchovou ke zdravému životnímu stylu. 
Školy mají svoji koncepci, plán protidrogové prevence. Preventivní program začleňují do 
vyučovacích předmětů, volnočasových aktivit, do oblastí zpracovaných v tématických 
plánech:

 výchova ke zdraví
 výchova ke zdravému životnímu stylu
 výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům
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 výchova k volbě povolání
 dopravní výchova
 výchova k ochraně člověka za mimořádných situací

V průběhu školní roku se žáci zapojují do mnoha aktivit, které byly organizovány v rámci 
vyučování nebo v mimoškolní činnosti.

 zájmové kroužky, školní družina
 výjezdy žáků
 sportovní akce
 dotazníková šetření
 adopce zvířete v pražské ZOO
 účast v projektu Adopce dítěte na dálku
 pomoc žáků při humanitární sbírce společnosti Adra
 třídenní prožitkový adaptační kurz atd.    

Problematice prevence sociálně-patologických jevů je věnována pozornost na třídních 
schůzkách i konzultacích. Rodiče mohli v případě potřeby využít Školní poradenské centrum 
(ZŠ Gen. Janouška), kde je k dispozici speciální pedagog, výchovný poradce, kariérní 
poradce, školní psycholog nebo metodik prevence.

Na školách fungují školní parlamenty, které vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života 
školy, podporují odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhají žákům při řešení 
problémů ve vzdělávání, ve vzájemných vztazích i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Žáci se 
podílejí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a parlament tak podporuje dodržování 
těchto pravidel. ZŠ Vybíralova pořádala prožitkový třítýdenní program v přírodě, 
uskutečňovaný ve spolupráci s odbornými lektory o.s. ODYSSEA, jehož realizace probíhá od 
května do června. Tohoto programu se účastní 6.,7. a 9. ročníky. Hlavní myšlenkovou náplní 
je stmelení kolektivu, potlačení negativních projevů, posílení zodpovědnosti, samostatnosti a 
sebekázně, stanovení dodržování zavedených pravidel. Způsob realizace: hry, soutěže, 
přednášky.  
Probíhá projekt „Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních 
školách. Uzavřena smlouva s občanským sdružením PROSPE. Školy se dále zaměřují na 
problematiku kouření žáků – spolupráce s Českou koalicí proti tabáku 
Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji
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Další údaje o základních školách, které považujete za důležité
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Další údaje o ZŠ korespondují s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy hl.m. Prahy. Dlouhodobý záměr je třeba doplnit o práci s rodičovskou veřejností, o 
získání rodičovské veřejnosti pro stanovené výchovně vzdělávací cíle a nastartování větší 
spolupráce mezi školou, dětmi a rodiči, spolupracovat i s ostatními občanskými sdruženími a 
pracovat na komunitním charakteru školy. 

Čerpáno z výroční zprávy

Vánoční trhy na našich školách 

Některé základní školy v Praze 14 začaly s novou 
tradicí - pořádají vánoční prodejní trhy vánočně 
laděných výrobků svých žáků a získané finanční 
prostředky pak mohou použít na jakýkoliv smysluplný 
účel. ZŠ Bří Venclíků (foto nahoře) uspořádala prodejní 
výstavu 3. prosince a výtěžek - 8.810 Kč bude poslán 
jako školné pro jejich adoptivní dceru Mercy Achieng 
Opiyo do Keni. Mercy byla asi jedna z mála, která 
takový krásný dárek na konci roku dostala. V ZŠ Gen. 
Janouška proběhly vánoční trhy, mající tady již 
desetiletou tradici, 9. prosince a měly velkolepou 
atmosféru. Jídelna školy byla doslova našlapaná 
kupujícími a děti za svými pultíky je nestačily 
obsluhovat. Není divu - jejich prodejní artikl byl 
opravdu bohatý a vytvořený s umem a fantazií. Získané 
peníze škola věnovala na charitativní účely - např. na 

pořad TV Nova "Spolu proti bariérám" a na adopci zvířat v ZOO na dálku.   
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Slavnosti slabikáře 

Pro prvňáčky ze ZŠ Hloubětínská se stal 26. listopad slavnostním dnem. Představili se v 
hlavní roli již tradiční "Slavnosti slabikáře" a rozhodně se neměli za co stydět. Své blízké, 
vedení školy i místostarostku Jitku Žákovou potěšili zábavným programem, ve kterém se 
zúročila jejich pečlivá školní práce. Proto v závěru slavnosti mohli být zcela zaslouženě 
vedením školy a svými třídními učitelkami pasováni na "opravdové školáky". Čekala na ně 
též sladká odměna v podobě perníkové medaile, přáníčko a první kniha - SLABIKÁŘ. 
Poděkování patří nejenom dětem, ale i jejich rodičům, kteří se s nimi na školní práci trpělivě 
připravují." 

Ivana Lefflerová, třídní učitelka 1. A 

Mikulášská laťka 

I přesto, že kolem Mikuláše bylo i u nás hodně studentů nemocných, uspořádali jsme na 
Gymnáziu Chodovická tradiční závod ve skoku do výšky - Mikulášská laťka. Přihlásilo se 
rekordních 46 účastníků. Po čtyřech hodinách nádherného souboje zvítězil Martin Dvořák z 
6.B. Více pokusy dosáhl stejného výkonu (169cm) i Tomáš Jandušík z 8.B, získal tak 2. místo 
a potvrdil nový rekord školy v této kategorii. Ze šesti dívek suverénně zvítězila Sára Bursová 
ze 4.B výkonem135 cm. Každý účastník dostal sladkou odměnu, vítězové putovní pohár.
Dana Kurková, Jana Kabátová, vyučující TV 
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Mikuláš a Cikne Čhave 
Mikulášskou nadílku s pestrým programem pro děti ze ZŠ Tolerance v Mochovské ulici i 
tentokrát zorganizovala MČ Praha 14 ve spolupráci s klubem Pacific z Černého Mostu a o.s. 
Slovo 21. Sváteční atmosféru tentokrát podpořilo i vystoupení několika členů romského 
občanského sdružení Cikne Čhave, jejichž tanec i hudební projev všem učaroval. 

Studentský den 
Už tradičně se na Gymnáziu Chodovická konal Studentský den alias dopoledne plné her, 
připravený jako vždy septimami. Připomínáme si tak Den boje za svobodu a demokracii -
uzavření vysokých škol a transport studentů do koncentračních táborů 17. listopadu 1939 a 
pád totalitního režimu v roce 1989. Loni jsme pořádali Studentský den v pátek 13. listopadu. 
Studenti byli rozděleni do skupin namíchaných ze všech ročníků a obcházeli soutěžní 
stanoviště v rámci přidělených okruhů. Pod vedením septimánů se zde zúčastnili zábavných 
soutěží připravených v duchu cestování časem. 
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Veronika Pazderová, Lucie Slavníková (8.B) 
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Loňský 25. listopad byl významným dnem jak pro ZŠ Vybíralova, tak pro MŠ Korálek na 
Černém Mostě. V ZŠ Vybíralova bylo slavnostně otevřeno rekonstruované venkovní 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem (pásku přestříhává zástupkyně starosty Jitka Žáková, v 
doprovodném programu vystoupila děvčata z FitStudia D a žáci předvedli ukázku 
bezkontaktního ragby, ve kterém patří ZŠ Vybíralova k nejlepším). A v MŠ Korálek si ve 
stejný den připomněli 10. výročí existence školky oslavou, na kterou kromě rodičů přišli také 
zástupci odboru školství ÚMČ Praha 14. 

Návštěva Památníku Terezín 
V rámci vlastivědné exkurze navštívily 5. ročníky ZŠ Gen. Janouška Malou pevnost 
Památníku Terezín. Už při vstupu se nás ujaly příjemné průvodkyně, které nás provázely 
svým zajímavým výkladem po celou dobu prohlídky. Po stopách vězňů jsme se ocitali na 
jednotlivých dvorech vězeňského dění. Od přijímacích a odbavovacích místností nacistů a 
průchodem branou "Práce osvobozuje" jsme vstoupili do samého centra bídy tábora. Při 
procházení zatuchlými celami, tmavými samotkami a promrzlou odvšivárnou a koupelnou, se 
naše možná zprvu nepřílišné soustředění změnilo v zájem o denní život vězňů a snesla se na 
nás celková melancholie. 
Žáci projevovali zájem a často se ptali na nejrůznější věci. Částečným odlehčením byl pak pro 
nás průchod úzkým tunelem 500 m dlouhým, avšak tenkrát by se to určitě tak nazvat nedalo. 
Poslední cesta před jistou smrtí na popraviště - to bylo jejím účelem. Nedá se však říci, že 
život v táboře byl pro všechny nešťastný a zdrcující. Rodiny dozorců si v letních dnech 
užívaly teplého slunce a zde vystavěného bazénu. Naopak kontrastní život vězňů vyvrcholil v 
důsledku katastrofálních hygienických podmínek vypuknutím epidemie tyfu, na který zemřely 
stovky lidí. Během návštěvy lze jen částečně pochopit, jaká to byla hrůza. Avšak zároveň si 
možná položíte i otázku, zda se toto skutečně mohlo odehrát ve století, kdy jsme se narodili. 
Ve vstupní bráně visí tabulka s nápisem od M. Polákové: "Lidem většinou nestačí to, co 
opravdu bylo, lidé nechápou, že ne tělesná bolest, ale to pošlapané lidství, bylo to nejhorší, 
čeho jsme byli svědky. Vzali nám lidskou důstojnost a poznali jsme jenom oheň nenávisti - a 
to vše se dalo vydržet jenom proto, že jsme věřili - věřili pevně v lepší zítřek a že tam nejsme 
nadarmo."

Štěpánka Vondrášková, třídní učitelka 

Příběhy bezpráví 

Na našem gymnáziu se konala další beseda jako součást rozsáhlého projektu Příběhy 
bezpráví. V jejím průběhu se promítal dokumentární film Sedm světel, který režírovala Olga 
Sommerová. Všichni jsme se sešli ve velice hojném počtu a věříme, že mnoho účastníků se o 
toto téma upřímně zajímalo. Film pojednával o holocaustu za druhé světové války. V 
dokumentu byly zachyceny životní příběhy a zážitky šesti židovských žen, které přežily 
nelidské a drastické zacházení v koncentračních táborech - v terezínském ghettu, Osvětimi 
nebo Bergen-Belsenu. 
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Některé se dokonce účastnily ilegálního odboje. Dále byl film doplněn autentickými záběry z 
koncentračních táborů, které si nacisté natáčeli sami. Poté přišla na řadu beseda s PhDr. 
Ladislavem Kudrnou z Ústavu pro studium totalitních režimů. Byl velmi příjemný a vstřícný, 
ihned začaly padat první dotazy, některé se týkaly filmu, jiné druhé světové války obecně. 
Když všichni odešli, ochotně nám ještě pomohl vyjasnit některé nesrovnalosti týkající se 
našich projektů Atentát na Reinharda Heydricha a Českoslovenští letci za druhé světové 
války. 

Lenka Somolová a Michaela Žatecká z kvarty B, Gymnázium Horní Počernice 

Prvňáčci byli u zápisů 

Letošní budoucí zářijoví prvňáčci, nazývaní také "potomky Husákových dětí" se chodili s 
rodiči do základních škol zapisovat v druhé polovině ledna. Jako první pro ně otevřela dveře 
18. ledna ZŠ Vybíralova na Černém Mostě II (foto 1 a 2) a na zápisy se sem přišla podívat s 
ředitelem školy Petrem Skalským také vedoucí odboru školství MČ Praha 14 Alena Naidrová. 
Hned druhý den probíhaly zápisy na další naší škole - ZŠ Chvaletická na Lehovci, kam se s 
vedoucí odboru školství přišla podívat ještě i místostarostka MČ Praha 14 Jitka Žáková. Na 
snímku č. 3 právě obě i s ředitelem školy Josefem Kneprem obdivují vydařené kresby Martina 
Lébla, který zatím chodí do MŠ Zelenečská, ale od září už bude školákem.
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Setkání generací v knihovně 

Koncem loňského roku přijali senioři, navštěvující hloubětínskou knihovnu, pozvání dětí z 
hudebního kroužku ZŠ Chvaletická a strávili s nimi příjemné odpoledne. Za doprovodu kytary 
děti zazpívaly koledy a další vánoční i jiné písničky, takže se atmosféra mezi regály s knihami 
oproti obvyklému tichu zásadně změnila, ovšem k všeobecné radosti všech přítomných. 
Velkým zážitkem pro děti z hudebního kroužku bylo i adventní vystoupení v kostele sv. 
Bartoloměje v Kyjích. Prostředí působilo na děti i návštěvníky kostela opravdu svátečně-
vždyť si mohly zazpívat v místě starém přes 700 let! 




