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1 Úvod 

 

  

 Podklady pro zápis do kroniky Městské části Praha 14 pro rok 

2012 byly kompletovány na základě informací a článků 

regionálního časopisu ČTR-NÁC-TKA, deníku MF DNES, webových 

stránek zmiňovaných organizací, výročních zpráv institucí. Za 

poskytnutí důležitých postřehů děkuji pracovníkům odborů Úřadu 

městské části Praha 14 a Letopisecké komisi.  

 

 Zápis do kroniky Městské části Praha 14 pro rok 2012 čítá 

celkem 161 stran. 

 

        Bc. Tereza Střelbová 
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2 Události z České republiky 

 

Václav Klaus, Novoroční projev prezidenta republiky, Pražský hrad, 

1. ledna 2012 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

 dovolte mi, abych Vás v první den roku 2012 co nejsrdečněji 

pozdravil s přáním, aby byl tento rok pro nás všechny šťastný 

a úspěšný. 

 Ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít 

jinak než připomenutím smutné události předvánočních dnů, smrti 

Václava Havla, který se celým svým životem i svými 13 lety ve funkci 

prezidenta republiky významným způsobem zasloužil o naši 

svobodu a demokracii. Uzavřel se jeden lidský život, k jehož 

významu se jistě budeme vracet. 

 Vloni touto dobou jsem vyjádřil přání, aby byl rok 2011 "rokem 

klidnějším a nadějnějším než roky minulé". Částečně se to splnilo. 

Žádné velké politické zvraty nenastaly, ale téměř nepřetržitě se 

odehrávaly ostré politické a mediální souboje, které klidu 

nepřidávaly. Vedle politických stran se jich zúčastňovaly i různé 

nátlakové skupiny, které stále nechtějí pochopit, že nelze získávat 

na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze uskutečnit 

zcela jiné - v jejich očích spravedlivější - přerozdělení bohatství 

v zemi. Daleko méně se ke slovu dostávali ti méně hlasití, na které 
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sice dnešní ekonomická situace doléhá nejvíce, ale kteří své názory 

a požadavky nejsou schopni mediálně prezentovat. 

 Věřil jsem také, že rok 2011 "bude rokem ekonomického růstu". 

Z počátku to tak vypadalo, ale postupně se růst zpomaloval, jestli se 

už dokonce nezastavil úplně. Růstových impulzů jsme si doma 

mnoho nevytvořili a důsledky vnějšího neklidu, zejména dluhové 

krize a chabého růstu v Evropě, byly větší, než jsme očekávali. Řešení 

obřích dluhů některých evropských států se stále jen odsouvá do 

nedohledna. 

 Není bohužel vyloučeno, že se v nejbližších měsících problémy 

některých zemí ještě dále prohloubí a že se Evropa vrátí do recese. To 

by zasáhlo i nás. Byl bych rád, kdybych se v tomto svém dnešním, 

poněkud pesimistickém odhadu mýlil podobně, jak jsem se loni mýlil 

v odhadu optimistickém. Dvanáctý rok dvacátého prvního století 

patrně k nejlehčím patřit nebude. 

 Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika 

je politicky i ekonomicky v základních parametrech stabilní. 

Nežijeme v zemi, která je v bankrotu, či těsně před ním. Nežijeme 

v zemi, kde jsou demonstranty zapalovány tisíce aut a demolovány 

stovky výloh obchodů. Nežijeme v zemi, kde narůstají problémy 

s množstvím přistěhovalců, kteří svým stylem života narušují 

základní soudržnost země. Nekrachují u nás banky, stát je nemusí 

zachraňovat za peníze nás všech. Naše míra nezaměstnanosti je 

pod průměrem zemí Evropské unie. Naše zadlužení bylo v loňském 

roce šesté nejnižší v Evropě. I když nemalé sociální problémy u nás 
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existují a já je nepodceňuji, jsou menší než ve většině sousedních 

zemí. 

 Horší je, že dále prohlubujeme nedobrou společenskou 

atmosféru. Vytváříme si vysoký stupeň vzájemné nedůvěry 

a z prestižně politických důvodů si navzájem blokujeme i ty věci, 

o kterých vědí všichni, že se udělat musí. Neumíme si nacházet 

politické lídry. Každého, kdo trochu vyčnívá z řady, radši 

přibrzdíme, než podpoříme. Každého, kdo se odváží foukat proti 

větru, odsuneme stranou. Závidíme si a nepřejeme si. Vím, že 

neříkám věci nové a originální, ale právě teď je asi cítíme více než 

dříve. 

 I když se naše země pohybuje v mírně pozitivním trendu, 

ukazuje se, že to nestačí. Nerealistická očekávání spojená se vstupem 

do Evropské unie a se slibovaným přínosem, který měl tento vstup - 

jaksi sám o sobě - pro nás mít, se nenaplnila. Práh našeho 

očekávání a našich nároků jsme si zvedli příliš vysoko. Propast mezi 

skutečností a těmito nezodpovědně vytvořenými očekáváními 

dosáhla díky tomu asi největší velikosti za celý polistopadový, již 

22 let trvající vývoj. 

 Náš úspěch či neúspěch stojí a padá především s výkonem 

každého z nás, a také s fungováním či nefungováním našeho 

politického, ekonomického a sociálního systému jako celku. Ten 

vyžaduje další reformy. Vím, že už je na toto slovo spousta lidí 

alergická - a právem. Mnoho let bylo toto slovo zneužíváno tím, že 

se o potřebě zásadních změn pouze mluvilo. Pokud se nechceme 

dočkat opravdu bolestivých následků, musí se tyto změny provést co 
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nejrychleji. Prozrazuje to velmi názorně náš státní dluh. Před deseti 

lety činil 345 mld. korun, dnes je to více než čtyřnásobek. 

Uvědomujeme si to vůbec? 

 Změnit se proto musí nejenom detaily toho či onoho zákona 

o zdravotnictví, školství, penzijním či sociálním systému, ale celý 

náš přístup. Nejen v Evropě, ale bohužel i u nás, se přijímá jako 

samozřejmost, že se nároky lidí zvyšují bez jakékoli souvislosti s tím, 

jak se vyvíjí ekonomika a zda na tyto mzdové a sociální nároky 

máme. I když to lidé slyší neradi, politici musí občany o nezbytnosti 

opustit tento pohodlný, ale ničivý typ myšlení co nejrychleji 

přesvědčit. Všechno další se od toho odvíjí. 

 Nároky bývají posilovány nezodpovědnými přísliby, 

vyslovovanými ve volebních kampaních. Letos nás čekají volby do 

krajských zastupitelstev a do Senátu. Nedopusťme, aby vyvolaly další 

předhánění se v lehkomyslných slibech. Předvolební kampaně budou 

v každém případě významnou informací a pomohou ukázat, kdo 

a s jakými programy a s jakým stylem politického jednání k voličům 

přistupuje. Všímejme si toho pozorně. 

 Není fráze říci, že v naší zemi žije spousta pilných, pracovitých 

a nadaných lidí. Jsou bezejmenní a širšímu okolí neznámí, protože 

média o nich nepíší. Právě tito lidé jsou zárukou naší budoucnosti. 

Dejme jim šanci a zkusme být jako oni. Jen tak bude - přes všechna 

rizika a možné obtíže - rok 2012 pro každého z nás a pro celou naši 

Českou republiku rokem dobrým a úspěšným. 
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 Vážení spoluobčané, chci Vám všem osobně popřát, aby se Vám 

letos vyhýbaly nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve Vašich rodinách 

vládla pospolitost, vzájemný respekt a láska a aby byl pro Vás letošní 

rok rokem životní pohody. 
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 Na počátku roku 2012 ztratila česká spisovatelská obec 

jednoho ze svých nejvýznamnějších představitelů. Dne 3. ledna 

2012 zemřel ve věku osmdesáti sedmi let Josef Škvorecký. Řadil se ke 

spisovatelům silné poválečné generace. Škvorecký za války 

absolvoval gymnázium v Náchodě, nevyhnul se totálnímu 

nasazení.  V roce 1949 promoval na filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. Po absolvování základní vojenské služby pracoval 

v redakci Státního nakladatelství krásné literatury. Pak působil ve 

dvouměsíčníku Světová literatura, po vydání svého prvního románu 

Zbabělci musel redakci opustit. V roce 1958 si vzal Zdenu 

Salivarovou za manželku. Po roce 1969 podmínky v Československu 

přitvrdily. Kniha Tankový prapor nesměla vyjít, Škvorecký se pak 

rozhodl zůstat s manželkou v exilu. Usadili se v Torontu. Od 

sedmdesátých let přednášel na různých severoamerických 

univerzitách. V Torontu také založil nakladatelství '68 Publishers, 

jež vydávalo české exilové autory a v Československu zakázaná díla. 

Do roku 1993 v něm vyšlo celkem 227 titulů. Manželé Škvoreckých 

zůstali v Kanadě i po roce 1989, do vlasti se však často vraceli. 

V roce 1990 obdrželi z rukou prezidenta Václava Havla Řád bílého 

lva. 

 

 

 Reforma vysokých škol byla ostře kritizována akademickými 

senáty. Odmítlo ji dvacet z dvaceti šesti univerzitních senátů. 

Předsedové senátů vyzvali studenty a akademické pracovníky ke 

stávkám a podnítili rozsáhlou petiční akci. 
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 Pohár smíšených družstev - Hopman Cup - ovládli dva nejlepší 

čeští tenisté Tomáš Berdych a Petra Kvitová. 

 

 

 Před vyprodanou Smetanovou síní pražského Obecního domu 

vystoupil 8. ledna uznávaný německý tenorista Jonas Kaufmann.  

 

 

 Při archeologickém výzkumu bylo v ulici Ve Struhách, 

v pražské Bubenči, objeveno zřejmě nejstarší pole v Česku. Na podzim 

roku 2011 tady totiž archeologové objevili brázdy, u kterých se 

domnívají, že nejde o takzvanou rituální orbu, ale jsou 

pozůstatkem zemědělské činnosti. Byly identifikovány čtyři 

nepravidelné paralelní brázdy o celkové délce 9m, pocházející 

zřejmě ze starší fáze eneolitického období (tedy 3800 -

 3500 př. n. l.). Archeologové v lokalitě našli důkazy nejméně pěti 

hlavních chronologických fází osídlení - neolitického 

a eneolitického období, doby bronzové a železné. Nalezena byla 

i keramika z období laténského a římského. Při výzkumu odkryli 

pozůstatky dřevěných konstrukcí domů - kůlové jámy, jamky 

a základové žlábky - a jejich zahloubené interiéry. Objeveny byly 

i doklady pohřbívání. 

 V Papírenské ulici na ploše 410 metrů čtverečných objevili 

archeologové doklady osídlení již z 5. tisíciletí před Kristem. 

Náleželo lidem kultury s lineární keramikou a kultury 

s vypíchanou keramikou. Výzkum odhalil velké množství zásobních 

jam, keramických fragmentů a soubor štípaných nástrojů. 
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 Archeologové nalezli i stopy po Keltech z 2. století před 

Kristem. Jde o tři zahloubené stavby, pozůstatky ohrad a plotů, 

zahloubené sídlištní jámy. Nalezena byla keramika, tkalcovská 

závaží, několik fragmentů železných spon, či zlomky náramků ze 

skla, bronzu, keramiky či švartny. Nálezy z obou zkoumaných ploch 

se navzájem doplňují a pokrývají celé pravěké období od nejstarších 

zemědělců po germánské kmeny z přelomu letopočtu. Vedoucím 

archeologického výzkumu byl PhDr. Jan Frolík, CSc. 

 

 

 Na úřadech práce se vyhrotila situace v oblasti výplaty 

sociálních dávek. Systém vyplácení dávek změnila od ledna 

2012 reforma ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09). Všechny 

příspěvky a podpory vyplácejí nyní úřady práce. Převzaly agendu od 

radnic a s ní podle ČTK asi 1 660 úředníků. Hlavní potíže, které 

podle odborů nastaly ve vyplácení dávek i podpory 

v nezaměstnanosti, souvisejí s počítačovými programy a jejich 

nefunkčností.  

 

 

 I přes počáteční nevoli premiéra Petra Nečase vláda schválila 

půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu na pomoc eurozóně ve 

výši 1,5 miliardy eur (tedy téměř 38 miliard korun). 

 

 

 Radek Štěpánek zahájil nový rok vybojováním svého prvního 

grandslamu. Titul získal ve čtyřhře, na Australian Open spolu 
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s Leanderem Paesem z Indie. (Dvouhru ovládli Novak Djokovič 

a Viktoria Azarenková.) 

 

 

 Dne 31. ledna Sněmovna přehlasovala Senát a schválila 

zákon o veřejných zakázkách, který by měl přispět k jejich 

zprůhlednění.   

 

 

 Dva týdny arktické zimy připravily v České republice o život 

dvacet tři lidí. Na silné mrazy, které u nás panovaly od konce 

ledna, doplatili především lidé bez přístřeší, zejména v hlavním 

městě. První obětí vlny arktických mrazů se stala bezdomovkyně, 

která umrzla v noci 31. ledna v areálu bývalého zahradnictví na 

Veleslavíně. Jednu oběť si vyžádal mráz také v Karviné. Další 

umrzlí a podchlazení pak zemřeli v obci Doubravy na Zlínsku 

a v Jetenovicích na Klatovsku. Třiasedmdesátiletý muž, který se 

vracel z restaurace, už domů nedošel. Jeho tělo nalezli sousedé před 

mužovým domem. V Praze byly kvůli extrémním teplotám postaveny 

na počátku února pro bezdomovce vyhřívané stany - na Rohanském 

ostrově a v blízkosti střediska Naděje pod magistrálou u křižovatky 

U Bulhara. Pro obyvatele bez domova byla připravena také loď 

Hermes.  

 Nejchladnější noc letošní zimy zažila země z 5. na 6. února, 

kdy bylo na šumavské Kvildě -39,4 stupně. 

 Velká zima ale také komplikovala dopravu a práci s ní měli 

hasiči i záchranáři. Mrazy působily značné problémy na železnici. 

Vlaky nejezdily kvůli lomům kolejnic, dopravu omezovaly prasklé 
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a zamrzlé výhybky. Železniční trať z Plzně na Cheb nakrátko 

uzavřela havárie vodovodu v areálu plzeňské Škodovky. Zamrzlá 

voda zkomplikovala i automobilovou dopravu v Praze na Jižní 

spojce.  

 

 

 Zákon o zásluhách bývalého prezidenta Václava Havla 

schválili poslanci 1. února. Zákon ve znění „Václav Havel se 

zasloužil o svobodu a demokracii“ podepsal prezident Václav Klaus 

16. března. 

 

 

 Dne 18. února obdržel pražský arcibiskup Dominik Duka od 

papeže kardinálské odznaky. Takzvanou kreaci podstoupilo spolu 

s pražským arcibiskupem dalších 21 církevních hodnostářů mimo 

jiné z Indie, Německa či Itálie. Každý dostal dle tradice pod záštitu 

i jeden z římských kostelů. Dukovi připadl kostel svatého Marcellina 

a Petra. Papež při obřadu položil Dukovi na hlavu červené solideo, 

tedy malou kulatou čepičku, a na něj čtverhranný červený biret. Na 

ruku mu navlékl kardinálský prsten se symboly svatých Petra 

a Pavla a Panny Marie. V závěru pronesl Benedikt XVI. k Dukovi 

latinskou formuli: „Přijmi prsten z rukou svatého Petra a buď si 

vědom toho, že tvoje láska k církvi je posilována láskou prince 

apoštolů."  

 

 

 Ve funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu skončil po 

dvou letech sporů František Dohnal.  Na úřadě skončil kvůli tomu, 
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že bránil poslanecké kontrole, která na úřadu prováděla audit. 

Městský soud v Praze zamítl jeho odvolání proti rozhodnutí 

obvodního soudu, jenž mu vyměřil podmínku. 

 

 

 Dne 6. března se po dvou letech pro návštěvníky otevřela 

zrestaurovaná vila Tugendhat. Na slavnostní otevření přijeli 

i potomci původních majitelů a členové mezinárodního poradního 

týmu, který k opravám dával doporučení. Dílo, které restaurátoři 

a stavební firma odevzdali, podle něj odpovídá nejvyšším 

mezinárodním standardům. Po letech se do vily vrátila část 

originální půlkruhové makasarové stěny, vyznačující jídelní kout. 

Badatelé našli originál, považovaný za ztracený, díky studiu 

historických materiálů v menze právnické fakulty. Vilu navrhl 

v roce 1928 významný německý architekt Ludwig Mies van der Rohe, 

majitelé se do ní nastěhovali v prosinci 1930. O několik let později 

zemi v obavě před nacismem opustili. Ředitel správcovského Muzea 

města Brna Pavel Ciprian označil architektonické řešení vily za 

radikální. Mies podle něj zrušil hranice mezi místnostmi 

i interiérem a exteriérem, a tak ovlivnil architekturu celého 

20. století.  

 

 

 Vítězem devatenáctého ročníku Českých lvů se stal film 

režiséra Zdeňka Jiráského Poupata. Kromě ceny za nejlepší film 

roku 2011 si připsal ještě sošku za nejlepší režii, kameru a ocenění 

za představitele hlavní mužské role, pro kterou si přišel Vladimír 
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Javorský.  Ocenění za scénář k filmu Odcházení za Václava Havla 

převzala jeho žena Dagmar, potlesk vestoje si za celoživotní přínos 

vychutnal herec Josef Somr.  

 

Český lev 2012 - Vítězové v jednotlivých kategoriích 

 

Nejlepší film -  Poupata - Viktor Schwarcz (Cineart TV Prague) 

 

 Nejlepší režie - Poupata - Zdeněk Jiráský 

 

 Nejlepší scénář - Odcházení - Václav Havel 

 

 Nejlepší kamera - Poupata - Vladimír Smutný 

 

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli - Nevinnost - Anna 

Geislerová 

 

Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli - Poupata Vladimír 

Javorský 

 

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli - Dům - Taťjana 

Medvecká 

 

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli - Nevinnost - Hynek 

Čermák 

 

Nejlepší střih - Odcházení - Jiří Brožek 

 

Nejlepší zvuk - Alois Nebel - Viktor Ekrt, Ondřej Ježek 
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Nejlepší hudba - Alois Nebel - Petr Kružík, Ondřej Ježek 

 

Nejlepší výtvarné řešení - Alois Nebel - Jaromír 99, Henrich Boraros, 

Noro Držiak 

 

Nejlepší dokument - Pod sluncem tma - Martin Mareček 

 

Český lev za celoživotní přínos -  Josef Somr 

 

Český lev za divácky nejúspěšnější film - Muži v naději (r. Jiří 

Vejdělek) 

 

Český lev za nejlepší zahraniční film - Králova řeč 

 

Cena Magnesia za nejlepší studentský film - Neplavci (r. Jakub 

Šmíd, 2011) 

 

Cena filmových kritiků a teoretiků za nejlepší hraný film - Rodina 

je základ státu (r. Robert Sedláček) 

 

Cena filmových kritiků a teoretiků za nejlepší dokumentární film - 

Vše pro dobro světa a Nošovic (r. Vít Klusák) 

 

Cena za nejlepší plakát - Robert V. Novák (Alois Nebel) 
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     V pražské Incheba Areně se 8. března po jedenadvacáté 

udílely ceny Akademie populární hudby za rok 2011. Andělský večer 

ovládl Václav Neckář. Vstoupil do Síně slávy, jeho Půlnoční získala 

ocenění za klip a skladbu. Tři sošky má Tomáš Klus, zpěvačkou roku 

se stala Lenka Dusilová. 

 

 

 Tisíce nespokojených lidí protestovaly v Praze a krajských 

městech 15. března. Požadovaly demisi vlády premiéra Petra Nečase 

i prezidenta Václava Klause, jmenování dočasného kabinetu 

odborníků, zastavení církevních restitucí, penzijní, sociální, 

zdravotnické a školské reformy. V Praze se účastníci shromáždili 

v 17 hodin na Václavském náměstí. Dorazilo asi dva a půl tisíce 

lidí, jednalo se zejména o ty, které reformy postihují nejvíce. Část 

protestujících tvořili důchodci. Demonstrace s transparenty 

proběhla bez narušení veřejného pořádku.  Veřejný protest iniciovali 

organizátoři Holešovické výzvy, jejímž cílem je vytvořit jednotné 

protivládní sdružení. Její představitelé se označují za „obyčejné lidi 

této země, kterým záleží na její lepší budoucnosti.“ Holešovská výzva 

vznikla na konci loňského roku a v jejím vedení se angažují nepříliš 

známí lidé, například šiřitel protirežimních letáků za normalizace 

Jaroslav Popelka nebo propagátor elektromobilů Václav Procházka.  

 

 

 Podnikatel Tomáš Pitr, který byl od července 2010 ve vazbě ve 

Švýcarsku, se 4. dubna vrátil do České republiky. Policisté jej převezli 

do vazební cely v brněnské věznici. Pitr ve Švýcarsku dobrovolně 
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stáhl svou žádost o azyl a vydal se české justici, aby mohl být souzen 

v obnoveném soudním řízení pro daňové delikty. Pitr prý pomocí 

fiktivních faktur vymáhal po finančních úřadech vrácení daní, na 

které neměl nárok, a připravil stát zhruba o 17 milionů korun. Věc 

je ale komplikovaná, protože Pitr dostal takzvaný souhrnný trest, 

kdy soud spojil kauzu daňových podvodů a Pitrovu účast v případě 

Setuza. V té údajně v roce 2000 spolu s Michalem Zouharem vyvedl 

akcie firem Setuzy a Milo Surováren ze společnosti Agrocredit 

a způsobil jí škodu přes 700 milionů. Soud tak musí obě kauzy opět 

rozdělit a nově říci, jaký bude přiměřený trest za kauzu Setuza 

(které se verdikt o obnově procesu nedotkl) a vydat pak nový 

zatykač. Stejně musí postupovat v případě daňových trestných činů, 

protože u některých byl rozhodnutím soudu uložený trest Pitrovi 

zrušen. 

 

 

 Soud udělil šéfovi poslaneckého klubu Věci Veřejné 

a exministrovi dopravy Vítu Bártovi 13. dubna osmnáctiměsíční 

podmínečný trest. Poslanci Jaroslavu Škárkovi uložil soud tři roky 

vězení za to, že Bártu podvedl. Bárta pozastavil své členství ve 

straně a odešel z čela jejího poslaneckého klubu. V prosinci letošního 

roku však odvolací soud rozhodl, že se soud s oběma poslanci musí 

opakovat. 

 

 

 Vicepremiérka Karolína Peake opustila 17. dubna Věci veřejné 

a založila novou politickou platformu. Pro svou stranu LIDEM 
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získala i další poslance z VV. Vládní strany se dohodly na ukončení 

koaliční spolupráce k 27. dubnu. Stejný den získal kabinet ODS, TOP 

09 a LIDEM důvěru Sněmovny.  

 

 

 Kupkův obraz Tvar modré se při středeční aukci konané 

18. dubna v Praze prodal za 55,75 milionu korun a stal se 

celosvětově nejdražším dílem českého umění prodaným v aukci. 

Pokořil tím pět let starý domácí rekord díla Élévation stejného 

autora, vydraženého za 23,2 milionu i s poplatky. Cena překonala 

i zahraniční aukční rekord Kupkova díla, který od loňska držel 

obraz Pohyb prodaný v Londýně za cenu téměř 44 milionů včetně 

poplatků. Obraz pochází z roku 1913, tedy z období, jež odborníci 

a sběratelé považují za Kupkovo nejdůležitější. V roce 1912 poprvé 

vystavil obraz Amorfa Dvoubarevná fuga, který se považovaná za 

jeden z prvních abstraktních obrazů na světě. Kupka se v souvislosti 

s dobovými tendencemi, rozvojem fotografie a filmu snažil v obraze 

zachytit pohyb a čas. Jeho oleje z tohoto období se již v soukromých 

rukou vůbec nevyskytují, Tvar modré je také pravděpodobně 

posledním dílem ze slavné Waldesovy sbírky, které se objevuje na 

trhu. Jediná Kupkova socha, kterou středeční aukce taktéž nabídla, 

se i přes svou unikátnost překvapivě vůbec nevydražila. 

 

 

 Necelých sto tisíc lidí přišlo 21. dubna na Václavské náměstí 

demonstrovat proti vládě. Zástupci odborů a dalších sdružení či 

iniciativ shodně vyzvali vládu k podání demise. Jednalo se 



22 

 

o největší protivládní protest od roku 1989. Do Prahy dorazil 

zvláštní odborářský vlak z Ostravy a Bohumína. Má patnáct 

vagonů, které se po cestě postupně zaplnily. Demonstrace byla 

součástí kampaně odborů a iniciativ Stop vládě. Kromě odborů 

spolupořádali demonstraci i iniciativa ProAlt, rada postižených, 

rada seniorů, svaz pacientů či sdružení nájemníků.  

 Maturanti si stěžovali na příliš těžkou zkoušku z matematiky. 

Na vypracování úloh měli málo času. Zastal se jich ředitel 

prestižních gymnázií PORG Václav Klaus mladší. Test byl podle jeho 

mínění neadekvátní. K maturitám se přihlásilo zhruba 103 tisíce 

studentů z 1 243 škol. Všech částí zkoušek se nakonec účastnilo 

93 tisíc studentů. Těžší verzi maturit si zvolila celkově čtyři procenta 

studentů, mezi gymnazisty to bylo více než 14 procent. Písemné 

zkoušky proběhly v první polovině května, poté následovaly ústní 

maturity. Studenti povinně maturovali z češtiny, dále si museli 

vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. U státních maturit letos 

propadlo 21,2 % studentů. Proti výsledkům se ke krajským úřadům 

odvolalo necelých 7000 maturantů. Ministerstvo školství chce kvůli 

potížím systém maturit upravit. Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (dále jen CERMAT) kvůli přehnané obtížnosti hodnocení 

zmírnilo. Ministr školství Petr Fiala kvůli pochybením s maturitami 

odvolal šéfa CERMATU Pavla Zeleného. Úpravu zkoušek požaduje 

řada politiků včetně premiéra Petra Nečase. Maturitu nezvládla 

přes 4 % gymnazistů, téměř každý desátý student lyceí a necelá 

pětina žáků technických a ekonomických středních odborných škol 

(SOŠ). U ostatních SOŠ čeká oprava přes 26 % studentů, na středních 

odborných učilištích neuspěli dva z pěti maturantů. Nejvíce 
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propadlíků, 43 %, je mezi studenty škol s nástavbou. Ministerstvo 

letos nebude zveřejňovat pořadí deseti nejlepších škol. Podle 

ministra by v situaci, kdy maturity provázely mnohé potíže, nebylo 

správné dělat žebříčky. 

 

 

 Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že ukončí projekt 

elektronických zdravotních knížek IZIP
1

. Elektronická zdravotní 

knížka je karta pacienta na internetu, do které lékaři zapisují 

nemoci, výsledky vyšetření a předepsané léky. Do knížek kromě 

pacienta může nahlížet i jeho lékař. Firmu IZIP založili v roce 

2001 tehdejší poslanci ODS Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký (nyní 

poslanci Evropského parlamentu) spolu s lékařem Pavlem Hronkem. 

Zkušební provoz začal v roce 2002, do běžného provozu se systém 

dostal v listopadu 2004. Původně šlo o společnost s ručením 

omezeným, v roce 2006 byla firma přeměněna na akciovou 

společnost. Vytvoření systému stálo zhruba 300 milionů korun, za 

deset let vydala VZP
2

 zhruba 1,8 miliardy korun. 

 

 

 Policie 14. května zadržela a obvinila z korupce hejtmana 

Středočeského kraje Davida Ratha. V krabici od vína nesl 7 miliónů 

korun. Soudce jej poslal do vazby. David Rath následně vystoupil 

z ČSSD, vzdal se mandátu zastupitele středočeského kraje 

a rezignoval i na funkci krajského hejtmana. Dne 5. června jej 

poslanci zbavili imunity.  

                                                           
1

 IZIP - Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta  

2

 VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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 Největší lesní požár za posledních patnáct let vypukl 

24. května, když vzplála Moravská Sahara mezi Bzencem, Strážnicí 

a Ratíškovicemi na Hodonínsku. Policisté evakuovali deset lidí 

z turistické základny Littner. Zasahovaly desítky jednotek hasičů, 

řada vrtulníků a letadel. Oheň zničil přes 170 hektarů lesa, škoda 

dosáhla třiceti milionů. 

 Plzeňská fakultní nemocnice přišla o jednoho ze svých 

špičkových lékařů. Po dlouhé nemoci zemřel 17. června ve věku 

osmapadesáti let primář hematoonkologie Vladimír Koza. Světově 

uznávaný odborník na transplantace kostní dřeně provedl v roce 

1991 první transplantaci v České republice, do té doby lidé 

s leukemií umírali do čtyř let od diagnózy. Hematoonkolog 

Vladimír Koza založil také registr dárců kostní dřeně, který patří 

mezi čtyři nejlepší na světě. Nyní se v Plzni provádí kolem stovky 

transplantací ročně, celkem má toto centrum na kontě přes 

tisícovku zachráněných životů. I proto byl Koza prezidentem 

Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně. 

 

 Na chorvatské dálnici havaroval český autobus 

s 50 cestujícími. Nedaleko tunelu Sveti Rok zemřelo osm lidí, 44 se 

zranilo. Autobus patřil brněnské cestovní kanceláři Atlas Adria. 

Klíčovou dálnici A1 zcela zablokovaly kolony, ve směru na jih 

dosáhla až 18 kilometrů. Je to nejhorší podobná tragédie od 

havárie českého autobusu u jihočeských Nažidel, která si v březnu 

2003 vyžádala celkem 20 mrtvých. 

Nehoda se stala okolo čtvrté hodiny ranní v místě, které je 

podle záchranářů zcela přehledné a dálnice je tu mimořádně 
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kvalitní. Příčinou nehody byl zřejmě mikrospánek jednoho z řidičů. 

Zasahující hasiči totiž uvedli, že na vozovce nebyla brzdná dráha. 

Autobus narazil do sloupu na levé straně silnice. Po nárazu se 

odrazil na pravou stranu vozovky, odkud se vrátil zpět do středu, 

prorazil svodidla a převrátil se na bok. Trosky byly roztroušeny 

v délce dvaceti metrů.  

 

 

Prezident Václav Klaus 24. června nečekaně odvolal ministra 

spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Navrhl to premiér Petr Nečas. Řekl, že 

Pospíšil nezvládal v resortu úspory, chtěl naopak víc peněz. 

Spekulace se však kloní spíše k tomu, že ministr skončil proto, aby 

nejmenoval vrchní žalobkyní Lenku Bradáčovou. Na protest proti 

Pospíšilovu odvolání se v Brně a Praze sešly stovky lidí. Ve funkci jej 

počátkem června nahradil brněnský právník Pavel Blažek.  

 

 

Ministerstvo dopravy po desetidenní odstávce spustilo 

9. července nový centrální registr vozidel. Nefungoval však dlouho. 

Ochromil ho technický problém. Nakonec se podařilo provizorně 

obnovit provoz po sedmi hodinách.  

 

 

Sněmovna vydala exministryni obrany Vlastu Parkanovou 

k trestnímu stíhání kvůli okolnostem nákupu letounů CASA. Hned 

po hlasování 11. července se Parkanová vzdala funkce 

místopředsedkyně Sněmovny. Poslankyní však zůstala. Kabinet 

premiéra Mirka Topolánka zaplatil za letadla CASA 3,5 miliardy 
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korun společnosti Omnipol, i když pravděpodobně nevěděl, za jakou 

částku firma španělské dopravní stroje koupila. Konkrétní sumy byly 

ve smlouvě mezi konsorciem EADS
3

 a Omnipolem začerněné, 

informovala v pondělí večer Česká televize. Podle ní firma za 

letadla zaplatila 98 milionů eur, v přepočtu asi 2,5 miliardy korun. 

 

 

Lenka Bradáčová se stala novou pražskou vrchní státní 

zástupkyní. Po několika týdnech vyčkávání ji 30. července do 

funkce, uvolněné po Vlastimilu Rampulovi, jmenoval ministr 

spravedlnosti Pavel Blažek. Chce však nechat vyšetřit okolnosti, 

které jmenování předcházely. 

O Bradáčové jako nové vrchní zástupkyni se mluvilo od 

okamžiku, kdy Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti 

tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a umožnil 

odvolání Vlastimila Rampuly. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman 

pak Bradáčovou Pospíšilovi skutečně navrhl. Než ale stihl ministr 

Jiří Pospíšil Bradáčovou jmenovat, byl sám odvolán. Premiér Nečas 

to odůvodnil manažerským selháním. Spekulovalo se ale, že to bylo 

právě kvůli tomu, aby se ústecká žalobkyně nedostala do čela 

pražského vrchního zastupitelství.  Nyní ji Blažek přesto jmenoval. 

Podle ministra financí Miloslava Kalouska to potvrzuje, že důvod, 

uváděný premiérem Petrem Nečasem při ministrově odvolávání 

(Pospíšil rozpočtově a manažersky svůj resort nezvládal), byl tím 

skutečným a pravým. 

 

                                                           
3

 EADS - European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. 
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David Rath po téměř čtyřech měsících ve vazbě dorazil 4. září 

do Sněmovny na jednání mandátového a imunitního výboru. Bylo 

vidět, že se na něm pobyt za mřížemi podepsal. O tři dny později ho 

poslanci vydali k dalšímu trestnímu stíhání. Policie ho tak mohla 

obvinit kvůli údajné korupci při pořizování vybavení do některých 

regionálních nemocnic. 

 

 

Dne 6. září začala metanolová aféra. V Havířově zemřeli na 

otravu starší manželé. Policie varovala před pitím alkoholu 

neznámého původu. Kvůli sérii otrav na metanol vyhlásil ministr 

zdravotnictví 14. září prohibici, skončila o dva týdny později. 

Vyšetřování ukázalo na dva muže, kteří namíchali a dali do oběhu 

směs obsahující smrtelný podíl metylalkoholu. Smrtelně se otrávily 

skoro čtyři desítky lidí. 

 

 

V Praze bylo otevřeno sídlo Agentury pro evropský globální 

navigační satelitní systém (GSA), jejímž hlavním úkolem je 

koordinace vzniku evropského vesmírného programu Galileo, který 

má být ekvivalentem známého amerického navigačního systému 

GPS. 

 

 

V Praze 12. září nečekaně zemřel Radoslav Brzobohatý. Herec, 

který ztvárnil desítky úloh ve filmu i na divadle, by ještě tento týden 

oslavil osmdesátiny. Divákům utkvěl v paměti jako F. L. Věk ve 
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stejnojmenném seriálu nebo sedlák František ve filmu Všichni dobří 

rodáci. Posledním filmem, jenž Brzobohatý natočil, byl snímek 

Vrásky z lásky s Jiřinou Bohdalovou v režii Jiřího Stracha. 

S herectvím začínal již v 50. letech minulého století, první film 

natočil v roce 1959. Od té doby se Radoslav Brzobohatý divákům 

představil ve stovkách rolí v divadle, ve filmu i televizi a stále patřil 

mezi nejpopulárnější české herce a osobnosti vůbec. Tento prototyp 

"drsných sympaťáků" zemřel ve středu, den před svými 

osmdesátinami. 

Ačkoli jej vysportovaná postava a nepřehlédnutelné charisma 

předurčovaly pro role mužných, správných a čestných chlapů, 

uplatnil se v divadelních i filmových rolích všech žánrů. První 

velkou vlnu popularity mu přinesla role Martina Edena v televizním 

přepisu románu Jacka Londona, v šedesátých letech zazářil však 

i například v komedii Ladislava Rychmana Dáma na kolejích či 

válečné tragédii Martina Friče Hvězda zvaná Pelyněk. 

Právě šedesátá léta a počátek let sedmdesátých byly dobou, 

kdy měl Brzobohatý štěstí na nezapomenutelné role. Sám označil za 

své největší úspěchy trojici filmů Atentát (1964) Jiřího Sequense, 

Ucho (1970) Karla Kachyni a Všichni dobří rodáci (1968) Vojtěcha 

Jasného. 

Koncem 60. let také točil slavný televizní seriál F. L. Věk, kde si 

zahrál hlavní roli, a který nakonec narazil u komunistických 

cenzorů. "U nás ještě dozníval pocit svobody a každý takový 

kulturní počin národ posiloval," řekl na téma seriálu. Seriál 

a především "trezorové" filmy Ucho a "Rodáci" znamenaly určitý 

zlom v jeho kariéře. Komunistický režim se kvůli nim v době 
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normalizace postaral o to, aby o výraznější filmovou roli delší dobu 

nezavadil. 

 

 

Na prezidenta Václava Klause zaútočil 28. září v Chrastavě 

z bezprostřední blízkosti šestadvacetiletý Pavel Vondrouš z Liberce. 

Střílel z plastové pistole, byl obviněn z výtržnictví. Klause nijak 

vážně nezranil, bodyguardi ho dokonce nechali odejít z místa 

činu. Šéf prezidentské ochranky Jiří Sklenka rezignoval. 

 

 

Jaromír Drábek 4. října oznámil, že opustí na konci října 

vládu. Rezignaci oznámil v den, kdy soud poslal do vazby jeho 

dosavadního prvního náměstka na ministerstvu práce Vladimíra 

Šišku. Podle vyšetřovatelů nabízel zakázku za 100 milionů firmě, 

která si stěžovala na to, jak úřad postupoval při výměně dodavatele 

počítačového systému pro výplatu sociálních dávek. 

 

 

Pražské letiště v Ruzyni nese jméno bývalého českého 

prezidenta Václava Havla. Slavnostního ceremoniálu 5. října se 

účastnily stovky hostů. Nechyběl mezi nimi autor nápadu na 

přejmenování letiště režisér Fero Fenič, ministr Karel 

Schwarzenberg, architekt Bořek Šípek či boromejky, které o Havla 

pečovaly v době jeho nemoci. Hosté se k Terminálu 2 začali sjíždět 

už během dopoledne. Vzhledem k jejich vysokému počtu - pozvání 

přijalo na 600 lidí - bylo nutné provést na letišti určitá opatření, 

pro veřejnost se například uzavřela některá parkoviště. Mezi 
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prvními dorazil herec Jan Hrušínský s manželkou Miluší 

Šplechtovou, který podle svých slov jako jeden z prvních podepsal 

petici za přejmenování letiště. Dorazil kardinál Dominik Duka, 

i bratr Václava Havla Ivan. Manželka exprezidenta Dagmar 

Havlová přijela na letiště těsně před zahájením ceremoniálu 

v doprovodu dcery Niny. Slavnostní křest letiště začal v pravé 

poledne, průvodcem byl moderátor Marek Eben. 

 

 

Krajské volby skončily výrazným úspěchem levicových stran 

a porážkou pravice jako takové. Je to důsledek nutných vládních 

reforem, řekl předseda ODS a premiér Petr Nečas. Poprvé od 

listopadu 1989 získali komunisté post krajského hejtmana. Po 

senátních volbách získala levice v horní komoře poprvé ústavní 

většinu 49 hlasů. ODS naopak deset mandátů ztratila, bude mít jen 

15 senátorů, nejméně od vzniku Senátu. 

 

 

Osmnáctému ročníku fotografické soutěže Czech Press Photo 

kralovaly snímky, jež spojovalo jediné: Václav Havel. Úmrtí 

někdejšího prezidenta, dramatika a spisovatele zachytil i Milan 

Jaroš z Respektu. Právě jeho pohled na truchlící Václavské náměstí 

získal titul Fotografie roku. Fotografii roku vybírá mezinárodní 

jury podle aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti a pohotovosti. 

Vítěz získává odměnu ve výši 120 tisíc korun a skleněnou plastiku 

Křišťálové oko. V hlavních osmi soutěžních kategoriích komise 

udělila první (25 tisíc korun a diplom Zlaté oko), druhá (15 tisíc 

korun a diplom) a třetí místa (10 tisíc korun a diplom). Soutěže se 
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zúčastnilo 297 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské 

republice s celkovým počtem 3 719 fotografií. 

 

 

Čeští archeologové objevili v egyptském Abúsíru poblíž Káhiry 

hrobku princezny z páté dynastie, tedy z období 2500 až 2350 let 

před naším letopočtem. Čeští egyptologové objevili nový hrobový 

komplex, jehož fasáda je zdobená sochami. Uvnitř hrobky nalezli 

nepravé zdobené dveře a čtyři sochy majitelky, které dokazují 

vysokou řemeslnou zručnost jejich starověkých tvůrců. 

Hrobka se vstupní síní, čtyřmi sloupy a chodbou vedoucí 

k samotným náhrobkům je vytesána do skály a nachází se na 

známé nekropoli staroegyptských panovníků. Hieroglyfy na 

zdobených pilířích mluví o zesnulé jako o "dceři krále jeho vlastní 

krve, jeho miláčkovi, uctivé k mocnému bohu". 

Vědce překvapil fakt, že hrobka se nacházela v jižní části 

nekropole, kde členové královské rodiny obvykle nebyli 

pochováváni. Většina panovníků páté dynastie odpočívá spolu se 

svými příbuznými o dva kilometry severněji v centrální části Abúsíru 

nebo naopak dále na jihu na pohřebišti v Sakkáře. 

V hrobce jsou celkem čtyři náhrobky. V jižní stěně vstupní síně 

jsou vyhloubené hrobky čtyř vysoce postavených úředníků faraónova 

dvora. Češi zatím podrobněji prozkoumali jen dvě. První patří šéfovi 

justice jménem Šepes Pu Ptah a další dozorčímu nad obsluhou 

faraonova paláce jménem Dua Ptah. 

Obě hrobky se pravděpodobně datují do období vlády 

Džedkare Isesiho, předposledního faraona páté dynastie. Další dvě 
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hrobky egyptologové dále zkoumají. Jedna z nich patří mistrovi 

Nefeřiných písařů, majitel čtvrté hrobky stále není znám. 

 

 

Sněmovna 7. listopadu schválila vládní daňový balíček 

a současně vyslovila důvěru koaliční vládě. Balíček počítá zejména 

se zvýšením sazeb DPH od příštího roku na 15 a 21 procent. Odpor 

části ODS k zvyšování daní způsobil několik týdnů trvající vládní 

krizi, odklad schvalování rozpočtu a rezignaci tří poslanců strany 

na mandát. O den později Sněmovna i napodruhé schválila 

církevní restituce. Koalice je prosadila přes odpor opozice a veto 

levicového Senátu. Prezident Václav Klaus zákon 22. listopadu 

nevetoval, ale ani nepodepsal. Církve a náboženské společnosti 

podle zákona dostanou svůj někdejší majetek v hodnotě 75 miliard 

a finanční odškodnění 59 miliard. 

 

 

 Alois Nebel uspěl na předávání Evropských filmových cen. 

Snímek Tomáše Luňáka vyhrál v kategorii animovaných filmů.  Po 

nedávné ceně za dokument pro Helenu Třeštíkovou je to druhý 

triumf naší kinematografie na evropských Oscarech. 

 

Přehled výsledků 

Film roku 

Láska 

 

Režie 

Michael Haneke, Láska 

 

Herečka 

Emmanuelle Riva, Láska 

 

Herec 

Jean-Louis Trintignant, Láska 
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Scénář 

Tobias Lindholm, Thomas 

Vinterberg, Hon 

 

Kamera 

Sean Bobbitt, Stud 

 

Hudba 

Alberto Iglesias, Jeden musí 

z kola ven 

 

Střih 

Joe Walker, Stud 

 

Animovaný film 

Alois Nebel, ČR 

 

Cena za přínos 

Helen Mirrenová, Bernardo 

Bertolucci 

 

 

 

 Premiér Nečas 12. prosince vyměnil tři ministry. Obrany se 

chopila vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM), dopravy šéf 

poslanců ODS Zbyněk Stanjura a post šéfa Legislativní rady vlády 

dostal Petr Mlsna. Peake vedla obranu jen osm dní. Nečas ji rychle 

odvolal poté, co den po svém jmenování zbavila funkce prvního 

náměstka Picka, šéfa vyzbrojování Bulanta a ředitele kabinetu 

Šulce. LIDEM vyzvalo své ministry, aby k 10. lednu podali demisi 

a odešli z vlády. 
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3 Události ze světa 

 

 Předsednictví Evropské unie 1. ledna převzalo Dánsko. V čele je 

již posedmé. Stejně jako Polsko se bude muset soustředit především 

na řešení hospodářské situace a dluhové krize v eurozóně. Kodaň 

stanovila hospodářskou odpovědnost EU za hlavní cíl svého 

předsednictví a chce podporovat německou snahu o posílení fiskální 

disciplíny v Evropě. 

 

 

 Za zabití stovek demonstrantů při protivládních protestech 

v Egyptě žádal 5. ledna státní zástupce pro bývalého prezidenta 

Husního Mubaraka trest smrti. Soud v Káhiře rozhodl až 2. června 

a vyměřil mu doživotní trest.  

 

 

 U italského ostrova Giglio v jižním Toskánsku ztroskotala 

13. ledna 2012 luxusní italská loď Costa Consordia.  Loď, na jejíž 

palubě cestovalo 4 232 pasažérů, najela na mělčinu. Neštěstí 

nepřežilo třicet dva cestujících. Zodpovědnost za potopení výletní 

lodi nese její kapitán Francesco Shettino. Případ stále řeší italský 

soud.  

 

 

 Americký průkopník fotografické techniky Eastman Kodak 

požádal ve Spojených státech o ochranu před věřiteli. Kodak kdysi 

dominoval fotografickému průmyslu a jeho film byl i předmětem 
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populární písně Paula Simona. Firma působí na trhu již sto třicet 

dva let, vynalezla přenosný fotoaparát a přinesla první fotky 

z Měsíce. Společnost však nedokázala včas zareagovat na nástup 

nových moderních technologií v oblasti digitální fotografie 

a v současné době se potýká s velkými finančními obtížemi.  

 

 

 Dvaadvacet členských zemí Evropské unie včetně České 

republiky podepsalo v Tokiu mezinárodní smlouvu ACTA
4

 o ochraně 

duševního vlastnictví.  Smlouva měla mimo jiné pomoci k omezení 

počítačového pirátství a padělatelství. Po celém světě však vyvolala 

vlnu odporu a byla zorganizována řada demonstrací. Napadena 

byla i veřejná internetová síť, hackeři se zaměřili na oficiální 

webové stránky politických stran i institucí. Aktivní byla zejména 

skupina Anonymous. Jedná se o skupinu z části hackerů, která 

prostřednictvím DDoS útoků5

 sestřelují vybrané weby, často skrze 

software LOIC (Low Orbit Ion Cannon). Dne 19. ledna 

2012 provedla skupina v reakci na uzavření populárního serveru 

Megaupload řadu úspěšných útoků na servery FBI, White House, 

Universal Studios, MPAA
6

, RIAA
7

 a jiné. Žádná ze zemí nakonec 

                                                           
4

 ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement, česky Obchodní dohoda 

proti padělatelství 

5

 DDoS útok (distributed denial-of-service attack) - je označení pro útok 

na internetovou službu či webovou stránku, při němž se útočníci snaží 

server zahltit obrovským množstvím požadavků, které způsobí, že se server 

stane nedostupným pro normální uživatele. 

6

 MPAA - The Motion Picture Association of America -  je nezisková 

obchodní organizace sídlící ve Spojených státech, která byla založena na 

ochranu zájmů filmových studií. Jejími členy je tzv. Velká šestka hlavních 

hollywodských továren na sny: Buena Vista, Sony Pictures, Paramount 

Pictures, 20th Century Fox, Universal Studios, Warner Bros. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/DDoS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Megaupload
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feder%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_vy%C5%A1et%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/White_House
http://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
http://cs.wikipedia.org/wiki/MPAA
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=RIAA&action=edit&redlink=1
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smlouvu neratifikovala a Evropský parlament ji 4. července 

s konečnou platností odmítl. 

 

 

 Chorvaté se v referendu vyslovili pro vstup do Evropské unie. 

Mezi členské země by se Chorvatsko mělo připojit v červenci 2013. 

 

 

 Ruští vědci z petrohradského institutu pro výzkum Arktidy 

zahájili projekt připravovaný více než dvacet let. Počátkem února se 

provrtali do hloubky 3 768 m k hladině největšího jezera na 

Antarktidě - Vostok. Jezero bylo objeveno v 90. letech a z hlediska 

objevu vody je třetí největší na světě. Z Vostoku chtějí vědci odebrat 

vzorky. Doufají, že by v jezeře mohly žít jednobuněčné organismy, 

které se pod vrstvou ledu a ve tmě vyvíjejí miliony let odlišným 

způsobem od ostatního života na Zemi. Stejně tak by výzkum 

Vostoku mohl přinést nové poznatky o podmínkách na některých 

měsících Jupitera a Saturnu, kde také existují jezera pod příkrovem 

ledu. Vědci by mohli získat i poznatky o dynamice změny klimatu. 

Na Antarktidě je asi 70 % zásob sladké vody na Zemi a informace 

o tom, zda a jak se objem této vody měnil, by mohly být klíčové pro 

pochopení toho, jak se bude měnit hladina moří. 

 

 

                                                                                                                                                                          
7

 RIAA - The Recording Industry Association of America - je obchodní 

organizací, která sdružuje distributory nahrávacího průmyslu ve 

Spojených státech. Byla založena v roce 1952 a jejím původním úkolem 

bylo spravování autorských práv, a z nich plynoucích poplatků a výzkum 

v oblasti nahrávacího průmyslu a vládních předpisů. 
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 Konzervativní politik Sauli Niinistö vyhrál prezidentské volby 

ve Finsku. V úřadě vystřídal Tarju Halonenovou.  

 

 

 Palestinské organizace Hamas a Fatah se 6. února dohodly, 

že prozatímní jednotnou vládu povede do předčasných voleb 

prezident Mahmúd Abbás. Obě frakce se však neshodly na složení 

vlády. Přísahu složila 16. května vláda premiéra Saláma Fajada 

bez zástupců Hamasu.  

 

 

 Prestižní cenu World Press Photo získal letos snímek 

španělského novináře Samuela Aranda, pořízený 15. října 2011, na 

němž zahalená žena drží v náručí svého příbuzného před 

provizorní nemocnicí zřízenou v jemenském hlavním městě Saná. 

Podle poroty vystihuje fotografie hlavní aspekty tzv. arabského jara, 

vlny revolucí, která loni zachvátila oblasti severní Afriky a Blízkého 

východu.  Samuel Aranda, autor vítězné fotky, se narodil v roce 

1979. Později odcestoval na Blízký východ, kde pro španělskou 

agenturu EFE sledoval izraelsko-palestinský konflikt. V roce 

2004 nastoupil do Agence France-Presse (AFP), pro niž pravidelně 

fotí válečné konflikty a sociální témata (Španělsko, Pákistán, Gaza, 

Libanon, Irák, Palestina, Maroko a západní Sahara). V současné 

době pracuje pro americký list New York Times. 

 

 

 Dne 11. února 2012 zemřela fenomenální americká zpěvačka 

a herečka Whitney Houston. Prosadila se v 80. letech jako 
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interpretka populárních písní. Její doménou byly hlavně táhlé 

balady se soulovým přídechem. V roce 1985 vyšlo její debutové 

eponymní album Whitney Houston, na němž byla zahrnuta také 

singlová balada Saving All My Love for You, která jí vynesla první 

cenu Grammy 1985. Za svou pěveckou činnost získala mimo jiné pět 

cen Grammy, dvě ceny Emmy a jedenadvacet Amerických hudebních 

cen. Prodala přes 170 miliónů svých nahrávek. Filmovou kariéru 

zahájila tato umělkyně rolí velmi úspěšné zpěvačky Rachel 

Marronové, o jejíž bezpečnost se stará zkušený bodyguard (Kevin 

Costner), v melodramatickém thrilleru Osobní strážce. Whitney 

Houston byla nalezena ve vaně v hotelu Beverly Hilton v Beverly 

Hills v Kalifornii. K její smrti přispěla srdeční choroba a užívání 

kokainu. 

 

 

 Německý prezident Christian Wulff rezignoval 17. února na 

svůj úřad. Podlehl enormnímu tlaku veřejnosti, kterou pobouřilo 

jeho obvinění ze zneužívání pravomoci, jehož se měl dopustit v době, 

kdy zastával funkci zemského premiéra v Dolním Sasku. Od 

prosince 2011 čelil kritice kvůli soukromé půjčce na dům ve výši 

500 tisíc eur, kterou přijal ještě před nástupem do křesla hlavy státu. 

Výhodnou půjčku údajně získal kvůli svým vztahům se zámožnými 

podnikateli. V lednu navíc vyšlo najevo, že osobně vyvíjel tlak na 

bulvár Bild, aby materiál o půjčce nezveřejňoval. V médiích se také 

objevilo podezření, že Wulff ještě jako dolnosaský premiér získal za 

nestandardních podmínek vůz Škoda. Tehdy spolkovou zemi 
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zastupoval v dozorčí radě koncernu Volkswagenu, jemuž česká 

automobilka patří. 

 

 

 Nejlepším filmem se při udílení filmových cen Oskar stal 

francouzský němý snímek The Artist (Umělec). Oscara získal i jeho 

režisér Michel Hazanavicius a herec v hlavní roli Jean Dujardin. 

Film dostal celkem pět cen stejně jako jeho největší rival Hugo a jeho 

velký objev režiséra Martina Scorseseho. The Artist se stal teprve 

druhým němým filmem, který získal Oscara pro nejlepší film. Dosud 

jediným takto oceněným snímkem je válečné drama Wings, jež 

uspělo při vůbec prvním udílení těchto prestižních filmových cen 

v roce 1929.  

 

    Oscar 2012 - Vítězové v jednotlivých kategoriích 

    

Film roku: The Artist 

Animovaný film: Rango 

Zahraniční film: Rozchod 

Nadera a Simin režiséra 

Asghara Farhadiho (Írán) 

Režie: Michel Hazanavicius 

(Umělec) 

Herec v hl. roli: Jean Dujardin 

(Umělec) 

Herečka v hl. roli: Meryl 

Streepová (Železná lady) 

Herec ve vedl. roli: Christopher 

Plummer (Začátky) 

Herečka ve vedl. roli: Octavia 

Spencerová (Černobílý svět) 

Adap. scénář: Alexander 

Payne, Nat Faxon a Jim Rash 

(Děti moje) 

Původní scénář: Woody Allen 

(Půlnoc v Paříži) 

Hudba: Ludovic Bource 

(Umělec) 
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Píseň: Bret McKenzie (Man or 

Muppet z filmu Mupeti) 

Kamera: Robert Richardson 

(Hugo a jeho velký objev) 

Výprava: výtvarník Dante 

Ferretti a scénografka 

Francesca Lo Schiavo (Hugo 

a jeho velký objev) 

Kostýmy: Mark Bridges 

(Umělec) 

Make-up: Mark Coulier a J. Roy 

Helland (Železná lady) 

Speciální efekty: Rob Legato, 

Joss Williams, Ben Grossmann 

a Alex Henning (Hugo a jeho 

velký objev) 

Střih: Kirk Baxter a Angus Wall 

(Muži, keří nenávidí ženy) 

 Střih zvuku: Philip Stockton 

a Eugene Gearty (Hugo a jeho 

velký objev) 

Mix zvuku: Tom Fleishman 

a John Midgley (Hugo a jeho 

velký objev) 

Celovečerní dokument: 

Undefeated (TJ Martin, Dan 

Lindasy a Rich Middlemas) 

Krátký dokument: Danile 

Junge a Sharmeen Obaid-

Chinoy (Saving Face) 

Krátkometrážní film: Terry 

George a Oorlagh George 

(The Shore) 

Krátký animovaný film: 

William Joyce a Brandon 

Oldenburg (The Fantastic 

Flying Books of Mr. Morris 

Lessmore) 

 

 

 

 

 

 Ruské prezidentské volby v roce 2012 se konaly 3. března a byl 

v nich zvolen nástupce prezidenta Dmitrije Medveděva – staronový 

prezident Vladimir Putin. Medveděv, který byl coby nezávislý ve 

volbách v roce 2008 zvolen s podporou strany Jednotné Rusko, 

nekandidoval, za svého nástupce doporučil svého předchůdce 
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Vladimira Putina, předsedu zmíněné strany. Putin nabídku přijal 

a naopak Medveděvovi nabídl, že jej podpoří do funkce ruského 

premiéra. Putin zvítězil v prvním kole voleb, získal 64 % hlasů. 

Prezidentský úřad bude zastávat již potřetí. Všichni nezávislí 

kandidáti se museli přihlásit do 15. prosince 2011, kandidáti 

nominovaní stranami do 18. ledna 2012. Konečný seznam 

kandidátů byl oznámen 29. ledna. 

 

Přijatí kandidáti  

Ústřední volební komise přijala následující kandidatury: 

 Vladimir Putin - nominovaný stranou Jednotné Rusko 

 Gennadij Zjuganov - nominovaný stranou Komunistická strana 

Ruské federace 

 Sergej Mironov - nominovaný stranou Spravedlivé Rusko 

 Vladimir Žirinovskij - nominovaný stranou Liberálně-

demokratická strana Ruska 

Michail Prochorov - nezávislý 

 

Zamítnutí kandidáti 

Grigorij Javlinskij ze strany Jabloko měl údajně mezi podpisy 

předanými Centrální volební komisi vysoký počet neplatných 

(25,26%) 

Eduard Limonov, vůdce Jiného Ruska kandidující jako nezávislý, 

neměl podpisy ověřené notářem. 

 Leonid Ivašov, nezávislý 

Dmitrij Mezencev, nezávislý, guvernér Irkutské oblasti, předložil 

údajně vysoký počet neplatných podpisů 



42 

 

Nikolaj Levašov, nezávislý, zamítnuto, protože v době přihlašování 

žil v Rusku méně než deset let 

Boris Mironov, nezávislý, vyřazen, protože byl dříve usvědčen z psaní 

údajně extremistických textů 

Svetlana Peunova, nezávislá, nedostatek podpisů 

Viktor Čerepkov, nezávislý, nedodal žádné podpisy 

Rinat Chamijev, nezávislý, nedodal žádné podpisy 

 Lidija Bednaja, nezávislá, nedodala potřebné dokumenty 

 

 

 V severoitalské Modeně otevřeli 10. března nové muzeum 

slavného konstruktéra Enza Ferrariho. Návrh budovy muzea je 

posledním realizovaným projektem českého architekta Jana 

Kaplického a jeho ateliéru Future Systems. Muzeum vzdává hold 

nejen značce Ferrari, ale italskému automobilismu vůbec. Zářivě 

žlutá hliníková střecha ve tvaru kapoty s průduchy připomíná 

barvou znak Modeny i znak automobilky se vzpínajícím se hřebcem 

a zcela konvenuje italskému citu pro design.  Projekt muzea, jež má 

celkovou plochu víc než 5 000 m
2

, tvoří vlastně dvě stavby. První je 

zrekonstruovaná budova, kde se v roce 1898 narodil zakladatel 

automobilky Enzo Ferrari (zemřel jako devadesátiletý v roce 1988). 

Druhá představuje moderní dvoupodlažní stavbu sloužící jako 

výstavní hala pro automobily. Její oblé tvary zvlněné střechy nesou 

typický rukopis Jana Kaplického.  V původní stavbě je situována 

multimediální expozice věnovaná životu slavného konstruktéra, 

závodníka a tvůrce značky Ferrari.  V nové hale září na bílé 

podlaze vozy, o nichž sní snad každý milovník aut. V podzemním 
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podlaží navrhl Jan Kaplický přednáškový sál pro 200 lidí, kavárnu, 

restauraci, malý kinosál i knihovnu. Je zde také knihkupectví nebo 

studovna.  Muzeum bude mít poloviční spotřebu energie 

v porovnání se stejně velkými stavbami, protože využívá tepelná 

čerpadla, noční větrání, pro které není potřeba energie žádná, či 

řízené denní mikroproudění. Do vzduchu odejde o 35 tun méně 

emisí CO2, než je běžný standard u podobně velké zastavěné plochy. 

Teplou užitkovou vodu vyrábějí termální solární panely umístěné 

pod střechou. 

 

 

 Předčasné parlamentní volby na Slovensku vyhrála opoziční 

sociální demokracie, Smer - SD. Strana premiéra Roberta Fica 

získala přes 44 % hlasů a ve stopadesátičlenné Národní radě obsadí 

83 křesel, má tedy pohodlnou většinu. Ve volbách propadly středové 

a pravicové strany. Výrazně si pohoršila i SDKU-DS Mikuláše 

Dzurindy. Nacionalista Ján Slota se do sněmovny vůbec nedostal. 

Kromě jasného vítězství levice přinesly volby i další překvapení. 

V hlasování uspěla nová strana OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 

osobnosti populisty Igora Matoviče, která má přes 8,5 procenta. 

Skončila tak jako třetí nejsilnější strana, těsně za dosud vládními 

křesťanskými demokraty. 

 

    Výsledky voleb 

    Smer - sociálna demokracia -  44,4 % = 83 mandátů 

    Kresťanskodemokratické hnutie - 8,8 % = 16 mandátů 

    OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - 8,6 % = 16 mandátů 
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    Most-Híd - 6,9 % = 13 mandátů 

    Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 

strana - 6,1 % = 11 mandátů 

    Sloboda a Solidarita - 5,9 % = 11 mandátů 

 

 

 Dne 25. března se kanadský filmový režisér James Cameron 

jako první na světě s ponorkou Deepsea Challenger sólově ponořil do 

nejhlubšího místa na zemi. Po dvou hodinách a třiceti šesti 

minutách dosáhl hloubky 10 898 m v hlubině Challenger Deep 

v Mariánském příkopu. Po průzkumu a filmování dna se po poledni 

místního času vynořil zpět na hladinu. Cesta zpět mu trvala jen 

70 minut.  Cameron doufá, že by jeho sestup mohl přinést odpověď 

i na některé nejzákladnější otázky, například, zda v největších 

hlubinách žijí ryby. Ponor do takovéto hloubky je velmi riskantní 

kvůli extrémním tlakům, jakým musí plášť ponorky čelit. Ten podle 

agentury AP na dně hlubiny Challenger odpovídá tlaku, jakým by 

na prst působily tři sportovně-užitkové vozy SUV. Nejhlubší mořskou 

hlubinu na Zemi dosud navštívili jen dva lidé. Poprvé a naposledy 

sem sestoupili v lednu 1960 ve speciálním batyskafu Trieste společně 

Američan Don Walsh a švýcarský oceánograf Jacques Piccard. 

 

 

 Slavný obraz Výkřik norského malíře Edvarda Muncha se 

v New Yorku prodal za 119,9 milionu dolarů, což je v přepočtu 

2,3 miliardy korun. Stal se tak nejdráže prodaným obrazem 

v aukci. Dosavadní rekord držela malba Nahá v sochařském 
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ateliéru od Pabla Picassa, za kterou dal před dvěma roky zájemce 

106,5 milionu dolarů. Vydražený pastel, na němž převažuje modrá 

barva, je jednou ze čtyř verzí Výkřiku a jedinou, která je 

v soukromých rukou. Další dvě verze patří Munchově muzeu v Oslu 

a ta nejvýznamnější je vystavena v Národní galerii v norské 

metropoli. Když norský expresionista Munch maloval Výkřik, snažil 

se zachytit ztrápenou duši moderního člověka. "Šel jsem po cestě se 

dvěma přáteli, začalo zapadat slunce, obloha náhle krvavě zrudla 

– zastavil jsem se, opřel jsem se o plot k smrti unaven, obloha nad 

modročerným fjordem plála šarlatem krve, moji přátelé šli dál a já 

tam zůstal stát chvějící se úzkostí a cítil jsem, jak přírodu prostupuje 

silný, nekonečný výkřik," napsal autor na rám nyní prodaného 

obrazu. 

 

 

 Dne 20. května zasáhlo severní Itálii zemětřesení o síle 

5,9 stupňů Richterovy škály. V zasažené oblasti se zřítilo několik 

domů a v jejich troskách zahynulo nejméně pět lidí. Přírodní 

katastrofa udeřila ve 4:04 ráno asi 35 kilometrů severozápadně od 

Boloni. V domech se třásl nábytek a začaly houkat alarmy aut. 

Podle svědků trvalo zemětřesení asi 20 vteřin. Epicentrum se podle 

americké geologické služby USGS
8

 nacházelo v relativně malé 

hloubce 10 kilometrů. Podle seismologů to bylo jedno z nejsilnějších 

zemětřesení naměřených v tomto regionu. Otřesy byly údajně cítit 

                                                           
8

 USGS - United States Geological Survey je americká nezávislá 

vědeckovýzkumná vládní agentura. Je součástí struktur Ministerstva 

vnitra. Pracovníci agentury zkoumají geografii, USA, přírodní zdroje 

a přírodní katastrofy. 
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až v Toskánsku a v oblasti Tridentsko-Horní Adiže ležící v Alpách. 

Asi hodinu po prvním zemětřesení zasáhl oblast i následný otřes 

o síle 5,1. Úřady proto doporučily obyvatelům, aby z bezpečnostních 

důvodů nezůstávali ve svých domech. 

 

 

 Dne 22. května v 9:44 našeho času se na cestu do vesmíru 

vydala první plně soukromá kosmická loď Dragon. Slibuje revoluci 

v létání do kosmu. Dragon C2+ startoval s pomocí rakety 

Falcon 9 v 9:44 našeho času z floridského mysu Canaveral. Jeho 

cílem je vesmírná stanice ISS. Let probíhá hladce. Raketu i modul 

vyvíjela soukromá společnost SpaceX vlastněná Elonem Muskem, 

jedním ze zakladatelů systému PayPal. Při svém prvním letu by měl 

dovézt zásoby na ISS. Stejnou službu by měla odvézt i při dalších 

patnácti letech, které má NASA předsmlouvané. 

 

 

 Ve Velké Británii začal 2. června čtyřdenní maraton oslav 

60. výročí nástupu královny Alžběty II. na trůn. Oslavy 

diamantového jubilea panovnice zahájila návštěvou dostihů 

v Epsomu. Královna cestu na derby absolvovala v otevřeném autě, 

poté nad hlavami diváků proletěla letka Red Arrow a zazněla 

národní hymna, píše BBC. Alžběta II. je velkou milovnicí dostihů 

a koní. Plnokrevníci z její stáje také běželi, ale nevyhráli. 

Oslavy britské panovnice pokračovaly druhý den, kdy se na 

počest královny Alžběty II. na Temži představila více než tisícovka 

veslic. Mezi nimi pluly lodě s vlajkami Commonwealthu, ale i běžní 
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Londýňané v kanoích. Královna plula na pozlacené výletní lodi 

The Spirit of Chartwell.  Další den následoval koncert před 

Buckinghamským palácem, na kterém zahráli Paul McCartney, 

Elton John, Kylie Minogue, Jessie J, Tom Jones, Cliff Richard, 

Ed Sheeran nebo Stevie Wonder. Královna se ještě zúčastnila 

bohoslužby v londýnské katedrále sv. Pavla. Domů se pak vrátila 

v čele průvodu kočárů. Oslavy vyvrcholily, když pozdravila davy 

z balkonu Buckinghamského paláce. 

Šestaosmdesátiletá panovnice je druhým "nejdéle sloužícím" 

britským monarchou. Překonává ji jen královna Viktorie, která 

vládla přes 63 let. Přesně 63 let, 7 měsíců a dva dny. Alžběta II. 

ji překoná 9. září 2015. Alžběta II. již slavila v roce 1977 stříbrné 

a v roce 2002 s ještě větší pompou zlaté výročí nástupu na trůn. Ale 

oslavy diamantového jubilea Británie zažila poprvé a naposledy 

v předminulém století právě s královnou Viktorií v roce 1897. 

 

 

 Ve věku 91 let zemřel 5. června v Kalifornii spisovatel Ray 

Bradbury. Proslavil se řadou děl, nejznámější však zůstává dílo 

451 stupňů Fahrenheita. Král žánru sci-fi a fantasy před lety 

projevil přání, aby jeho popel umístili na Marsu. Vrátil se tak ke 

svému dílu Marťanská kronika (1950), v němž kritizoval lidskou 

rasu, která vše hezké akorát tak zničí. V něm totiž popisuje mimo 

jiné osídlení Marsu, respektive vyhlazení Marťanů lidskou infekcí. 

Lidé se po vyhubení přátelských stvoření vracejí na Zemi, aby čelili 

atomové válce. 
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Jeho druhý významný počin v literárních dějinách je pak 

bezesporu spjatý s "kulturou spálených knih" v díle 451 stupňů 

Fahrenheita. Kniha srovnávaná s Orwellovou vizí 1984 upozorňuje 

na stav, v němž lidé přestávají sami přemýšlet a slepě přijímají cizí 

teze. Nejsou to ovšem jen tato dvě díla, díky nimž čtenáři 

Bradburyho obdivují. Spisovatel s přezdívkou "Edgar Allan Poe pro 

optimisty" aktivně pracoval až do svých devadesáti let. Často se 

objevoval na veřejnosti, besedoval, předčítal.  

 

 

U grónských břehů byl objeven vrak slavné lodi, která před 

více než sto lety vezla britského polárníka Roberta F. Scotta vstříc 

osudu na jižním pólu. Terra Nova po neúspěchu Scottovy mise dál 

sloužila a potopila se na opačném konci světa až v roce 1943. 

V jednom z nejikoničtějších příběhů dobývání odlehlých končin 

dorazil Robert F. Scott k ledovcovým břehům Antarktidy právě na 

Terra Nově. Jeho tým dobyl jižní pól v lednu 1912. Ke své smůle zde 

však zjistili, že je o několik týdnů předběhla norská výprava Roalda 

Amundsena a urvala prvenství pro sebe. Při zpáteční cestě pak 

britská výprava nedokázala dojít k základnímu táboru a navždy 

zůstala v zasněžené pustině. Loď Terra Nova však žila svůj příběh 

dál. Její pouť skončila až o jednatřicet let později. 

Za druhé světové války vezla zásoby na arktické základny 

a potopila se po srážce s ledovcem. Odborníci z amerického 

Schmidtova institutu pro výzkum oceánu slavnou loď objevili, když 

testovali nové sonary. Výzkum odhalil na dně ležící neznámý 

předmět dlouhý 57 metrů, tedy přesně jako ztracená loď. Do 
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mrazivých hlubin proto následně putovala speciální kamera 

Shrimp (kreveta), která měla předmět prozkoumat. Záběry odhalily 

dřevěné zbytky vraku i vedle ležící komín. Odborníci záběry 

porovnali s dobovými snímky lodi a definitivně potvrdili, že se 

jedná o Scottovu loď. Objev potěšil zejména historiky ze skotského 

Dundee, kde byla loď kdysi postavena. 

 

 

Ruský premiér Dimitrij Medveděv slavnostně otevřel most, který 

vede z Vladivostoku na Ruský ostrov. Největší zavěšený most na světě 

stál v přepočtu více než dvacet miliard korun. Most na Ruský ostrov 

se svojí délkou 1 104 metrů překonal čínský Most Su-tchung z roku 

2008 (1 088 metrů). S pilíři vysokými 320,9 metru se zároveň stal 

druhým nejvyšším mostem podle výšky mostní konstrukce za 

jihofrancouzským Viaduktem Millau (343 metrů). Most přes 

takzvaný Bospor Dálného východu postavila konstrukční společnost 

SKMOST. 

Most, který stál 33,9 miliard rublů (asi 21 miliard korun), byl 

do 1. srpna ve zkušebním provozu. V budoucnu by měl usnadnit 

život asi 5 000 obyvatelům Ruského ostrova. Hlavním účelem stavby 

bylo ale oslnit mezinárodní delegace, které se v září sjeli na ostrov 

na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství. 

Stavba mostu o rozpětí 1 104 metrů se neobešla bez problémů. 

Nové cesty vedoucí k mostu poničila prudká bouře a stavbyvedoucí 

se dostali do palby kritiky. Medveděv se ale během slavnostního 

otevření za kvalitu stavby zaručil. 
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V Londýně byla otevřena nejvyšší budova v Evropě. Mrakodrap 

přezdívaný podle svého tvaru The Shard, tedy Střep, sahá až do 

výšky 310 metrů. Překonal tak věž Commerzbank ve Frankfurtu nad 

Mohanem (259 m, postavena v roce 1997). Budovu navrhl italský 

architekt Renzo Piano. Díky netradičnímu vzhledu a skleněnému 

obložení se stal jedním z nejvýraznějších míst v Londýně. 

 

 

 Na půlnoční premiéře nejnovějšího filmu o Batmanovi „Temný 

rytíř povstal“ v americkém Denveru zaútočil čtyřiadvacetiletý James 

Holmes. Zabil nejméně dvanáct diváků a desítky dalších zranil. 

Policie ho zadržela na parkovišti za kinem. Střelba se odehrála 

v obchodním centru na jihovýchodním předměstí Aurora, když lidé 

sledovali půlnoční premiéru posledního filmu o Batmanovi. 

Do promítacího sálu čtvrt hodiny po začátku filmu vstoupil 

nouzovým východem muž v plynové masce, hodil na zem plynový 

granát a začal střílet do lidí.  

 Okolí kina bylo po incidentu uzavřeno a policisté se psy 

pátrali po výbušninách. Televize NBC news uvedla, že policisté také 

evakuovali okolí domu, ve kterém bydlel podezřelý, protože jim při 

výslechu řekl, že má doma výbušniny. Policie později potvrdila, že 

v domě zadrženého skutečně trhaviny našla. James Holmes měl 

pověst studenta s vynikajícím prospěchem, pomáhal na táboře pro 

chudé děti. Nedlouho před útokem se léčil u specialistky na 

schizofrenii. 
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 Indii postihl na konci července dva dny po sobě mohutný 

výpadek elektřiny, který zanechal bez proudu přes 670 milionů lidí, 

asi polovinu obyvatel země. Byl to zdaleka největší světový výpadek 

proudu. Selhala severní a východní rozvodná síť, dodávky elektřiny 

se podařilo obnovit až po dlouhých hodinách. Podle odborníků za 

výpadky může extrémně horké léto. Teploty v metropoli se 

pohybovaly kolem 35 stupňů Celsia a vlhkost dosahovala 89 procent, 

což nutilo místní obyvatele mít nepřetržitě zapnuté větráky či 

klimatizaci.  

  Výpadky proudu z konce července byly v Indii největší za více 

než deset let. Přerušení dodávek menšího rozsahu však v Indii 

nastávají takřka denně, což vyvolává opakované pouliční protesty. 

Agentura Reuters uvedla, že energetický deficit dosahuje v Indii ve 

špičce 12 procent. Letos situaci zhoršil ještě slabý monzun, který 

způsobil sucho a donutil rolníky více čerpat vodu ze studní.  Experti 

upozorňují na to, že Indie potřebuje výrobu elektřiny razantně 

zvýšit. Mimo jiné proto, že stamiliony Indů stále ještě nejsou na 

státní síť napojeny. 

 

 

 Po jedinečném přistávacím manévru s využitím "jeřábu" se 

čtyřmi raketovými motory přistála na povrchu Marsu americká 

pojízdná laboratoř Mars Science Laboratory nazvaná Curiosity. Po 

sedmi týdnech na povrchu sonda našla oblázky, které vědci 

považují za důkaz, že na této planetě kdysi mohla být tekoucí voda, 

a tedy podmínky vhodné pro vznik života. Curiosity má zkoumat 
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Mars dva roky. Šestikolové vozítko Curiosity váží 900 kilogramů a je 

dlouhé tři metry. Pohání ho radioizotopový termoelektrický 

generátor, využívající přirozeného rozpadu plutonia 238. Ten se 

osvědčil už u amerických planetárních sond programu Viking. 

Automat bude také zkoumat klima a geologii planety a sbírat data 

pro budoucí let na Mars s lidskou posádkou. 

 

 

 Tři radikální umělkyně z kapely Pussy Riot stráví dva roky za 

mřížemi. Rozhodl o tom 17. srpna soud v Moskvě, podle kterého se 

dívky vystoupením v chrámu Krista Spasitele dopustily výtržnosti 

motivované náboženskou nenávistí. Obžaloba pro ně za píseň proti 

Vladimiru Putinovi žádala tři roky vězení. Soudkyně Marina 

Syrovová na závěr procesu prohlásila, že dívky byly při svém 

únorovém vystoupení v moskevském chrámu Krista Spasitele 

motivovány náboženskou nenávistí a vážně "narušily společenský 

pořádek". 

 Pussy Riot v únoru před prezidentskými volbami zazpívaly 

v moskevském chrámu "punkovou modlitbu" nazvanou 

Bohorodičko, vyžeň Putina. Podle svých slov tak protestovaly proti 

výzvě hlavy pravoslavné církve patriarchy Kirilla, aby Rusové 

hlasovali pro favorita prezidentských voleb.  Církev ale jejich 

vystoupení považovala za "ďáblovo dílo" a žalobce pro změnu za 

výtržnost motivovanou náboženskou nesnášenlivostí. 

 Naděžda Tolokonnikovová (22), Marija Aljochinová 

(24) a Jekatěrina Samucevičová (30) byly během procesu podle 

ruského zvyku zavřeny v kleci. Při čtení rozsudku byly zcela zticha 

a na přísné výroky soudkyně Syrovové reagovaly úsměvem. Dívky, 



53 

 

které už strávily pět měsíců ve vazbě, se hodlají proti rozsudku 

odvolat. 

 

 

 Norský soud uznal Anderse Breivika příčetným a poslal ho na 

21 let do vězení. Rozsudek může prodlužovat až do jeho smrti. 

Extremista loni zabil 77 lidí. Soud prohlásil, že atentátník netrpí 

psychózou, ale narcistickou a antisociální poruchou osobnosti. 

Breivik řekl, že rozsudek nepřijímá, a ani se proti němu neodvolá, 

protože soud neuznává.  

 Předsedkyně soudu Wenche Arntzenová vynesla rozsudek hned 

na úvod. Poté se pustila do několikahodinového zdůvodňování 

rozhodnutí. Začala dětstvím i dospíváním atentátníka, zmínila 

i jeho cestu do Libérie a zabývala se jeho tvrzením, že je členem 

řádu templářských rytířů. Zatímco prokuratura uváděla Breivikovu 

posedlost touto organizací za důkaz jeho utkvělých představ, 

soudkyně odmítla Breivikovým slovům uvěřit. Dala jasně najevo, že 

Breivika nepovažuje za psychotického člověka trpícího utkvělými 

představami, ale spíše za lháře. 

  Soud ve verdiktu také kritizoval jeden z psychiatrických 

posudků, který Breivika za duševně chorého označil. Atentátník dle 

pětičlenného senátu nevykazuje žádné příznaky, které by 

signalizovaly paranoidní schizofrenii. Například Breivikovo 

tvrzení, že je velitelem v občanské válce, se dá dle soudu vysvětlit 

extrémně pravicovým pohledem na svět spíše než psychotickou 

poruchou. Také jeho chování během dlouhodobého a komplexního 



54 

 

plánování útoků je prý těžko slučitelné s neléčenou paranoidní 

schizofrenií. 

  

 

 Neil Armstrong, který se stal symbolem vědeckého 

a technického pokroku lidstva, zemřel v sobotu 25. srpna ve svých 

osmdesáti dvou letech na komplikace po operaci srdce. Člověk, jenž 

20. července 1969 jako první v historii lidstva rozvířil prach na 

Měsíci. Bylo mu 38 let, když lidstvu splnil odvěký sen a vstoupil na 

mimozemský povrch. Rázem se z něj stal symbol vrcholu lidského 

úspěchu, který on však spíše odmítal. Možná byl z toho tak trochu i 

frustrován. Let na Měsíc byl jeho poslední. Člověk, který měl rád 

létání, se od té doby věnoval spíše práci v kanceláři a na univerzitě. 

Po odchodu z NASA se uzavřel do soukromí. 

 

 

 V řadě zemí v Asii, Africe i Evropě se konaly protesty proti 

americkému filmu Nevinnost muslimů, který údajně znevažuje 

proroka Mohameda. Libyjští ozbrojenci zabili v Benghází 

amerického velvyslance a tři další zaměstnance diplomatické mise. 

Nejdříve se spekulovalo o tom, že měl útok souvislost s protesty proti 

filmu, ale to vyvrátilo vyšetřování americké komise. Podle ní útok 

provedla a naplánovala al-Káida. Egyptský soud vynesl 

28. listopadu rozsudky smrti nad sedmi egyptskými kopty stíhanými 

v nepřítomnosti za natočení tohoto filmu. 
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 Nobelovu cenu míru pro letošní rok získala Evropská unie. 

Porota ocenila její roli při sjednocování kontinentu. Rozhodnutí 

prý bylo tentokrát jednomyslné a porota k němu přistoupila i přes 

to, že si byla vědoma jisté kontroverze, jak uvedl předseda 

pětičlenného výboru Thorbjörn Jagland. Při samotném 

zdůvodňování rozhodnutí pak předseda Nobelova výboru Thorbjörn 

Jagland prohlásil, že výbor ocenil Unii za obnovu Evropy po světové 

válce, ale i za to, že po pádu Berlínské zdi a zhroucení 

komunistických režimů vnášela stabilitu do někdejších 

socialistických zemí. Jagland dále ocenil fakt, že šest desítek let 

přispívala k míru, sjednocování, demokracii a dodržování lidských 

práv v Evropě. 

 

 

 Bouře Sandy si na konci října na severovýchodě USA 

a v Kanadě vyžádala podle agentury AP už nejméně 50 obětí. Více 

než třetina z toho, 18 mrtvých, připadá na město New York, oznámil 

starosta Michael Bloomberg. Bouře dále postupovala americkým 

vnitrozemím, mimo jiné přinesla vánici do Západní Virginie. 

 

 

 Prezidentem Spojených států amerických se 6. listopadu na 

další čtyři roky stal demokrat Barack Obama. Se svým 

republikánským soupeřem svedl ve volebních místnostech velmi 

vyrovnaný souboj. Mitt Romney porážku uznal a poblahopřál 

Obamovi k vítězství.  
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 Dne 14. listopadu skončil 18. sjezd Komunistické strany Číny. 

Novým předsedou strany a od března 2013 také čínským 

prezidentem se stal dosavadní viceprezident Si Ťin-pching. 

Premiérem bude od března příštího roku nynější vicepremiér Li 

Kche-čchiang. Oba představují novou generaci komunistických 

vůdců, kteří jsou více orientováni na Západ než jejich předchůdci. 

 

 

 Tribunál v Haagu 16. listopadu zprostil viny chorvatského 

generála Ante Gotovinu. Účastník balkánských válek si přitom měl 

původně odsedět 24 let ve vězení. V odvolacím procesu byl osvobozen 

i další chorvatský generál Mladen Markač. Na osvobozené generály 

čekalo na náměstí v Záhřebu asi 50 tisíc lidí. 

 

 Spojenými státy otřásl 14. prosince jeden z nejhorších školních 

masakrů v dějinách. Střelec povraždil na základní škole 

v Connecticutu 26 lidí, z toho 20 malých dětí. Poté obrátil zbraň 

proti sobě. Jeho matka pracovala ve škole a je mezi oběťmi. Policie 

objevila mimo školu ještě jednoho mrtvého, jehož má zřejmě na 

svědomí střelec. Zabíjel v pátek dopoledne místního času v základní 

škole a školce Sandy Hook v asi třicetitisícovém městě Newtown 

ležícího sto kilometrů severovýchodně od New Yorku. 
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4 Počasí 

 

 Rok 2012 byl jako celek teplotně nadprůměrný (+1,0 °C nad 

dlouhodobým průměrem 1961-90). V devíti měsících byla teplota 

nad dlouhodobým průměrem, pouze měsíce únor (-4,0 °C), říjen 

( 0,5 °C) a prosinec (-0,4 °C) byly chladnější, ale ani výrazně 

studený únor roční průměrnou teplotu příliš neovlivnil. Srážkově byl 

rok jako celek normální (3 % nad dlouhodobým průměrem). 

Výrazně nadnormální byly měsíce leden (200 %) a červenec (144 %) 

a výrazně podnormální měsíce březen (37 %) a květen (65 %).  

 

LEDEN 

 Rok zahájily vysoké průměrné denní teploty, odchylky 

dosahovaly v prvních dnech roku až +9 °C nad dlouhodobými 

průměry. Ve výškách do 600 m n. m. se významnější sněhová 

pokrývka objevila až po 15. lednu. Na začátku měsíce byla rovněž 

zaznamenána první vichřice, v noci na 6. ledna přesahovaly 

nárazy větru v horských oblastech 30 m.s- (Milešovka 36 m.s- 

a Šerák 32 m.s-). Výskyt zimních bouřek není v našich podmínkách 

úplně běžný. V lednu 2012 se však mírné bouřky vyskytly hned 

5. ledna v severních Čechách, 12. a 13. ledna opět v severních 

Čechách, ojediněle i ve středních a jižních Čechách a na severu 

Moravy a 21. ledna v pozdních večerních hodinách v okrese Most 

(na stanicích Český Jiřetín a Nová Ves v Horách). Na stanici Nová 

Ves v Horách se v lednu vyskytly čtyři bouřky a za celý rok 

2012 celkem 21 dní s bouřkou, na stanici Český Jiřetín v lednu tři b
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ouřky a za celý rok 20 dní.  

 

ÚNOR 

 Na začátku měsíce se nad centrálním Ruskem udržovala 

oblast vysokého tlaku vzduchu, kolem které do střední Evropy 

proudil studený a suchý arktický vzduch. Nejnižší teplotní 

minimum bylo naměřeno 6. února -39,4 °C v lokalitě Jezerní slať, 

v oficiální síti ČHMÚ to byla hodnota -38,1 °C, naměřená ve stejný 

den na stanici Rokytská slať. Výrazné oteplení v závěru měsíce 

způsobilo, že jsme zaznamenali jednu z největších měsíčních 

amplitud teploty vzduchu u nás v historii – rozdíl mezi nejnižší 

a nejvyšší únorovou teplotou na území České republiky dosáhl 

hodnoty 55,1 °C (29. února bylo v Plzni, Bolevci naměřeno +15,7 °C), 

přičemžv historii nejvyšší únorová amplituda (56,4 °C) byla  

zaznamenána v roce 1998.  

 

BŘEZEN 

 V březnu se vyskytly dva velmi teplé víkendy, kdy se teplota na 

mnoha místech blížila k hranici letního dne (Dobřichovice, okres 

Praha-západ 24,2 °C nebo Husinec, Řež, okres Praha-východ 

23,7 °C). V poslední březnový den byly zaznamenány intenzívní 

bouřky v severních Čechách (Bedřichov, Hejnice, Liberec) 

a v Moravskoslezských Beskydech na Lysé hoře. V březnu došlo také 

k výraznému zeslabení ozónové vrstvy ve střední Evropě, sluneční UV 

záření dosahovalo hodnot až 25 % nad dlouhodobý březnový 

průměr (v horských oblastech až 50 % nad dlouhodobý průměr). 
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DUBEN 

 Chladný začátek dubna vyvrcholil o velikonočním víkendu. 

Období od 5. do 9. dubna bylo studené, deštivé, se sněžením 

i v nižších polohách. Nová sněhová pokrývka se na velikonoční 

pondělí objevila i v podhůří našich pohraničních pohoří a v okolí 

Českomoravské vrchoviny (Vatín, Velké Meziříčí, Svratouch, Tyra, 

Dyleň i jinde). První tropický den byl v tomto roce zaznamenán již 

27. dubna – Praha, Karlov 30,5 °C. Na konci dubna se na stanici 

Nové Město pod Smrkem vyskytla první tropická noc (minimální 

noční teplota neklesla pod 20 °C) a zároveň je tato noc na 

29. dubna historicky nejčasnější tropickou nocí na našem území. 

 

KVĚTEN 

 Měsíce únor až červen byly v České republice v průměru 

podnormální, přičemž toto období vrcholilo právě v květnu 

s úhrnem jen 65 % dlouhodobého průměru (v červnu 99 %). 

V některých regionech však srážkově podnormální období začalo až 

v měsíci květnu a trvalo s postupným prohlubováním po celý zbytek  

roku.  

 

ČERVEN 

 V druhé polovině června byla na jižní Moravě zaznamenána 

horká vlna, kdy byl na mnoha místech ve dnech 16. až 20. června 

překračován 5 dní za sebou limit pro tropický den (30,0 °C), na 

stanici Brno, Žabovřesky dokonce 6 dní (až do 21. června). Od 

29. června trvala taková horká vlna na mnoha stanicích jižní 

Moravy deset dní (do 8. července).  
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ČERVENEC 

 Horká vlna na přelomu června a července byla doprovázena 

mimořádným bouřkovým obdobím. V průběhu tohoto období se nad 

střední Evropou udržovalo výrazné frontální rozhraní s teplou 

vzduchovou hmotou nad střední a východní Evropou. Od 1. do 

8. července se denně vyskytovaly silné bouřky doprovázené 

přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru, v některých 

oblastech vzestup hladin řek dosáhl až 3. SPA (například v profilu 

Předlánce na Smědé nebo v profilu Varnsdorf na Mandavě). 

V poslední dekádě července při nočním vyjasnění klesaly ranní 

minimální teploty pod 10 °C, 23. července byly v mrazových 

kotlinách zaznamenány minimální ranní teploty dokonce záporné 

(na Šumavě Jezerní slať -3,2 °C, Horská Kvilda -2,2 °C, Březník -

1,7 °C a Rokytská slať -1,5 °C, v Jizerských horách Kořenov, Jizerka -

0,6 °C a hned další den -0,8 °C).  

 

SRPEN 

 V srpnu bylo překonáno absolutní teplotní maximum z roku 

1983 (+40,2 °C z 27. července v Praze, Uhříněvsi). Po několika 

tropických dnech byla 20. srpna 2012 na stanici 

Dobřichovice ve středních Čechách naměřena teplota +40,4 °C.  

 

ZÁŘÍ 

 První tropické dny roku 2012 se vyskytly už v dubnu a byly 

zaznamenány ještě i 10. a 11. září, nejvyšší teplota byla naměřena 

11. září ve Strážnici, okres Hodonín (32,5 °C). A hned za další dva 



61 

 

dny, 13. září, bylo zaznamenáno první sněžení v oblasti Hrubého 

Jeseníku, které je již zařazeno k zimní sezóně 2012/2013. První 

sněhová pokrývka této sezóny byla zaznamenána až 26. října na  

Klínovci. 

 

ŘÍJEN 

 Postupné podzimní ochlazování bylo ve druhé polovině října 

přerušeno velmi teplým a pěkným počasím, teploty mírně 

překračovaly na jižní Moravě i 26 °C (Dyjákovice 27,0 °C, Brod nad 

Dyjí 26,6 °C a Pohořelice 26,5 °C). Inverzní teplotní zvrstvení však na 

Ostravsku zapříčinilo první smogovou situaci (od 21. do 24. října) 

blížící se zimní sezóny, kterou signalizovalo i první plošně rozsáhlé 

sněžení 27. října s výraznou sněhovou pokrývkou i v nižších 

polohách (Verušičky, okres Karlovy Vary 18 cm v nadmořské výšce 

585 m, Rýchorská bouda 13 cm ve výšce 1001 m a 11 cm na 

stanicích Petrovice, Krásný les, okres Ústí nad Labem, Orlické 

Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou a Lobendava v okrese Děčín). 

O den později, 28. října, již ležela sněhová pokrývka alespoň 1 cm  

na téměř celém území České republiky.  

 

LISTOPAD 

 Listopad je měsíc, kdy se již mohou v některých lokalitách 

vyskytovat celodenní mrazy, tzv. ledové dny, kdy maximální denní 

teplota zůstane pod bodem mrazu. Zcela běžné to je v horských 

oblastech už v první dekádě měsíce (Sněžka, Luční bouda, Klínovec, 

Šerák), 15. a 16. listopadu však byly ledové dny zaznamenány 

i v nižších polohách západních Čech (Šindelová, Karlovy Vary nebo 

Aš). Ve stejných dnech vystupovala maximální teplota v jižních 
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Čechách a na severní Moravě nad +10 °C (Horská Kvilda 12,6 °C, 

Churáňov 12,1 °C, Rožnov pod Radhoštěm a Javorník v okrese 

Jeseník 10,3 °C). V listopadu se několikrát zhoršily na území České 

republiky rozptylové podmínky. Důsledkem inverzního zvrstvení 

teploty v přízemní vrstvě atmosféry, v kombinaci s bezvětřím nebo jen 

malými rychlostmi větru, dochází v rizikových regionech ke 

zvyšování koncentrací škodlivin v ovzduší. Proto byla například 

v Moravskoslezském kraji 15. listopadu vyhlášena smogová situace  

trvající až do 22. listopadu. 

 

PROSINEC 

 Zimní mrazivé počasí se sněžením začalo 7. prosince a trvalo 

více než týden. Nejvyšších hodnot dosáhla sněhová pokrývka v tomto 

měsíci na stanicích Klínovec (99 cm), Železná Ruda, Špičák 

(79 cm) a Abertamy, okres Karlovy Vary (70 cm). Ve střední Evropě 

však maximum sněhové pokrývky bývá v měsících únor a březen. Ve 

dnech 14. až 16. prosince se na mnoha místech vyskytovala 

intenzívní ledovka a opět se ukázalo, že při informování veřejnosti 

nerozlišují média mezi ledovkou a náledím. Náledí vzniká, pokud 

teplota povrchu, který zůstal mokrý po předchozích srážkách nebo 

od tajícího sněhu klesne pod bod mrazu a vrstva vody na tomto 

povrchu zmrzne. Ledovka vzniká pouze jako průvodní jev 

mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení. Při mrznoucích 

srážkách dopadají na zemský povrch s teplotou pod bodem mrazu 

kapičky vody, které při dopadu ihned změní skupenství, zmrznou, 

a vytváří se ledovka. Ledovka bývá na rozdíl od náledí čirá 

a hladká a pokrývá zpravidla velké plochy. Pozorovatelé na 
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stanicích důsledně tyto dva jevy rozlišují. Proto byly například na 

stanici v Olomouci v prosinci 2012 evidovány jen 3 dny s ledovkou, 

ale 13 dní s náledím, na stanici Ústí nad Labem, Kočkov 6 dní 

s ledovkou a 22 dní s náledím. 
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5 Obyvatelstvo 

 

 

Počet obyvatel v evidenci Úřadu m. č. Praha 14 - rok 2012 

Datum 

Černý 

Most 

Hloubětín Hostavice Kyje 

Celkem 

Praha 

14 

Dolní 

Počernice 

Celkem v 

evidenci 

Úřadu P 

14 

31.1.2012 22542 9165 2037 6858 40602 2124 42726 

29.2.2012 22510 9154 2041 6842 40547 2124 42671 

31.3.2012 22503 9152 2065 6838 40558 2121 42679 

30.4.2012 22494 9125 2072 6851 40542 2116 42658 

31.5.2012 22464 9114 2074 6851 40503 2134 42637 

30.6.2012 22456 9112 2086 6874 40528 2139 42667 

31.7.2012 22481 9091 2100 6886 40558 2143 42701 

31.8.2012 22482 9084 2103 6882 40551 2141 42692 

30.9.2012 22487 9074 2101 6899 40561 2146 42707 

31.10.2012 22479 9074 2116 6918 40587 2151 42738 

30.11.2012 22473 9068 2121 6912 40574 2151 42725 

31.12.2012 22464 9064 2122 6911 40561 2158 42719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

6 Obecní záležitosti 

 

 V roce 2012 proběhla 4 řádná a jedno mimořádné jednání 

Zastupitelstva městské části, a to v termínech 7. února, 24. dubna, 

26. června, 25. září a 18. prosince. Členy Zastupitelstva jsou Zuzana 

Grigarová (Věci Veřejné), Jan Hron (TOP 09), Ing. Jaroslav Chládek 

(ODS), Jaroslav Jenšík (ČSSD), MUDr. Jan Kaufman (bez politické 

příslušnosti), Jitka Krátká (KSČM), Mgr. Linda Kroupová (ČSSD), 

Mgr. Aleš Kuda (TOP 09), MUDr. Lubomír Kulíšek (Strana zelených), 

Josef Kutmon (ODS), Pavel Mašek (TOP 09), Ing. Pavel Mixa (ODS), 

Hana Muhrová (ČSSD), MVDr. Martin Pangrác (bez politické 

příslušnosti), MUDr. Kateřina Pavlíčková (ODS), Vladimíra 

Petzoldová (ODS), Ing. Ilona Picková (Strana zelených), Mgr. 

Marek Polach (TOP 09), Jan Rambousek (TOP 09), Ing. Mgr. Lucie 

Svobodová (ČSSD), Jiří Šebek (Věci Veřejné), Viktor Šíma (bez 

politické příslušnosti), Mgr. Dr. Petr Štulc (TOP 09), Vladimír 

Tománek (ANO 2011), Soňa Tománková (ANO 2011), Josef Ťoupal 

(ČSSD), Tomáš Velík MBA (bez politické příslušnosti), Ing. Břetislav 

Vodák (ČSSD), Bc. Radek Vondra (TOP 09), Lubomír Vůjtěch (ČSSD), 

Jiří Zajac (ODS), Mgr. Jitka Žáková (ODS). 

 

 Zastupitelstvo má tři výbory - Finanční, Kontrolní a Výbor pro 

výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21. Složení výborů:  

Výbor finanční se v roce 2012 sešel 8. června a 17. září ve složení:  

předseda: Mgr. Dr. Petr Štulc 

tajemník: Ing. Milan Šprysl  

členové: 

Tomáš Velík, MBA 
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Mgr. Ondřej Dolínek 

MUDr. Lubomír Kulíšek 

Ing. Václav Hollan 

MVDr. Martin Pangrác 

Jiří Zajac 

 

Kontrolní výbor jednal 1. a 29. února, 4. a 18. dubna, 30. května 

a 1. srpna. Jeho členy jsou:  

předseda: MUDr. Kateřina Pavlíčková 

tajemník: Mgr. Eva Štětinová 

členové: 

Jitka Krátká 

Miroslav Dvořák 

Zuzana Grigarová 

Ing. Ludmila Ševčíková 

 

Ve dnech 23. ledna, 20. února, 2. dubna, 14. května, 11. června, 

10. září, 15. října a 19. listopadu jednal Výbor pro výchovu 

a vzdělávání a místní Agendu 21.  Jeho členy jsou  

 

předseda: Ing. Ilona Picková 

tajemník: Kateřina Vávrová, DiS 

členové: 

Jan Rambousek 

Ing. Pavla Boturová 

Tomáš Velík, MBA 

Bc. Radek Vondra 

Mgr. Eva Jiříková, CSc. 
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Dejan Veljanovski 

Lucie Pražáková 

Jitka Chruňáková 

 

 Rada městské části Praha 14 zasedala v roce 2012 ve složení: 

Bc. Radek Vondra - starosta(TOP 09), Ing. Mgr. Lucie Svobodová - 

zástupkyně starosty (ČSSD), Ing. Břetislav Vodák - zástupce starosty 

(ČSSD), Mgr. Aleš Kuda - zástupce starosty (TOP 09), členové Jan 

Hron (TOP 09), Mgr. Linda Kroupová (ČSSD), Pavel Mašek (TOP 09), 

Jaroslav Jenšík (ČSSD), Lubomír Vůjtěch (ČSSD). 

 

 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 

    Letopisecká komise 
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 Od 1. ledna 2012 vstoupil v platnost nový typ občanského 

průkazu – Elektronický občanský průkaz ( e-OP). V prostorách 

Úřadu městské části Praha 14 došlo z tohoto důvodu 

k organizačním a technickým změnám. Nový proces vydávání 

elektronických občanských průkazů s biometrickými údaji je časově 

náročný. Pracovnice oddělení osobních dokladů teď přímo 

„u okénka“ pořídí digitální fotografii a za žadatele vyplní 

elektronicky žádost. 

 

 K organizačním změnám došlo na Odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví. Agendy spojené s problematikou sociálních dávek 

přešly pod Úřad práce pro Prahu 14 se sídlem Generála Janouška 

884/18, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Tato pobočka Úřadu práce se 

zabývá výplatou dávek v hmotné nouzi, příspěvkem na péči, 

dávkami pro osoby se zdravotním postižením, posuzováním nároku 

žadatelů o průkazky ZP, ZTP, ZTP/P. 

 

 Úřad městské části Praha 14 rozšířil své elektronické služby. 

Klienti se nyní mohou objednat k pracovníkům nejen 

Živnostenského odboru, ale od 1. února 2012 také na Občansko-

správní odbor k vyřízení osobních dokladů.  

 

 Dne 6. února 2012 byl na 31. jednání RMČ usnesením 

č. 66/2012/RMČ odvolán z funkce ředitele příspěvkové organizace 

KVIZ Praha 14 pan Mgr. Jaroslava Hodyc ke dni 25. 3. 2012 
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 Na svém mimořádném zasedání 7. února 2012 schválilo 

zastupitelstvo MČ Praha 14 návrh rozpočtu pro rok 2012. 

 

Dne 20. února 2012 byl na 32. jednání RMČ usnesením 

č.91/2012/ RMČ odvolán pan Mgr. Jana Špatenka z pozice 

tajemníka komise pro komunitní plánování a tuto pozici jmenován 

František Bradáč, DiS. 

 

 Od 1. března mohou občané v prostorách suterénu radnice 

(Bratří Venclíků 1072) opět využívat služeb fotografa.  

 

 RMČ na svém 33. jednání konaném dne 5. března 

2012 schválila usnesením č. 121/RMČ/2012 poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 5.000 Kč Ing. Pavlu Juříkovi na vydání knihy 

o historii rodu Smiřických ze Smiřic - "Dominia Smiřických 

a Liechtensteinů v Čechách".  

 

 Z pozice člena komise kultury a aktivit volného času odvolala 

Rada městské části Mgr. Tomáše Kvasničku, MBA usnesením 

č. 116/RMČ/2012. Funkci obsadil Mgr. Petr Šourek. 
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 Rada městské části prostřednictvím usnesení 

č. 117/RMČ/2012 k návrhu na jmenování grantové komise pro 

hodnocení žádostí v oblasti 2 - kultura, volný čas, sport a podpora 

místní Agendy 21 zrušila grantovou komisi jmenovanou na 

základě usnesení č. 62/RMČ/2011 ze dne 27. 1. 2011 a jmenovala 

1. grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2a kultura, 

umění ve složení: 

  

Bc. Radek Vondra 

Mgr. Linda Kroupová 

MgA. Olga Škochová 

Mgr. Petr Šourek 

Jan Vávra 

 

a 2. grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2b a 2c - 

sport, volný čas, podpora realizace projektu Zdravá městská část - 

místní Agenda 21 ve složení: 

 

Bc. Radek Vondra 

Ing. Mgr. Lucie Svobodová 

Pavel Mašek 

Ing. Ilona Picková 

Jitka Krátká 

Ing. Luděk Lisý 

Ing. Vojtěch Šebek 

 

 Na mimořádném jednání Rady městské části 

Praha 14 konaném dne 26. března 2012 byl usnesením 
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č. 171/RMČ/2012 ke dni 31. 3. 2012 odvolán člen dozorčí rady 

obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s. Mgr. Vladimír 

Tománek. Současně byl ke dni 1. 4. 2012 jmenován členem dozorčí 

rady obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s. Bc. Jan 

Rambousek. 

 

 Rada městské časti dále jmenovala do funkce ředitele 

příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 MgA. Davida Kašpara 

s účinností od 27. 3. 2012 usnesením č. 170/RMČ/2012. 

 

 Vzhledem k tomu, že v období květen - červen zaznamenávají 

úředníci každoročně výrazný nárůst počtu žadatelů o vydání 

nového cestovního pasu, a zákonná lhůta pro výrobu pasu platí 

30 dnů od podání žádosti, rozšířil Úřad městské části 

Praha 14 pracovní dobu příslušného oddělení. Od 16. dubna do 

30. června 2012 využívali žadatelé prodlouženou pracovní dobu na 

oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů. Každé pondělí 

a středu od 7.30 do 12 hodin a od 13 do 19 hodin.  

 

 Ve středu 4. dubna otevřela MČ Praha 14 ve spolupráci 

s o.s. Pod Platany další sezónu Farmářských trhů na Praze 14. 

Obyvatelé i návštěvníci čtrnácté městské části využívali nabídky 

českých farmářů a nakupovali čerstvé potraviny i další sortiment 

na Rajské zahradě. Navíc se Farmářské trhy rozšířily o další tržiště 
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na Černém Mostě v prostoru konečné stanice metra. Trhy se konaly 

vždy ve středu na Rajské zahradě a od 6. dubna každý pátek na 

Černém Mostě vždy od desáté dopoledne až do sedmé večer. 

 

 Ve dnech 10. dubna až 14. května 2012 proběhl na Lehovci, 

v Hloubětíně a na Černém Mostě jarní úklid komunikací.  

 

 Stejně jako v předchozích letech uspořádal Úřad městské části 

Praha 14 anketu spokojenosti s jeho službami. Cílem průzkumu bylo 

zejména získání informací pro zkvalitňování služeb úřadu 

a možností jejich vylepšení. Ve vstupním prostoru obou budov byly 

připraveny anketní lístky, které občané po návštěvě odevzdávali. 

Anketu bylo možné vyplnit také on-line prostřednictvím webových 

stránek úřadu.  

  

 Úřad městské části Praha 14 zvýšil komfort handicapovaných 

občanů. V případě poruchy výtahu či jiné technické poruchy 

v objektech Úřadu městské části připravila radnice v přízemí obou 

budov specializované prostory pro jednání se spoluobčany 

s problémy s pohybovým aparátem. V budově Bratří Venclíků 

1072 slouží k těmto účelům místnost č. 02, v budově Bratří Venclíků 

1073 pak místnost č. 014. Občané s omezenou možností pohybu se 

ohlašují u vrátného příslušné budovy, jenž kontaktuje pracovníka 
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odbor, který klient potřebuje navštívit. Přivolaný pracovník pak 

jedná s občanem ve vyhrazených místnostech.  

 

 V sobotu 5. a v neděli 6. května 2012 proběhl na Praze 14 svoz 

bioodpadu. Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný 

odpad včetně větví (dřevin). 

 

 

Asistent prevence kriminality 

Cílem práce asistenta prevence kriminality (dále jen 

asistenta) je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách 

a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů a podpora 

nerepresivních metod práce PČR i Městské policie. Pozice asistenta je 

zajímavou a efektivní možností jak „nerepresivním 

způsobem“ přispět ke zlepšení bezpečnostní situace v těchto 

lokalitách. Asistent prevence kriminality je zařazen do organizační 

složky Městské policie Praha 14, není strážníkem, ale plní úkoly (na 

základě aktuálních problémů lokalit), které nejsou dle zákona 

o obecní policii svěřeny výhradně strážníku. 

Konkrétní činnost asistenta je obtížné popsat vzhledem 

k tomu, že asistent plní úkoly na základě aktuálních problémů 

lokalit, požadavků a potřeb jejich obyvatel. 
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Okruhem hlavních činností asistenta je především:  

- zvyšovat bezpečí ve vyloučených lokalitách a jejich okolí 

(hlídková činnost a dohled nad veřejným pořádkem ve 

spolupráci se strážníky, mediace vznikajících problémů již 

v počátku) 

- monitorování prostor v sociálně vyloučených lokalitách, 

upozorňování na nevhodné chování, znečišťování veřejného 

prostranství, nadměrný hluk, popíjení alkoholu na ulici 

v rozporu s vyhláškou hl. m. Prahy apod.)  

- prevence sousedských sporů, rušení nočního klidu, 

znečišťování veřejného prostranství a dalších forem 

nezávažného (z hlediska právních předpisů) chování, které 

Policie ČR nebo Městská policie řeší velmi obtížně. 

- informování občanů lokalit o legálních možnostech ochrany 

před trestnou činností, o nutnosti dodržovat právní normy 

- asistenti se v průběhu své práce zaměřují i na děti a mládež 

(upozorňují na nevhodné chování, vandalismus, kouření, 

návštěvy pohostinství apod.) 

 

Úkolem asistenta je v případě zjištění jakéhokoli protiprávního 

jednání informovat městskou policii a postupovat při řešení 

společně. 
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 Rada městské části schválila dne 21. května novou 

organizační strukturu příspěvkové organizace KVIZ. Její hlavní 

náplní je posilování role kultury jako klíčového nástroje pro zvýšení 

kvality života obyvatel Městské části Praha 14. Obsahem činnosti je 

mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj 

odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, 

volnočasových, společenských a sportovních aktivit. Z tohoto důvodu 

byl také změněn název příspěvkové organizace na 

"Praha 14 kulturní". 

 

 Rada MČ Praha 14 na svém 37. Jednání dne 9. května 

jmenovala Mgr. Dagmar Milotovou do funkce ředitelky Základní 

školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, na období 6 let od 1. srpna 

2012. 

 

 Dne 4. června 2012 proběhla v Galerii Praha 14 ceremonie 

prvního vítání občánků. Rodiče s dětmi přivítal starosta Bc. Radek 

Vondra. Po podpisu rodičů do pamětní knihy byla pro každé 

miminko připravena pamětní plaketa, plyšový medvídek v růžovém 

či modrém tričku. Maminky obdržely květinu.  

 

 Místostarosta Prahy 14 Ing. Břetislav Vodák předal 13. června 

ocenění nejlepším pedagogům, které zvolili žáci základních škol 

v anketě „Ámos“.  
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Výsledky ankety „Ámos“:  

ZŠ Šimanovská - Pavla Ticháčková  

ZŠ Vybíralova - Jana Pešinová  

ZŠ Hloubětínská - Jaromír Horníček 

ZŠ Bří. Venclíků - Ivo Brůna 

ZŠ Generála Janouška - Marie Kučerová 

ZŠ Chvaletická - Jana Bartáková  

 

 Tematickou výstavou fotografií a plaveckých úborů zahájily 

23. června oslavu svého 40. výročí akvabely. Své kulaté jubileum 

oslavily v bazénu v Hloubětíně. V následném programu 

synchronizovaného plavání vystoupily všechny věkové kategorie. 

Závodnice předvedly dokonce sestavu z roku 1974 na skladbu 

skupiny Beatles s názvem Because, a to v původním obsazení.   
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7 Veřejný a kulturní život v obci  

 

LEDEN 

 

 Dne 19. ledna proběhlo setkání občanů s představiteli Městské 

části Prahy 14 k projektu „ Revitalizace rekreačního parku 

přírodního charakteru s prvky pro aktivní odpočinek v Pilské ulici, 

Hostavice“. V hostavickém zámečku byla prodiskutována nová 

studie parku – vstupy, cestní sítě, charakter ploch, sportovní a dětská 

hřiště, jejich typy, velikost, využití, umístění, vybudování zázemí, 

parkoviště, doprava a vznik nového komunitního centra. 

 

 

 Ve všech základních školách proběhl zápis budoucích 

prvňáčků. Na zápis do školy Bratří Venclíků se přišla podívat 

zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová a vedoucí odboru 

školství Mgr. Alena Naidrová. Na děti zde čekaly pohádkové postavy, 

které je prováděly celým zápisem, s nimi si vyzkoušely různé 

dovednosti a předvedly své znalosti. 

 

 

 Od čtvrtého do dvacátého šestého ledna se v  Galerii 

Praha 14 se uskutečnila výstava fotografií Petra Víta nazvaná 

„TVÁŘE“. Dne 18. ledna se zde uskutečnil koncert swingové hudby 

smyčcového kvarteta. 
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 Kulturní dům Kyje nabídl 10. ledna 2012 setkání 

„U skleničky… s Petrem Novotným“. O den později se v odpoledních 

hodinách uskutečnila oslava 2. výročí KVIZu a večer zde proběhl 

novoroční koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Dne 

13. ledna s diváky zpíval, hrál, vyprávěl a besedoval Jan Burian. 

S tradičními písněmi židovského národa vystoupila 25. ledna 

hudební skupina SHIRAH. Dne 29. ledna se uskutečnil tradiční 

dětský karneval. Děti se vyřádily v mnoha různých soutěžích a při 

tanci masek. Maškarní bál byl zahájen slavnostním průvodem 

masek od kostela sv. Bartoloměje ke Kulturnímu domu Kyje.  

 V posledním lednovém týdnu byl zahájen zápis do hudebních, 

výtvarných, sportovních kroužků Centra volného času ČTRNÁCTKA 

v Kučerově ulici.  

 

 

 Klub Jahůdka nabídl jazykové kroužky, kurz sebeobrany pro 

ženy, tanec pro malé děti a mnoho dalších aktivit. 

 

 

 Na období ledna až dubna připravil Dům dětí a mládeže pro 

maturanty kurzy z anglického, německého a českého jazyka. 

 

 

 Dne 25. ledna byla slavnostně otevřena nová tělocvična 

v  základní škole v Hloubětínské ulici. Rekonstrukce stála 

3,5 milionu korun. Náklady ve výši 1,5 milionu korun pokryla 

dotace od Hlavního města Prahy. Při rekonstrukci, která trvala 

pouhé 3 měsíce, byla tělocvična zrekonstruována včetně šaten, 
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toalet, sprch a kabinetu pro vyučující tělesné výchovy. Za městskou 

část se slavnostního otevření zúčastnila zástupkyně starosty 

Ing. Mgr. Lucie Svobodová, a zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. 

Žáci školy měli připraven zajímavý program – předvedli např. irské 

tance, ukázky z karate a aerobiku. 

 

 

ÚNOR 

 

 Představitelé Městské části Prahy 14 a zástupci Neziskových 

organizací diskutovali 9. února o možnostech rozšíření spolupráce. 

Setkání s "neziskovkami" se zúčastnili starosta Prahy 14 Radek 

Vondra, jeho zástupkyně Lucie Svobodová a nechyběli ani 

pracovníci úřadu, kteří mají na starost právě oblast 

Agendy 21 a spolupráci s neziskovým sektorem. 

 Setkání bylo rozděleno do dvou částí. V prvé byli účastníci 

prostřednictvím prezentace seznámeni s rozsahem a možnostmi 

letos vypsaných grantů. V druhé části se u tří kulatých stolů, které 

byly tematicky rozděleny na Sociální služby, Návazné sociální 

služby a Kulturu, sport a volný čas, probíraly možnosti, jak ze strany 

radnice zefektivnit propagaci činnosti neziskových organizací 

a vzájemně propojit jejich aktivity s projekty městské části.  

 V závěrečném resumé pak zazněly i konkrétní návrhy. Na 

základě diskusí se zástupci obou stran shodli na tom, že by bylo 

dobré vytvořit v rámci webových stránek městské části interaktivní 

katalog nabízených služeb, kroužků pro děti, nabídky mateřských 

center i dalších činností a akcí, které neziskové organizace 
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připravují. Obyvatelé Prahy 14 by se měli také již na začátku září 

dočkat velké společné akce, na které by se pod hlavičkou radnice 

všechny tyto organizace představily v rámci odpoledne plného 

zábavy a nejrůznějších atrakcí, workshopů a kulturních vystoupení 

pro celou rodinu 

 

 

 Na období jarních prázdnin zorganizoval Dům dětí 

a mládeže zimní tábor pro děti v Nových Křečanech v Lužických 

horách  – České Švýcarsko. 

 

 

 Ve středu 29. února se konal staročeský bál, kam se obyvatelé 

Prahy 14 přišli pobavit a odreagovat od denních starostí 

v atmosféře plné zábavy a humoru. Večer hudebně doprovázela 

kapela MOTOVIDLO, která provozuje snad vše, co bylo na poli 

zábavní hudby v minulém století vymyšleno. Večerem zněly světové 

i domácí šlágry, ragtime, swing, staročeské morytáty a mnohé 

další… Ve stylovém staročeském oděvu měli návštěvníci vstup 

zdarma. Cena vstupenky pro současně krojované činila 90 Kč. 

 

BŘEZEN 

 

 Dne 1. března proběhlo slavnostní otevření nově 

zrekonstruovaných tělocvičen v základní škole Generála Janouška. 

Cena rekonstrukce se vyšplhala na 65 milionů korun. Třetinu částky 

uhradila dotace Státního fondu životního prostředí. Zbytek byl 

financován z rozpočtu Městské části Prahy 14 a magistrátu. Žákyně 
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deváté třídy předala děkovné diplomy pozvaným hostům. Po 

slavnostním přestřižení pásky děti předvedly ukázky aerobiku, 

karate a pozvaní hosté si vyzkoušeli střelbu na florbalovou branku. 

 

 

 V Kulturním domě Kyje se 3. března uskutečnil III. OBČANSKÝ 

PLES. Během večera proběhla charitativní dražba exkluzivních 

předmětů ve prospěch Dětského centra PAPRSEK. Dne 9. března zde 

vystoupil písničkář, skladatel, básník a spisovatel Jaroslav Hutka. 

Večer vyprávění Jana Přeučila proběhl 13. března. Pro televizní 

diváky i návštěvníky kin a divadel  není tento herec neznámou 

osobností. Většinou ho znají z mnoha rolí spíše negativních, lépe 

řečeno padouchů. Sám se podivuje neúprosné statistice. Ukázalo se, 

že hrál ve sto padesáti šesti našich i  zahraničních filmech. Jan 

Přeučil strávil třicet tři let na jevišti Divadla Na zábradlí. 

V současné době hraje na scénách pražských divadel,  v televizi 

i rozhlase, kde uplatňuje v nebývalé míře svůj cit pro mluvené slovo 

a lásku k českému jazyku.  Pořad je osobní výpovědí herce, který 

připravil divákům příjemný večer, aby se jim předvedl ne jako zloun 

a „záporák“, ale tak, jak ho znají všichni blízcí – jako milý 

a přívětivý člověk s jemným smyslem pro humor, pro poezii, který má 

rád lidi a svět vůbec. Jako host vystoupila herečka a loutko-herečka 

Eva Hrušková. 

 

 

 Plesová sezóna v Kulturním domě Kyje vyvrcholila 16. března 

Společným reprezentačním plesem Policie ČR a MČ Praha 14. Po 
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předtančení v rytmu rokenrolu v provedení taneční skupiny z Domu 

dětí a mládeže Praha 9, pod vedením paní Heisové, se tančilo na 

tradiční i moderní hity. O přestávce hosty uvítal starosta Radek 

Vondra a nadporučík Bambousek. Následovalo vystoupení děvčat ze 

stepařského klubu Hany Dance, které předvedly celkem tři taneční 

stepařské výstupy s komentářem vedoucí skupiny pí Hanušové. 

Vystoupení mělo velký úspěch. Po dalším bloku tance následovalo 

vystoupení dvou párů profesionálních tanečníků, které předvedly 

mnoho variací a kroků klasických tanců.  Kolem 23. hodiny 

následovalo vyhlášení tomboly, v níž bylo možné vyhrát pochoutky 

z farmářských trhů – zavařeniny, uzeniny či zvěřinový guláš, pro 

dámy pak jistě atraktivní výhru představovala kosmetika Mary Kay. 

Ples byl ukončen po druhé hodině ranní. Hudební doprovod k tanci 

obstarala "Hudba Hradní stráže a Policie České republiky" a "Dum 

Doobie Doobie Band". 

 

 Ve středu 21. března pořádal Kulturní dům Kyje Islandský 

večírek Jana Buriana. Jan Burian, je autorem knihy Sága o cestě 

na Island a zakladatel Klubu islandských fanatiků. Spoli 

s významným dokumentaristou Pavlem Kouteckým natočil na 

Islandu hodinový film Islandská paměť, který vypráví o této 

atraktivní severské zemi z poněkud jiného úhlu, než jsme zvyklí. Jde 

o sondu do životního stylu a tradice Islanďanů. Projekce tohoto 

snímku je doprovázena živou besedou o ostrově, případně s čtením 

ukázek z literatury a odpovídáním na dotazy z publika. 
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 Dne 13. března se uskutečnil první jarní výšlap klubu Kyjských 

seniorů. Skupina se vydala od metra Hloubětín ke kostelu a odtud 

přes kopec ke Kyjskému rybníku a k poliklinice Vajgarská. 

  

 V mateřském centru Klubíčko YMCA Praha si maminky i děti 

mohly 14. března vyzkoušet techniku mramorování velikonočních 

vajíček. Ukázky a výrobu různých jarních dekorací nabídlo 

maminkám s dětmi KC Motýlek. Zde se tato akce uskutečnila 

7. března. Rovněž v Centru volného času ČTRNÁCTKA se bylo možné 

seznámit s různými technikami výroby velikonočních dekorací, 

například zdobení květináčů ubrouskovou technikou s jarními 

motivy, výroba jarních věnců na dveře. Dne 31. března pak 

následovalo VELKÉ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, kde si bylo možné 

vyzkoušet i drátkování velikonočních vajíček a další techniky. 

  

 Městská část Praha 14 uspořádala 17. března IX. turnaj ve 

stolním tenise o pohár starosty. Turnaj pro neregistrované hráče od 

patnácti let proběhl ve sportovní hale plaveckého areálu 

v Hloubětíně. V kategorii žen se nejlépe vedlo vítězce Márii 

Minárové, na druhé příčce se umístila Monika Korbová, na třetím 

místě skončila Kateřina Hejlíková. Vítězkou malého finále se stala 

Iva Polochová. Mezi muži byl nejúspěšnějším hráčem Josef Sedlák. 

Pomyslné stříbro získal Rostislav Novosad a třetí příčka patřila 

Pavlu Křížovi. V malém finále zvítězil Matyáš Staněk. 

 

 Ve středu 28. března se v Galerii Praha 14 konal Koncert 

komorní hudby. Pro posluchače hrálo JAPONSKÉ KOMORNÍ TRIO. 
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DUBEN 

 

 Sobota 7. dubna byla velkým dnem pro Chvalský zámek, neboť 

otevření nové výstavy „Kuky se vrací na Chvalský zámek aneb 

Naposledy v Čechách“ se zúčastnil režisér filmu Jan Svěrák, herec, 

spisovatel, humorista a scénárista Zdeněk Svěrák, dále starostka 

Městské části Praha 20 paní Hana Moravcová a paní Ing. Zdeňka 

Jakšić, ředitelka Centra Černý Most – hlavního partnera a sponzora 

výstavy. 

 Výstavu a také besedu s Janem a Zdeňkem Svěrákem zahájila 

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku. Oba tvůrci 

ochotně odpovídali na zvědavé dotazy dětí i dospělých, takže jsme 

se dozvěděli mnoho zajímavého ze zákulisí filmu i z tvorby rodiny 

Svěrákových. Malé kluky zajímaly technické detaily filmu Kuky se 

vrací, holčičky byly zvědavé na to, proč se Kuky jmenuje právě takto, 

ale také například, jak rozbrečeli Kolju ve slavném oscarovém filmu 

„Kolja“, rodiče se ptali i na ostatní filmy, knihy i scénáře obou 

slavných tvůrců. 

 Na závěr velmi zajímavé a živé besedy proběhla 

autogramiáda autorů, promítání Filmu o filmu Kuky se vrací 

a každý z návštěvníků měl možnost vyfotografovat se s Kukym 

v nadživotní velikosti. 

 Ale už k samotné výstavě. Chvalský zámek ve spolupráci 

s Biografem Jana Svěráka přinesl dětem i dospělým možnost 

„nahlédnout za filmové plátno“ a seznámit se s postavičkami, 

rekvizitami a dekoracemi z filmu Kuky se vrací. Prostory 
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zámeckého podzemí se proměnily v čarovný lesní svět. Jeho obyvateli 

jsou Kuky, Kapitán von Hergot, Anuška, Plazivec, Choroš, Dubánek 

a další loutky známé z filmu Kuky se vrací. Na návštěvníky čekaly 

identické kulisy a rekvizity. Některé exponáty byly tak malé, že se 

daly sledovat jen kukátkem, jiné zase tak velké, že se s nimi mohly 

děti vyfotit. 

 

 Kromě Kukyho v nadživotní velikosti, zde bylo k vidění několik 

desítek originálních loutek z filmu Kuky se vrací, promítal se Film 

o filmu, v němž bylo možné nahlédnout do zákulisí vzniku Kukyho. 

Návštěvníci mohli téměř strčit hlavu do hospody pod kořeny, obejít 

a nakouknout do Hergotova domku v koruně stromu, prohlédnout 

si výtvarné návrhy k filmu od Jakuba Dvorského, modely aut 

a nakonec odhalit, jaké tajemství se skrývá v tzv. Bramborvitríně. 

Pro počítačové hráče byla připravena i nejnovější počítačová hra 

Botanicula od stejného autora.  

 

V pondělí 16. dubna se v Kulturním domě Kyje odehrál koncert 

Václava Neckáře a jeho skupiny Bacily. 

  

 Galerie Praha 14 uspořádala ve středu 25. dubna koncert 

komorní hudby. Skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, B. Smetany, 

A. Dvořáka interpretovalo DUO RENAISSANCE. Na housle hrál 

Roman Fedčuk, na harfu jej doprovázela Stanislava Ramešová.  

 

 Ve středu 4. dubna se uskutečnil 3. závod seriálu Plavecko-

běžecký pohár, který byl určen dětem včetně zdravotně postiženým. 

Plavecká část se konala v bazénu v Hloubětíně s následným během 
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na tubusu metra mezi stanicemi Rajská zahrada - Černý most. 

Startuje 231 sportovců nejen z Prahy, čímž kapacita závodu 

překročila svůj limit. Závod bylo možné zhlédnout v přímých 

televizních vstupech na stanici TELEVIZE METROPOL.  

 

 

  

 Městská část Praha 14 a hlavní město Praha uspořádaly akci s 

názvem "Setkání kultur u příležitosti Mezinárodního dne Romů". 

Celá akce odstartovala dne 11. 4. 2012 v mateřském centru Klubíčko 

YMCA představením pro děti. Druhý den pokračovala workshopem 

temperamentního tance Flamenco v Národním domě na 

Vinohradech a vyvrcholila 13. dubna happeningem na volném 

prostranství u stanice metra Rajská Zahrada.  

 

 Cestující v pražském metru přivítali 18. dubna ve vestibulech 

hudebníci. Ti se objevili ve stanicích metra v rámci akce 

Dopravního podniku s pražskou konzervatoří Jaroslava Ježka 

„Nalaďte se v metru“. Hudebníci začali hrát již v šest hodin ráno, 

poslední koncert je plánován na 22:00 na Můstku.  

 První stanicí, kterou se nesla hudba, byla stanice 

linky B Rajská zahrada. Tady začalo v šest hodin ráno hrát 

kytarové duo "latinu". O hodinu později pak spustilo na Budějovické 

jazzové kvarteto bebop. V osm hodin potom rozeznělo stanici metra 

B Luka flétnové kvarteto. 

 Muzikanti se objevili v průběhu dne ve vestibulech čtrnácti 

stanic a odehráli celkem dvacet dva vystoupení. Na programu 
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byly například i lidovky, barokní a renesanční hudba, jazz, swing, 

pop nebo rock. 

 Rocková hudba rozezněla ve 20 hodin stanici metra C Florenc 

a celou akci uzavřel ve 22 hodin na Můstku na "béčku" soubor 

Trumpet Q, který lidem zahrál jazz, funk a swing. 

 

 

 V dubnu nastal čas pro ty, kteří mají rádi přírodu a těší se na 

tradiční kampaň naší městské části ke Dni Země. Ekologii 

a environmentální výchově se obyvatelé mohli věnovat v době od 

19. 4. do 24. 4. po celé Praze 14. Spolu s hl.m. Praha, našimi školami 

a neziskovými organizacemi připravila Městská část Praha 14 týden 

plný soutěží a zábavy. Děti, které se zúčastnily více akcí v naší 

kampani, navíc měly možnost získat zajímavé dárky. O ně si mohly 

zahrát děti, které navštívily některou z akcí našich partnerů - 

Domova dětí a mládeže, klubu Jahoda, nebo MC Klubíčko - 

a v úterý 24. dubna během programu na Rajské Zahradě předložily 

soutěžní kartičky, které na těchto místech obdržely.  

 

 Program "Dne Země MČ Praha 14" ze dne 24. 4. 2012   

 soutěžní a poznávací aktivity, připravené a realizované žáky 

základní školy Generála Janouška, včetně prezentace práce 

školního Ekotýmu  

 sportovní aktivity a soutěže připravené žáky základní školy 

Šimanovská, prezentace školního Ekotýmu  
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 prezentace ekovýchovných aktivit základní školy 

Hloubětínská, módní přehlídka modelů vytvořených 

z netradičních materiálů  

 prodej výpěstků ze školního skleníku základní školy 

Chvaletická  

 prezentace a prodej výrobků z výtvarných dílen žáků 

základní školy Vybíralova a základní školy Šimanovská 

a Klubu seniorů  

 Prezentace dalších partnerů:  

 Hlavní město Praha - Ekocentrum Koniklec a svozová 

společnost AVE CZ  

 ekolo.cz - předvedení elektrokol s možností projížďky  

 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - 

lesní pedagogika  

Doprovodný program na pódiu:  

- pohybové a hudební vystoupení dětí z mateřské školy Korálek 

 hudební vystoupení Junior Bandu základní umělecké školy 

Horní Počernice  

 hudební vystoupení žáků ze základní školy Šimanovská 

a základní školy Generála Janouška  

 hudební vystoupení místní amatérské skupiny Destrois  

 ukázka sportovního vystoupení v aerobiku cvičenců 

z Fit Studia D  

 hudební vystoupení zpěvačky Deborah Kahn "Debbi"  
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 hudební produkce rádia Blaník s moderátorkou Evou 

Laštovičkovou  

 

 V sobotu 24. dubna uspořádala Městská část Praha 14 ve 

spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní 

organizací ČRS Prahy 14 Dětské rybářské závody na rybníku 

Aloisov. 

 

KVĚTEN 

  

 Ve středu 9. května se v sále Kulturního domu Kyje sešlo více 

jak osm desítek občanů, aby se zástupci městské části diskutovali 

nad problémy Prahy 14. V úvodu akce starosta Městské části Praha 

14 pan Radek Vondra seznámil přítomné s postupy radnice v řešení 

problémů, definovaných veřejností v loňském roce. Následně se pod 

vedením ředitele Národní sítě Zdravých měst, Ing. Petra Švece, 

rozvinula diskuze u tematických stolů. Diskutovalo se nad všemi 

oblastmi napříč samosprávou, s cílem stanovit problémy pro rok 

2012, kterým má vedení Prahy 14 věnovat prioritní pozornost. 

U všech stolů probíhala živá diskuze, do níž se mimo občanů také 

zapojili zástupci neziskových organizací, které se na akci 

prezentovaly svými projekty či výrobky.  

 

Definované problémy v jednotlivých oblastech: 

 

Bezpečnost a prevence : 

- bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 
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- podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 

 

Doprava : 

- pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího 

stavu 

- chybějící retardéry v ulici Cíglerova 

 

Kultura, sport, volný čas : 

- na Černém Mostě u skateparku vybudovat zázemí pro volnočasové, 

sportovní a kulturní akce 

- v lokalitě Broumarská – sever-jih vytvořit prostor pro přírodní 

relaxaci 

 

Sociální : 

- zlepšit dostupnost terénních služeb 

- nedostatek informací o sociálních službách 

 

Školství a vzdělávání : 

- nedostatek přípravných tříd 

- chybí speciální třídy 

 

Úřad a občan, strategický rozvoj, rozpočet MČ : 

- vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví 

- výměna starého vodovodního řadu v ulici Sklenská 

 

Zdraví a zdravotnictví : 

- chybí zařízení typu jeslí 

- zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 
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Stůl dětí a mládeže : 

- chybí spolupráce NNO
9

 a školních zařízení s důrazem na aktivní 

využití volného času dětí a mládeže 

- nedostatečná informovanost o programech a akcích 

 

 Tyto problémy byly veřejností ověřeny prostřednictvím 

anketních lístků stejně, jako tomu bylo v předcházejících dvou 

letech. Ověřovací anketa probíhala od 28. 5. do 12. 6. a hlasovací 

lístky byly k dispozici v měsíčníku Čtrnáctka, v prostorách Úřadu 

městské části Praha 14, KD Kyje, zdravotnických zařízeních Parník 

a Bioregena, v pobočkách městské knihovny v Hloubětíně a na 

Černém Mostě. V týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2012 probíhala anketa 

osobním dotazováním na ulicích naší městské části. 

 Rodičům dětí, navštěvujících základní školy, byly lístky 

distribuovány prostřednictvím škol, pro rodiče dětí předškolních 

byly lístky k dispozici v mateřských školkách. Spuštěna byla 

i internetová anketa na portálu městské části Praha 14. Celá akce 

je součástí projektu zavádění místní Agendy 21, jako nástroje pro 

zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity 

samosprávních činností, podpořeného v rámci 4. výzvy 

revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. 

 

 Šedesát žáků všech našich základních škol, a několik 

studentů z Gymnázia Vybíralova a SOŠ pro administrativu EU 

v Dolních Počernicích vyměnilo v pátek 11. května školní lavice za 

                                                           
9

 NNO - nestátní nezisková organizace 
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diskusní stoly v Kulturním domě Kyje. Zúčastnili se prvního Dětského 

fóra naší městské části. Využili možnost diskuze se zástupci radnice 

nad tím, jaké problémy je tíží v místě jejich bydliště. 

 Fórum vedl Mgr. Petr Panaš ze Střediska ekologické výchovy 

a etiky Rýchory, který má bohaté zkušenosti s moderováním akcí 

s dětmi a mládeží a prací s žákovskými samosprávami. Garantem 

Dětského fóra byl zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda, který se společně 

s tajemníkem úřadu panem Ing. Luďkem Lisým aktivně zapojil do 

diskuze. U každého probíraného tématu byli k dispozici odpovědní 

zástupci úřadu, zabývající se danou oblastí. Přítomen byl i zástupce 

policie ČR.  

 Diskutovalo se nad tématy dopravy, školství, životního 

prostředí, kultury, sportu a volného času, zdravotnictví a sociální 

oblasti, bezpečnosti a prevence kriminality. Jak se v průběhu 

diskuze ukázalo, téma bezpečnosti a prevence kriminality zajímalo 

žáky nejvíce a pro zástupce radnic bylo velice podnětné. Dalším 

stěžejním tématem byla oblast volnočasových aktivit a vybavení 

hřišť a sportovišť. Teenageři se ovšem nevěnovali jen problémům, 

které se týkají jejich věkové kategorie. Děti častokrát zmiňovaly 

problémy zasahující všechny obyvatele na území Prahy 14, o čemž 

svědčí fakt, že jeden z největších problémů vidí v nevyhovujících 

intervalech městské hromadné dopravy a nevhodném chování 

řidičů autobusu. 
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A jakých 10NEJ problémů má městská část Praha 14 očima dětí 

a mládeže? 

1. nedostatek veřejných hřišť a sportovišť 

2. špatné intervaly MHD a chování řidičů 

3. – 5.  - veřejný pořádek (bezdomovci, krádeže, hluk…) 

 - nedostatek dobře vybavených wifi kaváren, kluboven 

 - kvalita jídla ve školních jídelnách 

6. – 8.  - neupravené autobusové nádraží na Černém Mostě 

 - absence koupaliště 

 - absence přírodního amfiteátru 

9. – 10. - špatné veřejné osvětlení 

  - nevyhovující cyklostezky, in-line stezky, nedostatek ramp 

(pro kola, in-line, parkur) 

 

 S těmito problémy bude dále pracováno stejně, jako s výstupy 

z Fóra Zdravé městské části, jež se na stejném místě konalo o dva 

dny dřív. Budou tedy zpracovány na anketní lístky a rozdány ve 

všech základních a středních školách. Spuštěno bylo i internetové 

hlasování na webových stránkách Prahy 14. Všechny děti a mládež 

také měly možnost v období 28. 5. – 12. 6. 2012 hlasovat o prioritě 

těchto problémů, popřípadě sdělit další problém, který je na 

Praze 14 trápí. Výsledek byl následně předložen Radě 

a Zastupitelstvu městské části, aby mohl být zapracován do 

Komunitního plánu Zdravé městské části na rok 2013. 

 

 Koncert s názvem "Most mezi Prahou a Vídní" si mohli diváci 

poslechnout ve středu 23. května v Galerii Prahy 14. Na programu 
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byla díla W. A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Verdiho a dalších. Na 

flétnu hrála Dana Mimrová a na klavír Augustin Kužela. 

Doprovázeli sopranistku Moniku Brychtovou. 

 

 Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha pozvalo děti s rodiči 

na tradiční akci Cesta Pohádkovým lesem, která se konala ve 

čtvrtek 24. května mezi 10. a 12. hodinou v lesoparku Hloubětín. 

Trasu vyznačovaly fáborky od zastávky autobusů Sídliště Lehovec.  

 

 Chvalská tvrz opakovala o víkendu 26. - 27. května úspěšnou 

akci Pohádkový víkend na zámku se Šípkovou Růženkou. Růženka 

dětem opět ukázala všechny výstavy konané na tvrzi, vyprávěla svou 

pohádku i pověst o víle Ohnivce. Malé návštěvníky zavedla také na 

tajemnou zámeckou půdu.  

 

 V květnu a červnu byly pondělky a středy v Centru Černý Most 

věnovány dětem. Dne 14. května se od 14.00 do 18.00 konal 

workshop „Proplétané obrázky“, 28. května pak zahradní lampičky, 

11. června se děti učily vyrábět filcové ozdoby a 25. června vážky 

z drátků. Ve středu 23. května se od 16.00 představilo také Divadlo 

Paleček se svojí Modrozelenou námořnickou pohádkou, 6. června 

předvedlo Divadlo Andromeida  pohádku O chytré kmotře lišce 

a 20. června děti bavilo Divadlo Rolnička a Ořechová pohádka. 

 

ČERVEN 

 Zpívánkový kabaret, Veselá klauniáda Peta a Pupa, soutěže 

pro děti a skákací hrad. Tyto a další atrakce byly pro všechny děti 
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připraveny v sobotu 2. června na Dětském dni, který pořádala 

Městská část Praha 14 ve spolupráci se společností Coca-Cola. 

Program probíhal od 10.00 do 14.00 hodin na fotbalovém hřišti 

TJ Slavoj Hloubětín. Již v neděli 3. června organizoval TJ Sokol 

Jahodnice odpoledne pro malé i velké děti. Součástí akce bylo 

například vystoupení kouzelníka Ondřeje Sládka a soutěže. 

 

 Na zahradě fary v Kyjích vystoupil v sobotu 2. června tradiční 

jazz-band MK 3 v obsazení Pavel Habán - basová kytara, Vladimír 

Šíma - trumpeta, Míla Urban - kytara a Petr Weigricht - trombon. 

MK 3 zahrála jak vlastní skladby inspirované jazzem 30. let, tak 

skladby od L. Armstronga. 

 

 Starosta Prahy 14 Radek Vondra poprvé v historii městské části 

uvítal naše nové občánky. První oficiální Vítání, kterého se 

zúčastnilo 25 občánků, proběhlo v pondělí 4. června v prostorách 

Galerie Prahy 14. Další Vítání se ještě jednou uskutečnilo v červnu 

a následně pak v září letošního roku. 

 

 Úřad Oblastního spolku Českého červeného kříže v Praze 9 ve 

spolupráci s Městskou částí Praha 14 pořádal 6. června Sportovní hry 

pro seniory. Senioři si mohli v areálu Splavná změřit své síly 

v atletických disciplínách a vědomostním testu. 

 

 Pro nízký zájem veřejnosti rozhodla Rada městské části Praha 

14 k 22. červnu ukončit činnost Centra vzdělávání a veřejného 

internetu (CVVI) v ulici Maňákova na Černém Mostě. 
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 Setkání křesťanské aktivní mládeže (SKAM) proběhlo v Praze - 

Dolních Počernicích v sobotu 23. června. Součástí programu byly 

turnaje ve volejbale, fotbale a florbalu. Na účastníky dále čekal 

turnaj v ringu, ale i možnost zahrát si ping-pong, stolní fotbálek či 

petang. O den dříve se navíc uskutečnil i hudební minifestival 

SKAMfest, jehož hlavním hostem byl zpěvák Richard Čanaky. 

 

 K 70. výročí heydrichiády uspořádala Náboženská obec Církve 

československé husitské v úterý 26. června vzpomínkovou akci 

v Horních Počernicích. Účastníci setkání vzpomněli na biskupa 

Gorazda - Pavlíka, jehož jméno je spjato s parašutisty, kteří se po 

atentátu na Reinharda Heydricha ukrývali v kryptě pod kostelem 

Cyrila a Metoděje.  

 

ČERVENEC  

 Na všechny děti, které v první polovině července nebyly na 

prázdninách, čekalo Malování na chodníku. Děti kreslily ve středu 

11. července od 9.00 do 12.00 hodin před základní školou Bratří 

Venclíků na Černém Mostě. 

 

ZÁŘÍ 

 

 Základní škola Generála Janouška otevřela pro předškolní 

děti pro školní rok 2012/2013 přípravnou třídu. Děti, narozené mezi 

1. 9. 2006 až 31. 8. 2007, budou připravovány na bezproblémové 

začlenění do výchovně vzdělávacího procesu základní školy. 

Docházka bude denně od 8.00 do 12.00 hodin. Děti mohou využívat 



97 

 

jak školní jídelnu, tak školní družinu. Maximální kapacita třídy je 

15 dětí. 

 

 Starosta městské části Praha 14 Radek Vondra přivítal první 

školní den prvňáčky a další žáky základní školy Chvaletická. 

Starosta s dětmi ze všech prvních tříd osobně diskutoval o tom, jaké 

mají od školy očekávání, na co se těší a čeho se naopak případně 

obávají. Od žáků z vyšších ročníků starosta obdržel na památku 

několik dětských dárků. Základní škola Chvaletická je bezbariérová 

škola Prahy 14, která v tomto roce otevřela hned čtyři první třídy. 

Škola od 2. ročníku nabízí žákům celkem 47 povinně volitelných 

předmětů. 

 

 V Galerii Prahy 14 se 5. září konala vernisáž výstavy Věry 

Kubík - Kdolské s názvem „OBRAZY“.  

 

 Městská část Praha 14 spolupořádala v sobotu 8. září 

celodenní sportovně-kulturní festival, který přivítal například 

skupinu Švihadlo, hudebníka Hugo Toxxxe, přichystal divadelní 

představení pro malé a velké, veletrh neziskových organizací Prahy 

14 a ukázku techniky Městské policie. Akce, která proběhla 

dopoledne v areálu základní školy Vybíralova, a od odpoledne na 

velké venkovní ploše pod ulicí Bryksova na Černém Mostě, se konala 

pod záštitou starosty městské části Praha 14 Bc. Radka Vondry. 

 

 Po celé odpoledne byl v areálu festivalu vedle živé hudby pro 

návštěvníky připraven další doprovodný program - pro ty nejmenší 
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například soutěže o ceny či ukázka techniky a výcviku psů Městské 

policie, ukázka techniky hasičů, dětská dopravní školička, skákací 

hrad a trampolína. Pro mladé zde byla dále Bungee running 

plocha, Trial Show, skateboardové závody a antikvariát pod 

širým nebem.  

 Festival zahájil sportovní turnaje na hřišti základní školy 

Vybíralova – fotbal, nohejbal, basketbal, kroket či kubb. Další závod 

se odehrál na skateboardovém hřišti, jehož se zúčastnilo 

50 soutěžících. Kulturní části festivalu Streetjamu se průběžně 

zúčastnilo 2500 – 3000 lidí. Ve stánku městské policie mohly děti 

vidět zvířátka z útulku v Horních Měcholupech. Na vedlejším pódiu 

byly pro děti hrány pohádky různými divadelními spolky. Součástí 

festivalu byl i workshop neziskových organizací. Konala se zde také 

exhibice cyklotrialistů. Návštěvníci si zde vyzkoušeli jízdu na 

longboardech či elektroboardech. Celý program provázela hudba 

různých hudebních směrů.  

 

Pódium STOP Zevling – program 

16:00-17:00 - DJ Jakim  

17:00-18:30 - DJ Layup 

18:30-19:00 - Sodoma Gomora 

19:00-20:00 - Dr. Kary & Mr. Cocoman 

20:00-21:00 - Hugo Toxxx 

21:00-21:05 - Světlo pro svět 

21:05-22:00 - Švihadlo  

 

Pódium městské části Praha 14 - program 

13:00-15:00 - Hot Wings  

15:00-16:00 - Loutkové divadlo Z praku 
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16:00-17:00 - Neziskovky na podiu 

17:20-18:00 - Lucky Punch 

18:20-19:00 - Last Station 

19:20-20:00 - Skafandr 

20:00-21:00 - Improliga  

 

 

 V přízemí Centra Černý Most probíhaly od 10. září pravidelné 

výtvarné pondělky pro děti, a to vždy od 14.00 do 18.00 hodin. První 

tématem bylo Zdobení svícnů ze sádry, v dalších týdnech pak 

následovaly Malované kamínky, Dekorace papírových tašek tiskátky 

a konečně také Výroba panenek z makovic. 

 

 

 Pro své návštěvníky připravil Kulturní dům Kyje nový program 

rozšířený o kreativní tematické soboty pro rodiny s dětmi. Během 

letních prázdnin také upravil prostory předsálí a nové pokladny 

a nachystal nové volné předplatné 5 + 1 zdarma. Nově je možné 

rezervovat všechny vstupenky také on-line.  

 Kulturní dům Kyje otevřel aktuální sezónu už ve čtvrtek 

13. září koncertem folkové legendy Hop Trop. Stálice české country 

a trampské hudby představila v novém průřez z tvorby Ladislava 

Kučery, jeho syna Roberta a jeho přátel. Během večera zazněly 

například písničky Silver Hill, Valouny a Obchodník s deštěm, 

nechyběly ani známé hity jako je Amazonka, Tři kříže, Jonatán, 

a také vodácké písničky, které vznikly spoluprací souboru se 

známým spisovatelem Zdeňkem Šmídem. Pořad byl proložen 

vlastním osobitým vyprávěním příhod ze života protagonistů i jejich 
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populárních kolegů - známých muzikantů. HOP TROP kromě živé 

hudby a svých nahrávek nabízí jako novinku posluchačům na svých 

koncertech knížku se všemi písničkami a mnoha fotografiemi. 

 

 V pondělí 24. září se konal koncert Rožmberské kapely 

v kostele sv. Bartoloměje. Na programu byla díla z Franusova 

kancionálu, Jistebnického kancionálu, Vyšebrodského rukopisu 

a další. U příležitosti Dne české státnosti se v pátek 28. září konala 

Svatováclavská pražská pěší pouť do Staré Boleslavi. Poutníci 

odcházeli v 5:05 od kostela sv. Bartoloměje v ulici Prelátská. Trasa 

vedla přes Rajskou zahradu, Satalice, Radonice, Jenštejn, Dřevčice, 

Brandýs nad Labem až do Staré Boleslavi na Mariánské náměstí. 

 

 Druhý ročník festivalu Den architektury nabídl jedinečné 

procházky s architekty a teoretiky v téměř čtyřiceti českých 

a moravských městech, na Slovensku, v Berlíně či ve Vídni. Součástí 

akce byla také Praha 14. Účastníci se vydali v neděli 30. září 

v 10.00 hodin od Kostela Sv. Bartoloměje až k Vltavě a Hrabalovi 

s architektem Janem Šépkou. Říčka Rokytka totiž protéká několika 

pražskými čtvrtěmi, jako jsou Hloubětín, Kyje, Hrdlořezy, Vysočany 

nebo Libeň. Atmosféra míst se postupně mění v závislosti na blízkosti 

centra Prahy, vesnický charakter míst přechází ve velkoměstské 

plány proměny Libně 30. let. Procházka navázala na loňský výlet 

kolem potoka Botiče. 
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ŘÍJEN 

 

 Ve sklepení Chvalského zámku čekala v říjnu na veřejnost 

výstava originálních filmových dekorací a loutek z česko-finského 

snímku slavné finské režisérky Katariny Lillqvist. Polopohádkový 

příběh z oblasti středního východu vypráví o statečné dívce Faruze, 

která se vzepřela místnímu zvyku, kdy všechny dívky starší dvanácti 

let musely nosit kovové masky. Filmové loutky, vytvořené jedinečnou 

technikou "české školy animovaného filmu" vzešly z rukou 

klasických českých mistrů oboru animace, spojených s tvorbou 

Studia Jiřího Trnky a Krátkého filmu Praha. Slavnostní otevření 

výstavy proběhlo v sobotu 6. října. 

 

 Ve středu 17. října se v Galerii Prahy 14 uskutečnil koncert 

souboru Bona Fide Tango. Na programu byly skladby především od 

Astora Piazzolly. 

 

 V úterý 23. října proběhl od 13:00 hodin workshop pro mládež 

od 12 do 26 let k problematice nedostatku nabídky aktivit pro 

mladé. Předmět akce byl vybrán na základě výsledků ankety 

k 10 problémům MČ Praha 14 očima dětí a mládeže. Anketa 

proběhla v červnu tohoto roku a problém "Nedostatek sportovišť 

a aktivit pro mládež se umístil na čtvrtém místě. Vedení městské 

části se ujalo řešení tohoto problému a teenagery hodlá zapojit do 

plánování rozvoje volnočasových aktivit. Na setkání, které se 

uskutečnilo v kinosále základní školy Vybíralova v Praze 9, se 

snažilo posbírat konkrétní náměty a nápady využitelné při 
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současné tvorbě koncepčního dokumentu v oblasti rozvoje kultury 

a sportu. 

 Číslo popisné Praha 14 byl název multikulturního setkání, 

které nabídlo kromě ochutnávky mezinárodní kuchyně i diskuzi se 

související tematikou a především nevšední kulturní podívanou. 

Celá akce probíhala 24. října od 18:00 v prostorách Kulturního 

domu Kyje. 

 

 Městská část Praha 14 uspořádala ve spolupráci s Obvodním 

výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 a městskou 

částí Praha 9 slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 

94. výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československé 

republiky. Vzpomínkový akt se konal v pondělí 29. října ve 14:00 

hodin u památníku padlých, který je umístěn vedle plaveckého 

areálu Hloubětín. 

 

 Kurz o péči a výchově kojenců pro nastávající maminky 

a maminky dětí do 1 roku nabídlo šest setkání, pořádaných od 

30. 10. do 4. 12. v herně Komunitního centra Motýlek. V pondělí 

22. 10. tde probíhal také workshop pro děti a rodiče s názvem 

Přáníčka předvánoční i narozeninová technikou šablon se strojem 

Bigshot a embossing.  

 

LISTOPAD 

 V sobotu 17. listopadu se v prostoru skateparku na Černém 

Mostě a přilehlé louce konal festival "Podzimní Čerňák". Na 

programu bylo pouštění draků, zábavné soutěže pro celou rodinu 
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(skákání v pytli, přetahování lanem), ukázka hry Kubb, skate 

exhibice. Návštěvníci si mohli vyzkoušet i sprejování.  
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8 Činnost úřadu Městské části Praha 14 

 

8.1 Odbor dopravy a ochrany prostředí 

 

 Oddělení ochrany prostředí zabezpečuje zajištění kompletní 

péče o zeleň rostoucí na pozemcích, ve správě Městské části Praha 14 

(dále jen MČ Praha 14). Zároveň má v kompetenci zajištění údržby 

a rozvoje dětských hřišť. Do působnosti ochrany prostředí spadá také 

ochrana ovzduší, zemědělského půdního fondu, agenda odpadů, 

povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana zvířat proti 

týrání, vydávání rybářských i loveckých lístků a souhlasů se zábory 

veřejného prostranství. Do působnosti oddělení dopravy spadá zimní 

údržba silnic a chodníků v péči MČ Praha 14, opravy komunikací, 

povolování zvláštního užívání, žádosti o připojování komunikací, 

vjezdy, vyjadřování se k dopravním řešením budoucích projektů. 

 V oblasti údržby zeleně došlo v roce 2012 k zajištění zásadních 

revitalizací zeleně na pozemcích ve správě MČ Praha 14. Za zmínku 

stojí např. započetí revitalizace zeleně před budovou Úřadu městské 

části Praha 14 a Základní školou (dále jen ZŠ) Bratří Venclíků. 

Vyčištění pozemku, který přiléhá ke Kyjskému rybníku při přítoku 

Rokytky, výsadba vrbové aleje před viaduktem v Hostavicích, 

revitalizace zeleně v okolí rybníčku v ul. Borská a parkové plochy 

v ulici Splavná. 

 V oblasti údržby a rozvoje dětských hřišť stojí za zmínku 

otevření nového dětského hřiště v ulici Vlčkova na Černém Mostě, 
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kompletní revitalizace a oplocení dětského hřiště (dále jen DH) 

Horoušanská v Hloubětíně. Oplocení dětského hřiště Chvaletická 

917 na Lehovci a ve spolupráci se společnostmi Coca - Cola a Gekon 

kompletní revitalizace a oplocení DH Chvaletická 918 na Lehovci. 

 Oddělení ochrany prostředí zajišťovalo ve spolupráci 

s Městskou policií akce „PES“, které byly zaměřeny na kontrolu 

placení poplatků, čipování a úklidu po psech. Pro širokou veřejnost 

všech věkových kategorií byla při příležitosti svátku DEN ZEMĚ 

zajištěna osvětová akce zaměřená na problematiku všech oblastí 

životního prostředí, tj. odpadového hospodářství, ochrany přírody 

a krajiny a ochrany zvířat. Stejně jako v předchozích letech byla pro 

2. stupeň ZŠ zajištěna návštěva pražské spalovny, centra recyklace 

elektroniky, třídičky papíru a sběrného dvora. Pro 1. stupeň ZŠ 

a mateřských škol (dále jen MŠ) byly zajištěny preventivní aktivity 

pořádané Městskou policií „Zásady bezpečného chování dětí 

v různých životních situacích“ a exkurze do výrobny svíček RODAS, 

včetně prohlídky přilehlé minifarmy a možnosti vlastnoruční výroby 

svíček.  

 Na úseku ochrany ovzduší nadále probíhal monitoring 

kvality ovzduší na území MČ Praha 14. Sledovány byly 3 emisní 

faktory, a to oxid siřičitý, oxidy dusíku a prašný spad. Roční 

průměry emisních limitů v roce 2012 nebyly překročeny. Překročeny 

měsíční emisní limity byly v oblasti emisí oxidu dusíku na stanicích 

Kyjský hřbitov 4x, Lipenské náměstí 3x a ZŠ Bří. Venclíků 4x. Jedná se 

především o oblast, která je zatížena liniovými zdroji znečištění 

ovzduší, tzn. automobilovou dopravou. V oblasti sběru bioodpadu 
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(dále jen BIO) bylo pokračováno v nastolené periodě sběru, 

tzn. jaro, podzim. Jarní sběr byl uskutečněn na sběrných trasách 

formou pevně daných zastávek z prostředků MČ Praha 14. Podzimní 

sběr byl proveden ve spolupráci s OOP MHMP
10

 formou pevných 

stanovišť. Tato služba je velmi ceněna občany městské části a rádi by 

tuto službu uvítali ve větším rozsahu. Rozšíření však naráží na 

omezené finanční prostředky. Na úseku nakládání s odpady, byl 

zajištěn svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to jak ze 

systému MČ Praha 14, tak ze systému MHMP (formou přistavování 

kontejnerů a svozu velkoobjemového odpadu na předem 

stanovených stanovištích, rozmístěných po území Prahy 14 dle 

předem vypracovaného harmonogramu. 

 

V oblasti dopravy:  

- stav komunikací v roce 2012:  

Jahodnice a Kyje Hutě - místní komunikace po rekonstrukci 

(správce MČ P14) 

Hostavice –  u nové probíhající bytové výstavby jsou místní 

komunikace zrekonstruované, ostatní místní komunikace jsou 

vyhovující (správce MČ P14) 

       Nový Hloubětín – v současné době probíhá rekonstrukce (správce 

TSK
11

) 

       Starý Hloubětín – nevyhovující stav (správce TSK) 

       Kyje Jiráskova čtvrť, Kyje Nad Rybníkem – částečně nevyhovující 

stav (správce MČ P14), 

       sídliště Černý Most – stav komunikací vyhovující (správce TSK). 

                                                           
10

 OOP MHMP - Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 

11

 TSK - Technická správa komunikací  
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- změny v dopravě na území MČ:  

 v roce 2012 proběhly změny v organizaci MHD 

v celé Praze, v oblasti Prahy 14 šlo konkrétně 

o linky 181, 186 a 202 – změny připravila 

společnost Ropid,   

 po otevření Vysočanské radiály byl omezen provoz 

nákladních automobilů na ulicích Kbelská 

a Průmyslová a snížila se tranzitní doprava přes 

čtvrť Kyje-Hutě (ul. Jamská). 

 

 

8.2 Odbor školství  

 

 Odbor koordinuje povinnosti městské části Praha 14 jako 

zřizovatele škol a školských zařízení vyplývající ze zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, ZMP a Statutu. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření 

škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů. 

Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství v MČ Praha 14.   
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Samostatná působnost upravená Statutem hlavního města Prahy 

 

Pol.        

Předpis 

 

      § 

 

                                        Předmět působnosti 

 86.        

Zákon č. 

 561/2004 Sb       

   177 

odst.   1 

písm.a) 

 

 výkon územní samosprávy ve školství příslušející 

obci, s výjimkou stanovení školských obvodů (§ 178 

odst. 2 písm. b) 

     

 

 

Přenesená působnost upravená Statutem hlavního města Prahy  

Zajišťuje i pro m.č.Praha – Dolní Počernice 

 

Pol. Předpis § Předmět působnosti 

407 zákon č. 

561/2004 

Sb 

28 odst.5 zprostředkovávání předávání údajů škol 

a školských zařízení krajskému úřadu 

408 Zákon č.  

561/2004 

Sb 

161 

odst.7 

písm. a) 

zpracování návrhů rozpisů rozpočtů 

finančních prostředků státního rozpočtu 

poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) 

v souladu se zásadami stanovenými 

ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky podle § 170 

písm. c) a krajskými normativy a jejich 

předávání krajskému úřadu 

 

 

 Odbor školství se podílí na tvorbě a realizaci koncepce školství 

MČ Praha 14, zpracovává podklady pro zpracování dlouhodobého 
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záměru vzdělávání HMP a podklady pro rozpočet právních subjektů 

ve školství. Navrhuje úpravy příspěvku právním subjektům ve školství 

během kalendářního roku. Provádí rozbory hospodaření a účastní 

se rozboru hospodaření, kontroly na školských zařízeních v souladu 

se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále připravuje 

a zpracovává podklady k naplněnosti ZŠ a MŠ a podává návrhy ke 

změnám v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
12

. Podílí se na 

přípravě zřizovacích listin a posuzuje důvody vyhlášení 5 volných 

dnů ve školním roce, které může ředitel školy vyhlásit ze závažných 

důvodů, zejména organizačních a technických.   

 Odbor školství spolupracuje při hodnocení ředitelů školy 

a předškolních zařízeních, spolupracuje při návrhu odměn 

ředitelům ZŠ a MŠ, podává návrhy na stanovení platu a jeho 

nenárokových složek ředitelům škol a školských zařízení, které 

zřizuje m. č. Praha 14. Sleduje využívání ubytoven pro pedagogické 

pracovníky a síť školských zařízení, zřizovaných MČ Praha 14, 

tj. předškolní zařízení, škol a školských zařízení jim sloužící.  Mimo 

jiné také zpracovává a předkládá návrhy na zřízení, sloučení, 

zrušení ZŠ a MŠ, metodicky usměrňuje a zabezpečuje stravování dětí 

v předškolních zařízeních a žáků v základních školách.  Provádí 

také zúčtování neinvestičních nákladů na žáky, kteří plní 

povinnou školní docházku mimo svoje místo trvalého pobytu 

a vypracovává podklady k zápisu dětí do ZŠ a MŠ (termíny zápisu, 

                                                           
12

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
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výsledky zápisu, kapacity ZŠ a MŠ, návrhy k výjimkám z počtu dětí, 

žáků pro příslušný školní rok). 

 Po dohodě s ředitelkami mateřských škol předkládá odbor 

školství Radě m. č. Praha 14 návrh k zabezpečení prázdninového 

provozu, spolupracuje s pojišťovnou při likvidaci škod v ZŠ a MŠ, 

eviduje školní úrazy. Připravuje, zabezpečuje a kontroluje obsah 

smluv uzavíraných mezi právními subjekty zřízenými městskou částí 

v působnosti oddělení ve spolupráci s právním oddělení, zabezpečuje 

jejich evidenci.  

 Ve spolupráci s ČŠI
13

 vyřizuje odbor školství stížnosti, 

předkládá Radě m. č. Praha 14 návrhy ke jmenování nebo odvolání 

členů školských rad za zřizovatele, organizuje konkurzní řízení na 

ředitele ZŠ a MŠ. Vedoucí odboru školství je členem konkurzní 

komise za zřizovatele, pracovník odboru školství vykonává funkci 

tajemníka konkurzní komise. Dále navrhuje jmenování a odvolání 

ředitele předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, 

zřizovaných MČ Praha 14, sleduje pracovní poměr ředitelů ZŠ a MŠ 

na dobu určitou 6 let. Nejpozději 3 měsíce před skončením 

pracovního poměru podává návrh na vypsání konkurzu nebo 

navrhuje vydání potvrzení o prodloužení pracovního poměru na 

dobu určitou ředitele ZŠ nebo MŠ o dalších 6 let. 

 Odbor školství předkládá Radě m. č. Praha 14 návrhy 

k vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ, MŠ, navrhne-li to nejpozději 

6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu 

určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Podílí se na 

                                                           
13

 ČŠI - Česká školní inspekce  
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přípravě a administrativním zpracování materiálů odboru pro 

jednání RMČ a ZMČ, vykonává administrativní práce 

a organizační služby pro vedoucí odboru, zabezpečuje materiálně-

technické zabezpečení zaměstnanců odboru. Zajišťuje spisovou 

službu a další úkoly odboru dle „Spisového a skartačního řádu“ 

a zprostředkovává předávání údajů škol a školských zařízení 

krajskému úřadu. 

 Kromě toho ještě zpracovává návrhy rozpisů rozpočtu 

finančních prostředků státního rozpočtu (mzdy) škol a školských 

zařízení za správní obvod MČ Praha 14, poskytovaných podle 

§ 161 odst. 6 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu se zásadami 

stanovenými MŠMT podle § 170 písm. c) a krajskými normativy 

a jejich předávání krajskému úřadu. Zajišťuje shromažďování 

a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí za školy a školská 

zařízení na svém území a zabezpečuje jejich předávání MHMP 

a MŠMT, popřípadě jím pověřené organizaci. 

 

8.2.1 Vzdělávací programy mateřských škol a specifika jednotlivých 

škol 

 

MŠ Vybíralova 968 Vzdělávací program: “Náš barevný svět“. Filozofie 

tohoto programu vychází z názvů tříd (Žlutá, Modrá, Zelená, 

Červená), z barevnosti, pestrosti a různorodosti okolního světa. Tyto 

základní barvy symbolizují také roční období: žlutá – podzim, 
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modrá – zima, zelená – jaro, červená – léto. ŠVP
14

 se zaměřuje na 

všestranný vývoj každého dítěte, klade důraz na samostatnost, 

zdravý životní styl, na výchovu environmentálního (ekologického) 

chování u dětí, seznamuje je s multikulturou moderní společnosti. 

Vychází z přirozeného běhu života dětí v ročních obdobích, 

s respektováním potřeb dětí, vyvážeností spontánních činností 

a založené na přímých zkušenostech dětí. Děti mají možnost volby 

hry a pedagog citlivě využívá situace k vzdělávacímu působení.   

MŠ Vybíralova 967 – vychází z RVP
15

 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. Vede děti ke 

zdravému způsobu života (chránit si své zdraví, chránit přírodu 

a životní prostředí). Velmi úspěšně proběhla v MŠ akce ke Dni Země.  

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. 

                                                           
14

 ŠVP - školní vzdělávací program 

15

 RVP - Rámcový vzdělávací program  
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MŠ Štolmířská –  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.  

Vzdělávací obsah: je plně v souladu s požadavky RVP PV
16

 a je 

koncipován tak, aby činnosti v něm realizované zahrnovaly 

všechny vzdělávací oblasti. Obsah vzdělávání je uspořádán do čtyř 

tematických bloků, vycházejících z přirozeného dění v přírodě 

a okolí. 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. 

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 

i 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 

                                                           
16

 RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  
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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 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 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 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 fyzickou, psychickou a sociální samostatnost 

zároveň se základy kompetencí pro jeho další rozvoj učení 

a celoživotní vzdělávání. 

MŠ Zelenečská – „Co nám vyprávějí písně a říkadla“   -  zaměření na 

osobnost dítěte a rozvoj jeho individuality, estetického vnímání, 

poznávání okolního světa, reality, ale i rozvíjení fantazie, 

představivosti, upevňování vzájemných partnerských vztahů. Ve ŠVP 
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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“. Specifika ŠVP je odstraňovat bariéry mezi dětmi 

z dětského domova, které do mateřské školy docházejí a mezi dětmi 

z úplných rodin, podpora řečových aktivit a předčtenářské 

gramotnosti dětí. Na tento program navazují třídní programy 

vypracovávané učitelkami na jednotlivých třídách. Součástí jsou 

jednotlivé projekty, které jsou plně kompatibilní se ŠVP, vzdělávání 

probíhá v souladu s RVP pro mateřské školy se zaměřením na 
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celkový rozvoj dítěte, na jeho schopnosti přizpůsobit se a přijímat 

nové poznatky, umět si osvojit základní společenské hodnoty, na 

nichž je postavena naše společnost. Získat osobní samostatnost, 

schopnost projevovat se jako samostatná osoba. 

8.2.2 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2012 

 

 

Věk do 30 let 

včetně 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 

let 

počet 

pracovníků 

 

     8       23        42        28         7 

 

 

8.2.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků – počet 

účastníků, průměrná délka vzdělávání na l účastníka, 

zaměření vzdělávání     

 

Témata:  

    Nové školské zákony  

    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 
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   Vývoj řeči 

   Ekoateliér 

   Poruchy chování a koncentrace 

   Klady a zápory hyperaktivity   

              

Počet účastníků - 85 

Průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka – 16,5 

Doplnění odborné kvalifikace: 9 

8.2.4  Zápisy do MŠ pro školní rok 2012/13 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  Dolní Počernice:  přihlášených   38 

                                                  přijatých    33 

                                                 odcházejících do ZŠ   33     

 Vyšší počet přihlášených dětí vyplývá z toho, že rodiče podávají 

přihlášku současně na 2 až 3 mateřské školy, přihlašují děti, které 

dovrší 3 roky až v následujícím školním roce, nebo se jedná 

o zájemce z jiných městských částí.  Vyšší poptávka byla v lokalitě MŠ 

Kostlivého a jejího odloučeného pracoviště MŠ Osická a v lokalitě 

 přihlášené děti  přijaté děti 

děti 

odcházející do 

ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 

z HMP 

z ost. 

krajů 

z HMP 

z ost. 

krajů 

720  509  484 
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Hloubětína a Lehovce.  V počtu neumístěných dětí musíme také 

rozlišit, zda dítě splňovalo kritéria pro přijetí do MŠ. Z celkového 

počtu neumístěných dětí cca 150 nesplňovalo kritéria. Jednalo se 

o matky na mateřské dovolené nebo matky, které počítají 

s nástupem do zaměstnání od ledna 2013 a dále. V září 2012 byla 

rozšířena kapacita MŠ Zelenečská o 10 dětí a MŠ Chvaletická 

o 8 dětí.  Dále byla otevřena jedna přípravná třída v ZŠ Gen. 

Janouška (15 dětí).   

8.2.5  Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální 

pedagog) 

 

 Všechny MŠ spolupracují s Obvodní pedagogicko-

psychologickou poradnou pro Prahu 9. Spolupráce s PPP
17

 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 odložení školní docházky, nebo děti hyperaktivní, či s jiným 

druhem postižení. Současně s psycholožkou MŠ spolupracují i při 

vytipování dětí na integraci. 

 Spolupráce se SPC
18

 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 speciální třídě pracuje speciální pedagog 

s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním. Rovněž asistent 

                                                           
17

 PPP - Pedagogicko - psychologická poradna 

18

 SPC - Speciální pedagogické centrum 



119 

 

pedagoga má odpovídající vysokoškolské vzdělání se zaměřením na 

speciální pedagogiku. 

 

8.2.6 Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery škol. 

Mimoškolní aktivity 

 

 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. Rodiče mají možnost seznamovat se s děním v mateřské 

škole prostřednictvím nástěnek a pomocí webových stránek. Dle 

školního řádu mají možnost kdykoli zůstat ve třídě se svým dítětem 

a pozorovat práci učitelek. Tuto možnost však rodiče nevyužívají pro 

svoji zaměstnanost, pouze rodiče, kteří jsou přítomni při postupné 

adaptaci svých dětí v průběhu měsíce září, nebo dle nástupu jejich 

dítěte do MŠ. 

 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 



120 

 

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. 

 

 

8.2.7  Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího 

programu školy 

 

  Výuka anglického jazyka probíhá v MŠ jako nadstandardní 

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.  

 

8.2.8  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 16  

Pákistán 1  

Bulharsko 1 

Moldavsko 1 

Čína 7 

Japonsko 1 

Ruská federace 7 

Litva 1 
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Slovensko 14 

Bělorusko 2 

Pakistán 1 

Makedonie 2 

Izrael 1 

Mongolsko 5 

Libanon 2 

Kongo 1 

Arménie 1 

Chorvatsko   1 

                             

celkem   99 

 

 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.  V MŠ Bobkova byl vypracován projekt výuky češtiny 

pro děti cizinců. Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským 

jazykem (OMJ) probíhá v malé skupině (max. 8 dětí), při níž se 

pracuje s tématy blízkými dětem. Témata jsou rozpracována do 

21 bloků, učitelka používá metody prožitkového učení, učení je 
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činnostní a postupuje podle zásad ověřených v modelu podpory dětí 

při seznamování s jiným jazykem organizace KIKUS v Německu. 

Projekt je součásti ŠVP a je zdarma. 

 

 

8.2.9 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 předměty, které nás obklopují v běžném životě, s jejich vlastnostmi, 

materiály, ze kterých jsou vyrobeny, jejich použitím a posléze i jejich 

tříděním pro odpad. Aktivně se zúčastňují ošetřování květin ve třídě 

i na školní zahradě. Svoje poznatky dokážou vyjádřit v estetických 

činnostech i 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. Děti využívají blízkého lesa a rybníka 

k vycházkám, k pozorování živé přírody. Setkávání dětí s živou 

přírodou probíhá také ve třídách, kde jsou umístěna akvária 

s rybičkami. Děti se zúčastnily programu „Máme rádi zvířata“ 

ve středisku Toulcův dvůr, ve Školičce proběhl ekologický program 
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„Kam dopadne odpad“. MŠ se pravidelně zúčastňují akce Den Země, 

kterou pořádá MČ Praha 14.   

8.2.10  Multikulturní výchova 

 

 Je součástí Školního vzdělávacího programu. Mateřské školy 

navštěvují děti různých národností. Pedagogové MŠ seznamují děti 

s kulturou jiných národů formou společných her a oslav, také 

s pomocí různých didaktických pomůcek. Zároveň usilují o zařazení 

dětí cizinců do dětského kolektivu, během společných činností 

zdokonalují jejich češtinu. Probíhají akce např. „Den pozdravů“ 

MŠ Chvaletická. Mezi dětmi v MŠ nevznikaly žádné rasové problémy. 

 

 

8.2.11 Prevence rizikového chování a vedení ke zdravému 

způsobu života 

 

 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.  

Akce: Týden bezpečnosti, Týden zdraví, Den zdravých zoubků, Týden 

našich smyslů. 

MŠ Chvaletická – naučná stezka „Bezpečně v životě“. 

8.2.12 Další údaje o MŠ 

 

 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 6. třídu 

ZŠ. Spolupráce se ZŠ Gen. Janouška „My a životní prostředí“. 

 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, požádat o pomoc 

 Zlepšování 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 zajistit účast na akcích školy, 

vzájemná dobrá spolupráce mezi všemi zaměstnanci. 

 MŠ Bobkova uzavřela dohodu o spolupráci se ZŠ Vybíralova 

a rozšířili akce o další možnosti. V rámci programu „Škola 

nanečisto“ navštívily děti v posledním ročníku MŠ děti 
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v prvních ročnících ZŠ, prožily dopoledne v přípravné třídě 

a v prvních třídách si vyzkoušely roli žáka i splněním úkolů 

za pomoci starších kamarádů. Na aktuální téma „Poprvé do 

školy“ mateřská škola připravila Klub rodičů předškoláka, 

v němž na dotazy rodičů odpovídaly elementaristky ZŠ, paní 

učitelky z přípravné třídy, psycholožka PPP a speciální 

pedagog. Paní učitelky MŠ při této příležitosti prezentovaly 

materiály, s nimiž pracují v rámci přípravy na školu. Se 

ZŠ Vybíralova začíná MŠ pracovat na obsáhlejším projektu 

spolupráce. 

 

8.3 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

 

 Legislativními změnami účinnými od 1. prosince 2011 byla 

administrace a výplata dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek 

určených pro zdravotně postižené převedena na Úřad práce České 

republiky. Díky tomu se měl otevřít prostor pro případovou práci 

s klienty. Na oddělení sociální prevence a pomoci působí sociální 

pracovnice určené pro seniory, pro osoby v hmotné nouzi, pro 

klienty propuštěné z výkonu vazby či z výkonu trestu. Nedílnou 

součástí oddělení jsou terénní sociální pracovnice pro práci se 

sociálně vyloučenou komunitou, na práci s touto cílovou skupinou 

je opakovaně úspěšně žádáno o neinvestiční účelovou dotaci 

z Úřadu vlády. 

 Od 1. května do 31. prosince 2012 probíhal na území MČ 

Praha 14 projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 



126 

 

14“. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění soužití mezi cizinci 

a většinovou společností a jejich podpora při integraci do 

společnosti. Pro jeho dosažení probíhaly v rámci projektu tyto 

aktivity: 

- podpora výuky českého jazyka a českých reálií na základních 

školách  

- podpora multikulturní výchovy a aktivit 

- nabídka vhodného trávení volného času 

- podpora informovanosti a soběstačnosti cizinců při fungování 

v české společnosti 

 

 Jednotlivé aktivity byly realizovány 9 organizacemi. Projekt 

probíhal na pěti základních školách na území městské části. Dále se 

do projektu zapojili Organizace pro pomoc uprchlíkům, sdružení 

FUERTOS, META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 

a občanské sdružené Slovo 21.  

 Občanské sdružení Slovo 21 realizovalo veřejné setkání „Číslo 

popisné Praha 14“, součástí veřejného setkání byla diskuze mezi 

cizinci a zástupci majority, hudební a taneční vystoupení. Součástí 

veřejného setkání byla prezentace a ochutnávka národních jídel.  

 

8.3.1 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zastává funkci 

kolizního opatrovníka, účastní se soudních jednání, jednání 

u příslušných soudů etc. Oddělení vykonává také terénní sociální 
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práci. Dvě pracovnice OSPODu se angažovaly v loňském roce ve Fóru 

prevence, celé oddělení se připravovalo na významnou novelu 

zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pro oddělení 

začal pracovat interní psycholog. 

8.3.2 Oblast primární prevence rizikového chování 

8.3.2.1 Program primární prevence sociálně patologických jevů na 

základních školách 

 Na základních školách městské části pokračuje „Program 

primární prevence sociálně patologických jevů na základních 

školách na území m.č. Praha 14“. Tento program nabízí školám 

dlouhodobou formu přímé prevence, která staví na nespecifické 

primární prevenci sociálně patologických jevů. Kromě přímé práce 

s dětmi program usiluje o co nejširší zapojení jejich rodičů 

a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly 

a přispět ke změně klimatu rodiny i školy.  

8.3.2.2 Pilotní projekt podpory intervenčních programů na ZŠ 

 Tento projekt navazuje na realizaci programů primární 

prevence, kdy poskytovatel programu primární prevence indikoval 

potřebnost realizace programů, tj. intervenčních programů, 

zaměřených na konkrétní třídu, kde se vyskytuje takové rizikové 

chování, jež nelze obsáhnout v rámci poskytované primární 

prevence.  Prostřednictvím pilotního projektu bylo v roce 

2012 podpořeno a realizováno 5 intervenčních programů. 

8.3.2.3 Ostatní preventivní programy pro ZŠ a SŠ 

 Projekt „Poznáním proti extrémismu“ je realizován ve 

spolupráci s o.s. Imperativ, přednášky zaměřené na tematiku 

extremismu a rasismu. V rámci tohoto projektu jsou distribuovány 
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plakáty s extremistickou tématikou, letáků a plakátů proti rasismu.  

 

Preventivní pobyty pro ohrožené děti a mládež  

 Účelem těchto aktivit je výchovné působení na děti, směřující 

k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných 

společenských i hygienických návyků. Aktivity jsou určeny dětem, 

které jsou v nepříznivé sociální situaci a ohrožené společensky 

nežádoucími jevy, zažívají konfliktní životní situace, obtížné 

životní události, vyrůstají v nepříznivém rodinném zázemí, mají 

vyhraněný životní styl či dávají přednost pasivnímu trávení volného 

času. Dále jsou určeny pro klienty sociálně-právní ochrany dětí 

a mládeže a klienty spolupracujících nízkoprahových klubů 

provozovaných nevládními neziskovými organizacemi na území 

Prahy 14. Tyto organizace (občanské sdružení Jahoda, Občanské 

sdružení pro pomoc dětem s handicapy) nabízejí dětem 

a mladistvým možnost aktivního využití volného času sociálně 

adaptabilním způsobem, a tím se snaží zamezit nevhodným 

formám trávení volného času. Jejich cílovou skupinou jsou děti 

ohrožené sociálním vyloučením. 

 Tyto aktivity nám umožňují s „ohroženými“ dětmi navázat 

užší kontakt a díky spolupráci s nízkoprahovými kluby je nalákat 

k jejich navštěvování nebo posílit jejich vazbu na kluby, tj. aby kluby 

dále navštěvovaly. Z hlediska sociálně - právní ochrany dětí jde 

především o prohloubení motivace spolupráce dětí a rodičů.  
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8.3.3 Preventivní aktivity v úseku zdravotnictví      

8.3.3.1 Dny zdraví 

 Městská část Praha 14 již několik let kontinuálně podporuje ze 

svého rozpočtu prevenci v oblasti zdraví. Cílem těchto programů je 

nabídnout zdarma občanům m. č. Praha 14 základní orientační 

vyšetření jako prevenci nejrozšířenějších civilizačních chorob 

a poskytnout poradenství v oblasti zdravého životního stylu. 

Nabídku programu jsme v r. 2012 rozšířili o poradenství v oblasti 

podologie (zdravého obouvání), dentální hygieny a vyšetření 

nutriční terapeutkou na přístroji In Body. Nově jsme také otevřeli 

téma bezpečnosti cyklistů a silničního provozu pro děti. Doplňující 

aktivitou po celou dobu trvání kampaně bylo rozdávání tzv. karet 

života.  Realizace kampaně „Dny Zdraví“ probíhala ve dnech 

19. – 21. září 2012 a byla podpořena revolvingovým fondem 

MŽP ČR. 

8.3.3.2 Dětský úsměv 

 Preventivní stomatologický program zaměřený na význam 

ústní hygieny a zdravého chrupu dětí předškolního věku. Program 

je realizován na 11 mateřských školách, tj. cca 1300 dětí. Odborný 

dohled nad realizací programu zajišťuje jednou ročně Obvodní 

sdružení České stomatologické komory Praha 9. Předmětem tohoto 

programu je distribuce zubních kartáčků a dětských zubních past 

(nakupujeme pouze výrobky doporučené Českou stomatologickou 

komorou).  
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8.3.3.3 Program prevence nádorového onemocnění prsu 

 Na území Městské části Praha 14 pokračoval „Program 

prevence nádorového onemocnění prsu“. Záměrem tohoto 

preventivního programu bylo podpořit prevenci nádorového 

onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku ve výši 300,-

 Kč určeného na kvalifikované vyšetření prsou.  

8.3.3.4 Kurzy první pomoci 

 Úřad městské části Praha 14 připravuje pro své občany 

každoročně kurzy první pomoci. V roce 2012 proběhl kurz s úzkým 

zaměřením na neodkladnou první pomoc a resuscitaci s včasnou 

defibrilací. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se základy 

poskytování první pomoci. Kurz vedl zkušený lékař a záchranář ze 

Záchranné služby středočeského kraje, účastníci obdrželi osvědčení 

o absolvování kursu první pomoci. Obsahově byl kurz rozdělen na 

teoretickou a praktickou část. Při praktické části si mohl každý 

z účastníků vyzkoušet masáž srdce a umělé dýchání na modelu. 

Účastníci i lektoři byli s průběhem kurzu spokojeni a tuto aktivitu 

přivítali jako velmi prospěšnou.  

8.3.3.5 Preventivní zdravotní programy pro ZŠ a SŠ 

 Městská část Praha 14 nabízí základním a středním školám 

na městské části možnost realizovat preventivní zdravotní 

programy, v rámci těchto programů bylo realizováno 42 přednášek 

zaměřených na různorodá témata – poruchy příjmu potravy, 

prevence pohlavně přenosných chorob, seminář o kouření, lidé 

s postižením mezi námi, prevence HIV/AIDS.  
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8.4 Živnostenský odbor 

 

 Živnostenský odbor v samostatné působnosti i nadále 

pokračuje v mapování provozoven obchodu a služeb. 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 se organizačně člení  

- oddělení registrace podnikatelů 

- úsek metodicko-právní 

- oddělení kontroly 

 

 Činnost živnostenského odboru v roce 2012 zajišťovalo 

12 pracovníků. Živnostenský odbor vydal v roce 2012 více než 

10.000 dokumentů z IS RŽP (Informační systém Registru 

živnostenského podnikání).   

 Živnostenský odbor přijímá a zpracovává ohlášení živnosti, 

vydává výpisy z Živnostenského rejstříku, přijímá a zpracovává 

žádosti o vydání koncese, vydává rozhodnutí o jejich udělení. 

Pracovnice živnostenského odboru přijímají a zpracovávají 

oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení živnosti, 

případně žádosti o koncesi. Odbor dále přijímá, zpracovává 
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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, případně 

o znovuzahájení provozování živnosti. 

 Živnostenský odbor dále 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. Dále 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. 
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8.4.1 Nejdůležitější kontrolní akce živnostenského odboru ÚMČ 

Praha 14 

  

 

 V roce 2012 živnostenský odbor pokračoval ve společných 

kontrolách s ČOI
19

 podle předem domluveného plánu. Kontroly s ČOI 

se prováděly vždy jeden den v měsíci.  Nejdůležitější kontrolní akce 

se týkala prodeje alkoholických nápojů v rámci akce „Problematika 

alkoholických nápojů obsahujících nepovolené množství 

metylalkoholu“. Od 12. září do 31. prosince byla provedena 

kontrola v 26 provozovnách, nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Důležitá byla kontrola slevových akcí. 

 V  letních měsících se prováděly kontroly podnikatelů 

provozující hostinskou činnost, ubytování, potraviny, stánky, 

solária, kosmetické služby, restaurační zahrádky a autobazary. Ve 

čtvrtém čtvrtletí se kontrolovaly zejména potraviny, alkohol 

a vánoční prodej. Průběžně během celého roku se kontrolovaly 

cestovní kanceláře, zda jsou pojištěny proti úpadku, a cestovní 

agentury, dále zahraniční fyzické osoby, které mají povinnost mít 

pobyt na území ČR, zda ho mají povolen.  

 V roce 2012 bylo živnostenským odborem, oddělením kontroly, 

zkontrolováno 490 podnikatelských subjektů, z toho 265 kontrol 

v provozovnách a 225 šetření týkající se označení sídla, místa 

podnikání, provozoven. Řešeny byly 4 stížnosti + 71 podnětů, 

uloženo bylo 47 pokut v celkové výši 189 800,- Kč, sankčně bylo 

                                                           
19

 ČOI - Česká obchodní inspekce 
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zrušeno 36 živnostenských oprávnění a 3x bylo provozování živnosti 

pozastaveno.  

 

8.4.2 Podnikatelé (celkem 12939) 

 

 Počet podnikatelů – 10678 fyzických osob, (z toho 

944 zahraničních fyzických osob), 2261 právnických osob. 

Dohromady na území městských částí Praha 14 a Dolní Počernice 

mělo sídlo nebo místo podnikání 12939 podnikatelů, to je 

o 542 podnikatelů více než v roce 2011. Živnostenská oprávnění 

(ŽO) celkem 17109, pro fyzické osoby 13619, pro právnické osoby 

3490, to je o 892 ŽO více než v roce 2011. Srovnání roku 

2011 a 2012 – viz tabulka. 

      

Počet ke dni 31.12.2011 31.12.2012 

ŽO - celkem 16217 17109 

ŽO - jen 

koncesované 730 756 

ŽO - jen vázané 1429 1551 

ŽO - jen řemeslné 3423 3612 

ŽO - jen volné 10635 11190 

ŽO pro fyzické 

osoby 13180 13619 

ŽO pro právnické 

osoby 3037 3490 
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ŽO pro cizince 1048 1054 

Podnikatelé - 

celkem 12397 12939 

Podnikatelé - 

fyzické o. 10428 10678 

Podnikatelé - 

právnické o. 1969 2261 

Podnikatelé - 

cizinci 943 944 

 

 

8.4.3 Provozovny 

Počet zmapovaných provozoven na území městské části Praha 14 

a městské části Dolní Počernice byl 912. 

 

8.4.4 Činnosti a počet provozoven k 31. 12. 2012 - souhrn 

 

autobazary 11 

autoopravny, autodílny 81 

autoškoly 6 

cestovní kanceláře (agentury) 13 (4+9) 

čerpací stanice 12  

domácí potřeby 2 

drobné zboží, hračky, obuv 19 

drogerie 12 

fitness, masáže, sauny 43 

hobby 1 

hodiny, klenoty, dárky 6 

hypermarkety 1 

supermarkety: Penny, Albert, Lidl 4 

chovatelské potřeby 8 

kadeřnictví, kosmetika 125 
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květiny, keramika, zahradnictví 11 

mandlování, čistírny, praní, opravy prádla 9  

maso, uzeniny, drůbež 5 

oční optika 7 

opravny obuvi, výroby klíčů 6 

ovoce, zelenina 9 

pizzerie, rychlé občerstvení 37 

počítače, servis, telefony, elektro práce 23 

potraviny 50 

pronájem vozidel 4 

provozování odstavných ploch, parkoviště 12 

provozování veřejného WC 3 

realitní kanceláře 27 

restaurace, pohostinství, bary, herny 68 

sběrné suroviny 2 

šití oděvů 4 

tabák, noviny, knihy 15 

textil, oděvy, second  hand 33  

truhlářství, nábytek 23 

ubytovací služby 38 

velkoobchody 17 

výrobna-potraviny 5 

zámečnictví, železářství, kovovýroba 19 

ostatní 144 

- z toho např.:  

polygrafická výroba, vydavatelská činnost, tiskárna 10 

reklamní činnost, marketing 22 

bazar, zastavárna 2 

prodej kamene, zpracování kamene 3 

bowlingové herny 3 

vinotéka 3 
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9 XXX. letní olympijské hry v Londýně 

 

 Do londýnské tmy prskala barevná světla, uprostřed 

olympijského stadionu plál oheň. Hry XXX. olympiády oficiálně 

začaly 27. července 2012. Tradiční zahajovací formuli pronesla 

britská královna Alžběta II. Víc se však vyhlíželo jiné jméno. Kdo 

zapálí olympijský oheň? Ani pětinásobný olympijský vítěz ve 

veslování Steve Redgrave, ale ani sázkovými kancelářemi 

favorizovaný Roger Bannister, který v roce 1954 jako první na světě 

zaběhl míli pod čtyři minuty. Nebyl to ani fotbalista David 

Beckham.    

  O nejvelkolepější okamžik zahajovacího ceremoniálu se 

postaralo sedm britských sportovních nadějí, které symbolicky 

nominovaly velké osobnosti z minulosti. Mladí sportovci zažehli na 

ploše olympijského stadionu měděné plátky, z nichž každý 

symbolizoval jednu z 204 účastnických zemí. Okvětní lístky poté 

vytvořily obří svícen, v němž oheň plál až do 12. srpna. Byl to velmi 

překvapivý závěr velkolepé show za 27 milionů liber (tedy v přepočtu 

za téměř 900 milionů korun), jež trvala téměř tři a půl hodiny. 

     V Česku bylo krátce před půlnocí - v Londýně tedy o hodinu 

míň, když se na oválu olympijského stadionu objevil Petr Koukal. Na 

sobě multifunkční tmavou bundu i tak diskutované modré holínky, 

a především v ruce českou vlajku. Badmintonista, jenž přemohl 

rakovinu, přivedl českou výpravu na slavnostní ceremoniál. 
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  Česko v Londýně reprezentovalo celkem 133 sportovců, ovšem 

na úvodní show někteří chyběli - třeba basketbalistky, na stadionu 

nebyla ani střelkyně Emmons či cyklisté Bárta s Kreuzigerem. Na ně 

totiž už v sobotu dopoledne čekaly první závody či zápasy. Totéž 

však platí právě i pro Koukala. Češi se představili jako 52. země 

v pořadí. 

     To už měl zaplněný olympijský stadion za sebou dvě hodiny 

programu. Přes šedesát tisíc lidí v ochozech, z nich někteří za 

vstupenky zaplatili v přepočtu až pětašedesát tisíc korun, 

a odhadem miliarda televizních diváků viděla typický anglický 

venkov i průmyslovou revoluci, při níž z kopcovité krajiny vyrostlo 

sedm čoudících komínů, či skeč Mr. Beana. 

     Oscarový režisér Danny Boyle, jenž má na kontě Milionáře z 

chatrče i Trainspotting, v úvodním ceremoniálu připomněl také 

hudební poklady z ostrovů: Beatles či Rolling Stones. 

J. K. Rowlingová zase předčítala ze své tvorby dětem pod peřinou, 

pocty se dočkala i největší dětská nemocnice v Evropě - GOSH. 

Královna Alžběta II. se poprvé objevila na pomyslném stříbrném 

plátně v krátkém filmu po boku Daniela Craiga coby Jamese 

Bonda. 

 Na závěr zazpíval Paul McCartney písně The End či Hey Jude. 

Diváci se pak po více než třech a půl hodinách začali rozcházet.  

 

9.1 Úspěchy české reprezentace 

     

 V pátý den olympijských soutěží zavlála česká vlajka nad 

kanálem pro vodní slalom, pětadvacetiletý milovník prvosjezdů 
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divokých řek podlehl jen Molmentimu z Itálie. Vodní slalomáři 

potvrdili pověst sportu, který pro české barvy přináší medailové 

úspěchy. Až do dnešního závodu na kanálu v Lee Valley však nikdy 

na stupních vítězů nestál kajakář. 

 Vavřinec Hradilek jel v desetičlenném finále už jako třetí 

a vynikajícím časem znervóznil své soupeře. Nakonec jej pokořil 

Daniele Molmenti z Itálie, který byl o 1,35 sekundy rychlejší, třetí 

příčku obsadil Hannes Aigner. Německý vítěz kvalifikace zaostal za 

Hradilkem o pouhých 14 setin. Ke slalomářské medaili dovedla 

kajakáře čistá jízda. Hradilek ji předvedl a navíc byl i o poznání 

rychlejší než o dvě hodiny dříve při semifinále, v němžobsadil osmé 

místo. To říkala časomíra, která se zastavila na číslech 

94,78 sekundy, i výraz závodníkovy tváře. Sám sebe Hradilek 

porazil o pět vteřin, o sedm sekund překonal do té doby vedoucího 

finalistu Etienna Dailleho z Francie. A musel čekat na své soupeře. 

     Jako první mu srdce zastavil Němec Aigner. Na posledním 

mezičase výrazně vedl, avšak v závěrečné pasáži nakonec mírně 

zaostal. To Daniele Molmenti mezičasům vévodil od samotného 

začátku a po nejobtížnější pasáži, přejezdu přes válec mezi 

13. a 14. brankou, bylo jasno: o průběžně nejlepší čas připraví Itala 

pouze vlastní chyba. Ta však nepřišla a svalnatý Ital začal bouřlivě 

oslavovat první místo. Hradilka v tu chvíli mohli sesadit už jenom 

dva muži. Ani Polák Mateusz Polaczyk, ani Slovinec Peter Kauzer 

však tíhu neunesli. Vítěz semifinále Kauzer se dokonce propadl až 

na šesté místo - zůstal o sedm a půl sekundy za vítězem. 

 Pětadvacetiletý Vavřinec Hradilek výrazně vylepšil své 

umístění z pekingské olympiády, na které skončil jedenáctý, jednu 
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příčku od finále. Olympijská medaile je jeho druhým velkým 

triumfem, v roce 2010 získal na mistrovství světa rovněž stříbrnou 

medaili. 

 

         

 Český veslař Ondřej Synek získal v Londýně stříbrnou medaili. 

Zopakoval tak svoje umístění na olympijských hrách v Pekingu. Ve 

finále skifu ho porazil jeho velký rival Mahé Drysdale z Nového 

Zélandu. První stovky metrů patřily Lassimu Karonenovi ze Švédska, 

ale ještě před kilometrovým mezičasem začalo být jasno, vyhraje buď 

Synek, anebo Drysdale. 

  Pětinásobný světový šampion za polovinou závodu nastoupil 

všem včetně českého favorita Synka. Ten jediný dokázal Drysdalův 

trhák alespoň zachytit, jenže šanci na zlato mu jeho sok nedal. 

Synek se sice v závěrečných desítkách metrů ještě pokusil rozdíl 

zlikvidovat, nasadil drtivý finiš, ten však přišel příliš pozdě. V cíli 

oba muže dělilo 1,55 sekundy. 

 Devětadvacetiletý Čech nevyužil ani nasazení do šesté dráhy, 

která měla být s ohledem na vítr nejvýhodnější. Boční poryvy měly 

totiž jeho jízdu ovlivňovat nejméně. Pro Synka se jedná o reprízu 

stříbra 2008, jeho jediným velkým titulem zůstává zlato 

z mistrovství světa na Novém Zélandu 2010. Poosmé za sebou se 

z velké akce vrátil s medailí. 

 

 

 Také česká střelba získala olympijskou medaili v Londýně! 

Vybojovala ji Adéla Sýkorová, která skončila ve sportovní malorážce 

na 3x20 ran na třetí příčce. Zvítězila Američanka Grayová před 
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Srbkou Maksimovičovou. Kateřina Emmons, která obhajovala 

stříbro, si finále nevybojovala. 

 Vítězná Jamie Lynn Grayová překonala v kvalifikaci 

olympijský rekord a vedení si udržela i ve finálové střelnici. 

Neměnilo se ani druhé místo, ale o to víc se bojovalo o bronz. 

Pětadvacetiletá Sýkorová, která byla po kvalifikaci čtvrtá se ztrátou 

jediného bodu na bronz, dala druhou ranou jen 8,8 a klesla na 

páté místo, ale pak se začala zvedat. Po sedmi ranách trefila 

10,7 a poprvé se objevila na medailové pozici. Následujícím pokusem 

zasáhla jen 8,0, ale ani nejbližší soupeřky nebyly o moc lepší. 

Sýkorová pak dvakrát nastřelila 10,2 a získala bronz. Ve finále 

předvedla po vítězce druhý nejlepší nástřel. 

 

 

 Veslařka Miroslava Knapková s drtivou převahou vyhrála 

finále ženského skifu a vyjela pro Českou republiku první zlatou 

medaili na olympijských hrách v Londýně. Po jednoznačném 

průběhu finálového závodu vyskočila na stupínek pro vítěze 

a zamávala zaplněným tribunám. Vychutnávala si své nejhezčí 

chvíli sportovní kariéry. Jasný triumf pod pěti kruhy v Londýně. 

 Úřadující světová šampionka se s dvoukilometrovou jízdou 

v areálu Eton Dorney vypořádala opravdu mistrovsky. Přestože ji 

omezovalo nepříjemné zranění mezižeberního svalu, kvůli němuž 

dokonce uvažovala, že do finále nenastoupí, na výkonu se 

neprojevilo. Už od začátku snadno odjížděla zbytku pole a na 

každém mezičase navyšovala náskok. Po 500 metrech měla na 

soupeřky dvě sekundy, na kilometru bylo sekund už šest. 
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 Zatímco ostatní závodnice, včetně dvojnásobné olympijské 

vítězky Jekatěriny Karstenové nebo čínské favoritky Čang Siou-jün, 

urptuně veslovaly srovnané v jedné řadě, Knapková si v šesté dráze 

jela vlastní závod. V závěru sice brněnská veslařka mírně 

zpomalila, a přiblížily se k ní druhá Dánka Erichsenová i třeti 

Crowová z Austrálie, ohromný náskok však už neztratila. Poslední 

metry tak už mohla s rukama nad hlavou, a více než 

třísekundovým náskokem, slavit první londýnskou zlatou medaili 

pro českou výpravu. 

 

 

 České tenistky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká získaly 

stříbrnou medaili v olympijské čtyřhře. Na londýnské trávě nestačily 

jen ve finále na americké sestry Serenu a Venus Williamsovy. 

Favoritky berou zlato díky vítězství dvakrát 6:4. Český pár si jistotu 

medaile zajistil po semifinálové výhře nad prvním nasazeným 

párem Huberovou a Raymondovou. K nejcennějšímu kovu vedla 

cesta přes další silnou americkou dvojici, která už byla nad jeho 

síly. 

 Pro český tenis ve slavném All England Clubu vybojovaly 

druhou stříbrnou olympijskou medaili a navázaly na Helenu 

Sukovou a Janu Novotnou v Atlantě 1996. Novotná má z tehdejších 

her ještě bronz ve dvouhře. 

 Bohužel, jako by Lucii Hradeckou atmosféra trochu svázala. 

Na servisu obvykle dává nechytatelné rány, jejichž rychlost atakuje 

200 km/hod. Teď však tak jistá nebyla, udělala i dvojchybu 

a nabídla soupeřkám brejk hned v prvním gamu. To byl rozhodující 
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moment pro celý první set. Na returnu i na podání byla silnější 

Venus, starší ze sester Williamsových. Američanky však minimálně 

chybovaly. Češky je zkoušely alespoň přetlačit na síti. 

 Za stavu 0:2 Hlaváčková odvrátila dva brejkboly a české duo 

H+H se drželo na dohled americkým tenistkám. Hradecká postupně 

získala jistotu a několikrát se pustila do odvážné přestřelky se 

Serenou. Na dva brejkboly v prvním setu Venus zareagovala jako 

šampionka - opřela se do servisu a šance byla pryč. Za stavu 

5:4 přitom starší Williamsová udělala dvojchybu, kterou vzápětí 

napravila dělovým podáním. 

 Druhou sadu české hráčky začaly lépe. Udržovaly si do stavu 

2:1 vedení. Ovšem pak přišla smršť amerických ranařek. Serenu už 

zase poslouchal první servis a sázela esa. Williamsovy uhrály 

dvanáct fiftýnů v řadě a razily si cestu k historickému zlatu. 

 Hradecká i Hlaváčková pak bez větších potíží zvládly game při 

svém servisu. To však nestačilo, chyběl brejk. Čtyřikrát se k němu 

české tenistky přiblížily, ale byl přesto tak daleko. V závěru si český 

pár vyslechl zasloužený potlesk publika, které ocenilo jejich boj 

a možná nejhezčí výměny zápasu. Třetí mečbol už Američanky 

proměnily. Pak rozverně poskakovaly po trávě a užívaly si známý - 

a přesto nevšední - pocit vítězství v olympijské čtyřhře. Hradecká 

s Hlaváčkovou odcházely také šťastné, na tváři vyloudily spokojený 

úsměv. 

 Na medailový ceremoniál si aktérky musely počkat až do 

večera. Na kurtu číslo 1 se totiž kvůli dešti nehrálo, a tak se 

posunulo i utkání o bronz. Po téměř 140 minutách jej vyhrály Maria 
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Kirilenková a Naďa Petrovová z Ruska, první set duelu přitom 

získaly Huberová s Raymondovou. 

 

 

 S nevěřícím výrazem sledovala obrazovku na stadionu, pak se 

objevily výsledky a překážkářce Zuzaně Hejnové se samým štěstím 

podlomily nohy. Získala pro Česko běžeckou medaili na olympiádě! 

V závodě na 400 metrů překážek dosáhla národní rekordmanka na 

čas 53,38 vteřiny a nestačila jen na Rusku Anťuchovou 

a Američanku Demusovou. Druhá Češka ve finále, Denisa Rosolová, 

doběhla sedmá. 

 Favorizovaná Natalija Anťuchová v závodě na jeden okruh 

s plůtky zaběhla čas 52,70 sekundy, což je nejlepší letošní výkon, 

a stříbrnou Lashindu Demusovou porazila o sedm setin. Česká 

závodnice se časem přiblížila na devět setin vlastnímu českému 

rekordu.  Pro Hejnovou je londýnský úspěch velkou odplatou za 

nepovedený evropský šampionát, kde před měsícem skončila čtvrtá 

a uplakaná až za Rosolovou. 

 Svěřenkyně trenérky Martiny Blažkové má cenné kovy 

z mládežnických mistrovství světa i Evropy, ale mezi seniory dosud 

sbírala mezinárodní úspěchy jen ve štafetách: bronzová byla 

dodatečně na halovém MS 2010 a letos na Evropě v Helsinkách. Ale 

až v Londýně si připsala největší individuální úspěch kariéry. 

Přitom do cílové rovinky nenabíhala česká jednička na medailové 

pozici, na tu dosáhla až v závěru. Boj sváděla s Jamajčankou 

Kaliese Spencerovou v deváté dráze. Nakonec je dělily tři desetiny. 
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Jamajčanka skončila stejně jako na předchozích dvou mistrovstvích 

světa čtvrtá. 

 

 

 Rychlostní kanoisté zajistili české výpravě sedmou olympijskou 

medaili z Londýna. Čtyřkajak ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, 

Josef Dostál a Jan Štěrba dokončil kilometrovou trať jako bronzový. 

Česká loď tak na jezeře Dorney završila hektickou cestu od 

dopingového trestu pro matadora Štěrbu přes úspěšný boj o jeho 

návrat do posádky až k cennému kovu. 

     První muž posádky Daniel Havel zvolil ve finále mírnější 

tempo, od počátku zářící Australany si nechal uniknout 

a nereagoval ani na nástup Maďarska se Slovenskem. Čechům měla 

patřit až druhá polovina trati. Ze zdánlivě ztracené pozice se 

posádka v posledních metrech rychle posouvala kupředu.  

 

 Obavy byly zbytečné, Barbora Špotáková žádné nervy 

nepřipustila a v oštěpařském finále na olympijských hrách 

v Londýně se ani nezapotila. Světová rekordmanka obhájila zlatou 

medaili nejdelším hodem roku 69,55 metru ze čtvrté série, ale na 

vítězství by stačily všechny její měřené pokusy. Barbora Špotáková si 

do britské metropole přivezla formu, jakou ztrápená zraněními celý 

minulý rok marně hledala.     

 Vítězný pokus české atletické hvězdy byl téměř o 4,5 metru delší 

než nejlepší výkon druhé Christiny Obergföllové z Německa. Třetí 

skončila další spolufavoritka soutěže, rovněž Němka Linda 

Stahlová. Maria Abakumovová z Ruska, která potrápila Špotákovou 
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při dramatickém olympijském závodě v Pekingu před čtyřmi lety, 

soutěž v Londýně nezvládla. Mistryně světa z Tegu nehodila ani 

šedesát metrů, nepostoupila do užšího finále a obsadila konečné 

desáté místo. 

 

 

 Moderní pětibojař David Svoboda si z Londýna odvezl 

olympijské zlato. V posledním okruhu běhu předčil sedmadvacetiletý 

český závodník Čung-žung Cchaa z Číny a připsal si olympijský 

rekord 5 928 bodů. Svoboda tak navázal na skifařku Miroslavu 

Knapkovou a oštěpařku Barboru Špotákovou a získal pro Českou 

republiku třetí olympijský titul. Zároveň napravil zklamání ze 

ztráty olympijského kovu z Pekingu, kde selhal při parkúru. 

 Závěrečné kombinace běhu a střelby slibovala být napínavým 

střetem mezi šesticí závodníků, nakonec se však proměnila v "two 

men show". Se Svobodou se na tříkilometrové trati přetahoval pouze 

čínský konkurent, který za ním na startu zaostával o pouhou 

sekundu. 

Rozhodující okamžik přišel po třetí - závěrečné - střelbě. Čech sice 

na rozdíl od Číňana jedenkrát zaváhal, jenže v běhu soupeře hravě 

předčil a doběhl pro olympijský rekord 5928. Dosavadní maximum 

patřilo šampionovi ze Sydney Dmitriji Svatkovskému z Ruska. Pro 

bronz za Svobodou a Čung-žung Cchaem doběhl maďarský 

pětibojař Adam Marosi.  

 V šermu Svoboda vyhrál 26 ze 35 zápasů a byl první. 

V plavecké části obsadil 17. příčku s časem 2:04,84 minuty 

a inkasoval 1 304 bodů. V parkúru pak získal 1 132 bodů a byl 
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v průběžném vedení. Za kombinaci pak získal 2 468 bodů, když 

zaznamenal šestý nejlepší výkon. 

 Druhý z českých zástupců Ondřej Polívka obsadil 15. pozici za 

5 652 bodů. Polívka pokazil šerm, byl v něm nejhorší z 36 účastníků. 

V plavání se dělil o desáté místo, což mu pomohlo vystoupat 

v pořadí o něco výš. 

 

 

 Zlatý závěr za olympijskými hrami v Londýně napsal cyklista 

Jaroslav Kulhavý. Poslední den soutěží vyhrál závod horských kol 

a získal čtvrtou zlatou a celkově desátou medaili pro českou 

výpravu. V závěrečném souboji dvou mužů přespurtoval na cílové 

rovince Švýcara Nina Schurtera. 

 Kulhavý vybojoval pro Českou republiku historicky vůbec první 

cyklistickou medaili na olympijských hrách. Na stupně vítězů 

vystoupal v holínkách a užil si chvíli, kdy v Londýně počtvrté 

zazněla česká hymna. Únik, z něhož nakonec vzešla medailová 

trojice, vyprovokoval sám nový olympijský šampion. Z původní pětice 

nakonec s Kulhavým vydrželi pouze Ital Fontana a Švýcar Schurter. 

 Dva nejlepší bikeři současnosti se střídali v čele, nikdo 

nedokázal rozhodnout už v průběhu. Italského jezdce v závěrečném 

stoupání odpárali a o zlato se střetli v těsném duelu před 

zaplněnými tribunami. Na loukách v Hadleigh Farm, kousek od 

kanálu La Manche, to vřelo. Diváci hnali oba cyklisty dopředu. 

Kulhavý zabral do pedálů, nastoupil jako první dvě stě metrů před 

cílem, a Schurtera už v posledních zatáčkách před sebe nepustil. 
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 Kulhavý na cílové čáře zvedl s úlevným výrazem ruce nad 

hlavu a oslavil čtvrté londýnské zlato pro Českou republiku. 

Absolutně vyčerpaný potom padl na zem a lapal po dechu. Díky 

Kulhavému česká výprava zaokrouhlila medailovou sbírku 

z Londýna na deset. V pořadí států tak Česká republika obsadila 

19. místo. 
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Seznam příloh : 

I. Dny zdraví 

II. Farmářské trhy na Černém mostě 

III. Farmářské trhy na Černém mostě 

IV. Farmářské trhy na Černém mostě 

V. Farmářské trhy na Rajské zahradě 

VI. Farmářské trhy na Rajské zahradě 

VII. Farmářské trhy na Rajské zahradě 

VIII. Nové psí sáčky na Černém mostě 

IX. Nové psí sáčky na Černém mostě 

X. Zateplená budova ZŠ Chvaletická 

XI. Zateplená budova ZŠ Generála Janouška 

XII. Akce - Senioři na přechodech 

XIII. Akce - Senioři na přechodech  

XIV. Revitalizované dětské hřiště 

XV. Revitalizované dětské hřiště 

XVI. Úprava okolí Kyjského rybníka 

XVII. Budování cesty na břehu Kyjského rybníka 

XVIII. Budování cesty na břehu Kyjského rybníka 

XIX. Kladení věnců u Památníku padlých ve světové válce 1914 - 1918 

XX. Kladení věnců u Památníku padlých ve světové válce 1914 - 1918 

XXI. Kladení věnců u Památníku padlých ve světové válce 1914 - 1918 

XXII. Obřadní místnost Galerie Praha 14 před vítáním občánků 

XXIII. Asistentka starosty Marie Studecká, starosta MČ Praha 14 Bc. Radek 

Vondra, referentka kanceláře starosty Ing. Zdenka Rehbergerová  

XXIV. Vítání občánků  
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