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Dětské centrum Paprsek v Hloubětíně  se rozrostlo o Centrum pro rodinu prof. Zdeňka Matějčka, 
které slouží jako zázemí pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Centrum nabízí poradenství pro 
rodiny s dětmi v oblasti psychologie, logopedie, fyzioterapie, terapie podle M. Montessori, 
arterapie a keramika, canisterapie, muzikoterapie, psychomotorická cvičení a mnoho dalších.  

 

    

Fotografie z Centra pro rodinu prof. Zdeňka Matějčka 
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Leden je každoročně měsícem zápisů budoucích prvňáčků do škol. Foto ze ZŠ Gen. Janouška 
(spolu s vedoucí odboru školství UMČ Praha 14 Alenou Naidrovou, uprostřed ředitelka školy 
Ilona Šťastná) 
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Magistrát hl. m. Prahy uvolnil dva byty na Černém Mostě pro dvanáct dětí z dětských 
domovů v Klánovicích a v Dolních Počernicích. Děti zde bydlí se svými vychovatelkami, 
kde jim nové prostředí nahrazuje přirozený domov a rodinu. Otevření se účastnil 
náměstek primátora Antonín Weinert a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy Marie Kousalíková.  

 
 

 
Fotografie pořízená v nízkoprahovém klubu Pacifik (při KC Motýlek na 
Černém Mostě 
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Valentýnský karneval uspořádalo MC Klubíčko YMCA Praha na Černém Mostě  
16. února 2011 
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Fotografie z tradičního Plesu princů a princezen pořádaný DDM na Černém Mostě, 
premiérově uskutečněný v KD Kyje 
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Ples PESstré společnosti (se zabývá výcvikem asistenčních a vodicích psů pro handicapované občany), 
o.p.s., který se konal 19. března 2011 v KD Kyje.  

 

 
 
Fotografie ze setkání seniorů – jubilantů (slavících 80. a 85. narozeniny), konané 
23. února 2011 v Galerii 14. Poblahopřát přišel i starosta Radek Vondra 
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Foto ze ZŠ Tolerance v Mochovské ulici v Hloubětíně, která pořádala tradiční charitativní 
sbírku pro ADRU. Výtěžek byl věnován postiženým vrstevníkům v Japonsku. 
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Tereza Žilinská ze ZŠ Vybíralova soutěžila na Pražském poetickém setkání 
v Galerii 14, kdy se sešlo 71 dětí ze základních škol a gymnázií, 10. března 2011.  

 

Momentka z výuky plavání dětí z mateřských a základních škol z plaveckého bazénu v 
Hloubětíně 



  

Obrazová příloha rok 2011 
ke kronice MČ Praha 14 

 

Foto z tradičního festivalu tanečních směru v ZŠ Chvaletické, konaného 23. března 2011 
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8. dubna 2011 proběhl II. ročník oslav Mezinárodního dne Rómů, konaný na prostranství metra 
Černý Most 

 

 

Fotografie ze slavnostního otevření obchodního domu Spar na Jahodnici (19. dubna 2011).  
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U kulatého stolu 


