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Úvod 

  

Podklady pro zápis do kroniky Městské části Praha 14 pro rok 2013 

byly kompletovány na základě informací a článků regionálního 

časopisu ČTR – NÁC – TKA, deníku MF DNES, webových stránek 

zmiňovaných organizací, výročních zpráv institucí.  Za spolupráci při 

přípravě letošního zápisu děkuji pracovníkům odborů Úřadu městské 

části Praha 14 a členkám Letopisecké komise. 

 

Zápis do kroniky Městské části Praha 14 pro rok 2013 čítá 

celkem 160 stran. 

 

Mgr. Tereza Střelbová
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013 

 

1150 let 

5. července 863 příchod Cyrila a Metoděje na Moravu 

650 let 

15. června 1363 Václav IV. korunován na českého krále 

300 let 

2. listopadu 1713 položen základní kámen ke sloupu Nejsvětější Trojice 

na Malostranském náměstí 

250 let 

4. listopadu 1763 narozen Karel Ignác Thám, český obrozenecký filolog, 

básník a překladatel, autor Obrany jazyka českého 

200 let 

15. ledna 1813 Smíchov povýšen na předměstí Prahy 

1. dubna 1813 Karl Maria von Weber se stal ředitelem opery pražského 

Stavovského divadla, působil zde do konce září 1816 

29. prosince 1813 narozen Karel Sabina, publicista, spisovatel a politik 

150 let 

9. března 1863 v Praze založena Umělecká beseda, první český 

umělecký spolek 
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140 let 

3. dubna 1873 narozen Jan Janský, lékař, objevitel čtyř krevních skupin  

15. dubna 1873 narozen Antonín Švehla, politik, vůdce agrární strany, 

předseda vlády 1922 - 1929 (zemřel 12. 12. 1933) 

130 let 

12. května 1883 Muzeum hl. města Prahy otevřeno v bývalém 

kavárenském pavilonu v Poříčském parku 

3. července 1883 narozen Franz Kafka, pražský německý 

spisovatel židovského původu  

18. listopadu 1883 operou Bedřicha Smetany Libuše bylo po požáru 

znovu otevřeno Národní divadlo v Praze 

100 let 

1. dubna 1913 založen Jedličkův ústav. Chirurg a rentgenolog Rudolf 

Jedlička založil první český ústav pro tělesně postiženou mládež v Praze 

na Vyšehradě; svou koncepcí předběhl dobu 

20. dubna 1913 narozen Jan Anastasius (též Anastáz) Opasek, teolog 

a básník, arciopat benediktinského kláštera v Praze-Břevnově  

10. července 1913 zemřel malíř Mikoláš Aleš 

25. října 1913 narozen skladatel a dirigent Karel Valdauf  

27. října 1913 narozen vědec Otto Wichterle, organická 

a makromolekulární chemie 
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90 let  

3. ledna 1923 zemřel Jaroslav Hašek, spisovatel a autor „Dobrého vojáka 

Švejka“ (narozen 30. 4. 1883 – 130. výročí narození) 

5. ledna 1923 spáchán atentát na Aloise Rašína, ministra financí, 

který na následky zranění zemřel 18. 2. 1923 

17. dubna 1923 zemřel Jan Kotěra, architekt, designér a výtvarník 

13. května 1923 zemřela Charlotta Garrigue-Masaryková, manželka 

prvního prezidenta T. G. Masaryka  

18. května 1923 zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu 

v Praze- Kbelích 

6. října 1923 založeny Československé státní aerolinie (ČSA) 

29. října 1923 uskutečněn první let Československých aerolinií, 

z kbelského letiště do Bratislavy, jediným cestujícím byl redaktor 

Lidových novin Václav König 

60let 

1. května 1953 v Praze zahájeno zkušební vysílání Československé 

televize 

8. května 1953 otevřen Památník národního písemnictví v Praze na 

Strahově 

27. září 1953 otevřen Letenský tunel, jehož výstavba začala 28. 9. 1949 

55 let 

1. ledna 1958 založena Pražská informační služba 
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50 let 

1. května. 1963 vznikla Galerie hl. města Prahy 

40 let 

22. února 1973 40 let otevřen Nuselský most 

15. října 1973 zemřel Stanislav Bechyně, vědec v oboru železobetonových 

konstrukcí pro stavby inženýrské, průmyslové a obytné, technologie 

betonu  

20 let 

1. ledna 1993 rozdělení Československa a vznik České republiky 

19. ledna 1993 Valné shromáždění přijalo Českou republiku za 

člena OSN 

26. ledna 1993 volba Václava Havla za prvního prezidenta České 

republiky 

6. dubna 1993 Vznik pražské burzy - v Praze obnovila svoji činnost 

Burza cenných papíru 
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Na začátku roku oslavil 80. narozeniny šikovný, inteligentní, 

vynalézavý a stále dobře naladěný Ferda Mravenec. Původně kreslená 

postavička redaktora Lidových novin Ondřeje Sekory se poprvé objevila 

v rubrice tohoto plátku 1. ledna v roce 1933. Po třech letech v deníku se 

mravenec se signifikantním puntíkovaným šátkem kolem krku objevil 

také v knize, která vyšla pod názvem Ferda Mravenec, práce všeho 

druhu. V roce 1937 vyšla další knížka Ferda Mravenec v cizích službách, 

k níž se o rok později přidal titul Ferda v mraveništi. Všechny tři svazky 

se později vydávaly jednotně pod názvem Knížka Ferdy Mravence, která 

poprvé vyšla v roce 1962. O knihy s Ferdou Mravencem je mezi 

dětmi zájem dodnes.  

  V roce 1941 dostal Sekora z Lidových novin výpověď. Oficiálním 

důvodem byl židovský původ jeho ženy Ludmily, s nímž současně souvisel 

zákaz tvorby. O tři roky později byl kreslíř a spisovatel odvezen do 

pracovního tábora Kleinstein. Postavička Ferdy Mravence z jeho pera 

znova ožila až po válce mimo jiné v kreslených seriálech dětského 

časopisu Mateřídouška, který vydává Mladá fronta. 

  Vydavatelství u příležitosti výročí připomene slavného mravence 

v časopise Sluníčko, protože Mateřídouška se v současné době orientuje 

spíše na staršího dětského čtenáře.  

 V roce 1943 se mravenčí hrdina dočkal prvního filmového 

zpracování. Desetiminutový film Ferda Mravenec režisérky Hermíny 

Tyrlové byl zároveň prvním českým snímkem vytvořeným animací loutek 

s drátěnými kostrami. V 70. letech Týrlová režírovala 

také stejnojmenný seriál vytvořený opět animací loutek. 

  Český kreslený seriál o Ferdovi zatím nevznikl. Pavel Lipavský ze 
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společnosti Merchandising Prague, která poskytuje licence na užití 

uměleckých děl, řekl, že o natočení večerníčkového kresleného seriálu 

Ferda Mravenec léta usiloval tvůrcův syn Ondřej Sekora mladší. Po 

letech bezúspěšného úsilí se nakonec rozhodl uzavřít smlouvu na výrobu 

kresleného seriálu s německou společností European Cartoon Production. 

V 80. letech tak vznikl seriál Ferda, který na českých obrazovkách 

koncem 90. let vzbudil rozporuplné reakce.  Kreslené příběhy o šikovném 

mravenci, brouku Pytlíkovi, Berušce a dalších hrdinech Sekorova 

příběhu u nás vysílala TV Barrandov.  

 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 

V sobotu 23. března 2013 byla v Muzeu Policie ČR slavnostně 

otevřena výstava k 160. výročí založení sboru a přinesla přehled 

o historii pražského sboru v datech, obrazech a částečně i formou 

skutečných exponátů. Hasiči bojují se všemi čtyřmi živly. OHEŇ zde 

představovaly nejznámější požáry - Národního divadla, Veletržního 

paláce, Průmyslového paláce a nejtragičtější požár poslední doby - 

Florenc. Návštěvníci zde mohli vidět i ukázku požářiště, spojenou 

s prezentací práce oddělení zjišťování příčin požáru a prevence obecně. 

ZEMĚ a VODA jsou živly, které dávají zabrat především speciálním 

složkám hasičů – potápěčům, chemikům a příslušníkům USAR týmu. 

Ve vitrínách chemiků se nacházel například protichemický oblek, 

dýchací technika a měřicí přístroje. Za zmínku stojí také zavěšená 

figurína lezce, symbolizujícího poslední živel VZDUCH. K práci lezců se 

vztahovaly dva panely zachycující práci příslušníků jak v současnosti, 

tak i ve svých začátcích. V promítacím prostoru výstavy byly připraveny 
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video ukázky ze zásahů a prezentace pražských hasičů. Ve venkovní 

části expozice bylo k vidění vozidlo Tatra 138 CAS 32.  

První známé datum 23. března, se objevuje v podkladech pro 

protokol o zasedání sboru obecních starších, kdy se o čištění města 

městskými zaměstnanci mluvilo v přednášce jako o sboru pro čištění ulic 

a hašení ohně. Nejdůležitější listinou pro pražské hasiče je patrně 

vyhláška č. j. 46581/1853 o zřízení sboru z 18. 7. 1853. Další známé 

datum je 16. srpen 1853. Ten den nastoupilo do služby prvních 

11 hasičů. 

 

Dne 20. května 1883 se narodil „otec českého letectví“ Ing. Jan 

Kašpar. Odmalička měl slabost pro jízdu na koni, kolo a motocykl, 

později ho ale okouzlilo letectví. Po absolvování studia strojního 

inženýrství na pražské technice (1907) přijal místo u firmy Basse & Selve 

ve vestfálské Alteně, která mimo jiné vyráběla součásti pro vzducholodě. 

Svého šéfa se snažil přimět ke stavbě letadla, ovšem neúspěšně. Vrátil se 

tedy do rodných Pardubic, kde koncem roku 1909 začal pracovat na 

letadle a letadlovém motoru podle vzoru letadla Antoinette 

francouzského konstruktéra Lathama. Záhy se však přesvědčil, že stroj 

jeho výroby není pro létání vhodný – byl těžký a jeho motor měl malou 

výkonnost. 

V Paříži proto zakoupil osvědčené letadlo Blériot, do něhož 

zamontoval motor Anzani. S tímto strojem pak 12. dubna 1910 provedl 

dva velké skoky do vzduchu a o čtyři dny později jako první Čech 

skutečně vzlétl. Proletěl dráhu 2 km ve výši 20-25 metrů. Po získání 

prvních zkušeností s pilotáží složil dne 16. června 1910 pilotní zkoušku 



13 
 

před komisí. V roce 1911 vzlétl s nově postaveným letadlem vlastní 

konstrukce, vybaveným motorem Daimler o výkonu 70 koňských sil. 

Po řadě ukázkových vzletů v různých městech absolvoval 13. května 

1911  i svůj historický a nejslavnější let – z Pardubic do Prahy. 

Vzdálenost 120 kilometrů zdolal za 92 minut. 

 Svou „vzdušnou“ kariéru ukončil po smrti otce poslední produkcí 

v roce 1912. Po první světové válce zůstal sám, bez finančních 

prostředků. Pod vlivem depresí  spáchal 2. března 1927 sebevraždu 

v rodných Pardubicích. 

 

Jan Kubiš 

V pondělí 24. června uplynulo sto let od chvíle, kdy se narodil Jan 

Kubiš, který v roce 1942 při atentátu hodil granát na zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha. Pocházel z Dolních Vilémovic 

z rodiny obuvníka, byl druhým ze čtyř dětí. 

Volný čas věnoval tělovýchovné jednotě Orel. V říjnu 1935 byl 

odveden k pěšímu pluku do Jihlavy. Absolvoval poddůstojnickou školu 

a v armádě zůstal i po ukončení služby. V době zářijové mobilizace 

v roce 1938 byl zástupcem velitele čety u strážního praporu pěšího pluku, 

kterému byl přidělen úsek opevnění na Opavsku. Po Mnichovu byl 

demobilizován, vrátil se do rodné vesnice a pracoval v cihelně. Po 

nacistické okupaci v březnu 1939 odešel o tři měsíce později ilegálně do 

Polska, kde se přihlásil do československé vojenské jednotky. 

V září 1939 se ale stal příslušníky čs. armády ve Francii. Později 

odplul na lodi Rod El Faraga a 12. července 1940 přistál v Liverpoolu. 

Na britském území se Kubiš stal velitelem čety a v březnu 1941 byl 

povýšen na rotmistra pěchoty. Poté se v létě 1941 s Gabčíkem účastnil 
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speciálního výcviku, určeného pro nasazení v nepřátelském týlu. Od 

listopadu 1941 oba čekali na nasazení do akce.  

 Té se dočkali v noci z 28. na 29. prosince 1941, kdy byli vysazeni 

na území protektorátu coby výsadek Antropoid a začali pracovat na 

atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha. 

K útoku došlo 27. května 1942. Následně bylo vyhlášeno stanné právo. 

Parašutisté se skryli v pravoslavném chrámu v pražské Resslově ulici, po 

zradě výsadkáře Karla Čurdy ze skupiny Out Distance ale kostel 

18. června obklíčilo gestapo. Tři parašutisté, kteří bránili kůr - Kubiš, 

Adolf Opálka a Josef Bublík - zemřeli v boji či na vykrvácení, čtveřice 

ukrytá v kryptě (Gabčík, Josef Valčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý) kladla 

odpor do poslední chvíle a nakonec spáchala sebevraždu. 

 

Olga Havlová (1933 – 1996) 

Dne 11. července 2013 by se Olga Havlová dožila 80 let. Nadace 

Olgy Havlové, někdejší přátelé a spolupracovníci Olgy společně s United 

Islands České Spořitelny připravili na 21. června programový blok, 

věnovaný její vzpomínce. Olga Havlová se celý život neúnavně věnovala 

vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz 

zanechala i nadaci, kterou v roce 1990 založila v tradici Výboru na 

obranu nespravedlivě stíhaných. Hlavním cílem Výboru dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem 

opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Paní 

Olga za přínos občanské společnosti obdržela řadu významných českých 

a zahraničních ocenění: v roce 1991 norská nadace Stiftelsen Arets 

Budeie udělila prestižní cenu „Žena roku 1991“, v roce 
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1995 v Nizozemsku převzala dětskou cenu „baronka ze Země všech časů“, 

byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ 

České republiky. O dva roky později jí byl in memoriam propůjčen Řád 

Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská 

práva. V roce 1995 byla Olga Havlová podle průzkumu veřejného mínění 

pokládána za nejvýznamnější ženu republiky, stala se autoritou 

i v cizině. Její zásluhou přestali být postižení „neslušným tématem“. 

 

Před 130 lety vybuchla sopka Krakatoa a zanechala za sebou 

mnoho mrtvých lidí a 165 zničených měst a vesnic. Čtyři mohutné 

exploze Krakatou postihly 26. a 27. srpna 1883. Výbuchy, z nichž jeden je 

se svou silou 200 decibelů brán jako nejhlasitější přírodní zvuk a byl 

údajně slyšitelný i pět tisíc kilometrů daleko, způsobily zemětřesení 

a následně několik vln tsunami. Právě tsunami zasáhlo okolní ostrovy 

Jávu a Sumatru a zapříčinilo, že zahynulo 36 tisíc lidí. Nejničivější 

sopka světa se probudila k životu už v květnu roku 1883. Tehdy začala 

vykazovat první sopečnou aktivitu, prozatím neškodnou. V červnu téhož 

roku o sobě dala sopka znovu vědět, ale utichla až do osudného měsíce 

srpna. 

Exploze sopku i ostrov, na níž se rozkládala, zcela zničila a teprve 

asi o půl století později se na místě původní sopky objevil nový sopečný 

útvar, pojmenovaný jako Syn Krakatoy. Událost však neovlivnila jen 

nejbližší okolí, ale i celou zeměkouli. Její průměrná teplota se totiž 

posléze snížila zhruba o jeden stupeň Celsia a kvůli sopečnému prachu 

v ovzduší lidé v Norsku pozorovali krvavé západy slunce. Jinde na světě 

byl k vidění i modrý nebo zelený měsíc. 
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Pořádné drama slibovali organizátoři jubilejního 100. ročníku 

veslařské regaty Primátorky ČSOB Pojišťovny. Žádné překvapení se ale 

nekonalo. Posádka z Cambridge, která přijela s ambicemi na výhru, se 

do finále ani neprobojovala, a tak si pro 34. titul v řadě dojela osma 

pražské Dukly v čele s kormidelníkem Ondřejem Hejdůškem, jenž zvedl 

Primátorský štít už podvaadvacáté. 

I ženské osmy ovládla favorizovaná loď, šlo o kombinovanou 

posádku dvou Slavií, té pražské a děčínské. Skifařský závod mužů vyhrál 

novopečený mistr světa Ondřej Synek. Z cen mezi skifařkami se radovala 

olympijská vítězka Miroslava Knapková. 

Primátorky se letos jely v netradičním termínu 20. až 22. září, 

neboť v červnu se nemohly konat kvůli záplavám. 

 

Příbuzní i fanoušci kultovní zpěvačky Edith Piaf se sešli u jejího 

hrobu na pařížském hřbitově Pere Lachaise, aby si připomněli, že od její 

smrti 11. října již uběhlo půlstoletí. Zpěvačka, která měla značné 

problémy s drogami a alkoholem a trpěla kvůli smrti své dcery, zesnula 

předčasně na rakovinu ve věku 47 let. Její život byl vůbec plný tragédií, 

matka ji opustila, byla odkázána na pomoc cizích lidí a zpívala na 

ulici za drobné. Postupně se ale proslavila a dnes je vůbec nejslavnější 

francouzskou zpěvačkou. 

Její příznivci přinesli na hřbitov spoustu květin a ceremonie se 

zúčastnila také její nevlastní sestra Denise, která vzpomínala, jak Edith 

nechtěla zklamat své posluchače, i když na tom byla zdravotně velmi 

špatně. 
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Před čtyřiceti lety, v prosinci 1973, odstartovaly první zkušební 

jízdy vozů pražské podzemní dráhy. Její první úsek byl téměř dokončený 

a první ostrá jízda pod povrchem se odehrála v noci z 22. na 

23. prosince. Souprava vyjela z Kačerova ve 22 hodin do stanice 

Pražského povstání. Na zkušební provoz dohlížel provizorní dispečink 

zřízený ve stanici I. P. Pavlova. Protože v tuto chvíli ještě nebyla 

v provozu návěstidla ani zabezpečovací systém, bylo rozhodnuto, že 

nejvyšší rychlost metra bude omezena na zanedbatelných 20 kilometrů 

v hodině. Ve stanicích se přitom souprava zastavila na dvě minuty.  

Na úspěšný test navázal dopravní podnik přesně za týden. Po 

opakovaném projetí takzvané šablony bylo potřeba vyslat metro na první 

jízdu v délce celé trasy prvního úseku linky C. Do stanice Sokolovská 

(dnes Florenc) metro vyjelo 29. prosince, přičemž po této důležité 

zkušební jízdě byl 2. ledna 1974 zahájen zkušební provoz. Dlouholeté 

přípravy vyvrcholily zahájením provozu pro veřejnost 9. května 1974.  
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1. Události z České republiky 

 

1. LEDNA  

 Prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu vyhlásil 

částečnou amnestii. Její aboliční část se kvůli osvobození „tunelářů“ 

stala terčem kritiky a předmětem diskusí o autorství. Rozhodnutí bylo 

vyhlášeno 2. ledna 2013 ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2013 Sb. 

v samostatné částce 1/2013. Účinnosti nabylo dnem vyhlášení, tedy 

dnem rozeslání této částky. Klausova obliba po amnestii klesla z 53 na 

26 %.  

Podle Ladislava Jakla, ředitele politického odboru Kanceláře 

prezidenta republiky, se amnestie připravovala řadu týdnů dopředu 

„v širokém okruhu tří lidí“. Sám prezident Klaus prohlásil, že „filozofie 

amnestie vznikala několik let. Později přinesly Lidové noviny informace, 

podle kterých amnestii připravovali tři lidé: prezidentův tajemník 

Ladislav Jakl, právník Pavel Hasenkopf a bývalý poslanec ČSSD Zdeněk 

Koudelka. Ladislav Jakl to však v rozhovoru pro Radiožurnál popřel. 

Pavel Hasenkopf v reakci na to sdělil, že se na přípravě amnestie podílel, 

ale jeho návrh (který získaly Lidové noviny a proto Hasenkopfa označily 

za autora amnestie) nebyl vybrán. Výsledný text amnestie je podle něj 

kompilátem z několika různých návrhů. Spolupráci se Zdeňkem 

Koudelkou pak popřel ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Vratislav 

Mynář, ředitel kanceláře Klausova prezidentského nástupce Miloše 

Zemana koncem dubna znovu médiím potvrdil, že autory amnestie jsou 
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Petr Hájek, právník Pavel Hasenkopf a Ladislav Jakl, přičemž Jakla 

označil za nejaktivnějšího z celé trojice. Hájek s Jaklem Mynářovo 

tvrzení následně opět popřeli. 

Amnestie nabyla účinnosti dne 2. ledna a vězeňská zařízení 

začala ten samý den v 10:00 vykonávat potřebné úkony k propuštění 

dotčených vězňů. Na realizaci amnestie se podílelo 285 soudců, 

111 státních zástupců a 908 dalších pracovníků soudů a Vězeňské služby 

ČR. Propouštění probíhalo nepřetržitě 24 hodin denně ve všech 

36 českých věznicích. K 1. lednu 2013 bylo v českých věznicích 22 638 

vězňů a k 21. únoru 2013 jich bylo na amnestii propuštěno 6442, tedy 

zhruba 28 %. Zaplněnost vězeňských objektů tím klesla ze 107 % na 76 %, 

index počtu vězňů na 100 tisíc obyvatel klesl z 230 na zhruba 165 

(v Evropě je přitom obvyklých 120–150 vězňů na 100 tisíc obyvatel). 

 

Plné znění amnestie 

Čl. I - Prominutí a zahlazení některých nepodmíněných trestů 

(1) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo 

jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 ve 

výměře nepřevyšující jeden rok. 

(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo 

jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 

a pokud osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 2013 má 

dosáhnout věku 75 let a zároveň jí byl uložen trest ve výměře 

nepřevyšující 10 let. 
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(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1 a 2 se hledí, jako 

by odsouzeny nebyly. 

Čl. II - Zastavení trestního stíhání 

Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní 

stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení 

k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní 

zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let. 

Čl. III - Zmírnění některých nepodmíněných trestů odnětí svobody 

(1) Promíjím s podmínkou, že se osoba, které byl trest prominut, 

nedopustí trestného činu v době odpovídající lhůtě pro zahlazení 

odsouzení, nepodmíněné tresty odnětí svobody uvedené v odstavci 2 a 3 

tohoto článku. 

(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo 

jejich zbytky, pokud byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 

2013, pokud byl uložen trest nepřevyšující 24 měsíců a zároveň nebyl 

trest uložen 

a) za zločin, při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na 

zdraví, nebo 

b) za zločin proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti, anebo proti rodině a dětem, nebo 

c) osobě, která kromě trestné činnosti, o níž se rozhoduje podle 

tohoto článku, byla v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 

odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo která byla 
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v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 propuštěna z výkonu trestu 

odnětí svobody, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla. 

(3) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo 

jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 

a pokud byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 36 měsíců a zároveň 

osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout věku 

70 let. 

(4) Jestliže prominutí trestu podle tohoto článku nelze vztáhnout 

na celou trestnou činnost, za niž byl uložen úhrnný nebo souhrnný 

trest, neužije se ho ani zčásti. 

Čl. IV - Prominutí dalších trestů 

(1) Promíjím podmíněně odložené tresty odnětí svobody 

pravomocně uložené před 1. lednem 2013 osobám, které 

a) dosáhly či v roce 2013 dosáhnou věk 70 let, 

b) osobám, kterým byl trest uložen ve výměře nepřevyšující dva 

roky. 

(2) Promíjím nevykonané tresty obecně prospěšných prací nebo 

jejich zbytky a nevykonané tresty domácího vězení nebo jejich zbytky, 

pokud byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013. 

(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst. 1 a 2, se hledí, jako 

by odsouzeny nebyly. 

Čl. V - Společné ustanovení 
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Trestným činem se též rozumí provinění spáchané mladistvým 

a trestem též trestní opatření uložené mladistvému. 

 

Stovky obdivovatelů hereckého mistrovství Jiřiny Jiráskové uctily 

během pátečního dopoledne její památku v pražském Divadle na 

Vinohradech. Oblíbená herečka zemřela po dlouhé nemoci 7. LEDNA ve 

věku 81 let. Po poledni o čtyři dny později se tam uskutečnil uzavřený 

obřad určený zvaným hostům. Už před desátou dopolední se u vchodu 

vytvořil zástup čekajících. Za zvuků smuteční hudby procházeli lidé před 

rakví, mnozí z nich nechávali na jevišti své květy či v tichém zamyšlení 

krátce usedli v hledišti. V čestné stráži se vystřídali nejen členové 

Divadla na Vinohradech. Ve foyeru divadla měli přítomní možnost 

podepsat se do kondolenčních listin. Katafalk obklopovaly věnce, které 

poslali například prezidentský pár Václav a Livia Klausovi, předseda 

vlády Petr Nečas, Parlament, ministerstvo kultury, Česká televize i Český 

rozhlas, UNICEF, Herecká asociace a nadace Život umělce, Národní 

divadlo a další české scény. 

Dne 14. ledna se pak konala zádušní mše za zesnulou v chrámu 

Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze, kterou 

sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 

Asi dvě stovky lidí se přišly na hřbitov v jihočeských Malenicích 

naposledy rozloučit s herečkou Jiřinou Jiráskovou ještě 19. ledna. Podle 

svého přání spočinula na místním hřbitově v rodinném hrobě svého 

životního partnera Zdeňka Podskalského, se kterým do Malenic jezdila 

od šedesátých let.  
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Jiřina Jirásková studovala na pražské Státní konzervatoři, z níž 

poté odešla na DAMU (1946 – 1950). Po škole se na jednu sezonu stala 

členkou královéhradeckého Krajského oblastního divadla, ale od roku 

1951 až do konce svého života byla členkou hereckého souboru 

pražského Divadla na Vinohradech. Po deset let v něm byla i ředitelkou 

(30. květen 1990 – 30. červen 2000). 

Mnozí ji mají spojenou s filmem a televizí. Především geniální 

Světáci (1969), kde s Jiřinou Bohdalovou a Ivou Janžurovou v rolích 

městem protřelých dam vytvořily hereckou a komediální protiváhu 

Sovákovi, Brodskému a Libíčkovi ukázaly vysoké kvality jejího herectví. 

Plná životní energie a optimismu byla její sekretářka Karolína 

v Podskalského filmové komedii Křtiny (1981) se skvělým Milošem 

Kopeckým, babi v Kachyňových Sestřičkách (1983) s mladičkou Alenou 

Mihulovou), primářka Venclovská v dalším Kachyňově snímku Fany 

(1995), kde vytvořila nezapomenutelnou sesterskou dvojici s Jiřinou 

Bohdalovou.  

Jiřina Jirásková byla v českém prostředí fenomenální hereckou 

osobností. Snoubila inteligenci se spontánností, ironií i smyslem pro 

zodpovědnost. V roce 1999 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu a 

stala se vyslankyní dobré vůle při Českém výboru UNICEF.  

 

Na pátek a sobotu 11. a 12. LEDNA byla vyhlášena Volba 

prezidenta České republiky v roce 2013. Druhé kolo se uskutečnilo o dva 

týdny později, tedy 25. a 26. ledna 2013. Šlo o první přímou volbu 

prezidenta, dosud byl volen nepřímo Parlamentem ČR.  Kandidátní 

listiny podalo 20 uchazečů. Kandidát Jan Toman však svou 

kandidaturu stáhl a 23. listopadu 2012 Ministerstvo vnitra oznámilo, 
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že 11 uchazečům registraci pro nesplnění podmínek zamítlo. K volbě tak 

bylo připuštěno celkem 9 kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, 

Jan Fischer, Taťana Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, 

Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman. Kandidáti musejí 

splňovat podmínky pro výkon funkce, které jsou obdobné jako do Senátu 

PČR, tedy občanství ČR a věk nejméně 40 let, musí mít plnou způsobilost 

k právním úkonům a nesmí jít o stávajícího (posledního) prezidenta, 

pokud je ve funkci již druhé volební období po sobě. Navrhnout 

kandidáta může každý občan České republiky starší 18 let, podpoří-li 

jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tisíci takovými občany. 

V prvním kole získal nejvíce platných hlasů Miloš Zeman, druhý 

nejvyšší počet hlasů získal Karel Schwarzenberg; tito kandidáti se 

zúčastnili druhého kola 25. a 26. ledna. Agenturní průzkumy 

dlouhodobě vycházely tak, že do druhého kola postoupí Miloš Zeman 

a Jan Fischer, Jan Fischer však se ziskem 16,4 % do dalšího kola 

nepostoupil. Čtvrtý nejvyšší počet hlasů získal kandidát navržený 

senátory ČSSD Jiří Dientsbier mladší, když získal 16,1 % hlasů. 

V zahraničních okrscích získal celkově výrazně nejvíce (3019, tedy 

54,31 % hlasů) ministr zahraničí Karel Schwarzenberg; Miloš Zeman 

získal převahu v Afghánistánu (celkem 122 hlasů) a ve Vatikánu 

(9 hlasů), odlišné výsledky byly i v některých okrscích s málo voliči 

(například v Gruzii zvítězil 4 hlasy z 12 Vladimír Franz, v Íránu 

společně zvítězili Jan Fischer a Zuzana Roithová ziskem po 2 hlasech, 

v Maroku 5 hlasy z 8 zvítězil Jiří Dienstbier, Zuzana Roithová 5 hlasy 

z 8 v Ghaně atd.) Volební účast v prvním kole dosáhla 61,31 %. 
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Druhého kola voleb ve dnech 25. a 26. ledna 2013 se zúčastnilo 

59,1 % oprávněných voličů. Vítězem voleb se stal Miloš Zeman, pro 

kterého hlasovalo téměř o půl milionu více voličů a získal tak necelých 

55 %. Karel Schwarzenberg získal více než 45 %.  

 

V pražské Arše se 26. LEDNA udílely první filmové ceny letošní 

sezóny. Večerem provázela herečka Anna Geislerová. Sdružení českých 

filmových kritiků letos vybíralo ze třiceti hraných děl a patnácti 

dokumentů, tedy pětačtyřiceti celovečerních novinek. Nejvíce cen, a to 

pět, získali tvůrci detektivky Ve stínu Davida Ondříčka. Ten zároveň 

získal trofej v kategorii režisérů.  

Ceny české filmové kritiky 

NEJLEPŠÍ FILM 

Ve stínu - producent Lucky Man Films, režie David Ondříček 

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM 

Láska v hrobě - producent Yekot Film, režie David Vondráček 

NEJLEPŠÍ REŽIE 

Ve stínu - David Ondříček 

NEJLEPŠÍ KAMERA 

Ve stínu - Adam Sikora 

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ 

Čtyři slunce - Bohdan Sláma 

NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ HUDBA 

Ve stínu - Jan P. Muchow, Michal Novinski 
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NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI 

Ve stínu – Ivan Trojan 

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI 

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - Ondřej Vetchý 

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI 

Odpad město smrt - Gabriela Míčová 

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI 

Čtyři slunce - Klára Melíšková 

CENA RWE PRO OBJEV ROKU  

Olmo Omerzu 
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Ve věku 72 let zemřel dne 28. LEDNA známý grafik Oldřich 

Kulhánek, mimo jiné autor současné podoby českých bankovek. 

 

Dne 4. BŘEZNA Začal velký hackerský útok na české weby, 

zpravodajské servery, banky či telekomunikační operátory. Několik dní 

trvající útok typu DDoS
1

 napadené servery na čas znepřístupnil 

množstvím nesmyslných požadavků. Původce se nepodařilo vypátrat. 

 

Dne 8. BŘEZNA Václava Klause ve funkci prezidenta ČR vystřídal 

Miloš Zeman. Po desáté hodině složil slavnostní slib a stal se třetím 

prezidentem samostatné České republiky. Znění slibu podle Ústavy je: 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu 

a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho 

lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Ve Vladislavském sále 

inauguraci sledovali nejvyšší ústavní činitelé. Po slibu přednesl Miloš 

Zeman první prezidentský proslov. Uvedl, že chce být prezidentem všech 

občanů a uklidnit politickou scénu. Připomněl svou roli na uskutečnění 

dohody mezi dvěma nejsilnějšími stranami ODS a ČSSD známou jako 

opoziční smlouva. Zmínil ostrůvky pozitivní deviace, které je nutné 

podporovat, a tři ostrůvky negativní, kam zařadil kmotry, neonacisty 

a část českých médií. Nakonec připojil modlitbu.  

                                                           
1

 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.  
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Před jedenáctou hodinou čekala na nového prezidenta vojenská 

přehlídka na III. nádvoří a následovala návštěva ostatků sv. Václava 

v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž byl jak pražský 

arcibiskup, tak předseda Ekumenické rady církví i zástupci Federace 

židovských obcí. Následně ještě položil květiny k soše T. G. Masaryka na 

Hradčanském náměstí, při čemž ho doprovodili předsedové obou komor 

Parlamentu, premiér i předseda Ústavního soudu. Veřejně se přitom 

vzdal práva na amnestie a milosti. Po dvanácté se odebral k obědu 

s nejvyššími ústavními činiteli republiky. 

 

Na Hradčanském náměstí a na třetím nádvoří mohli lidé sledovat 

inauguraci na velkoplošných obrazovkách, posléze na živo vidět nového 

prezidenta při vojenské přehlídce a u sochy TGM. Zemanova domovská 

strana SPOZ na tuto událost svážela ve speciálních autobusech příznivce 

strany z regionů, kteří pomáhali při volební kampani. 

 

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR
2

) 10. DUBNA 

odvolala ředitele ústavu Daniela Hermana. Na protest proti rozhodnutí 

rady, v níž získali většinu sympatizanti levice, odstoupila celá vědecká 

rada ústavu a 15. dubna 2013 byl odvolán první náměstek Eduard 

Stehlík. Pravice odvolání Hermana kritizovala s poukazem na snahu 

paralyzovat ústav (založený za pravicových vlád). Prozatímní 

ředitelkou ÚSTR byla jmenována Pavla Foglová.  

                                                           
2

 ÚSTR = Ústav pro studium totalitních režimů 
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Dne 12. KVĚTNA byl zahájen 68. ročník mezinárodního hudebního 

festivalu Pražské jaro. Během něj se v roli svůdníka Giacoma Casanovy 

představil slavný herec John Malkovich. 

 

Ve věku 82 let zemřel 16. KVĚTNA Valtr Komárek, někdejší ředitel 

Prognostického ústavu, poradce Che Guevary na Kubě a reformní 

komunista. Byl místopředsedou Čalfovy „vlády národního porozumění“, 

která Československo dovedla k prvním svobodným volbám. 

 

Politickou situaci v ČR letos poznamenal především pád vlády 

Petra Nečase (ODS) v důsledku kauzy kolem jeho bývalé spolupracovnice 

a nyní manželky Jany Nečasové (dříve Nagyové) a několika bývalých 

poslanců ODS. Politickou vládu nahradil 25. ČERVENCE úřednický 

kabinet Jiřího Rusnoka, jehož jmenování navzdory politikům prosadil 

prezident Miloš Zeman. Rusnokovi ministři sice nezískali důvěru 

Sněmovny, ale v demisi vládli až do poloviny ledna 2014. Po 

předčasných sněmovních volbách na konci října se rodí trojkoaliční 

kabinet ČSSD, ANO a KDU-ČSL. 

Koalicí ODS, TOP 09 a LIDEM už delší dobu zmítaly spory. Roztržku 

hned na začátku roku vyvolala prezidentská amnestie, kterou Nečas 

podepsal, ale někteří členové vlády byli jejím rozsahem překvapeni. 

Strany se přely také kvůli neobsazenému postu ministra obrany či kvůli 

přístupu ze zrušení sKaret a přijetí fiskálního paktu. 

Jmenování Rusnoka a vlády bez jakékoliv politické podpory 

zdůvodňoval Zeman mimo jiné tím, že většina veřejnosti si prý nepřála 
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pokračování Nečasovy vlády ani jiné vlády na půdorysu tehdejší koalice. 

Podle prezidenta Nečasův kabinet neměl důvěru lidí. 

Rusnokův úřednický kabinet ale za necelých šest měsíců svého 

působení důvěru lidí ve vládu nijak výrazně nezvýšil. Zatímco Nečasově 

koaliční vládě při jejím pádu v červnu letošního roku důvěřovalo 

18 procent lidí, Rusnokova vláda má podle prosincového průzkumu 

Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jen o šest procentních bodů 

vyšší důvěru obyvatel ČR. 

Vláda Jiřího Rusnoka však nezískala 7. SRPNA důvěru, získala 

93 hlasů, proti ní bylo 100 poslanců. Prezident Zeman dal najevo, že 

další vládu nejmenuje (kdyby ani ta nezískala důvěru, třetí pokus by 

měla předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová z ODS). V reakci na to 

se o 13 dní později historicky poprvé rozpustila Sněmovna a Česká 

republika zamířila k předčasným volbám. 

Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny, konané ve dnech 

25. a 26. ŘÍJNA vyhrála ČSSD (s nejslabším výsledkem za 20 let). 

Faktickým vítězem se stalo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše. Do 

Sněmovny se vrátili křesťanští demokraté a uspěl Úsvit přímé 

demokracie. Neuspěla ODS. Zcela propadly strany prezidenta Zemana 

a exprezidenta Klause. 

 

Dne 1. SRPNA byl odvolán z postu ředitele Národního divadla Jan 

Burian. Ministr kultury Jiří Balvín tak učinil v den jeho nástupu. Po 

protestech veřejnosti i divadelníků však po týdnu ustoupil a dosadil ho 

zpět. 
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Dne 26. ŘÍJNA začala vzpoura v ČSSD. Vlivní členové vedení strany 

vedení Michalem Haškem se po oznámení výsledků voleb za zády 

předsedy Bohuslava Sobotky sešli s prezidentem a den nato se Sobotku 

pokusili sesadit. O schůzce v Lánech lhali, že se nekonala. Sobotka získal 

podporu většiny strany a rebelové odstoupili. 

 

Česká národní banka 7. LISTOPADU uměle oslabila korunu. Je to 

první podobná intervence od roku 2002. Vyvolala negativní reakce, 

centrální banka zásah obhajovala hrozícím propadem ekonomiky 

v případě pokračování silného kurzu. 

 

Z vazby na svobodu byl 11. LISTOPADU propuštěn David Rath, 

někdejší poslanec sociální demokracie, zadržený 14. května 2012 pro 

podezření z korupce. Měl u sebe sedm milionů v hotovosti v krabici od 

vína. Proces dál pokračuje. 

 

Ve středu 20. LISTOPADU v Praze zemřel ve věku 76 let po dlouhé 

těžké nemoci populární rokenrolový zpěvák a gentleman české country 

Pavel Bobek. Narodil se v roce 1937 a po gymnáziu studoval 

architekturu. Mezi jeho spolužáky byl například Jan Kaplický, Eva 

Jiřičná nebo Petr Nárožný. V letech 1963-65 byl zpěvákem kapely 

Olympic, od roku 1967 vystupoval v Divadle Semafor. Byl jedním 

z prvních, kdo v Československu zpíval a propagoval klasický rokenrol. 

Zároveň se věnoval country. Jako první zpěvák u nás zpíval mnoho 

slavných zahraničních rockových písní. Lepší než tvůj manžel je verzí 

Harder Than Your Husband od Franka Zappy, Zkus se životu dál smát 

zase Walk On The Wild Side od Lou Reeda.  
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Prezident Miloš Zeman pronesl na druhý svátek vánoční 

(26. PROSINCE) své poselství. Zhodnotil v něm své dosavadní působení 

v úřadu. 

 

Dobrý den, vážení spoluobčané, 

když jsem se připravoval na dnešní vystoupení, přečetl jsem si 

bilanční projevy všech předchozích prezidentů. Až do roku 1948 měly 

tyto projevy charakter vánočních poselství. První novoroční projev 

přednesl 1. ledna 1949 Klement Gottwald. 

Ale je i druhý a hlubší důvod pro vánoční poselství, než je návrat k 

tradicím. Na Nový rok si obvykle dáváme předsevzetí, která mnohdy 

nesplníme. Já sám jsem si několikrát předsevzal, že přestanu kouřit – 

a bohužel se mi to zatím nepodařilo splnit. Zatímco v povánoční pohodě, 

klidu a míru bilancujeme uplynulý rok a zkoumáme, co se nám povedlo 

a také, co se nám nepovedlo. Skládáme účty sami sobě i svým blízkým. 

Prezident republiky má povinnost složit účty všem občanům. Dovolte mi, 

abych se o to pokusil. 

Nebudu vás příliš zatěžovat běžným výčtem prezidentské činnosti. 

Od inaugurace jsem absolvoval 620 setkání: s občany na náměstích, se 

zaměstnanci v podnicích, se studenty ve školách, se starosty, primátory, 

hejtmany, členy obecních a krajských zastupitelstev, velvyslanci, 

poslanci, senátory, ministry, a samozřejmě vedle zahraničních státníků 

i se členy nejrůznějších společenských organizací. 

Ale to, co pokládám za daleko důležitější, je plnění slibů. 

A skládání účtů znamená zeptat se, zda jsem své sliby dané 

v prezidentské kampani, nebo krátce po ní, dokázal, nebo nedokázal 
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splnit. A při tomto skládání účtů je na místě osobní odpovědnost. Ne 

vymlouvání se na druhé a ne chlubení se cizím peřím. 

Dal jsem vám pět základních slibů. Ten první byl slib, že nebudu 

vyhlašovat amnestii a že nebudu udělovat milosti s výjimkou případů 

nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu. 

A tak se nemůže stát, že by milost dostal například muž, který zabil 

svého otce, populární cyklista, který při dopravní nehodě zabil tři 

nevinné lidi, nebo daňový podvodník, který dostal milost ze 

zdravotních důvodů a poté se zázračně uzdravil. 

Druhý slib se týkal zlepšení vztahů České republiky s institucemi 

Evropské unie. Tak jako v sídle většiny evropských hlav států, i na 

Pražském hradě vedle české vlajky vlaje vlajka Evropské unie, jímž jsme 

členem. Při mé návštěvě Bruselu jsem se snažil zlepšit podmínky při 

čerpání evropských dotací, a to zejména v souvislosti s dlouho 

odkládaným služebním zákonem. 

Pokud jde o třetí slib: zavázal jsem se, že stabilizuji Ústavní soud, 

který byl v té době na pokraji kolapsu pro nedostatek ústavních soudců. 

Dnes bylo schváleno Senátem deset ústavních soudců, a já bych za to 

chtěl Senátu poděkovat. Dva mé návrhy přitom Senát nepřijal, ale i to je 

jeho právo. Ústavní soud tedy pracuje v plném složení, a pracuje dobře. 

Čtvrtým, předposledním slibem, byl závazek, že třetinu svého platu 

budu odevzdávat na splácení státního dluhu. Vím, že je to jenom kapka 

v moři, ale jsem velmi rád, že se v posledních týdnech k tomuto fondu 

připojují nejenom občané, ale i podniky, a přál bych si, aby se tento fond 

stal jakousi analogií sbírky na podporu a pomoc republice, i když vím, 

že snižování zadluženosti je především úkolem vlády a její hospodářské 

politiky. 
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A teď už přecházím k pátému, poslednímu a nejsložitějšímu slibu. 

Ve svém inauguračním projevu jsem se zavázal, že se pokusím spíše 

sjednocovat, než rozdělovat. Nemluvím teď o rozdělení společnosti na 

příznivce a odpůrce jednotlivých prezidentských kandidátů - tato válka 

skončila prezidentskou volbou - mluvím o daleko hlubším rozdělení, kde 

osa vedla mezi těmi, kdo byli nespokojeni s tehdejší koaliční vládou 

a těmi, kdo s touto vládou byli spokojeni. 

Podle průzkumů veřejného mínění vyjadřovalo Nečasově vládě 

nedůvěru osmdesát procent občanů. Nečasova vláda sice podala demisi, 

ale byl jsem pod tlakem, abych jmenoval vládu v podstatě ve stejném 

složení, s výjimkou osoby premiéra, a se stejným programem. Tento 

návrh, který se opíral o křehkou a pochybnou stojedničkovou 

parlamentní většinu, jsem odmítl a v souladu se svým ústavním právem 

jsem premiérem jmenoval nezávislou osobnost: Jiřího Rusnoka. A při jeho 

jmenování jsem řekl, že je to jediná cesta, jak dosáhnout vyvolání 

předčasných voleb. 

Chtěl bych Rusnokově vládě poděkovat. Poděkovat za to, že její 

ministr průmyslu rozuměl průmyslu, že její ministr zemědělství rozuměl 

zemědělství, že její ministr obrany rozuměl problematice armády... A tak 

dále. A chtěl bych jí poděkovat také za to, že dokázala připravit 

základní zákon roku, tedy zákon o státním rozpočtu, který zabezpečuje 

aspoň minimální ekonomickou stabilitu naší země. 

Ve volbách bylo rozdělení překonáno tím, že nastoupili noví 

poslanci, nová politická hnutí, kterým bych chtěl popřát úspěch při jejich 

činnosti. Opozice dostala oněch zbývajících dvacet procent a jí bych 

chtěl popřát, aby byla opozicí tvůrčí, kritickou a odpovědnou. 
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Vážení televizní diváci, milí spoluobčané. My si zpravidla přejeme 

do Nového roku zdraví jako nejcennější životní hodnotu a sám jsem si 

v posledních týdnech hodnotu zdraví uvědomil. Ale dovolte mi, abych 

vám popřál ještě něco dalšího; chtěl bych vám popřát naplněný život. 

Život naplněný užitečnými skutky, protože jenom takový život přináší 

štěstí a radost. 

Takže: do příštího roku hodně zdraví, štěstí, a životní pohody. 
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2. Události ze světa 

 

 Dne 11. ÚNORA na svůj úřad rezignoval papež Benedikt XVI. Svatý 

stolec se rozhodl opustit k 28. únoru a tento krok zdůvodnil tím, že už 

nemá dostatek sil, aby své povinnosti i nadále zastával. Posledním 

a dosud jediným, kdo na úřad papeže dobrovolně rezignoval, byl 

Celestýn V. roku 1294.  

Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, se narodil 

16. dubna 1927 v bavorském Marktlu nad Innem. V mládí byl krátce 

členem Hitlerjugend, kam se údajně musel ve 14 letech zapsat proti své 

vůli. Na konci války jej neminul wehrmacht, z něhož ovšem dezertoval 

a nakonec upadl do amerického zajetí. Po válce vystudoval teologii 

a filozofii v Mnichově, v roce 1951 byl vysvěcen na kněze. V roce 1959 

získal profesuru na univerzitě v Bonnu, působil i v Münsteru, Tübingenu 

a Řeznu. V padesáti letech byl jmenován kardinálem. 

Čistotu víry hlídal po boku Jana Pavla II. jako prefekt Kongregace 

pro nauku víry od roku 1981 až do dubna 2005, kdy se stal papežem. 

Pouhé tři měsíce nato umožnil výjimku z nepsaných pravidel a zahájil 

proces blahořečení Jana Pavla II., který ukončil blahoslavením v květnu 

2011 na mši ve Vatikánu. 

Během téměř osmi let, které v čele katolické církve Benedikt XVI. 

strávil, dostál své pověsti konzervativce a "strážce nehybnosti". Zároveň 

však proslul i tím, že se nebránil moderním technologiím. Používal 

třeba sociální sítě Facebook či Twitter. Jeho předchůdce Jan Pavel II. 
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v úřadě zbořil mnohá tabu, Benedikt XVI. však byl spíš opakem, jakýmsi 

"strážcem nevyhnutelnosti". Katolická církev přitom za dobu jeho 

vládnutí musela čelit několika krizím a i renomé Josepha Ratzingera, 

pokazilo několik afér. 

 

U jihouralského Čeljabinsku dopadl 15. ÚNORA zhruba 

600kilogramový meteorit z asteroidu, který explodoval v atmosféře. 

Asteroid měl 7-10 tisíc tun a zhruba 18 metrů na délku. Síla exploze, 

která vyrazila okna do stovky kilometrů, byla asi 50x menší než 

u „Tunguzského meteoritu“ (1908). Déšť meteoritů zaznamenali kromě 

Čeljabinské oblasti také lidé v Kurganské a Ťumenské oblasti, 

v Baškortostánu a na severu Kazachstánu. Po dopadu meteoritu se 

domy otřásaly a okenní tabulky praskaly i ve městech Satka, Korkino 

a Kopejsk, vzdálených od místa dopadu asi 80-120 kilometrů. Tlaková 

vlna, která následovala dopad meteoritů, zranila víc než tisíc lidí, 

z toho přes 200 dětí. 

Na úlomky meteoru se těší především ruští vědci, pro které úlomky 

meteoritu představují cenný studijní materiál.  

 

Ve věku 58 let zemřel 5. BŘEZNA v Caracasu venezuelský prezident 

Hugo Chávez. Trpěl rakovinou a v únoru se vrátil do Venezuely po léčení 

na Kubě. Zprávu o jeho smrti oznámil viceprezident Nicolas Maduro. 

Vláda nechala v ulicích venezuelských měst rozmístit policii i vojáky, 

aby udržela pořádek. Vůdce opozice vyzval národ k jednotě. Reakce na 

smrt venezuelského prezidenta Huga Chaveze přicházejí z celého světa. 
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Upřímnou soustrast vyjádřil například generální tajemník OSN Pan Ki-

mun.  

Na zprávu o smrti venezuelského prezidenta Huga Cháveze 

reagoval šéf Bílého domu Barack Obama prohlášením, že Venezuela 

otevírá novou kapitolu svých dějin. Americký prezident vyjádřil 

Venezuelanům podporu. Ve vztazích s latinskoamerickou zemí prý bude 

dál prosazovat demokratickou politiku, lidská práva a právní stát. 

 

Dne 8. BŘEZNA KLDR vypověděla všechny smlouvy o neútočení 

s Jižní Koreou a způsobila tak jedno z nejnapjatějších období na 

Korejském poloostrově za poslední roky. Má se za to, že severokorejský 

režim utužoval pozici Kim Čong-una, mladého diktátora, poté, co země 

12. února provedla jaderný test „oceněný“ sankcemi OSN. 

 

Kardinálové ve středu 13. BŘEZNA vybrali ve Vatikánu 266. papeže 

katolické církve. Novým pontifikem se stal Jorge Mario Bergoglio 

z Argentiny. Zvolil si jméno František. V čele katolíků tak stanul vůbec 

první jezuita a také duchovní z Jižní Ameriky. V moderní době je 

i prvním papežem, který nepochází z Evropy. 

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires, 

jeho rodiče byli italští imigranti. Pochází ze sedmi dětí, vystudoval 

střední chemicko-průmyslovou školu, posléze se vydal na dráhu 

duchovního. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1958, po letech studií 

a výuky byl v roce 1969 vysvěcen na kněze. V sedmdesátých letech byl 

provinciálem jezuitského řádu v Argentině. Jan Pavel II. ho jmenoval 
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pomocným biskupem v roce 1992, o pár měsíců později prošel biskupským 

svěcením. 

K arcibiskupské funkci se nejprve přiblížil v roce 1997 v pozici 

nástupce a po smrti Antonia Quarracina o rok později definitivně 

převzal jeho úřad v Buenos Aires. Kardinálem se stal v roce 2001. V roce 

2005 patřil k favoritům volby papeže, jeho čas však přišel až o osm let 

později. Je známý svými blízkými postoji k sociálně slabým, chudým 

a nemocným. Z jeho názorů patří k výrazným respekt k homosexuálům, 

přestože není přítelem sňatků homosexuálních párů a adopcí dětí 

homosexuálními páry. 

 

Ve věku 87 let zemřela 8. DUBNA bývalá britská premiérka 

Margaret Thatcherová. Baronka, která proslula pod přezdívkou Železná 

lady, podlehla mozkové mrtvici. Británie se rozloučila s Margaret 

Thatcherovou 17. dubna. Hodinu před polednem se smuteční průvod 

s rakví někdejší premiérky vydal na dva kilometry dlouhou cestu ulicemi 

Londýna. V poledne pak dorazil do katedrály svatého Pavla, kde proběhl 

vlastní obřad. Na pohřeb dorazilo přibližně 2 300 smutečních hostů 

z Británie i ze světa. Byl mezi nimi premiér David Cameron s ženou, šéf 

labouristů Ed Miliband i předseda vládních liberálů Nick Clegg, plejáda 

významných osobností včetně anglické královny Alžběty II. 

 

V Bostonu se 15. DUBNA konal každoroční maraton na výroční 

Den patriotů, který připomíná první vojenský střet americké války za 

nezávislost. Tento rok však otřásl celými Spojenými státy, neboť se stal 
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terčem teroristického útoku. V cílové rovině závodu došlo k výbuchu 

dvou bomb, které byly umístěny v odpadkových koších. V důsledku 

explozí zemřeli tři lidé a kolem 180 osob bylo zraněno. 

Na základě videozáznamů a výpovědí svědků policie 

identifikovala dva podezřelé, jejichž totožnost zpočátku neznala. 

Rozsáhlá pátrací akce poté policii dovedla k pachatelům, kterými jsou 

bratři pocházející z Čečenska - Džochar (19 let) a Tamerlan (26 let) 

Carnajevovi. Dvojice několik dní po útoku zabila člena ostrahy 

Massachusettského technického institutu a ukradla auto. Ozbrojená 

krádež vedla k masivní policejní akci. Policie pachatele stíhala až do 

Watertownu, který je od Bostonu vzdálen sedm kilometrů. Během akce 

utrpěl vážné střelné zranění jeden ze zasahujících policistů. Honička 

pak skončila smrtí staršího z bratrů, Džochar však zůstal nadále na 

útěku. Na skrývajícího se atentátníka pak upozornil náhodný svědek 

David Henneberry, který se vydal ven krátce poté, co Boston zrušil apel, 

ať lidé zůstanou doma. Zraněného Carnajeva našel schovaného pod 

plachtou na své loďce, která byla uskladněná na zahradě. 

Po několika dnech strávených v nemocnici byl Carnajev převezen 

do vězení. S policií komunikoval pouze při prvním výslechu. Jakmile se 

dozvěděl, že má právo nevypovídat, začal mlčet. Pokud bude shledán 

vinným, hrozí mu trest smrti. Na konci srpna 2013 přidala policie třetí 

obvinění, a to vůči devatenáctiletému spolužákovi bratrů 

Carnajevových. Měl se dopustit lži při federálním vyšetřování. 
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Na předměstí Dháky v Bangladéši se 24. DUBNA zřítila textilní 

továrna. V jejích troskách zahynulo přes 1 100 lidí. Případ poukázal 

mimo jiné na otrocké podmínky, v nichž dělníci v jihovýchodní Asii 

pracují. 

 

Dne 10. KVĚTNA byla dokončena nejdražší stavba na světě, One 

World Trade Center v New Yorku. Budova měří 541,3 metrů (1776 stop - 

odkaz na deklaraci nezávislosti USA) a stojí na místě "Dvojčat", 

zničených teroristy v roce 2001. 

 

Egyptská armáda 3. ČERVNA ukončila roční vládu islamistů, která 

destabilizovala zemi a vyvolávala stále silnější odpor opozice. Ministr 

obrany Abdal Fatah Sisi ve večerním projevu oznámil, že prezident 

Muhammad Mursí nenaplnil očekávání národa a byl zbaven funkce, 

platnost ústavy se pozastavuje a funkce hlavy státu přechází dočasně na 

předsedu ústavního soudu Adlího Mansúra. Exekutivní pravomoci 

převzala prozatímní vláda.  V projevu přenášeném televizí generál 

Abdal Fatah Sisi, obklopený čelnými představiteli armády, 

náboženskými činiteli i politiky, zároveň vyzval k uspořádání 

předčasných parlamentních a prezidentských voleb a k vytvoření výboru, 

který přezkoumá nynější ústavu. Plán politické transformace země počítá 

rovněž s vytvořením výboru národního usmíření, v němž bude 

zastoupena i mládež. Sisi důrazně upozornil, že ozbrojené síly včetně 

policie rozhodně zasáhnou proti jakémukoli násilí. 

 



42 
 

Obrovské neštěstí se odehrálo 24. ČERVENCE ve 20:42 SELČ ve 

Španělsku v blízkosti města Santiago de Compostela. Vlak společnosti 

Alvia mířící z Madridu do Ferrolu na severozápadě země nezvládl 

zatáčku a vykolejil. V troskách třinácti vagonů zahynulo 79 lidí 

a dalších 143 bylo zraněno.  

 

NASA 12. ZÁŘÍ potvrdila dřívější studie, že sonda Voyager 1 po 

35 letech putování opustila heliosféru. Stalo se tak 25. srpna 2012. Sondy 

Voyager 1 a Voyager 2 vyslaly Spojené státy do vesmíru v roce 1977, 

každou jiným směrem. Voyager 1 se pohybuje vyšší rychlostí, takže je od 

Země dál než jeho sesterská sonda. Nyní je ve vzdálenosti asi 

18,4 miliardy kilometrů od Slunce (zhruba 122 astronomických 

jednotek, čili AU). Sonda Voyager 2 je od Slunce vzdálená "jen" 

15,2 miliardy kilometrů (101 AU) a na hranici sluneční soustavy se 

dostane zřejmě až za tři roky. 

 

Ve věku 71 let zemřel 27. ŘÍJNA americký rockový hudebník Lou 

Reed, který byl zakládajícím členem skupiny The Velvet Underground. 

Spolu s ostatními členy The Velvet Underground prý Reed změnil pohled 

na to, co může rocková muzika být. V šedesátých letech spolupracovali 

i s Andym Warholem a svůj vlivný rock tak spojili i s uměním. Reed chtěl 

například vytvořit hudební ekvivalent literárnímu dílu Williama 

Burroughse nebo detektivkám Raymonda Chandlera. Tvorba Reeda 

a skupiny The Velvet Underground ovlivnila rockové skupiny na celém 

světě, v Čechách například The Plastic People of the Universe.  
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Lou Reed se přátelil i s bývalým prezidentem Václavem Havlem. 

Spolu se zakladatelem skupiny Plastic People of the Universe Mejlou 

Hlavsou vystoupili pro Havla přímo v Bílém domě. Bývalý prezident si 

přál, aby mu během státní návštěvy zahráli místo klasické hudby rock, 

a jeho tehdejší protějšek Bill Clinton mu toto protokolárně výstřední 

přání v roce 1998 splnil. Reed se s Plastiky znovu sešel loni na zahájení 

slovenského hudebního festivalu Pohoda. Úvodní večer byl koncipovaný 

jako pocta zesnulému Václavu Havlovi.  

 

První černošský prezident Jihoafrické republiky a bojovník proti 

apartheidu Nelson Mandela zemřel 5. PROSINCE ve věku 95 let. Smutnou 

zprávu oznámil obyvatelům JAR i celému světu současný prezident 

Jacob Zuma. Mandela je na celém světě uctíván jako státník i vůdce boje 

proti nadvládě bělošské menšiny v Jihoafrické republice. V roce 1993 

dostal společně s posledním bělošským prezidentem země Willemem de 

Klerkem Nobelovu cenu míru. Nobelův výbor je ocenil za to, že se jim 

podařilo usmířit černošské a bělošské obyvatelstvo, byť země v té době 

neměla daleko k občanské válce. Jeho vítězství v prezidentských volbách 

z roku 1994 znamenalo definitivní konec režimu apartheidu. Mandela 

hlasování vyhrál čtyři roky poté, co byl propuštěn z vězení, kde strávil 

27 let za boj proti rasistickému režimu. V čele JAR zůstal do roku 1999. 

Byť mohl znovu kandidovat, rozhodl se z vrcholné politiky odejít. 
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3. Počasí 

 

Rok 2013 byl teplotně nadnormální (0,6 °C nad dlouhodobým průměrem 

1961-90). Teplotní odchylka v jednotlivých měsících kolísala od +2,6 °C 

v červenci (teplotně mimořádně nadnormální měsíc) až po -3,1 °C 

v březnu (měsíc teplotně podnormální). Osm měsíců bylo teplejších 

a 4 měsíce chladnější než by odpovídalo dlouhodobému průměru. 

Srážkově byl rok jako celek normální (8 % nad dlouhodobým 

průměrem). Nejvíce srážek napadlo v České republice v červnu 

(v průměru 146 mm, což bylo 173 % dlouhodobého průměru) a nejméně 

v prosinci (v průměru jen 21 mm, to je 44 % dlouhodobého průměru). 

Měsíce leden a květen byly nadnormální a červen dokonce silně 

nadnormální. Měsíce duben, červenec a prosinec byly podnormální, 

žádný z měsíců nebyl silně podnormální. Celkově napršelo v 7 měsících 

více a v 5 měsících méně, než by odpovídalo dlouhodobému průměru. 

Výrazné sněžení na konci března a začátkem dubna se společně 

s červnovými povodněmi a vánočním oteplením zapíšou do dějin 

klimatologie. 

 

Leden 

 

Hned na začátku roku zapříčinily vydatné srážky a tání sněhu vzestup 

hladin některých toků, hlavně v oblasti Šumavy a Krušných hor. Úhrny 

srážek na některých stanicích západní části České republiky přesáhly 
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dne 4. ledna 30 mm (například 48,8 mm na stanici Jelení v okrese 

Karlovy Vary, 40,8 mm na stanici Bedřichov, Nová Louka nebo 38,8 mm 

na stanici Luby). Maximální teplota se v tento den i ve vyšších polohách 

pohybovala nad bodem mrazu a srážky byly sněhové jen na hřebenech. 

Limnigrafická stanice Kraslice na Svatavě tak slabě přesáhla i 3. stupeň 

povodňové aktivity (3. SPA). Od druhé dekády ledna se však vrátilo 

zimní počasí a sněžení. Významné sněžení bylo zaznamenáno v jižních 

a jihozápadních Čechách, na Šumavě a Českomoravské vysočině v noci 

na 17. a 17. ledna. Výška nově napadlého sněhu dosáhla např. 

ve Vimperku 30 cm, na stanici Vacov, Peckov (okr. Prachatice) 28 cm, 

v Kašperských Horách 27 cm nebo v Husinci 26 cm. Na Moravu dorazilo 

sněžení již mírnější (na Šeráku například jen 4 cm nového sněhu), 

v nižších polohách Moravskoslezského kraje byly srážky dešťové, které při 

dopadu na povrch namrzaly a vytvářela se tak nebezpečná ledovka, 

stejně jako v prosinci 2012. Na konci měsíce (29. a 30. ledna) byly 

zaznamenány úhrny srážek nad 25 mm v oblasti Krkonoš, Šumavy 

a Českomoravské vrchoviny (např. 35,0 mm na Labské boudě nebo 

33,6 mm v Prášilech), které zapříčinily v lednu už podruhé na našem 

území dosažení 3. SPA (na Doubravě v Pařížově nebo na Dyji 

v Podhradí). 

 

Únor 

Další vlna sněžení zasáhla území ČR ve dnech 12. a 13. února na celém 

území České republiky. Nejvyšší výška nového sněhu dosáhla 25 cm na 

Benecku (okr. Semily) 12. února a 12 cm na stanici Horní Lideč (okr. 

Vsetín) 13. února. Sněžení v těchto dnech komplikovalo dopravu nejen 
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u nás, ale i v Maďarsku, Rakousku a ve Slovinsku. Výška sněhové 

pokrývky postupně dosáhla zimních maxim.  

 

Březen 

Již na konci února a začátkem března se v předpovědích meteorologů 

začaly objevovat zmínky o přicházejícím jaru. Nejnižší denní teplota se 

7. a 8. března držela hodně nad 5 °C a na jižní Moravě klesla 

minimální teplota jen k 9 °C, např. Vizovice a Strážnice 9,4 °C. Na 

obr. 4 je vidět, že výška sněhové pokrývky začala rychle klesat i na 

horských stanicích. Od 11. března však následovaly čtyři týdny pro tuto 

roční dobu velmi studeného počasí, na horách opět začalo sněžit 

a v posledních dnech března se vrátilo sněžení i do nižších poloh. Na 

začátku tohoto studeného období došlo k poklesu teploty o více než 15 °C 

během necelých 24 hodin. Například v Chebu byla teplota 10. března ve 

14:30 hodin 11,3 °C a další den v 7:50 hodin jen -5,5°C (rozdíl 16,8 °C). 

Výrazné mrazy s poklesem minimální teploty hluboko pod -15 °C se 

vyskytly v noci na 17. a znovu v noci na 24. března. Od 17. března 

začala znovu narůstat výška sněhové pokrývky na horách a sněžilo 

i v nižších polohách. Celodenní sněžení 31. března na severovýchodní 

Moravě vytvořilo souvislou sněhovou pokrývku i v nižších polohách na 

Opavsku (Melč 48 cm), Karvinsku (Bohumín 42 cm) nebo Novojičínsku 

(Nový Jičín 40 cm) a na mnoha místech došlo tak k druhému maximu 

výšky sněhové pokrývky v zimním půlroce 2012/2013. V prvních třech 

měsících roku byly i vlivem celkově nižších teplot rozptylové podmínky 

často nepříznivé, což se projevilo vysokým počtem dnů s překročením 

denního imisního limitu pro PM10 v 1. čtvrtletí 2013. 
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V Moravskoslezském kraji tak na většině lokalit už v tomto období došlo k 

překročení maximálního počtu 35 dnů s nadlimitní 24hodinovou 

koncentrací PM10 akceptovaných legislativou. 

 

Duben 

Na začátku dubna pokračovaly dny se sněžením, na Šumavě 

a v Krkonoších sněžilo ještě i 19. a 20. dubna, ale již 10. dubna byly ve 

východní části ČR první jarní bouřky, které byly doprovázeny 

i krupobitím. První letní den (maximální denní teplota je rovna nebo 

vyšší než 25 °C) byl naměřen 18. dubna, kdy maximální teplota 

překročila 20 °C na celém území s výjimkou nejvyšších horských poloh. 

Nejtepleji bylo tento den v Doksanech (28,7 °C) a v Dobřichovicích 

(28,6 °C). Ve stejný den se na Solární a ozonové observatoři v Hradci 

Králové vyskytl extrémně podprůměrný stav celkového množství ozonu 

(315 D. U. je 20 % pod dlouhodobým průměrem) a UV index přesáhl na 

stanicích Hradec Králové, Labská bouda, Košetice a Kuchařovice 

kritickou hodnotu 5. 

 

Květen 

Měsíc květen si budeme pamatovat jako nenápadný měsíc s častými 

dešťovými srážkami. V průměru v tento měsíc prší 13 dní, v roce 

2013 však na mnoha stanicích bylo více než 20 dní se srážkou – Skuteč 

(okr. Chrudim) 28 dní, Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec), 

Velichovky (okr. Náchod), Hradec Králové, Svobodné Dvory nebo Ševětín, 

Mazelov (okr. České Budějovice) 27 dní. Významné srážkové úhrny na 
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mnoha místech ČR ve dnech 2., 7., 26., 29. a 30. května, hlavně 

v Čechách, překračovaly i 30 mm za 24 hodin – Jelení, Nová Pec 

(okr. Prachatice) 66,2 mm 2. května, Milešovka 53,6 mm 7. května, 

Něčín, Bělohrad (okr. Příbram) 42,8 mm 29. května nebo Kdyně 

(okr. Domažlice) 40,2 mm 30. května. Už 31. května byl tak jako 

předzvěst nadcházejících povodní dosažen 3. SPA na Klabavě v Hrádku 

a v profilu Nová Huť). Takto vlhký květen, který byl jako celek na území 

ČR srážkově nadnormální s průměrným srážkovým úhrnem 113 mm 

(154 % dlouhodobého průměru), byl jednou z příčin povodňové situace 

v červnu 2013. Frontální počasí sebou většinou přináší nejen srážky, ale 

někdy i bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy. Tak tomu bylo 

např. 19. května, kdy byly na studené frontě bouřky na celém území ČR 

s nárazy větru přes 25 m.s-1 — Hulice (okr. Benešov) 29,1 m.s-1, Košetice 

(okr. Pelhřimov) 27,4 m.s-1, Šerák v Jeseníkách 25,9 m.s-1, Liberec 

25,6 m.s-1, Milešovka 25,4 m.s-1 a Lysá hora v Beskydech 25,2 m.s-1.  

 

Červen 

V posledních 20 letech bylo v ČR několik plošně rozsáhlých a časově 

déletrvajících povodňových situací, jejichž příčinou byly srážky, např. 

v červenci 1997 na Moravě, v srpnu 2002 v Čechách nebo několik 

povodňových situací v létě 2010 na celém území. Povodně v červnu 2013 

byly na území ČR v několika vlnách. Po předchozím silném nasycení 

povodí zapříčinily mimořádné srážky, které přesáhly v některých 

oblastech 100 mm, začátek povodní hned 1. června – Horní Maršov (okr. 

Trutnov) 130,3 mm, Zbytiny (okr. Prachatice) 108,3 mm, Střezimíř (okr. 

Benešov) 107,0 mm, Frantoly, Klenovice (okr. Prachatice) 101,0 mm. 



49 
 

Podrobně popisuje červnové povodně několik článků v Meteorologických 

zprávách č. 6 z roku 2013. Prvním tropickým dnem v roce se stal 

17. červen, kdy maximální teplota dosáhla nebo přesáhla 30 °C na 75 

stanicích v celé ČR. Nejvyšší teplota byla zaznamenána na stanici 

Nedrahovice, Rudolec (okr. Příbram) 32,9 °C, v Táboře (32,5 °C) nebo 

v Lednici (23,3 °C). Jen o den později, 18. června, bylo v okrajových 

částech města Krnov, v místních částech Ježník a Kostelec, pozorováno 

tornádo. Na základě místního šetření (pobočka ČHMÚ Ostrava), 

zjištěných a zdokumentovaných škod, rozhovorů se svědky události, příp. 

lidmi odstraňujícími vzniklé škody, a následky byla stanovena 

intenzita tornáda na stupeň F2, délka prokázaného dotyku se zemí 

kolem cca 3 km a trvání cca 10 min (více na společné webové stránce 

ČHMÚ a AMS — www.tornada-cz.cz). V prvním pololetí roku 2013 byla 

délka slunečního svitu pod dlouhodobým průměrem, který je 803 hodiny. 

Délka slunečního svitu byla však jen 604 hodiny, tj. 75 % dlouhodobého 

průměru za leden až červen, přičemž v každém z těchto 6 měsíců svítilo 

slunce méně, než by odpovídalo dlouhodobému průměru (v únoru 

dokonce jen 38 a v lednu 43 % dlouhodobého průměru). 

 

Červenec 

V období od 22. do 30. července byla v ČR tzv. horká vlna. Platné 

doporučení Světové meteorologické organizace (SMO) říká, že za horkou 

vlnu považujeme minimálně pětidenní období, ve kterém maximální 

teplota je minimálně o 5 °C vyšší než průměrná maximální teplota pro 

daný den. U nás bývá taková vlna podmíněna prouděním tropického 

vzduchu nebo postupně se prohřívající tlakovou výší, která setrvává nad 
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přehřátou pevninou (Sobíšek a kol., 1993). Definice navrhovaná SMO 

přihlíží k místním podmínkám (srovnává v dané lokalitě aktuální 

teplotní maxima s dlouhodobým průměrem) a je proto vhodnější, než jen 

často používané období s teplotou nad 30 °C. Na jednotlivých stanicích 

trvala tato horká vlna od pěti do osmi dnů, např. v Husinci (okr. 

Prachatice) od 22. do 29. července s průměrnou maximální teplotou 

30,9 °C s maximem 22. července (35,0 °C). Vlna veder byla zakončena 

přechodem bouřkového pásma s intenzívními srážkami, během kterých 

byly naměřeny denní úhrny přes 100 mm (Nové Město pod Smrkem 129,9 

mm a Hejnice 113,2 mm). Na Lužické Nise (v profilech Proseč a Liberec) 

a na Smědé (v profilech Frýdlant a Předlánce) byly opět zaznamenány 

zvýšené hladiny povrchových toků s dosažením 3. SPA. 

 

Srpen 

Na studené frontě, se vyskytly odpoledne 4. srpna silné bouřky 

v Karlovarském a Ústeckém kraji. Během odpoledne a večera přešly přes 

Čechy až na Moravu a do Slezska. Pásmo bouřek bylo doprovázeno 

silnými nárazy větru až přes 30 m.s-1 – Kocelovice (okr. Strakonice) 

33,9 m.s-1, Chotusice (okr. Kutná Hora) 31,6 m.s-1, Praha-Karlov 

31,4 m.s-1 a Plzeň, Mikulka 30,9 m.s-1. Srážkové úhrny dosáhly až 

k 50 mm – Výsluní (okr. Chomutov) 50,5 mm nebo Pacov (okr. 

Pelhřimov) 48,0 mm. V čase před příchodem bouřek byla naměřena 

nejvyšší teplota na jihovýchodní Moravě — Strážnice 36,0 °C, Štítná nad 

Vláří 35,4 °C, Brod nad Dyjí 35,2 °C nebo Staré Město u Uherského 

Hradiště 35,0 °C. Po krátké pauze byla začátkem srpna na našem území 

další horká vlna, která trvala osm dní od 3. do 14 srpna 2013 a nejvyšší 
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zaznamenanou teplotou bylo 39,7°C v Brodě nad Dyjí ve čtvrtek 8. srpna 

2013. Tato hodnota je absolutním naměřeným maximem teploty nejen 

pro tuto stanici, ale rovněž pro celou Moravu (pro ČR je absolutním 

maximem hodnota 40,4 °C naměřená 20. srpna 2012 v Dobřichovicích 

u Prahy). 

 

Září 

Zatímco poslední sněžení zimy 2012/2013 bylo 26. května na Klínovci 

(1240 m n. m.) a na stanici Železná Ruda, Špičák (947 m n. m.), tak 

první sněžení zimy 2013/2014 už 17. září na Lysé hoře v Beskydech 

(1322 m n. m.). Ranní minimální teplota se pod bod mrazu dostává 

v mrazových kotlinách celoročně, na konci září už jsme však 

zaznamenávali mrazivá rána s teplotou i pod -5 °C, např. na Březníku 

(okr. Klatovy) klesla teplota 28. září až na -7,5 °C. A poslední zářijový 

den, 30. září, byl prvním dnem s celodenním mrazem. Na nejvýše 

položené stanici v ČR, na Sněžce, stoupla maximální denní teplota jen 

na -0,5 °C. 

 

Říjen 

Za některých synoptických situací zaznamenáváme velký rozdíl 

v teplotách mezi západní a východní částí ČR. Tak tomu bylo i 11. října, 

kdy se vlnilo frontální rozhraní, které oddělovalo studený vzduch na 

západě od teplého na východě. Rozdíl v maximálních teplotách dosáhl 

až 20 °C — maximální teplota na Březníku (okr. Klatovy) dosáhla jen 

2,4 °C a ve Valašském Meziříčí 22,7 °C. Tento střet dvou různých 
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vzduchových hmot způsobil i vypadávání významných dešťových srážek 

— např. Blatnice pod Svatým Antonínkem (okr. Hodonín) 35,2 mm nebo 

Nový Bor 32,7 mm. Ve dnech 11. až 13. října se v severních Čechách 

několikrát za sebou vyskytly významné srážkové situace v oblasti 

Šluknovského výběžku, které způsobily vzestup hladin některých řek. 

Kamenice v Hřensku dosáhla postupně až těsně pod hranici 3. SPA. 

Poslední letní den se v roce 2013 vyskytl docela pozdě – 28. října 

vystoupila maximální teplota na stanici Praha, Karlov na 25,9 °C. 

V historii se nikdy později letní den nevyskytl. Zajímavé však je, že před 

28. říjnem byla maximální teplota vyšší než 25 °C už 8. září a zdálo se, 

že to bude poslední výskyt letního dne v roce. 

 

Listopad 

Teplý konec října pokračoval i začátkem listopadu, 8. listopadu dokonce 

v Dyjákovicích (okr. Znojmo) dosáhla maximální teplota 20,1 °C a na 

mnoha dalších místech se k této hranici blížila. Ale už 9. listopadu 

začal padat sníh (1 cm nového sněhu na Luční Boudě) a 10. listopadu 

napadlo např. na Churáňově (14 cm), na stanici Frymburk, Svatý 

Tomáš (okres. Český Krumlov) 12 cm nebo v Srní (okr. Klatovy) 11 cm 

nového sněhu. Sníh však postupně odtával a 19. listopadu už opět byla 

ČR bez sněhové pokrývky. Po dalších vlnách sněžení byla v listopadu 

nejvyšší výška celkové sněhové pokrývky 40 cm na Lysé hoře v Beskydech 

dne 27. listopadu. 
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Prosinec 

Začátkem prosince ještě několik dní sněžilo, ale nejvyšší hodnoty celkové 

sněhové pokrývky byly už 9. prosince (85 cm na Labské boudě a 78 cm na 

Luční boudě) a o den později 70 cm na Lysé hoře. Přispělo k tomu 

frontální sněžení, které k nám zasahovalo po okraji výrazné tlakové 

níže, která byla pojmenována Xaver. Tuto tlakovou níži doprovázely 

vysoké rychlosti větru, v nárazech přes 30 m.s-1 – Sněžka 4. prosince 

34,9 m.s-1, Milešovka 5. prosince 30,2 m.s-1. Nejvíce stanic zaznamenalo 

nárazy větší než 30 m.s-1 6. prosince — Ústí nad Labem, Kočkov 33,8 m.s-

1, Javorový vrch v Beskydech 33,7 m.s-1, Luční bouda 32,0 m.s-1, Šerák 

31,6 m.s-1 a Milešovka 30,9 m.s-1. Na Luční boudě ještě i 7. prosince 

30,8 m.s-1. Ve druhé dekádě se však výrazně oteplilo, maximální teplota 

od 12. do 17. prosince na stanicích běžně překračovala 10 °C. Po mírném 

ochlazení se však od 25. prosince opět oteplovalo a 28. prosince byla 

maximální teplota v Karviné 15,2 °C, v Bohumíně a na stanici ve Slezské 

Ostravě 15,1 °C. Sněhová pokrývka tak zůstala jen v nejvyšších polohách 

pohraničních hor (Churáňov 13 cm, Lysá hora 22 cm, Šerák 25 cm, 

Luční bouda 27 cm a Labská bouda 60 cm). 
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4. Povodeň  

 

Povodeň v České republice 2013 probíhala ve třech navazujících 

vlnách: první od 29. května do 5. června po několikadenním dešti 

především v oblasti Středočeské pahorkatiny, ale i na severozápadě 

a severovýchodě Čech. Druhá, a zdaleka ne tak intenzivní, trvala 

v důsledku silných lokálních dešťů do nasycených jihočeských povodí od 

10. června do 12. června. Nejslabší třetí vlna od 24. června do 27. června 

2013 se projevila v oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Českomoravské 

vrchoviny. 

Především v první vlně dosáhly potoky a řeky na mnoha místech 

úroveň 20 až 50leté povodně, nikterak výjimečně i stoleté. Zasaženo bylo 

celkem 970 obcí na celém území ČR včetně několika velkých měst, jako 

jsou například Ústí nad Labem, Děčín, Praha, Plzeň a České Budějovice; 

vláda ČR také v neděli 2. 6. 2013 vyhlásila „Nouzový stav“ pro hlavní 

město Prahu (platil do 19. 6.) a pro kraje Liberecký (do 12. 6.), 

Jihočeský, Plzeňský (do 19. 6.), Královéhradecký, Středočeský a Ústecký 

(do 28. 6.), armáda však byla v pohotovosti až do 15. 7. 2013. 

Hladina vody tedy postupně stoupala, na což se město připravovalo 

předem: magistrát dal vyklidit náplavky a uzavřít Čertovku. Limnigraf 

Malá Chuchle vykázal 1. stupeň povodňové aktivity
3

 (130 cm) už v pátek 

31. 5. 2013 v poledne, 3. SPA (307 cm) byl překonán o 48 hodin později 

s průtokem 1500 m³/s. Během soboty se tak v Praze uklízely lodě z Vltavy 

                                                           
3

 Dále SPA 
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a v neděli od 9:45 vyhlásil primátor "Stav nebezpečí" pro území hlavního 

města, odpoledne byla výška hladiny v Chuchli na 350 cm a průtok přes 

1770 m³/s. Díky manipulaci s Vltavskou kaskádou se dlouho dařilo držet 

průtok vody Prahou na 2100 m³/s, v neděli večer 2900 m³/s. Výrazně se 

však rozvodnily neregulovatelné přítoky Vltavy, vedle Berounky zejména 

Botič (jenž zaplavil např. Hostivař a Záběhlice) a Rokytka.  

Vltava tak kulminovala v Praze v úterý 4. června ve 3:50 ráno, kdy 

byl v Malé Chuchli průtok 3210 m³/s při výšce hladiny 545 cm (hranice 

SPA 3 je zde 574 cm). Poté průtok strmě klesal tak, jak se manipulací na 

Vltavské kaskádě postupně dařilo vyrovnávat neregulované přítoky 

z Berounky nebo uvolňovat zásobní prostory přehradních nádrží pro 

avizované nové lijáky. Pod 3. SPA klesla až v sobotu 8. 6. po poledni, 

přičemž průtok během tří hodin klesl 1600 na 1250 m³/s. V pondělí 10. 6. 

dokonce krátce klesla do 1. SPA, ale nová vlna vody v důsledku dalších 

dešťů zvedla v úterý 11. 6. hladinu opět do 2. SPA, s maximem „jen“ 

240 cm / 1008 m³/s. Ale až v neděli 16. 6. před 3. h ranní klesla voda 

i pod 1. SPA. Limnigraf v centru Prahy, u Nemocnice Na Františku, 

zaznamenal nárůst od 300 cm / 500 m³/s v pátek 31. 5. v noci na 547 cm 

/ 3193 m³/s v úterý 4. 6. v 7:00, což byla zdejší kulminace. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy již v sobotu přerušil provoz na 

tramvajové lince do Troje a v neděli 2. června uzavřel prvních 8 stanic 

metra (vlaky jimi pouze projížděly). V pondělí 3. června se provoz metra 

v centru zastavil úplně. Metro přestalo jezdit v úsecích Dejvická – 

Muzeum, Smíchovské nádraží – Českomoravská a Muzeum – Kobylisy. 

Zrušeny byly i některé tramvajové linky. Jako náhrada za metro byly 

zřízeny dvě náhradní tramvajové linky (X-A, X-B) a jedna autobusová 
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(X-C), přerušen byl tramvajový provoz v některých úsecích (Palmovka – 

Ke Stírce, trať do Modřan). Byl přerušen provoz všech přívozů. Přívozy P3 

a P5 byly obnoveny ještě během června, 13. července 2013 byl zprovozněn 

přívoz P6, do 20. července 2013 měly být zprovozněny přívozy P1 a P2. 

Hasiči zasahovali v souvislosti s povodněmi při 9611 událostech, 

nasazeno bylo 9518 jednotek PO (3748 profesionálních 

a 5770 dobrovolných) v počtu cca 28,5 tisíce příslušníků. Kromě toho bylo 

v souladu s Ústředním poplachovým plánem IZS nasazeno 21.000 

příslušníků Policie ČR (včetně desítek kynologů a pyrotechniků) a v 71 

městech a obcích se vystřídalo 9324 vojáků Armády ČR (včetně 

příslušníků Hradní stráže) uživších 1585 ks techniky, aktivována byla 

i Vodní záchranná služba ČČK. Celkem bylo 26.438 osob evakuováno 

a 618 osob zachráněno, povodně si vyžádaly 15 lidských životů (z toho 

5 činí oběti z řad vodáků zkoušejících adrenalinový sjezd po 

rozvodněných řekách; 1 další vodák je pohřešován) a způsobily nejméně 

75 půdních sesuvů (patrně nejzávažnější nad obcí Litochovice nad 

Labem, kde smýkající svah na ploše cca 10 ha zničil železniční trať 097 

a budované těleso dálnice D8). Muselo být také uzavřeno 214 úseků 

silnic všech tříd. Nezbytné přímé (prvotní) náklady na opatření v rámci 

řešení krizové situace přišly na 1,16 mld. Kč, celkové škody jsou v řádu 

desítek miliard. Ranní kulminace Labe v Děčíně 6. 6. 2013 ve 04:00 

dosáhlo výšky 1071 cm a průtoku 3 910 m³/s, což je 4. nejvyšší povodeň 

u nás. 

Záplavy zasáhly také Německo, Rakousko a Švýcarsko, na východě 

pak i Slovensko (hlavně v Bratislavu), Maďarsko a Polsko. 
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4.1. Povodeň na Praze 14 

V roce 2013 byl vyhlášen nouzový stav při červnových povodních. Dne 

2. června 2013 v odpoledních hodinách došlo k přeplnění suchého 

poldru Čihadla, určeného k zachycení rozlivu potoku Rokytka při 

vzniku povodně. Výška vody v korytě pod poldrem se zvyšovala a po 

příchodu záplavové vlny došlo v zátopové oblasti ul. Hodějovská a Za 

Rokytkou k vylití potoka z koryta. Zatopeno bylo 15 domů, z toho 6 domů 

bylo poškozeno i v obytných místnostech (jinak sklepní prostory). 

Způsobená škoda na nemovitostech je cca 600 000,- Kč (škoda na 

movitých věcech nevyčíslena). Na majetku MČ Praha 14 byla způsobena 

poškozením místních komunikací škoda ve výši 246 000,-. Kč. 

Občané v postižené oblasti byli včas varováni a informování 

o nebezpečí. Přímo v místě řešil situaci starosta Bc. Radek Vondra a jeho 

zástupce Mgr. Aleš Kuda. Jeden dům byl evakuován (2 osoby). Náhradní 

ubytování bylo pro evakuované zajištěno Farní charitou Praha 14 – Kyje. 

Před vzedmutí toku byl ve spolupráci se starostou Dolních Počernic 

panem Richterem do oblasti zajištěn dovoz písku z Dolních Počernic, 

protipovodňové pytle byly zajištěny cestou Operačního střediska 

Krizového štábu hl. m. Prahy, a bylo započato s jejich plněním 

a rozmísťováním k zajištění ochrany majetku občanů. Do této činnosti se 

aktivně zapojili místní občané. Opatření nedokázala zcela zastavit 

neočekávanou povodňovou vlnu z Dolních Počernic. 
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Po celou dobu povodně byla situace monitorována Krizovým štábem
4

 

MČ Praha 14 za účinné spolupráce s ředitelkou MP Praha 14 

Ing. Bc. Danou Hetzlovou a PČR. 

Dne 3. 6. 2013 v 11.00  hod. - zasedání Krizového štábu MČ Praha 14. 

Starosta Bc. Radek Vondra  (předseda KŠ) informoval členy KŠ o situaci 

na naší MČ, hl.m. Praze a o informacích ze zasedání KŠ hl. m. Prahy. 

Bylo přijato opatření k informování občanů v zaplavené oblasti 

a zajištěno vyžádání pomoci - zřízena povodňová telefonní linka. 

Občané v zatopené oblasti byli informováni o vývoji situace přes SMS. 

Dále byly vydány úkoly směřující k zajištění bezpečnosti a pomoci 

občanům v postižené oblasti pro úsek krizové řízení, odbor dopravy 

a ochrany prostředí, oddělení školství (informace o provozu ZŠ a MŠ), 

odbor hospodářské správy
5

 (materiální zabezpečení, vozidla). Řešena 

spolupráce s TSK (uzávěry silnic), HZS, MHPM, poskytování informací 

správcem toku Rokytky- Lesy ČR, informace v rámci přilehlých MČ.  

Aktuální informace byly uveřejňovány na webu MČ. 

V odpoledních hodinách dne 3. 6. 2013 byla provedena kontrola 

v zatopené oblasti a zjištění potřeb občanů (materiální zabezpečení, 

kontakty...). 

ODOP zajistil přistavení 3 kontejnerů pro odpad a znehodnocený 

materiál občanů.  

KŠ byla nabídnuta pomoc Armády spásy, Farní charitou Praha 14 – 

Kyje, Černý Most a dalšími subjekty.  

                                                           
4

 Dále KŠ 

5

 Dále OHS 
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Na zasedání krizového štábu dne 4. 6. 2013 ve 12.00 hod. byly přijata 

další opatření k pomoci občanům v postižené oblasti (řešení připojení el. 

rozvodu na trafostanici, nouzové ubytování, zajištění náhradního el. 

napájení elektrocentrálami, kontejnery, nářadí a pomůcky k úklidu, 

realizace příkazů primátora hl. m. Prahy, zjišťování vzniklých škod 

a informování Operačního střediska KŠ HMP). 

Trvale se spolupracovalo s MHMP a Krizovým štábem hl. m. Prahy 

(poskytování informací a vyžádání technických prostředků 

a materiálu). 

Postižená oblast  Hodějovská a Za Rokytkou byla od 2. 6. 2013 bez 

připojení na elektrický rozvod. Připojení bylo realizováno po vysušení 

zatopeného transformátoru 4. 6. 2013 v 17.00 hod. Od této doby bylo 

započato s obnovou poškozených domů. 

Bylo dodáno 15 ks vysoušečů cestou Operačního střediska krizového 

štábu hl. m. Prahy, a zajištěna kalová čerpadla – operativní nasazení 

prováděno. OHS byly dodány občanům prostředky k úklidu (lopaty, 

košťata, kolečka). Správa služeb hl. m. Prahy dodala na vyžádání 

hygienické, úklidové a dezinfekční prostředky, které byly předány 

občanům k odstraňování škod. 

Dne 5. 6. 2013 při kontrole oblasti orgány krizového štábu bylo 

provedeno předání dalších prostředků a pomůcek (gumové rukavice, 

papírové ručníky, Savo, igelitové pytle). Občané byli průběžně 

kontaktováni (osobně pracovníky krizového řízení i prostřednictvím 

SMS) a vyzváni k zadání požadavků k další pomoci. Byla nabídnuta 

pomoc při úklidu. Ohrožení vodou z Rokytky a Kyjského rybníka již 

nehrozilo (trvalý pokles hladiny). Všechny síly Krizového štábu 



60 
 

MČ Praha 14 byly směřovány k zajištění obnovy postižených oblastí 

a k zajištění požadavků občanů postižených povodní. 

Orgány KŠ byl stav monitorován. Z řad MP zřízeny povodňové hlídky 

dohlížející na stav vody v Rokytce, Kyjském rybníku. Velká voda se 

s dalšími bouřkami a přívalovými dešti ve dnech po prvním vzedmutí 

hladiny Rokytky již nevrátila. Hlavní následky byly odstraněny během 

tří dnů.  

K zajištění další pomoci pěti rodinám  postižených povodní 

zaplavením obytných místností byl předložen požadavek Ministerstvu pro 

místní rozvoj ČR – zapojení do programu Podpora bydlení při živelní 

pohromě. Pro naši městskou část byla ministerstvem určena částka 

150 000 Kč, o kterou se v prosinci 2013 podělilo po 30 000 Kč pět 

žadatelů. 

Městská část souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky Hlavního 

města Prahy týkající se osvobození od daně z nemovitostí z důvodu 

povodní v červnu 2013. Vyhláškou bylo zproštěno od daně 15 domácností 

postižených povodní, a to na 2 roky z nemovitosti a na 1 rok z pozemku. 
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5. Městská policie hl. m. Prahy 

 

14. ledna 2013 

Mladík oznámil na linku tísňového volání 156, že nejde do školy, 

protože je tam pavouk 

 Krátce před devátou hodinou ráno přijal operátor Městské policie 

hl. m. Prahy hovor na linku 156 od mladíka, který oznámil, že nemůže 

jít do školy, protože ve třídě je velký pavouk a on má z těchto zvířat fobii. 

Do střední školy v Praze 14 byla vyslána hlídka strážníků, která 

kontaktovala ředitele školy. Ten výskyt nebezpečných pavouků vyloučil. 

 

28. ledna 2013 

Strážníci zadrželi muže podezřelé z krádeže mřížek kanálů. Případ si 

převzala Policie ČR 

 Včera v půl druhé odpoledne hlídka strážníků Městské policie 

Praha 14 prováděla kontrolu v okolí tubusu metra mezi stanicemi 

Rajská zahrada a Černý most. Zde si hlídka všimla dvou mužů, jak se 

s pomocí železné tyče snaží odstranit odtokové mřížky z kanálů. 

Strážníci se proto ihned vydali k mužům a na místě zjistili, že vedle 

dvojice leží dvě igelitové tašky a pytel plné už odstraněných odtokových 

mřížek. Muži se přiznali, že mřížky vypáčili s úmyslem je odcizit. Hlídka 

dvojici mužů následně pro podezření ze spáchání trestného činu 
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omezila na osobní svobodě a celou věc předala přivolané Policii ČR 

k dalšímu opatření. 

 

30. ledna 2013  

Strážníci zadrželi pachatele loupežného přepadení. Museli použít 

hrozbu služební zbraní a služebního psa 

 Dne 29. ledna před jednou hodinou odpoledne ke strážníkům-

okrskářům Městské policie Praha 14, kteří vykonávali dohled u základní 

školy v Dolních Počernicích, přišel muž, který hlídce sdělil, že před 

chvilkou došlo k loupežnému přepadení jeho souseda v ulici 

K Čihadlům. Pachatel měl, dle sdělení oznamovatele, odcizit hudební 

nástroje, repliku historické zbraně a další věci. Hlídka ihned 

informovala operační středisko Městské policie Praha 14 a Policii ČR 

a začala po pachatelích pátrat. Na místo přijely další posilové hlídky 

strážníků a policisté. Hlídka strážníků-okrskářů následně kontaktovala 

téměř devadesátiletého poškozeného muže, který strážníkům řekl, že 

k němu domů přišli dva muži, fyzicky ho napadli a svázali. Poté v domě 

odcizili různé sběratelské a historické předměty a utekli. Protože si muž 

stěžoval na bolest hlavy a pohmožděné ruce, strážníci na místo přivolali 

záchrannou službu, která si muže převzala k ošetření. Hlídky strážníků 

mezitím obdržely od místních občanů informaci, že viděli podezřelého 

muže utíkat do ulice V Čeňku, tam policisté nalezli některé odhozené 

odcizené předměty. Když strážník-okrskář, který jako první přijal 

oznámení o události, procházel Bakurinovou ulicí, spatřil ve křoví 

schovaného muže. Na místo se mezitím dostavili i strážníci z Útvaru 
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psovodů. Strážník-okrskář podezřelého muže vyzval, aby opustil svůj 

úkryt, ten však výzvy neuposlechl. Protože muž odmítal vylézt a navíc si 

sahal pod bundu, ze které se snažil vytáhnout neznámý předmět, 

strážníci pojali podezření, že muž je ozbrojen a chce zbraň proti nim 

použít. Na jeho jednání proto reagovali hrozbou služební zbraní, a když 

muž ani poté neposlechl jejich výzvy, strážník psovod na něj pustil 

služebního psa. Pes se muži zakousl do bundy, aniž by ho zranil, 

a teprve poté začal podezřelý spolupracovat. Strážníci muže pro 

podezření ze spáchání trestného činu omezili na osobní svobodě 

a přiložili mu služební pouta. Muže si převzala hlídka Policie ČR, která 

u něj nalezla nůž. Dále policisté ve křoví zajistili batoh s částí 

odcizených věci. 

 

6. února 2013 

Strážníci předali policistům dva mladíky, kteří popíjeli ve vnitrobloku 

jednoho z domů na pražském Černém mostě 

 Krátce před sedmou hodinou v podvečer přijala hlídka strážníků 

Městské policie Praha 9 oznámení, že ve vnitrobloku jednoho z domů 

v ulici Bobkova je skupinka dětí, které popíjejí alkohol. Strážníci na 

místě uviděli čtyři mladíky, kteří se po spatření hlídky dali na útěk. 

Strážníci dva z mladíků dostihli a po ověření totožnosti u nich provedli 

orientační dechovou zkoušku s pozitivními výsledky 0,13 a 0,16 ‰. 

Mladíci strážníkům poté sdělili, kde alkohol zakoupili. Zatímco mladé 

muže si převzala hlídka Policie ČR k dalšímu opatření, strážníci se 

vydali do obchodu s potravinami. Prodavačka se k prodeji alkoholu 
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dětem následně přiznala, hlídka strážníků jí proto uložila blokovou 

pokutu. 

 

25. února 2013  

Strážníkům z Prahy 14 zavolala žena, že chce spáchat sebevraždu. Je 

v péči lékařů 

 V neděli krátce po osmé hodině ráno zavolala na linku 156 žena 

s žádostí o přepojení na Obvodní ředitelství Městské policie Praha 14. 

Strážníkům z obvodu pak řekla, že chce spáchat sebevraždu, protože ji 

bije přítel. Poté řekla, že chce mluvit s jedním konkrétním strážníkem 

a jako důvod uvedla, že ho miluje. Strážníkovi řekla, že pokud svého 

kolegu nesežene, žena si ublíží. Strážníci zjistili, že žena telefonuje 

z telefonní budky nedaleko jedné ze stanic metra. Strážníci se okamžitě 

vydali na místo a v telefonní budce našla podnapilou uplakanou 

a silně rozrušenou ženu. Strážníci okamžitě vyrozuměli Policii ČR 

a přivolali záchrannou službu. Která ženu převezla k lékařskému 

ošetření. 

 

27. února 2013  

Polonahá devětatřicetiletá žena pod vlivem léků a alkoholu plakala ve 

vinárně 

 V úterý před půlnocí přijali strážníci z Černého mostu oznámení, 

že v jedné vinotéce je žena, která se tam dopouští výtržností. Na místě 

našli ženu oblečenou jen do kabátu, prádla a bot. Hystericky plakala, 
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urážela hosty podniku a tvrdila, že jí někdo odcizil šaty. Strážníkům 

řekla, že se léčí antidepresivy a na prášky vypila alkohol. Ti jí proto na 

místo okamžitě přivolali záchrannou službu. Před převozem do 

nemocnice souhlasila žena s provedením dechové zkoušky na přítomnost 

alkoholu. Zkouška prokázala 2,55 ‰ alkoholu v dechu. 

 

17. dubna 2013  

Muž v Hloubětíně zaútočil na ženu. Strážníci ho zadrželi a předali 

Policii ČR 

 Dne 16. dubna v půl šesté odpoledne přijala hlídka strážníků 

Městské policie Praha 14 oznámení, že v ulici V Chaloupkách neznámý 

muž přepadl ženu. Muž se ženu údajně snažil povalit na zem, ta se však 

útočníkovi ubránila a z místa utekla. Žena také strážníkům udala 

popis muže s tím, že měl velkého psa. Strážníci se setkali s napadenou 

ženou a začali po muži pátrat. Navíc měli informace o tom, že v lokalitě 

se muž tohoto popisu pohybuje. I díky tomu po několika minutách muže 

našli v lesíku, kde mělo k napadení dojít. Také žena hlídce potvrdila, že 

se jedná o muže, který ji údajně napadl. Podezřelý měl u sebe velkého 

psa a když ho strážníci vyzvali k prokázání totožnosti, reagoval tak, že 

pustil vrčícího psa a dal se na útěk. Pes na strážníky zaútočil a jeden ze 

strážníků proti němu použil slzotvorný prostředek, pes se poté zklidnil 

a strážníci ho za vodítko přivázali ke stromu. Druhý strážník muže po 

krátkém pronásledování dostihl a za použití donucovacích prostředků 

ho omezil na osobní svobodě. Celou věc si převzala Policie ČR k dalšímu 

opatření. 
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22. dubna 2013 

Strážníci nalezli opilého mladíka, který ležel na zemi, a zajistili řidiče 

pod vlivem alkoholu 

 V sobotu v půl osmé večer prováděla hlídka strážníků Městské 

policie Praha 14 kontrolní činnost v Bryksově ulici, kde si v místním 

skateparku všimli chlapce, který ležel na zemi a byl zjevně opilý. 

Strážníci u mladíka provedli orientační dechovou zkoušku s pozitivním 

výsledkem 0,80 %. Mladík hlídce sdělil, že si prý zakoupil jen „jedno“ 

pivo. Celou věc si následně převzala k dalšímu šetření Policie ČR. 

 Podezřelého řidiče si všimli strážníci Městské policie Praha 14, 

když projížděli Českobrodskou ulicí. Řidič vozidla kličkoval po vozovce a 

jel velmi pomalu. Muž strážníkům na dotaz, zda před jízdou pil, řekl, že 

měl jedno „velké“. Hlídka u muže provedla orientační dechovou zkoušku 

s výsledkem 1,97 ‰. Strážníci muže pro podezření ze spáchání trestného 

činu omezili na osobní svobodě a předali ho Policii ČR k dalšímu 

opatření.  

 

23. dubna 2013  

Asistent prevence kriminality nalezl dívku, po které pátrala Policie ČR 

 V pondělí v osm hodin večer přijal pracovník operačního střediska 

Městské policie Praha 14 oznámení od asistenta prevence kriminality 

Prahy 14 s tím, že v Kučerově ulici v Praze 9 vidí stát dvě dívky, z nichž 

jednu hledá Policie ČR. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která 
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zjistila, že jedna z dívek je skutečně v pátrání Policie ČR. Strážníci na 

místo poté přivolali Policii ČR, která si celou věc převzala k dalšímu 

opatření. Asistenti prevence kriminality fungují v rámci projektu, jenž 

realizuje Ministerstvo Vnitra ČR, a navázalo na něj hlavní město Praha. 

Praha 14 je první městskou částí, která se do projektu zapojila, asistent 

prevence kriminality tu funguje necelý rok. Úkolem asistenta je v případě 

zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat městskou policii 

a postupovat při řešení společně. V celorepublikovém měřítku tento 

projekt funguje od roku 2009 v deseti městech, kde působí 38 asistentů 

prevence kriminality. 

 

6. května 2013  

Tři opilé mladistvé odhalili strážníci Městské policie hl. m. Prahy. 

Případy se zabývají policisté 

 Tři mladistvé odhalili strážníci v pátek v šest hodin odpoledne. 

Tehdy přijali strážníci Městské policie Praha 14 oznámení, že 

u obchodního centra na Černém mostě se nachází opilý mladík, který 

není schopen chůze a táhne ho dvojice kamarádů. Strážníci na místě 

skutečně našli dva chlapce, kteří táhli zjevně opilého kamaráda. Dvojice 

strážníkům na dotaz, kolik toho kamarád vypil, odpověděla, že měli 

vodku s džusem, kterou zakoupili někde v Holešovicích. Po zjištění 

totožnosti strážníci u nezletilých chlapců provedli dechové zkoušky 

s pozitivními výsledky. U chlapce, který nebyl schopen ani chodit 

ukázala dechová zkouška 1,93 ‰. Strážníci na místo přivolali 
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záchrannou službu a Policii ČR, která si celou věc následně převzala 

k dalšímu šetření. 

 

25. června 2013  

Zvuky vycházející z prodejny na Praze 9 měli na svědomí zloději 

 V úterý přibližně v jednu hodinu ráno reagovali strážníci z Prahy 

14 na oznámení, že ve Slévačské ulici jsou slyšet „podivné zvuky“ 

z místní prodejny. Strážníci tuto informaci prověřili a zjistili, že zadní 

vchod do prodejny je porušený, navíc tam našli páčidlo, nůžky na plech 

a další předměty. Z místa začala utíkat skupinka osob, strážníci ale dva 

muže dopadli a pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu je 

omezili na osobní svobodě a následně předali kolegům z Policie ČR. 

 

28. června 2013  

Pražští strážníci odhalili tři osoby mladší 18 let pod vlivem alkoholu 

 Hned tři osoby mladší osmnácti let odhalili za jeden den strážníci 

městské policie. Strážníci z Černého mostu zjistili skupinku mladých lidí 

díky informaci od asistentů prevence kriminality, kteří v Praze 14 

působí. Strážníci byli na místě, které jim asistenti prevence kriminality 

udali, za pět minut a dechovou zkouškou zjistili, že tři mladí lidé jsou 

pod vlivem alkoholu. Nejvyšší hodnotu nadýchala teprve třináctiletá 

dívka, a to 0,67 ‰. Navíc se k podání alkoholu dětem přiznal 

dvaadvacetiletý mladík. 
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1. července 2013  

Strážníci nalezli dívku hledanou Policií ČR 

 Dne 1. července krátce před půl desátou hodinou večer přijala 

hlídka strážníků Městské policie Praha 14 oznámení, že v Českobrodské 

ulici se za místním nákupním střediskem nacházejí dvě podezřelé osoby. 

Strážníci na místě spatřili muže a dívku, jak stojí na nákladové rampě. 

Hlídka dvojici vyzvala k předložení dokladů a následnou kontrolou 

zjistila, že po nezletilé dívce pátrá Policie ČR. Strážníci dívku následně 

předali policistům k dalšímu opatření. 

 

3. července 2013  

Muž napadl manželku a sám na sebe přivolal strážníky 

 Velmi netypický hovor přijal ve čtyři hodiny ráno operátor linky 

tísňového volaní 156. Muž operátorovi sdělil „stará mě děsně nas****, 

a tak jsem po ní hodil židli, přijeďte mě zatknout. Jdu si zabalit, protože 

já už dál nemůžu.“ Na místo, kde mělo k incidentu dojít, byla ihned 

vyslána hlídka strážníků z Prahy 14. Ta v domě nalezla napadenou 

ženu, která měla krvácivé zranění v obličeji, avšak přivolání záchranné 

služby odmítla. Žena strážníkům sdělila, že manžel právě odjel dolů 

výtahem, kde počká na strážníky. Hlídka v přízemí domu muže dostihla 

a pro podezření ze spáchání trestného činu ho omezila na osobní 

svobodě. Celou událost si následně převzala hlídka Policie ČR k dalšímu 

opatření. 
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4. srpna  

Někdo se pokusil zabít fenu střelou do hlavy, nejspíš kvůli nádorům na 

mléčné žláze. Operace v útulku feně zachránila život 

 V neděli 4. srpna našli strážníci z Prahy 14 opuštěnou fenu 

a přivolali pro ni odchytovou službu, která ji převezla do útulku městské 

policie v pražské Tróji. Tam veterinář při prohlídce zjistil, že fena má 

uprostřed temene hlavy projektil ráže 22 long rifle, který naštěstí 

neprorazil lebeční kost. Dál veterinář zjistil, že desetiletá fena má 

nádory na mléčné žláze a otok na pravé pánevní končetině. Projektil jí 

z hlavy odstranil hned po prohlídce a následovala i operace mléčné 

žlázy. Operace feně zachránila život, je veselá a má se čile k světu. Celou 

věc řeší Státní veterinární správa. 

 

5. srpna  

Strážníci dopadli žhářku na Praze 14 a předali ji policistům 

 V pondělí krátce před jednou hodinou ranní přijala hlídka 

strážníků z Prahy 14 oznámení, že v ulici Libuňská hoří kovový 

kontejner na papír. Hlídka na místě požár uhasila vodou, která byla 

v kaluži. V tu chvíli procházela kolem nich nervózní žena. O půl hodiny 

později hlídka strážníků uviděla hořící roh dřevěného stánku, který 

strážníci uhasili hasicím přístrojem, který vozí ve služebním vozidle. 

I nedaleko tohoto stánku se žena nacházela. O další půlhodinu později 

strážníci spatřili hořící bambusovou výplň plotu, kterou také uhasili 

a pátrali po možném pachateli. Když kolem procházela již zmíněná 

žena i u třetího hořícího objektu, strážníci si všimli, že si připaluje 
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cigaretu zapalovačem nezvykle ohořelým, proto ji pro podezření ze 

spáchání trestného činu omezili na osobní svobodě a předali Policii ČR 

k dalšímu šetření. 

 

26. srpna 2013  

Pražští strážníci odhalili řidiče pod vlivem alkoholu 

 V sobotu dopoledne si strážníci z Prahy 14 při běžné hlídkové 

činnosti všimli ve čtvrt na jedenáct dopoledne v ulici Starokolínská 

vozidla, které nemělo rozsvícená světla a navíc neudrželo přímý směr 

jízdy. Strážníci se jej proto rozhodli zastavit. Z řidiče byl při komunikaci 

silně cítit alkohol, navíc muž přiznal, že před jízdou pil. Dechová 

zkouška odhalila 2,95‰ alkoholu. Strážníci muže předali policistům 

k dalšímu opatření.  

 

16. září 2013 

Mladistvá osoba řídila vozidlo s odcizenou registrační značkou 

 Strážníci z Prahy 14 omezili v nočních hodinách mladistvou 

osobu, která před nimi ujížděla v tmavém vozidle s registrační značkou, 

která byla v evidenci odcizených. V sobotních nočních hodinách si 

hlídka městských strážníků z Prahy 14, povšimla mladíka, který 

nastupuje do zaparkovaného vozidla v ulici Františkova, Praha 14. 

Vzhledem ke skutečnosti, kdy se tento mladík jevil strážníkům jako osoba 

velmi mladá na to, aby mohl vlastnit řidičské oprávnění, a zároveň jeho 

chůze předurčovala možné požití omamných látek, bylo ze strany 
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strážníků rozhodnuto o ztotožnění této osoby. Po několika minutách 

„divočejší“ jízdy, kdy nebylo respektováno, ze strany řidiče, dopravní 

značení ani zastavování vozidla hlídkou MP hl.m.Prahy, se přeci jen 

podařilo strážníkům vozidlo zastavit, mladíka ztotožnit, a z důvodu 

podezření ze spáchání trestného činu jej předat Policii ČR. Omezení na 

osobní svobodě bylo bez použití donucovacích prostředků a bez zranění. 

 

19. září 2013  

Bezdůvodné napadení mladíků 

 Strážníci z Prahy 14 během své běžné hlídkové činnosti spatřili 

muže, který nejprve slovně a pak i fyzicky napadal dva mladíky 

„školního“ věku. Strážníci vyzvali muže, aby zanechal svého jednání. 

Ten však své agresivní chování „obrátil“ ihned proti nim. Za použití 

donucovacích prostředků byl mužův útok odvrácen. Oba napadení 

mladíci, tak i náhodný svědek celé události, byli vyzváni k setrvání na 

místě do příjezdu Policie ČR. Ta se na místo dostavila a věc si převzala 

k dořešení. 

 

21. října 2013  

Strážníci si „počkali“ na opilého muže, který tvrdil, že vozidlo pod 

vlivem alkoholu řídit nebude 

 V sobotu v noci si všimli strážníci z Prahy 14 v ulici Českobrodská 

nastartovaného vozidla, ve kterém spal na místě řidiče muž, z něhož byl 

cítit alkohol. Strážníci se jej dotázali, zda nechce řídit vozidlo pod 
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vlivem alkoholu, a muž jim odpověděl, že nyní nepojede, snaží se vyspat 

a pojede domů až dopoledne. Hlídka ale duchapřítomně o tomto muži 

informovala i ostatní hlídky a jedna z nich vozidlo s opilým mužem za 

volantem zastavila o dvacet minut později. Dechová zkouška prokázala 

1,15‰. Strážníci pro podezření ze spáchání trestného činu muže omezili 

na osobní svobodě a předali Policii ČR dalšímu opatření. 

 

28. října 2013  

Převrácené kontejnery ve vozovce a opilého mladistvého „řešili“ strážníci 

z Prahy 14 

 Po půlnoci zahlédli strážníci Městské policie Prahy 14 v jedné 

z ulic na Praze 9 převrácené kontejnery na komunální odpad, které 

bránily průjezdu vozidel. Proto se rozhodli je z vozovky odstranit. Na 

místě uviděli mladíka sedícího na obrubníku vozovky. V okamžiku, kdy 

je mladý muž zahlédl, snažil se z místa odejít. Protože se strážníci 

domnívali, že by mohl mladík podat vysvětlení, kdo převrátil kontejnery 

do vozovky, vyzvali ho, aby se zastavil a prokázal svoji totožnost. 

Z předložených dokladů bylo zjištěno, že se jedná o osobu mladistvou. 

Jelikož z něj byl cítit alkohol a jeho motorika byla zhoršená, provedli 

strážníci orientační dechovou zkoušku, která měla pozitivní výsledek. 

Jeho stav nevyžadoval lékařské ošetření, proto byl mladík předán v místě 

trvalého bydliště své plnoleté sestře. Celou záležitost strážníci postoupili 

příslušnému úřadu k dalšímu opatření. 
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4. listopadu 2013  

Rozbité betonové koše a poškozené schody v Praze 14 

 Podezřelý mladík shodil dva betonové koše ze schodů u stanice 

metra Hloubětín. Strážníci ho zadrželi a předali Policii ČR. V neděli 

krátce před druhou hodinou ráno přijali strážníci z Prahy 14 

oznámení, že u stanice metra Hloubětín někdo rozbíjí betonové koše. 

Operátor kamerového systému poté na kamerách zjistil, že neznámý 

mladík shodil ze schodů dva betonové odpadkové koše, které se nárazem 

rozbily. Na místo byla ihned vyslána hlídka strážníků, která 

podezřelého mladíka dostihla v Zámečnické ulici. Mladík hlídku poté 

ještě upozornil na muže a ženu, kteří byli na místě také přítomni. 

Protože kromě dvou betonových odpadkových košů došlo k poškození 

bezmála dvaceti schodů, hlídka muže omezila pro podezření ze 

spáchání trestného činu na osobní svobodě. Celou věc si na místě 

převzala Policie ČR k dalšímu opatření. 

 

26. listopadu 2013  

Mladá žena v tísni volala strážníky Městské policie Praha 

Večer volala mladá žena na linku 156 a dost zoufale žádala 

o okamžitý příjezd hlídky městské policie. Sdělila, že je fyzicky 

napadána jedním mužem. „Přestaň, přestaň, prosím, nech mne být,“ 

zaznělo několikrát z úst mladé ženy. Hlídka Městské policie Prahy 14 

byla během několika málo minut na uvedeném místě. Zde omezila na 

osobní svobodě mladého muže, který se napadení ženy dopustil. 

Z výpovědi poškozené ženy bylo zjištěno, že se jedná o bývalého přítele. 
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Mladý muž, viditelně pod vlivem alkoholu, během napadení zničil 

i skleněnou výplň vchodových dveří. Orientační dechová zkouška na 

přítomnost alkoholu byla u muže naměřena s pozitivním výsledkem 

0,98‰. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si muže 

převzala k dalšímu šetření. 

 

9. prosince 2013  

Rychlé dopadení mladého páru, který se pokusil vloupat do trafostanice 

 Večer přijali strážníci z Prahy 14 oznámení o tom, že dochází 

k vloupání do trafostanice mladým párem. Strážníci byli na místě 

v několika málo minutách. Zde spatřili mladou ženu a muže, jak se 

snaží co nejrychleji od trafostanice vzdálit. Proto je vyzvali, aby se 

zastavili a prokázali svou totožnost. Na dotaz hlídky městské policie, co 

v místě mladý pár pohledává, padlo několik smyšlených verzí. Jednou 

bylo i hledání zaběhnutého psa. Strážníci posléze provedli vizuální 

kontrolu trafostanice, kde zjistili mechanické poškození v oblasti zámku 

spolu s násilným vysazením přístupového krytu trafostanice. Hlídka 

městské policie u páru nalezla i ruční nářadí (šroubovák, kleště 

a páčidlo). Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byl mladý 

pár omezen na osobní svobodě. Strážníkům se přihlásil i oznamovatel, 

který potvrdil, že se jedná o totožnou dvojici, kterou zahlédl na 

bezpečnostních kamerách. Na místo se dostavila Policie ČR a celou věc si 

převzala k dalšímu šetření. 
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6. Veřejný a kulturní život v obci  

 

LEDEN 

 Vernisáž výstavy obrazů Aleny Novotné proběhla pod záštitou 

starosty Bc. Radka Vondry 7. ledna v Galerii 14. Výstavu s názvem „Pro 

radost“ bylo možné navštívit až do 30. ledna. 

 

Rada městské části Praha 14 na svém 52. jednání ze dne 7. ledna 

schválila podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného 

Programu prevence kriminality na rok 2013 a žádosti o dotaci v rámci 

výzvy č. 6 Operačního programu Praha adaptabilita s názvem „Podpora 

žáků na základních školách Praha 14“. Městská část se stala partnerem 

žádosti o dotaci občanského sdružení Komunitního centra Chánov.  

 

V Galerii 14 se 9. ledna ve tři hodiny odpoledne sešli zájemci 

o problematiku grantového řízení v oblasti sportu, kultury 

a volnočasových aktivit. Workshop připravila Městská část Praha 14 kvůli 

změnám v podkladech pro podání žádosti o grant. Během semináře 

získali účastníci nejen informace o inovacích v grantovém řízení, ale 

mohli si rovněž potřebné dokumenty nanečisto vyplnit. Workshopu se 

zúčastnili zástupci třiceti pěti neziskových organizací působících na 

Praze 14. Po krátké přestávce na občerstvení měli zájemci možnost 

prodiskutovat své dotazy se zástupci Oddělení územního rozvoje, 

Nadace Via, ale i příspěvkové organizace Prahy 14 Kulturní, kterou 

většina občanů Praha 14 zná pod původním názvem KVIZ. Během celého 
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setkání byly v prostoru ke zhlédnutí fotografie zrealizovaných projektů, 

jako možná inspirace pro zúčastněné. Celá akce trvala skoro tři hodiny. 

 

 Mateřské centrum Klubíčko připravilo na 12. ledna program 

Tvoření z papíru. Rodiče i děti si vyrobili papírové mandaly, puzzle, 

přáníčka či pozvánky. Kromě tvůrčích aktivit zajistilo centrum také 

odborné přednášky a poradenství zodpovědného rodičovství 

a partnerských kompetencí – program Sociálně stimulační skupina pro 

děti s rodiči „Hrátky s ptákem Zlobivákem“ (16. 01.), a seminář pro 

rodiče „Jak nastavit vhodné výchovné prostředí“ (23. 01.) z cyklu 

Zahradnický model výchovy. Postřehy a zkušenosti z výchovy svých 

ratolestí si rodiče předávali již 15. ledna na „Setkání rodičů aneb 

kavárna II“.   

 

 V KD Kyje proběhla 14. ledna již tradiční beseda s historikem 

PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Přednáška s podtitulem Moháčská 

katastrofa se tentokrát týkala konce vlády rodu Jagellonců v českých 

zemích. 

 

Městská část Praha 14 se stala novým partnerem Skupiny ČEZ 

v projektu elektromobility. Obě strany podepsaly memorandum 

o spolupráci a Praha 14 díky tomu získala k pronájmu dva 

elektromobily Peugeot iON, které budou sloužit pro potřeby Úřadu 

městské části Praha 14. 
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Automobilové emise ze spalovacích motorů běžných automobilů 

patří k nejhorším znečišťovatelům prostředí nejen u nás, ale i ve světě. 

Elektromobily naproti tomu přispívají ke zkvalitnění místních životních 

podmínek, protože neprodukují ani gram oxidu uhličitého. Zatímco ve 

světě již jezdí tisíce elektromobilů, v České republice je to jen pouhý 

zlomek – odborníci odhadují, že se u nás aktuálně využívá okolo 250 

elektromobilů. 

V Praze se jedná už o čtvrtou městskou část, která na projektu 

Elektromobilita ČEZ spolupracuje. Peugeot iON je městský automobil, 

který je z hlediska výkonu a nabízeného vnitřního prostoru srovnatelný 

s běžným malým vozem se spalovacím motorem. Maximální rychlost 

tohoto elektromobilu dosahuje 130 km/hodinu a dojezdová vzdálenost 

činí cca 150 kilometrů. Standardní nabíjení baterie trvá 6-8 hodin, 

rychlé nabíjení pak 30 minut. Výhodou elektromobilu jsou nízké 

náklady na provoz. Zatímco běžný osobní automobil jezdí v průměru za 

cenu okolo 280 korun na sto kilometrů, u elektromobilu je to zhruba 

70 korun. 

Skupina ČEZ podporuje koncept elektromobility v souladu se 

strategií FUTUR/E/MOTION. Kroky, které ČEZ v tomto směru podniká, se 

týkají podpory užívání elektromobilů a poskytování komplexních služeb 

s vazbou na distribuční síť ČEZ. Cílem je přispět k rozvoji zcela 

„bezemisní“ dopravy v České republice a testovat dopady elektromobility 

na distribuční síť. 

 

 Dne 23. ledna se v Galerii 14 uskutečnil koncert komorní hudby 

HEVENU ŠALOM ALEJCHEM aneb Přinášíme Vám pokoj. Židovské písně 

představila posluchačům zpěvem a hrou na housle Marie Kozáková – 
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Hřebíčková. Na akordeon zahrál Karel Melíšek a na bicí nástroje Jan 

Horváth.  

 

ÚNOR  

 Od 4. do 28. února probíhala v Galerii 14 výstava obrazů, kreseb 

a plastik Lukáše Kůse a keramiky Elišky Švecové. 

 

 Komunitní centrum Motýlek uspořádalo 12. února workshop 

výroby plstěných šperků pod vedením Kateřiny Hercikové. Na dopoledním 

programu byla rovněž přednáška Magdalény Dobromily Staňkové 

„Bylinky pro děti a maminky“. 

 

 Za statkem v Hloubětíně v prostoru mezi ulicemi Klánovická – 

Šestajovická bylo nutné provést zásahy do dřevin, související 

s plánovanou revitalizací původní parkové plochy. Zároveň byly 

pokáceny dvě borovice před poliklinikou v ulici Klánovická. Dřeviny byly 

silně nakloněné nad přilehlou pěší komunikaci a hrozilo jejich 

vyvrácení. 

 

 Oblastní pracoviště Domu dětí a mládeže připravilo pro děti ve 

věku osm až třináct let na jarní prázdniny pobytový tábor v Jizerských 

horách. Tématikou tábora se staly severské legendy. Pro starší děti 

a studenty do 26 lety byly určeny příměstské tábory pod pedagogickým 

dozorem a zkušenými instruktory. Účastníci si vyzkoušeli lyžování 
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v Krkonoších, navštívili aquapark v Kolíně nebo sportovní den 

v tělocvičně a v písku Beach klubu Ládví. Od 18. do 22. února se konal 

také příměstský tábor „Závod kolem světa“, v němž se děti od sedmi do 

jedenácti let snažili ve dvojicích obstarat prostředky pro cestu 

dopravními prostředky po jednotlivých kontinentech a poznávat 

tradiční zvyky a kulturu zdejších obyvatel.  

 

BŘEZEN 

Ve středu 6. března zavítali návštěvníci do Galerie 14 na vernisáž 

výstavy obrazů Milana Dufka a Štefana Škapíka jr.  Odpoledne proběhlo 

také veřejné projednávání projektu Plechárna, kde se obyvatelé MČ 

Praha 14 mohli poprvé podrobně seznámit s chystanou přeměnou 

autoservisu v komunitní centrum plného sportu, kultury a společenských 

akcí. Na realizaci projektu Plechárna finančně přispěla Nadace OKD ve 

spolupráci s Městskou částí Praha 14 a Prahy 14 kulturní. Podle 

představovaného návrhu už v září 2013 během festivalu Stop Zevling, 

kdy se Plechárna poprvé otevřela veřejnosti, nalezneme v prostorách 

bývalého autoservisu celou řadu možností pro strávení volného času: 

Kavárnu Café Plechárna, Sociální podnik Prahy 14, beatboxové 

nahrávací studio Daska Records, Vnitřní skatepark a krytou rampu, 

Integrační centrum, Skate, Bike a Design shop, ale i Církev bratrskou 

a řada dalších. Okolí Plechárny se díky architektům ze studia Edit! 

proměnilo např. ve Workout cvičiště, park pro parkour, Dirt Bike 

a Komunitní zahradu. Garanti dílčích projektů Plechárny převzali na 

svá bedra veškerou zodpovědnost za jejich fungování. 
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V sobotu 9. března se ve sportovní hale plaveckého areálu 

Hloubětín uskutečnil turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče 

od 15 let a pro hráče organizace PRST od 40. místa žebříčku mužů, ženy 

bez omezení. 

 

Městská část Prahy 14 ve spolupráci s občanským sdružením POD 

PLATANY pořádala od března Farmářské trhy, které v této části Prahy 

vznikly v roce 2011. Farmářské trhy se pravidelně konaly na dvou 

místech – ve středu u metra Rajská zahrada a v pátek na Černém Mostě. 

První Farmářský trh proběhl 13. března na Rajské zahradě, v čase od 

10 do 19 hodin. Na Černém Mostě se první trh uskutečnil 5. dubna.  

České produkty z polí, zahrad, skleníků a výroben si v našem 

jídelníčku našly své místo zejména díky kvalitě a možností vysledovat, 

kde produkt rostl, zrál nebo byl vyroben. Na pultech stánků nakupovali 

návštěvníci Farmářských trhů pečivo, uzeniny, ryby, maso, mléčné 

výrobky, med, víno, zeleninu, ovoce a květiny. Zatímco středa na Rajské 

zahradě nabízela především různé druhy zeleniny a ovoce, páteční trhy 

se orientovaly především na prodej masa a květin pro ty, kteří na víkend 

cestují na chaty a na chalupy, a čekají je práce na zahrádce. Na 

návštěvníky čekaly také ukázky vaření s mistry - šéfkuchaři, s následnou 

ochutnávkou. Právě občerstvení mělo v tomto roce více prostoru. Pro 

pravidelné návštěvníky byly připraveny prémie a slevy. Farmářské trhy 

probíhaly na obou místech až do prosince a nabídka se orientovala na 

sezónní potraviny dle ročního období. Proběhla např. oslava jablek nebo 

vín a na konci roku Adventní trhy. 
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Od pondělí 18. března mohou obyvatelé Prahy 14 využívat zcela 

novou pobočku České pošty. Na slavnostním otevření se sešli zástupci 

vedení České pošty a starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra, krátce po 

přestřižení slavností pásky pak nová pošta obsloužila první klienty. Pošta 

by měla sloužit zejména obyvatelům sídliště Černý Most, kteří dosud 

museli pro vyřizování poštovních záležitostí cestovat až na Rajskou 

zahradu. Nová pobočka sídlí přímo na hlavní nákupní trase Centra 

Černý Most naproti hypermarketu Globus a klientům nabízí 

nadstandardní otevírací dobu.  

 

 

V pátek 22. března bylo slavnostně otevřeno nákupní centrum 

Černý Most se sto dvaceti novými obchody, přičemž patnáct z nich se 

v hlavním městě objevilo poprvé. Centrum také připravilo pro věrné 

zákazníky nové služby. Velký nákup si mohou nechat odnést až k autu, 

zároveň tu bude zájemcům bezplatně radit stylistka. 

Po rekonstrukci přibylo i tisíc parkovacích míst. Původní centrum 

na Černém Mostě bylo dostavěno v listopadu 1997, v ČR bylo mezi 

obchodními centry první. Zábavní centrum s bazénem a multikinem ve 

vedlejší budově bylo dokončeno o tři roky později. 

 

 

KD v Kyjích se v úterý 26. března 2013 stal místem konference 

v rámci mezinárodního projektu Role měst v integraci sociálně 

vyloučené romské lokality - Praha 14 zaměřeného na výměnu zkušeností 

v otázce začlenění romské menšiny. Na základě přijaté vládní Strategie 

boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011 – 2015, která hovoří 
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o nutnosti koncepčního řešení sociálního začleňování, realizuje MČ 

Prahy 14 projekt, který se zaměřuje na výměnu zkušeností a přenos dobré 

praxe v oblasti řešení problémů sociálního začleňování romské menšiny 

v této městské části.  

MČ Praha 14 využívá spolupráce se zahraničními partnery, kteří 

podobnou problematiku řeší v posledních letech s nemalým úspěchem. 

Město Madrid, jeden z partnerů, reprezentuje příspěvková organizace 

IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social). Druhým 

zahraničním partnerem projektu je nizozemské město Veldhoven. Právě 

v Madridu a Veldhovenu v loňském roce proběhly, a další se chystají, 

zahraniční stáže s programem zaměřeným na získání zkušeností se 

začleněním obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit. 

Zahraniční partneři jsou zapojeni do aktivit souvisejících 

s vytvořením webové aplikace o všech projektových aktivitách a práci 

v rámci projektu - www.romplan.cz. Poskytnutím příkladů dobré praxe, 

v oblasti strategického plánování a politik samospráv, se aktivně 

metodicky podílí na tvorbě podpůrných materiálů a dokumentů.  

Českým partnerem projektu Role měst v integraci sociálně 

vyloučené romské lokality Praha 14 je společnost MEPCO (Mezinárodní 

poradenské centrum obcí), jejímž úkolem je koordinovat mezinárodní 

aktivity se zahraničními partnery a podílet se na tvorbě sborníku 

dobrých praxí ve strategickém plánování začleňování.  

Konference si dala za cíl seznámit odbornou veřejnost s průběhem 

realizace projektu. Nabyté zkušenosti prezentovali jak čeští zástupci, tak 

zahraniční partneři projektu. 
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DUBEN 

Tradiční akce SETKÁNÍ KULTUR se letos konala již počtvrté. 

Program tvořila projekce filmu, koncert romské skupiny Kale, Happening 

u metra Rajská zahrada s ochutnávkou tradičních jídel, pohádkami 

a tvůrčími dílnami pro nejmenší, vystoupení písničkáře Jana Buriana 

i Benefiční ples pro Kashitu. Akce se uskutečnila u příležitosti 

Mezinárodního dne Romů (vyhlášen na 8. duben – u příležitosti vzniku 

Mezinárodní romské unie v roce 1971 v Londýně). 

 

Program: 

 Projekce filmu "Já, moje romská rodina a Woody Allen" - ve čtyřech 

promítacích blocích (ve dnech 9. a 12. dubna) pro žáky 8. a 9. třídy 

základních škol sídlících na Praze 14 (ZŠ Vybíralova a ZŠ Generála 

Janouška), s následnou diskuzí na téma: "Je těžké dosáhnout svých cílů 

(profesních), pokud patřím k jedné z menšin žijících v ČR?" 

 

 KONCERT SKUPINY KALE - dne 10. 4. od 19:00 hod v Kulturním 

domě Kyje, Šimanovská 47, Praha 9. Před skupinou Kale se představení 

dětský romský soubor Loľi Ruža z Prahy 14, a dětský romský soubor 

neziskové organizace Prádelna z Prahy 5. 

 

 HAPPENING U METRA RAJSKÁ ZAHRADA - v sobotu 13. 4. od 14:00 

do 18:00 hod. Vedle ochutnávky tradičních jídel z různých koutů světa, 

čeká na návštěvníky a obyvatele Prahy 14 hudební produkce: Na pódiu 

zahrají dvě romské kapely a tři kapely složené z cizinců žijících v ČR. 

Zazní tak rytmy romské, iránsko-arabské, ugandské, ale i písně západní 
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Afriky. Na děti čeká bohatý program ve stanu, kde budou probíhat živě 

ilustrované romské pohádky a výtvarná dílna (ve 14:00 krátká výtvarná 

dílna, v 15:00 pohádka Žába, v 16:00 krátká výtvarná dílna, v 17:00 

pohádka Dřevěná Kráva. Hraje: Tomáš Běhal, Divadlo Toy Machina, 

kreslí: Klára Marešová). 

 

Akce doplnil i program KD v Kyjích:  

 11. 4. od 18.30 hod. - JAN BURIAN - netradiční cestování se 

známým písničkářem, spisovatelem, fejetonistou, cestovatelem 

a průvodcem v jedné osobě. 

 12. 4. od 19.30 hod. - BENEFIČNÍ PLES PRO KASHITU - jeho výtěžek 

přispěje na odkoupení domečku - zázemí zambijské neziskové 

organizace 

 

 

Od 29. dubna do 6. června realizovala Městská část Praha 14 

ve spolupráci s kynology a veterináři projekt PSÍ ŠKOLKA. Úkolem akce 

bylo informovat majitele psů o správné výchově domácích mazlíčků, 

jejich výživě, hrách. Psí školka je určena pro obyvatele MČ Praha 14, kteří 

psa již vlastní, ale třeba i těm, kteří o pořízení psa teprve uvažují. Psí 

školku tvořily 3 výukové lekce ve 3 dnech na 3 místech Prahy 14 

zaměřené vždy na jedno konkrétní téma: 

 

1. týden PSÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

2. týden OVLADATELNOST 

3. týden CESTOVÁNÍ SE PSEM 

4. týden CO MI DÁŠ DOBRÉHO? 

5. týden AKTIVITY, ZÁBAVA 
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6. týden MYSLI CHVÍLI JAKO PES 

 

Lekce probíhaly během šesti týdnů, vždy od 17,00 do 18,30 hodin 

na stálých místech: V pondělí v centrálním parku poblíž polikliniky 

Parník (sídliště Černý Most I), v úterý v Hloubětíně za bazénem vedle 

statku a ve čtvrtek na travnatém prostoru nad konečnou zastávkou 

metra Černý Most, mezi ulicemi Bryksova, Mansfeldova a Kučerova 

(sídliště Černý Most II). 

Projekt Psí školka pomohli zajistit kynologové z řad spolků 

a sdružení působících na Praze 14, kteří si rozdělili jednotlivá témata: 

Václav Sklenář z Kynologického klubu Kyje vedl výuku o psím 

příslušenství a výživě. Ovladatelnost přednášely Ilona Štekrlová ze ZKO 

Hloubětín a Renata Hofmann z Agility, která měla na starost též lekci 

věnovanou psychologii. Lenka Šetková ze Psí školky Happy dog se 

zaměřila na téma cestování se psem. Aktivity a zábavu přiblížila 

Zuzana Rozová z OSA Hloubětín. 

 

 

V sobotu 27. dubna uspořádala městská část Praha 14 ve 

spolupráci s Českým rybářským svazem a místní organizací ČRS Prahy 9 

Dětské rybářské závody. Zúčastnit se mohly děti ve věku do 15 let, které 

lovily kapry v rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě.  

  

 

 V dubnu jsme slavili rovněž DNY ZEMĚ - vícedenní společný 

ekologicko-kulturní projekt škol, neziskových organizací a Hlavního 

města Prahy. Do 27. dubna byl pro návštěvníky připraven zajímavý 
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program plný přírodovědných a ekologických soutěží, se zábavnými 

hrami a s bohatou kulturní nabídkou.  

Tematicky byla letošní kampaň zaměřena především na vodu, a to 

i proto, že rok 2013 byl vyhlášen Mezinárodním rokem vodní spolupráce. 

Během kampaně získali účastníci různé informační materiály týkající 

se nejen vody, ale též problematiky odpadů, zeleně, využívání energie aj.  

 

Program kampaně: 

3. - 26. 4. ZŠ Generála Janouška: Dny činu pro planetu Zemi 

18. 4. (14:00 - 19:00) klub JAHODA: Den Země s JAHODOU s programem 

pro malé i velké s ukázkou dravých ptáků, soutěžení pro děti 

19. 4. (15:00 - 17:00) YMCA Praha, MC Klubíčko: Hrátky s přírodou s 

programem plným veselých her pro děti, s ukázkou živých netopýrů 

22. 4. 2013 obchodní dům IKEA Černý Most: Den Země IKEA 

22. 4. 2013 na zahradě DDM Praha 9: Rekordy v říši zvířat - den plný 

her a soutěží pro děti každého věku 

23. 4. 2013 na tubusu metra Rajská zahrada: Vítání cykloobčánků (ve 

spolupráci s Městskou policií) 

24. 4. (10:00 - 16:30) u metra Rajská zahrada: Farmářské trhy s Jarním 

JAHODOVÝM benefičním bazarem 

25. 4. (10:00 - 16:30) u metra Rajská zahrada: Den Země Městské části 

Praha 14 - tradiční akce s bohatým kulturním a doprovodným 

programem, soutěžení pro děti 

26. 4. (10:00 - 16:30) u metra Černý Most: Farmářské trhy s Jarním 

JAHODOVÝM benefičním bazarem 
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27. 4. (13:00 - 16:30) u metra Hloubětín (Vetiškovo náměstí): Tajemství 

legionářovy truhly - zážitková hra týmů s hledáním indicií vedoucími 

k pokladu. 

 

V sobotu 27. 4. 2013 se konala první Urban game, městská hra, 

v níž soutěžící hledali kód k otevření tajemné legionářovy truhly, jež se 

podle herní legendy našla v jednom z legionářských domků na 

Jahodnici. Soutěžící na třech různých trasách pátrali po indiciích 

k jejímu otevření. Pro rodiče a malé děti byla připravena 1,5 km dlouhá 

trasa, středně dlouhá měřila 3 km a nejdelší 5 km. Při řešení úkolů 

napovídaly účastníkům historické osobnosti, například Marie Terezie či 

Karel IV. Úspěšní řešitelé si poté mohli odnést část pokladu.  

 

 

KVĚTEN 

Dne 7. května ve 12 hod. proběhl na hřbitově v Hloubětíně pietní 

akt u obnoveného hrobu vrchního policejního strážmistra Ferdinanda 

Vajsara z Hloubětína, jenž padl 5. 5. 1945 při zahájení Pražského 

povstání proti nacistickým okupantům. Slavnostního odhalení se 

zúčastnili zástupci policie, policejního muzea i příbuzní strážmistra 

Vajsara, kteří přijali původní plastiku hlavy Krista, jedinou dochovanou 

ozdobu původního hrobu. Poručíku Vajsarovi se dostalo všech poct, 

vypáleno bylo několik čestných salv a hrob slavnostně vysvětil policejní 

kaplan.  

 

 

84. středisko Skautu v Praze 9 – Kyjích uspořádalo 18. května 

setkání ve své skautské klubovně. V rámci tradičního skautského 
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JARMARKU na všechny příchozí čekaly hry a soutěže se zkouškou 

skautských dovedností. Účastníci jarmarku měli rovněž možnost 

nakoupit ruční výrobky a občerstvení. 

 

 

Festival ve veřejném prostoru Street For Art zahájil svůj šestý ročník 

22. května na Černém Mostě u výstupu ze stanice metra Černý Most, kde 

bylo deset let opuštěné staveniště. Architekti Mjölk upravili veřejný prostor 

pro potřeby seminářů, diskusí a koncertů, festivalovou kavárnu navrhli 

Edit! architekti. Prostor festivalu se měl stát modelovým příkladem 

participace veřejnosti na kultivaci města a příkladem spolupráce 

umělců, odborníků a zástupců města na veřejné správě. Večer probíhaly 

koncerty a umělecká výtvarná představení s hudbou Johany Švarcové.  

Festival zahájilo dopoledne Dětské fórum šedesáti účastníků 

6 základních škol této pražské části. Děti definovaly největší problémy 

z okolí svého bydliště a diskutovaly o nich se zástupci Úřadu městské 

části Praha 14. Jako nejdůležitější byla vybrána témata: Bezpečnost, 

Životní prostředí, Doprava, Školství. Jako problém označily děti absenci 

vlastní tělocvičnu v ZŠ Šimanovská. Je pozoruhodné, že pro 

ZŠ Šimanovskou hlasovaly i děti z jiných škol. Na dalším pořadí se 

umístily: Absence lékařské pohotovosti (dětskou zajišťuje Nemocnice 

Bulovka a pro dospělé Prosek), potřeba opravit běžecký ovál na 

ZŠ Vybíralova a chybějící parkovací místa u základních a mateřských 

škol. Mezi označenými byly též problémy s bezdomovci, špatné osvětlení 

ulic, chybějící cvičáky pro psy, nedostatek nemocnic, nová výstavba na 

úkor zeleně či potřeba prodloužení trasy tramvaje. 
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ČERVEN 

Dvířka babyboxu zřízeného před osmi roky, 1. června 2005 

v GynCentru, se otevřela 7. června 2013 ve 12:45. Děťátko odložené do 

babyboxu je osmnáctým děťátkem, jež prošlo do nového života dvířky 

vyhřívané bedýnky v hloubětínském GynCentru. Odložený chlapeček byl 

zcela čerstvě a předčasně porozený. Pravděpodobně se narodil v těsné 

blízkosti hloubětínského zámečku. Do babyboxu byl odložený zcela 

nahý, ještě mokrý. Chlapeček byl pojmenován Petr Štěpán – Pícha. První 

část jména získal po lékaři, který mu poskytl první pomoc, druhou část 

po primáři Petru Píchovi. 

 

 

V rámci tradiční ankety Zlatý AMOS bylo oceněno šest nejoblíbenějších 

učitelů základních škol z Prahy 14. Žáci letos hlasovali pro své 

pedagogy již podvanácté.  

ZŠ Bří Venclíků – Mgr. Lucie Pokorná 

ZŠ Vybíralova – Mgr. Hana Kauzálová 

ZŠ Hloubětínská – Mgr. Jaromír Horníček 

ZŠ Chvaletická – Mgr. Jana Bartáková 

ZŠ Šimanovská – Mgr. Pavlína Ticháčková 

ZŠ Generála Janouška – PaedDr. Hana Vohralíková 

  

 

Den plný sportu odstartoval 15. června v 9:00 v areálu ZŠ Chvaletická. 

Na programu byl turnaj smíšených trojic v nohejbale, turnaj jednotlivců 

v ping-pongu, turnaj v malém fotbale v počtu 5+1, turnaj ve 

speedmintonu, turnaj v beach volejbalu a ve streetballu. Nechyběly ani 

atletické disciplíny jako běh na 60 m, běh na 200 m, běh na 400 metrů, 
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vrh koulí a skok daleký. Děti měly pod odborným dohledem možnost 

využít vnitřní horolezeckou stěnu. Sportovním dnem prováděla Veronika 

Petrová alias NIKITA.  

 

 

ČERVENEC 

Od 3. července do 25. září probíhalo v Centrálním parku Černý 

Most poblíž polikliniky Parník taoistické cvičení tai-chi. Vždy ve středu, 

v čase od 18 do 19 hodin se občané pod vedením cvičitele ze Sdružení 

taoistického tai-chi učili praktické rady – jak kompenzovat sedavý 

způsob života, stres a nedostatek fyzické aktivity. Taoistické tai-chi je 

praktikováno v 25 zemích světa, od roku 1993 též v ČR. Cvičení vychází 

z celoživotního úsilí mnicha Moy Lin-shina, který prostřednictvím 

sestavy složené ze 108 prvků stylu Yang přiblížil filozofii a podstatu 

technik taoistické vnitřní kultury. Pohyby v taoistickém tai-chi jsou 

efektivní terapií v celé řadě zdravotních problémů: při nedostatečné 

kardiovaskulární cirkulaci, u vysokého krevního tlaku, artritidě, 

bolestech v zádech, problémech s dýcháním i trávením, nebo při potížích 

nervového původu. 

Charakteristickým znakem taoistického tai-chi je značný stupeň 

protažení a rotace v každém pohybu. Při důsledném praktikování 

dochází k obnovení správné cirkulace, flexibility a k uvolnění napětí. 

Tím tai-chi pomáhá obnovit zdraví a udržovat správnou funkci všech 

tělesných systémů, orgánů a tkání. 

Taoistické cvičení si oblíbila řada obyvatel Prahy 14, i když první 

lekci 3. června rozehnal déšť!  

 



92 
 

 

Ve středu 10. července dopoledne se to před ZŠ Bratří Venclíků 

hemžilo samými šikovnými umělci – kdo měl chuť a neodjel na 

prázdniny, ten dostal křídy a maloval. Na stovku účastníků tradiční 

akce Malování na chodníku čekaly drobné dárečky a pamlsky. 

 

 

Za účasti zástupců Úřadu MČ Praha 14 a neziskové organizace 

Jahoda došlo ve středu 17. července v 16 hodin ke slavnostnímu 

přestřižení pásky a zahájení provozu dětského hřiště ve Vybíralově ulici. 

Krásné počasí a touha vyzkoušet vše, co hřiště nabízí, přilákalo téměř 

stovku dětí a zhruba třicítku rodičů. Děti hledaly trilobity, strkaly se 

u lanovky, stavěly první bábovičky, překonávaly provazovou prolézačku, 

sjížděly klouzačku, obsluhovaly kladkostroj, šeptaly do zvukovodu 

a soutěžily.  

 

 

Stavební práce si od 15. července do 15. srpna 2013 vyžádaly 

uzavření hloubětínského bazénu.  Podle Jana Tošnera z provozovatelské 

firmy Montservis Praha, a.s. byla oprava realizována přes prázdniny 

proto, aby nebyla narušena pravidelná plavecká výuka mateřských 

a základních škol. Vedle dětí z mateřských a základních škol, které 

v Hloubětíně absolvují plavecký výcvik, využívají bazén také akvabely, 

účastníci potápěčské školy a plaveckých kurzů. Sportovní areál stal se 

základnou též pro hráče tenisu, basketbalu, volejbalu, chodí sem lidé do 

tělocvičny, a dokonce se zde scházejí plastikoví modeláři. Podle 

průzkumu je právě v tomto období nejnižší návštěvnost bazénu, protože 
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lidé bývají na dovolené. Opravy se dočkala galerie, kde zrezivělá 

ocelová konstrukce hrozila pádem. Pokud by k výměně části nosného 

zařízení nedošlo, mohl by se prostor, ve němž jsou umístěny toalety, 

sprchy i šatny, stát svým uživatelům životu nebezpečným.  

Bazén v Hloubětíně prošel rozsáhlými opravami naposledy v roce 

2003. Tehdy byl kromě kompletní rekonstrukce elektrické instalace, 

opraven celý vnější plášť bazénu, vyměněny dveře a zmodernizován 

prostor občerstvení. V pánských i dámských sprchách se objevily parní 

komory.  

 

 

SRPEN 

Další dětské hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka se 

slavnostně otevřelo v sobotu 31. srpna v Hloubětíně. Poslední 

prázdninový víkend si děti užily spoustu soutěží, zábavy i vystoupení. 

Stavbu moderního hřiště realizovala společnost Lidl a místní si ho 

zasloužili ve veřejném hlasování, proběhlém během února. 

Celý slavnostní den se nesl ve znamení her, soutěží, dárků 

a nechybělo vystoupení Michala z Kouzelné školky nebo divadlo 

o Rákosníčkovi.  

Rákosníčkovo hřiště je umístěno v oblíbeném místě zvaném 

"Bramborák", které zde má dlouholetou tradici. Na tomto místě si totiž 

hrály minimálně dvě předchozí generace dětí! Symbolický klíč od 

Rákosníčkova hřiště převzal starosta Městské části Praha 14 Radek 

Vondra. Je jistě zajímavostí, že projekt Rákosníčkova hřiště slouží 

městům často jako první impuls k revitalizaci lokality, v níž hřiště 

vzniká.  
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Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k 

aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou 

stěnu, lanovou překážku, nechybí kolotoč ani různé druhy houpaček. 

Klidovou zónu doplňuje domeček, a oplocené hřiště poskytuje dostatek 

laviček a zpevněnou plochu pro kočárky. Rákosníčkovo hřiště je určeno 

zejména dětem předškolního věku. 

 

 

ZÁŘÍ 

Od září mohou žáci Základní školy Generála Janouška využívat 

odborné poradenské služby Školního poradenského pracoviště. Žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována např. komplexní 

metodická podpora, diagnostická činnost a individuální podpora 

formou konzultací, nápravy a vypracování školních individuálních 

vzdělávacích plánů. Výuka žáků druhých a třetích ročníků základní 

školy se speciálními vzdělávacími potřebami bude probíhat s využitím 

asistentů pedagoga.  

Cílem tohoto projektu je poskytnutí individuální i skupinové 

podpory znevýhodněným žákům Základní školy Generála Janouška 

rozšířením a zvýšením kvality služeb Školního poradenského pracoviště. 

Projektem bude vytvořena metodika práce s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kterou pak budou moci využít jak školy na 

městské části Praha 14, tak i jinde.  

  Činnost Školního poradenského pracoviště zajišťují kvalifikovaní 

odborníci, tj. psycholožka, speciální pedagogové a sociální pracovnice. 

Toto pracoviště podporuje svými službami žáky, ale i jejich rodiče. 

Odborní pracovníci jsou k dispozici pro jakékoliv dotazy související se 
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vzděláváním dětí. Vybraným žákům bude poskytováno zdarma 

doučování německého/anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. 

Doučování bude probíhat po vyučování.  

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ostatních 

základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 budou 

poskytovány projektem odborné konzultace a poradenství spojené 

s nápravou vývojových poruch učení a pro pedagogy konzultace 

a poradenství spojené s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů.  

 

 

Plechárna se z podoby bývalého autoservisu a staré kotelny 

proměnila pod vedením architektů edit! architects během léta v tvůrčí 

inkubátor a místo pro setkávání nejen místních. Během týdne od 9. do 

14. 9. 2013 se otevřela veřejnosti s programem Týden Plechárny. Vedení 

připravilo odpoledne pro děti se spolupráci s Nadací Proměny, koncerty 

projektu Zkušebny.com, který našel v Plechárně zázemí, otevření 

komunitní zahrady a kompostu, sportovní odpoledne v multifunkční 

hale, zahájení skateové školky pro nejmenší a především slavnostní 

otevření nové odpočinkové verandy a zóny pro život ve veřejném prostoru 

v bezprostředním okolí Plechárny. Vyvrcholením zkušebního týdne 

Plechárny byl sedmý ročník kulturního a volnočasového festivalu Stop 

Zevling. 

Plechárna je nově vznikající kulturní a volnočasové centrum 

nacházející se na jižní části sídliště Černý Most v blízkém okolí 

plánovaného městského parku a stávajícího skate parku. Centrum 

nabízí zázemí pro městské sporty, otevřenou verandu pro odpočinek 

a trávení volného času i komunitní zahradu, víceúčelovou vnitřní 
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sportovní a volnočasovou halu a především prostory, které by měli 

využívat aktivní obyvatelé a neziskové organizace. Připraveno je zázemí 

pro hudební zkušebny místních kapel, klubovna či zasedací místnost pro 

vedení kurzu cizího jazyka a češtiny, místnosti, které budou sloužit jako 

grafické či umělecké ateliéry, multifunkční hala pro sportovní 

a volnočasové aktivity, foyer, v němž si v klidu můžete posedět, nebo 

příjemná veranda od edit! architects napojená na blízký skatepark.  

Slavnostní kolaudace a zahájení provozu nového kreativního 

a volnočasového centra proběhla v pátek 13. září. Ambiciózní projekt má 

však rovněž řadu odpůrců. Místní obyvatelé se obávali, aby se centrum 

nestalo místem, kde se budou shromažďovat lidé závislí na drogách 

a alkoholu.  

 

 

1. ročník jednodenní akce PEStival Prahy 14: KDO SI HRAJE, 

NEKOUŠE navázal na projekt PSÍ ŠKOLKA Prahy 14, jenž probíhal od 

dubna do června letošního roku, a zúčastnilo se ho na 200 chovatelů se 

svými psy. Zábavný i výchovný program PEStivalu měl přispět 

k bezkonfliktnímu soužití mezi pejskaři a "nepejskaři" a pomoci 

s řešením možných nástrah těm, co o koupi psa uvažují. Akce se konala 

v sobotu 21. září od 10 do 17 hodin na prostranství pod skateparkem 

u Plechárny na sídlišti Černý Most. 

V pomyslné psí aréně zábavy – na louce vymezené téměř dvěma 

desítkami stánků – měli návštěvníci možnosti spatřit ukázky psích 

sportů, jako je agility, dogfrisbee, dogdancing. Nechyběly ani takové 

vymoženosti jako psí fotograf, a dokonce psí salón s kadeřníkem. Po celý 
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den odpovídali na dotazy ze života chovu psa, a z něj vyplývajících 

situací, odborníci z řad kynologů, veterinářů a zástupců městské policie.  

Na akci dostaly prostor pro prezentaci kynologické organizace - 

ZKO Hloubětín, Kynologický klub Kyje, OSA Hloubětín, o. s., Výcvik hrou, 

o. s. 

 

V úterý 24. září a v pátek 27. září zjišťovali obyvatelé MČ Praha 14 

pod dohledem odborníků, v jaké kondici je jejich tělo, čím by mohli 

zlepšit své zdraví, jak preventivně předcházet nádorovým onemocněním. 

Vyzkoušeli si, jak na člověka působí alkohol či jiné návykové látky za 

volantem. Do DNŮ ZDRAVÍ MČ PRAHA 14 se zapojila řada organizací: 

Český červený kříž, Policie ČR, Liga proti rakovině Praha, BESIP, Svět 

zdraví a Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním. 

V úterý 24. září od 9 do 12 hodin ve vestibulu Polikliniky Parník 

probíhalo měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi. Lékaři rovněž 

podávali informace o prevenci nádorových onemocnění. Účastníci Dnů 

zdraví mohli využít také přítomnosti výživového specialisty, který na 

základě naměřených hodnot na speciální váze s analyzátorem 

tělesného tuku vyhodnotil stravovací návyky klienta a doporučil 

vhodnou změnu jídelníčku. 

V pátek 27. září od 14 do 18 hodin na prostranství před stanicí 

metra Rajská zahrada předvedl Český červený kříž zásady při 

poskytování první pomoci. Policisté informovali občany o bezpečnosti 

silničního provozu, prohlédnout si mohli též vozidlo Zdravotnické 

záchranné služby hl. města Prahy. Dospělí účastníci Dnů zdraví měli 

možnost vyzkoušet si simulátor nárazu a koordinaci pohybů pod vlivem 

alkoholu nebo jiných návykových látek. 



98 
 

 

ŘÍJEN 

Městská část Praha 14 se koncem září opět zúčastnila "Soutěže 

úřednické zdatnosti", kterou pořádala MČ Praha 16 ve spolupráci s MČ 

Praha 13. Soutěžilo se v úřednických disciplínách (např. razítkování na 

čas, úřednická popelka, hod spisovou složkou na cíl apod.), ale také ve 

sportovních disciplínách (stolní tenis, lukostřelba, plážový volejbal...). 

Celkem se zúčastnilo sedm městských částí (včetně MHMP). Akce, která 

měla nejen soutěžní, ale rovněž silný charitativní náboj, nakonec 

vynesla do Povodňového fondu MČ Praha 16 částku 18 760 Kč, jež 

pomůže postiženým občanům, kteří měli při červnové povodni zatopené 

rodinné či bytové domy. Příští ročník soutěže bude připravovat vítěz 

letošního turnaje, Městská část Praha 15. 

 

 

V sobotu 5. října se na Černém Mostě konala v rámci dne 

architektury komentovaná procházka po místním sídlišti. Cíl 

představovala část jeho druhého obytného souboru, konkrétně výstavba 

číslo 4 architekta Vladimíra Štulce. Ta vznikla už po roce 1989, a měla 

být původně vybudována jako panelové sídliště, podobně jako předchozí 

výstavby, nakonec k tomu však nedošlo. Po roce 1989 byla na toto území 

vypracována nová architektonická studie, kterou byli pověřeni 

architekti z ateliéru Héta. Ti tuto část sídliště pojali v kontrastu k běžné 

uniformní panelové výstavbě. Přistoupili ke komponování s takovou 

hravostí, že se tu vytvořila pestrá skladby hmot a barev, skvěle 

vypovídající o pozdní postmoderně. I když už šlo o postkomunistickou 

výstavbu, po architektonické stránce odpovídá spíš postupům běžným u 
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normalizačních sídlišť. Jedná se například o oživené vnitrobloky, které 

jsou pořád pojaté jako společné prostory. Měly být společné všem 

obyvatelům i lidem zvenku.  

 

 

Party mladých lidí čistily kovové konstrukce, zbavovaly točitá 

schodiště nelegálního výlepu, natíraly zábradlí, zametaly. Práci jim 

zpestřoval chvílemi taneční, pak zase hudební doprovod. Právě takový 

obrázek se naskytl 10. října kolemjdoucím poblíž stanice metra Černý 

Most a přilehlého autobusového nádraží. Úklidové čety mladých 

dobrovolníků a dobrovolnic tam po svém – tak trochu jako happening – 

spustily celorepublikový projekt nazvaný 72 hodin – Ruku na to! 

Oficiální zahájení na Černém Mostě proběhlo za účasti pražského 

primátora Tomáše Hudečka a starosty MČ Praha 14 Radka Vondry. Ti ve 

svých vyjádřeních zmíněnou akci ocenili, stejně jako odhodlání 

dobrovolníků přispět aspoň skromným činem k tomu, aby místo, kde žijí, 

trochu „prokouklo“. A nezůstali u slov: pustili se do práce spolu s nimi. 

Na Černém Mostě přiložila kromě dětí z místních základních škol a 

náhodných pomocníků ruku k dílu i přibližně dvacítka cizinců. Šlo 

o celkem tři skupiny zahraničních dobrovolníků, konkrétně z Maďarska, 

Polska a Izraele.  

Kromě pódiového programu, moderovaného Josefem Kudrnou, 

sloužila k rozptýlení malých i větších dobrovolníků také sada bílých 

panelů, přichystaná k tomu, aby je pomocí barevných lepenek a fixů 

uzpůsobili k obrazu svému. Zmíněnými aktivitami se organizátoři 

snažili ukázat, že péče o veřejný prostor by měla být v podstatě věcí všech 

lidí, kteří nejsou lhostejní.  
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Nad projektem převzali patronát herečka Jenovéfa Boková, herec 

Filip Cíl, režisérka Alice Nellis a modelka Barbora Vida Kolářová. 

Partnery projektu 72 hodin – Ruku na to! jsou Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,  Geis Parcel CZ s.r.o., Alkyton, Cinema City, DOX – 

Centrum současného umění, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 14.  

 

 

Již podruhé měli žáci posledních ročníků základních škol možnost 

získat ucelenou představu o středních školách a učilištích, které 

poskytují na území Prahy vzdělání v oborech s výučním listem. Ve dnech 

17. a 18. října se v prostorách Střední školy COPTH konal JARMARK 

ŘEMESEL. Na trhu práce trvá nedostatek řemeslníků z dříve silně 

zastoupených oborů (např. stavebnictví). Pokusit se tento trend změnit 

si druhým rokem vzal za svůj cíl JARMARK ŘEMESEL, na němž jednotlivé 

střední školy a učiliště prezentovaly nejen nabízené studijní programy, 

ale především dlouhodobější perspektivu a možnosti uplatnění svých 

absolventů na trhu práce. Poprvé se JARMARK ŘEMESEL konal v roce 

2012, a zájem u žáků z Prahy 14, kteří stáli před rozhodnutím kam dál 

po základní škole, byl obrovský. Předvedla se především odborná učiliště 

s technickým zaměřením, ovšem nechyběli ani zástupci Cechu obkladačů 

a Cechu malířů a lakýrníků.  

 

 

Slavnostní odhalení naučných ornitologických panelů v „Zelené 

učebně“ ZŠ Generála Janouška v Praze 14 na Černém Mostě proběhlo 

22. října v krásném podzimním odpoledni. Setkání žáků, pedagogů 

a partnerů projektu zahájila ředitelka školy Mgr. Ilona Šťastná, která 
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všechny srdečně přivítala a představila účastníkům mladé autory 

encyklopedických ilustrací z řad žáků druhého stupně, jež se na tvorbě 

naučných panelů podíleli. 

 

 

Mladí výtvarníci si převzali ocenění a věčné dary a společně se na 

památku vyfotografovali před nově instalovanými naučnými panely. 

Všude převládala dobrá nálada a příjemný pocit z dobře vykonané 

práce. Panely v podzimním sluníčku zářily a nikdo nepochyboval, že 

„Zelená učebna“ v zahradě školy získala další harmonický prvek 

k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě nejen žáků školy, ale 

i všech návštěvníků školní zahrady z řad široké veřejnosti. 

 

 

LISTOPAD 

Ve středu 13. listopadu proběhl na Rajské zahradě v době 

svatomartinských farmářských trhů slavnostní křest nové KUCHAŘKY 

Z FARMÁŘSKÝCH TRHŮ hradního šéfkuchaře historických jídel, novináře 

a scénáristy, kuchaře Lubomíra Keprta. Kmotrou publikace se stala 

Halina Pawlowská. 

Po slavnostním křtu proběhla autogramiáda, z níž si mohli 

zájemci odnést KUCHAŘKU Z FARMÁŘSKÝCH TRHŮ i s autorovým 

věnováním. A sám kuchař Lubomír Teprt připravil pro účastníky 

Hajduckou polévku, jejímž základem jsou brambory s klobásou.  

 

 

V listopadu proběhl 8. ročník preventivního stomatologického 

programu DĚTSKÝ ÚSMĚV. Jeho organizátorem je Odbor sociálních věcí 
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a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 14 a Oblastní stomatologická komora 

Prahy 9. Do dvanácti mateřských škol, které se do akce DĚTSKÝ ÚSMĚV 

zapojily, zakoupila Městská část zásobu zubních kartáčků a zubních 

past. Ve školkách odborníci na ústní hygienu průběžně vysvětlovali 

a ukazovali, jak správně si mají děti své zoubky čistit.  Po každém jídle se 

děti s opravdovým zaujetím pro správnou věc chopily kartáčků. Protože 

děti vůbec nemusely k čištění zoubků přemlouvat, chválily si program 

DĚTSKÝ ÚSMĚV i učitelky. 

Organizátoři projektu DĚTSKÝ ÚSMĚV se nechali inspirovat ve 

Švýcarsku, kde podobný program úspěšně běží již 20 let. Přínosem 

takového preventivního působení u dětí předškolního věku je už to, že se 

při preventivní prohlídce nebudou bát otevřít pusu. 

Na špatném stavu dětského chrupu se podepsalo i zrušení školních 

zubařských prohlídek, které byly za minulého režimu povinné. Dnes 

neexistuje žádný státem organizovaný a kontrolovaný preventivní 

program, který by se zaměřoval na výuku čištění zubů. Navíc se dnes k 

dětem dostává obrovské množství sladkostí a sladkých nápojů. A co 

možná děti potěší: Pro zuby je nevhodné, když děti konzumují menší 

příděly sladkostí v průběhu celého dne (bakterie, které kazy způsobují, 

jsou nepřetržitě "vyživovány"). Je mnohem lepší, když dítě sní všechny 

bonbony naráz! 

A v čem ještě vidí stomatologičtí odborníci rezervy? Ve společném 

čištění zubů dětí a rodičů. Děti se totiž údajně domnívají, že si dospělí 

zuby nečistí, a proto mnohé z nich kartáček odmítají. Správné čištění 

zubů je jemná motorika, pohyby kartáčkem jsou náročné podobně jako 

psaní, bez dočišťování zubů rodiči nemá dítě šanci své zuby důkladně 

vyčistit, toho je schopno často až v pubertálním věku, kolem dvanácti let. 
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PROSINEC 

O víkendu od 7. do 9. prosince se v hloubětínském bazénu konala 

tradiční sportovní akce - Vánoční cena Prahy, jež patří k nejkrásnějším 

závodům v synchronizovaném plavání. Prestižního závodu se 

každoročně účastní zástupci předních světových velmocí tohoto vodního 

sportu. Ve značné konkurenci se dokázaly prosadit domácí akvabely. 

Členky pořadatelského klubu SK Neptun obsadily 2. příčku 

v kombinovaných sestavách a 3. místo získaly v celkovém hodnocení. 

V seniorské kategorii uspěly Aneta Koubková a Sabina Holubová. 

V duetu vybojovaly 2. místo ve volných sestavách.  

 

 

Ve čtvrtek 12. prosince probíhaly od 14 hodin „Vánoce Prahy 14.“ 

Před vstupem do stanice metra Rajská zahrada nabízely své výrobky 

neziskové organizace působící na území městské části Prahy 14. 

Připraven byl také doprovodný kulturní program. Krátce po zahájení 

vánočního festivalu vystoupil moldavský folklórní soubor Kodrjanka. 

Soubor Chupela – trojice andělských postav na chůdách – zahrál za 

doprovodu tahací harmoniky či trianglu klasické koledy a současně 

přiblížil návštěvníkům trhu původ Vánoc a vánočních tradic. Pro děti 

bylo inscenováno pohádkové představení.  

 

 

V pondělí 16. prosince od 17 hodin proběhla v kulturním domě Kyje 

projekce časosběrného dokumentárního filmu Periferní snění. Snímek 

vypráví o lokální kultuře a vzniku komunitního centra Plechárna na 

sídlišti Černý Most. Zabývá se otázkou, zda jde zlepšit kvalitu života 

podporou a rozvojem vztahů lidí ke konkrétnímu místu, kde žijí. Cílem 
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podobných projekcí je konfrontovat obyvatele různých městských částí se 

situacemi, které jsou možná podobné jejich vlastním příběhům a také 

ukázat, že kultura na periferii nemusí být okrajovým tématem. Po 

projekci následovala přednáška a společná diskuze s umělcem 

Vladimírem Turnerem, který se věnuje intervencím ve veřejném prostoru. 
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7. Počet obyvatel 

 

Datum Černý Most Hloubětín Hostavice Kyje Celkem 

Praha 14 

Dolní 

Počernice 

Celkem 

v evidenci  

Úřadu P 14 

31.1.13 22433 9051 2136 6900 40520 2167 42687 

28.2.13 22404 9052 2153 6902 40511 2179 42690 

31.3.13 22415 9044 2154 6910 40523 2172 42695 

30.4.13 22393 9024 2163 6902 40482 2174 42656 

31.5.13 22390 9007 2156 6903 40456 2174 42630 

30.6.13 22403 9017 2164 6907 40491 2178 42669 

31.7.13 22403 9019 2183 6936 40541 2185 42726 

31.8.13 22380 9002 2187 6929 40498 2185 42683 

30.9.13 22381 9011 2197 6921 40510 2184 42694 

31.10.13 22368 9014 2198 6928 40508 2190 42698 

30.11.13 22372 9020 2203 6937 40532 2187 42719 

31.12.13 22355 9010 2205 6953 40523 2179 42702 
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8. Činnost úřadu městské části Praha 14 

 

8.1. Odbor dopravy a ochrany prostředí 

Oddělení ochrany prostředí Odboru dopravy a ochrany prostředí
6

 

zabezpečuje zajištění kompletní péče o zeleň rostoucí na pozemcích, 

které jsou ve svěřené správě MČ Praha 14. Zároveň je v jeho 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 a loveckých lístků. 

V oblasti údržby zeleně došlo v roce 2013 k zajištění zásadních 

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

např. dokončení revitalizace zeleně před budovou ÚMČ Praha 14 

a ZŠ Bratří Venclíků, revitalizace parkové plochy v okolí pietního místa 

vymezené ulicemi Sadská, V Novém Hloubětíně, Zelenečská a V Humenci 

a také revitalizace prostoru za statkem v Hloubětíně mezi ulicemi 

Klánovická a Šestajovická. 

V oblasti údržby a rozvoje dětských hřišť stojí za zmínku otevření 

nového dětského hřiště v ulici Vybíralova na Černém Mostě, jedná se 

o atypické dětské hřiště. Jediné tohoto druhu na Praze 14, které slouží 

svým uživatelům od července 2013. Další dětské hřiště bylo otevřeno 

v měsíci srpnu v parčíku u ulice Splavná v lokalitě Hutě. Následovalo 

také v srpnu otevřené dětské hřiště v ulici Sadská. Jedná se 

o „Rákosníčkovo hřiště,“ které bylo vybudováno ve spolupráci se 

                                                           
6

 Dále ODOP 
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společností Lidl Česká republika, v. o. s. Vně oploceného areálu bylo 

postaveno a otevřeno venkovní fitness pro všechny věkové kategorie. 

V měsíci září 2013 bylo otevřeno nové dětské hřiště v Hloubětíně mezi 

ulicemi Šestajovická a Klánovická. Rozšířena byla část dětského hřiště 

v ulici Šebelova, i zde byla otevřena venkovní posilovna. 

Na úseku ochrany ovzduší nadále probíhal monitoring kvality 

ovzduší na území Městské části Praha 14. Sledovány byly 3 emisní 

faktory, a to oxid siřičitý, oxidy dusíku a prašný spad. V oblasti sběru 

bioodpadu (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 Městské části Praha 14. Podzimní 

sběr byl proveden ve spolupráci s OŽP MHMP. Na úseku nakládání 

s odpady, byl zajištěn svoz velkoobjemového odpadu z domácností a to 

jak ze systému Městské části Prahy 14 tak ze systému MHMP, a to formou 

přistavování VO na předem stanovených stanovištích, které jsou 

rozmístěné po území Prahy 14, dle předem vypracovaného HMG. 

 

V roce 2013 byly odborem dopravy provedeny opravy místních 

komunikací (propady, výtluky, praskliny) na vozovkách a chodnících 

v v ulicích: 

- Slévačská, Českobrodská 

- Cidlinská, Zvíkovská, Velkoborská 

- Konzumní 

- Chvaletická 

- Dřínovská, 
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- Hodějovská 

- Za Rokytkou 

- Horoušanská 

- Oborská, Lednická, Podlišovská, křižovatka Koberkova 

a Velkoborská, Švestková, křižovatka Švestková a Podedvorská, 

Dukelská 

- Novozámecká, Tálinská, Travná 

- Chlumecká, Herdovská, Nedvědická, Knínická, Žehuňská, K Luhu, 

Manž. Dostálových, Vajgarská. 

Dále byla provedena oprava – rekonstrukce schodiště v ulici 

Rochovská. 

 

ODOP prostřednictvím smluvní organizace zajišťoval zimní údržbu 

komunikací a chodníků, jarní a podzimní úklid komunikací 

a chodníků ve správě MČ Praha 14. Smluvní organizací byly rovněž 

provedeny výměny, nebo opravy 42 ks dopravních značek a dopravních 

zařízení včetně obnovy 20 ploch vodorovného dopravního značení. 

Poskytoval informace a podklady pro zpracování metropolitního plánu 

HMP, spolupracoval a také podklady pro zhotovitele generelu dopravy, 

zajistil provedení studie na parkovací plochy v ulici Vizírská. 

V roce 2013 zajistil zadání studií proveditelnosti: 

- nástupních a výstupních ploch pro cestující veřejnou dopravou 

v ulici Slévačská, včetně úprav návazných komunikačních ploch 

pro chodce; 
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- „točny Hostavice“ pro autobusy MHD a bezpečný pohyb chodců vč. 

jejich nástupů a výstupů do/z autobusů; 

- přechodů pro chodce na Poděbradské ul. a u Penny marketu; 

- cyklotras na území MČ Praha 14, vč. projektové dokumentace. 

 

8.2. Úsek krizového řízení 

 

Hlavním úkolem úseku krizového řízení je zajištění přípravy MČ na 

překonání mimořádných událostí a krizových stavů, vyrozumění, 

varování obyvatelstva, ochrana obyvatelstva, zabezpečení nouzového 

přežití obyvatelstva a zabezpečení plnění úkolů obranného  plánování. 

Úkoly plněné za rok 2013: 

- aktualizace povodňového plánu 

- aktualizace krizového a havarijního  plánu 

- v rámci hl. m. Prahy byl zaveden po zkušebním provozu  informační 

systém krizového řízení
7

– nástroj pro plánovaní a operativní řízení 

činnosti při překonávání mimořádných a krizových situací- při cvičení 

řízeném MHMP byl několikrát prověřen systém KRIZKOM (krizová 

komunikace) – nástroj pro předkládání požadavků na materiál 

a prostředky potřebné k překonání krizových stavů, které řeší MHMP, 

ministerstva (zemědělství, dopravy) a Státní správa hospodářských 

rezerv 

                                                           
7

 Dále ISKŘ 
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- v souladu s plněním zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií byly s občany MČ veřejně projednány „Bezpečnostní zprávy“ 

podniků Flaga s.r.o., Plnírna PB – Satalice a Linde Gas, a.s. (ze strany 

občanů bez připomínek) 

- aktualizace plánu obrany a objektů možného napadení. 

  

 

8.3. Odbor právních a kontrolních činností 

Sloučením Odboru interního auditu a Odboru právního 

a matričního vznikl k 5. květnu 2013 Odbor právních a kontrolních 

činností
8

. Nový odbor tvoří oddělení interního auditu, oddělení právní 

a veřejných zakázek a oddělení přestupků. Agenda matriky byla 

převedena do odboru Kanceláře tajemníka.  

Odbor právních a kontrolních činností plní úkoly interního 

auditu, stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a zabývá se právní činností související s působností Městské 

části Praha 14. Zabezpečuje realizaci veřejných zakázek, rozhoduje 

v přestupkovém řízení zejména o přestupcích na úseku veřejného 

pořádku, občanského soužití a majetku dle platného přestupkového 

zákona. Dále se podílí na zpracování podkladů dožádaných soudy, 

orgány vyšetřování či jinými orgány státní moci a veřejné správy. 

V neposlední řadě organizuje provádění interních auditů kvality 

                                                           
8

 Dále OPKČ 
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a jejich vyhodnocování a plní požadavky dané normou ČSN EN ISO
9

 

9001:2009 v oblasti řízení kvality. 

Oddělení přestupků obdrželo v tomto roce 729 přestupků a uložil 

264 pokut. Ke zpracování měl celkem 809 přestupků. Oddělení interního 

auditu organizovalo v dubnu 2013 Anketu spokojenosti zákazníků 

Úřadu městské části Praha 14. Vyhodnoceno bylo 786 anketních lístků. 

Respondenti hodnotili spokojenost s prací úředníků známkami na 

stupnici od jedné do pěti, 1 je nejlepší známka. Průměrná známka 

klientů byla 1.26 (o 0,11 lepší než v roce 2012). Hodnocení spokojenosti 

s poskytovanými službami Úřadu městské části Praha 14 bylo v roce 2013 

nejlepší za celou dobu existence této ankety, tedy za sedm let.  

 

8.4. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

V roce 2013 nedošlo v činnosti Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví
10

 k žádným podstatným změnám. Vedle případové 

sociální práce s jednotlivci realizuje odbor množství aktivit 

financovaných v rámci různých dotačních řízení či z vlastních zdrojů. 

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníků od 1. ledna 2014 

byl konec roku 2013 věnován přípravám na tento nový kodex.  

 

                                                           
9

 ČSN EN ISO = Česká technická norma, která zavádí do soustavy českých norem 

evropskou normu identickou s mezinárodní normou ISO (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

10

 Dále OSVZ 
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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí11

 zastává funkci kolizního 

opatrovníka, účastní se jednání u příslušných soudů a vykonává také 

terénní sociální práci. Dvě pracovnice OSPODu se angažovaly v loňském 

roce ve Fóru prevence. V souvislosti s významnou novelou zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí se nedílnou součástí 

práce tohoto oddělení staly případové konference.  

 

Činnost oddělení sociální pomoci a prevence lze rozdělit do 

několika oblastí. Jednou z nich je případová práce s klienty, jimiž jsou 

především senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby nacházející se 

ve stavu hmotné a sociální nouze, cizinci. Klientům poskytuje sociálně 

právní poradenství, podporu a pomoc při řešení jejich náročné životní 

situace. Další oblastí jsou aktivity zaměřené na komunitu a širší 

veřejnost.  

 

Realizuje projekty v oblastech: 

8.4.1. Prevence sociálně patologických jevů  

8.4.1.1. Sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených 

lokalitách 

Městská část Praha 14 realizovala uvedený projekt z prostředků 

Ministerstva vnitra v letech 2012 a 2013. Pro rok 2013 spolupracovala 

s Komunitním centrem Chánov, který má v oblasti práce se sociálně 

vyloučenou lokalitou dlouholeté zkušenosti.  

                                                           
11

 Dále OSPOD 
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V rámci projektu fungoval přímo v areálu Broumarská volnočasový 

klub, a to 3x týdně v rozsahu 3 hodin, v období letních prázdnin pak 

fungoval i  dopoledních hodinách a byl navštěvován dětmi, které na 

prázdniny nikam nevyjíždějí. V rámci klubu probíhaly volnočasové 

aktivity, jako jsou sportovní hry, rukodělné práce, hudební kroužek 

apod. Součástí klubu bylo i doučování, které se setkalo s velkým zájmem 

ze strany rodičů i dětí. Vedle Klubu probíhaly i výlety, celkem jich bylo 

realizováno 8, a dále vzdělávací programy pro dospělé zaměřené na 

problematiku předlužení a exekucí. V rámci působení Klubu se podařilo 

motivovat děti a mládež k aktivnímu, bezpečnému a společensky 

přijatelnému trávení volného času a prostřednictvím doučování 

i motivovat k aktivnějšímu přístupu ke školním povinnostem. Došlo 

k eliminaci stížností na závadové chování dětí a mládeže v lokalitě.  

Klub se stal součástí sociální firmy SP Černý Most, s.r.o.  

 

8.4.1.2. Preventivní aktivity pro děti a mládež ohrožené 

sociálním vyloučením 

V rámci tohoto projektu probíhají vždy 2 víkendové pobyty 

a 1 táborový pobyt určený dětem ohroženým sociálním vyloučením. 

V rámci těchto výjezdů probíhá spolupráce s nízkoprahovými kluby. 

Víkendové a táborový pobyt se staly součástí služeb poskytovaných 

v rámci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Každý z uvedených 

pobytů je určen pro 20 dětí.  
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8.4.1.3. Poznáním proti extrémismu 

V rámci tohoto projektu probíhalo na základních školách vzdělávání 

zaměřené na problematiku extremismu a trestné činnosti z nenávisti.  

 

8.4.1.4. Praha14 – bezpečně on-line 2013  

Jedná se o projekt zaměřený na problematiku kyberšikany, právní 

aspekty on-line trestné činnosti. V rámci projektu byli vzděláváni školští 

pracovníci, pracovníci orgánu sociálně právní ochrany děti a byly 

realizovány i vzdělávací semináře pro rodiče.  

 

8.4.1.5. Asistent prevence kriminality  

Městská část Praha 14 jako jediná městská část na území hl. m. Prahy 

zavedla asistenta prevence kriminality
12

. Asistent prevence kriminality je 

civilním zaměstnancem Městské policie
13

, který je zaměřen na místa 

s vyšším výskytem sociálně patologických jevů.  

Díky jejich působení se některá dříve problémová místa s vyšším 

počtem stížností občanů přinejmenším zklidnila a došlo k výraznému 

snížení narušování pořádku a s tím související minimalizace příjmu 

opakovaných stížností. APK se v několika případech na základě místní 

a osobní znalosti podíleli na odhalení osob v pátrání Policie ČR či 

přispěli svými poznatky k odhalení osob páchajících trestnou činnost.  

S APK spolupracují také pracovníci agendy sociálně právní ochrany 

dětí, terénní sociální pracovnice v sociálně vyloučených lokalitách atd. 

                                                           
12

 Dále APK 

13

 Dále MP 
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APK jsou také zapojováni do tzv. „Fóra prevence“, což je neformální 

skupina různých zástupců (neziskové organizace, školy, Policie ČR, MP 

Praha, sociální pracovníci ÚMČ), v rámci které jsou diskutovány projevy 

rizikového chování u dětí a mládeže a koordinuje se postup práce 

a přístup všech zapojených institucí a organizací.  

V průběhu pilotního režimu byly vyzkoušeny dva modely personálního 

obsazení funkcí APK.  V prvním roce bylo složení Rom - muž/Nerom - 

žena. Tato kombinace byla funkční, vzájemně se doplňovali a přímo tak 

oslovovali celou populaci. V tomto roce realizace bylo složení Rom – 

muž/Rom – muž. Ani tato kombinace neukázala na to, že by se jednalo 

o problém v komunikaci s obyvatelstvem. Je však faktem, že APK musí být 

stále pod kontrolou nadřízených a potřebují metodické vedení či 

mentoring. Současně jsou jim pravidelně poskytovány odborné rady 

a doporučení, jak tu či onu situaci řešit nebo jak na problém globálně 

nahlížet.  

 

8.4.2. Prevence v oblasti zdravotnictví  

8.4.2.1. Prevence nádorového onemocnění 

Od roku 2010 realizuje OSVZ program Prevence nádorového 

onemocnění prsou. Ženám ve věku 20-45 let na základě předložené 

žádosti a dokladu o uhrazení vyšetření prsou vyplácí částku 300,- Kč. 

O programu jsou informování praktičtí lékaři a gynekologové na území 

Městské části Praha 14. Tento program se za dobu své realizace stal 

nedílnou součástí práce odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 

v r. 2013 bylo prostřednictvím tohoto programu uhrazeno vyšetření 

prsou 114 ženám. 
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8.4.2.2. Kampaň Dny zdraví  

Každým rokem pořádá MČ Praha 14 v průběhu posledního 

zářijového týdne pro své občany různé aktivity zaměřené na ochranu 

zdraví. V úterý dopoledne 24. září zjišťovali obyvatelé MČ Praha 14 ve 

vestibulu Polikliniky Parník na Praze 9 pod dohledem odborníků, v jaké 

kondici je jejich tělo, čím zlepšit své zdraví, nebo jak preventivně 

předcházet nádorovým onemocněním. Pomáhali při tom organizace 

Svět zdraví a.s., Liga proti rakovině Praha a Klub ŽAP - ženy 

s nádorovým onemocněním. Změřit tlak a zjistit cukr v krvi 

s cholesterolem si nechalo u mediků z Českého červeného kříže 120 lidí. 

Prevenci nádorového onemocnění si nechalo vysvětlit 20 žen. 

Dále v rámci této kampaně využilo 11 seniorek cvičení 

s kondičním plaváním na plaveckém bazénu v Hloubětíně. Přednášku 

neziskové organizace Pestrá společnost o.p.s., o možnosti využití 

asistenčních psů. si v Klubu seniorů ve středu 25. září poslechlo 20 osob. 

Pro žáky 8. a 9. tříd dvou základních škol na Praze 14 byla ve 

spolupráci se Státním zdravotním ústavem připravena 25. 9. a 26. 9. 

osvěta prostřednictvím preventivního programu Hrou proti AIDS. Této 

nabídky využilo 200 žáků. 

V pátek 27. září od 14 do 18 hodin na prostranství před stanicí 

metra Rajská zahrada předvedl veřejnosti Český červený kříž  zásady při 

poskytování první pomoci. Policisté poradili v otázce bezpečnosti 

silničního provozu dětem i rodičům, pro zájemce bylo  k prohlídce 
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přistaveno vozidlo Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy. Na 

dospělé účastníky čekal simulátor nárazu a unikátní možnost vyzkoušet 

si koordinaci pohybů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Ve spolupráci s Českým červeným křížem, Policií ČR, s BESIPem 

a Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy organizátoři 

pracovali se sto padesáti osobami. 

 

8.4.3. Projekty zaměřené na cizince a menšiny  

8.4.3.1. Setkání kultur  

Městská část Praha 14 čtvrtým rokem realizovala kampaň Setkání 

kultur. Její hlavní myšlenkou je přiblížit majoritní skupině menšiny, 

které žijí v sousedství vedle nich a naopak. Pokusit se vytvořit prostor pro 

vzájemné sblížení, poznání se. V rámci kampaně byly realizovány 

následující aktivity:  

 - Projekce filmu „Já, moje romská rodina a Woody Allen  

Dokumentární film devatenáctileté dívky Laury, byl prezentován 

na čtyřech projekcích pro žáky 8. a 9. tříd základních škol Generála 

Janouška a Vybíralova, které byly zakončeny diskusí. Se žáky 

diskutovaly dvě lektorky, které mají zkušenosti s prací jak s romskou 

menšinou, tak s cizinci žijícími v ČR. K diskuzi se díky obsahu filmu 

nabízelo téma – „jak dosáhnout svých vytýčených cílů“, zda se musí 

mladý člověk žijící v nějaké komunitě (menšině) vzdát některých svých 

zvyklostí, jestli může být jejich cesta za svými cíly těžší a jak oni sami 

(žáci) chtějí dosáhnout svých „vysněných cílů“.  
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 Film byl zapůjčen Člověkem v tísni o. p. s., z festivalové filmotéky 

dokumentární filmů týkající se lidských práv „Jeden svět“. Tento festival 

je jedním z největších v ČR. 

 

- Koncert romské kapely Kale v KD Kyje  

Koncert byl zahájen v 18:30 úvodním slovem zástupkyně starosty, 

Ing. Mgr. Lucií Svobodovou. Dále se jako „předskokani“ představily dva 

dětské soubory, z nichž jeden pod vedením Moniky Demeterové působí na 

Praze 14. Druhý dětský soubor působí v  komunitním centru Prádelna 

na Praze 5. V 19:00 hodin začal dvouhodinový koncert známé, 

rokycanské kapely Kale, kterou si do kulturního domu v Kyjích přišlo 

poslechnout přibližně 100 posluchačů.  Kapela je známá nejen u nás, ale 

i v několika státech Evropy a dokonce i Ameriky.  

 

- Happening na Rajské Zahradě  

Akce začala ve 14:00 hod úvodním slovem paní Fílové z Magistrátu hl. 

m. Prahy a pokračovala následující čtyři hodiny hudbou, ochutnávkou 

jídla a dětskými dílnami. Na pódiu se vystřídalo 5 kapel, dvě romské, 

ugandská, irácko-arabská a česko-americká kapela hrající tradiční 

rytmy západní Afriky na hudebních nástrojích zvaných Marimba. Ve 

stánku s ochutnávkami bylo připraveno cca 200 malých porcí sladkých 

kuliček, rýže apod. - jídla podávaná tradičně v Somálsku 

a Afghanistánu. V dětských dílnách probíhalo malování dvou pohádek 

z romské knihy Otcův duch a výtvarné dílničky, na nichž si děti vyrobily 

záložky do knížek, loutky a obrázky na špejlích. Happening Na Rajské 
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Zahradě navštívilo 250 – 300 posluchačů. Dětské dílny navštívilo 

přibližně 100 dětí. 

 

 

8.4.3.2. Projekt obcí na podporu integrace cizinců  

Od 1. května do 31. prosince 2013 probíhal na území MČ Praha 14 

projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“, a to 

v rámci vyhlášeného dotačního programu Projekty obcí na podporu 

cizinců. 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 8 organizacemi. Projekt 

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

projektu zapojili Organizace pro pomoc uprchlíkům, Farní charita. 

Jedním z podprojektů byla realizace V. celostátní konference 

statutárních měst, která se konala dne 13. 9. 2013 v reprezentativních 

prostorách Clam-Callasova paláce v centru Prahy. Konference se 

zúčastnilo 70 odborníků z oblasti integrace cizinců. 
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8.4.4. Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality 

Od roku 2012 je Městskou částí Praha 14 realizován projekt Role 

měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14, jenž je 

financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také státního 

rozpočtu. V rámci tohoto projektu jsou realizovány zahraniční studijní 

cesty do měst, které se s problematikou sociálně vyloučených lokalit také 

potýkají a vytvořila různé modely řešení. V roce 2013 byly realizovány 

2 zahraniční cesty, jedna do Španělska a druhá do Holandska. 

Konkrétné se jednalo o Madrid a města Niuewegein a Veldhoven 

v Holandsku. 

Další aktivitou jsou diseminační workshopy vždy po každé 

zahraniční cestě a odborné konference určené ke sdílení zkušeností 

a dobré praxe. V březnu 2013 se uskutečnila 1. mezinárodní konference, 

během které byly představeny a diskutovány koncepce a strategie v boji se 

sociálním vyloučením.  

 

8.5. Kancelář tajemníka oddělení kontroly a stížností 

Oddělení kontroly a stížností odboru kanceláře tajemníka v rámci 

své činnosti na základě plánu kontrolní činnosti na rok 2013, který byl 

schválen tajemníkem Úřadu MČ Praha 14, provedl: kontrolu 

inventarizace pokladní hotovosti a v pokladně uložených cenin, 

kontrolu denních záznamů o provozu vozidel, kontrolu dodržování 

limitů stanovených instrukcí Přidělování a provoz mobilních telefonů, 

kontrolu zacházení s prostředky ICT a bezpečnost dat, kontrolu ve 
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Správě majetku Praha 14 a. s., kontrolu čerpání grantů poskytnutých 

Úřadem MČ Praha 14 v roce 2012. 

V roce 2013 bylo Úřadu MČ Praha 14 doručeno 109 stížností, které 

byly vždy řešeny ve spolupráci s příslušnými odbory Úřadu MČ Praha 14 

a kompetentními organizacemi. 

Stížnosti občanů se týkaly provozu restauračních zařízení, rušení 

nočního klidu, úklidu a úprav komunikací a parkových ploch na území 

městské části, nedostatku parkovacích míst na sídlišti Černý Most I. 

a Černý Most II. Stížnosti se též týkaly mezilidských vztahů, zejména 

v domech s větším počtem obyvatel, jejichž vlastníkem je městská část 

Praha 14, které jsou dle mandátní smlouvy svěřeny Správě majetku 

Praha 14 a. s. Všechny stížnosti byly řešeny v zákonném termínu, jejich 

řešení bylo kontrolováno vždy kontrolním výborem ZMČ. 

 

8.6. Odbor řízení ekonomiky a školství  

Oddělení místních daní a poplatků:  

V roce 2013 byly oddělením místních daní a poplatků odboru 

řízení ekonomiky a školství zajišťovány běžné činnosti vyplývající 

z pracovních náplní jednotlivých pracovníků a náplně činnosti oddělení 

vyplývající z organizačního řádu ÚMČ a ostatních vnitřních a vnějších 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci. 

Oddělení místních daní a poplatků má 2 pracovníky, kteří zajišťují 

komplexně ucelené odborné agendy při správě a vymáhání poplatku ze 

psů, poplatku za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, ze vstupného 

a agendu zaměřenou na povolování provozu výherních hracích 
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automatů. Dva další pracovníci mají ve své pracovní náplni vymáhání 

nezaplacených poplatků a pokut udělených jednotlivými odbory Úřadu 

městské části Praha 14 včetně zajišťování evidence a veškeré 

administrativy s tím spojené. Správa jednotlivých poplatků předpokládá 

rozsáhlou kontrolní a vyhledávací činnost a klade zvýšené nároky na 

precizní evidenci.  

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených 

k přechodnému ubytování za úplatu, sazba je z každého využitého 

lůžka x den. 

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt se platí za osobu a každý 

den pobytu. Poplatek ze psů platí držitel psa podle místa trvalého pobytu. 

Vyhláškou hl. m. Prahy č. 18/2004 o místním poplatku ze psů byla 

zavedena povinnost k označování psů a přihlašování jednotlivých 

chovatelů do evidence vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Splnění těchto 

povinností má pro všechny chovatele psů, kteří obě podmínky stanovené 

vyhláškou splnili, i nezanedbatelný finanční efekt v podobě poskytnutí 

úlevy od placení poplatku ve výši 350 Kč, tato částka je poskytována ve 

dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy chovatel splnil 

podmínky.  

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, 

sportovní, prodejní nebo reklamní akce. 

Zákonem č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných 

zákonů došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke zrušení ust. § 10a) zákona 

č. 565/1990 o místních poplatcích. Od 1. 1. 012 již nemůžeme zpoplatnit 

provoz žádných VHP ani VLT. Podle další novely zákona o správních 
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poplatcích účinné od 1. 1. 2012 je nově zpoplatňováno pouze povolení k 

provozování VHP částkou 5.000 Kč ročně (bez ohledu na počet 

povolených VHP). Těmito ustanoveními došlo k značnému poklesu příjmů 

z místních poplatků. 

Oddělení místních daní a poplatků  OESM provádělo i v roce 2013 

ve smyslu zákona č. 208/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, výkon rozhodnutí Úřadu m. č. Praha 14. Tímto způsobem je 

vymáhána řada pohledávek z nejrůznějších titulů. Oddělení místních 

daní a poplatků vymáhá dále uvedené pohledávky: 

Pohledávky vzniklé na základě sankcí uložených ve správním 

řízení (pokuty za přestupky a správní delikty) 

Pohledávky vzniklé z daňového řízení (neuhrazené místní 

a správní poplatky) 

  Předpokladem zahájení exekuce je pravomocné a vykonatelné 

rozhodnutí příslušného odboru tzv. exekuční titul. Prvním úkonem 

daňové exekuce je zpravidla zaslání upomínky k zaplacení daňového 

nedoplatku vůči daňovému dlužníkovi. I když nám tento postup zákon 

č. 208/2009 Sb., výslovně nepředepisuje, v praxi se osvědčil. Pokud dlužník 

ani na tuto výzvu nereaguje, přistoupí pracovníci k vydání exekučního 

příkazu, který nejčastěji zní na přikázání pohledávky na peněžní 

prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank nebo jiné 

pohledávky, srážky ze mzdy, jiné odměny nebo náhrady za pracovní 

příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia a prodej 

movitých věcí.  
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Cílem těchto exekucí je v co největší míře vybrat dlužné částky 

v hotovosti. Mobiliární exekuce se využívá tam, kde ostatní způsoby 

selhaly pro nedostatek finančních prostředků dlužníků. Některým 

z dlužníků bylo umožněno splácet dluh ve splátkovém kalendáři. 

V loňském roce byla tato možnost povolena 10 dlužníkům. V převážné 

míře se jedná o dlužníky z řad sociálně slabších občanů, v některých 

případech i přes toto povolení z nejrůznějších důvodů svůj dluh 

nesplácejí.  

 

Oddělení účetní evidence: 

v souladu s legislativou vede účetnictví za hlavní a zdaňovanou činnost 

MČ Praha 14, vede účetní evidenci příjmů a výdajů v ekonomickém 

programu GINIS firmy Gordic, připravuje podklady pro zpracování 

daňového přiznání (DPPO) daňovým poradcem a zpracovává měsíční 

daňové přiznání pro DPH, metodicky usměrňuje účetnictví příspěvkových 

organizací, jichž je zřizovatelem, kontroluje a zajišťuje včasné 

předávání účetních dat a výkazů na MHMP a provádí rozbor jejich 

hospodaření, zajišťuje platební a zúčtovací styk. Metodicky zabezpečuje 

inventarizaci majetku, provádí dokladovou inventarizaci příslušných 

účtů. 

 

Oddělení rozpočtu: 

sestavuje rozpočtový výhled na 5 let - dle požadavku Magistrátu hl. m. 

Prahy (MHMP), který slouží jako podklad pro sestavení ročního rozpočtu, 

metodicky řídí a koordinuje sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na 
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příslušný rok (v návaznosti na pokyny MHMP), zabezpečuje hospodaření 

dle rozpočtu a kontroluje jeho čerpání ve spolupráci s jednotlivými 

odbory včetně kontroly čerpání jednotlivých dotací a jejich vyúčtování, 

zajišťuje předávání informací MHMP zejména o plnění rozpočtu 

a finančním vypořádání jednotnou formou, kterou stanoví MHMP, 

provádí rozpočtová opatření a vede jejich evidenci.  

 

Oddělení školství: 

1. Školní vzdělávací programy (ŠVP) mateřských a základních škol 

 Mateřské školy: 

 ŠVP v mateřských školách zprostředkovávají dětem základní 

životní zkušenosti cestou výchovy a vzdělávání na základě uspokojování 

potřeb a zájmů. Používají netradiční formy práce, děti jsou vedeny 

k samostatnosti i v rozhodování, podporují vlastní aktivity 

a experimentování, snaží se zvyšovat podíl spontánních činností nad 

řízenými a volnosti nad omezováním. 

 

 Příklady ŠVP na jednotlivých MŠ: 

 MŠ Vybíralova 968 - „Náš barevný svět“ – filozofie tohoto programu 

vychází z barevnosti, pestrosti a různorodosti okolního světa, barvy 

symbolizují také roční období, 

MŠ Šebelova - „Svět očima dítěte“ – vnímání okolního světa 

z pohledu dítěte na základě jeho vývojových specifických zvláštností, 
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MŠ Bobkova - „Škola nanečisto“ – projekt přípravy na školu, 

realizován ve spolupráci s elementaristkami ZŠ Vybíralova, speciálním 

pedagogem - logopedem, třídními učitelkami a rodiči, 

MŠ Paculova - „Hrajeme si celý rok“ – program je zaměřen na 

harmonický rozvoj dítěte s přihlédnutím k jeho individualitě, všechny 

činnosti jsou motivovány ročními obdobími. 

  

Základní školy: 

Prioritou programů je co nejlépe připravit žáky pro další život 

a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. ŠVP kladou důraz na 

individualitu žáka, na rozvoj jeho schopností. Programy podporují 

aktivitu, tvořivost, samostatné myšlení, umožňuje zažít úspěch bez 

ohledu na nadání. Preferují společný komplexní základ, proto je výuka 

zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. ŠVP jsou 

koncipovány tak, aby v souladu s cíli základního vzdělávání vytvářely 

co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových 

kompetencí každého žáka. 

Cíle základního vzdělávání jsou naplňovány prostřednictvím 

učiva v jednotlivých předmětech, ať už povinných či volitelných. 

ŠVP jsou otevřené dokumenty, které umožňují úpravy a změny 

obsahu, počtu hodin, jinou nabídku povinně vzdělávacích předmětů 

apod. Cíle však zůstávají neměnné. Např. krédo ZŠ Hloubětínská zní: 

„Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, 

znalosti a dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně 
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je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti 

čekají“. 

  

Průběžné vzdělávání – kurzy a semináře (nejpočetněji zastoupená 

témata): 

Mateřské školy očima České inspekce, Standardy v předškolním 

vzdělávání a jejich zavádění do práce MŠ, Zákon o pedagogických 

pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství, 

Předmatematická gramotnost, předmatematické představy v MŠ, Hra 

jako základní metoda předškolního vzdělávání, Školní zralost a zápis 

do školy, Jak se jim žije mezi námi (multikulturní výchova v MŠ), Dítě 

levák v MŠ, Předškoláci v MŠ, Poruchy chování u dětí v MŠ, Diagnostika 

dovedností předškoláka. 

 

Základní školy: 

věk do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz. 

osoby) 

 

20 34 79 75 21 

 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 

17 
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Průběžné vzdělávání (nejpočetněji zastoupená témata): 

Interaktivní tabule, Alternativní metody v hodinách ČJ, Novela 

školského zákona, Myšlenkové mapy, Jak vést třídnické hodiny, 

Oxfordská konference pro učitele AJ, První pomoc při školní šikaně, 

Konference „Zahrada hrou“, Extremismus, Jak učit ČJ pro cizince, Rozvoj 

čtenářské gramotnosti žáků a ŠVP, Komunikace mezi rodiči a školou, 

Vedení a řízení třídy, Aktivizační metody – čeština, Kočičí zahrada, 

Myšlenkové mapy, Asertivita v komunikaci s rodinou, Genetická metoda 

čtení, Koordinátor ŠVP, Environmentální výchova – Ekostopa školy, 

konference Dyscentrum, Semináře pro metodiky prevence a výchovné 

poradce (PROSPE). 

3. Zápisy do MŠ/ZŠ pro školní rok 2013/2014 

Mateřské školy: 

 

Základní školy: 

 

zapsané děti přijaté děti 
odklady škol. 

docházky 

počet 548 425 100 

 přihlášené děti přijaté děti 

děti 

odcházející 

do ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 

MČ HMP 

ost. 

kraje 

MČ HMP 

ost. 

kraje 

793 10 4 507  4 474 
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4. Využití poradenských služeb pro MŠ/ZŠ (pedagogicko-psychologická 

poradna, speciální pedagogické centrum, speciální pedagog)   

Mateřské školy: 

Probíhá spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou pro 

Prahu 9 (PPP) při posuzování školní zralosti, připravenosti na školní 

docházku a adaptace v MŠ i konzultace správného postupu při 

vzdělávání problémových dětí. Uskutečňují se besedy rodičů s psychology. 

Psychiatrická a logopedická vyšetření dětí dle výběru rodičů nebo na 

doporučení školy. Spolupráce s pedagogy ZŠ. 

Např. MŠ Vybíralova 967 ve roce 2013 navázala spolupráci se 

Speciálně pedagogickým centrem v Praze 5 (SPC) z důvodu individuální 

integrace a zajištění speciálního pedagoga. 

MŠ Bobkova navázala spolupráci s SPC pro děti vadně mluvící 

v Praze 8 – Čimicích nebo pro děti se zrakovým postižením v Praze 2. 

 

Základní školy: 

Na všech ZŠ probíhala spolupráce s Pedagogicko psychologickou 

poradnou (PPP), Speciálním pedagogickým centrem (SPC), s odborem 

sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 14, s Policií ČR, s rodiči – 

výchovné komise se speciálními pedagogy při PPP, se Střediskem 

specifických poruch chování, s Dyscentrem – organizací nabízející 

učební pomůcky, informace a vzdělávání nejen pro žáky se specifickými 

poruchami učení a chování, s občanským sdružením PROSPE, 

zabývajícím se specifickou (zejména) primární prevencí. 
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Např. v ZŠ Gen Janouška působí školní poradenské pracoviště, které 

umožňuje rodičům obracet se na dané odborníky rovnou, bez 

mezistupně a řešit tak problémy bez zbytečného zdržení. Pro žáky to 

znamená, že potřebnou péči dostanou přímo ve škole, a to jak péči 

dlouhodobou, tak nárazovou. Ohromnou výhodou je pravidelná denní 

přítomnost členů školního poradenského pracoviště přímo ve škole. Ti 

jsou orientováni v běžném životě instituce, a mohou ihned reagovat na 

problémy, které se vynoří, tím se zvyšuje efektivita jejich práce a škola pak 

může dosahovat optimálních výsledků. 

Školní poradenské pracoviště ZŠ Bří Venclíků řešilo vážnější 

výchovné problémy žáků formou výchovných komisí. S žáky se 

specifickými poruchami učení pracovala speciální pedagožka formou 

reedukací při pravidelných setkáních a pravidelných konzultací 

s rodiči. Dále se zabývalo vyhledáváním žáků se speciálními poruchami 

učení a prevencí rozvoje těchto poruch. 

 

5. Formy spolupráce s rodiči a dalšími partnery škol. Mimoškolní 

aktivity. 

Mateřské školy: 

Pro rodiče a děti byly připraveny různé akce prohlubující 

vzájemnou spolupráci např. v MŠ Chvaletická – „Podzimní hra na 

zahradě“, „Seznamovací den“. Dále jsou připravovány ukázkové hodiny, 

pro budoucí zájemce se pořádají „Dny otevřených dveří“. Rodiče se 

sdružují v Klubu rodičů, který pomáhá zajistit některé akce pro děti.  
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Zákonní zástupci mají možnost se zúčastňovat všech akcí školy, pobývat 

se svým dítětem ve třídě, spolurozhodovat o všech aktivitách školy. MŠ se 

snaží o vzájemnou důvěru, porozumění a dobrou spolupráci. 

V některých MŠ jsou rodiče každý den seznamováni s činnostmi 

dětí ve třídě formou nástěnek v šatně. Probíhá dotazníkové šetření 

spokojenosti s přístupem pedagogů, programem i prostředím MŠ. 

Spolupráce s Městskou policí a Policií ČR – výcvik policejních psů, 

dopravní přednášky, přednášky o zdraví a bezpečí. 

MŠ a ZŠ pořádají společné soutěže, akce a výstavy dětských prací. 

Mimoškolní aktivity: 

„Barevné korálky“ - přehlídka mateřských škol m. č. Praha 14, jedná se 

o hudebně pohybové vystoupení předškolních dětí. 

Účast na celosvětové akci „Noc s Christianem Andersenem“. 

Děti navštěvují dětskou knihovnu v Praze 14, účastní se akce pro 

veřejnost - „Den Země“. 

Spolupráce ze ZŠ – brigáda dětí na školní zahradě, vystoupení dětí 

s dramatickým pořadem, spolupráce v projektu „My a životní prostředí“. 

 

Základní školy: 

Spolupráce s rodiči probíhá na všech ZŠ formou různých uskupení, 

podáváním informací o prospěchu a chování na třídních schůzkách, 

konzultacemi, prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek 

školy (třídní weby). Rodiče mohou po domluvě navštívit vyučování 
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i ostatní aktivity školy – otevřená škola. Spolupracují při pořádání 

mimoškolních akcí a účastní se sportovních i kulturních akcí. Základní 

školy každoročně pořádají setkání s mateřskými školami ve svém okolí. 

Na školách pracuje žákovský parlament, jehož hlavním cílem je 

prohloubit spolupráci mezi vedením školy a žáky. Jsou v něm vždy 

zástupci z každého 5. - 9.  ročníku, kteří se účastní pravidelných 

setkání se zástupci školy. 

Spolupráce s institucemi: Český červený kříž, SCIO, Muzeum policie 

ČR, Městská knihovna, Nadace škola hrou, Člověk v tísni, ČŠI, Dům 

Šance, Tereza – občanské sdružení, Klub ekologické výchovy 

Přírodovědecká fakulta UK, Pedagogická fakulta UK, ZOO Praha, 

Triangl, Hasičský záchranný sbor, spolupráce s o.s. Život dětem, 

Sdružení EKODOMOV, Státní zdravotní ústav, Cizinecká policie ČR, 

PROSPE, Agentura Kroužky, s.r.o., Nadace Partnerství. 

Občanské sdružení při ZŠ Chvaletická – spolupráce na organizaci 

třídních schůzek, společných konzultacích učitelů, rodičů a žáků, na 

personálním obsazení škol v přírodě, na zajištění doprovodu při akcích 

mimo školní objekt atd. 

„Školu na zkoušku“ -  otevřela např. ZŠ Bří Venclíků, zde si mohli 

budoucí prvňáci vyzkoušet výuku nanečisto a zvyknout si na školní 

povinnosti. 

„Příběhy bezpráví“ – ZŠ zapojeny do projektu Příběhy bezpráví, který 

zajišťuje společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí. 

Projekt - „Seznamte se bezpečně“ – cílem projektu je upozornit na 

nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti 
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řešit situace, do kterých se mohou dostat. Je určen pro žáky II. st., 

rodičům a pedagogům. 

Tradice v ZŠ Gen. Janouška: Zátopkova štafeta, Děti dětem, Čí je 

škola – naše, týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy.  

Pořádání příměstských táborů, iniciativa „Veselé zoubky“. 

 

6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí 

cizinců ze států EU a ostatních zemí, zkušenosti s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ/ZŠ 

 

Mateřské školy: 

Státy EU (Slovensko): 21 

Celkový počet cizinců: 118 

Nejvíce zastoupené státy: Ukrajina, Vietnam, Čína, Srbsko, Bělorusko, 

Libanon, Mongolsko 

Zkušenosti s integrací a dalším začleňování dětí cizinců do prostředí MŠ 

(názory ředitelek jednotlivých MŠ): 

- děti cizinců se poměrně dobře adaptují, zapojují do činností a postupně 

si rozšiřují slovní zásobu a vyjadřují se v českém jazyce, 

- jazykové vybavení dětí-cizinců je různé, podle toho k nim učitelky MŠ 

také přistupují, 
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- problémy vznikají tehdy, jestliže nové dítě stejně tak jeho rodiče česky 

vůbec nerozumí, učitelky se musí těmto dětem individuálně věnovat, což 

je při celkovém počtu 28 dětí ve třídě velmi náročné a jejich péče o tyto 

děti je na úkor ostatních, 

- spolupráce s Integračním centrem Praha, o.p.s., pobočka Praha 14, 

pomoc s překladem potřebných informací pro rodiče cizinců, hlavně 

mongolské a vietnamské národnosti, 

- jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem probíhá v malé 

skupině max. 8 dětí, při níž se pracuje s tématy blízkými dětem, 

v činnostním učení se postupuje podle zásad modelu podpory dětí při 

seznamování s jiným jazykem. 

 

Základní školy: 

Celkový počet cizinců ze zemí EU (Slovensko, Rakousko, Německo): 43 

Celkový počet cizinců – ostatní státy: 210 

Nejvíce zastoupené státy: Ukrajina, Vietnam, Čína, Rusko, Kazachstán, 

Arménie, Moldávie, Libanon, Afghánistán, Bělorusko, Srbsko. 

Při přímé pedagogické činnosti všichni vyučující, nejen učitelé ČJ, 

pracují s žáky – cizinci obdobně jako se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Náročnost se projevuje především v přípravě na vyučování 

a v jeho organizaci. Žáky-cizince ZŠ zapojují do všech činností školy, 

zaměřují se hlavně na pochopení českých reálií a na seznámení 

s odlišnými zvyky a pravidly života. Jazykovou bariéru cizinců škola 

odstraňuje individuálním doučováním jednotlivých žáků. Dosáhne tím 
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zvládnutí češtiny na takové úrovni, aby se tito žáci mohli co nejrychleji 

začlenit do života třídy a školy. Úspěšnost celé integrace závisí i na 

aktivním přístupu a spolupráci rodičů. V posledních 2 letech je 

spolupráce hodnocena jako výborná. Pokud někteří rodiče nerozumí 

česky, přivedou s sebou i tlumočníky. 

ZŠ se zapojují do projektů a rozvojových programů na podporu 

integrace, např. projekt MV ČR „Podpora integrace cizinců na území MČ 

Praha 14“. 

 Rozvojový program MŠMT ČR „Bezplatná výuka českého jazyka 

přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2013“. 

 

7. Environmentální výchova 

Mateřské školy: 

Všemi činnostmi prolíná úsilí pedagogů vytvořit u dětí povědomí 

o sounáležitosti každého jedince se světem, s živou i neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí. Učí se porozumět životnímu prostředí, 

vytvořit si kladný vztah k místu kde bydlí, ke zvířatům apod. 

Zaměření MŠ je koncipováno myšlenkou částečného odvracení 

pozornosti od přetechnizované společnosti, snaha o uvědomění si 

podstaty bytí, souladu života s přírodou. Snaží se děti učit nechat 

vlastními smysly proniknout k této podstatě, opírat se o vlastní 

zkušenosti, umět zapojit smysly při běžných činnostech. 
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Na zahradách MŠ probíhají akce pro rodiče s dětmi, např. 

„Podzimní a jarní hra“ zaměřená na vztah člověka k přírodě, 

poznávání přírodních jevů a souvislostí.  

V MŠ Vybíralova 967 a MŠ Šebelova si děti vysázely na školní 

zahradě stromky a květiny a pečují o ně. Mateřské školy realizují také 

třídění odpadu. 

MŠ Kostlivého má zpracován ekologický projekt s názvem „Čtyři 

doby pro Honzíka“. 

Prostřednictvím tematického celku – „Barevný kontejner“, jsou děti 

seznamovány s materiály s předměty, které nás obklopují v běžném 

životě, s jejich vlastnostmi, s jejich použitím a posléze i s jejich tříděním. 

 

Základní školy: 

Stěžejním záměrem je formovat v dětech přirozenou úctu a pokoru 

k přírodě a jejím zákonům. Zkoumá možnosti prevence nežádoucích 

zásahů do životního prostředí a jeho znečišťování, využívání přírodních 

surovin a energií, nakládání s nimi apod., je pevně zakotvena ve 

školních vzdělávacích programech škol. 

V areálu škol jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad a koše 

na použité kartónové obaly, další akce např. péče o květiny v areálu 

škol, exkurze do Toulcova dvora nebo spolupráce s Lesy hl. m. Prahy 

(středisko ekologické výchovy). 

ZŠ Gen. Janouška je držitelkou mezinárodního titulu „Ekoškola“. 

Zapojení ZŠ do projektu „Planeta Země 3000“. 
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8. Multikulturní výchova 

Mateřské školy: 

Učitelky MŠ připravují děti na kulturní a sociální rozmanitosti. 

Učí je uvědomit si svá práva i práva druhých, pochopit, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu. Usilují o to, aby se dítě dokázalo bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. Upevňují dobré mezilidské 

vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými. 

Snaží se vytvářet povědomí o základních kulturních 

a společenských postojích a působení mezilidských vztahů nejen mezi 

námi, ale i dětmi z jiných zemí v rámci tématu „Naše planeta“. 

Děti–cizinci, jsou umisťovány po 1-2 do třídy, probíhá 

seznamování s tradicemi a zvyky i slovními obraty z různých oblastí 

a států /např. „Den pozdravů“ nebo „Cestování po světě“. 

 

Základní školy: 

Výchova k vzájemné toleranci a porozumění k lidem s odlišností, 

jinakostí, je součástí každodenního života. V každé třídě jsou žáci, kteří 

jsou příslušníci jiných národností nebo pocházejí z bilingvních rodin. 

Prostřednictvím multikulturní výchovy umožňuje škola žákům 

seznamovat se s rozmanitostmi různých kultur, což zároveň přispívá 

k vzájemnému poznávání, toleranci a k odstraňování nepřátelství 

a předsudků k odlišné skupině. 

Je průřezově začleněna do většiny vzdělávacích oblastí se 

zaměřením na žáky-cizince i na české žáky. Probíhaly různé aktivity 
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např.: žáci několika tříd II. st. a žáci-cizinci ze třetího až pátého 

ročníku se zúčastnili multikulturních dílen zaměřených na Vietnam, 

Ukrajinu, Kazachstán a Rusko. Žáci II. stupně připravili pro mladší 

spolužáky vlastní pořady a výstavky o svých rodných zemích. Přispívali 

vlastním textem či obrázkem do Multikulturního sborníku v rámci 

poznání země, v níž žijí a zapojili se do slavností a dalších akcí společně 

s českými spolužáky. 

 

9. Prevence rizikového chování 

Mateřské školy: 

Učitelky děti průběžně seznamují s prevencí projevů diskriminace, 

nepřátelství a násilí. V případě zjištění vzniku patologických jevů mají 

zaměstnanci povinnost toto zjištění hlásit ředitelce školy. Ta podle 

okolností uváží možnost dalšího postupu v souladu se zákonem 

a dalšími předpisy. 

 V rámci ŠVP jsou zařazeny námětové bloky zaměřené na bezpečné 

chování (Týden malých záchranářů za účasti policie, hasičů 

a záchranářů). 

 Děti jsou vedeny k tomu, aby si upevnily pozitivní vlastnosti 

a návyky, cílem je spolupráce s rodinou a výchova zodpovědného, 

schopného a samostatného člověka. Informace z oblasti této 

problematiky jsou dětem sdělovány formou rozhovorů, které jsou 

přiměřené jejich chápání a věku. Proběhl Program dlouhodobé primární 

prevence pro mateřské školy. 
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 Např. MŠ Gen. Janouška je zapojena do celorepublikového 

vzdělávacího programu „Zdravá 5“, který je zaměřen na zdravý životní 

styl a do projektu – „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ 

(podpora předcházení úrazů doma i venku, upozorňuje na nebezpečné 

osoby, zvířata a nebezpečí v podobě šikany). 

 Mateřské školy jsou zapojeny v programu „Bezpečná školka“. 

 

Základní školy: 

Základním nástrojem prevence je Školní preventivní strategie 

a Minimální preventivní program. Program je implementován do 

vzdělávání během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu ovlivnění 

klimatu tříd, ke zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům.  

Školy se specializují na tyto oblasti: 

• aktivní vytváření příznivého klimatu školy, 

• prevence studijního selhávání, závislostí, násilí, vandalismu, 

kriminálního chování,  rizikových projevů sebepoškozování 

a dalších sociálně patologických jevů, 

• dobrá profi-orientace (prevence selhání v seberealizaci), 

• kvalitní rodinná a sexuální výchova,  

• zdravé sebevědomí žáků, 

• komunikace žák-učitel, učitel-rodič, učitel-učitel, 

• kvalitní vztahy, schopnost vlastní sebeobrany a sebeprosazení, 
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• spolupráce s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, 

preventivními, krizovými atd.), 

• výcvik na obranu proti sociálně patologickým jevům. 

 

Vzdělávání školních metodiků prevence probíhá během školního 

roku dle aktuální nabídky, časových a finančních možností školy. 

Metodici prevence využívají možnost vzdělávat se na pravidelných 

seminářích v PPP pro Prahu 3 a 9. Pravidelně navštěvují schůzky 

u obvodního metodika prevence MČ Praha 14. Absolvují také vzdělávací 

semináře, které pořádá PROSPE v rámci realizace služeb veřejné zakázky 

MČ Praha 14. Metodici prevence navštívili např. Dům světla v Karlíně, 

kde se seznámili s problematikou viru HIV a AIDS, s možnostmi prevence 

této nákazy. Spolupracují s výchovnými poradci, s vedením školy i se 

školním poradenským pracovištěm. K dlouhodobým cílům patří 

i podpora aktivní spolupráce školy s rodiči, kteří měli možnost zúčastnit 

se besedy na téma Kyberšikana. Přesto, že se jedná o velice aktuální 

téma, zájem rodičů byl nulový. Podle názorů metodiků prevence, rodiče 

vůbec neznají nebo značně podceňují tento novodobý, lehce zneužitelný 

fenomén.  

 

10. Zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení  

V roce 2013 došlo k následujícím změnám ve školském rejstříku: 

- nově byla jmenována ředitelka MŠ Paculova, Mgr. Andrea Benešová, 

s účinností od 1. 7. 2013, důvodem byl odchod předchozí ředitelky do 

starobního důchodu, 
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 v ZŠ Šimanovská byl jmenován ředitelem Mgr. Jiří Bartek, 

s účinností od 1. 6. 2013, důvodem bylo odvolání předchozí ředitelky 

Mgr. Dagmar Milotové,  

 vedením ZŠ Bří Venclíků, byla pověřena Mgr. Klára Machová, 

s účinností od 1. 8. 2013, důvodem bylo odstoupení předchozího ředitele 

PaedDr. Jaroslava Martanoviče ze zdravotních důvodů. 

 

8.7. Živnostenský odbor 

Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní 

správy, na území městské části Praha 14 a území městské části Praha – 

Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů. V samostatné působnosti i nadále pokračuje v mapování 

provozoven obchodu a služeb. Činnost živnostenského odboru v roce 

2013 zajišťovalo 12 pracovníků. 

 

Činnost oddělení registrace podnikatelů mimo běžné agendy na 

základě změn zákonů 

Jednou z nejdůležitějších změn v živnostenském podnikání, kterou 

se zabývalo oddělení registrace podnikatelů živnostenského odboru 

v celém roce 2013 a nabyla účinnosti 1. 6. 2012, se týkala podnikání 

v silniční motorové dopravě. Jednalo se o změnu rozsahu předmětu 



142 
 

podnikání. Tato změna se týkala celkem 642 podnikatelů. V důsledku 

této změny, bylo všem podnikatelům, podnikajícím v silniční motorové 

dopravě provozované velkými vozidly, zasláno upozornění na povinnosti 

spočívající v doložení dokladů nebo splnění jiné podmínky tak, aby mu 

zůstalo zachováno živnostenské oprávnění v původním rozsahu. 

S podnikateli (celkem 83), kteří do 3. 6. 2013 nedoložili doklady nebo 

nesplnili jinou podmínku, bylo po 3. 6. 2013 živnostenským odborem 

zahájeno řízení o změně rozsahu předmětu podnikání a následně 

vydáno rozhodnutí. 

Další důležitá změna v živnostenském podnikání, kterou řešilo 

oddělení registrace podnikatelů, se týkalo prodeje kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin. Tato novela živnostenského zákona nabyla 

účinnosti 17. 10. 2013. Ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona 

mohou podnikatelé, požádat o koncesi. Pokud koncesi mít nebudou pak 

po 17. 4. 2014 nebudou moci líh a lihoviny prodávat. Fakticky se tato 

změna týká všech podnikatelů, kteří podnikají v hostinské činnosti 

a dále převážné většiny podnikatelů, kteří mají volnou živnost „Výroba, 

obchod a služby …“, a především podnikají v oboru „Velkoobchod 

a maloobchod“. 

Dalším bodem, kterým se oddělení registrace podnikatelů 

zabývalo v roce 2013, je novela zákona o pohonných hmotách. Účinnost 

této novely byla 1. 10. 2013. 

Průběžně po celý rok řešilo oddělení „avíza“ na osoby, tedy 

provádělo ztotožňování všech fyzických osob v základním registru 

obyvatel
14

 s informačním systémem registru živnostenského podnikání
15

. 

                                                           
14

 ROB 
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Nejvíce se oddělení potýkalo s problémem ztotožnění cizinců, u nichž 

většinou nebyly jasné informace o osobních údajích. Chyby se vyskytovaly 

převážně ve jménech a příjmeních, která se složitě dohledávala i ve 

spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, odborem azylové a migrační 

politiky.  

 

Nejdůležitější kontrolní akce oddělení kontroly v tomto roce: 

V roce 2013 živnostenský odbor pokračoval ve společných 

kontrolách s Českou obchodní inspekcí
16

 podle předem domluveného 

plánu. Kontroly s ČOI se prováděly vždy jeden den v měsíci. Provedeno 

bylo 18 společných kontrol. Nejdůležitější kontrolní akce se týkala 

prodeje alkoholických nápojů v rámci akce „Problematika alkoholických 

nápojů obsahujících nepovolené množství metylalkoholu“. Od 1. 1. 2013 

do 31. 12. 2013 byla provedena kontrola v 23 provozovnách, nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

Jednou z důležitých kontrolních akcí v r. 2013, jako v předešlém 

roce, byla kontrola slevových akcí. V letních měsících se prováděly 

kontroly podnikatelů provozující hostinskou činnost, ubytování, stánky, 

restaurační zahrádky, farmářské trhy a bazary. 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 

                                                                                                                                                                                     
15

 IS RŽP 

16

 Dále ČOI 
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fyzické osoby, které mají povinnost mít pobyt na území ČR, zda ho mají 

povolen. 

V roce 2013 bylo oddělením kontroly zkontrolováno celkem 397 

podnikatelských subjektů, z toho 154 kontrol v provozovnách, 109 

místních zjištění týkající se označení sídla, místa podnikání 

a provozoven a 134 kontrol provedených přímo na živnostenském 

odboru. Řešeno bylo 12 stížností a 77 podnětů, uloženo bylo 47 pokut 

v celkové výši 89.700,- Kč, sankčně bylo zrušeno 55 živnostenských 

oprávnění a pozastaveno bylo provozování živnosti ve 3 případech.  

 

Stěžejní činnost metodicko-právního úseku 

- vede agendu „Evidence zemědělských podnikatelů“ 

- provádí konverzi dokumentů pro služební potřeby (z moci úřední) 

- zajišťuje oběh dokumentů pro odbor, tedy přijímání a vypravování 

pošty 

- sleduje veškeré legislativní změny 

 

Nejdůležitější legislativní změny v roce 2013 

V průběhu roku 2013 došlo k velkému počtu změn zákonů, jejichž 

část se významně dotkla více, či méně početných skupin podnikatelů. 

Mezi významnou skupinu podnikatelů, které se změny dotkly, byla 

oblast provozování dopravy pro cizí potřeby. Dne 3. 6. 2013 vypršela 

zákonem stanovená lhůta pro doložení dokladů k provozování dopravy 
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tzv. velkými vozidly.  Nesplnění této povinnosti mělo za následek 

omezení oprávnění pouze k provozování dopravy „malými vozidly“. 

Další velmi početnou skupinou podnikatelů, jíž se dotkly 

legislativní změny, jsou podnikatelé, kteří prodávají kvasný, konzumní 

líh a lihoviny. Nově mají tito podnikatelé povinnost činit tak pouze na 

základě povolení tzn. koncese. 

V neposlední řadě stojí za zmínku změna zákona č. 311/2006 Sb., 

o pohonných hmotách, který změnil podmínky distribuce pohonných 

hmot. 

 

Živnostenský odbor vydal v roce 2013 11.478 dokumentů z IS RŽP. 

 

Podnikatelé (celkem 13.274) 

Počet podnikatelů – 10.768 fyzických osob (z toho 927 

zahraničních fyzických osob), 2.506 právnických osob. Dohromady na 

území městských částí Praha 14 a Dolní Počernice mělo sídlo nebo místo 

podnikání 13.274 podnikatelů, to je o 335 podnikatelů více než v roce 

2012. Živnostenská oprávnění celkem 17.876, pro fyzické osoby 13.921, 

pro právnické osoby 3.955, to je o 767 více než v roce 2012. Srovnání roku 

2012 a 2013 – viz tabulka. 
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Počet ke dni 
31.12.2012 31.12.2013 

ŽO - celkem 
17109 17876 

ŽO - jen 

koncesované 756 896 

ŽO - jen vázané 
1551 1713 

ŽO - jen řemeslné 
3612 3680 

ŽO - jen volné 
11190 11587 

ŽO pro fyzické 

osoby 13619 13921 

ŽO pro právnické 

osoby 3490 3955 

ŽO pro cizince 
1054 1081 

Podnikatelé - 

celkem 12939 13274 

Podnikatelé - 

fyzické o. 10678 10768 

Podnikatelé - 

právnické o. 2261 2506 

Podnikatelé - 

cizinci 944 938 
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Provozovny 

Počet zmapovaných provozoven na území městské části Praha 14 

a městské části Dolní Počernice byl 964. 
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Činnosti a počet provozoven k 31. 12. 2013 – souhrn: 

Autobazary ...................................................................................................... 12 

autoopravny, autodílny ................................................................................. 89 

autoškoly ............................................................................................................. 5 

cestovní kanceláře (agentury) ...................................................................... 3(4+9) 

čerpací stanice ................................................................................................. 11 

domácí potřeby ................................................................................................... 2 

drobné zboží, hračky, obuv ............................................................................ 29 

drogerie ............................................................................................................ 13 

fitness, masáže, sauny .................................................................................... 39 

hobby .................................................................................................................... 1 

hodiny, klenoty, dárky ................................................................................... 12 

hypermarkety ...................................................................................................... 1 

supermarkety Penny, Albert, Lidl  .................................................................... 6 

chovatelské potřeby ......................................................................................... 10 

kadeřnictví, kosmetika  ................................................................................ 126 

květiny, keramika, zahradnictví  ................................................................. 12 

mandlování, čistírny, praní, opravy prádla   ................................................ 9 

maso, uzeniny, drůbež   .................................................................................... 5 

oční optika ......................................................................................................    8 

opravny obuvi, výroby klíčů ..........................................................................    6 

ovoce, zelenina ...............................................................................................  10 

pizzerie, rychlé občerstvení ...........................................................................  39 

počítače, servis, telefony, elektro práce ........................................................  19 
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potraviny .........................................................................................................  52 

pronájem vozidel ............................................................................................    4 

provozování odstavných ploch, parkoviště ..................................................  12 

provozování veřejného WC .............................................................................    3 

realitní kanceláře  ......................................................................................... 26 

restaurace, pohostinství, bary, herny ..........................................................  72 

sběrné suroviny    ................................................................................................ 2 

šití oděvů .........................................................................................................    5 

tabák, noviny, knihy .....................................................................................  16 

textil, oděvy, second  hand ...........................................................................  59 

truhlářství, nábytek .......................................................................................  20 

ubytovací služby   ............................................................................................ 40 

velkoobchody   ................................................................................................. 16 

výrobna-potraviny .........................................................................................    4 

zámečnictví, železářství, kovovýroba ..........................................................  21 

ostatní ...........................................................................................................  135 

z toho např.:  

polygrafická výroba, vydavatelská činnost, tiskárna  ...............................   9 

reklamní činnost, marketing ........................................................................ 19 

bazar, zastavárna ............................................................................................. 2 

prodej kamene, zpracování kamene ............................................................... 3 

bowlingové herny ............................................................................................   3 

vinotéka ............................................................................................................   3 
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9. Seznam příloh 

 

I. Vernisáž výstavy Aleny Novotné „Pro radost“ 

II. Elektromobil Městské části Praha 14 

III. Psí školka 

IV. Plakát k akci „Den Země“ 

V. Nová pobočka České pošty v Centru Černý Most¨ 

VI. Znovuodhalení hrobu vrch. Stržm. Policie Ferdinanda Vajsara  

VII. Povodeň na Praze14 

VIII. Povodeň na Praze 14  

IX. Cvičení Tai Chi 

X. Malování na chodníku 

XI. Otevření Rákosníčkova hřiště 

XII. Otevření Rákosníčkova hřiště 

XIII. Otevření Rákosníčkova hřiště 

XIV. Pochod kolem Prahy 14 

XV. Pochod kolem Prahy 14 

XVI. Akce 72 hodin 

XVII. Nový Babybox v Hloubětíně 
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I. Vernisáž výstavy Aleny Novotné „Pro radost“ 

 

II. Elektromobil Městské části Praha 14 
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III. Psí školka 

 



153 
 

IV. Plakát k akci „Den Země“ 
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V.  Nová pobočka České pošty v Centru Černý Most 

 

VI. Znovuodhalení hrobu vrch. Stržm. Policie Ferdinanda Vajsara  
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VII. Povodeň na Praze14 

 

VIII. Povodeň na Praze 14  
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IX. cvičení Tai Chi 

 

X. Malování na chodníku 
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XI. Otevření Rákosníčkova hřiště 

 

XII. Otevření Rákosníčkova hřiště 
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XIII.  Otevření Rákosníčkova hřiště 
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XIV. Pochod kolem Prahy 14 

 

XV. Pochod kolem Prahy 14 
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XVI.  Akce 72 hodin 

 

XVII. Nový Babybox v Hloubětíně 

 

 


