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Samosprávné rozdělení hlavního města Prahy  

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady použity z webových stránek Magistrátu hlavního města Prahy 
vyhláška ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 
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Slovo kronikářky 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
 

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

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

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

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

 
S úctou  
 
 
 
 
 

 
kronikářka Prahy 14 
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    Městská část Praha 14  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do katastru Hostavice patří původní obec Hostavice a její čtvrť Jahodnice. Původní 
název obce Hostavice (Hostawicz) podle Antonína Profouse znamená ves lidí 
hostivinných. Na jih od vsi, při bývalé vídeňské silnici (Českobrodská), vznikla po roce 
1925 legionářská kolonie nazvaná JAHODNICE. Když se začaly vyměřovat první stavební 
pozemky budoucí vilové čtvrti, zakladateli obce se stalo dvacet dva československých 
legionářů. Jahodnice převzala název místního označení Na Jahodnici, zaznamenaného na 
mapě z roku 1841. Katastrálně bývalá legionářská kolonie patřila a stále patří k Hostavicím 
a ve třicátých letech 20. století nesla zajímavý název Nové Hostavice Na Jahodnici u 
Dolních Počernic. 
 
 
HHiissttoorriiee  HHlloouubběěttíínnaa  
Hloubětín se stal v roce 1922 součástí Prahy a skládá ze čtvrtí Nového Hloubětína, Za 
horou a sídlišť Lehovec a Hloubětín. Podle starých zápisů byla obec Hloupětín založena v 
10. století. Původně zde stávala tvrz, jejíž zbytky bylo vidět ještě v 17. století. Své jméno 
dostala snad po zdejším vladykovi Hlúpatovi, jenž tvrz obýval. Nejstarší písemná zpráva o 
Hloubětíně je z roku 1207: Innocenc III. v ní potvrdil řádu německých rytířů pět vesnic, 
které jim darovali Přemyslovci. Roku 1233 Hloubětín od řádu odkoupila královna 
Konstancie, vdova po Přemyslu Otakarovi I., a o dva roky později je se sousedním 
Humencem (ves zaniklá v 16. století, ležící na sever od Hloubětína) a s Hnidošicemi 
(zanikly v 15. století) věnovala špitálu sv. Františka na Starém Městě, kde poté vznikl řád 
křižovníků s červenou hvězdou. Roku 1253 král Václav I. potvrdil špitálu jeho statky. 
V roce 1365, v době vlády Karla IV., byl v Hloubětíně postaven kostel sv. Jiří. Za husitské 
revoluce byl křižovníkům Hloubětín zabaven, ale roku 1454 jej král Ladislav Pohrobek 
opět řádu vrátil. V roce 1477 pronajali křižovníci na šest let hloubětínský dvůr Ondřejovi 
Běchovskému. K povinnostem nájemce patřilo odvádět polovinu výlovu z hloubětínských 
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rybníků. Byl zde také kamenolom, z něhož byl ve 2. polovině 16. století dovážen kámen 
pro některé stavby na Pražském hradě. Počátkem 17. století křižovníci kamenolom 
pronajali Novému Městu. Za stavovského povstání byl Hloubětín na krátkou dobu 
zkonfiskován a předán Zdeňku Smolíkovi z Lavic a na Velké Baště, ale brzy po bělohorské 
bitvě byl vrácen původními majiteli. Na konci třicetileté války byl Hloubětín vypálen a 
pobořen, ale brzy došlo k jeho obnově. V roce 1767 tu byl otevřen nejstarší pražský důl na 
kamenec, pojmenovaný podle sv. Antonína. V roce 1770 byla těžba rozšířena i na uhlí, a to 
v místech, kde se dnes říká V Hutích. Zmíněné doly nebyly jediné, pokusy o těžbu jsou 
doloženy asi na devatenácti místech a na hloubětínském území se dolovalo více než jedno 
století. 

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

Ve Staré hospodě, kde je v patře krb z roku 1783. Dalším důležitým objektem je areál 
křižovnického dvora, který byl centrem křižovnického panství v Hloubětíně. Další 
pozoruhodnou stavbou je hloubětínský zámeček (v bezprostřední blízkosti kostela sv. 
Jiří) z konce 19. století, postavený v pseudogotickém tudorovském slohu. Dnes tu sídlí 
společnosti GynCentrum a Iscare, poskytující nadstandardní zdravotnickou péči.  
  
HHiissttoorriiee  ČČeerrnnééhhoo  MMoossttuu  

Ve východní části regionu vznikla postupně panelová sídliště Černý Most I. a 
Černý Most II. od sebe pomyslně rozdělených Pospíchalovou ulicí a pásmem zeleně 
Centrálního parku. V současnosti se v oblasti Černého Mostu II. dokončuje 5. stavba.  

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

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

KKYYJJEE    
  Kostel sv. Bartoloměje 

 
 

 

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

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

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

Okolo kostela až do svého zrušení v roce 1854 se rozprostíral hřbitov, ze kterého je 
dnes možné spatřit jen zbylé torzo: empírový pomník Karla Krezera a klasicistní náhrobek 
s andělem, či ve zdi náhrobek kyjských učitelů Františka Klímy a Františka Vocela.  

Kyjský kostel, který se dochoval v podstatě v původní podobě, byl vytvořen 
z pískovcového kvádříkového zdiva. Jeho jediná loď je založena na obdélníkovém 
půdorysu, presbytář, sklenutý křížovou klenbou, má půdorys čtvercový. Vítězný oblouk, 
který patří k dalším pozoruhodnostem chrámu, tvoří tři stupňovitě seřazené pilíře. A 
rozměry stavby? Celková délka kostela je 26 metrů. Z toho obdélníková loď má vnější 
délku 9,82 metru, na ni navazuje věž s 7,20 metry vnější délky, před ní je sínec dlouhý 
2,80 m. Na konci kostela je uzší presbyterium s 6,18 metry. Vnější šířka věže i lodi je 
10,05 metru, presbyterium 5,45 metru široké. Největší vnitřní výška v klenbě je 9,46 metru 
a v presbyteriu 7,95 m. Kostel sv. Bartoloměje bezesporu zasluhuje maximální péči a úctu, 
neboť tento architektonicky vzácný objekt se řadí k tomu nejcennějšímu, co může 
románská sakrální architektura dnešní době nabídnout.  

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

zámeček ke Kolmanově velkostatku. V roce 1934 koupila Kolmanův velkostatek (všechny 
hospodářské budovy, zámek, park a pozemky) firma Tomáše Bati, který zde hodlal 
podnikat podle vlastního velkorysého projektu. Sám dal vypracovat regulační plán i 
zastavovací projekt a žádal o povolení parcelace podle vlastních propozic. Podal v nich 
obraz krásného zahradního města na pláni na Čihadlech s náměstím a spolkovým domem, 
kavárnou, klubovými místnostmi, lázněmi a tělocvičnou. Obytný soubor měly tvořit buďto 
dvojdomky, nebo domky ve skupinách, obklopené trávníky a položené do zahrad bez 
vysokých plotů. Samozřejmostí byla škola a obchodní centrum. V údolí Rokytky byl 
plánován sportovní stadion a tenisové dvorce. Stát dal ale tehdy na Čihadlech přednost 
vojenskému cvičišti a Baťa byl nucen od svého záměru ustoupit. Zástavba obce byla na 
okrajích doplněna novou výstavbou převážně rodinných domků, volně situovaných v 
zahradách. 

 

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

Hostavice byly připojeny k Praze roku 1968. 
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HLOUBĚTÍN 

Kostel sv. Jiří 
 
Území Hloubětína s přilehlými poli, vinicemi a loukami vlastnil od 
r. 1238 Řád Křižovníků s červenou hvězdou. Dokazuje to latinská 

listina pražského biskupa Mikuláše ze 13. února 1257. V listině je uveden i kostel sv. Jiří 
v Hloubětíně.Tento kostel je původní jednolodní gotická věžovitá stavba z r. 1356 s 
polygonálním kněžištěm, s trámovým stropem, ke které se na západní straně přimyká 
čtvercový klenutý presbytář, ukončený třemi stěnami osmiúhelníku. Na severní straně je 
přistavena sakristie. Pod presbytářem je údajně krypta, do které měli být pochováváni 
zdejší faráři, ač mají samostatné oddělení na hřbitově. Na východní straně lodi je kruchta a 
na ní varhany z r. 1869. Práh kostela má nadmořskou výšku 215 m. Na kostelní věži zůstal 
po třicetileté válce jen malý zvon s reliéfem sv. Václava. V roce 1654 k němu přibyly další 
dva větší zvony. Kostel byl několikrát přestavován a upravován v pozdějších staletích. V 
první polovině 70. let bylo se souhlasem Pražského střediska památkové péče upraveno 
vnitřní uspořádání kostela podle pokynů vatikánského koncilu. Byla odstraněna kazatelna, 
zrušen hlavní i postranní oltář a jejich obrazy. Spodní část hlavního oltáře (bez 
svatostánku) byla umístěna v popředí presbytáře jako stolový oltář a starobylému sanktuáři 
ve zdi presbytáře bylo zaskleno barevnými mozaikami, zobrazujícími mimo jiné sv. Jiří, 
ukřižování Ježíše Krista a svatou, tehdy ještě blahoslavenou, Anežku Českou. Kolem 
kostela se rozprostírá starý, od roku 1904 již neužívaný hřbitov, nyní v parkové úpravě. 
Hřbitovní brána je z r. 1847 s řádovým znakem křižovníků a nápisem Pokoj Vám. Proti 
vchodu do kostela je starý řádový hřbitůvek, na kterém byli pochováváni velmistři a 
členové řádu. Dnes je na něm jen osm náhrobků a náhrobních desek. Většina kovových a 
kamenných plastik - heraldických a církevních symbolů - z nich zmizela. V minulých 
letech byla dílem ukradena, dílem vandalsky zničena. Tento řádový hřbitůvek byl zřízen r. 
1864 a posléze obezděn nízkou zídkou s kovanou mříží. Původní pískovcový kříž od 
pražského kameníka Výška z r. 1864 byl pro jeho porušení nahrazen železným křížem. 
Dnes nalezneme tento hřbitůvek sice renovovaný, ale s chybějícími dekorativními prvky. 
V Hloubětíně je dochovaná původní náves s nejstaršími budovami - křižovnický dvůr a 
stará hospoda, kde pobýval i císař Josef II. při velkých císařských manévrech v roce 1773. 

 

 
Hloubětínský zámeček 

Zámeček, připomínající tudorovskou architekturu, stojí na 
místě, kde podle legendy stála tvrz vladyky Hlúpaty, jehož 
jméno snad dalo vznik názvu obce Hloupětín. Zbytky tohoto 
opevněného dvorce byly patrny ještě počátkem 18. století. 
Podle zmínky z r. 1544 na tom místě tehdy stával statek, 
který v roce 1700 koupili křížovníci. Po prodeji v roce 1870 
byl statek přestavěn na vilu v pseudobarokním stylu. V 

letech 1882-83 se ve vile vystřídali čtyři majitelé, z nichž poslední ji nechal přebudovat na 
pohádkově romantické sídlo pro svoji nastávající ženu. V roce 1898 koupil zámeček 
továrník Židlický, který si jej honosně zařídil jako nové šlechtické sídlo. Posléze jej však 
prohospodařil a v roce 1911 prodal. Od roku 1912 patřil zámeček Židovské náboženské 
obci, která v něm zřídila útulek Spolku pro ochrannou péči o slabomyslné. Za okupace byl 
zámeček zabrán německou armádou. Po válce zde krátce sídlil Revoluční národní výbor a 
potom až do února 1948 přešel objekt do národní správy Židovské rady starších. Na 
začátku padesátých let tu působilo Vesnické divadlo, jehož provozovatelem byl Jednotný 
svaz českých zemědělců v Praze. Po zániku divadla se tu vystřídalo několik uživatelů. Od 
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roku 1986 chystal ONV Prahy 9 rekonstrukci objektu, ke které ale nedošlo, neboť o 
navrácení zámečku požádala v roce 1990 Židovská náboženské obec (byl vrácen o 2 roky 
později). Mezi lety 1986 až 1992 zámeček chátral, až po roce 1993 po uzavření smlouvy 
mezi GynCentrem, prvním nestátním zdravotnickým zařízením u nás, a Židovskou obcí 
došlo k rozsáhlé rekonstrukci objektu. V zdejším zámečku sídlí GynCentrum a ISCARE 
centrum asistované reprodukce). Obec Hloubětín se stala součástí Prahy roku 1922. (
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Příroda  
 
Na území Prahy se rozkládá okolo 88 chráněných území rozdělených podle různých 
kategorií, z nichž šest je národní přírodní památkou. Na Praze 14 můžeme nalézt dvě 
přírodní památky (Cihelna v Bažantnici a Pražský zlom v Hloubětíně a jednu přírodní 
rezervaci V pískovně na hranicích Hostavic s Dolními Počernicemi). Hydrologickou 
dominantou Prahy je nejdelší řeka Vltava. O stupínek níže je řeka Berounka. Na území 
Prahy je celkem přes sedmdesát potoků, přičemž délka jejich toků přesahuje 300 
kilometrů. Na pravém břehu je jich čtyřicet dva a na levém třicet tři. Dalším 
krajinotvorným prvkem jsou vodní nádrže (rybníky, rekreační a jiné nádrže), kde mezi 
největší pražské rybníky patří Dolnopočernický rybník. Nepřehlédnutelný význam vodních 
toků a nádrží dokládá i to, že se většina pražských přírodních parků nalézá na přirozené 
ose z mnoha pražských vodních toků.   
 
 
 
Přírodní rezervace představuje menší území soustředěných přírodních hodnot se 
zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. 
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický i geomorfologický 
útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů 
s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 
přírody formoval svou činností člověk.  
 
 
NEJ..... 
Největší chráněné území: přírodní památka Klánovický les
Nejdelším a nejvýznamnějším potokem na území Prahy: Rokytka, která pramení u 
Tehovce v okrese Praha-východ a její délka toku je 36,2 km a plocha povodí 140 km2.  
Nejstarší pražským dolem je důl sv. Antonína Paduánského z roku 1767, který ležel 
v hloubětínských Hutích, kde se těžilo křídové uhlí s velkým množstvím sulfidů. Ty se 
zpracovávaly pražením na kamenec nebo na českou kyselinu sírovou. 
 

 Přírodní památka 
Cihelna v Bažantnici (Hloubětín) 
Bývalá cihelna leží v Hloubětíně za železničním mostem, jedná se 4,38 hektarový 

úsek umístěný za křižovatkou Kolbenova x Kbelská. Zde najdeme jeden z 
nejvýznamnějších odkryvů peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru 
se zkamenělými otisky mnoha druhů rostlin. Rostliny jsou zde spíše rumištního charakteru, 
žije zde i mnoho zajímavých představitelů fauny.  

 
 Přírodní památka 

Pražský zlom (Hloubětín) 
Při severní konci ulice Průmyslové, na pravém břehu Rokytky kousek od kostela 

sv. Jiří v Hloubětíně se nalézá významná přírodní památka Pražský zlom geologického 
charakteru. Jde o odkrytou plochu Pražského zlomu, jde o jediný odkryv, kde jsou 
zachovány ordovické křemence a břidlice ve svahu nad Rokytkou.   
 
PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA 
rozsáhlý komplex přírodního parku zasahuje svou rozlohou 907,7 hektarů mezi pět 
pražských městských částí: Praha 14, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad 
Lesy i za hranicemi Prahy do Úval, Jiren a Šestajovic.  

 25



 Kyjský rybník 
Kyjský rybník představuje nádrž se stojatou vodou situovanou v městské zástavbě, 

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

 Přírodní rezervace  
V Pískovně 
V trojúhelníku Rokytky, Svépravického potoka a hranicemi Hostavic a Dolních 

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

 
 Přírodní památka 

Počernický rybník 
Představuje významný krajinotvorný prvek i jedná se o jeden z největších rybníků v 

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

 
 Přírodní památka 

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

 
 Přírodní rezervace  

Klánovický les 
V rozsáhlém lesním komplexu Klánovického lesa se nacházejí dvě přírodní 

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

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

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

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

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

Bílý kůň, jedna z největších a nejkrásnějších pražských podzemích prostor, se nachází 
severně od Hutí, přístupný je 9 m hlubokou větrací šachticí zanesenou odpadky, a dvěma 
dalšími propady. Celková délka podzemí je asi 350 m. Ručně tesané nepravidelné chodby 
dosahují výšky až 5 m a navozují impozantní dojem dómu. Místní pověsti o keltské svatyni 
či o starém klášteru jsou nepodložené, neboť Bílý kůň vznikl podzemním dobýváním 
pískovce. Podle místní legendy představuje Bílý kůň jeden z vchodů do podzemních 
chodeb, které spojovaly Prahu se Starou Boleslaví. Chodby jsou na povrchu vyznačeny 
čtyřiceti čtyřmi barokními kapličkami, jež odpovídají zastávkám poutníků mariánského 
kultu, při nichž se poutníci modlili. Tato verze se ale zdá velmi málo pravděpodobná. 
Druhá pověst vypráví o keltské svatyni, bohužel ani v tomto případě neexistuje jediný 
archeologický důkaz.  
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Zlatý kůň - návrší v Hloubětíně směrem ke Kbelům nad lesem Bažantnice a 
mladoboleslavskou silnicí bylo po dobu téměř sta let dějištěm opakovaných a vesměs 
neúspěšných pokusů o těžbu uhlí. Poblíž se také nachází přírodní památka Cihelna 
v Bažantnici.  

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

 
 

 

 

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

Životopisy členů letopisecké komise 
 

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

 
 

 
kronikářka Prahy 14 

 
 Jan Břinek 

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

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

 
 Mgr. Jaroslav Šmíd 

Narodil jsem se 1. 9. 1952 v Praze, kde jsem s výjimkou dvouleté základní vojenské služby 
prožil celý dosavadní život. Absolvoval jsem ZŠ, čtyřleté gymnázium ukončené maturitou a 
dálkově fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze s magisterským titulem. Pracoval 
jsem na NVP (národní výbor hl. m. Prahy) v tiskovém oddělení primátora, dále v Lidovém 
nakladatelství, v nakladatelství Panorama (redakce týdeníku Kino a oddělení knižní 
propagace), u ČSD - provozní oddíl Praha jako uklízeč, na odboru kultury Prahy 9 v 
redakci měsíčníku Devítka. Krátce jsem podnikal na živnostenský list (nákup a prodej 
pragensií a pohlednic) a měl jsem  registraci na soukromé nakladatelství EGO. Od roku 
1994 pracuji jako vedoucí redaktor Listů Prahy 14. Jsem rozvedený, mám syna Ondřeje 
(pracuje jako kuchař) a dceru Radku (pracuje jako prodavačka knih). 
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I. kapitola/2005    Politický a veřejný život  
 
 
 
 

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

 Politické zastoupení Prahy 14 

 Psalo se o nás 

 34



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

Orgány městské části Praha 14: 

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

 
1. Zastupitelstvo MČ Praha 14    volební období 2002-2006 

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

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

 
SEZNAM ZASTUPITELŮ -   podle získaných preferenčních hlasů 
ODS (13 mandátů)     
Ing. Miroslav Froněk     3 180 
Mudr. Kateřina Pavlíčková    3 128 
Ing. Miroslav Skala     3 097 
Mgr. Daniel Rovan     3 064 
Ing. Pavel Mixa     3 057 
Ing. Eva Bažilová     3 038 
Mgr. Jitka Žáková     2 973 
Renata Hušková     2 954  
Helena Mandjounehová    2 951 
Ing. Josef Voseček     2 947 
Ing. Miroslav Vysloužil    2 925 
Eva Dokonalová     2 910 
Vladimíra Petzoldová     2 891 
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ČSSD (5 mandátů) 
Miroslav Dvořák     1486 
Soňa Matoušková - bezpartijní kandidát  1443 
Mgr. Jaroslav Jiroušek    1438 
Petr Kovanda      1317 
Doc. Ing. Oto Roth do 2. 6. 2005 - úmrtí   1312 od 2. 6. 2005 Josef Ťoupal 
 
Demokraté Jana Kasla (5 mandátů) 
Koalice Strany Evropských demokratů 
a ODA (Občanskodemokratická aliance) 
RNDr. Jiřina Nováková, CSc.   1512 
Ing. Ladislav Dubský - bezpartijní kandidát   1328 
Judr. Eva Hášová     1315 
Ing. Vladimír Vojta, CSc.    1289 
Ing. Karel Cekota     1270 
 
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) (3 mandáty) 
Jitka Krátká      905 
Petr Zubec      870 
Ing. Václav Hollan     835 
 
Sdružení nezávislých (3 mandáty) 
František Čuchal od 22. 6. 2004 
Ing. Pavel Tůma     933 
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.    932 
 
Kandidáti KDU-ČSL 
PhDr. Hana Urbanová    670 
PhDr. Zuzana Jelenová    633 
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2. Rada MČ Praha 14 
Rada MČ Praha 14 je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své 
činnosti je odpovědná Zastupitelstvu. Rada MČ zřizuje jako své iniciativní a poradní 
orgány komise. V rámci samostatné působnosti přezkoumává opatření přijatá komisemi, 
popř. odbory nebo útvary úřadu a je oprávněna řídit činnost komisí, úřadu a ukládat jim 
úkoly.  RMČ rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. 
Komise je ze své činnosti odpovědná RMČ, ve věcech výkonu přenesené působnosti na 
svěřeném úseku je podřízena Magistrátu hl. m. Prahy. Vytvořeny byly komise 
regionálního plánování, životního prostředí, komise školská a bytová, komise pro 
prevenci kriminality, komise pro sociálně právní ochranu dětí ve smyslu zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a Statutu hl. m. Prahy a komisi kultury a 
aktivit volného času. Mezi specializované komise, zřízené dle platných právních předpisů 
patří inventarizační a povodňová. Dále pak je to Bezpečnostní rada městské části Praha 
14 (dle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., o 
krizovém řízení) či komise škodní (k řešení škod a ztrát, včetně odškodňování pracovních 
úrazů) a likvidační.  
 
Ing. Miroslav Froněk starosta MČ Praha 14 

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

 
3. Starosta        Ing. Miroslav Froněk 

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

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

stav ke dni 1. 6. 2006 

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

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

komise pro sociálně právní 
ochranu dětí a sociální věci  

PhDr. Hana 
Urbanová 

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

komise regionálního 
plánování 

Ing. Vladimír 
Vojta, CSc. 

Ing. Jana 
Lebedová 

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

komise životního prostředí  MUDr. Kateřina 
Pavlíčková 

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

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

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

komise bytová Miroslav Dvořák Eva Stelčovská 
zemřela 2006 
Alena Buriánová 

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

komise kultury a 
volnočasových aktivit 

PhDr. Zuzana 
Jelenová 

Marcela 
Pavlíčková 

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

komise letopisecká 
 

Ing. Miroslav 
Froněk 

zapisovatel 
Mgr. Jaroslav 
Šmíd 

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

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

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

Vladimíra Petzoldová 
Renata Hušková 
Ing.Miroslav Vysloužil  

finanční výbor Doc.Ing. Oto Roth 
zemřel 
Eva Dokonalová 

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

výbor pro správu 
majetku 

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

výbor pro dopravu Ing. Pavel Mixa Ing. Károlly Pallagi Ing. Pavel Tůma 
Ing. Ladislav Dubský 
Josef Kutmon 
Ing. Josef Voseček 
Vladimíra Petzoldová 
Jan Fürbach 
František Herget 
Ing. Vratislav Štěpař, Csc. 
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4. Úřad městské části Praha 14  
Úřad m. č. Praha 14 tvoří vedení (starosta, zástupci starosty, tajemník) a zaměstnanci, kteří 
plní pracovní povinnosti vyplývající zejména ze zákoníku práce, ze zákona o hl. m. Praze a 
ze Statutu hl. m. Prahy, ze zákona o úředních územních samosprávných celků, z 
pracovního řádu, organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů.  
Po vzniku Městské části Praha 14 v lednu 1995 roce tvořilo úřad několik pracovišť. Za 
nové sídlo radnice byl vybrán panelový dům v ulici Bratří Venclíků 1073, blízko budoucí 
stanice metra Rajská zahrada na Černém Mostě I. Po úplné rekonstrukci je nyní v tomto 
domě hlavní sídlo Úřadu, který se časem rozrostl i o dvě další budovy v ulici Bratří 
Venclíků (1072 a 1070). Po připojení Státní sociální podpory a Oddělení osobních dokladů 
byl tak Úřad městské části Praha 14 rozmístěn v celkem pěti budovách. 

V květnu 2002 byla dokončena první etapa rekonstrukce administrativního objektu 
radnice Prahy 14 na adrese Bratří Venclíků 1072 (od přízemí do druhého patra). Stavební 
úpravy zahrnovaly zbudování nové plynové kotelny v suterénu, vyzdění nových příček, 
výměnu podlahových krytin, instalace elektřiny, rozvodů vytápění, WC a kuchyněk, 
počítačové sítě, dále vybudování bezbariérového přístupu do objektu a provedení 
keramických obkladů. V listopadu 2002 byla dokončena rekonstrukce zbylých pater. Úřad 
poté opustil objekt v Bratří Venclíků 1070 a v Poděbradské 120 (15. 11. 2002) a sídlí nyní 
pouze na třech místech, a to Bratří Venclíků 1073 a 1072 a Generála Janouška 844 (Státní 
sociální podpora). 

 
Hlavní budova radnice se nachází na 50°06'21" severní šířky a 14°33'37" východní délky. 

 
 

Vedení Úřadu MČ Praha 14 
starosta    Ing. Miroslav Froněk 
zástupci starosty   Mgr. Jaroslav Jiroušek 
     Mgr. Daniel Rovan 
     Ing. Miroslav Skala 
tajemník    Ing. Luděk Lisý 

 
Úřad městské části Praha 14  

Úřad MČ Praha 14 se řídí organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy (pracovní 
řád, etický kodex, spisový a skartační řád, kolektivní smlouva). Organizační řád vymezuje 
organizační strukturu (viz schéma) a systém řízení s ohledem na vztah ÚMČ k Městské 
části jako celku, k jejím orgánům a dále k orgánům obce - hl. města Prahy a státu. 
Posláním Organizačního řádu je soustředit důležitá ustanovení závazných právních 
předpisů, a to zejména poslání, práva a povinnosti zastupitelů, úřadu a pracovníků úřadu. 
Podkladem pro jeho vypracování byl zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se 
vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. Organizační řád vychází ze 
zákona o hl. m. Praze a dále upravuje skutečnosti, které nejsou v uvedeném zákoně 
upraveny, či je jejich úprava obecná a zahrnuje případné další dodatky neodporující 
zákonu. Samostatnou působnost MČ vymezuje § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., 
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. MČ pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jde především o uspokojování 
potřeb bydlení , ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 
vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při plnění úkolů chrání též 
veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech. Přenesenou 
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působnost MČ vymezuje § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut 
hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. Úkoly v přenesené působnosti jsou povinny 
zabezpečit orgány MČ.  
 
Městská část má 16 odborů, ve kterých bylo k roku 2005 zařazeno 208 zaměstanců (41 
mužů a 162 žen) z  toho 158 úředníků, kteří zajišťují výkon státní správy a samosprávy, 40 
zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti provozního charakteru a 5 zaměstnanců, kteří 
zabezpečují vedlejší hospodářskou činnost. V průběhu roku 2004 nastoupilo 33 nových 
zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 24 zaměstnanců, z toho 5 ve zkušební době.  
Odbory a jednotlivá samostatná oddělení 
 Odbor kanceláře starosty (KS):    Bohumil Sobotka 

oddělení kultury a občanských záležitostí    Eugenie Čechová 
oddělení krizového řízení      Ing. František Šťoural 
oddělení rady a zastupitelstva       
redakce Listů Prahy 14      Mgr. Jaroslav Šmíd 
oddělení právní, bytové a matriční      Mgr. Eva Štětinová 
 Odbor interního auditu (OIA)     Mgr. Eva Koplíková 
 Samostatné oddělení sekretariátu členů rady (SOSČR) Petra Skálová-Froňková 

 
 Kancelář tajemníka (KT)     Dana Davidová 

oddělení stížností, administrativy, kontrolní oblasti a organizace řízení, oddělení 
informační kanceláře, úsek personalistiky 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

• Odbor ekonomiky a správy majetku působí na úseku: správy fondů vytvářených 
městskou částí podle zvláštních předpisů. 
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         Městská část Praha-Dolní Počernice
   
 
Obec Dolní Počernice, ležící 11 km východně od Prašné brány Starého města pražského a 
dnes součást IX. obvodu hlavního města České republiky, má prastarou minulost. Mírně 
zvlněná krajina v povodí potoka Rokytky lákala k osídlení již pravěku. Jeho prozatím 
nejstarší stopy byla zachyceny při horní hraně terasy nad severním bokem „Velkého“ 
počernického rybníka, kde se dnes rozkládá vilová čtvrť zvaná Vinice. V pozdní době 
kamenné - eneolitu, zhruba 4000 let př. n. l., vznikla zde osada lidu tzv. řivnáčské kultury, 
pravděpodobně hrazená palisádou ze zahrocených kůlů. Pozdější obyvatelé území 
sestoupili blíže k Rokytce, kde zanechali známky své existence u břehu rybníka a zejména 
při severozápadním okraji obce v místech bývalé pískovny na mírně vyvýšeném terénním 
jazyku mezi soutokem Rokytky a Chvalského potoka. Někdy v období 1800 až 1700 let 
před n. l. vyrostlo zde rozlehlé sídliště lidu tzv. únětické kultury doby bronzové, s 
pohřebištěm dosud ojedinělého rozsahu, s charakteristickým uložením mrtvých ve skrčené 
poloze. Po delší odmlce překryla zaniklé únětické sídliště ve 2. století po Kristu osada z 
„doby římské“ - s obytnými chatami zahloubený do písku. 
První slovanští osadníci pozdějších Dolních Počernic si vybrali pro svá obydlí místo v 
blízkosti starých dálkových cest, s vazbou na Trstenickou stezku a další důležité zemské 
cesty, které se sbíhaly k brodu přes Rokytku. Jádro nejstarší osady můžeme s největší 
pravděpodobností hledat v prostoru dnešní staré obce nad brodem přes zúžené mokřinaté 
údolí Rokytky - na mírném, před povodněmi chráněném svahu s pískovým podložím. 
Nepravidelně oválný obrys souboru bývalých statků svědčí zde dodnes o starobylém 
původu osídlení, jehož počátky byly možná ještě v hrazené osadě. 
Rozpadem osady v raném středověku a s doplněním o další grunty, došlo potom zřejmě k 
vytvoření shlukové vsi, jejíž základní urbanistický rozsah setrval dodnes. Lze 
předpokládat, že nejpozději ve II. polovině 12. století získal osadu s okolím jako výsluhu 
za vojenské či jiné služby některý z knížecích družiníků, jehož snědá pleť, tmavé vlasy 
nebo jeho přezdívka dala Počernicím jeho jméno (ves lidí "Počerného"). Velmož si potom 
dal vybudovat při cestě výše nad osadou při hraně bažinatého údolí Rokytky (dnešního 
zámeckého parku) nepochybně dosud dřevěný sídelní dvorec. U dvorce vyrostl současně 
nebo o něco později nevelký vlastnický kostelík, jehož panská tribuna navazovala možná - 
jak bývalo obvyklé - lávkou přímo na obytné patro feudálního sídla. Základní hmota 
jednolodního románského kostelíka s pravoúhlým kněžištěm, zděná z tesaných 
pískovcových kvádrů, zůstává dodnes zachována jako vzácný doklad románské stavební 
kultury na vesnici.  
V následujícím 13. století se - zřejmě jako jinde - mění i v Počernicích obraz vesnické 
zástavby. Starší zahloubená obydlí střídá pravidelnější struktura převážně již s 
trojprostorovými roubenými chalupami. Jméno boce se poprvé objevuje v písemných 
pramenech v pohnutých letech vlády Jana Lucemburského 1322-1323 v přídomku jejího 
tehdejšího majitele Zdislava z Počernic a na Průhonicích, řečeného Kobliha.  
V příštím období 14. století se stávají majiteli feudálního sídla v Počernicích s dvorcem a 
vsí výhradně bohatí pražští měšťané. Jejich dílem byla také proměna staré románské kurie 
na vrcholně středověkou tvrz. Podle výsledků posledního objeveného stavebně 
historického průzkumu je věžové jádro této tvrze dodnes obsaženo v jižní křídle starého 
dolnopočernického zámku. Vrcholně gotického původu je i prodloužení lodi románského 
kostela směrem k nové tvrzi. Pravděpodobně v téže době, kdy se blízká Praha proměnila v 
hlavní město rozlehlé říše Karla IV., došlo také k ustálení východní cesty ku Praze do 
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dnešní trasy státní silnice a jádra středověkých Dolní Počernic, podobně i Hostavic a Kyjí, 
se od té doby ocitla v odsunuté poloze. 
Nejpozději pohusitské období přineslo rozšíření starší věžové tvrze na obdélný palác, 
obsažený rovněž v dnešním východním křídle starého zámku a obrannou funkci sídla 
převzala pozdně gotická přístavba mohutné kostelní věže s tesanými nárožními kvádry. 
Přilehlý poplužní dvůr a poddanské dvorce a usedlosti, soustředěné kolem nepravidelné 
trojúhelné návsi na vidlici starých cest zůstávají nadále převážně dřevěné - roubené, pod 
doškovými střechami. V pozdním 15. století nutno vidět i počátky Velkého počernického 
rybníka, výrazně vepsaného do tvaru krajiny. 
Renesance se v Dolních Počernicích uplatnila rovněž velmi zřetelně a to zejména zásluhou 
stavební činnosti Matěje a Jana Hůlky (1562-1595), povýšených nově do šlechtického 
stavu s přídomkem s Počernic. Starší gotická tvrz byla tehdy přestavěna a rozšířena na 
pohodlný renesanční zámek, zdobený psaníčkovými sgrafity, a sousední kostel 
Nanebevzetí Panny Marie získal dnešní klenby a výraznými „hřebínky“ na hranách. Podle 
nových zjištění byli Hůlkové zakladateli i zdejší známé hospody Barborky u křižovatky 
státní silnice. Počáteční léta třicetileté války stala se pro Dolní Počernice natolik výrazná, 
že jimi vešla obec do širšího povědomí a stala se dokonce kulisou romantického 
románového příběhu J. Svátka „Pražský kat“ a „Pamětí kata Mydláře“. V letech 1620 a 
1625 vlastnil totiž po bělohorské bitvě zkonfiskovaný statek neblaze známý Jan Daniel 
Kapr z Kaprštejna, aktivní císařský úředník působící při staroměstské popravě českých 
pánů, který při cestě do počernické rezidence v roce 1625 nalezl tragickou smrt. Jinak 
události třicetileté války postihly Počernice poměrně málo - pouze jedno selské stavení a 
jedna chalupa zůstaly po ní „pusté“. Zdejší panský zámek zůstal nadále v 17. a 18. století 
již jen letní rezidencí následujících majitelů z řad vyšších feudálních vrstev a sídlem jejich 
úředníků. Byli jimi např. hrabata Colloredové (1644-1706), za nichž byl počernický zámek 
raně barokně přestavěn a v letech 1720-1755 svobodný pán Václav Klement von Saltza, za 
něhož získal zdejší kostel dnešní barokní oltář a začal se stavět nový panský pivovar. 
„Sedmiletá“ válka v době vlády císařovny Marie Terezie dotkla se katastru obce v roce 
1757 známou krvavou prusko-rakouskou bitvou u Štěrbohol. Velký význam v dalším 
vývoji obce měl intenzivní provoz na vídeňské císařské - dnes státní - silnici, zejména její 
nová výstavba za Marie Terezie, ukončena zde roku 1765. Již před tímto datem vznikl při 
silnici zárodek dnešní „nové obce“ v podobě několika chalup kolem malé návsi s 
rybníčkem, na jejímž místě stojí dnešní samoobsluha. Tereziánská obnova silnice poněkud 
korigovala starší trasu a vedla rovněž k velkorysé přestavbě zájezdní hospody u Barborky s 
dvorcem do dnešního rozsahu. V roce 1776 postihl Počernice velký požár, který zničil celý 
starý panský dvůr u zámku, panskou vinopalnu, čtyři selské dvory a tři chalupy. Hned 
následujícího roku postavili tehdejší majitelé panství - hrabata Sweerts-Šporkové, nový 
nebývale rozlehlý, pozdně barokní panský dvůr v oddělené poloze od zámku na plošině 
nad severním břehem rybníka. Záhy poté vyrostla i nová vinopalna na křižovatce proti 
Barborce, stojící rovněž dodnes. Odsunutí hospodářského provozu od nového velkostatku 
umožnilo Sweerts-Šporkům současně rozšířit ovocnou a okrasnou zahradu u zámku do 
podoby dnešního romantického zámeckého parku, který je dnes také chráněnou kulturní 
památkou. Chalupnická zástavba překročila tehdejší barokní klenutý most přes Rokytku, 
zdobený sochami světců (dnes přenesených k farnímu kostelu) a postupně se blížila k 
dnešní křižovatce. Nově klasicistní chalupy vyrůstají poté i podél staré cesty k 
severozápadu, kam byl za císaře Josefa II. roku 1786 přeložen od kostela obecní hřbitov. 
V 19. století představuje výraznější zásah do půdorysu obce vybudování státní pražsko-
olomoucké dráhy, dokončené v roce 1845, která oddělila starou obec od nové železničním 
náspem s klenutým podjezdem. Druhá polovina 19. století proměňuje obraz Dolních 
Počernic zejména výstavbou „nového zámku“, jehož realizací pro hraba z Dercsenyi byl v 
roce 1857 pověřen pražský architekt V. Bělský. Následně byl po roce 1858 zbořen starý 
mlýn na zámeckém nádvoří a ve stylu anglické novogotiky postaven při rybniční hrázi 
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mlýn dnešní, zapsaný vedle obou zámků, kostela a souboru pivovaru rovněž mezi chráněné 
kulturní památky. 
Tehdejší majitelé panství i místní pivovar nákladně přestavěli a rozšířili, v roce 1887 byl 
dále v novorománské duchu upraven vnější plášť starobylého farního kostela. Rostoucí 
sídelní význam obce posílilo závěrem 19. století zřízení zastávky na státní dráze. Ještě před 
koncem minulého století a do I. světové války vyrostly při okresní silnici na Chvaly nová 
fara, škola a výrazná budova bývalé dětské psychiatrické léčebny a podstatně se zahustila 
zástavba při státní a štěrboholské silnici. 
K velmi bouřlivému rozvoji výstavby rodinných domků a vilek došlo zejména ve 20. a 30. 
letech minulého století, kdy vznikla nová čtvrť „V ráji“, rozrostla se výstavba na „Na 
vinici“ a budovala se další nová rozlehlá čtvrť jižně od státní silnice na ostrožně obtékané 
štěrboholským potokem, zvané Vinohrady a usměrňovaná záhy velkoryse koncipovaným 
územní plánem. Charakteristickým motivem plánu bylo zejména převedení státní silnice 
do nové trasy, která se měla jižním obloukem odchýlit od starého směru. Realizace plánu 
nebyla vzhledem k vypuknutí II. světové války dovršena. Pozůstatkem nedokončeného 
záměru zůstala dnešní široká ulice zvaná Úpická. 
Po válce se již na starší územní plán nenavázalo. Soustředěnější poválečnou výstavbu 
rodinných domků představuje čtvrť, přiléhající severně ke staré obci (V Čeňku) a několik 
typových bytových jednotek za velkostatkem. Později se ještě realizovala družstevní 
výstavba při východním cípu „Vinice“. Z mladších větších investic nutno připomenout 
zejména novostavby souboru dnešní mateřské školy se zdravotním střediskem při okraji 
Vinohrad, novou devítiletou školu na místě starého sadu proti bývalému pivovaru, 
rekonstrukci hotelu Svornost, Českého statku čp. 7, spořitelny s knihovnou, kompletní 
dokončení kanalizace, plynofikace a další. 
V nejnovější době zasáhlo do katastru obce zvláště budování úseku velkokapacitního  
Pražského okruhu s přemostěním východního cípu Velkého počernického rybníka, výrazné 
dopravní odlehčení centra obce přineslo dokončení štěrboholské radiály, která odvedla 
průjezdnou dopravu z Českobrodské ulice do místa mezi Štěrboholy a Dolní Počernice.  
Na přelomu tisíciletí zaznamenáváme intenzivní snahu vedení městské části spolu 
s hlavním městem Prahou o kompletní rekonstrukce všech místních komunikací. Jedná se 
o dlouhodobou stavbu, která částečně omezuje i obyvatele dotčených ulic, ale ve finále 
dostávají Dolní Počernice rezidenční vzhled a nové, kvalitní komunikace včetně chodníků, 
veřejné zeleně a dalšího vybavení. Dochází i k budování nových sportovišť, cyklistických 
stezek a rekreačních areálů s dětskými hřišti. Z významných novodobých staveb můžeme 
jmenovat objekt bytového domu, ve kterém je umístěn Úřad městské části, rekonstrukci 
hřbitova, přístavby mateřské školy a ze soukromých investic zejména areál Auto-Exner při 
Českobrodské silnici. 
V roce 2004 se vedení městské části spolu s hlavním městem Prahou zaměřilo na realizaci 
projektů, které bylo možno spolufinancovat za pomoci finančních prostředků Evropské 
unie v programu JPD2. Tímto způsobem byl kompletně zrekonstruován Velký Počernický 
rybník, vybudován přírodní amfiteátr v zámeckém parku, zrekonstruován starý pivovar na 
Společné kulturní centrum MČ Dolní Počernice a Praha 14, přeměněna letitá skládka za 
místním hřbitovem na atraktivní parkovou plochu, formou rekonstrukce byl vybudován 
objekt čp. 6 na Regionální informační centrum a připravuje se revitalizace historického 
centra zámeckého areálu. 
Do blízké budoucnosti jsou připravovány na základě územně plánovacích podkladů další 
projekty, které mohou významným způsobem ovlivnit život a podobu Dolních Počernic. 
Jedná se o několik nových bytových souborů, 18 jamkové golfové hřiště, Přírodní park U 
Čeňku, prodloužení hlavního kanalizačního sběrače H a rekonstrukci drážního tělesa 
v úseku Běchovice-Libeň. Mimoto bude pokračovat v Dolních Počernicích další rozvoj 
v oblasti sportu, volného času, kultury a životního prostředí, který bude občanům a 
návštěvníkům Dolních Počernic nabízet lepší podmínky pro zpříjemnění jejich života. 
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Listy Prahy 14  
 

V tomto roce došlo k personálním změnám v obsazení redakce Věru Štemberovou 
od prvního března vystřídala Alena Veselá. Renáta Rudolfová odešla v září na mateřskou 
dovolenou 2005 a 25. dubna příštího roku se stala maminkou syna Josífka. Zastupující 
kolegyní v období rodičovské dovolené se stala paní Jiřina Růžičková.  

Časopis od lednového až po prázdninové dvojčíslo vycházel v nákladu osmnáct 
tisíc výtisků a od září tohoto roku byl náklad zvýšen o pět set kusů. Typografická příprava 
byla zpracována v grafickém studiu IQ ART (12/05 ART Project) a vytištěn byl v České 
unigrafii a do poštovních schránek našich spoluobčanů byl distribuován Českou poštou.   
 
 
Setkání redakce s tvůrci dětských školních časopisů 
Redakce Listů Prahy 14 se v předvánočním posezení sešla v Galerii 14 se svými dětskými 
kolegy ze školních časopisů zdejších základních škol a v průběhu roku vycházela příloha, 
v Listech Prahy 14, nazvaná Lístky.  
ZŠ Šimanovské vychází časopis Kyjáček, šestkrát do roka, šestnáct stran, v rozsahu 15 až 
18 kusů.  
ZŠ Gen. Janouška vychází časopis Tucvaj (od roku 2002), osmkrát do roka, deset až 
patnáct stran. 
ZŠ Hloubětínská vychází časopis Kachlíkárna, vychází každý měsíc po sto kusech a je 
k mání za pět korun. 
ZŠ Mochovská vychází časopis Bobři (od roku 2001), vychází šestkrát ročně v osmi 
stranách a též v rozhlasovém vysílání. 
ZŠ Chvaletická vychází časopis Exit 
ZŠ Bří Venclíků časopis zanikl a měl by být znovu obnoven pod názvem „Venclíci“ 
ZŠ Vybíralova časopis zanikl a probíhá snaha o jeho obnovu.   
 
Od únorového čísla Listů vycházela originální a zajímavá soutěž: Kdysi a dnes podle 
kalendáře, která se odvíjela od vydaného kalendáře pro rok 2005.  
 

Redakce Listů Prahy 14 připravila v květnu pod záštitou MČ Praha 14 zajímavou 
výstavu, věnovanou našim vojenským letcům, podle kterých byly pojmenovány ulice na 
Černém Mostě. Výstava Letci v názvech ulic Černého Mostu byla věnována celkem 
dvaceti devíti mužům, kteří bojovali ve druhé světové válce zejména v řadách RAF či se 
podíleli na budování, výcviku a velení čs. vojenského letectva. Jejich jména dnes v Praze 
14 má dvacet šest ulic a jedno náměstí. Zbývající dva letci, Jaroslav Dobrovolný a Jaroslav 
Mareš, byli letos navrženi Radou MČ Praha 14, aby jejich jména nesly nové ulice na 
Černém Mostě. Kurátorem výstavy byl Mgr. Jaroslav Šmíd a vzácnými hosty byly Emílie 
Marešová (manželka Jaroslava Mareše, pplk in mem.) a Věra Dobrovolná (manželka 
Jaroslava Dobrovolného, pplk in mem.) a bylo jim uděleno čestné občanství.  Vystaveny 
byly životopisné medailony letců a fotografie názvů ulic Černého Mostu, dále zapůjčené 
osobní dokumenty, vyznamenání, knihy o letcích a makety bojových letadel s kamufláží 
(některé zhotovili členové modelářského kroužku DDM Praha 9). Záměrem expozice bylo 
představit důstojně a s úctou nesmrtelné činy našich letců u příležitosti 60. výročí konce II. 
světové války. Na výstavě byly promítány krátké dokumentární filmy režiséra Karla Forta 
Ani stopy po hrdinovi (o Josefu Bryksovi), Nepokořená křídla a Cíl svoboda. Ke 
jmenované výstavě vyšlo též mimořádné číslo Listů: Letci v názvech ulic, celé věnované 
letcům a vydané na křídové papíře v rozsahu 56 stran.   
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Psalo se o nás v denním tisku - výběr nejzajímavějších příspěvků 
 
MF DNES, 4. 1. 2005, ema 
Policisté pátrají po neznámém lupiči 
Černý Most - Kriminalisté hledají 
pachatele, který 23. listopadu loňského roku 
v Bryksově ulici oloupil muže, jenž si právě 
vybíral peníze z bankomatu. Policie má jeho 
snímek. Sedmadvaceti až pětatřicetiletý 
pachatel je asi 180 až 185 centimetrů 
vysoký. Měl neoholenou tvář a nakrátko 
střižené světle hnědé vlasy. Na sobě měl 
tmavou zimní bundu do pasu, na zádech 
batoh. Hovoří česky a podle policie často 
navštěvuje herny. Informace k jeho osobě 
policisté přijímají na čísle 974 858 101 nebo 
na lince 158. 
 
VP, 7. 1. 2005, tom 
Žhář zničil limuzínu 
Kyje - Muž se zapalovačem proklatě nízko 
se v úterý pohyboval v Burdově ulici. Dvě 
hodiny po půlnoci podpálil Škodu Superb. 
Luxusní auto zcela shořelo, škoda činí asi 
700 tisíc korun. Hasiči zprvu podezřívali 
elektroinstalaci, ale při pozdějším došetření 
změnili názor. „Technickou závadu se 
podařilo vyloučit, jako pravděpodobná 
verze nám zůstalo úmyslné zapálení. 
Stopy po vylité hořlavině na místě hledal i 
speciálně vycvičený pes,“ informoval 
mluvčí pražských hasičů Václav Hladík. 
Nepřejícího pyromana se snaží vypátrat 
policie. 
 
VP, 10. 1. 2005, vet 
Zlodějka bila pěstí strážníka 
Kyje - Kosmetice neodolala v sobotu v půl 
druhé zákaznice v prodejně v Chlumecké 
ulici. Pobrala zboží za bezmála šest tisíc 
korun a chtěla odejít bez placení. V tom jí 
zabránili strážníci. Žena se nevzdávala bez 
boje. Muže v uniformě udeřila pěstí nejdříve 
do pravé ruky a pak do krku. 
 
MF DNES, 2. 2. 2005, dav 
Oprava Broumarské ulice mění trasy 
autobusů 
Kyje - Rekonstrukce Broumarské ulice 
v úseku Českobrodská - Rožmberská si 

vyžádala odklon autobusů číslo 110, 208 a 
503 na náhradní trasy.  
Linka 110 je v úseku Kyje - Sídliště 
Jahodnice odkloněna Rožmberskou a 
Českobrodskou ulicí. Zastávka Jiráskova 
čtvrť je přemístěna do Rožmberské ulice. 
Zřízeny jsou zastávky Pávovské náměstí, Za 
Horou a Spolská. 
Autobusy číslo 208 jsou v úseku Perlit - 
Sídliště Jahodnice odkloněny Českobroskou 
ulicí. Zrušeny jsou zastávky Pávovské 
náměstí a Jiráskova čtvrť, některé zastávky 
jsou přemístěny. Zřízena je podle 
Dopravního podniku obousměrně zastávka 
Spolská. Noční autobusová linka 503 je 
v úseku Kyje - Sídliště Jahodnice odkloněna 
Rožmberskou a Českobrodskou ulicí. 
 
MF DNES, 7. 2. 2005, jaz 
Z rodinného domu zmizely okapy 
Kyje - Pravděpodobně v noci z pátku na 
sobotu zmizely okapy z novostavby 
dvojdomku v ulici K Viaduktu v Kyjích. 
Okapy, o které majitele domku připravil 
zloděj, byly na dům nainstalovány teprve 
koncem roku. Jejich cena se pohybuje kolem 
šedesáti tisíc korun. Po pachateli i okapech 
nyní pátrají policisté. 
 
MF DNES, 14. 2. 2005, of 
Krátce z Prahy: Tramvaj vykolejila 
Hloubětín - Dvě lehká zranění si vyžádal 
střet tramvaje s autem. Odehrál se v sobotu 
krátce před půlnocí mezi zastávkami 
Kbelská a Hloubětín. 
 
MF DNES, 25. 2. 2005, sak 
V Kyjích havaroval policejní vůz 
Praha - Čtyři zranění lidé se 
zhmožděninami a otřesem mozku, to je 
výsledek včerejší nehody policejního vozu, 
který se půl hodiny před polednem srazil 
v Kyjích s osobním automobilem. 
Podle tiskové mluvčí pražské záchranné 
služby Simony Cigánkové sanitka odvezla 
zraněné do nemocnic na Bulovce a na 
Vinohradech.  
Na místě zasahovaly tři sanitní vozy. 
Třicetiletý policista utrpěl při nehodě 

 53



zhmožděniny hrudníku, jeho o rok mladší 
kolega skončil v péči lékařů s otřesem 
mozku. Oba policisté byli odvezeni do 
vinohradské nemocnice. Třetí z policistů 
skončil s četnými zhmožděninami po celém 
těle v nemocnici na Bulovce. 
Čtvrtou zraněnou osobu - ženu z osobního 
automobilu Škoda Fabia - odvezla 
záchranaka do nemocnice na Bulovce.  
Policejní mluvčí Daniela Razímová uvedla, 
že nehoda se vyšetřuje jako ostatní dopravní 
nehody. „Příčiny havárie jsou zatím 
v šetření, kdy budou známy jeho výsledky, 
nedokážu odhadnout,“ říká Razímová 
Škoda na vozidlech však byla podle ní 
odhadnuta řádově ve statisících. 
 
MF DNES, 26. 2. 2005, pse 
Mladíci vykradli auto, ale strážníci je 
doběhli 
Černý Most - Zaparkované auto před 
školou v ulici Generála Janouška se včera 
v noci zalíbilo dvěma mladíkům. Houkající 
alarm v autě však vzbudil ředitelku místních 
strážníků a ta je přivolala na pomoc. U 
vykradeného auta, které mělo vypáčené 
dveře a vytrhané dráty z přístrojové desky, 
jim ředitelka přesně popsala utíkající 
mladíky. Oba dva se strážníkům podařilo 
zakrátko nalézt a po krátké honičce a 
strkanici je dostihli. Dvacetiletý mladík se 
strážníkům posléze přiznal, že se do auta 
vloupal se svým patnáctiletým přítelem. 
 
VP, 15. 3. 2005, Saša Vetkovská 
Opilá chůva dosud nevypovídala 
Hloubětínská tragédie zatím nemá viníka. 
Zatímco malou školačku, kterou o 
vídkendu potrhal jeden ze dvou hlídacích 
psů výkupny sběrných surovin, převazovali 
lékaři na operačním sále, její rodina 
uvalila embarto na veškeré informace. Pes 
zaútočil na dítě, když dospělí místo hlídání 
popíjeli. 
Hloubětín - Osmiletá dívka, kterou v sobotu 
ve sběrně surovin v ulici Na Obrátce 
potrhali dva hlídací psi, byla včera opět na 
operačním sále. Lékaři jí ve sterilním 
prostředí převazovali bolestivé rány. Nové 
zprávy o jejím stavu odmítli podat. „Ráno 
tu byla matka se zástupcem rodiny a 

nepřejí si, abychom poskytovali jakékoliv 
informace,“ uvedli zdravotníci. 
Zatímco školačka, které pes vykousl kus 
lýtka a skalpoval jí část hlavy, zápasí 
s následky závažných poranění, zaměstnanci 
sběrny se zahalili tajemným mlčením. O 
neštěstí údajně nic neví ani provozovatel 
sběrny Rudolf Tajbl. „Jak k tragédii došlo, 
nevím. Ty lidi k nám nepatří. Chyba byla, 
že vešli do objektu. Kdo pustil psy, 
netuším. Sami by si otevřít nedokázali. 
Jsem z toho špatný,“ řekl Tajbl. 
Ovčák Ben sledoval včera okolí 
s dobrotivým výrazem a evidentně 
bojácnější kříženec dobrmana Bak, který má 
údajně špatné zkušenosti s dětmi, vykukoval 
z boudy. Do krvelačných šelem měl oba 
hafani daleko. Z klidu je nevyvedl ani 
objektiv našeho fotografa v těsné blízkosti 
pletiva u jejich boxu. Policie případ 
prošetřuje jako přestupek proti občanskému 
soužití. Vyloučit však nelze ani stíhání pro 
nedbalostní trestné činy ublížení na zdraví 
nebo zanedbání povinné péče. 
„Obviněn dosud nikdo nebyl. Čekáme na 
lékařskou zprávu a výslech účastníků 
události,“ uvedl mluvčí pražské policie 
Ladislav Bernášek. Policisté ihned po útoku 
nemohli ženu, které svěřila kamarádka 
holčičku na hlídání, vyslechnout. Byla tak 
opilá, že sotva stála na nohách a vypovídat 
nedokázala.  
Vše nasvědčuje tomu, že zatímco se dospělí 
v blízkosti objektu opíjeli, dívka si chtěla se 
psy hrát a pustila je z kotce. Co je přimělo 
k útoku, ale prý nikdo netuší. 
 
VP, 25. 3. 2005 
Kradené auto dostal majitel 
Hloubětín - Jen těžko hledal včera ráno 
odpovědi na otázku policistů mladý řidič 
favoritu. Hlídka zastavila škodovku 
v Jahodnické ulici a všimla si, že má 
poškozenou spínací skříňku. Výtečník musel 
s pravdou ven. Kradené auto putovalo 
k majiteli. 
 
 
 
VP, 29. 3. 2005, tom 
Podvodníci za mobil vždy zaplatili 
korunu 

  



Praha - nepoctivou cestu životem si zvolili 
dva devatenáctiletí mladíci z Prahy 9. Od 
konce loňského roku obcházeli prodejny 
s mobilním telefony v centru města. Vždy si 
odnesli dotovaný přístroj, za který ochotně 
zaplatili jednu korunu. Z podepsané 
smlouvy si hlavu nedělali, nic neplatili a 
přístroj co nejrychleji zpeněžili. Policisté 
jim zatím prokázali sedm podobných 
případů. 
Výnosy z těchto podvodů ale mládencům 
nestačily. Začali si přivydělávat také 
vykrádáním sklepních kójí. „Společně kradli 
například letos v lednu v ulici Generála 
Janouška, kde způsobili škodu asi za čtrnáct 
tisíc korun,“ informovala Eva Brožová 
z pražské policejní správy. Celkem dvojice 
napáchala škodu ve výši téměř 100 tisíc 
korun. 
Policejní vyšetřovatel je koncem minulého 
týdne obvinil z krádeže vloupáním, 
porušování domovní svobody, poškozování 
cizí věci a podvodu. Mládenci nyní sedí ve 
vazební věznici a čekají, jestli kriminalisté 
nepřijdou na jejich případné další prohřešky. 
 
Právo, 1. 4. 2005, dph 
Hasiči jeli hasit metro, hořel však jen 
odpad 
Tři hasičské jednotky včera krátce před 
ruhou hodinou odpoledne vyjížděly ke 
stanici metra Černý Most v Praze 14. 
Z větrací šachty tady totiž stoupal hustý 
černý dým. „Na první pohled to vypadalo, 
že hoří stanice. Naštěstí se záhy ukázalo, že 
na střeše šachty hoří pouze odpad, konkrétně 
staré sedadlo z auta,“ řekl Právu mluvčí 
pražských hasičů Vít Pernica. 
 
MF Dnes, 7. 4. 2005, of 
Brutální přepadení skončilo zraněním 
Hloubětín - Na urputnou rvačku dvou osob 
upozornil policisty včera ve čtvrt na dvě 
v noci oznamovatel prostřednictvím linky 
158 a přivolal je do Poděbradské ulice. 
Policisté u tramvajové smyčky zadrželi 
muže, který při snaze oloupit kolemjdoucího 
o mobilní telefon jednal více než surově. 
Přivolaná záchranná služba převezla 
přepadeného muže s tržnou ranou a 
pohmožděním hlavy do nemocnice. 
 

MF DNES, 17. 5. 2005, of 
Dva vandalové skončili na služebně 
Černý Most - V sobotu v půl deváté večer 
zavolal na linku 158 občan z Prahy 9, že 
v Bobkově ulici dva neznámí muži ničí 
zaparkovaná vozidla. Policejní hlídka oba 
vandaly zadržela. Ukrajinsky hovořící muži 
skončili na policejní služebně, kde jim za 
poškození celkem čtyř osobních vozidel 
bylo sděleno podezření z trestného činu 
poškozování cizí věci. 
 
VP, 13. 5. 2005, tom 
Vandalové stojí miliony 
Praha - Největším současným strašákem 
dopravního podniku jsou vandalové. Ročně 
vydá podnik na opravy minimálně 6,5 
milionu korun.  
Dopravci se v posledních letech podařilo 
alespoň omezit činnost sprejerů - depa jsou 
v noci lépe hlídána. Okamžitě se ale objevil 
nový nešvar - rytí do skel. Dopravce na 
výměnu poničených tabulí rezignoval. 
„Nahrazují se pouze přední a zadní skla 
souprav. Výměna jedné tabule stojí asi 
deset tisíc korun,uvedla Kuchařová. 
Útokům vandalů čelí také moderní úseky 
podzemní dráhy. „Například proskledný 
tubus metra na Černém Mostě je 
rozstřílený prakem,“ uvedla Kuchařová. 
Často rozbité jsou i skleněné prvky v novější 
stanici Rajská zahrada. Podnik se proto 
rozhodl skleněné plochy nahradit tvrzenými 
plasty. „Je to na úkor krásy, ale 
funkčnější,“ doplnila mluvčí.  
 
VP, 23. 5. 2005, vet 
Štěstěnu poberta vyměnil za páčidlo 
Černý Most - Na páčidlo místo na štěstěnu 
spoléhal zloděj, který se vloupal do herny 
v Bouřilově ulici. Nezastavily ho ani mříže. 
Z automatů odcizil asi 75 tisíc korun. Z baru 
ukradl další tři tisíce korun a zmizel. 
Celkem nechal škodu přes čtvrt milionu 
korun. 
 
 
 
 
VP, 25. 5. 2005 
Hrdina dne 

  



Vztek a radost se v noci na včerejšek mísily 
v mysli motoristy z Maňákovy ulice na 
Černém Mostě. Zloděj mu z auta 
odmontoval všechna kola, ale majitel ho 
polapil a držel do příjezdu policejní hlídky.  
 
VP, 1. 6. 2005 
Hasiči zajišťovali nebezpečné látky 
Černý Most - Množství nádob s hrůzu 
nahánějícími chemickými názvy přimělo 
včera odpoledne obyvatele Ocelkovy ulice 
k přivolání hasičů. Záchranáři nebezpečné 
látky opatrně zajistili a převezli na rozbor. 
Nasledovat nejspíš bude pátrání po 
pachateli, který se neřádu tak lehkovážně 
zbavil.  
 
VP, 4. 6. 2005, tom 
Uprchlík se chytil na drůbeží párky 
Černý Most - Balení drůbežích párků 
v hodnotě 21 korun se ve čtvrtek večer stalo 
osudným pro muže hledaného policií. 
Hladovec se zmocnil uzenin v tamějším 
obchodním domě, a když se ho pokoušel 
pronést ven, zadržela ho ostraha. Strážníci 
zjistili, že je v celostáním pátrání, takže ho 
okamžitě odvedli na služebnu.  
 
VP, 17. 6. 2005 
Věrná strážnice 
Staré Město - jen málo baculatých třicátnic 
má za sebou střelecký výcvik a zvládá 
sebeobranu. Jednou z výjimek je strážnice 
Renata Hodanová. Spolu se 66 kolegy 
převzala včera na Staroměstské radnici 
ocenění za pětiletou službu u městské 
policie. 
Ke strážníkům nastoupila jako civilní 
zaměstnanec, ale brzy zjistila, že chce víc. 
„Toužila jsem nosit uniformu. Prošla 
jsem tedy výcvikem, jaký mají všichni 
strážníci. Pravda, tehdy jsem byla o 
trošku hubenější,“ rozesmála se 
třiatřicetiletá matka dvou dětí. 
I po výcviku ale zůstala věrná kancelářské 
práci na služebně ve Vlčkově ulici na 
Černém Mostě. „Mám tam takovou roli 
matky pluku. Kdyby někdo z chlapců 
chtěl přišít knoflík, určitě bych mu 
vyhověla,“ přiznala. Mimo práci stejnokroj 
nenosí. Prý budí respekt i bez uniformy. 

Otázka na její hodnost ji zaskočila. „Chlapi 
si to hodně hlídají, já ani nevím,“ 
zkoumavě se zahleděla na svou výložku 
vrchního strážmistra. 
Celou dobu po očku sledovala hodinky. 
„Musím k zubaři, to mám za odměnu,“ 
neztratila dobrou náladu. 
 
VP, 24. 6. 2005, luk 
Policie obvinila kluka z vraždy 
Černý Most - Hrozné. Teprve osmnáctiletý 
kluk je zákeřný zabiják! Kriminalisté jej 
včera obvinili z pokusu vraždy a umístili do 
cely s návrhem na vazbu. 
Mladík zaútočil 7. května při hromadné 
rvačce asi dvaceti lidí mezi Černám Mostem 
a Horními Počernicemi nožem na 
dvacetiletého protivníka. „Dvakrát je 
zezadu bodl do hrudníku. Jedna rána 
zasáhla plíce a mladík přežil jenom díky 
včasnému lékařskému zákroku,“ řekl 
Ladislav Bernášek z pražské policejní 
správy. 
Podle něj se do sebe pustily dvě skupinky 
mladých lidí a hádka zanedlouho přerostla 
v krvavou rvačku. Kriminalisté včera 
předvedli dvanáct rváčů. Díky stopám a 
výslechům přišli na toho, který z nich tasil 
nůž. Obviněnému hrozí až patnáct let 
vězení. 
 
VP, 25. 6. 2005 
Hloubětín - Počkal si. Když se včera 
odpoledne po půl druhé objevil na obzoru 
rychlík, položil mladík hlavu na kolej. 
Strojvůdce nestačil zastavit, dvaadvacetiletý 
sebevrah na místě zahynul. Provoz mezi 
Běchovicemi a Libní byl obnoven za několik 
minut. 
 
Metro, 12. 7. 2005 
Krátce: Černý Most - V neděli krátce před 
poledne  přepadl neznámý muž sázkovou 
kancelář ve vestibulu stanice metra Rajská 
zahrada. Muž ve věku mezi 30 až 40 lety 
přišel k přepážce, namířil na pokladní pistoli 
a chtěl peníze. Žena mu vydala asi 11 tisíc 
korun, se kterými pachatel utekl. 
 
VP, 20. 7. 2005, luk 
Zraněný ležel na silnici 

  



Černý Most - Bez známek života ležel 
61letý muž uprostřed Bryksovy ulice. 
V pondělí v po jedenácté večer jej objevil 
svědek, který poskytl první pomoc. Muž 
skončil v nemocnici a policisté pátrají, co 
mu vlastně stalo. 
 
VP, 23. 7. 2005 
Sprosťák narazil 
Černý Most - Na místě pro invalidu ve 
čtvrtek večer klidně zaparkoval neomalený 
šofér. Když ho po parkovišti v Chlumecké 
ulici začali naháněte strážníci, nechtěl se 
s nimi vůbec bavit. K rozumu přišel až po 
příjezdu státní policie. 
 
VP, 15. 10. 2005 
Krev v metru 
Hloubětín - Vyděšení lidé oznámili ve 
čtvrtek před půlnocí na tísňovou linku, že 
v soupravě metra ve stanici Hloubětín leží 
muž v tratolišti krve. Nešťastník skončil 
v nemocnici. Díky získanému popisu 
s policii zakrátko podařilo násilníky 
dopadnout. Jeden z padouchů přitom 
neváhal zástupce zákona napadnout.  
 
MF Dnes, 26. 7. 2005, luk 
Zloději brali medaile 
Černý Most - Poplachový systém se stal 
osudným pro dvojici mladých zlodějíčků. 
V úterý večer se rozdrnčel zvonek na pultě 
služebny stážníků na Černé Mostě. Hlásil 
vloupání do základní školy v ulici Bratří 
Venclíků. Stážníci okamžitě vyrazili a se 
školníkem začali a se školníkem začali 
prohledávat budovu. „Při kontrole si všimli 
otevřené vitríny s poháry a medailemi. 
Některé byly pohozené na zemi,“ řekla 
Radka Waitová z městské policie. U zadního 
východu dostihli mladý pár, jak kouří. 
Šestnáctiletá dívka měla jednu medaili na 
krku. 
 
MF Dnes, 25. 8. 2005, of 
Opilec hrozil skokem 
Černý Most - Ve středu ve dvě hodiny 
v noci telefonovala žena z Prahy 9, že jí 
manžel u nich v bytě v ulici Generála 
Janouška vyhrožuje sebevraždou. Stojí prý 
v okně a chystá se skočit dolů. Jak se ale 
policisté na místě přesvědčili, pokusil se 

alkoholem zmožený muž pouze o špatný 
vtip. Skončil na protialkoholní záchytné 
stanici. 
 
VP, 24. 8. 2005, tom 
Opraváře pérovala policejní hlídka 
Hloubětín - Píchl, nikdo mu nepíchl, a ještě 
ho popíchli. Těžkou noc měl řidič 
z Mochovské ulice. V úterý hodinu po 
půlnoci musel sám zakleknout u prázdné 
pneumatiky. Navíc se musel zpovídat 
policejní hlídce, kterou na něj poštvali 
nespaví zvědavci v domnění, že jde o 
zloděje.  
 
VP, 19. 8. 2005 
Pod peřinou spal podivín 
Hloubětín - Pouze duchny byly vidět za 
okny vozu, který ve středu ve čtyři hodiny 
ráno přijeli zkontrolovat policisté do 
Slévačské ulice. Místním bylo celkem jedno, 
že v nich spal podivínský motorista, spíše 
jim vadilo, že si naplno pustil autorádio. 
Hlídka tedy otočila knoflík k mínusu a zase 
odjela. 
 
MF Dnes, 15. 8. 2005, čtk 
Mladíci vykrádali stánky 
Nové Město - Trojici mladíků ve věku 
osmnáct až devatenáct let, kteří během 
prázdnin vykrádali stánky u stanice metra 
Florenc a na dalším místě Prahy, zadržela 
policie ve středu v noci při pokusu o 
vloupání ve Slévačské ulici v Praze 9. 
Policisté zjistili, že mladíci se o prázdninách 
pro cigarety, jízdenky a hotovost vloupali 
šestkrát do čtyř stánků. Celková škoda, 
kterou při krádežích způsobili, že blíží k 250 
tisícím korun. Mladíci jsou stíháni na 
svobodě, dva z nich policie předala 
výchovném ústavu v Praze, odkud utekli. 
 
MF Dnes, 14. 9. 2005, pak, čtk 
Hasiči včera museli zachraňovat dvě 
uvázlé děti. Oba případy byly v Praze 9 
Praha - Hned dvakrát museli včera hasiči 
zahraňovat dítě. Oba případy se dkonce staly 
v Praze 9. 
Nejdříve vyjížděli do Hloubětína, kde 
dvouletá holčička uvázla ve výtahu. „Dívka 
byla skřípnutá mezi výtahovou šachtou a 
kabinou. Ruku až po rameno měla venku 

  



z výtahu a tělo v kabině,“ popsal událost 
mluvčí hasičů Vít Pernica. 
Hasiči museli kabinu rozstříhat 
hydraulickými nůžkami, aby ji vytáhli. 
Ačkoliv šlo komplikovaný případ, během tří 
minut bylo dítě venku. 
Dvouletá holčička byla okamžitě převezena 
do motolské nemocnice. „Dítě utrpělo 
zhmožděniny ručičky, která byla skřípnutá 
ve výtahu, a má vykloubený ramenní 
kloub,“ uvedl ředitel pražské záchranné 
služby Zdeněk Schwarz. Podle jeho slov se 
léčení holčičky bude odvíjet hlavně od toho, 
jako velké bylo poškození kloubu. 
Druhý případ se stal také v Praze 9, 
tentokrát na Proseku. Zhruba pětileté dítě 
prostrčilo hlavu plotem od mateřské školy, 
ale už ji nemohlo vytáhnout zpátky. „Hasiči 
je museli z kovových příček vystříhat. 
Ustřihli tak kus plotu,“ vysvětlil Vít Pernica 
Dítěti se naštěstí nic nestalo a ve školce 
s ním byla jeho matka. 
 
VP, 5. 9. 2005, tom 
Skin bodl Roma 
Černý Most - Ve vagonu metra vzplál včera 
spor mezi 18letým skinem a o rok mladším 
Romem. Na nástupišti ve stanici Rajská 
zahrada hádka přerostla ve rvačku, při níž 
útočník bodl svou snědou oběť do podpaží. 
Darebák skončil u výslechu, zraněný u 
lékařů.  
 
VP, 1. 10. 2005, Saša Vetkovská 
Pěstírna marihuany v Hloubětíně 
Jednu z největších pěstíren marihuany u 
nás objevili detektivové v Hloubětíně. 
Konopí byl plný skleník! Policie při akci 
sbalila devět Vietnamců. Není vyloučeno, 
že gang úrodu exportoval do zahraničí. 
Hloubětín - Gang vietnamských pěstitelů 
marihuany rozbili včera časně ráno při 
bleskové akci v Hloubětíně pražští 
detektivové ve spolupráci s cizineckou 
policií. 
Ve sklenících bývalého státního statku, kde 
Asiaté pěstují zeleninu, odhalili jednu 
z největších pěstíren konopí v České 
republice. Policisté přitom zadrželi devět 
podezřelých Vietnamců. Hlava gangu, jejich 
31letý krajan, však stále prchá. 

Na bezmála tisícovce metrů čtverečních 
měli pěstitelé více než 2500 silných rostlin 
dostahujících výšky od 60 do 150 cm. 
Pečovali o ně skutečně láskyplně a na 
profesionální úrovni. „Měli vybudovaný 
moderní závlahový a ventilační systém. 
Nechybělo ani umělé osvětlení,“ řekla 
policejní mluvčí Eva Miklíková. 
Kam gang drogu dodával, policie zatím 
vyšetřuje. 
„Nelze vyloučit ani export do zahraničí,“ 
dodal kriminalista Jiří Konečný. Pokud totiž 
výrobci dopraví marihuanu například do 
Nizozemí, mohou ji tam již legálně bez 
rizika prodávat, a to s mnohem většími 
zisky. 
Ale u nás pachatelům hrozí za nedovolenou 
výrobu a družení omamné látky až desetileté 
tresty. 
Bohaté marihuanové úrody se ujali 
specialisté z kriminalistického ústavu, aby ji 
podrobili expertize.  
Z kilogramu usušeného konopí lze vyrobit 
zhruba 5000 jointů. Jeden přijde na 50 
korun. Čtyři kila vynesou výrobci milion. 
 
MF Dnes, 3. 10. 2005, čtk 
Chodec našel v úvozu oblečenou lidskou 
kostru 
Kyje - Pražští policisté začali vyšetřovat 
záhadný nález částečně oblečené kostry 
lidského těla. 
„V sobotu ji náhodou objevil na procházce 
se psem jeden z občanů v úvozu v Praze 9,“ 
sdělila mluvčí policie Eva Miklíková. 
Policejní lékař konstatoval, že jde patrně o 
ostatky zhruba šedesátiletého muže, a 
odhadl, že zemřel před několika lety. Příčinu 
smrti však nezjistil. 
Teprve pitva tak jednoznačně zodpoví 
otázku, zda byl zavražděn. „Měla by odhalit 
dobu a příčinu smrti,“ uvedla Miklíková. 
Aby mohli policisté zjistit totožnost mrtvého 
bude zřejmě z ostatků odebrán vzorek DNA. 
Muž se psem našel konstru v sobotu 
odpoledne v ulici Pámelníková v deváté 
městské části. 
„Tělo bylo bez viditelných zbytků tkání, 
částečně oblečeno,“ poznamenala mluvčí. 
Podle ní leželo na hranici lesa a pole ve 
zhruba půl metru hlubokém úvozu. Z části 
bylo zakryto splavenou hlínou. 

  



 
VP, 7. 10. 2005, opz 
Napadený dostal reklamní cedulí 
Hloubětín - Zběsilou bitku před hospodou 
v Poděbradské ulici ukončili procházející 
strážníci. Tři lumpové tu kopali do člověka 
ležícího na zemi. Zmlácený opilec ještě 
dostal ránu reklamní cedulí do hlavy. 
 
VP, 8. 10. 2005 
Statečné děti 
Černý Most - Starostlivé obličeje a 
duchapřítomná pomoc dětí. Ve čtvrtek 
odpoledne v Bryksově ulici spadl z kola 
59letý muž. Hlavou narazil na obrubník a 
zůstal bezmocně ležet. Tři 10letí školáci 
přivolali strážníky, kteří zavovali sanitku. 
 
MF Dnes, 5. 10. 2005, rep 
Policie zatkla Velíškova vraha 
Davida Lubinu, který prchal tři týdny, našli 
policisté na nádraží v Klánovicích a zatkli 
na Černé Mostě 
Praha - David Lubina, který podle policistů 
13. září zastřelil na Karlově náměstí v centru 
Prahy střihače televize Nova Michala 
Velíška, je za mřížemi. Policistům se jej 
podařilo zatknout včera v půl šesté večer na 
pražském Černém Mostě. 
Před kriminalisty unikal Lubina tři týdny. 
Až včera získali policisté informace, že se 
nebezpečný muž pohybuje na klánovickém 
nádraží. Tam ho ještě nezatkli, protože 
nechtěli ohrozit bezpečnost ostatních lidí. 
Sledovali ho a zatkli až o několik hodin 
později. 
„Zadržení proběhlo bez problémů, nikdo 
nebyl ohrožen,“ řekl včera Josef Lottes, šéf 
oddělení vražd pražské policie. Lubina u 
sebe neměl zbraň a zatčení ho zcela 
překvapilo. 
Kde se celou dobu skrýval, není jasné. 
Policisté to zatím netuší. On sám na otázku 
reportéra televize Nova odpověděl: „V 
podzemí.“ 
Danuše Urbánková, pokladní na 
klánovickém nádraží, viděla Lubinu už ve 
dvanáct hodin. „Seděl na lavičce, hlavu 
opřenou v ruce, a čekal zřejmě na vlal. Že to 
byl on, jsem si uvědomila až poté, co zprávu 
o zatčení vysílala televize,“ uvedla. Několik 
lidí v Klánovicích včera MF Dnes řeklo, že 

se Lubina mohl schovávat v zemljankách po 
ruských vojácích, které v okolí obce ještě 
jsou. „Přespávají tam Ukrajinci, mohl tam 
spát určitě i on,“ řekl jeden z klánovických 
obyvatel. 
Policie ještě večer začala Lubinu vyslýchat. 
Podle prvních informací zatčený 
nevzdoroval a vypovídal. Kriminalisté 
požádají soudce, aby na Lubinu uvalili 
vazbu. 
Případy šílených střelců jsou pro veřejnost 
mimořádně děsivé - vrah náhodně útočí na 
zcela neznámého člověka. 
Lubina pochází z Hostouně na Kladensku. 
Po jeho dopadení se místním lidem ulevilo. 
Báli se, že se nebezpečný muž, kterého 
policisté podezřívají ještě z dalších útoků, 
do obce vrátí. „Určitě to situaci v obci 
zklidní, zvláště poté, co se objevily fámy, že 
ho tady lidé viděli,“ řekl starosta Hostouně 
Antonín Jiras. 
S policisty, kterým se podařilo Lubinu 
vypátrat a zatknout, se chce sejít i nový 
policejní prezident Vladislav Husák. 
„Policie dokázala, že v ní pracují opravdoví 
profesionálové. Na dopadení Lubiny 
pracovala řada policistů,“ řekl Husák. 
„Nevylučuji, že někteří z nich budou 
povýšení,“ dodal. 
 
Na nádraží ho chytit nešlo 
Praha - Policie objevila Davida Lubinu 
v Klánovicích na nádraží. Jak policisté 
postupovali, než jej o šest hodin později 
zatkli, popsal pro MF Dnes Josef Lottes, šéf 
oddělení vražd pražské policie. 
Jak jste se dostali na stopu Davida Lubiny? 
Dostali jsme informaci, že se pan Lubina 
možná vyskytuje někde v prostoru Prahy 9, 
v Klánovicích na nádraží. Vyrazili jsme na 
místo a skutečně jsme zjistili, že se tam 
vyskytuje člověk, který je podobný 
Lubinovi. 
Proč jste ho nezatkli okamžitě? 
Na veřejném místě to bylo příliš 
nebezpečné. Každou chvíli se tam mohly 
vyskytnout malé děti. Navíc měl přijíždět 
vlak, bylo poledne a všude kolem plno lidí. 
Šlo o nebezpečného pachatele, který mohl 
kdykoli použít zbraň. 
Co jste dělali dál? Kdy a kde jste ho chytili? 

  



Hlídali jsme ho až do doby, než jsme ho 
mohli zadržet na vhodnějším místě. 
 
 
VP, 26. 10. 2005 
Lupiče udala jeho bývalá oběť 
Hloubětín - Šok zažila v neděli večer 57letá 
žena v Poděbradské ulici. Potkala stejné 
bezdomovce, kteří ji začátkem měsíce zbili a 
okradli o cennosti v hodnotě přes 20 tisíc 
korun. Darebáci si jí teď naštěstí nevšimli, 
takže žena nepozorovaně zavolala policii, 
která dva muže a jednu ženu zadržela. 
 
Večerník Praha (Šíp), 3. 11. 2005, luk 
Nehoda na Průmyslové 
18.27 Kyje - Dva kamiony se srazily na 
Průmyslové ulici u křižovatky 
s Českobrodskou v Praze 9. Při nehodě 
nebyl nikdo zraněn, ale nabourané kolosy 
zcela zablokolvaly dopravu a způsobily 
problémy i autobusové lince číslo 183, která 
musela zůstat stát. 
 
Šíp, 4. 11. 2005, tom 
Zloděj se polekal ženy se psem, je za 
mřížemi 
Praha - Smůlu měl včera v půl druhé ráno 
poberta, který se ve Františkově ulici na 
Černém Mostě vloupal do auta. Při činu ho 
přistihla srdnatá žena, která venčila psa. 
Tato rozzuřená dvojice nahnala chmatákovi 
tolik strachu, že se raději ve voze zavřel a 
počkal, až ho přijedou zatknout policisté. 
 
MF Dnes, 9. 11. 2005, Olga Franzlová 
Deset let za probodnutí obou plic 
Dvě party sídlištních mladíků si „daly 
férovku“, útok jeden přežil jen zázrakem 
Vylámané zuby, desítky stehů a další 
zranění. Nic z toho znepřátelené party 
policii ani zachránce nenahlásily, ač se 
konflikt táhl celé týdny. Jenomže v případě 
květnové bitvy mezi dvěma sídlištními 
partami z Černého Mostu a Horních 
Počernic zůstal probodnutými plícemi. 
Praha - Za napadení nožem si včera 
devatenáctiletý Jakub, který svého 
vrstevníka pobodal, u městského soudu 
vyslechl trest: deset let vězení s dozorem. 
To je nejmírnější forma vykonání trestu za 
pokus vraždy, již mohl soudce udělit. 

„Bylo mi nesmírně líto matky obžalovaného, 
ale podmíněný test nepřicházel v úvahu,“ 
řekl MF Dnes po rozsudku předseda senátu 
Petr Braun. Případ bude ještě řešit vrchní 
soud. 
Rozdali si to „na férovku“ 
Oč se vlastně jednalo? „Volali mi kamarádi, 
že jsou u nás v Počernicích náckové, no tak 
říkáme těm chuligánům, co jsou vyholený a 
hajlujou,“ vypověděl jeden ze svědků. 
Třináctiletého počernického chlapce 
jezdícího na skateboardu prý napadlo asi 
dvacet „nácků“ z Černého Mostu. 
To ty Počernické nadzvedlo. „Jeli jsme na 
Čerňák, abychom si to vyříkali, to přece 
není možný, aby bezdůvodně napadali malý 
klu,“ přiznávají Počerničtí. Takže chodili po 
sídlišti. Nikdo z party z „Čerňáku“ tam ale 
nebyl, až u hospody Sýkorka objevili 
Počernicí dva soupeře. Jeden včas utekl, 
druhého „párkrát praštili“. 
„No to už jsme si řekli, že to takhle dál 
nejde, a domluvili jsme si rvačku,“ 
vypověděl osmnáctiletý Tomáš. Souboj - 
férovka, která všechno vyřeší. Takhle 
nazvaly domluvenou rvačku obě skupiny. 
Bez dokopávek 
Mělo se jednat o takzvanou férovku, tedy 
bitku mezi dvaceti a dvaceti kluky, beze 
zbraní a bez „dokopávek“. „To znamená, že 
kdo padne na zem, tak už nebude dál bitej, a 
už vůbec ne kopanej,“ vysvětlil soudu jedn 
ze svědků. 
Podle všech výpovědí však „férovku“ 
porušili kluci z Čerňáku, nebo posily, které 
k nim dorazily. 
„Bylo jich skoro dvakrát tolik jako nás a 
hnali se na nás s nějakými hranoly, ve 
kterých byly hřebíky, i s tyčema od značek. 
Myslím, že tam byly i lešenářský trubky,“ 
říká jeden z Počernických. 
„Řval jsem, to je férovka, co blbneš, je to 
domluvený beze zbraní,“ vypověděl Pavel, 
později takřka oběť vraždy. 
Trubky, nůž, cihla 
To už však Pavel dostal železnou trubkou do 
hlavy. „Nos sesypalo se na mne pět šest lidí, 
kopali do mne, v předklonu jsem si jen 
chránil hlavu,“ vypověděl. Ještě postřehl, že 
jednoho z kamarádů drží dva protivníci 
v kravatě a další ho mlátí cihlou nebo 
kamenem do hlavy. 

  



Zázrakem přežil. Dobrovolně říká: „Já ani 
nevěděl, že mě bodnul, jen jsem sledova, jak 
Tomáše bijou tou cihlou po hlavě, a řval 
jsem, vyserte se na to... no a pak jsem 
nemohl najednou dejchat,“ vypověděl 
dvacetiletý Pavel. 
Aniž to v zápalu rvačky, kdy mu sokové 
mimo rozmlátili obličej a ramena železnými 
trubkami, vnímal, měl v tu chvíli dvě rány 
nožem v zádech. Jedna Pavlovi prorazila 
žebro, obě dvě pak levou i pravou plíci. 
Podle znalců jen díky tomu, že záchranka 
dojela na místo střetu velice rychle, je dnes 
chlapec naživu. Vypovídat k soudu přišel. 
„Proč s vámi nejsou kamarádi, nebojíte se 
sám?“ „Všichni mí kamarádi pracují,“ 
pokrčil rameny Pavel. Útočníci studují na 
podnikatelské a ochodní akademii a na 
průmyslovkách. 
 
Šíp, 6. 12. 2005 
Zloděj naštval zahradkáře 
Hloubětín - Zimního klidu v zahrádkářské 
kolonii Silvana v Hloubětíně využil 
nenechavec, kterého o víkendu dopadli 
policisté. Na lapku upozornil v sobotu 
dopoledne telefonát na tísňovou linku. 
Hlídka muže dopadla. Policisté objevili 
několik vyloupených chatiček. 
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Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel 
Správní obvod Praha 14  
(Praha 14 a Dolní Počernice) 
 
rok 2005 Černý Most Hloubětín Hostavice Kyje celkem  

Praha 14 
Dolní 
Počernice 

Celkem 
v evidenci   
ÚMČ  
Phy 14 

  1.05 21 587 10 113 1 267 6 420 39 387 1 897 41 284 
  2.05 21 638 10 096 1 267 6 429 39 430 1 899 41 329 
  3.05 21 682 10 082 1 270 6 444 39 478 1 907 41 385 
  4.05 21 728 10 083 1 270 6 442 39 523 1 903 41 426 
  5.05 21 780 10 036 1 270 6 431 39 517 1 907 41 424 
  6.05 21 823 10 017 1 271 6 429 39 540 1 926 41 466 
  7.05 21 869 10 016 1 269 6 438 39 592 1 926 41 518 
  8.05 21 891  9 988 1 269 6 439 39 587 1 933 41 520 
  9.05 21 884  9 978 1 271 6 444 39 577 1 951 41 528 
10.05 21 902  9 976 1 276 6 464 39 618 1 948 41 566 
11.05 21 916  9 973 1 276 6 475 39640 1 932 41 572 
12.05 21 940  9 963 1 279 6 482 39664 1 939 41 603 
 
 

Počet narozených a zemřelých 
 narození zemřelí  

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

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

 

  



 

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

Ověřování listin a podpisů  
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Toto oddělení bylo do roku 2000 
pod přímou správou Policie ČR, než bylo předáno příslušným úřadům (obvodním 
v Praze). Zde je každý občan povinen nahlásit změnu trvalého pobytu a dostane v této 
(i v jiných souvislostech) nový občanský průkaz a cestovní doklad. 
Úsek přestupků. Řeší přestupky v oblasti vymezené organizačním řádem, tedy 
zejména na úseku veřejného pořádku a občanského soužití.  
Tzv. vnitřní správa: V rámci občanskosprávního odboru se vedla i jiná správní řízení, 
a to zejména ohledně návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 
Občanskosprávní odbor zajišťuje také přípravu voleb a referend.  

 

  



Sociální a zdravotní záležitosti  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  
zdravotnictví na území městské části; organizace LSPP. Připravuje podklady pro tvorbu 
lokální zdravotní politiky, navrhuje, koordinuje a interpretuje akce v oblasti podpory a 
ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy, připravuje podklady 
pro rozhodnutí orgánů MČ Praha 14 v oblasti zdravotnictví.  
 
Rok 2005 byl pro OSVZ rokem důležitých změn. V květnu odešla do důchodu vedoucí 
oddělení sociální péče paní Marie Bártová. Její funkci převzala dosavadní pracovnice 
oddělení paní Zdeňka Šaldová. Oddělení bylo potom personálně posíleno nástupem slečny 
Hany Třešňákové. 
V březnu byla odvolána z funkce vzhledem k odchodu do starobního důchodu vedoucí 
odboru paní Věra Balounová. Protože nový vedoucí odboru pan David Beňák, DiS se mohl 
své funkce ujmout až od 1. srpna 2005, byl vedením OSVZ na tuto přechodnou dobu 
pověřen vedoucí oddělení sociální prevence Mgr. Jiří Kornalík. Ten po nástupu nového 
vedoucího nadále působí jako vedoucí oddělení sociální prevence a zástupce vedoucího 
odboru. 
Konec kalendářního roku je na OSVZ zcela ve znamení nadcházejících legislativních změn 
(zejména nového správního řádu) a dalších příprav na změny, související se zaváděním 
normy ISO. 
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
Úřadu MČ Praha 14  
ul. Bratří Venclíků 1072 
oddělení sociální péče - vedoucí: Zdenka Šaldová 
sociální pracovnice - péče o staré občany, žádosti o domovy důchodců: Lenka Kašíková 

MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE  
Městské centrum sociálních služeb a prevence - MCSSP, příspěvková organizace hlavního 
města Prahy - zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, 
kteří se ocitli v tíživé sociální nebo životní situaci 
 
V Praze 14 se nacházejí tato pracoviště MCSSP: 

DŮM TRÉNINKOVÉHO BYDLENÍ  
Šromova 862, Praha 9 - Černý Most  
DTB se zaměřuje na klienty, kteří prošli vyššími integračními stupni azylového ubytování 
a získali většinu znalostí a dovedností potřebných pro samostatné bydlení. Posláním 
zařízení je umožnit těmto lidem, aby si své schopnosti v praxi otestovali, podporovat je, 
aby mohli svůj potenciál dále rozvíjet a z DTB odcházeli do stabilního bydlení, které 
zvládnou dlouhodobě udržet. 
 
Cílová skupina:  
 jednotlivci (muži, ženy)  
 rodiny  

Nabídka služeb:  
 ubytování ve vybavených bytových jednotkách 1+kk a 2+kk  
 doplňkové sociální služby, zaměřené primárně na podporu klienta při hledání 

stabilního bydlení  
Kriteria pro přijetí:  
 občanství ČR a trvalé bydlištěm v Praze  

  



 zletilost  
 soběstačnost po stránce zdravotního stavu  

O přijetí do DTB rozhoduje komise MCSSP na základě žádosti klienta a doporučující 
organizace.  
S klientem bude uzavřena smlouva na 12 měsíců.  
Cena ubytování 
Poplatky za ubytování jsou kalkulovány přibližně na úrovni regulovaného nájemného za 
byt odpovídající velikosti. Poplatky za energie hradí ubytovaní podle své skutečné 
spotřeby.  
TRIANGL - STŘEDISKO PRO DÍTĚ A RODINU OHROŽENÉ ZDRAVÍ 
ŠKODLIVÝMI NÁVYKY 
Šromova 861 Praha 9 - Černý Most (bývalý azylový dům, 3. patro) 
 
Nabídka služeb:  
 podpora a pomoc rodině a dítěti ohroženému škodlivými návyky (jídlo, TV, PC hry, 

alkohol, cigarety a jiné návykové látky)  
 anonymní poradenství, telefonické konzultace  
 semináře pro rodiče, děti a instituce  
 psychoterapie (individuální, rodinná, skupinová)  
 přednášková činnost související s danou problematikou a možnost dalších nabídek dle 

individuální dohody  
 
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY 
Šromova 861 Praha 9 - Černý Most (bývalý azylový dům)  
Bezplatná a podle přání i anonymní poradenská, psychoterapeutická a sociální pomoc v 
náročných životních situacích a při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů 
(nedorozumění a neshody mezi členy rodiny, vztahy dospívajících, neochota jednoho 
partnera setrvat v manželství, rozvodové uspořádání, problémy soužití více generací, 
žárlivost, agresivita, nevěra, volba životního partnera, problémy v zaměstnání........). 
 
OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE V PRAZE 9 A 14  
Bratří Venclíků 1070, Praha 9 
 

 
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 
Bojčenkova 1099, 198 00 Praha 9 
vedoucí Věra Kratinová  

Provozovatelem moderního zařízení, které seniorům poskytuje krátkodobé ubytování 
(jeden týden až tři měsíce s možností prodloužení) včetně zdravotní péče a rehabilitace, je 
Český červený kříž, oblastní spolek Praha 9. Jedná se o sociální pobyty, na něž klienti 
přispívají - obyvatelé Prahy 14 platí částku 330,- Kč na den, senioři odjinud 400,- Kč na 
den. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, společenská 
místnost s televizí, tělocvična pro rehabilitaci, možnost posezení na zahradě. Lze i 
docházet pouze na obědy v ceně 47,- Kč. 

Jeho zřizovatelem je MČ Praha 14. Jedná se o zařízení sociální péče s nepřetržitým 
celoročním provozem s celkovou kapacitou 40 lůžek. V zájmu prohloubení péče o seniory, 
jsou v rámci ústavního zařízení poskytovány komplexní sociálně zdravotní služby. 
Lůžková jednotka je určena občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost 

  



sebeobsluhy a vyžaduje ošetřovatelskou péči. Mimo základní zdravotnickou a sociální péči 
zajišťujeme i léčebnou rehabilitaci pro zlepšení a udržení soběstačnosti, event. k urychlení 
návratu do domácího prostředí. Vlastní činnost zajišťuje odborný personál - diplomované 
sestry, ošetřovatelky, rehabilitační sestra a samozřejmě lékař. K objektu patří velká 
zahrada umožňující v letních měsících vycházky a příjemné posezení.  
Domácí ošetřovatelská péče (ALICE)  
Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. 
Během návštěvy v místě bydliště pacienta se dělají odběry biologického materiálu, 
aplikace inzulinu, injekce, převazy, podávání léků, klyzma, péče o cévky, ošetření stomií, 
pohybová léčba, komplexní péče o imobilní pacienty a pacienty v terminálním stadiu. V 
rámci nadstandartní péče je prováděna hygiena seniorů. Podmínkou pro poskytování těchto 
našich služeb je, že jsou ordinovány ošetřujícím lékařem.  
Pečovatelská služba pro seniory  
V rámci komplexních pečovatelských služeb zabezpečujeme rozvoz obědů 5 dní v týdnu, 
nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla, pochůzky, pedikúru, mytí nádobí, ohřátí jídla 
apod. Tyto služby provádíme pro občany v Kyjích, na Černém Mostě, v Hostavicích, 
Hloubětíně, na Lehovci, v Jahodnici. V současnosti již tyto služby zabezpečují pečovatelky 
z povolání. Podmínkou pro poskytování těchto služeb je předložení návrhu ošetřujícího 
lékaře a doložení potvrzení o výši důchodu. Úhrada za poskytované služby je dána vyhl. 
č.182/91 Sb. ve znění platných předpisů a závisí na výši důchodu.  
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - DŮM TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH (DTP)  
Kpt. Stránského 995, 996 Praha 9  
Ing. Roman Můhl 
Zaměření občanského sdružení je pomoc obyvatelům domu, ve kterém žijí tělesně 
postižení občané  
 
CENTRUM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V PRAZE 9  
ul. U Besedy 300, Praha 9 - Klánovice 
 
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA SDRUŽENÍ OBČANSKÁ INSPIRACE  
Kučerova 768, Praha 9-Černý Most 
 
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY PRAHY 9  
Vysočanská radnice Probíhá v předem stanovených termínech, vždy od 15 do 17hod. 
  

  



OTEVŘENÍ PRVNÍHO „BABY BOXU“ PRO ODLOŽENÉ DĚTI V ČR 
BYLO V HLOUBĚTÍNĚ V GYNCENTRU  
Praha 14 získala zase jedno prvenství. V Gyn-Centru v Hloubětínské ulici byl instalován 
a 1. června 2005 uveden do provozu tzv. „Baby box“ pro odložené děti. Nadační fond pro 
odložené děti STATIM, který celou akci financoval zvolil právě hloubětínské 
GynCentrum z mnoha důvodů: vzhledem ke své historii je sídlo centra - hloubětínský 
zámeček - jaksi předurčen k záchraně opuštěných dětí a současná medicínská praxe, 
která tu funguje - gynekologie a porodnictví je jí také velmi blízká. Navíc jde o místo, 
které dokáže celkem dokonale zaručit anonymitu příchozí osoby a jejího počínání.  
Jde o schránku (nerezový monoblok) zabudovanou do zdi a opatřenou dvířky z ulice, která 
lze otevřít jen jednou. Vnitřní prostor je vytápěný na teplotu 37 °C. Po uzavření dvířek se 
aktivují vizuální i akustické senzory a přivolají odborný personál. Během minuty je dítě v 
rukou lékařů, kteří jej vyjmou dvířky na druhé straně zdi - uvnitř objektu. Osoba, která dítě 
do schránky vložila má ale mezitím dostatek času nepozorovaně odejít. Prostor kolem 
schránky není a nebude snímán kamerami, poblíž nebude hlídkovat policejní auto s cílem 
zadržet osobu, která dítě odložila - to vše by se mělo časem dostat do podvědomí co 
nejširší veřejnosti.  
 
 

úsek zdravotnictví 
Díky podpoře městské části jsou pořádány akce Dětských úsměv na mateřských 

školkách, každoročně Den zdraví pro občany, a dále probíhají odborné zdravotní 
přednášky a besedy lékařů na školách. Nezanedbatelné jsou rovněž prostředky, kterými 
Praha 14 formou grantů podporuje sociální péči. Před pěti lety uvedla Praha 14 do 
provozu Dům sociálních služeb, jehož provozovatelem je Oblastní spolek Českého 
červeného kříže. 

 
„Den zdraví“ v Galerii 14  

Jednou z oblíbených akcí, kterou pořádá odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ 
Praha 14 je každoročně organizovaný Den zdraví. Lékařští odborníci se v tento den věnují 
zdarma všem občanům, kteří využijí této možnosti a přijdou se dozvědět něco o svém 
zdravotním stavu. 22. listopadu 2005 si tak celkem 80 lidí nechalo změřit krevní tlak, 
podstoupilo vyšetření na glykémii (krevní cukr) a celkový cholesterol, nechalo si změřit 
množství tělesného tuku či stanovit BMI. Se specialistkami se mohli také poradit o zdravé 
výživě, pro ženy byla k dispozici možnost nácviku samovyšetření prsu na fantomu a pro 
všechny tu byla ještě poradna odvykání kouření a prevence AIDS. Letos poprvé se „Den 
zdraví“ přesunul z radnice do Galerie 14, což mělo za následek sice o něco menší 
návštěvnost (galerie je přece jen trochu „z ruky“), zato se ale všechna vyšetření konala v 
mnohem komfortnějším prostředí. Galerie 14 skýtá větší prostor, než jaký nabízela 
zasedací místnost na radnici a také si zde hlavně starší lidé měli během čekání kam sednout 
a nemuseli stát ve frontách. Věříme, že příští ročník "Dne zdraví", který bude za rok opět v 

14 přivítá již mnohem větší počet zájemců.  G 
Vyhodnocení Dne zdraví 
Zdravotně-výchovná akce pro veřejnost s názvem „Den zdraví“, kterou v listopadu 2005 
organizoval na radnici Prahy 14 odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se setkala s velkým 
zájmem veřejnosti. Svědčí o tom cca 160 zúčastněných osob, které projevily zájem o 
veškeré nabízené aktivity, odborně zajišťované pracovnicemi Zdravotního ústavu a 
Krajské hygienické stanice. Největší zájem byl o měření krevního tlaku (152 osob), o 
stanovení celkového cholesterolu a krevního cukru (153 osob), o stanovení BMI (117 
osob) a o určení množství tělesného tuku přístrojem Omron (86 žen a 22 mužů, z toho v 
normě byly hodnoty jen u 36 žen a 12 mužů, u ostatních odpovídaly nadváze či obezitě). 

  



Poradnu pro odvykání kouření využilo 8 mužů a 15 žen s průměrnou dobou kouření 27 let, 
poradnu prevence nádorového onemocnění prsu navštívilo 32 žen (průměrný věk 49), 
poradnu zdravé výživy využilo 43 osob, majících převážně zájem o diety, velmi 
frekventované byly dotazy na prevenci osteoporózy výživou, na pitný režim, na zásady 
stravování seniorů či na problematiku makrobiotiky a vegetariánství. 
Takřka 20% účastníků si zřídilo na místě elektronickou zdravotní knížku. Pozitivní je 
skutečnost, že zjištěné nadhraniční hodnoty vyšetřených parametrů byly s respondenty 
podrobně rozebrány a lékařem byly navrženy zejména úpravy stravovacích zvyklostí, 
případně pohybové aktivity. Všem respondentům, u nichž byly lékařem navrženy úpravy 
dietního režimu, bylo doporučeno ke zhodnocení efektu navržených intervenčních opatření 
opakované kontrolní změření krevního tlaku a celkového cholesterolu u svého ošetřujícího 
lékaře.  
Význam „Dne zdraví“ spočívá hlavně v možnosti upozornit veřejnost na rizikové faktory 
zejména civilizačních, ale i dalších onemocnění. Také zde často dochází k prvnímu 
upozornění na možnost vzniku choroby u vyšetřeného jedince, u kterého byly zjištěny 
vyšší hodnoty jednotlivých měření. To může přivést klienta včas k lékaři, tedy v době, kdy 
je možné vznikající onemocnění léčebně ovlivnit. Ostatní respondenti pak mají možnost 
změnit dle rad odborníků svůj životní styl, včetně stravovacích návyků a zabránit tak 
vzniku či rozvoji onemocnění. Poskytování poradenství v jednotlivých oblastech životního 
stylu, informace o rizikových faktorech a jejich eliminaci a zvyšování zdravotního 
uvědomění ve vztahu k vlastnímu zdraví a péči o něj je jednou z cest snížení 
kardiovaskulárních a nádorových onemocnění v naší populaci.  
 
Program „Dětský úsměv“ 
Cílem preventivního stomatologického programu „Dětský úsměv“ je zdravý chrup a 
správná ústní hygiena dětí předškolního věku. Odborně je garantován Českou 
stomatologickou komorou a po organizační i materiální stránce jej zabezpečuje naše 
městská část již od roku 2001. Na Praze 14 se do programu zapojilo 12 mateřských škol - 
ty jsou vybaveny odborem sociálních věcí a zdravotnictví jak materiálně, tak propagačním 
materiálem. Očekávaným výsledkem bude zlepšení zdraví dětí v předškolním věku a vyšší 
povědomost jejich rodičů o ústní hygieně, stravovacích návycích a nutnosti navštěvovat 
pravidelně zubního lékaře.  
 
V městské části Praha 14 je evidováno deset nestátních zdravotnických zařízení, osm 
lékáren, sto dvacet dva lékařů při třiceti jedna odbornostech. Služba lékařské služby první 
pomoci zprostředkovaná firmou M.DELTA a jedny zdravotnické potřeby.   
 
Firma ISCARE (Centrum pro léčbu neplodnosti včetně asistované reprodukce) ukončila 
svoji činnosti na Praze 14 a přestěhovala se na Prahu 7? 

 
INFORMACE ze zdravotnictví  
Dermatovenerologická ordinace MUDr. Šárky Škorpíkové byla přemístěna do Mochovské 
ulice č. 38/53 (objekt Havana).  
 
Ke dni 31. 3. 2005 se ruší rehabilitační zařízení ve společnosti Bioregena s.r.o., Vajgarská 
1141. Rehabilitační lékařka MUDr. Sylva Gilbertová,CSc. nadále poskytuje zdravotní péči 
v oboru rehabilitace a má zajištěného smluvního partnera pro rehabilitační procedury v 
oblasti Černého Mostu  
MUDr. Markéta Čevelová k 31. 12. 2004 ukončila lékařskou praxi v oboru stomatologie 
v Praze 9-Hloubětín, Klánovická 601. Nové místo provozování zubní ordinace je v Praze 
1, Senovážné náměstí 22.  

  



MUDr. Soňa Šípková od ledna 2005 provozuje lékařskou praxi v oboru 
dermatovenerologie na poliklinice Černý Most, Generála Janouška 902..  

Nové místo provozování praktického lékaře pro dospělé MUDr. Zdeňka Valentíka je ve 
Vlčkově ulici 1067/12. Ordinační hodiny a telefon zůstávají beze změny.  
Nově otevřeno Centrum ortopedie a fyzioterapie  
22. července 2005 bylo slavnostního otevřeno Centrum Prof. Čecha v Bobkově ulici 737 
na Černém Mostě II. Spolu s Prof. Mudr. Oldřichem Čechem, DrSc. přestřihli pásku i 
zástupce starosty MČ Praha 14 Mgr. Daniel Rovan a vedoucí týmu fyzioterapie Mgr. Heda 
Hrdinová Čechová. V Centru se nachází ortopedická ambulance pro dospělé zaměřená na 
akutní i chronická postižení pohybového aparátu a na sportovní traumatologii, ale také 
ambulanci dětskou, která se věnuje jak prevenci např. kyčelních kloubů kojenců, tak běžné 
dětské ortopedii. Součástí Centra je rovněž ambulance fyzioterapie, kde se pod dohledem 
lékařů a odborníků provádí např. magnetoterapie, laseroterapie, ultrazvuk, léčebný tělocvik 
atd.  
 
 
Lékařská služba první pomoci 
Městská část Praha 14 zajistila i přes značné finanční náklady provozování LSPP (lékařská 
služba první pomoci) v roce 2005 společností M.DELTA, s.r.o. pro dospělé a děti s 
bydlištěm na území MČ Praha 14, MČ Praha 20 a MČ Praha 21. Provozovatel zajistí 
provozní dobu LSPP na poliklinice Generála Janouška 902 (Parník), Černý Most v 
rozsahu: pracovní dny od 19 do 7 hod. následujícího dne, sobota, neděle a státní svátky od 
7 do 7 hod. následujícího dne.  

 
       

  



Odbor státní sociální podpory  
Dávky státní sociální podpory 
Státní sociální podpora je systémové opatření státu zaměřené především na podporu rodin 
s nezaopatřenými dětmi. Stát poskytuje sociální dávky rodinám v případě uznané sociální 
situace, na jejichž řešení rodina vlastními prostředky nestačí. Základem pro určení výše 
dávek státní sociální podpory i pro určení hranice příjmů občanů je životní minimum. Výše 
většiny dávek je odvozena od násobku životního minima v závislosti na charakteru dávky a 
konkrétní příjmové situace rodin. Při realizaci státní sociální podpory je uplatňován princip 
solidarity organizované státem ve dvou základních směrech, od bezdětných rodin 
k rodinám s dětmi a od rodin s vysokým příjmem k rodinám s nízkým příjmem. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o státní sociální podporu, hradí veškeré náklady v plném rozsahu stát. 
Stát hradí nejen náklady na dávky samotné, ale též i náklady vznikající při výkonu státní 
správy a náklady vznikající v souvislosti s řízením o dávky státní sociální podpory. 
 
V rámci systému státní sociální podpory je zahrnuto devět dávek státní sociální podpory. 
Dávky státní sociální podpory jsou: 
a)  dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

1.  přídavek na dítě 
2.  sociální příplatek 
3.  příspěvek na bydlení 

 
b)  ostatní dávky 

1.  rodičovský příspěvek 
2.  zaopatřovací příspěvek 
3.  dávky pěstounské péče 
4.  příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadající okamžitou pomoc 
5.  porodné 
6.  pohřebné 

 
 
Zrušení vojenské základní služby a civilní služby od 1. ledna 2005 vedlo ke skutečnosti, že 
od 1. ledna 2005 byla odejmuta možnost přiznat dávku zaopatřovací příspěvek, který byl 
dávkou náležející při výkonu vojenské základní služby nebo civilní služby. 
 
Od 1. června 2005 zákonem č. 168/2005 Sb. byla zavedena dávka zvláštní odměna 
pěstouna, kdy pěstoun pečuje o tři nebo více dětí svěřených do pěstounské péče nebo 
alespoň o jedno dítě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. Odměna 
pěstouna se v těchto případech posuzuje jako plat u pěstouna, který není výdělečně činný. 
 
Zákonem č. 204/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006 se mění podmínky pro poskytování 
dávky rodičovský příspěvek a umožňuje dětem od tří let navštěvovat mateřskou školu nebo 
jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, aniž by poživatelům 
rodičovského příspěvku zanikl nárok na výplatu dávky. 
 
Zatím poslední novelou zákona o státní sociální podpoře je zákon č. 218/2005 Sb. 
s účinností od 1. října 2005, tímto zákonem je poskytována nová dávka státní sociální 
podpory příspěvek na péči o dítě v zařízení vyžadující okamžitou pomoc.  
 
Do listopadu 2005 žádosti o dávky státní sociální podpory vyřizovalo 14 zaměstnanců 
Úřadu městské části Praha 14, z důvodu snižování počtu zaměstnanců úřadu od prosince 

  



2005 žádosti o dávky vyřizuje 13 zaměstnanců. Za rok 2005 bylo přijato a vyřízeno 16 454 
žádostí o dávky státní sociální podpory.  
 

  



 
Oddělení právní, bytové a matriční 

úsek matriční, který vede běžnou matriční agendu, týkající se občanů, kteří mají 
trvalé bydliště na území správního obvodu m.č. Praha 14,  tj. matrika narozených, sňatků, 
úmrtí, zvláštní matrika (události, které nastaly v cizině a týkají se výše uvedeného), dále 
pak zajišťuje dle zákonné úpravy  změny jména a příjmení na žádost občana,  připravuje 
podklady pro udělení  státního  občanství, kdy občané, kterým bylo uděleno státní 
občanství,  skládají na Úřadu slib; v roce 2005 bylo uzavřeno na Úřadu m. č. Praha 14  to 
bylo 363 sňatků (rozvody 201); státní občanství  bylo uděleno celkem 28 občanům.   

  



Krizové řízení  
 
Rok 2005 
Ke dni 30. 6. 2005 ukončil odchodem do důchodu výkon funkce vedoucího oddělení 
krizového řízení Jaroslav Vučko, který tuto funkci vykonával od vzniku MČ Praha 14. 
K výkonu funkce byl výběrovým řízením určen referent oddělení krizového řízení Ing. 
František Štoural. 
V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon) byl dopracován Krizový plán Městské části Praha 14 – souhrnný 
plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení městské části (starosta, úřad městské 
části, bezpečnostní rada městské části a krizový štáb městské části) plánují ve své věcné a 
územní působnosti (Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy) opatření a postupy řešení pro případ vzniku krizových situací na území městské 
části. 
Na základě ustanovení zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami byl veřejnosti projednáván Vnější havarijní 
plán (VHP) společnosti Linde Technoplyn a.s. a Český Plyn k.s., který zpracovával HZS 
hl. m. Prahy. 
Aktivně se do projednávání Bezpečnostní zprávy a VHP společnosti Linde Technoplyn a.s. 
zapojilo občanské sdružení Jahodnice. 
 
 
 
 

 

  



 
Bezpečnostní složky (městská a státní policie, záchranný systém) 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

znečišťování a zábor veřejných prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a 
zakládání skládek 

• kontrolují dodržování vyhlášek města (např. v oblasti používání pyrotechniky, žebrání, 
veřejné zeleně atd.) 

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

Městskou policii hl. m. Prahy řídí primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém v úzké 
spolupráci s náměstkem primátora pro bezpečnost a legislativu Mgr. Rudolfem Blažkem, 
který byl pověřen zastupováním primátora ve věcech Městské policie v hl. m. Praze. Přímou 
výkonnou pravomocí při řízení Městské policie hl. m. Prahy pověřila Rada hl. m. Prahy 
ředitele Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimíra Kotrouše. Inspekci řídí JUDr. Josef 
Tomíček (viz přiložené schéma). Územní útvary Městské policie se dělí na Obvodní 
ředitelství 1-15.  

 

  



 

  



OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 14       
Vlčkova 1067 
198 00 Praha 9-ČM  ředitelka a policejní rada   Ing. Bc. Dana Hetzlová 

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

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

Na obvodní ředitelství městské policie Prahy 14 slouží 59 strážníků (z toho 11 na 
detašovaném pracovišti). Celá městská část je rozdělena na okrsky (Kyje + Hutě, 
Hloubětín + Lehovec, Kyje + Jahodnice + Hostavice), z nichž každý má svého strážníka, 
na Černém Mostě jsou dva. Navíc po celých čtyřiadvacet hodin slouží autohlídky a pěší 
hlídky.  
 
Detašovaná pracoviště:  
Klánovice - V pátém 234, Dolní Počernice - Stará obec 10, Horní Počernice - Jívanská 
635, Koloděje - K jízdárně 9, Běchovice - Za poštovskou zahradou 479, Újezd nad Lesy -  
Lomecká 656, Hloubětín - vestibul metra "B", Černý Most - Kpt. Stránského 984 
 
okrsky:   celkem 11   okrskářů 18 
č. 1 Valenta Jiří, Schuster Roman, Davidovič Jiří,  Újezd nad Lesy 
 Perniš Dušan 
č. 2 Hladík Martin, Pšenčík Petr, Hojer Václav,   Klánovice 
 Kubera Karel 
č. 3 Skolil Zdeněk      Koloděje 
č. 4 Bureš Miroslav, Macek Pavol   Běchovice 
č. 5 Chlaň Marek, Hasoň Rudolf, Hanzlík Václav,  Horní Počernice 

Burian Petr 
č. 6 Frančík Vlastimil     Dolní Počernice 
č. 7 Novotný Petr (stálá dozorní služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Kbelská, Kolbenova, Chlumecká, hranice k.ú. MČ Praha-H.Počernice, 
Satalice, Kbely 
č. 8 Matějka Karel     Hloubětín, vestibul metra 
hranice okrsku: Průmyslová, Kbelská, Kolbenova, Broumarská, Tálinská, Oborská, 
Čelákovická 
č. 9 Dlouhý Michal (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Průmyslová, Oborská, Tálinská, Broumarská, Nedokončená, hranice k.ú. 
MČ Praha 10 
č. 10 Petr Novotný      Černý Most, Kpt. Stránského 
984 
hranice okrsku: Broumarská, Chlumecká, Východní spojka, hranice k. ú. MČ Horní a 
Dolní Počernice, Rokytka potok 
č. 11 Bohumil Jiroušek (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Nedokončená, Broumarská, Rokytka-potok, hranice MČ Dolní a Horní 
Počernice, Praha 10 
 
 

  



 
Proti roku 2004 jsme loni zaznamenali o 2 000 přestupků více, celkový počet je 49 333, z 
těch v dopravě jednoznačně nejvíc při nerespektování zákazů vjezdu a zastavení (11 693 
resp. 8 689), v přestupcích proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě jsme 
se dostali k číslu 6 064. Podařilo se zadržet 16 celostátně hledaných osob, a spolu s dalšími 
12 osobami podezřelými ze spáchání trestného činu jsme je předali Policii ČR. V dopravě 
se nám začíná kromě již uvedených přestupků rozmáhat jízda na červenou a také přestupky 
chodců, v dalších oblastech je to zejména znečišťování veřejného prostranství a zeleně. A 
roste i počet pouličních vraků, kterých jsme za loňský rok ve spolupráci s TSK odstranili 
191. 
Bezproblémová je spolupráce se státní policií, v lednu jsme zrovna měli společnou 
dopravně bezpečnostní akci. Totéž platí o spolupráci s ÚMČ Praha 14, a to zejména při 
pořádání kulturně - společenských a sportovních akcích. Spolupracují také se školami, ať 
už formou dopravní výchovy, nebo dalšími akcemi preventivního charakteru přímo na 
školách třeba i s psovody, dopravním oddílem s technikou i ukázkami bojového umění. 

  



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY   
místní oddělení Kyje-Praha 9    pplk. Bc. Jaroslav Šimáček 
Bryksova 817 
Praha 9-ČM (u konečné metra B) 
 
Území působnost toho policejního oddělení je pro celou Prahu 14 (Černý Most, Kyje, 
Hloubětín, Hostavice) a také Dolní Počernice. Zabývají se vyšetřováním vloupání do 
motorových vozidel a jejich krádeží hlavně na parkovištích zdejší obchodní zóny, dále 
šetří násilnou trestnou činnost (loupeže a přepadení), krádeže zavazadel (zejména v 
obchodních centrech) a vloupání do různých objektů (zejména do sklepních kójí).  
V trestné činnosti bylo zjištěno 2 468 případů a objasnili 26,3 % z nich. Obě čísla jsou o 
něco vyšší než v roce předchozím. V celkovém podílu objasněnosti v rámci hl. m. Prahy 
jsme v této statistické tabulce čtvrtí z 52 pražských oddělení, což asi stojí za zveřejnění. A 
celostátně hledaných osob pro trestné činy jsme zadrželi 29. Alarmující je také 
nepoučitelnost řidičů, kteří nechávají cennosti v autech u obchodních center jako ve 
výkladních skříních.  
Při lednové společné akci s městskou policií byli kontrolováni v nočních hodinách řidiči 
zejména v oblasti Hloubětína, v tomto případě to bylo v režii městské policie. Čtyřikrát do 
roka probíhá společné setkání se zástupci obchodních center na Černém Mostě, kde se 
vzájemně koordinuje zejména postup proti kapesním zlodějům. Kladným výsledkem této 
spolupráce je menší počet krádeží i vloupání do motorových vozidel v období vánočních a 
novoročních svátků.  
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Ekonomika a správa majetku MČ Praha 14 
 
Rozpočet na rok 2005 
Zastupitelstvo Prahy 14 schválilo dne 21. prosince 2004 rozpočet městské části Praha 
14 na rok 2005. Vychází ze zdrojových možností naší městské části, takže prozatím 
nepočítá s novými úvěry a pracuje pouze s vlastními příjmy městské části - 
předpokládanými dotacemi od hl. m. Prahy a dotacemi ze státního rozpočtu v úrovni 
roku 2004. Finanční zdroje rozpočtu jsou vlastní rozpočtové příjmy ve výši 28 232 tis. 
Kč, dotace ve výši 161 482 tis. Kč, převod ze zdaňované činnosti ve výši 24 300 tis. Kč 
a financování ve výši 4 591 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu jsou schváleny ve výši 
vytvořených zdrojů.  
Rozpočet je v podstatě vyrovnaný, nepočítá s novými úvěry a z externích finančních 
zdrojů pracuje jen s půjčkou, která byla přijata od hl. m. Prahy v roce 2001 na opravu 
domů v ulici Bří. Venclíků 1070-1072. Nezvyšuje tedy dále dluhovou službu Prahy 14. A 
je konzervativní i z ostatních hledisek, protože v oblasti příjmů vychází z reálných 
výsledků loňského hospodaření Prahy 14, které navyšuje jen o realistické zvýšení 
daňových výnosů, s nimiž může městská část, vzhledem ke změnám příslušných zákonů a 
vývoji daní, reálně počítat. Letošní rozpočet pokrývá všechny běžné výdaje Prahy 14 
nezbytné pro provoz městské části.  
 
To, že je rozpočet vyrovnaný, znamená, že výdaje odpovídají celkovým rozpočtovým 
zdrojům. Jako každý rok jde významná část výdajů na odbor školství, po ní následuje 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Je třeba si ale uvědomit, že schválený rozpočet sice 
vymezuje základní rámec hospodaření naší městské části v tomto roce, ale není to konečná 
podoba hospodaření. V průběhu roku se rozpočet schválenými rozpočtovými úpravami 
mění. Např. v roce 2004 byl schválený rozpočet cca 220,5 mil. Kč a po třech úpravách 
činil již 345 mil. Kč.  
 
Investiční akce   
Bohužel jako každoročně začínáme rok s velmi omezenou možností investic z vlastních 
zdrojů. V rozpočtu to představuje částku 2.350 tis. Kč, což postačuje pouze jako rezerva 
pro možné havárie či jiné neočekávané výdaje. Naštěstí lze získat investiční prostředky i z 
dalších zdrojů. V roce 2004 jsme od hl. m. Prahy obdrželi do rozpočtu MČ Praha 14 
účelové investiční dotace ve výši 38 mil. Kč. Tyto dotace však nebyly zcela 
proinvestovány, protože nám byly přiděleny až v závěru roku 2004. O ponechání těchto 
finančních prostředků budeme žádat hl. m. Prahu při finančním vypořádání za rok 2004, a 
tím bude zaručené pokračování rozběhnutých staveb a zajištěna investiční aktivita. Jedná 
se například o komunikace Rajská zahrada a Jiráskova čtvrť. Dále nebyla realizována 
rekonstrukce tlakové kanalizace v ulici Broumarská. V mateřské škole Zelenečská 
probíhá výměna oken.  
Dále je třeba si uvědomit, že MČ Praha 14 je součástí hl. m. Prahy. Z „celopražského“ 
rozpočtu jsou investovány na území naší městské části nemalé prostředky. Konkrétně na 
Vysočanskou radiálu, na kterou je v pro rok 2005 vyčleněno téměř 230 mil. Kč, technickou 
vybavenost v oblasti Kyje-Hutě či na Jahodnici ve výši cca 112 mil. Kč, rekonstrukce 
vozovek v ulicích Tálínská a Broumarská za 35 mil. Kč, či přípravu nové vozovky v ulici 
Lipnická, bytovou výstavbu na Černém Mostě ve výši 50 mil. Kč a v neposlední řadě 2 
mil. Kč na optimalizaci dětských hřišť. Hlavní město Praha nasměrovalo na rozvoj na 

  



Praze 14 pro rok 2005 v úhrnu 450 mil. Kč. To je částka nepochybně dokumentující 
rozvojový potenciál naší městské části.  
 
Zdaňovaná činnost  
Zdaňovaná hospodářská činnost MČ Praha 14 je dalším důležitým prvkem hospodaření a 
zdrojem příjmové části rozpočtu. Těmito finančními prostředky jsou z části kryté výdaje, 
na které jsme neobdrželi ani státní dotaci, ani dotaci z prostředků hlavního města. Dále 
slouží k financování oprav a revizí bytových domů ve vlastnictví naší městské části a dvou 
základních škol. Na tyto položky finanční plán pro rok 2005 počítá s více než 60 miliony 
korun.  
 
Grantová podpora z rozpočtu Prahy 14 
Městská část každoročně vyhlašuje granty na veřejně prospěšné účely. V roce 2005 budou 
rozděleny granty ve výši 2 000 tis. Kč. Jednotlivé projekty budou posouzeny a vybrány 
grantovými komisemi určenými pro jednotlivé oblasti: sociální péče, prevence kriminality 
a protidrogové prevence, kultury a využití volného času dětí a mládeže, sportu a 
tělovýchovy. Na finanční krytí budou použity finanční prostředky z výtěžku z provozování 
loterií a výherních hracích automatů.  
 
Stejně jako v předchozích letech i letos je třeba v průběhu roku hledat další zdroje na 
posílení kapitoly školství, životního prostředí a investic. Rozpočet pro rok 2005 je sestaven 
v podobě, která umožňuje zabezpečit plnění všech zásadních úkolů veřejné správy, 
zajišťuje podmínky k tomu, aby MČ Praha 14 mohla dostát všem svým finančním 
závazkům a plnit veškeré své povinnosti. Schválený rozpočet vytváří solidní předpoklady 
k vyrovnanému a perspektivnímu hospodaření naší městské části.  
 

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU  

V přiložené tabulce je uvedeno čerpání jednotlivých odborů úřadu MČ Praha 14 a v 
pravém sloupci si přečtete vysvětlujíc komentář.  

Odbor  Rozpočet v roce 2005 v 
tis. Kč 

 
Odbor hospodářské správy 24 500,0 
Oddělení kultury a 
občanských záležitostí 1 000,0 

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 43 216,0 

Odbor ekonomiky a správy 
majetku 4 610,0 

Odbor školství 49 167,3 
Odbor územního rozvoje 210,0 
Odbor výstavby a dopravy 2 918,0 
Odbor životního prostředí 11 000,0 
Personální odbor 78 316,0 
Redakce Listů Prahy  14 1 317,0 
Kapitálové výdaje - 
rezerva 2 350,7 

   
VÝDAJE CELKEM 218 605,0

  



   

 

    

Odbor hospodářské správy zajišťuje provoz úřadu (nákup služeb - telekomunikace, 
poštovní styk, energie, nákup materiálu, výpočetní techniky, náhradních dílů k výpočetní 
technice, opravy a údržbu hmotného majetku a další náklady). Dále mimo prostředků na 
nákup softwarového, hardwarového a programového vybavení, na údržbu a opravy 
počítačové sítě úřadu bude pokračováno s realizací projektu "spisová služba" na Úřadě MČ 
Praha 14. Oddělení kultury a občanských záležitostí zajišťuje především kulturní, 
sportovní a společenské akce pořádané naší městskou části. Pro rok 2005 je počítáno s 
navázáním na úspěšné kulturní a společenské akce pořádané v roce 2004 k 10. výročí 
Prahy. Do činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví se promítají výdaje na sociální 
dávky - dotace ze státního rozpočtu na péči o staré občany, dávky sociální péče pro rodinu 
a děti, dávky na sociálně vyloučené, dávky pro osobu blízkou, příspěvek na zvláštní 
pomůcky, příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu, příspěvek na zakoupení, 
opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, 
příspěvek na individuální dopravu dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů. Je zde počítáno s pečovatelskou službou, kterou vykonává na 
naší městské části Český červený kříž. Lékařská služba první pomoci pro děti a dospělé je 
pro Prahu 14 a zároveň pro správní obvody MČ Horní Počernice a MČ Újezd nad Lesy 
zajišťována obstaravatelskou firmou M. DELTA s.r.o. V odboru ekonomiky a správy 
majetku. je ve výdajové části rozpočtu počítáno s vyhlášením grantů na veřejně prospěšné 
účely ve výši 2 miliony korun, s pojištěním nemovitého majetku ve výši 1300 tis. Kč a s 

  



oblastí správy majetku (znal. posudky, geometrické plány, vklady a výpisy z katastru 
nemovitostí apod.). Odbor školství zahrnuje neinvestiční dotace poskytované školským 
zařízením na našem městském obvodě, jedná se o 10 mateřských škol a 6 základních škol. 
Odbor územního rozvoje má na starosti zajišťování investiční výstavby (viz rozhovor na 
předchozí straně). Odbor výstavby a dopravy zajišťuje správu a údržbu pozemních 
komunálních komunikací, včetně čištění, úklidu sněhu a kropení. Odbor životního 
prostředí se stará na naší městské části o údržbu a obnovu veřejné zeleně. V roce 2005 
bude realizována další etapa výsadby stromové aleje v navrhované rozpočtované částce 
750 tis. Kč. V personálním odboru nejvyšší částku výdajů tvoří mzdové prostředky a s 
nimi související odvody zdravotního a sociálního pojištění. V roce 2005 je počítáno s 209 
zaměstnanci úřadu. U redakce představují vynaložené finanční prostředky veškeré 
náklady spojené s vydáváním regionálního časopisu Listy Prahy 14 (10x za rok 24 stran, 
prázdninové dvojčíslo 32 stran, letos mimořádné číslo Letci v názvech ulic Černého 
Mostu).  
 
Granty 
Městská část Praha 14 vyhlásila na rok 2005 podporu grantových projektů v oblastech 
sportu a tělovýchovy, sociální péče a zdravotnictví , kultury a volného času a pro oblast 
prevence kriminality. Z rozpočtu MČ Praha 14 bylo na granty vyčleněno 1.454.520,- Kč, 
tedy o více než 150.000,- Kč více než loni. Při vyplňování grantových formulářů mohli 
žadatelé opět využít pomoci konzultantů pro jednotlivé oblasti. Uzávěrka pro podání 
grantových projektů byla 31. 1. 2005. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 14 a v 
některých případech Zastupitelstvo. Přehled schválených grantů je rovněž na úřední desce 
a na webových stránkách Prahy 14. Jednotliví žadatelé obdrží schválené grantové částky 
prostřednictvím smlouvy.  
  
GRANTY SCHVÁLENÉ ZASTUPITELSTVEM MČ PRAHA 14  

Sdružení na pomoc dětem s handicapy   
Nízkoprahový klub 85.200,-
Prázdninový příměstský tábor 60.250,-
Motýlek dětem - kulturní akce 10.000,-
Podpora rodin se zdravotně handicapovanými dětmi 70.000,-
celkem:  225.450,-
   
Jahoda  
Klub Džagoda pro děti a mládež (12-18) 84.500,-
Klub Jahoda pro děti 25.000,-
Klub Jahůdka pro rodiče s dětmi 25.000,-
celkem: 134.500,-
   
YMCA Praha  
Mateřské centrum Klubíčko 15.000,-
Herny - Klubíčko 10.000,-
Školička Beránek 5.000,-
Dny tvořivosti  30.000,-
celkem: 60.000,-
   
Oblastní spolek Český červený kříž   
Služby domácí péče pro seniory a zdravotně postižené 30.000,-
Sociální péče - provoz ubytovacích zařízení pro občany  
se zdravotním postižením 70.000,-
celkem:  100.000,-
   
Unie rodičů ČR - sdružení při ZŠ Hloubětínská   
Vybavení klubu Chapadlo PC+IT 10.000,-
Časopis Kachlíkárna  15.000,-

  



Kulturní kontakt s Evropou - vyhlazovací tábor  
Oswietim - Krakow - paměť Evropana 15.000,-
Doprovodní asistenti péče o děti s postižením  10.600,-
celkem:  50.600, 
   
Asistence, občanské sdružení  
Středisko asistence - služby osobní  
asistence občanům MČ Praha 14 74.000,-
   
Andrea Matoušová  
Osobní asistence 81.000,-
   
MUDr. Kateřina Boudová  
Osobní asistence 81.000,-

 
   
GRANTY SCHVÁLENÉ RADOU MČ PRAHA 14 

Hana Hanušová  
3. stepařská přehlídka O pohár pražské čtrnáctky: 32.000,-
   
Škola Taekwon-do Dan - Gun  
Pronájem tělocvičen a hřišť 15.000,-
   
SK Neptun Praha  
Pronájem tělocvičen a bazénu 20.000,-
Vánoční cena Prahy, 24. ročník mezinárodních závodů  
v synchronizovaném plavání  30.000,-
   
Spektrum Praha   
Pronájem hřiště  10.000,-
Softballové turnaje 20.000,-
   
Humanitární sdružení PROTEBE  
Šach Protebe, šach pro každého 20.000,-
Integrované aktivity dětí a mládeže  10.000,-
   
TJ Kyje  
Doplnění vybavení sportovním náčiním: 8.000,-
   
Česká tenisová škola  
Nákup stolů pro stolní tenis a potřeb, pořádání turnajů 40.000,-
   
Aqua Blues  
Nákup potápěčských potřeb 45.000,-
   
SK Prosek Praha  
Basketbal dívky, při ZŠ Chvaletická 35.000,-
   
FC King  
Zimní fotbalová liga 5.000,-
Pronájmy a vybavení hřišť a tělocvičen ZŠ Vybíralova 20.000,-
   

Ornita  

Sovy do škol 10.000,-

Mgr. Jiřina Břicháčková - Olivová  

Nákup výtvarných potřeb a materiálu pro děti  
z výtvarného ateliéru ARS PUERIS 10.000,-
   
Divadlo Kámen  

  



Příspěvek na celoroční činnost 7.000,-
   
Občanská inspirace  
Rekonstrukce prostor pro práci s dětmi a provoz  
bezplatné sociálně právní poradny 20.000,-
   
Cikne Čhave   
Volnočasové aktivity dětí a mládeže Prahy 14 20.000,-
   
Pionýr, 93. skupina, Praha 14 - Kyje  
Akce ve volném čase 15.000 
Nájem, provoz, vybavení prostor pro činnost 5.000,-
   
Pražská organizace vozíčkářů  
Osobní asistence:  40.400,-
   
Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek  
Dětský pěvecký a taneční klub 2005 18.000,-
   
Klub orientačního běhu Tretra Praha  
Velikonoční a letní sportovní pobyt v přírodě  
spojený s tréninkem orientačního běhu: 10.000,-
   
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha  
Centrum pro zdravotně postižené občany  
MČ Praha 14 5.000,-
   
Církev bratrská   
BB klub  30.000,-
   
DDM Praha 9   
Táborová a víkendová činnost  15.000,-
Otevřený klub 10.000,-
   
Jiřina Drnovcová  
Na vydání knihy o drogové závislosti.  
Příběh, který se udál na Černém Mostě. 30. 000,-
   
Integrační centrum Zahrada  
Osobní asistence 42.570,-
   
PROSAZ  
Doma je doma (asistenční služba) 50.000,-
   

   
  
Poznámka: Podle zákona o hlavním městě Praze rozhoduje o přidělení finančních darů do 50 000 Kč 
Rada a nad 50 000 Kč Zastupitelstvo. 

  



 

     Místní daně a poplatky  
Oddělení místních daní a poplatků odboru ekonomiky a správy majetku v roce 2005 

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

Dnem 1.1.2005 nabyla účinnosti vyhláška hl.m. Prahy č. 18/2004 o místním poplatku ze 
psů. Touto novelou byla zavedena povinnost k označování psů a přihlašování jednotlivých 
chovatelů do evidence. Splnění těchto povinností má pro všechny chovatele psů, kteří obě 
podmínky stanovené vyhláškou splnili, i nezanedbatelný finanční efekt v podobě 
poskytnutí úlevy od placení poplatku ve výši 350 Kč, tato částka bude poskytnuta ve dvou 
po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy chovatel splnil podmínky pro jejich 
poskytnutí. Vzhledem k tomu, že k 31.12.2005 část poplatníků tyto povinnosti nesplnila 
byla v Listech městské části Praha 14 uveřejněna výzva chovatelům  psů, kteří dosud toto 
povinnost nesplnili, aby tak neprodleně učinili. Kontrolu poplatníků provádí městská 
policie, která výsledky svých šetření zasílá oddělení místních daní a poplatků a odboru 
životního prostředí. V přestupkovém řízení které provádí odbor životního prostředí již byly 
uděleny první pokuty.  

 
Oddělení místních daní a poplatků  OESM provádělo i  v roce 2005 ve smyslu zákona č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, výkon rozhodnutí 
Úřadu m. č. Praha 14. Tímto způsobem je vymáhána řada pohledávek z nejrůznějších 
titulů. V období od 1. 1. do 31. 12. 2005 bylo celkem převzato k vymáhání 235 
pohledávek,  z tohoto počtu  bylo  exekučně vymáháno celkem 73 případů nezaplacených 
pokut, udělených jednotlivými odbory, spolu s nedoplatky místních poplatků Úřadu m. č. 
Praha 14, ukončeno bylo 150 spisů. Některé pohledávky jsou uhrazovány již na základě 
výzvy, aniž by bylo třeba přikročit k vydání exekučního příkazu.V řízení je 119 spisů. 

Některým z dlužníků bylo umožněno splácet dluh ve splátkovém kalendáři. 
V loňském roce byla tato možnost povolena 24 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. Na pokutách a poplatcích, které nebyly 
uhrazeny v zákonných lhůtách nebo ve lhůtě stanovené ve vydaném rozhodnutí, byla za 
rok 2005 uhrazena částka ve výši  880 149 Kč, nuceným výkonem práva byla 
vymožena částka ve výši 399 453 Kč, tato položka zahrnuje částky vybrané uhrazené 
v rámci exekuce na movité věci.  

Za účelem dosažení větší efektivity ve vymáhání pohledávek městské části Praha 14 
bylo již v předchozím období přikročeno k uplatňování tvrdších prostředků při provádění 
mobiliárních exekucí. Tyto prostředky spočívají v přizvání Policie ČR a Městské policie 
s tím, že pracovníci vykonávající exekuci jsou oprávněni přizvat k zajištění přístupu do 
bytu zámečníka, pokud nájemce či vlastník neučiní dobrovolně. V bytech dlužníků je pak 
sepisován movitý majetek, který je dle posouzení exekutorů odvezen nebo ponechán na 
místě do dalšího vyřízení věci. V některých případech vedou tyto úkony k tomu, že dlužník 
uhradí alespoň část svého dluhu, jiné případy končí tak, že se sepsané movité věci prodají 
v dražbě, která je zde povinnou formou zpeněžení těchto věcí. Dne 26. 10. 2005 v době od 
15.00 – 17.00 hod. proběhla na zdejším úřadu první dražba zabavených movitých věcí. 

  



Vydražitelé, kterým byl udělen příklep se po zaplacení nejvyššího podání stali vlastníky 
vydražených věcí. Všechny zabavené věci byly úspěšně  vydraženy, ikdyž za poměrné 
malé účasti veřejnosti. Jednalo se převážně o domácí spotřebiče a spotřební elektroniku. 
Rozhodně i do budoucna budeme v tomto způsobu výkonu rozhodnutí pokračovat, neboť 
platební morálka dlužníků je na neuspokojivé úrovni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Odbor výstavby  
Rekonstrukce-velké stavby  
 
I nadále se mění vzhled městské části Praha 14, zejména na Černém Mostě. Intenzivní 
výstavba se však začíná připravovat v Hostavicích, ale i v Hloubětíně. 
 
H l o u b ě t í n  -  veliký zájem a vlnu záporných reakcí vzbudila začínající stavba 
„rodinného domu“ soukromníka v ul. Šestajovická poblíž restaurace „V Chaloupkách“. 
Nadále pokračovala individuální výstavba rodinných domů v oblasti V Chaloupkách, ale i 
Za horou. Byla důkladně projednána výstavba prodejny Lidl při ulici Kolbenova a na 
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí včetně světelně signalizačního zařízení pro přechod 
přes Kolbenovu ze sídliště Hloubětín. Firma BEMETT zrušila svůj záměr na vybudování 
obytného domu při ul. Zelenečská, rovněž byl změněn záměr na výstavbu při ulici 
Šestajovická z výškového domu na rozvolněnou zástavbu. Výhrady občanů však 
přetrvávají i k tomuto způsobu zástavby. Kromě jednotlivých územních rozhodnutí na 
telefonní přípojky byla vydána územní rozhodnutí na stavbu Omikron-Dural a Autosalon 
Land ROVER se servisem, obě stavby přistupné z ulice K Hutím. 
 
K y j e  -  byla zahájena další etapa obnovy Broumarské, které předcházelo vybudování 
sítě středotlakého plynovodu Broumarská a Hodějovská. Napřímení Broumarské si 
vyžádalo ubourání části objektu lakovny v objektu UNIP. Byly zahájeny práce či dále 
pokračovaly v obnově Tálinské včetně přeložení vedení elektro z vrchního do země. 
Zdravotní zařízení Bioregena připravovalo další rozšíření svého zařízení, nedostatek 
parkovacích míst se řešilo částečně při ulici Tálinské. Proti vybudování dalšího parkoviště 
při ulici Vajgarská, schválené Policií ČR se postavilo občanské sdružení K.O.K. I nadále 
chátral objekt LAMO, dříve Dům služeb Lehovec, se kterým měl majitel záměr představit 
ho na bytový dům s maloobjemovými byty. Pokračovala výstavba obytných souborů Hutě. 
Při ulici Chlumecká byla otevřena velkoprodejna ELECTROWORLD. 
 
Č e r n ý  M o s t   -  pokračovala výstavba 4. a 5. stavby bytové výstavby a zateplování 
panelových bytů. Začala projektová příprava nástaveb panelových domů při ulici 
Chlumecké a Pospíchalova. Útvar rozvoje hlavního města Prahy zpracoval návrh studie 
oddechového parku se sportovním využitím pro všechny generace v území ul. Arnošta 
Valenty, Bryksovou a Martiňákem. 
 
H o s t a v i c e  -  firmě UNIGA bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu rodinných 
domů při ulici Nežárská. SKANSKA pokračovala v přípravě rozsáhlé výstavby při ul. 
Lomnická.  

  



Územní rozvoj 
 
Investiční výstavba z rozpočtu městské části v roce 2005 
 
Rozpočet investičních akcí  v roce 2005 dosáhl zhruba stejné výše jako v roce 2004 a to 
znamená, že byl pro městskou část uspokojivý a oproti rokům 2002 a 2003 podstatně vyšší. 
Významně ho  ovlivnily účelově vázané prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy, ponechané 
z předchozího roku  na dokončení úprav komunikací a nově přidělené dotace na realizaci 
investičních akcí v oblasti školství a na úpravy stávajících hřišť na území městské části.  
Ihned na začátku roku se podařilo v Mateřské škole Zelenečská dokončit výměnu 
nevyhovujících dřevěných oken za plastová. V březnu a květnu byly úspěšně dokončeny 
úpravy chodníků a vozovek ve čtvrti Rajská zahrada a v Jiráskově čtvrti,  zahájené již 
v roce 2004.  
Letní období bylo, jako každoročně, opět převážně využito na realizaci investičních akcí 
na mateřských a základních školách, kdy je uzavřen provoz. Jako první, ještě v období 
konce školního roku, byly zahájeny stavební úpravy kuchyně a zázemí v MŠ Šebelova. 
Poloha přípravny masa a roztloukárny vajec ve varně kuchyně mateřské školy již 
neodpovídala  hygienickým předpisům, a proto bylo přistoupeno k úpravám na oddělení 
přípravny a zázemí kuchyně od provozu stávající varny. Akce byla dokončena v polovině 
srpna 2005,  následně zkolaudována a na začátku nového školního roku uvedena do 
užívání.    
Z důvodu nevyhovující silnoproudé elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků bylo v červenci 
přistoupeno k její postupné rekonstrukci ve vybraných prostorách školy. Zde byly 
provedeny nové napájecí rozvody, úpravy hlavního rozvaděče, nové podružné rozvaděče 
pro rekonstruovanou část, nová elektroinstalace chodeb, včetně osazení nových svítidel a 
doplnění nouzového osvětlení na únikových cestách. Součástí rekonstrukce byla i výměna 
stávajících podhledů FEAL na chodbách školy za sádrokartónové desky. Akce byla 
organizačně a časově velmi náročná, ale přesto se ji podařilo dokončit do 31. srpna.   
Na základě přidělení dotací hl.m. Prahy byly také během prázdnin vybaveny budovy 
ZŠ Vybíralova, ZŠ Gen.Janouška, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská a 
ZŠ Šimanovská  počítačovou sítí.  Výběr dodavatele i realizaci si zajišťovaly ve své 
kompetenci školy samy.  
Na konci srpna byla zahájena  a v listopadu úspěšně ukončena rekonstrukce škvárové 
běžecké dráhy a přilehlých sektorů stávajícího hřiště při ZŠ Gen. Janouška, na kterou 
byl přidělen GRANT hl.m. Prahy ve výši 1,5 mil. Kč. Princip rekonstrukce dráhy i sektorů 
spočíval  v odtěžení  stávající škvárové konstrukce,  vybourání  stávajících obrub a osazení 
nových, ve vytvoření nových  podkladních  konstrukcí  a  položení  vrstvy  umělého 
povrchu. Byly tak  vytvořeny nové podmínky nejenom pro běh, ale i pro skok vysoký a 
daleký a vrh koulí.  
Na podzim pokračovaly v oblasti školství další investiční akce, a to takové, jejichž průběh 
nenarušuje plynulý provoz škol. K nim především patří rekonstrukce střechy v MŠ 
Kostlivého a rekonstrukce střechy pavilonu D v ZŠ Gen. Janouška. Principem těchto 
rekonstrukcí je   ponechání stávajících vrstev střechy a  položení nové tepelné izolace 
(polystyren)  a nové hydroizolační vrstvy.   
Na sklonku roku byla ještě v oblasti školství úspěšně provedena výměna schodišťových 
stěn na  ZŠ Bří Venclíků a výměna oken ve dvou podlažích západního průčelí pavilonu C 
ZŠ Vybíralova. V obou případech byla původní okna nahrazena za plastová, s izolačním 
dvojsklem.  
Kromě úprav komunikací a školských  investic byly realizovány  akce i v jiných oblastech 
– např. optimalizace hřišť na území městské části. Z dotace hl. m.Prahy byla 
zrekonstruována tři dětská hřiště - první v lokalitě Centrálního  parku Černý Most, druhé 

  



v sousedství  Domu dětí a mládeže v ul. Gen. Janouška a třetí v ul. Hostavická. Rovněž 
byly z těchto prostředků doplněny jednotlivé herní prvky na dalších dětských hřištích  na 
území městské části Praha 14, a to v rámci zajištění jejich provozuschopnosti  a  uvedení 
do souladu s požadavky příslušných norem a nařízení.  
Investiční prostředky byly v tomto roce využity i v oblasti bytového fondu. Z důvodu 
zatékání dešťových vod do bytů v nejvyšším podlaží domu čp. 905 v ul.Slévačská a 
v souladu se závěry energetického auditu tohoto objektu byla provedena celková 
rekonstrukce ploché střechy včetně zateplení.  
Za účelem využití dalších ploch objektu čp. 1067 v ul.Vlčkova Komunitním centrem 
Motýlek byla stavebně upravena otevřená terasa. Byly vyzděny obvodové zdi a 
provedeny další s tím spojené stavební úpravy, včetně elektroinstalace a vytápění prostor.  
Jako poslední investiční akce v roce 2005 byla v závěru roku  provedena klimatizace 
kanceláří na jihozápadní straně budovy radnice v čp. 1073 v ul. Bří.Venclíků, směřující 
ke zlepšení neúnosných pracovních podmínek zaměstnanců Úřadu v období horkých 
letních měsíců. Z přidělené dotace byly dodány a namontovány vnitřní klimatizační 
jednotky do kanceláří, vybudovány vnitřní rozvody a přívody energie, včetně propojení 
vnitřních  jednotek s venkovními, umístěnými na střeše budovy čp.1073.  
 
Investiční výstavba z rozpočtu hl. m. Prahy  
Tak jako v předchozích letech probíhaly na území naší městské části i v letošním roce  
rozsáhlé a finančně nákladné stavby z rozpočtu hl.m. Prahy, které zajišťuje Odbor 
městského investora MHMP. Především byla provedena stavba č. 0218 TV Jahodnice, 
etapa 003 – komunikace III, v pořadí již třetí část úprav komunikací a chodníků, která 
zahrnovala úpravu v ulicích Bezdrevská, Baštýřská a Doubecká. Stavba navazovala na již 
provedené dvě etapy,  realizované v roce 2003 a 2004. K dokončení úprav komunikací 
v celé čtvrti zbývá ještě poslední etapa, jejíž realizace se předpokládá v roce 2005.  
V roce 2005 dále pokračovala  výstavba bytových domů Černý Most II – 5. stavba, která se 
rozkládá  podél ulice Ocelkova.  

V říjnu 2005 byla zahájena výstavba dešťové kanalizace v ulici Tálinská, po jejímž 
dokončení bude následovat úprava komunikací ve čtvrti Aloisov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Živnostenské podnikání  
 
 
 
Náplň práce živnostenského odboru 
 
 
Živnostenský odbor v samostatné působnosti mapuje síť provozoven obchodu a služeb. 
 
Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území 
městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze 
zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Živnostenský odbor např.: 

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

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

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

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

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

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

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

městské části Dolní Počernice  
 
Nejdůležitější kontrolní akce živnostenského odboru ÚMČ Praha 14 v tomto roce: 
• jednou z nejdůležitějších kontrolních akcí v r. 2005 byla kontrola autovrakovišť. 
Kontrola byla zaměřena  zejména na to, zda podnikatelé neprovozují vázanou  živnost  
„Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“, bez živnostenského  oprávnění.  
 
• další důležitá  akce  byla zaměřena na  nabízení erotických vystoupení a služeb,  
 
• dále byla zkontrolována všechna  asijská a  vietnamská  bistra či  restaurace,  
                 
• další kontrolní akce byla zaměřena na dodržování zvláštních právních předpisů, 
v daném případě zákona o odpadech. Kontrolovali se zejména podnikatelé provozující 
živnost na konečné stanici metra Černý Most, a to zda mají uzavřené smlouvy na likvidaci 
odpadu, neboť v této  lokalitě  byl zjištěn opakovaný nepořádek.  

  



 
• průběžně během celého roku probíhaly kontroly stánkového prodeje v souvislosti 
s problematikou ochrany práv duševního vlastnictví. Kontrolovány byly rovněž jako 
v loňském roce  bazary, zastavárny a autobazary. Kontrola byla zaměřena především na 
odstranění nedostatků zjištěných při předešlých kontrolách. Dále se kontrolovaly cestovní 
kanceláře, zda jsou pojištěny proti úpadku a cestovní agentury. Podnikání zahraničních 
osob (migrace cizinců) se kontroluje každý rok průběžně již od r. 2000. 
 
V roce 2005 bylo živnostenským odborem – oddělením kontroly zkontrolováno přibližně 
650 podnikatelských subjektů. Řešeny byly 3 stížnosti, uloženo bylo 188 pokut v celkové 
výši 544 600,- Kč, sankčně bylo zrušeno 47 živnostenských oprávnění a pozastaveno bylo 
36 živnostenských oprávnění. Celkem bylo zkontrolováno 371 provozoven. 

 
 

Živnostenský odbor se organizačně člení na: 
- oddělení registrace fyzických osob 
- úsek registrace právnických osob 
- úsek metodicko-právní 
- oddělení kontroly 
 

Zaměstnanci 
Činnost živnostenského odboru v roce 2005 zajišťovalo 15 zaměstnanců a vyřízeno bylo 
zhruba  9.200 podání občanů. 
Podnikatelé 
Počet podnikatelů – 9.130  fyzických osob a 1.325 právnických osob. Dohromady na 
území městských částí Praha 14 a Dolní Počernice mělo sídlo nebo bydliště 10.455 
podnikatelů 
Provozovny 
Počet provozoven na území městské části Praha 14 a městské části Dolní Počernice byl 
přibližně 1 027 (viz příloha). 

 
 

            

  



Činnosti a počet provozoven k 31.12. 2005 - příloha 
 
autobazary         14 
autoopravny, autodíly        80 
autoškoly             3 
cestovní kanceláře (agentury)       13 (7+6) 
čerpací stanice        15 
domácí potřeby           5 
drobné zboží, hračky, obuv       29 
drogerie         11 
fitness, masáže, sauny       41 
hobby             1 Baumarkt 
hodiny, klenoty, dárky         9 
hypermarkety                      1 Globus 
supermarkety            3 Penny, Albert 
chovatelské potřeby           8 
kadeřnictví, kosmetika       94 
květiny, keramika, zahradnictví      20 
mandlování, čistírny, praní, opravy prádla     11 
maso, uzeniny, drůbež             7 
oční optiky            5 
opravny obuvi, výroby klíčů          8 
ovoce, zelenina          9 
pizzerie, rychlé občerstvení       42 
počítače, servis, telefony, elektro práce     39 
potraviny         37 
pronájem vozidel           4 
provozování odstavných ploch, parkoviště        9 
provozování veřejného WC          3 
realitní kanceláře        33 
restaurace, pohostinství, bary, herny      82 
sběrné suroviny           4 
šití oděvů            6 
tabák, noviny, knihy        22 
textil, oděvy, second hand       58 
truhlářství, nábytek        34 
ubytovací služby        44 
velkoobchody         28 
videopůjčovny          6 
výrobna-potraviny                                           7 
zámečnictví, železářství, kovovýroba      28 
ostatní                              154  
- z toho např.: polygrafická výroba, vydavatelská činnost, tiskárna   10 
  reklamní činnost, marketing      12 
  bazar, zastavárna                    7 
                       prodej kamene, zpracování kamene                  3 
  bowlingové herny                    3 
  pořádání odborných kurzů, výuka cizích jazyků     9 
 

 
  

  



 
IV. kapitola/2005 Životní prostředí 

doprava,  spoje a komunikace        
 
 

 Životní prostředí  

 Doprava, spoje a komunikace 

 

  



Odbor životního prostředí 
Odbor životního prostředí 
Počátkem roku 2005 došlo na odboru životního prostředí k významné změně. Dlouholetá 
vedoucí Ing. Marie Veselá odešla do penze a na její místo byl k 1. únoru  jmenován 
dosavadní vedoucí oddělení zeleně, Ing. Vladimír Vyčichlo.  
Na úseku životního prostředí pokračovalo monitorování kvality ovzduší a kontroly kvality 
služeb firem, zabývajících se svozem komunální odpadu. 
V rámci služeb poskytovaných občanům městské části Praha 14 byl ve vybraných 
městských lokalitách v jarních měsících zkušebně zaveden sběr bioodpadu, který měl 
velmi pozitivní ohlas. Vzhledem k úspěšnosti této služby byla stejná akce opakována ještě 
v podzimních měsících. 
K 1. 1. 2005 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška č. 18/2004, hl. m. Prahy, o 
povinném čipování psů. Ve spolupráci s Městskou policií byly v průběhu celého roku 
prováděny kontroly jejího plnění, pokračovaly také součinnostní víkendové akce zaměřené 
na kontrolu úklidu psích exkrementů a dalších povinností majitelů psů. 
Do oddělení životního prostředí spadá i oblast ekologické výchovy a vzdělávání. Z důvodů 
stále častějších případů napadení dítěte psem byla všem školkám a 1. stupňům ZŠ Prahy 14 
zajištěna přednáška „Bezpečný kontakt se psy,“ při které byly děti pohádkovou formou 
seznámeny s preventivními zásadami bezpečného chovánmí při styku s cizím psem. Pro 
žáky 2. stupňů ZŠ byla zajištěna exkurze v pražské Spalovně. 
Oddělení městské zeleně, mimo své běžné činnosti, pokračovalo v rekonstrukci dětských 
hřišť a dalších výsadeb zeleně. Kompletně bylo zrekonstruováno hriště v Centrální parku, 
v několika menších byly instalovány nové herní prvky. 
Z důvodů přemnožení hlodavců byla v sídlištích Černý Most, Hloubětín a Kyje zajištěna 
plošná deratizace. 
Oddělení kontrolní, stejně jako předcházejícím roce, zajišťovalo úklidy MČ Prahy 14 
osobami odsouzenými k výkonu alternativních trestů, osobami dlouhodobě 
nezaměstnanými a evidovanými na Úřadu práce. Pokračovala také spolupráce s Armádou 
spásy.  

  



 
Doprava a spoje 
 

Praha 14 se rozkládá na pomyslném, nepravidelném obdélníku dopravně vytížené 
silniční sítě. Ze severu je ohraničena Kolbenovou (podařilo se rozšíření Kolbenovy ulice o 
jeden jízdní pruh v úseku Zálužská-Kbelská a vybudování nového odbočovacího pruhu na 
Teplice) a Chlumeckou, kde posledně jmenovaná představuje maximálně vytíženou 
dopravní tepnu, po níž přijíždějí vozidla z hradecké a mladoboleslavské silnice dálničního 
charakteru či jako hlavní přivaděč do nákupní zóny na Černý Most. Z východní části je 
lemována východní spojkou (Pražský okruh). Z jihu navazuje Českobrodská silnice, která 
kopíruje, ostatně jak už název napovídá,  starodávnou cestu na Český Brod. Ze západní 
části je v osmdesátých letech vybudovaná Průmyslová silnice navazující na Kbelskou. Ze 
severozápadu se nachází další historická cesta do Poděbrad (opět výstižně pojmenována 
Poděbradská). Pomyslný obdélník protíná Broumarská silnice (rekonstrukce semaforu i 
odbočovacího pruhu na křižovatce Broumarská x Českobrodská), na níž západu navazuje 
silnice II. třídy Rožmberská.  

Naší městskou částí vedou tři zastávky trasy IV. B metra (Hloubětín, Rajská 
zahrada, Černý Most). Autobusová doprava je nejvíce pokryta z konečné zastávky metra 
Černý Most, která představuje jedno z nejrozsáhlejších autobusových nádraží v Praze v 
návaznosti na příměstskou a městskou dopravu. Autobusů vyjíždí na své pravidelné trasy 
dvacet spojů: z toho osm městských a deset příměstských. Jedna nákupní linka odváží 
návštěvníky do obchodní domu Ikea a linka 701 jezdí do železniční zastávky Praha-Kyje. 
Tramvajový provoz zajišťují z konečného seřadiště na Lehovci dvě denní linky (č. 19 a 3) 
a dvě noční (č. 52, 54) se čtyřmi zastávkami na našem území. Tramvajová vozovna 
Hloubětín se nachází u našich sousedů na území Prahy 9 s radnicí ve Vysočanech. 
Železniční doprava je zastoupena dvěma trasami. První vyjíždí z Masarykova nádraží 
skrze Libeň, Kyje, Dolní Počernice, Běchovice a Klánovice směrem na Kolín, Pardubice, 
Českou Třebovou, Zábřeh na Moravě až do Olomouce. Druhá pak z Hlavního nádraží 
skrze Libeň, kde směrem na Hutě projíždí poblíž zastávky metra Rajské zahrady (zde  
bude v budoucnu vznikat nová železniční zastávka, která by se měla stát vstupní branou do 
Prahy), aby poblíž konečné zastávky metra Černý Most se rozdvojila na lyseckou dráhu 
směrem na Horní Počernice, Zeleneč, Čelákovice do Lysé nad Labem, Všetat, Nymburka a 
Hradce Králové a dále pak na turnovskou směrem na Satalice, Kbely, Čakovice. Třetí 
železniční tratí procházející Prahou 14 je dvojkolejka vedená z nákladového nádraží Praha-
Malešice, poblíž Jiráskovy čtvrti a Jahodnice (projektová dokumentace železniční zastávky 
Praha-Jahodnice) do Běchovic.  

* * * 
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 
Železniční doprava 

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

  



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

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

 
* * * 

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

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

 
* * * 

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

* * * 
 
Podpovrchová doprava (metro) 

  



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

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

 
 RAJSKÁ ZAHRADA       8. 11. 1998 

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

 
 ČERNÝ MOST        8. 11. 1998 

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

 
Dvanáctého července roku 2000 byl slavnostně otevřen pěší provoz na tubusu metra, 

který vede rovnoběžně s Chlumeckou ulicí ze stanice Rajská zahrada na Černý Most. Šlo o 
železobetonové přemostění a jeho následné obložení barevnými smaltovanými plechy a 
tmavými skly s elipsovitým profilem, čímž vznikla vycházková promenáda se 45 typovými 
osvětlovacími oblouky a stezka pro cyklisty.   

 
 

  



Městská hromadná doprava (MHD) - přehledy 
Autobusová doprava 

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

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

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

  



141, 273, 701 
 
Lehovec  2  (503, 512) 
 

5 (1, 109, 110, 181, 183, 208) 
 
školní autobusy 2  (557, 559) 
 
 
 
1 (nízkopodlažní vozidlo pro tělesně postižené Černý Most-Chodov), 109 (Palmovka-
Sídliště Rohožník), 110 (Hloubětínská-Dolní Počernice), 141 (okružní linka Černý Most-
Černý Most), 181 (Čimice-Hostivař), 183 (Vozovna Kobylisy-Sídliště Petrovice), 186 
(Černý Most-Bohnice), 208 (Želivské-Dolní Počernice), 250 (Černý Most-Sídliště 
Rohožník), 261 (Černý Most-Klánovice), 273 (Hloubětínská-Ve Žlíbku - zajíždí na Černý 
Most), 221 (Černý Most-Čertousy), 222 (Černý Most-VÚ Běchovice), 223 (Černý Most-
Horní Počernice), 303 (Černý Most-Květnice), 304 (Černý Most-Jirny, Nové Jirny II.), 323 
(Černý Most-Radonice, Plus Discont), 344 (Černý Most-Horoušany), 353 (Černý Most-
Zeleneč), 346 (Černý Most-Černý Most do Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav), 367 
RegBus (Černý Most-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), 386 (Černý Most-Přezletice), 
379 RegBus (Černý Most-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), 398 (Černý Most-Kostelní 
Lhota), 554 (Ronešova-Sídliště Lehovec), 556 (Za Horou-Škola Kyje), 557 (Hostavice-
Škola Kyje), 559 (Jahodnice II.-Žárská), 701 (Černý Most-železniční zastávka Kyje), 
autobus Ikea 
 

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

Jahodnice) 
 
 
 
 

Tramvajová doprava 
 
Linky 

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

 
2 52 (Lehovec-Sídliště Modřany), 54 (Lehovec-Síd.

 Barrandov) 
 
 
 

  



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

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

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

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

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

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

rozsah v letech 1992-1994 zapříčinil nutnost odsunu termínu z roku 1995 na 
1997/1998. 

1995-1998  
Výstavba pokračuje na všech stavebních oddílech, cíle a rozsah ovlivňují finanční 
prostředky v jednotlivých letech. V roce 1998 se soustřeďují práce na dokončení tří stanic 
a dokončení traťových tunelů, podmiňující zprovoznění trasy. 
Na kritické cestě výstavby se sledovala výstavba dvoukolejného tunelu, železničního 
svršku, opláštění stanice Rajská zahrada, těsnění tunelů proti vodě a povrchové úpravy na 
stanici Černý Most a Rajská zahrada. Nejvážnější potíže se objevily v úsecích traťových 
tunelů ve stanici Hloubětín-Rajská zahrada, a to hlavně v místech, kde skrytý potok 
obnažil skalní podloží jen několik metrů pod trasou. Nakonec však úsek v obou tunelech 
úspěšně prošel. Při ražbě tunelů se pohybovali ve složitém geologickém terénu - mezi 
stanicemi Hloubětín a Rajská zahrada je například sklon trasy až 39 %. Maximální 
vzdálenost mezi stanicemi je 1750 a minimální 500 metrů.  

  



 
 
PROJEKTOVANÉ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY NA PRAZE 14 
Železniční zastávka Rajská zahrada, Praha-Černý Most, Praha-Jahodnice 
Pro Prahu je podpora hromadné dopravy jednou z priorit, proto se letos přihlásila 
k Evropskému týdnu mobility podpisem jeho Charty a zařadila se mezi města, která 
vyhlásila Den bez aut (Ulice pro lidi, ne pro auta). Ten proběhl v Praze v neděli 18. září. 
Během Evropského týdne mobility (16. až 22. září) se Praha 14 výrazně prezentovala hned 
dvakrát. Poprvé v Den pražské železnice, kdy byl na Masarykově nádraží vystaven panel 
s projektovanou stanicí Rajská zahrada, která je na předním místě mezi novými prioritními 
zastávkami, jež by měly být postaveny v rámci koncepce rozvoje železničního uzlu Praha a 
jeho návaznosti na MHD. V současné době je na deseti železničních tratích zaústěných do 
pražského železničního uzlu situováno na území Prahy čtyřicet tři stanic a zastávek. 
ROPID ve spolupráci ČD zpracoval návrh na 29 nových železničních zastávek, mezi nimiž 
jsou kromě již zmíněné prioritní Rajské zahrady (předpokládaný obrat pět tisíc 
cestujících/den) také navrhované zastávky Praha-Černý Most (předpokládaný obrat tisíc 
pět set cestujících/den) a Praha-Jahodnice (předpokládaný obrat pět set cestujících/den). 
 
Otevření cyklostezky Černý Most-Dolní Počernice 
Devatenáctého září 2005 (v Den cyklistiky), kdy byla za účasti primátora Béma otevřena 
cyklostezka Černý Most-Dolní Počernice. Její výstavbu připravila MČ Praha 14 a 
financoval Magistrát částkou téměř čtyři milióny korun, realizaci zajistila Technická 
správa komunikací hlavního města Prahy. Je dlouhá cca půl kilometru o šířce 3 m a je 
vyznačená jako společná pro chodce a cyklisty. Navazující pokračování po místních 
komunikacích sídliště Černý Most směrem na Horní Počernice má zatím provizorní 
značení. Propojením s Dolními Počernicemi se všem obyvatelům Černého Mostu otevírá 
přístup k jedinečnému komplexu krajiny s rybníky v oblasti Dolních Počernic, 
Xaverovského háje a  Klánovických lesů.  
 
 

  



V. kapitola/2005             Kulturní události  
 
 

 Přehled kulturních událostí MČ Praha 14 

 Z galerie osobností Prahy 14 

 Víceúčelový sál (Galerie 14) 

  



KULTURNÍ UDÁLOSTI PRAHY 14                          
 
LEDEN  
Kulturní a sportovní akce:  
5. ledna: vernisáž výstavy v Galerii 14: textilní výtvarnice a malířky Vlasty Svobodové 
5. ledna: koncert komorní hudby v Galerii 14 
8. ledna: Tenisový turnaj ve čtyřhře - hala Hloubětín 
19. ledna: Vyhlášení 11. ročníku soutěže „Já a můj obvod“ - výtvarná soutěž 
 
ÚNOR 
Kulturní a sportovní akce: 
2. února: Výtvarný ateliér Jiřiny Břicháčkové z Jahodnice se představuje ARS-PUERIS 
5. února: Radniční ples v hotelu Svornost 
5. února: Dětský šipkový turnaj v restauraci Plzeňka 
16. února: Koncert komorní hudby: „Sefardské písně“: Daniela Demethová - 
mezzosoprán, Jan Kvapil - zobcové flétny, Pavel Plánka - percussion, Rudolf Měřinský - 
loutna  
17. února: Divadélko pro MŠ a ZŠ  v kulturním domě v Kyjích 
26. února: Dětský karneval v kulturním domě v Kyjích 
 
BŘEZEN 
Kulturní a sportovní akce: 
2. března: vernisáž výstavy  malířů Jiřiny Černé (obrazy, krajina, zátiší), Miroslava 
Vodičky (obrazy, akt, zátiší, krajinomalba) a dvou výtvarníků Hany Hořákové 
(paličkované a frivolitkové krajky a Pavla Tomeše (kožená bižuterie) 
3. března: Pražské poetické setkání - soutěž žáků ZŠ v recitaci Galerie 14 
5. března: Turnaj ve stolním tenisu pro dospělé  
9. března: Koncert komorní hudby v Galerii 14 - Pražské dechové kvinteto 
31. března: Pražská snítka - soutěž žáků ZŠ v sólovém zpěvu v Galerii 14 
 
DUBEN 
Kulturní a sportovní akce: 
6. dubna: Vernisáž výstavy: Školní rok ve Chvaletické 
9. dubna: Stepařská přehlídka a exhibice moderní gymnastiky v hotelu Svornost  
13. dubna: Koncert komorní hudby v Galerii 14: Komorní duo: K. Chudobová - flétna, B. 
Kürstenová - klavír 
14. dubna: Turnaj žáků ZŠ ve stolním tenisu o putovní pohár starosty m. č. Prahy 14 TJ 
Kyje 
16. dubna: Můj přítel pes - soutěžní přehlídka v dovednostech psů dětí  
23. dubna: Svatojiřská pouť  
 
KVĚTEN 
Kulturní a sportovní akce: 
5.  května: 60. výročí ukončení II. světové války  
5. května: vernisáž výstavy v Galerii 14: Letci v Galerii 14 
11. května: Písňový večer v Galerii 14: Ivana Vlasáková - mezzosoprán, David Nykl - 
baskytara a Robert Fuchs - klavír 
14. května: tenisový turnaj ve čtyřhře 
21. května: Májování 

  



25. května: Výlet pro maminky s dětmi 
 
ČERVEN 
Kulturní a sportovní akce: 
4.  června: Dětský den 
5. června: Dětské rybárské závody 
8.  června: Poznávací zájezd pro seniory 
11. června: Skateboardové závody 
11. června: Šipkové závody 
13. června: Žákovský koncert 
15. června: Výstava: Já a můj obvod 
18. června: Hudební festival 
22. června: Koncert: Duchovní hudba baroka v kostele sv. Bartoloměje, Kapela Regia 

Praha 
 
ČERVENEC, SRPEN  
Kulturní a sportovní akce: 
červenec 
2. července: Výstava automobilových a motocyklových veteránů u obchodního centra 
CČM 
13. července: Malování na chodníku 
srpen 
27. srpna: Turnaj v nohejbalu o pohár starosty m. č. Praha 14 
 
ZÁŘÍ 
Kulturní a sportovní akce: 
3. září: Tenisový turnaj 
3. září: Den matek ISCARE 
7. září: vernisáž výstavy v Galerii 14: Praha 14 a okolí Petr Mazanec 
10. září: turnaj v malé kopané 
11. září: Maňáskové z USA 
14. září: Tématický zájezd pro tělesně postižené občany 
17. září: Babí léto 
21. září: Koncert pro trubku a varhany v kostele sv. Bartoloměje 
21. září: Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích na tubusu metra Rajská zahrada 
25. září: In-line Běchovice 
28. září: Olympionici na Černém Mostě (zábavní centrum CČM) 
 
ŘÍJEN 
1. října: Dětský šipkový turnaj 
3. října: Turnaj v bowlingu 
5.  října: vernisáž výstavy: Fotografické obrazy Josefa Lance PAHOE-HOE 
18. října: II. ročník plavecko-běžeckého poháru 
20. října: Plavecké závody 
23. října: Rio Rokytka 
26. října: Dueta pro dřevěné dechové nástroje: J. Riedlbauch - flétna, M. Wichterle st.-
fagot, M. Wichterle ml. - fagot 
27. října: Oslava vzniku Československé republiky 

 
 

  



LISTOPAD 
2. listopadu: vernisáž výstavy - Keramika: Alena Balvínová 
9.  listopadu: Večer swingových melodií: UNI QUARTET 
9. listopadu: Den zdraví 
12. listopadu: turistický pochod: 14 km kolem Prahy 14 (11. ročník) 
 
PROSINEC 
3.  prosince: Dětský šipkový turnaj 
3. prosince: Mikulášská nadílka 
7. prosince: vernisáž výstavy: Sdružení pražských umělců: Alena Antalová, Jaroslav 
Bobek, Vojtěch Kolařík, Jiří Pokorný, Václav Pošta, Karel Marx, Věra Sedláková, 
František Turek, Vladimír Veselý, Lenka Vojtová, Marie Zábranská 
14. prosince: Vánoční koncert v Galerii 14: Daniela Demuthová - mezzosoprán, Jan 
Machat - flétna, Zbyňka Šolcová - harfa 
19. prosince: Vánoce ve stanu 
 

  



Kulturní události 
 
Oddělení kultury a občanských záležitostí  
kanceláře starosty (OKOZ KS) 
 
Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty je organizačně členěno na: 
úsek kultury, sportu, občanských záležitostí a vzdělávacích akcí 
úsek správy místních poplatků a kulturních památek 
 
Zajišťuje pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro děti i dospělé, 
organizuje kulturní programy, společenská setkání a besedy, divadelní představení pro 
základní i mateřské školy a výstavy, vernisáže a koncerty v Galerii 14. Zajišťuje chod 
odborných kurzů hudebních, výtvarných a pohybové výchovy a spolupracuje s vyučujícími 
lektory. Provádí registraci a zajišťuje údržbu památek na území městské části a vyhledává 
a navrhuje zařazení objektů a staveb do seznamu nemovitých kulturních památek. Zasílá 
blahopřání rodičům k narození dítěte, navštěvuje a předává blahopřání a balíčky 
jubilantům. Zajišťuje oslavy zlatých a diamantových svateb formou svatebních obřadů. 
Vykonává správu místních poplatků ze vstupného, správních poplatků z provozování 
digitálních poplatků z provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení. 
Odpovídá za úplnost grantové dokumentace, včetně doložení veškerých náležitostí 
žádosti.Provádí předběžnou a namátkově následnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o 
granty. Zpracovává výsledky veřejnosprávních kontrol a předává je neprodleně OIA a 
odboru ekonomiky a správy majetku. 
 
Oddělení kultury a občanských záležitostí pořádalo v letošním roce opět tradiční kulturní a 
sportovní akce. Na II. ročníku rockového festivalu bylo již přes 500 diváků. Také výstava 
automobilových a motocyklových veteránů, pořádaná před obchodním centrem CČM byla 
zaplněna po celé odpoledne milovníky starých aut. Po celou dobu výstavy byl na pódiu 
zábavný program pro děti a dospělé.  
K již stálým sportovním akcím přibyly turnaje v bowlingu pro dospělé a šipkové závody 
pro děti.  
V Galerii 14 pořádáme každý měsíc výstavy výtvarníků a fotografů a koncerty. Jak 
výstavy, tak i koncerty se těší stále větší oblibě u diváků i posluchačů.  
 

  



Z galerie osobností 
 
Psalo se v Listech…       k 31. 12. 2005 
 
Výtvarníci (malíři, grafici, kreslíři) 
Jan Zahradník (Reon) 
Pohádkový svět malíře Reona, 5/98, titulní strana, autor: rč 
„Na Jahodnici jsem prožil dětství,“ – nahlédnutí do vzpomínek malíře Reona, 4/99, 
str. 7, autor: rč 
Třetí výročí otevření magické jeskyně, 1/2000, str. 10, autor: rč 
Reon v Lucerně, 12/2004, str. 4, autor: vok 
Mgr. Jiřina Olivová a Antonín Břicháček, Václav Nykl 
Když život se stává tvorbou…, 6/2000, str. 8-9, autor: rč 
S klidem a láskou jde všechno lépe, 11/2002, str. 5, autor: rr 
Rozmanité trio umělců se představí v Galerii 14, 12/2004, str. 5, autor: rr 
Antonín Břicháček a Vladimír Veselý 
Výstava v Semilech, 7-8/2005, str. 4 
Václav Nykl 
Ženský portrét, 1/2005, str. 5, autor: jš 
Jan Kronus 
Když malíř štětcem píše své příběhy aneb groteskní destiláty a imaginární optografie 
výtvarníka a grafika Jana Kronuse, 1/2001, str. 8-9, autor: rč 
Destiláty na radnici, 9/2004, str. 18, autor: vš 
Roman Franta – akademický malíř 
Malba na pokraji fikce aneb elementární svět Romana Franty, 2/2001, str. 8-9, autor: 
rč 
Roman Franta fotografující, 4/2001, str. 9, autor: jš 
Krásné výstavy, ale kde jste, milí návštěvníci?, 6/2002, str. 5, autor: jš 
Franta u Černé věže, 12/2004, str. 4 
Marie Růžková-Venclíková 
Vítejte v říši usměvavých a laskavých loutek, výtvarnice a grafička vypráví příběh o 
tom, jak se zrodí z kousíčků hadrový človíček, 3/2001, str. 8-9, autor: rč 
Vladimír Veselý – akademický malíř 
Když žena je zosobněním nekonečné inspirace… (Lyrická a imaginární malba 
akademického malíře Vladimíra Veselého), 6/2001, str. 7-8, autor: rč 
Galerie plná barev a tónů, 6/2002, str. 8, autor: vš 
popisek k fotografii, 2/2004, str. 16 
Anna Poustová – akademická malířka 
Pozvánka do nově otevřené galerie – Velikonoční zastavení, 3/2002, str. 3, autor: eč 
František Kollman 
„Hledejte ve mně napřed umělce a pak teprve bojovníka,“ 10/2002, str. 5, autor: rr 
K vernisáži popisek k fotografii, 11/2002, str. 5 
Klánovické Společné nebe, 9/2003, str. 11, autor: rr, vš 
Výstava obrazů Fr. Kollmana a Jaroslava Malého, popisek k foto, 11/2003, str. 7, 
autor: rr 
foto, 10/2005, zadní obálka 
Alena Novotná – akademická malířka 
Barevné kouzlení v podání malířky a textilní výtvarnice Aleny Novotné, 12/2002, str. 
5, autor: rr 

  



Alžběta Štulcová - akademická malířka 
Gobelíny, tapisérie, kresby, obrazy, 3/2004, str. 5, autor: rr 
Karla Ryvolová 
Skryté souvislosti v tvorbě výtvarnice Karly Ryvolové, 4/2004, str. 5, autor: rr 
Vlasta Svobodová a Renáta Svinková 
Květinová krása v Galerii 14 v podání Vlasty Svobodové a Renáty Svinkové, 2/2003, 
str. 6-7, autor: rr 
Vlasta Svobodová-textilní výtvarnice 
Elegance a ladnost v Galerii 14, 1/2005, str. 5, autor: rr 
foto: 2/2005, str. 5 
Karel Stránský – architekt, malíř 
Od architektury k malířství, 3/2003, str. 5, autor: ks 
Miloslav Havlíček 
Celý můj život je samá práce, 4/2003, str. 8, autor: rr 
Jaroslav Dodal 
„Člověk má pořád něco tvořit a stále se na něco těšit,“ říká kreslíř Jaroslav Dodal, 
9/2003, str. 14, autor: rr 
Pavel Nešleha – akademický malíř 
Duchovní hodnoty viděné očima akademického malíře Pavla Nešlehy, 7-8/2001, str. 8-
9, autor: rč 
Zemřel Pavel Nešleha, 10/2003, str. 7, autor: rr 
Jana Veselá a Jana Žirovnická, Jiří Voneš 
Optimistické obrázky aneb Když malují Jany, 12/2001, str. 8-9, autor: jš 
Městská zákoutí v podání "malujících kantorů", 1/2004, str. 5, red,  2/2004, titulní 
strana 
Olga Stárková 
Výstava obrazů, popisek k fotografii v Galerii Zelený dům, 9/2003, str. 10 
Tereza Šnajdrová 
Představí se vám autorský textil a oděv z dílny Terezy Šnajdrové, 11/2003, str. 7 
Alena Balvínová 
Keramika v Galerii 14, 11/2005, str. 5 
Jiřina Černá, Miroslav Vodička, Hana Hořáková, Pavel Tomeš, dva malíři a dva 
výtvarníci 
Sobě pro radost, 3/2005, str. 5, autor: rr 
foto: 4/2005, str. 5 
Jaroslav Bobek, Alena Antonová, Karel Marx, Jiří Pokorný, Vojtěch Kolařík, Věra 
Sedláková, Lenka Vojtová, Marie Zábranská, František Turek, Vladimír Veselý 
Deset akademických malířů v Galerii 14, 12/2005, str. 14-15  
 
Herci 
Luděk Nešleha 
Seznamte se s místními rodáky: Koníčkem je mé povolání, 7-8/98, str. 9, autor: rč 
Praha 14 v zrcadle času: kapitola 14: Malá galerie osobností: Když za éry ochotnických 
časů, líčení tak hezky vonělo vanilkou…), str. 225-226, autor: rč 
Vlastimil Brodský 
Babí léto na Rajské zahradě, 5/2001, str. 13, autor: vš 
Film, který splňuje moje nenaplněné představy, 6/2001, str. 10, autor: vš 
 
Hudební skladatelé, hudebníci 
Ing. Miroslav Hlaváč 
Ze života hudebního skladatele, 9/2000, str. 10, autor: jš 

  



Jubileum skladatele M. Hlaváče, 10/03, str. 7; autor: vš 
Hudební skladatel Miroslav Hlaváč: Pro skutečného umělce nemůže být vlastní styl 
otázkou volby, 12/2003, str. 12 
 
Operní pěvci a zpěváci 
Hynek Tomm 
Romantický tenorista po boku Evy Pilarové, 10/2000, zadní strana, autor: jš 
Hynek Tomm jubilující, 4/2001, str. 12, autor: jš 
Setkání v Galerii 14, 4/2003, str. 7, autor: jš 
Český Bocelli z Černého Mostu na pěvecké plavbě na Dunaji, 9/2003, str. 18-19, autor: 
jš 
Křest CD alba Hynka Tomma, 10/2003, str. 11 
Křest CD alba, popisek k foto, 11/03, str. 3 
Ústřední melodie Kameňáku III., 10/2004, str. 7, autor: jš 
foto: 4/2005, str. 5 
foto: 9/2005, str. 4 
foto: 10/2005, zadní obálka 
 
Ivan Hlas 
Ivan Hlas redakci Listů Prahy 14 prozradil: „Na Jahodnici jsem měl vlastně své 
první veřejné vystoupení, 2/2000, str. 8, autor: rč 
 
Literáti 
Jiří Hubač 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Krajina dětství, str. 223-
224, autor: jh 
Významné životní jubileum J. Hubače, Vlastivědný průvodce 5/99 
Tip na knižní dárek k vánocům, 12/98, str. 4 
Český lev putoval do Kyjí, 4/2002, titulní strana, autor: vš 
Cena za scénář Jiřího Hubače přece jen překvapila, 4/02, str. 9, autor: vš 
Dramatik a televizní scenárista Jiří Hubač oslavil 75. narozeniny, 10/2004, str. 25 
Ivan Hejna (Hubač ml.) 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, A Praha mě vzala za ruku a 
řekla: „Teď už patříš ke mně.“, str. 224-225, autor: ih 
V případě Ivana Hubače nepadlo jablko daleko od stromu, Vlastivědný průvodce 
Prahou 14, 5/99, autor: rč 
Irena Charvátová 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Vzpomínka na Kyje, str. 
227-228, autor: ich 
Jana Jahodová 
Když se řekne román pro ženy naskakuje mi husí kůže, 11/99, str. 6, autor: jš 
Jitka Komendová 
Být spisovatelem je především velká zodpovědnost, 6/2002, str. 19, autor: rč 
 
Básníci 
Ivan Diviš 
Vlastivědný průvodce 2/99, Hloubětínské bydliště Ivana Diviše, autor: jš 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Hloubětínské bydliště a 
katastr, str. 228-231, autor: id 
 

  



Fotografové, cestovatelé 
Pavel Dráb 
Nejraději fotím úplně obyčejné lidi…, 7-8/2000, str. 8-9, autor: rč 
Zdeněk Mikšík 
Paprsky světla rozzáří Galerii 14, 1/2003, str. 5, autor: rr 
Znovuobjevená camera obscura, 5/2004, str. 8, autor: rr 
Daniel Vašata 
Rudé moře zespodu, 5/2001, str. 8-9, autor: dv 
Z Hloubětína až na Bali, 4/2003, str. 24-25, autor: jš 
Fotografie z cest, 10/2003, str. 5, autor: rr 
Ivan Anderle, Leopold a Jakub Bareš 
CMOS - digitální fotografie, 12/2003, str. 5 
Igor Chovanec, Ina Susha 
Stačí se rozhlédnout, 2/2004, str. 5 
Ing. Josef Lanc 
Pahoe-hoe, 10/2005, str. 6 
Petr Mazanec 
Praha 14 a okolí, 11/2005, str. 5 
 
Setkání umělců, sportovců na Praze 14  
Baštu ovládli umělci, 12/2001, úvodní strana, autor: jš 
Každý pod svým Everestem, 12/2001, str. 14-16, autor: vš 
Jedinečná sešlost v Galerii 14, 12/2002, zadní strana, autor: rr 
Největší plátno tisíciletí aneb zážitky nadčasové, 1/2003, str. 6-7 
Setkání umělců potřetí, 12/2003, str. 5 
Zdařilé setkání se sportovci, 7-8/2004, str. 13, autor: vok 
foto: Pevné jádro kumštýřů... předvánoční setkání, 1/2005, str. 7 
 
SEZNAM PUBLIKUJÍCÍCH AUTORŮ: 
 
rč, rr - Renáta Čacká, provdaná Rudolfová, jš - Jaroslav Šmíd, vš - Věra Štemberová, 
vok - Pavel Vokurka, eč - Eugenie Čechová, ks - Karel Stránský, jh - Jiří Hubač, ih - 
Ivan Hejna, dv - Daniel Vašata, ich - Irena Charvátová, id - Ivan Diviš, red - 
redakčně upraveno.  

  



 
Umění v Galerii 14 v uplynulých letech - seznam vystavujících umělců 
2005 
21. Vlasta Svobodová textilní výrobky Elegance a ladnost 
22.  Jiřina Černá  obrazy, krajina  Sobě pro radost 
    zátiší 
       Miroslav Vodička  obrazy, akt, zátiší Sobě pro radost 
    krajinomalba 
       Hana Hořáková  paličkované a  Sobě pro radost 
    frivolitkové krajky 
       Pavel Tomeš  kožená bižuterie Sobě pro radost 
23. Petr Mazanec  fotografie  Praha 14 a okolí 
24. Ing. Josef Lanc  fotografie  Výstava z Havaje (Pahoe-hoe 

v Galerii 14) 
25. Alena Balvínová  keramika  Keramika v Galerii 14 
26. Sdružení pražských malba   Deset akademických malířů v Galerii 
14 
     výtvarných umělců 
     (Jaroslav Bobek, Alena Antonová, Karel Marx, Jiří Pokorný, Vojtěch Kolařík, Věra 
Sedláková 
      Lenka Vojtová, Marie Zábranská, František Turek, Vladimír Veselý) 
      

  



VI. kapitola/2005          Tělovýchova a sport  
 

 Tělovýchova a sport 
Organizace 
Nejzajímavější sportovní akce 
Cyklostezky 
 

 
 

  



  

SPORT – přehled organizací a zájmových sdružení 
 

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 
 TJ Sokol Hloubětín  

Šestajovická 16, Praha 9-Hloubětín 
Tělovýchovná činnost.Oddíl všestrannosti, fotbalu, šachů, stolního tenisu, 

volejbalu, bridže.  
 

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

  
 TJ Kyje  

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

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

 
 Tělovýchovná jednota ČKD Kompresory (basketbalový klub) 

Lovosická 559, Praha 9  
Působení basketbalového oddílu je zaměřeno na sportování a výchovu dívčích složek  
Působí při ZŠ Chvaletická.   
 

FOTBALOVÉ ODDÍLY 
 

 FC KING fotbalový oddíl 
Kardašovská 774/10, Praha 9-Hloubětín 
Působí při ZŠ Vybíralova 

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

AEROBIK 
 AEROBIK 

Fit Studio D, PaeDr. Dagmar Zitová 
Fejfarova 916, Praha 9-Černý Most 
Aerobik a všestranné cvičení pro děti od předškolního věku do dospělosti. 
 

 Aqua Aerobic 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
Aerobní cvičení pro ženy ve vodě.  

  
TENIS 

 Jaroslav Pivoňka - tenisová škola - E.T.M.  
Tenisový klub E.T.M. Praha  
Poděbradská 562, Praha 9-Hloubětín 

Výuka tenisu dětí a mládeže.  

  



 
 Česká tenisová škola 

Tenisový areál Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
 

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

 Tenisová škola 
Hloubětínská 80, Praha 9 
V areálu u plaveckého bazénu v Hloubětíně, s klubovnou, minibarem, sociálním zařízením 
a přetlakovou halou pro zimní období s antukovým povrchem. Turnaje, sportovní víkendy 
a dovolené s tenisem. 
 

 Tenisové centrum Praha 9 
Bryksova 773, Praha 9-Černý Most 
 

 Tenisové centrum Černý Most 
Mansfeldova 805/12, Praha 9-Černý Most 
 

 Tenisová škola Tallent 
ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 
Dvakrát týdně kurzy pro děti a mládež.  
 

POTÁPĚNÍ 
 

 Klub a škola potápění AQUABLUES 
Salmovská 15, Praha 2 

Působí v bazénu Hloubětín.  
 
 

FIT STUDIA 
 

 Posilovna Delta Fitness 
Areál FZŠ Vybíralova 964, Praha 9-Černý Most 
Zde také působí oddíl kulturistiky. 
 

 Posilovna Goliáš 
Hruškovská 358, Praha 9-Hostavice 
  

 Fitness centrum Fantom 
bývalé obchodní centrum Sparta na Černém Mostě, Cíglerova 1139, Praha 9-Černý Most 
 

 S-Fitness 
v obchodním domě Hasso 

 
 Fit Studio D 

tělocvična ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 
Aerobik, Step aerobik, P-Class, Body Forming, Kalanetika, Rower yóga, rodiče a děti, 
dětský aerobik, Junior aerobic, sportovní aerobic 
 

  



SPORTOVNÍ CENTRA 
 

 Sportovní centrum Factory Pro (nyní Holmes Plaza) 
Areál Zábavního centra Černý Most, Chlumecká 8, 190 00 Praha 9. Otevřeno od 30. 6. 
2001. Velká posilovna (1100 m2), 3 sály na cvičení (aerobic, spinning, P-class, taebo), 4 
kurty na ricochet, solárium, dětské kurzy (aerobic, tanec, karate), jóga, sebeobrana, 
rehabilitační a zdravotní cvičení, cvičení pro těhotné ženy a seniory, cvičení rodičů s 
dětmi, bowlingová herna (12 drah). Od listopadu 2004 byla rozšířena nabídka služeb v 
zábavním Centru Černý Most o 25 m krytý bazén a další doprovodné aktivity. Součástí 
relaxační zóny bude vířivka, sauna, pára a masáže.  
 

 Přetlaková hala 
Areál hřiště ZŠ Bratří Venclíků, Černý Most I  
v provozu v zimní sezóně 
tenis, basketbal 
 

 Sportovní klub Spektrum Praha 
Bří. Venclíků 1140, Praha 9-Černý Most 

Sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity.   
 

 Florbalový oddíl při ZŠ Vybíralova, Praha 9  
Zdeněk Holický, Kpt. Stránského 963, Praha 9  

Florbalový oddíl mladších a starších žáků.  
 

 Občanské sdružení Tretra Praha 
Mgr. Ondřej Skripnik, Paculova 1110, Praha 9 

Klub orientačního běhu Tretra Praha, věnuje se především práci s dětmi a mládeží. 
 

 Softball & baseball 
V ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě I působí softballový oddíl Spectrum Praha, který 
také ve škole zřizuje sportovní třídy se zaměřením na softball a baseball. 
 

 Beachsport Centrum 
ul. Arnošta Valenty 1004 (souběžná s Ocelkovou), Černý Most II 
O víkendech probíhají turnaje v plážovém volejbale  
 

 Basket Slovanka 
Minibasketbal děvčat v ZŠ Hloubětínská.  

 BK Kompresory 

Oddíl basketbalu s dlouholetou tradicí, působící na Proseku a na Lehovci v Praze 14, 
 

 Squash centrum PRO6 
Za Černým mostem 1425, 198 00 Praha 9 
6 kurtů na squash, 2 kurty na ricochet, občerstvení - Sportbar, solárium, prodejna 
sportovního zboží, služby chiropraktika  

  



 Crazy Aero Club 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9 - Hloubětín 
Aerobik.  

 TRI SKI Horní Počernice 
triatlonový oddíl při TJ Sokol Horní Počernice, Praha 9 - Černý Most II 

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

 
 Karate 

MATSUMURA, oddíl s šestiletou tradicí 
v tělocvičně ZŠ, ul. Generála Janouška 1006, Černý Most II 
 

 škola Taekwon-do ITF Sonkal Praha 
V Praze 14 působí škola v ZŠ Vybíralova 8/964, Černý Most II 
 

 Oddíl SHAOLIN KUNG-FU 
ZŠ Bratří Venclíků 1140, ČM I. 
Jedná se o tradiční cvičení shaolin pro děti, dospělé a rodiče s dětmi.  
 

 Oddíl SHOTOKAN RYU 
Plavecký a sportovní areál Hloubětín 
škola JKA karate a sebeobrany 

 

 

  



Nejzajímavější sportovní akce 

Exotické akvabely  

Skvělá konkurence se v prosinci sešla v hloubětínském bazénu na Vánoční ceně Prahy v 
synchronizovaném plavání. Všechny naše nejlepší oddíly a dále kluby z Polska, Srbska a 
Černé Hory, ze Slovenska, Polska, Rakouska, Chorvatska a hlavně z dalekého Japonska. V 
zemi vycházejícího slunce je tenhle sport nesmírně populární, na olympijských hrách v 
Aténách stály Japonky na stupních vítězů a o tyhle exotické akvabely je všude obrovský 
zájem. Však si také ředitelka soutěže Kateřina Vostárková jejich start nesmírně 
považovala. 

 

" Mezinárodní kalendář se sestavuje rok dopředu, termíny jsou opravdu nabité, zajistit 
špičkové závodnice není jednoduché. Japonky tady byly téměř celý týden, čekali jsme je 
už v úterý na letišti, odvezli je do hotelu Pramen na Hutích, kde se ale moc nezdržely, 
protože už pár hodin po příletu byly ve vodě. Chtěly si „ochutnat“ prostor v našem bazénu, 
přizpůsobit se zdejším podmínkám, orientovat se pod vodou, protože všude je jiná 
hloubka, jiné světlo. Trénovaly vlastně pořád, i když byl bazén třeba vyhrazen pro plavání 
veřejnosti. Byly neuvěřitelně skromné, milé, se vším byly nesmírně spokojené, za všechno 
děkovaly. Že je tady slaná voda, že je chladno, že se jim moc líbila předvánoční atmosféra 
při krátké návštěvě centra Prahy, že máme skvělé diváky, že blízko bydlí, že je všechno 
nej. Tou největší odměnou pro ně byl určitě mimořádný aplaus diváků, kterých se po oba 
dny tísnil na galerii neskutečný počet. 

 

" Nutno podotknout, že diváci i samotné závodnice a jejich doprovod bouřlivě 
povzbuzovali také ostatní závodnice ze všech 17 oddílů. Nejvíce však čtyři japonské 
akvabely a Rakušanku Nadine Brandlovou, bronzovou v sólu starších žákyň. V této 
kategorii vyhrála týmovou soutěž Tesla Brno, dvě domácí družstva SK Neptun obsadila 
třetí a čtvrtou příčku. V sólu předstihly zmíněnou Rakušanku Japonky Natsuki Ohara a 
Chiaki Kagaya, pátá skončila domácí Natálie Koubková. Duo vyhrály Yukiko Inui a Yuma 
Kawai. Hloubětínská děvčata zvítězila v kombinované sestavě. Mezi seniorkami pak byla 

  



v sólu první Mária Dzureková z Bratislavy a pátá domácí Anna Schmidtmajerová, duo 
vyhrály Mária Dzureková s Lucií Hábovou, když Kateřina Černíková a Lucie Hájková z 
pořádajícího oddílu byly čtvrté.A seniorky SK Neptun Praha triumfovaly v týmové soutěži 
i kombinované sestavě.  

 

  

  

Kyjské prvenství  

Svému slibu, že umělý trávník bude využívat zejména mládež, dostává kyjský fotbalový 
oddíl. Jenom v prosinci se na novém hřišti konalo pět turnajů přípravky, mladších i starších 
žáků a dorostenců. A nebyly to zápasy nějakého místního formátu. Třeba premiérového 
mikulášského turnaje mladších žáků se zúčastnilo sedm oddílů - Libuš, Viktoria Žižkov, 
Kbely, Střížkov, Junior, Bohnice a pochopitelně Kyje. Hrálo se 4. prosince za krásného 
podzimního počasí systémem každý s každým dvacet minut, takže k vidění bylo více než 
sedm hodin fotbalu plného radosti ze hry na umělé trávě třetí generace s názvem Lano 
premier. Celkovým vítězem se nakonec stali domácí žáčci, kteří 4x vyhráli a 2x remizovali 
při skóre 12 : 4, druhá skončila Libuš a třetí Viktoria Žižkov. Trenér vítězného družstva 
Roman Švejda (na snímku uprostřed se svými svěřenci a asistenty Karlem Kreuzerem a 
Romanem Polákem) zářil spokojeností.  

 

"Nečekal jsem, že vstřelíme tolik gólů a navíc, že vyhrajeme. Každá podobná výhra jen 
dokazuje, jak správná je orientace na mládež, kterou v našem oddílu prosazuji. Tihle kluci 
hrají II. třídu a po podzimu jsou šestí. Kromě nich máme ještě jedny mladší žáky, mladší a 
starší přípravku, starší žáky a dorost. Je tady dost šikovných kluků, a tak o budoucnost 

  



kyjského fotbalu strach nemám. Navíc naše hřiště je otevřeno všem dalším zájemcům, stačí 
přijít. V současnosti probíhá každé pondělí od 16.30 hod. nábor kluků narozených v roce 
1993 a mladších, ale přijít můžou i ostatní. Každý den se jich tady určitě někdo ujme." Ač 
nerad, musím na závěr optimistické dojmy z povedeného turnaje trochu zmírnit. Manýry z 
velkého fotbalu totiž zatahují někteří rodiče i tam, kde by měla převládat hlavně radost ze 
hry. Co všechno jen bylo slyšet při několika zápasech z úst otců i matek, které v tomhle 
oboru už jsou minimálně zrovnoprávněné. Opravdu je nutné za každou cenu urážet 
rozhodčího i soupeře? Děti se hrozně rychle učí.  

 Nový bazén láká  

 

Je málo provozoven v republice, kde by bylo pod jednou střechou tolik možností ke 
sportovnímu vyžití, jako je tomu ve Factory Pro na Černém Mostě. Rozlehlá posilovna, 
stolní tenis, ricochet, sály na aerobik, spinning, bojové sporty a tanec, dále jóga, cvičení 
pro těhotné i rodiče s dětmi, teď navíc je v provozu několik týdnů pětadvacetimetrový 
bazén. Při mé návštěvě v něm měla azurová voda stejně jako vzduch 29 stupňů, ve vířivce 
bylo ještě o dva stupně tepleji. K tomu si přidejte pohodlná lehátka, sportbar, až kýčovitou 
palmovou výzdobu a k představě nádherné dovolené u jižních moří nemusí mít člověk až 
tak moc velkou fantazii. Jen ty dlouhonohé, opálené krásky tady chybějí. Ale i tak je na co 
se dívat. V bazénu má právě svou hodinu Plaváček, jinak baby club, který plave s kojenci a 
batolety, s rodiči, sourozenci i těhulkami, což je krásné pojmenování pro nastávající 
maminky. Od rodičů se dovídám, že Plaváček je tady třikrát týdně, že se tu líbí jim i 
dětem. O další hodnocení jsem požádal Josefa Smitku, provozního manažera Factory Pro. 
"Když už veřejnost čekala na bazén tak dlouho, řekli jsme si, že jí to vynahradíme. Dvacet 
korun za hodinu je bezkonkurenčních. V ceně jsou navíc i dvě sauny pro 25 a 15 lidí, o 
které je mimořádný zájem. Přesná čísla do konce roku ještě nemáme k dispozici, ale v 
průměru chodí do bazénu asi 2 000 lidí týdně. Přijíždějí z celé Prahy i nejbližšího okolí. 
Otevřeno máme ve všední dny od 7 do 22 hodin, o víkendu pak do 21 hodin. S velkým 
zájmem se setkal den otevřených dveří, teď se obracíme na školy, kterým bychom rádi 
zejména v dopoledních hodinách vyšli vstříc. A veřejnosti ještě nabízíme služby maséra a 
také dětský koutek, který je zdarma. Ohlasy jsou opravdu jen pozitivní, měli jsme v těch 
prvních týdnech trochu obavy z nějakých "nevychytaných mušek", naštěstí ale zbytečně. Je 
jasné, že zaváděcí dvacetikorunový vstup půjde od ledna nahoru, ale i tak se bude 
hodinová cena při možnosti využívání různých slev pohybovat mezi šedesáti až sedmdesáti 
korunami." Factory Pro připravuje na leden ještě otevření dalších prostor pro fitness. Místo 
někdejší bowlingové a kulečníkové herny vyrostlo nové rodinné fitness, rozšířené o 
kardiozónu, s novými stroji i přístroji, lepším technickým i sociálním zázemím, novým 
dětským koutkem a dalšími vymoženostmi.  

  



  

Raketová ruka  

 

 

  

Pod tímhle názvem se uskutečnil v minulých čtyřech měsících seriál pěti turnajů ve 
sportovních odvětvích, která se hrají s pálkou nebo raketou v ruce. Účastníci zejména z 
naší městské části začali v září tenisem ve Vysočanech, o měsíc později pokračovali 
ricochetem a squashem na Hutích, v listopadu změřili své badmintonové schopnosti v 
Zahradním Městě a 12. prosince zakončili tuhle zajímavou "tour" stolním tenisem v 
Klánovicích. Každého z těchto pěti měření sil se zúčastnilo kolem dvacítky borců, 
celkovým vítězem se součtem bodů z jednotlivých turnajů stal sedmadvacetiletý Radim 
Sochor, z jehož vyprávění jsem vybral následující myšlenky, "Šlo už o druhý ročník této 
akce, kterou jsme vymysleli s partou z Černého Mostu.  

Takže jsem teď kamarády podezírán, že jsem s tím přišel proto, abych měl co vyhrávat. 
Shodou okolností se mi totiž povedlo obhájit své premiérové prvenství. Když to srovnám, 
tak letos jsem to měl těžší. Vyhrál jsem tenis, badminton a stolní tenis. Nejvíc jsem se 
zapotil asi při badmintonu, se kterým jsem začal teprve před rokem a něco. Naopak u 
stolního tenisu jsem zúročil někdejší působení v ligovém dorostu Poděbrad. Z prvenství 
mám pochopitelně radost. Chlubím se tím, že mě někdo může porazit, ale ne už porážet. 
Což je samozřejmě nadsázka, ovšem i tak bych prostřednictvím Listů rád vyzval další 
soupeře na třetí ročník soutěže "raketová ruka", který připravujeme na jaro.  

Stačí jen vládnout příslušnými raketami nebo pálkami, případně penězi. Ne, že by se u nás 
dalo jejich prostřednictví zařídit vítězství jako ve fotbalové lize, ale eventuálním 
sponzorským příspěvkem bychom určitě nepohrdli. Vítán je každý další hráč nebo hráčka, 
každá koruna." Sympatický pracovník vývoje softwaru má situaci kolem turnaje určitě 
detailně zmapovanou, protože se živí vytvářením počítačových map. Všestranný 
sportovec, pyšnící se titulem "raketová ruka" (viz logo série), ne nepodobný tenistovi 
Štěpánkovi (viz foto), ještě ani pořádně nevychutnal pocity dvojnásobného vítěze a už 
přemýšlí nad třetím ročníkem této zajímavé soutěže. O jejím zahájení vás budeme na 
sportovních stranách Listů včas informovat.  

   

Hloubětínské karate  

  



Karate se k nám dostalo z Dálného východu na konci šedesátých let. V Hloubětíně existuje 
oddíl tohoto bojového sportu už třicet roků. Za tu dobu vystřídal několik zdejších 
tělocvičen. Dostat se dnes na podvečerní trénink mladých karatistů Slavoje bylo trošku 
komplikované. U malé tělocvičny v Rochovské ulici na Lehovci totiž chybí zvonek a 
bušení na dveře nikdo neslyšel, stejně jako kamínky hozené na okno. Takže pěkně na plot 
jako za mlada, trochu ekvlibristiky a okno je na dosah. Jenže i bouchání na něj zaniká v 
ruchu bojů a japonských pokynů hažime, aka, širo, dožo, jame a do toho buchy buch. 
Konečně trochu klidu a nevěřícné pohledy vzhůru na nezvaného vetřelce, který je ve 
skutečnosti pozván trenérem Petrem Špiritem.  

   

Do tělocvičny se tak dostávám v době, kdy už má šestnáct přítomných za sebou skoro 
polovinu tréninku, pár cviků na zahřátí a prokrvení svalstva, právě procvičuje techniku a 
už se těší na kumite, což je forma zápasu. Jsem svědkem nástupu, který má svůj řád, vlevo 
jsou příchozí, tzv."tepláci", čím víc vpravo, tím vyšší stupeň technické vyspělosti a 
úspěšnosti. Měřítkem je barva pásu. Začíná se bílým, zhruba po dalším roce se může adept 
propracovat ke žlutému, pak je zelený, se kterým už se může soutěžit, následují dva 
fialové, tři hnědé a černý.  

 

Petr Špirit se karate věnuje od roku 1982, kdy se vrátil z vojny a začínal skoro jako žáček, 
teď je nositelem hnědého pásu a prvního kyu. Je radost ho pozorovat, jak to s dětmi umí. V 
boji jich vystřídá několik, mezi tím uděluje pokyny dalším dvojicím, povzbuzuje i 
opravuje, naplno se věnuje šestiletému capartovi stejně jako patnáctiletým slečnám, trénuje 
naplno, je zpocený jako při zápasech v dobách své aktivní kariéry. Jeho svěřenci na něm 

  



doslova visí očima, je vidět, jak ho berou. Ještě pár slov na závěr tréninku, ukázněný 
odchod do šatny, kde se mi děti během oblékání krátce chlubí, jak se jim karate líbí. Jejich 
trenér se zatím sprchuje, ony postupně odcházejí a každé z nich mně hezky nahlas říká na 
shledanou. V dnešní době něco neskutečného. A tak se s tímto pocitem Petru Špiritovi 
svěřuji hned na začátku našeho povídání. "Karate je bojový sport nebo bojové umění, ve 
kterém musí člověk vnímat a respektovat soupeře. Projevuje se v něm i životní filosofie z 
oblasti jeho vzniku, plná slušnosti a pokory.Během své kariéry jsem se o tom přesvědčil ve 
všech směrech. Děti trénuji od roku 1996 a snažím se jim pochopitelně tyto zkušenosti 
předávat. Mýma rukama už jich prošla slušně naplněná tělocvična. Dvakrát týdně cestou 
na trénink mě každou chvíli někdo pozdraví, občas už ani nevím, kam s nimi, pak zjistím, 
že jde o bývalé svěřence. Pochlubí se, co dělají, mám radost, že zůstávají u sportu, byť 
třeba jiného. Těší mě, že se neflákají po sídlišti." Petr Špirit vychoval například 
dvojnásobnou mistryni republiky Lucii Zbořilovou nebo přeborníka Prahy Michala 
Koubka. Třeba v roce 2000 byli karatisté Slavoje Hloubětín třetí v hlavním městě podle 
bodového hodnocení pražského svazu. Daleko důležitější ale je, že vychoval stovky 
slušných lidí, mezi které jednou bude určitě patřit i ta současná dvacítka.  

Chvála fotbalu  

Jeden z největších zimních fotbalových turnajů v naší republice začal 8. ledna na hřišti s 
umělým povrchem v Kyjích. Ve dvou skupinách po osmi týmech se nejprve hrálo 
systémem každý s každým, poté se podle umístění pokračovalo v soutěži v dalších čtyřech 
skupinách. Do konce února tak každé mužstvo odehrálo devět utkání v rozdílných 
teplotách od jarních třinácti stupňů v polovině ledna až po stejný počet stupňů mrazu 
začátkem února. Ale vždy na výborně připraveném povrchu, což si pochvalovala i šestice 
oslovených hostujících trenérů. Asi nejdál to na hřiště TJ Kyje měl z Lužce u Mělníka 
Ladislav Kurucz, někdejší ligový spoluhráč Viktora, Samka, Gelety nebo Štrunce v 
pražské Dukle: "Zdejší nově vybudovaný areál viděl na podzim náš sponzor a s přihláškou 
na turnaj jsme neváhali ani minutu., byť startovné ve výši 16 000 korun je dost. Ale je to 
tady ve všech směrech ideální, snad účast zúročíme i v jarních bojích o postup ze 
středočeské I. B třídy, kde jsme zatím na třetím místě." 

 

Z dost velké vzdálenosti dojíždí na turnaj vedoucí tým středočeského přeboru ze Stříbrné 
Skalice s trenérem Zdeňkem Šaldou: "My jsme do Kyjí dali na roční hostování jednoho 
hráče, takže v rámci vyrovnání tady startujeme zdarma. Jsme maximálně spokojeni, povrch 
je vždy kvalitní, takže se na něm dá nacvičovat i řada herních prvků." 

  



 

Dalším oddílem s postupovými ambicemi ze středočeské I. B třídy je Botanicus Ostrá. A 
trenér Josef Balog neskrývá rovněž nadšení: "Je to tady perfektní, jsem mile překvapen 
úrovní, herní i pořadatelskou. S trénováním na blátě nebo ledu se to nedá vůbec srovnat. 
Svou účast bereme nesmírně vážně, zkoušíme i nový herní systém, neboť šestibodová 
ztráta na Lysou v mistrovské soutěži je pro nás výzvou." V okresním přeboru Praha - 
východ startuje Sokol Zeleneč, který trénuje Pavel Homolka: "Jsme tradičními účastníky 
tohoto zimního turnaje.  

 

A přechod ze škváry na "umělku", to je bomba. Pro nás je to vynikající příprava, jsme tady 
maximálně spokojeni. A určitě to neříkám proto, že s Kyjemi máme dlouholetou 
spolupráci." 

 

Z Březí u Ríčan přijížděl k Rokytce se svými svěřenci asi nejimpulzivnější trenér z oné 
šestnáctky lodivodů. Také Ladislav Chlapec pěl na turnaj samou chválu: "Ze všech 
účastníků hrajeme suverénně nejnižší soutěž, a to III. třídu. Pohár je pro nás obrovskou 
zkušeností, hráči tady mohou hodně okoukat. Všechno je super, hra, podmínky, pořadatelé. 

  



Když si představím, že bychom u nás běhali v té slotě přes kořeny, pak je to ještě větší 
nádhera." 

  

Kromě dvou domácích výběrů se v Kyjích mohli cítit skoro jako doma fotbalisté z Dolních 
Počernic, jejichž hřiště je jen pár kilometrů proti proudu Rokytky. Trenér Libor Vizingr 
bral přípravu na jarní část I. A třídy rovněž zodpovědně: "Po podzimu jsme třetí, čtyři 
body za prvním. Samozřejmě, že se o postup do pražského přeboru pokusíme. A kyjský 
turnaj je k tomu výbornou přípravou. Na kvalitním terénu můžeme zkoušet nové herní 
prvky. Jsem tu na výsost spokojen." 

 

První březnový víkend je před námi posledních osm z celkového počtu osmdesáti zápasů. 
Ty rozhodnou definitivně o celkovém pořadí na 1. až 16. místě a předchozí trenérská slova 
chvály a díků jsou asi tou nejlepší pozvánkou čtenářům Listů k návštěvě zimního fotbalu 
na umělé trávě. Po oba dny se hraje stejně jako od začátku ledna, tedy v 9.30, 11.20, 13.30 
a v 15. 20 hod.  

  

Hokej je jeden  

 

V hokejové extralize začíná 4. března play off. Fanoušci jsou před vyvrcholením sezóny 
nažhaveni a dva pražští zástupci vstupují do čtvrtfinále s těmi nejvyššími ambicemi. 
Realizační týmy jsou v pohotovosti, připraveny své ovečky chránit a hýčkat, pro postup do 
dalších kol často dělají i nemožné. To na rybníku v Kyjích už je pomalu po sezóně. Letos 
byla přes všechny prognózy o globálním oteplování poměrně dlouhá.  

  



 

Bruslilo se od těch prvních krůčků na ledě až po zápasy těch nejlepších. Hokej tady 
nehrála žádná neznámá jména. V akci byl vidět třeba dres Viktora Ujčíka. Hokejoví 
příznivci si určitě pamatují jeho ne moc slavný odchod ze Sparty po havárii na motocyklu. 
K zápasům na Kyjském rybníku jezdili někteří aktéři dokonce na kolech a vedení týmů jim 
to tolerovala. Nebo takový Zdeno Chára. Hokejista vysoký 204 cm, vyžadující speciální 
kanady, Tady válel v jeho dresu čiperný klučina na bruslích, které seženete v kdejakém 
bazaru. I když atmosféra nebyla zdaleka tak vyhecovaná jako v extralize, nasazení a chuť 
do hry by se daly srovnávat. Hokej, alespoň ten lední, je prostě jeden.  

 

  
 
Velkolepá SHOW 

   
Skutečně velkolepé představení nabídlo Fit studio D při desátém ročníku Junior Aerobic 
Master Class. Během více než čtyřhodinového soutěžního i exhibičního programu se v 
tělocvičně ZŠ Vybíralova vystřídalo více než 250 vyznavaček tohoto sportovního odvětví 
od předškolních děvčátek až po slečny na vdávání. Vždyť jen ve věkové kategorii 11 - 13 

  



let se představily 104 dívky (první snímek). Tyrš s Fügnerem dohromady by se nestačili 
divit, jak dnes vypadá takové cvičení něžného pohlaví. Ohlušující hudba, tleskání, vřískot, 
vzájemné povzbuzování, šminky na všechny možné způsoby (druhý snímek), prostě show 
se vším všudy. Exhibičním vystoupením dominovaly domácí závodnice s úchvatnou 
skladbou Carmen (třetí snímek) a talentovaná Andrea z Kralup (čtvrtý snímek). A také 
mistr světa v kulturistice Vjačeslav Vinogradov. 

    
Program gradoval a za jeho perfektní zvládnutí by se nemusel stydět ani renomovaný 
režisér televizních show Jiří Adamec. Tady byla spokojenou režisérkou Dáša Zitová (pátý 
snímek): "Podobně jako v televizi jde i tady o týmovou práci, za všechny své 
spolupracovnice bych uvedla alespoň Lenku Vajsovou, Janu Šedovou a Sašu Hájkovou. A 
stejně jako v televizi bychom se ani my neobešly bez sponzorů a jejich cen (šestý snímek), 
konkrétně zlatnictví Monika, květinářství Puzza, papírnictví Linart, cukrárna U metra, 
CČM a další. Všem patří dík, samozřejmě i závodnicím a nadšenému publiku." 

  



   
  
 
Premiéra v Hostavicích  

 
Vůbec první soutěž u nás v zápase ultimate submission grappling uspořádal Hummer 
fitness club spolu s Českým svazem sambo v Hostavicích. Bojovalo se v ringu 5 x 5 metrů 
podle váhových kategorií a pravidel ABU-DABI, což je jeden ze států Sjednocených 
arabských emirátů. Mezi šestnácti provazy se představilo v pěti kategoriích 22 bojovníků z 
Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy, Týniště n.O. a také borci z domácího Hummer 
fitness clubu v Pilské ulici. Zápasilo se na 2 x 5 minut, pokud někdo během této doby 
nevzdal klepnutím ruky případně dvojnásobným zvoláním Stop, tak se přidávaly ještě dvě 
minuty. A když se ani v nich nerozhodlo, přicházeli ke slovu tři rozhodčí, kteří vyhlásili 
vítězem aktivnějšího z dvojice v ringu. Jednoho ze sudích, zároveň i hlavního organizátora 
této zápasnické premiéry Tomáše Machotku (na snímku uprostřed) jsem požádal o stručný 

  



komentář. "Hodnotili jsme aktivitu v boji, ve kterém jsou dovoleny všechny pákové 
techniky na ruce i nohy a samozřejmě škrcení a další úchopy. Nezaznamenali jsme žádný 
protest ani úraz, premiéra dopadla po všech stránkách dobře. Což nás těší, protože tato 
soutěž u nás bude probíhat každé dva měsíce. Eventuální zájemce o tento sport u nás rádi 
přivítáme denně od 8 do 22 hodin, v úterý a ve čtvrtek jim od 18 hodin bude k dispozici 
navíc i trenér." 

 

 
 
Olympijský den  
Celoroční projekt ZŠ Hloubětínská "Lodí k olympijským ideálům" vyvrcholil 1. června 
olympijským dnem. Přesně po sto letech a jedenácti měsících, kdy byly v americkém Saint 
Louis zahájeny hry III. olympiády, kam tehdy dopluly lodičky ze čtyř kontinentů, na nichž 
se tísnilo 42 sportovců ze sedmi evropských zemí, šest Kubánců, jeden Australan a tři 
Jihoafričané. I v Hloubětíně jsme byly svědky velkolepého nástupu pod olympijskou 
vlajkou, slibu závodníků i rozhodčích, zapálení olympijského ohně, projevů a slavnostního 
zahájení. V zámoří se těchto oficialit zhostili na výbornou americký prezident Theodor 
Roosevelt a český zástupce v Mezinárodním olympijském výboru Dr. Jiří Stanislav Guth- 
Jarkovský, tady lze říci totéž o ředitelce školy Mgr. Zdeně Pacákové a zástupci starosty 
Prahy 14 Mgr. Jaroslavu Jirouškovi. V americkém městě na soutoku Missouri a 
Mississippi se soutěžilo celkem v 15 sportech, nad Rokytkou to bylo sportů 9. 

  



   
Hloubětínští olympionici by určitě kroutili hlavou nad šermem holí, neznámou hrou roque 
nebo nad skoky do vody se splýváním na dálku, které se objevily vedle tradiční atletiky, 
boxu, lukostřelby, plavání, sportovní gymnastiky, veslování a dalších sportů. Zajímavostí 
určitě je to, že už tehdy se soutěžilo v lakrossu a golfu. Vlastenec Guth- Jarkovský, který 
pracoval v MOV plných 50 let, by měl určitě radost z atletiky, přehazované, odbíjené, 
fotbalu a hodu kriketovým míčkem, na druhou stranu by těžko chápal, jak se do 
hloubětínské kotliny dostaly ringo, softball, kroket nebo petanque. Leč globalizace 
zasahuje i do sportovní oblasti. A také feminizace. Považte, že před pouhými sty lety bylo 
mezi 569 startujícími pouze osm žen, které soutěžily v lukostřelbě. Na hřišti Slavoje a 
školních sportovištích osoby ženského pohlaví převažovaly mezi olympioniky i v 
rozhodcovském sboru. A ještě jeden významný rozdíl lze mezi oběma olympijskými 
akcemi zaznamenat. Zatímco před stoletím byly sportovní soutěže v Saint Louis rozloženy 
do co nejdelšího období a končily fotbalem až po pěti měsících 23. listopadu, v Hloubětíně 
si podobný přepych nemohli dovolit, tady se všechno muselo zvládnout během jediného 
dne. Inu, žijeme v uspěchané době.  

   

  



  
 
 
 
 
Mistr světa ve skateparku  

 
Další ročník Salebra cupu pro nesponzorované jezdce byl zahájen 11. června ve skateparku 
na Černém Mostě. Počet závodníků zůstal zhruba na loňské úrovni, podobná byla i jejich 
výkonnost. Pro diváky vyrostly v areálu dvě tribunky z lešenářských trubek, zlepšilo se i 
další zázemí závodu, po celou dobu jeho trvání tady vládla pravá "skejťácká" pohoda. 
Stejně jako u předchozích dvou ročníků ani tentokrát nezůstali všichni přítomní ochuzeni o 
exhibiční vystoupení. Svůj streetbike představil Viktor Plas a s velkým ohlasem ovládli 
skatepark footbagisté.  

    
Čeští šampióni Tomáš Tyrpekl s Pavlem Červeným a hlavně Václav Klouda (na snímku), 
čtyřnásobný mistr Evropy a trojnásobný mistr světa ve freestylu, který své tituly získal v 
San Francisku, Praze a Montrealu. Bylo až neuvěřitelné, co všechno s malým míčkem 
dokázali. Akce, kterou organizovala Rajčárna promotion spolu s ÚMČ Praha 14, se setkala 
s velkým ohlasem a bude zajímavé sledovat, jak budou pokračovat další podniky Salebra 
cupu v Kolíně (16.7.), Hrádku n. N. (30.7.) a v Praze na Smíchově (27.8.). A jak si 
povedou vítězové z domácí stáje, Nikolaj Tunturov v kategorii do 14 let a Andrej Norenko 
nad 14 let.  
  
  
Z Rajské zahrady do zámoří 
Polovinu sezóny mají za sebou softballisté oddílu Spectrum, který sídlí v areálu ZŠ Bří 
Venclíků. O dosavadní bilanci těch nejmladších kategorií, o prázdninovém programu a 
také o vyhlídkách pro podzimní vrchol soutěží jsme si povídali s předsedou zdejšího 
oddílu Danielem Pasinim a trenérem juniorské reprezentace Petrem Novákem. "Už 
potřinácté jsme v dubnu organizovali jeden z turnajů žákovské a kadetské ligy pod názvem 

  



První jarní meta. V obou kategoriích jsme zvítězili. Začátkem června obsadilo smíšené 
družstvo nejmladších žáků čtvrté místo na mistrovství republiky v Brně. Hrál se teeball, v 
němž se bez nadhazovače odpaluje míč ze stojanu. Pro začátečníky ideální.  

    
V kategorii do 13 let jsme rovněž v červnu byli zase úspěšní na mezinárodním mistrovství 
republiky v Plzni. Značný podíl na těchto úspěších má slečna Marta Kuklová, která v roli 
trenérky nachází k dětem v tomto věku ten správný vztah. Na mistrovství republiky 
mladších juniorů jsme skončili druzí po finálové porážce 5:8 s Havlíčkovým Brodem, v 
září nás čekají další mistrovství republiky kadetů a starších juniorů, tentýž měsíc absolvují 
svůj finálový turnaj také mladší i starší juniorky. Všechna tahle družstva se sejdou v srpnu 
na tradičním soustředění v Kostelci n. O., kam jezdíme už tucet let.O prázdninách budeme 
mít jako vždy nabitý program. Juniory čeká MS v Kanadě, kam odcestuje z našeho kádru 
pět borců, Jan a Jiří Pospíšilové, David Kramář, Ondřej Maleček a Vojtěch Oliva. 
Šampionátu se zúčastní deset týmů, není tam žádný outsider, Austrálie, Kanada, Japonsko 
a Nový Zéland převyšují ostatní soupeře o třídu, je tam Argentina, Mexiko, Venezuela a 
USA, Evropu zastupujeme jen my a Dánové. Umístění na šestém, sedmém místě by bylo 
výrazným úspěchem.Muže čeká koncem července ME v Holandsku, tam budou Spectrum 
reprezentovat Pavel Štoček, David Mertl, Pavel Moravec a Jiří Brabec.  
Na tenhle šampionát pak navazuje významný turnaj klubových týmů v americkém státě 
Visconsinu, kde bude národní tým startovat pod hlavičkou Pražského výběru. Rovněž tam 
se ve dvanáctidenní soutěži vedle nás představí z Evropanů pouze Dánové. No, a pak už 
přijde vyvrcholení domácí soutěže a play off 1. ČSL mužů, které startuje v polovině září. 
Čtyři roky po sobě jsme skončili čtvrtí, letos si chceme alespoň o jedno místo polepšit, což 
znamená nechat za sebou někoho z trojice Chomutov, Krč nebo Radotín. Dost možná, že v 
těchto utkáních už nás povzbudí některé nové tváře. Našich 120 členů čeká jako obvykle v 

září na další zájemce o tenhle sport.  
Na snímcích jsou žáci a muži oddílu Spectrum. 

  



Dešťový streetball  

   
První červnový víkend patřilo parkoviště u CČM streetballu. V sobotu se tady uskutečnilo 
pražské kolo, na které v neděli navazovalo celorepublikové finále už pátého ročníku 
Českého poháru. Zejména sobotní turnaj byl bohužel poznamenán nepříznivým počasím, 
takže se hra musela kvůli dešti několikrát odkládat. Nicméně všechny zápasy věkových 
kategorií od 10 let po veterány byly odehrány. Však také všichni vyznavači tohoto 
sportovního odvětví měli po oba dny k dispozici 10 kurtů. Na finálový turnaj, kam se 
kvalifikovali borci ze soboty a z předcházejících kol poháru v Děčíně a Brně, připravili 
organizátoři bohatý doprovodný program. Uveďme alespoň breakdance, flatland a 
taekwondo. Aktéři těchto exhibičních vystoupení museli často čekat, až se přežene déšť, 
který je ovšem z centrkurtu dokázal také vyhnat jako v případě ukázky taekwonda oddílu 
Sonkal z Černého Mostu (na snímku) pod vedením trenéra Šedy. Důležité bylo, že povrch 
byl celkem suchý při soutěži ve smečování, takže účastníci téhle atraktivní podívané se do 
bojů o pohár ve Slam dunku mohli pustit naplno. Následující finálová utkání se však opět 
odehrávala pod dešťovou hrozbou. Když padl poslední koš, tak si určitě nejvíc oddechl 
prezident České streetballové federace Igor Bayer:  
"Mám radost, že se tenhle turnaj těší každým rokem většímu zájmu hráčů, diváků i médií. 
Letos to byl moc deštivý ročník a poděkování po jeho ukončení určitě patří všem jeho 
aktérům i ÚMČ Praha 14, za jehož přispění se celá akce uskutečnila. Celkově jsem v 
daných podmínkách maximálně spokojený s pochopením všech hráčů i s tím, že se opět 
podařilo odehrát soutěže všech věkových kategorií obou pohlaví."  
Tři nejlepší družstva čtyř kategorií  

smíšené 10 - 13 let  muži 14 -17 let  
1. Bold boys Slaný atak 
2. I love this game Chiki-liki-taa 
3. Kdyby něco tak nic Jen tak tak 
    
muži 18 let a více ženy 18 let a více  
1. Torpédo Mc Donald�s  
2. Fernet sport club Armáda špásy 
3. Uzun Arac SSB  
    

  
  
  
  
Olympionici na Černém Mostě  
Státní svátek 28. září byl dvojnásobným svátkem pro značné množství návštěvníků 
nákupního centra Černý Most, kteří se přišli podívat na sportovně - zábavné odpoledne s 
názvem Olympijský den. Někteří si jeho sledováním zpestřili sváteční nákupy, jiní, a to 
zejména děti a mládež, přišli cíleně za bohatým programem s řadou soutěží. Český 
olympijský výbor a Český olympijský tým se svý mi partnery nastoupily v silné sestavě v 
čele s předsedou ČOV Milanem Jiráskem, někdejšími medailisty Květou Jeriovou a Jiřím 

  



Adamem, i se současnými sportovci, třeba s mistryní světa v biatlonu Kateřinou 
Holubcovou (na snímku) nebo s hokejisty Jaroslavem Bednářem a Radkem Dudou ( na 
snímku se Štěpánem Škorpilem, který celé odpoledne moderoval). Kdo nechtěl jen pasivně 
sledovat zajímavé rozhovory a pestrý doprovodný program, ten si mohl u jednotlivých 
stánků sponzorů našich olympioniků vyzkoušet vlastní dovednosti. Nabídka byla opravdu 
pestrá, zájem značný. Atmosféra téměř jako na opravdové olympiádě, která bude 
slavnostně zahájena už za necelé tři měsíce na stadiónu v Turíně, ležícím 239 metrů nad 
mořem, tedy zhruba ve stejné výšce, v níž se konal zdařilý Olympijský den na Černém 
Mostě.  

    

  



   
 
Atletika na umělém povrchu  

 
Dva dny poté, co byl vyhlášen český Atlet roku 2005, došlo v naší městské části k neméně 
významnému slavnostnímu setkání příznivců atletiky. Na hřišti ZŠ Gen. Janouška byl 
uveden do provozu atletický ovál s umělým povrchem, prvním na území Prahy 14. A byla 
to sláva se vším všudy. Začínalo se sborovým zpěvem pod olympijskou vlajkou (na 
snímku). V refrénu textu na pohádkovou píseň se mimo jiné zpívalo, že "sport je naše 

  



zábava, radost z něho vyhrává, atletika radost je a má skvělé údaje". Tady jsou některé. 
Náklady na položení umělé hmoty dosáhly výše 3,5 milionů korun. Ovál antukové barvy je 
dlouhý přesné 200 metrů, k tomu sektor pro skoky do dálky i do výšky, plocha pro míčové 
hry a štěrkový vrhačský sektor. Jen rovinka pro sprinty je dlouhá pouhých 90 metrů, 
protože v případě obvyklé stovky by musel atletice ustoupit asfaltový přístup ke hřišti. A 
to jaksi nejde.  

 
Nicméně stovka se tu může vesele běhat, co na tom, že to bude v yardech. Ale zpět k 
programu, který byl opravdu nabitý. Slavnostního přestřižení pásky se ujala ředitelka školy 
Mgr. Ilona Šťastná spolu se zástupcem starosty Prahy 14 Mgr. Jaroslavem Jirouškem (na 
snímku), který společně s dalším zástupcem starosty Mgr. Danielem Rovanem 
reprezentoval naší městskou část. A pak už ovál prošel zatěžkávací zkouškou v podobě 
štafetového běhu 14 x 200 metrů. Pravda, předávky občas vázly (na snímku), ale to nic 
neubralo na nehraném nadšení mladých atletek i atletů. Vzájemné povzbuzování, fandění 
pískotem i výkřiky, ozvučení a ruchy jako při závodech někde na Strahově. Vrcholem této 
báječné atmosféry bylo předávání tatranek nejlepším, ale hlavně 28 sad zlatých a 
stříbrných medailí (na snímku). Třeba to jednou budou první medaile v kariéře budoucího 
atleta nebo atletky roku x. Kdo ví.  
 
 

  



Cyklotrasy a cyklostezky v Praze 14 
 
Cyklostezka  
Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, 
bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům.  
Cyklotrasa  
Komunikace vhodné pro jízdu na jízdním kole (značeno žlutými směrovkami).  
 

 
Cyklotrasa ČR č. 1 v Praze 14 a Dolních Počernicích 
Prahou 14 prochází cyklotrasa ČR č.1, která má spojit Prahu s Brnem. 

 
(gif, 257 KB)  

Na území Prahy 14 vede trasa vesměs po veřejných komunikacích, její cesta je však je 
volena ulicemi s co nejmenším automobilovým provozem. Na dvou místech je třeba zdolat 
schody, ale v případě nádraží Praha-Kyje již MČ Praha 14 zbudovala nájezdy. Schody za 
Průmyslovou ulicí leží na území Prahy 9. *) Vzdálenost z centra do Dolních Počernic je 16 
km. 
Z cyklotrasy č.1 je možno odbočit na východě v Dolních Počernicích na cyklotrasu ČR č. 
14, která povede do Nymburka, nebo na cyklostezku ČM-DP (viz níže) a potom 
pokračovat komunikacemi sídliště Černý Most na cyklotrasu 0035 do Horních Počernic.  
Po cyklotrase č. 1 z Prahy 14 do centra  
Cyklotrasa č.1 vede od hranice Prahy 14 na Průmyslové ulici úbočím zalesněného svahu U 
hloubětínské vinice cestou kolem Rokytky, dále přes Hrdlořezy (strmé stoupání) a jižní 
hranici Vysočan až ke Spojovací ulici. V tomto úseku je to příjemná cesta buď v zeleni 
nebo po silnici s minimálním provozem. Po zdolání Spojovací ulice je možno pokračovat 
dále přes Balkán a Pražačku na Vítkov a odtud buď do centra nebo na Žižkov. 
*) Novou variantou cesty mezi Kyjským rybníkem a stoupáním kolem zahrádek v 
Hrdlořezích je část cyklotrasy č. A25, která vede kolem zahrádkářské kolonie u trati v 
Kyjích (proti skleníkům), podjede Průmyslovou ulici a vede později podle Rokytky, v 
jejímž ohybu se přejíždí můstek a pokračuje se vpravo. V Kyjích nad restaurací u Eriky je 
třeba opustit cyklotrasu č. 1, která na rohu zahrádkářské kolonie odbočuje vpravo do 
kopce,  a dát se rovně mezi tratí a plotem zahrádek. Cesta je  po dešti blátivá, také vede 
částečně po panelech, ale vede po rovině a eliminuje nepříjemný sjezd od Průmyslové 
ulice ubočím U hloubětínské vinice. 
Po cyklotrase č. 1 z Prahy 14 na jihovýchod  
Tabulky s č.1 v Dolních Počernicích zatím končí. Trasa má být dále značena od křižovatky 
Českobrodské s ulicí Národních hrdinů jižním směrem na Dubeč. Zatím je možno jet z 
Počernic po ul. Národních hrdinů a v místě, kde se objeví cyklotrasa HO-ŠT, odbočit 
doleva na neznačenou příjemnou asfaltku podél Hostavického potoka a dojet na silnici na 
Dubeč. Tam již opět pokračuje značená cyklotrasa č.1 na Královice a Křenice. Časem 
povede až do Brna.  

 

  



Cyklostezka Černý Most – Dolní Počernice  

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

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

 
Cyklostezka ke Svépravickým rybníkům a Xaverovskému háji  
 
Na tuto cyklostezku se dotaneme od Centra Černý Most podjezdem pod Východní spojkou, za ním se odbočí 

vpravo k čistírně odpadních vod, kde na asfaltku navazuje cyklostezka kolem rybníků 
na Svépravickém potoce. Ta končí při Dobrošovské ulici nedaleko podchodu pod 
dálnicí D 11 (na Poděbrady). Podchodem se dostaneme k silničce vedoucí ke 

"koupacímu" Svépravickému rybníku a ke Xaverovskému háji.  
 

Z Hloubětína do centra 
(značené i neznačené trasy, částečně cyklostezky)  
Na tuto cestu je možno navázat z cyklotrasy č. 1 v místě, kde č. 1 překlenuje Průmyslovou 
ulici (z ulice V Chaloupkách). Za můstkem (po schodech dolů, nájezd stále chybí) se 
pokračuje po lesní cestě z kopce dolů a první odbočkou vpravo dolů se dostaneme na 
schody k hrázi Hořejšího rybníka. U rybníka se vydáme po proudu Rokytky (vpravo) buď 
romantičtější, užší, kamenitější a mírně delší cestou po pravém břehu nebo šiřší a 
povrchem příjemnější cestou po levém břehu, avšak vedoucí ostudou Prahy 9 kolem 
bývalého koupaliště rájem bezdomovců a paličů kradených kabelů. Obě cesty se spojí na 
levém břehu, kdy z pravého břehu před vyjetím na křižovatce Kbelská-Poděbradské 
přejedeme Rokytku po můstku. Mineme bývalý Kejřův mlýn (kde se již staví luxusní byty) 
a po podjetí trati vyjedeme na Poděbradskou ulici u ČPH Benzina. Na druhé straně 
Poděbradské v blízkosti železničního mostu najdeme další cestu podél Rokytky. V 

  



počáteční části je třeba dávat pozor na cestu kvůli kamenům, cesta se však stále zlepšuje a 
neuhneme-li od Rokytky, vyvede nás na Freyovu ulici proti ulici Na Břehu. Za Freyovou 
ulicí už vede regulérní cyklostezka KO-FR po levém břehu Rokytky až k Sokolovské ulici 
a za ní dále pořád podél Rokytky až do oblasti Kolčavky, kde je nutno na konci 
cyklostezky po odbočení od Rokytky vyhledat podchod pod čtyřproudou Čuprovou ulicí. 
Po vyjetí z podchodu pokračujeme zpět kousek podél dálnice směrem k Libni, sjedeme na 
cestu podél Rokytky, prvním můstkem se dostaneme na její pravý břeh a po něm 
pokračujeme až na Elsnicovo náměstí. Dodržíme-li na náměstí směr Rokytky, zase na ni 
po chvíli narazíme a pokračujeme až ke slepému rameni Vltavy, přes které se po vratech a 
značené cestě dostaneme na Libeňský ostrov. Projetím oblouku Libeňského mostu 
navážeme na cyklostezku přes Rohanský ostrov, po nábřeží kolem hotelu Hilton a ke 
Štefánikovu mostu. Po projetí pod mostem se dostaneme na náplavku (bohužel zatím 
dlážděnou) a vyjedeme až na náměstí Jana Palacha. Až sem zcela bez aut (kromě přechodu 
Poděbradské, Freyovy a Sokolovské ulice, také na Libeňském ostrově u bazarů se kříží 
silnice).  

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

 
 

  



 
VII. kapitola/2005             Školství 
 
 

 O školství 

 Seznam školských zařízení  

 Mateřské školy 

 Základní školy 

 Opravy a rekonstrukce školních zařízení 

 Střední školy, Vysoká škola  

 

 

  



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

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

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

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

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

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

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

Josef Knepr a do funkce ředitele ZŠ Vybíralova PaedDr. Petr Skalský, CSc., od 1. 
srpna 2005. 

 
• ZŠ Šimanovská se stala členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou 

„MRKEV“ (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) s platnou registrací 
do 31. 12. 2005. Dále se zúčastnila mezinárodního projektu Ekoškola ve školním roce 
2005/2006, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.  

  



 
Podmínky pro přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 14 
Dovršení 3 let věku dítěte, oba rodiče v pracovním poměru, děti zaměstnaných matek 
samoživitele (zaměstnaných otců samoživitelů), děti mají v téže MŠ sourozence, děti s 
povoleným odkladem docházky.  
Doporučení: (v případě nenaplněnosti MŠ): děti v předškolním věku matek na mateřské 
dovolené, děti jichž matky jsou evidovány na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání. 
Udělování výjimek v přijímání dětí mladších tří let a dětí jiných obcí a jiných městských 
částí podléhá souhlasu odboru školství.  
 
celodenní pobyt (měsíčně) 450 Kč 
 
Mateřské školy: Pětileté děti budou mít školky zdarma (platí od 1. 1. 2005). Vzhledem ke 
změnám na úseku MŠ dojde pravděpodobně ke změně poplatku pro tří až čtyřleté děti a 
případné osvobození od poplatku, pokud měsíční příjem rodičů nepřesáhne 1,4 násobku 
životního minima (platí od 1. 1. 2005).  
 
 
Povinnost platit příspěvek je stanovena obecně závaznou vyhláškou Magistrátu hl. m. 
Prahy č. 21/1994 Sb. Příspěvek se platí předem. Za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek 
nevrací.  
 

  



Seznam vybraných platných předpisů v resortu školství pro působnost m. č. 
Praha 14  
a) ve vztahu ke školám a školským zařízením  
Zákony 
o Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
dalším vzdělávání (školský zákon)  
o Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
školského zákona  
o Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu  
Nařízení vlády 
o Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 
přímé speciální pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníku  
Vyhlášky 
o Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky  
o Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  
o Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku  
o Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve středních školách  
o Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace 
vysvědčení vydaných zahraničními školami  
o Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  
o Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměru, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy  
o Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a 
státních jazykových zkouškách  
o Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem  
o Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
o Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání  
o Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních  
o Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáku a studentu se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáku a studentu mimořádně nadaných  
o Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání  
o Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  
o Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 
školských účelových zařízeních  
 
b) ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízení  
Zákony 
o Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonu (zákon o finanční kontrole), v platném znění  
o Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  
o Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
o Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v 
některých dalších organizacích a orgánech  
o Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  
o Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu  
o Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

  



o Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu  
 
Nařízení vlády  
o Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě  
Vyhlášky  
o Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb  
   

  



SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ   
(školní rok 2005/2006) 
 
MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
      ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN       ŠKOLNÍ ROK 04/05
 05/06 

 MŠ Zelenečská 500, Hloubětín  PaedDr. Eva Cífková    87     91 
 MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín Zuzana Králová  100   106 
 MŠ Šestajovická 253/17 (odloučené pracoviště MŠ Štolmířská) 
 MŠ Chvaletická 917/1   PaedDr. Blanka Borová  
  

ČERNÝ MOST 
 MŠ Paculova 1115/12, ČM I.  Eva Douchová  109   112 
 MŠ Korálek, Bobkova 766, ČM II. Jitka Kubátová  200   208 
 MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM II. Lenka Kafková 112   112 
 MŠ Obláček, Šebelova 874, ČM II. PaedDr. Irena Valentová 215   215 
 MŠ Vybíralova 968/4, ČM II.  Zoja Černá   112   112 
 MŠ Vybíralova 967/6, ČM II.  Bc. Jarmila Smolíková 112   112 

 
JAHODNICE 

 MŠ Kostlivého, Jahodnice  Jana Tůmová   79      80 
 MŠ Osická 454, Kyje (odloučené pracoviště MŠ Kostlivého) 

celkem dětí          1 126 1 148 
 
 

  



Mateřské školy jsou jsou umístěny  v objektech na území městské části, kde každá má 
zahradu a vybavení i technický stav vyhovují předepsaným vyhláškám. U dvou MŠ 
(odloučená pracoviště) je zabezpečeno stravování dovozem jídel. Městská část neuvažuje o 
zrušení MŠ i v současné době je jejich umístění vyhovující. Naplněnost jednotlivých tříd je 
až do kapacity 28 dětí na třídu. MŠ poskytují dostatečný počet kroužků a dalších aktivit 
(keramika, angličtina, výjezdy do škol v přírodě atd.) Pravidelně se zúčastňují i aktivit 
pořádaných městskou částí i Magistrátu hl. m. Prahy. Průměrný věk pedagogů je 44,1 let.  
MŠ Vybíralova 968 - projekt samostatně, tvořivě, efektivně. Škola v přírodě „Čtyři 
barevné kapky“ specifika, ekologická výchova 
MŠ Vybíralova 967 - rámcový program pro školní vzdělávání, vzdělávací program 
„Barevný rok.“ 
MŠ Kostlivého - školka plná kamarádů, zaměření na rozvoj osobnosti v pěti oblastech 
s přihlédnutím k individualitě dítěte 
MŠ Štolmířská - rodinný typ školy zaměřený na osobní rozvoj dětí, založený na důvěře a 
vzájemné toleranci, školní vzdělávací program s názvem „Baryk“ - od švestek až do 
prázdnin s pejskem Barykem a jeho kamarády 
Korálek (MŠ Bobkova) - školní vzdělávací program „Objevujeme svět kolem nás,“ kde 
bylo upřednostěno smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání a 
rozvíjení dětské řeči. Projekt vycházel z praktických zkušeností dětí. Využíval jejich 
zvídavost, probouzel v nich chuť dívat se kolem sebe a snahu ukázat vše, co umí. Děti se 
seznamovaly s nejbližším okolím, rozvíjel se jejich kladný vztah k přírodě k domovu. 
Sluníčko (MŠ Gen. Janouška) - ŠVP „Sluníčko svítí všem dětem“ - kde cílem je poznat, 
respektovat a harmonicky rozvíjet sebevědomí, samostatnost a tvořivot dětí.  
MŠ Chvaletická - projekt Školička pro děti zařazené ve věkově heterogenních třídách 
Obláček (MŠ Šebelova) - výchovně vzdělávací program „Svět očima dítěte“ - všestranný 
rozvoj dítěte v modelu osobnostně orientované výchovy, výchova k tvořivosti. Jako základ 
poznání, pocitů a přístupu ke světu - získání fyzické, psychické i sociální samostatnosti a 
základů kompetencí důležitých pro další rozvoj učení a vzdělávání dítěte. Na tento 
program navazují i nadstandardní aktivity - zájmové kroužky. 
MŠ Paculova - „Hrajeme si celý rok“ - osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací 
program. Hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte tak, aby se dítě v mateřské školce 
cítilo dobře a aby přechod do ZŠ proběhl plynule a bezproblémově. 
ZŠ Zelenečská - „Zdravá mateřská škola“ - zaměření na osobnost dítěte a jeho 
individuality 
 
Účast na akcích:  
Účast na akci „Předškoláček“. Návštěva ekologického centra Toulcův dvůr. Akce pro 
rodiče a děti, školy v přírodě, nácvik minimuzikálů pro MŠ, vydávání školního zpravodaje 
„Pohádka“, mimořádné dny v MŠ v návaznosti na roční období, výstava prací (MŠ 
Šebelova), odpoledne s Policií ČR, účast na výtvarných soutěžích v ČR, společná dovolená 
rodičů a dětí pod záštitou MŠ. Odpoledne plné zábavy a her, setkání s prvňáčky - koná se 
v říjnu společně s rodiči na MŠ Gen. Janouška, loučení se Sluníčkem - na závěr školného 
roku , spaní předškolních dětí v MŠ Gen. Janouška. Zapojení do projektu Adopce na 
dálku - za podpory a finančního přispění rodičů adoptovala MŠ Gen. Janouška 
šestiletého chlapce z Indie, který díky pomoci této školky začal navštěvovat 1. třídu 
základní školy. MŠ Bobkova účast na Celopražských sportovních hrách 3. místo. 
61 dětí z MŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Ukrajina 11, Vietnam 22, Srbsko 3, Albánie 2, Jugoslávie 1, Čína 9, Indie 3, Ruská 
federace 3, Arménie 3, Slovensko 2, Mongolsko 2 
Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace 
je s jejich rodiči, kteří často neumí česky vůbec. Spolupráce s rodiči dětí jiných národností 

  



je bezproblémová. Děti cizinců se poměrně dobře adaptují na prostředí, rychle se doučují, 
jsou zvídavé a chtivé po poznatcích.  
 

  



MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec  
Ve čtyřech věkově heterogenních třídách je místo pro 104 dětí. Programová nabídka 
vychází ze zájmu dětí i jejich rodičů - program pro přípravu na školní docházku i množství 
zájmových činností: plavání, sportovní kroužek, taneční kroužek, keramika a tvořivé 
činnosti, základy hry na flétnu a základy angličtiny. Program je během školního roku 
doplněn o kulturní a sportovní akce, jako např. výlety, putovní hry, divadelní představení, 
karneval, vánoční setkání s rodiči a rozloučení s předškolními dětmi. Ke konci školního 
roku se děti těší na sportovní olympiádu, pohádkový les a výstavu - letos s názvem 
„Vesmír“. Zpravidla ve čtvrtek se setkávají maminky s dětmi, které ještě nechodí do 
mateřské školy, na program plný her a společných činností.  
 
MŠ „Korálek“ Bobkova 766, Černý Most II.  
Kapacita 208 dětí v osmi třídách. MŠ pro 3-6leté děti s možností zvykací doby na začátku 
docházky. Šest tříd je věkově smíšených a dvě jsou věkově homogenní - pro předškoláky a 
děti s odkladem školní docházky. Kvalitní výchovný program - podpora individuality - 
všestranná příprava na vstup do ZŠ - logopedická péče. Volnému režimu dne nebrání 
aktuální změny činností - plavání, návštěvy divadel, planetária, divadlo a výchovné 
koncerty na škole, polodenní a celodenní výlety aj. Aktivita a seberealizace dětí je 
rozvíjena v kroužku tanečním, výtvarném, pracovním, sportovním, dále cvičení jógy, 
angličtina pro nejmenší, keramika hrou. Zimní škola v přírodě s výukou lyžování a letní 
zaměřena na turistiku. Velmi kvalitní kuchyně, stravné 25 Kč na den. Péči o děti zajišťuje 
stabilní kolektiv plně kvalifikovaných 16 učitelek, vedoucí školní jídelny s 5 kuchařkami, 
školník s 6 uklízečkami. „Naším cílem je snaha vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k 
prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité výchovné etapy. 
Těšíme se na vaši osobní návštěvu i s dítětem při zápise, kdy pořádáme Den otevřených 
dveří. Budete mít možnost seznámit se s prostředím naší a jak doufáme i vaší školičky.“ 
 
MŠ Kostlivého 1218, Jahodnice  
Kapacita 54 dětí, třídy jsou věkově smíšené. „Podle možností se snažíme zařazovat do 
běžného provozu i děti integrované.“ Nedílnou součástí MŠ je odloučené pracoviště MŠ 
Osická, postavené ve starší vilové zástavbě v nedalekých Kyjích s kapacitou 25 dětí. Obě 
MŠ spolupracují na tvorbě celého programu, mají společné výchovně vzdělávací cíle. 
Činnosti se odlišují pouze ve specifickém pojetí pedagogických pracovnic a v prostředí 
jednotlivých MŠ. Společné akce: návštěvy divadelních představení, výlety, škola v přírodě. 
Kroužky: plavání, keramika, taneční a pohybová výchova, výuka anglického jazyka a 
základy hry na zobcovou flétnu. „Filozofií naší práce je vytvářet dobré podmínky pro 
spokojené a radostné dítě, které prožívá období krásného dětství a bezstarostný život. 
Tvorba koncepce vychází ze základů lidové tvořivosti, s přihlédnutím na roční období a s 
tím související lidové zvyky a tradice.“ 
 
MŠ „Obláček“ Šebelova 874, Černý Most II.  
MŠ je umístěna v sousedství ZŠ Gen. Janouška. Pro školní rok 2005/6 bude mít zapsáno 
210 dětí, které budou docházet do 7 homogenních tříd a do 2 speciálních heterogenních, se 
zaměřením na logopedickou péči a děti s LMD. „Ve výchovně vzdělávacím programu Svět 
očima dětí se zaměřujeme na dlouhodobý všestranný rozvoj dítěte, opřený o estetickou 
výchovu. Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou 
přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich 
možností, zájmů a potřeb.“ Kroužky: výtvarné a hudební výchovy, taneční, hry na 
zobcovou flétnu, keramická dílna, balanční míče. Každým rokem se děti představují řadou 
soutěží a výstavou výtvarných a keramických prací v dětském koutku v CČM. Výtvarné a 
prostorové práce dětí byly vystaveny i na světové výstavě v Hannoveru a ve Francii. „V 
roce 2003 a 2004 vyhrály naše děti celonárodní výtvarnou soutěž pořádanou firmou Nivea, 

  



pravidelně 2x měsíčně shlédnou divadelní představení nebo se zúčastní hudebního 
koncertu. Zdravotní stav si upevňují pravidelnou návštěvou sauny v prostorách školy. Dle 
zájmu a finančních možností rodičů pořádáme školy v přírodě, jak v tuzemsku, tak i 
společný pobyt rodičů s dětmi v zahraničí u moře. Od roku 2000 jsme cvičnou mateřskou 
školou pro posluchače SPgŠ v Praze. V roce 2004 na základě inspekce byla práce našich 
učitelek vyhodnocena jako velmi dobrá až vynikající.“ 
   
MŠ Paculova 1115, Černý Most I.  
„Jsme typická sídlištní mateřská škola, ve čtyřech třídách máme děti rozděleny podle věku 
a spolu se svými učitelkami postupují od první třídy až do třídy pro předškoláky.“ 
Výchovný program je zaměřen na rozvíjení osobnosti dítěte a k tomu jsou směřovány 
všechny činnosti MŠ. Kolektiv učitelek a správních zaměstnanců je již mnoho let stabilní a 
plně kvalifikovaný. Kroužek angličtiny, taneční a hry na flétnu vedou docházející lektoři, 
hudební, výtvarný kroužek a němčinu vedou zkušené učitelky. Do MŠ dojíždí pravidelně 
1x za měsíc divadélko, 1x ročně ji navštíví malý cirkus se šaškem a kouzelníkem. 
Každoročně v květnu vyjíždějí děti na ozdravný pobyt do hotelu Borný u Máchova jezera. 
Každý rok v únoru je pořádán karneval s tancem a tombolou, děti jsou během školního 
roku několikrát fotografovány profesionálními fotografy. Balíčky s cukrovinkami přináší 
dětem v prosinci Mikuláš a v červnu je pořádáno ke Dni dětí dopoledne plné soutěží s 
odměnami. 4x ročně probíhají třídní schůzky s ukázkami práce učitelek s dětmi (v květnu, 
kdy děti popřejí maminkám ke Dni matek, v červnu, kdy děti předvedou vše, co se naučily, 
rozloučí se s předškoláky a všichni se podívají na ukázku tanečního a hudebního kroužku, 
v září, kdy se seznámí rodiče s učitelkami svých dětí, a v prosinci, kdy společně s dětmi 
oslaví i rodiče Ježíška v mateřské škole).  
 
MŠ „Sluníčko“ Generála Janouška 1005, Černý Most II.  
Motto: Sluníčko svítí všem dětem  
MŠ Sluníčko - škola plná pohody - má čtyři třídy, z nichž ve dvou jsou děti 3-4,5 leté a v 
dalších jsou nejstarší děti - předškoláci a děti s odkladem školní docházky. S dětmi pracuje 
stabilní kolektiv zkušených kvalifikovaných učitelek, které si neustále prohlubují a 
rozšiřují svoje pedagogické vzdělání a využívají při práci nejnovějších metod. Hlavním 
cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života 
v kolektivu dětí. Nemalý důraz je kladen na respektování osobnosti dítěte při společných, 
skupinových i individuálních činnostech. V letošním roce byl úspěšně integrován chlapec s 
Downovým syndromem.  
Celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjí děti v oblasti 
pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a rozumové. Kromě těchto pravidelných činností je 
nabízeno dětem mnoho zájmových kroužků - výtvarný, hra na flétnu, angličtinka, Tuláček 
a keramický kroužek. Kroužky probíhají v dopoledních hodinách. Velký zájem je také o 
tanečky, které vede velmi profesionálně pan Dostál. Ve školce pracují logopedické 
asistentky, které dokáží včas zachytit vadu řeči a doporučit vhodnou nápravu. I při takto 
bohatém programu dětem zbývá spousta času na volnou hru, která je pro ně v předškolním 
věku nejdůležitější pro rozvoj sociálních vztahů mezi vrstevníky. Děti mají k dispozici 
mnoho hraček, naučných her .Velmi oblíbené jsou hry a hračky ze dřeva/, tělovýchovných 
pomůcek a rozmanité vybavení zahrady.  
K nejhezčím okamžikům v roce patří oslava nejrůznějších svátků: Vánoce, karneval, 
Velikonoce, Den matek, Den dětí, Loučení se Sluníčkem. Děti se aktivně zapojují do 
výzdoby třídy a školky, připravují dárečky a společně s rodiči pak vychutnávají atmosféru 
nevšedních dní. Několikrát ročně vyjíždějí děti na školku v přírodě, nejméně jednou za 
měsíc se uskutečňuje divadelní představení a různé další akce. „Stále pracujeme na 
zkvalitňování vybavení tříd i školní zahrady. V naší školní kuchyni pro děti připravují paní 
kuchařky pestrá jídla s respektováním zásad zdravé výživy s každodenní dávkou ovoce a 

  



zeleniny. Pitný režim je zajištěn po celý den, děti si samy volí velikost porce a zvykají si 
na správné stolování.“ Pro nově příchozí děti je zaveden postupný adaptační režim, který 
jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů. „Mnoho našich žáčků, teď 
již samostatných školáků, se za námi chodí podívat, pochlubit se svými školními úspěchy a 
zavzpomínat na dny u nás strávené. Snažíme se, aby se naše škola stala v dnešní uspěchané 
době "oázou" klidu a pohody. Byly bychom rády, kdyby se děti do Sluníčka těšily a čas v 
něm strávený považovaly za příjemnou součást svého života. Chceme dětem nabízet pocit 
bezpečí, stát se místem, na které si i v dospělosti rády vzpomenou.“ 
  
MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín  
Mateřská škola s odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická. V každé budově jsou dvě 
třídy s počtem dětí 25-28. Obě školy jsou umístěny v klidné vilové čtvrti, blízko lesoparku. 
Zahrady jsou vybaveny herními prvky pro rozvíjení pohybových aktivit, MŠ Štolmířská 
má navíc venkovní bazén. Malý kolektiv umožňuje rodinný styl výchovy. Provoz školy je 
od 6.30 do 17 hod. Akce: návštěvy divadel, výlety, škola v přírodě. Kroužky: angličtina, 
plavání, flétna, keramika, tanečky.  
 
MŠ Vybíralova 967/6, Černý Most II.  
Motto: Připravujeme se na život podle ročních období.  
MŠ je sídlištní se 4 třídami, je moderně vybavená s velkou zahradou. V letním období 
využívá dva bazény k velké radosti dětí. „Našim cílem je dovést děti k tomu, aby na konci 
předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro 
svůj další rozvoj, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.“ V průběhu roku pořádané 
akce: Mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval s diskotékou, oslava Dne matek, Dne 
dětí na zahradě, rozloučení s předškoláky, školní výlety, škola v přírodě, divadelní 
představení. MŠ navštěvuje kouzelník, je zajištěno cirkusové představení, děti navštěvují 
ekologické centrum Toulcův dvůr se zvířaty, MŠ se také zapojila do programu péče o 
chrup Dětský úsměv. Zájmové kroužky: tělovýchovný, výtvarný, taneční, výuky 
angličtiny, jóga pro děti, keramický, výuka na zobcovou flétnu. Celý kolektiv MŠ se snaží, 
aby děti prožily krásné a radostné dětství s nezapomenutelnými zážitky na celý život.  
 
MŠ Vybíralova 968/4, Černý Most II.  
Středně velká MŠ se čtyřmi třídami a kapacitou 120 dětí, o něž pečuje 8 učitelek, 3 
kuchařky a 4 provozní zaměstnanci. Provoz je zajištěn od 6.30 do 17 hod. „Hlavním 
úkolem naší MŠ je výchova dětí ve vztahu k přírodě, tzv. ekologická výchova a kladné 
rozvíjení sociálních vztahů. To se prohlubuje zvlášť při integraci zdravotně 
handicapovaných dětí do běžného kolektivu. Děti jsou vedeny k samostatnosti a 
sebedůvěře, což jim napomáhá k lehčímu vstupu do života.“ Plně kvalifikovaný tým 
učitelek, průběžně se vzdělávající ve svém oboru, vytváří v MŠ adekvátní prostředí 
přizpůsobené věku a požadavkům dětí s důrazem na individualitu v souladu s duševní 
hygienou. „Naši nejmenší si sami volí z výběru denních činností a her, které prolínají 
celým dnem.“ Atypické vybavení rozlehlé zahrady (kovové průlezky byly vyměněny za 
přírodní materiál) přibližuje děti přírodě a umožňuje více kreativity při hrách. V 
odpoledních hodinách místo spánku je zařazen široký výběr zájmových kroužků: 
angličtiny, keramiky, taneční, tělovýchovný, výtvarný, logopedický a hry na flétnu. 
"Zajišťujeme řadu kulturních a divadelních představení na škole, jsou pořádány tematické 
výlety a ozdravné pobyty v ekologicky čistých oblastech. Spolupráce s rodiči je pro MŠ 
prvořadá. Naší snahou je být plnohodnotným doplňkem rodinné výchovy a péče.“ 
 
MŠ Zelenečská 500, Hloubětín  
Mateřská škola středního typu s kapacitou 87 dětí, je zaměřena na individuální přístup k 
dětem, což se projevuje i tím, že jedna ze tříd se specializuje na děti s poruchami a 

  



nedokonalostmi řeči. Školka je obklopena krásnou zahradou se vzrostlými stromy, kde 
mají děti k dispozici pískoviště, průlezky a skluzavky. Ve vlastní kuchyni jsou 
připravovány pokrmy podle zásad racionální výživy pro děti. MŠ zahájila prodloužený 
provoz až do 18 hod. Do 1. třídy chodí děti ve věku 3-4 let, v dalších dvou jsou chlapci a 
děvčata od 4 do 7 let, ve 4. třídě jsou soustředěny děti s vadami řeči, s nimiž pracuje paní 
učitelka s logopedickou specializací. MŠ se zaměřuje na estetický, mravní i citový vývoj 
dítěte. „Důraz klademe na pracovní a tělesnou výchovu. Záleží nám na rozvoji osobnosti 
dítěte, jeho individuality. Snažíme se rozpoznat jeho talenty a předpoklady a upozornit na 
ně rodiče.“ Děti se mohou přihlásit do pracovního, výtvarného, hudebního kroužku, hry na 
zobcovou flétnu, angličtiny, logopedie a saunování. „Ve své práci vycházíme z koncepce 
zdravé školy. MŠ se zapojila do programu péče o chrup Dětský úsměv ve spolupráci se 
stomatology Prahy 9. Věnujeme se i pravidelnému otužování sprchováním chladnou 
vodou, s čímž máme dobré zkušenosti pokud jde o snížení nemocnosti dětí zejména v 
zimních měsících.“ Každoročně škola pořádá celodenní výlety do Hořátve a na statek do 
Vestce spojené s jízdou na koni, kde mají městské děti báječnou příležitost k seznámení s 
chovem domácích zvířat. MŠ spolupracuje s rodiči formou třídních schůzek, 
prostřednictvím Klubu rodičů či dle potřeby i individuálně. Rodiče a zájemci se mohou 
seznámit s každodenním provozem školy na Dnech otevřených dveří.  
 
  

  



ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN         03/04 
 04/05 

 ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín Mgr. Zdeňka Pacáková   438 426  
 ZŠ Chvaletická 918, Lehovec Mgr. Josef Knepr    612 544 

 
 
ČERNÝ MOST    

 ZŠ Bří Venclíků 1140, ČM I.  Jan Kunický     504    459 
 ZŠ Generála Janouška 1006, ČM II. Mgr. Ilona Šťastná  1 130 1 033 
 ZŠ Vybíralova 964, ČM II.  PaeDr. Petr Skalský, CSc.  1 142       960 

 
KYJE 

 ZŠ Šimanovská 16, Kyje  Mgr. Jana Novotná    253   242 
 

celkem dětí                  4 079 3 664 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY 

 ZvŠ Mochovská 570, Hloubětín  Mgr. Věra Simkaničová 
 

  



 
Základní školy I. a II. stupně jsou s právní subjektivitou. Na Praze 14 je šest základních 
škol se sto jedenačtyřiceti třídami a tři tisícemi dvě stě třiceti pěti žáky. Průměrný věk 
pedagogů je 45,7 let s převahou žen.  Většinou je jedná o školy sídlištního typu, pouze dvě 
se nachází v zástavbě rodinných domů. Vzhledem k dostavbě sídliště na Černém Mostě se 
počty dětí v základních školách mění v průběhu školního roku. V ZŠ Bří Venclíků probíhá 
rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na florbal, softbal a tenis. ZŠ Gen. Janouška má 
třídy s rozšířenou jazykovou výukou. Všechny školy mají vlastní jídelny a tělocvičny, 
pouze ZŠ Šimanovská musí docházet do tělocvičny TJ Kyje. Školy ve značné míře 
pronajímají prostory tělocvičen i učeben, což pomáhá vylepšovat finanční situaci škol a 
tyto prostředky využívají ke zlepšování prostredí pronajímaných prostor. Sportovní areály 
jsou otevřeny veřejnosti. Školy vytvářejí pozitivní klima a přátelskou atmosféru ve škole 
pro žáky a učitele. Individuální přístup, spolupráce se školním psychologem, včasná 
diagnostika specifických poruch a projevů negativního chování, pomoc speciálních 
pedagogů, nabídka volitelných a nepovinných předmětů, nabídka zájmových útvarů, 
využití školních počítačových účeben s Internetem on line. Školy organizují školy 
v přírodě, plavecký výcvik, tuzemské vzdělávací zájezdy, lyžařské kurzy, exkurze, 
vycházky, kulturní akce, školní i obvodní vědomostní a sportovní soutěže, projektové dny. 
Výsledky společné práce srovnávají v účasti ve školních a obvodních soutěžích, 
v olympiádách, v testování žáků 5.-9. tříd - Kalibro. Vychovávají k toleranci - 
multikulturní výchova, integrace dětí s handicapy, charitativní akce, sbírky peněžní i 
materiální např. ZŠ Chvaletická spolupráce s DM v Přestavlkách, sbírky  - na boj 
s rakovinou, adopce holčičky na dálku v Indii, sbírka na děti postižené přírodními 
katastrofami atd. Školy spolupracují s rodiči, s Občanským sdružení. Školské rady byly 
zřízeny ke konci roku 2005. 
 
104 dětí z ZŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Vietnam 42, Ukrajina 23,  Rusko 16, Slovensko 6, Mongolsko 3, Kazachstán 2, Bosna a 
Hercegovina 2, Chorvatsko 2, Arménie 1, Bulharsko 1,  Bělorusko 1,  Čína 1, Izrael 1, 
Moldavská republika 1, Konžská republika 1, Srbsko 1,  
 
 

  



ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín  
Charakteristika školy  
Na prvním stupni jsou ve výuce uplatňovány prvky činnostního učení a tvořivé školy. Ve 
výchovně vzdělávací práci jsou zohledňovány zásady zdravé školy. Na činnosti školy se 
vedle pedagogického sboru podílí rada školy, občanské sdružení Lodička, školní žákovský 
parlament a školní družina pro žáky 1. až 3. ročníku.  
Povinně volitelné předměty: sportovní výchova, informatika, přírodovědný seminář, 
společenskovědní seminář, zeměpisný seminář.  
Kroužky pro žáky prvního stupně: dyslektický, flétna, hudebně-dramatický, aerobik, 
míčové hry, výtvarný kroužek, dovedné ruce, přírodovědný kroužek, křížkové vyšívání, 
zájmové kroužky v rámci činnosti školní družiny.  
Mimoškolní aktivity pro II. stupeň: školní klub Chapadlo pořádá turnaj v ringu a volný 
internet pro žáky v počítačové učebně, sportovní školní klub Medusa zajišťuje sportovní 
soutěže v průběhu celého školního roku, v rámci klubu působí kroužek volejbalu.  
Akce školy: V listopadu proběhla již třetí Slavnost slabikáře, při které byli naši prvňáčci 
pasováni na opravdové školáky. Přišla je povzbudit a shlédnout jejich pěkný program řada 
rodičů a kamarádů.  
Celoškolní akce v rámci projektu Lodí za olympijskými ideály, Masopust - předpokládaný 
termín 3. února, Zkoušky nanečisto v březnu, Letní olympijský den (1. června), škola v 
přírodě, rozloučení s deváťáky a přivítání páťáků na druhém stupni. Na škole již třetím 
rokem vychází časopis Kachlíkárna, který byl v letošním roce finančně podpořen 
občanským sdružením Lodička. Klub Chapadlo je otevřen pro žáky školy i ostatní školou 
povinné děti z Hloubětína třikrát týdně od 16.30 do 18.30 hod., v jeho rámci jsou pořádány 
i víkendové akce (šachy, stolní tenis, zábavné hry apod.). V uvedenou dobu je dětem k 
dispozici i nové školní hřiště.  
  
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec 
Charakteristika školy  
Chceme vytvářet pozitivní klima a přátelskou atmosféru ve škole pro žáky a učitele: 
Individuální přístup, spolupráce se školním psychologem, včasná diagnostika, pomoc 
speciálních pedagogů, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, široká nabídka 
zájmových útvarů, využití tří počítačových učeben s internetem on line.  
Organizujeme: Školy v přírodě, plavání, lyžařské kurzy, exkurze, vycházky, ekologickou 
výchovu. Srovnáváme výsledky naší společné práce: Účast ve školních a obvodních 
soutěžích, v olympiádách, v testování - Kalibro. Vychováváme k toleranci: Multikulturní 
výchova, integrace dětí s handicapy, charitativní akce.  
Spolupracujeme: Na vytváření a uplatňování školní demokracie se školní samosprávou, na 
vytváření školního časopisu, na organizování žákovského života ve škole, spolupracujeme 
s Občanským sdružení při ZŠ Lehovec při organizování tradičních školních akcí, jako je 
recitační soutěž, pěvecká soutěž, Puňta - Já a můj pes, sportovní olympiády atd., 
spolupracujeme se studenty FF UK, kteří vedou třídní kluby v programu „Provázení“.  
Nabízíme aktivity pro volný čas: Kroužky keramické práce, anglický jazyk, francouzský 
jazyk, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, práce na počítači, 
moderní gymnastika, moderní tanec a step, hudebně dramatický kroužek, modelářský 
kroužek, karate, sportovní hry pro mladší a starší žáky, společenský, počítačový a 
sportovní klub, třídní kluby.  
  
ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most II.  
Charakteristika školy  
Žáci se učí podle vzdělávacích programů Základní škola a Rozšířené vyučování jazyků. Od 
3. ročníku rozšířená výuka jazyků (anglický jazyk), od 4. ročníku anglický a německý 
jazyk. Škola organizuje specializované dyslektické třídy. Žáci si mohou od 7. ročníku 

  



vybrat z těchto volitelných předmětů: sportovní výchova, společenskovědní seminář, 
konverzace v AJ, seminář a praktikum z přírodopisu, informatika, technické kreslení, 
nepovinný předmět logopedie. Školní družina má osm oddělení v provozu od 6.30 do 17 
hod. Škola pořádá školy v přírodě, lyžařský kurz, zájezdy do zahraničí, spolupracuje se 
střediskem Triangl, Komunitním centrem Motýlek, Klubíčkem, DDM, Pedagogicko 
psychologickou poradnou a zajišťuje širokou nabídku volnočasových aktivit pro žáky: 
kroužky na prvním stupni (výtvarný, moderní gymnastika, pěvecký sbor Ptáčata, náprava 
speciální poruchy učení, kopaná, florbal, umělecká řemesla, anglický jazyk 1. a 2. ročník, 
flétna, skautský kroužek); kroužky na druhém stupni (mladí žurnalisté, šikovné ruce, 
výtvarný kroužek, florbal, kopaná, odbíjená, školní knihovna, historický kroužek, klub 
mladých diváků, stolní tenis, školní infocentrum, počítače, paličkování a příprava na SŠ z 
matematiky a českého jazyka).  
Od letošního školního roku pracuje na škole psycholog, který je k dispozici žákům i 
rodičům při řešení jejich problémů. Integrovaným žákům s poruchou učení se věnují 
speciální pedagogové. Ve škole se od 1. do 9. ročníku realizuje projekt etické výchovy 
„Děti dětem“ a minimální preventivní program. Za ekologickou výchovu škola získala 
ocenění Ekoškola roku 2004. Žáci se účastní různých soutěží a olympiád, žákovská 
samospráva organizuje různé tradiční akce - vánoční trhy, vítání jara, sběr papíru, vydává 
školní časopis atd. Budova školy je moderně vybavena, k výuce žáci využívají dvě 
počítačové pracovny s internetem, tři multimediální jazykové laboratoře, odborné učebny, 
dále keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, kinosál, tři tělocvičny a venkovní víceúčelové 
hřiště.  
 
ZŠ Vybíralova 964, Černý Most II.  
Charakteristika školy  
40 tříd (z toho 4 specializované), 7 oddělení školní družiny (pro 1. až 4. ročník). Výuka 
jazyků: angličtina, němčina (pouze ve specializovaných třídách), volitelné předměty (7. až 
9. ročník): informatika, cvičení z matematiky, z češtiny, konverzace v angličtině, německý 
jazyk, pěstitelství.  
Zájmová činnost (pro první, eventuelně i druhý stupeň): klub mladého diváka, 
informatika, keramický kroužek, sborový zpěv, flétna, klavír, sportovní kroužek, aerobik, 
florbal, taekwon-do, tenisová škola, fotbal, kurz moderních tanců, estetický kroužek, ruční 
práce.  
Pravidelné akce: prodejní výstava keramického a výtvarného kroužku, školní akademie, 
vánoční besídka dyslektických tříd, školy v přírodě, vánoční turnaj v kopané a 
přehazované.  
Co vedení školy považuje za důležité: škola zabezpečuje výuku v dyslektických třídách 
ve 2. až 5. ročníku, na 2. stupni náprava dyslektických poruch v rámci českého jazyka, 
nadstandartní vybavení učeben chemie, biologie, fyziky, pracoven pro výuku výtvarné 
výchovy a práci v keramických kroužcích, tři nové počítačové pracovny s přístupem k 
intranetu a internetu, vlastní místnosti pro školní družinu se špičkovým vybavením, v 
jídelně možnost výběru ze dvou jídel, vysoká úspěšnost u přijímaček na SŠ i jazykové 
školy.  
  
ZŠ Bratří Venclíků 1140, Černý Most I.  
Charakteristika školy  
Výuka jazyků: angličtina od 4. ročníku, volitelné předměty: cvičení z českého jazyka a 
matematiky, sportovní hry, konverzace v angličtině, domácnost a dále dle zájmu žáků v 
konkrétním školním roce, péče o děti se specifickými poruchami: spolupráce s 
pedagogicko- psychologickou poradnou, integrace do běžných tříd, nápravy speciálním 
pedagogem.  
Zájmové aktivity a kroužky:  

  



a) vlastní - počítačové, zdravotnický, zpívání pro radost, výtvarný, přírodovědný, cvičení 
českého jazyka a matematiky pro oba stupně, vaření, florbal, knihovna, flétna.  
b) ostatní (cizí subjekty) - keramický kroužek, hra na hudební nástroje (flétna, klavír, 
kytara), výtvarný kroužek, Spectrum Praha (oddíl softballu a baseballu).  
Další informace o škole: sportovní zázemí tvoří 2 tělocvičny, hřiště pro softball, 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, škola na zkoušku pro nastávající prvňáčky.  
 
ZŠ Šimanovská 16, Kyje 
Charakteristika školy  
Škola se nachází v historickém jádru Kyjí a je školou rodinného typu. Budova školy je 
třípodlažní a prochází neustálými modernizačními změnami. Využívá hřiště s umělým 
povrchem a školní zahradu. Má 12 kmenových tříd, dvě jazykové laboratoře, dvě 
počítačové učebny, odbornou učebnu fyziky a domácích nauk. Třídy jsou vybaveny 
moderní audiovizuální technikou. V odpoledních hodinách jsou využívány obě počítačové 
učebny, kde si žáci osvojují a ověřují znalosti na výukových programech a zároveň 
získávají poznatky při práci s internetem. Ve výchovně vzdělávací oblasti je škola 
zaměřena na: prevenci sociálně patologických jevů; výchovu k volbě povolání; 
environmentální výchovu (rozvoj ekologického myšlení u dětí); výchovu k estetickému 
cítění (vytváření školní galerie výtvarných prací); vytváření školních tradic (jarmarky, 
velikonoce); výuku cizích jazyků (školní jazykové laboratoře); práci s žáky se 
specifickými poruchami učení. 
Školní kroužky: výtvarný, sportovní, práce s počítačem ve 4. a 5. ročníku, dramatický pro 
oba stupně, práce se žáky se specifickými poruchami učení, domácnost, přírodovědný, 
turistický, klub mladého diváka, flérna, stolní tenis, keramika, redakční kroužek - časopis 
Kyjáček. Před několika lety zavedla naše škola tradici konání Jarmarků. Před Vánocemi 
děti vytváří spoustu rukodělných výrobků, pečou cukroví a vánočky a pak toto zboží 
nabízejí na Vánočním jarmarku. Totéž se odehrává před příchodem jara. Zároveň na 
Jarmarku můžete vidět divadelní představení, v naší Galerii duha jsou vystavovány 
výtvarné práce žáků a ti nejlepší „malíři“ obdrží ceny. Škola organizuje lyžařský výcvik a 
školu v přírodě, sportovní a další aktivity. Volitelné předměty: informatika, seminář ze 
společenských předmětů, seminář a praktika z přírodovědných předmětů. Kladné 
hodnocení práce naší školy se projevuje při přijímacím řízení našich žáků na střední školy.  
Naší snahou je ve spolupráci se spolkem přátel školy a radou školy vytvořit pro žáky 
příjemné prostředí podnětné pro jejich všestranný rozvoj.  
 
ZVŠ Mochovská 570, Hloubětín  
Charakteristika školy  
18 tříd, 170 žáků, výuka probíhá podle vzdělávacích programů ZŠ (pro děti s poruchami 
chování), ZvŠ a PŠ. Speciální zařízení, které pomáhá dětem se specifickými potřebami co 
nejlépe zvládat učivo (i redukované) základní školy.  
Škola tvoří nedílnou součást vzdělávacího spektra MČ Praha 14.  
Pěkné, klidné prostředí, dobré materiální zázemí, snížený počet žáků ve třídách a vyvážený 
pedagogický sbor tvoří základ pro rozvíjení schopností dětí se specifickými potřebami. 
Škola pravidelně organizuje pro žáky lyžařské výcvikové kursy, kurzy plavání, školu v 
přírodě, hypoterapii, výlety a exkurze. Že se práce s dětmi daří, ukazují i výborné výsledky 
v soutěžích výtvarných, tanečních, pěveckých i sportovních. Kvalitní a vysoce 
profesionální práce speciálních pedagogů připravuje žáky pro úspěšné zvládnutí učebních 
oborů a budoucího života.  
Zájmové kroužky: keramický, turistický, počítačový, sportovní, stolní tenis, angličtina, 
němčina, práce s knihou, logopedie hrou, práce v domácnosti, šachy (náklady na provoz 
kroužků hradí škola).  
 

  



  
 

  



OPRAVY A ÚDRŽBOVÉ AKCE  
• Výměna oken MŠ Zelenečská       1 mil. Kč 
• Rekonstrukce elektrické instalace na ZŠ Bří Venclíků (1. etapa) 4 mil. Kč 
• Na všech základních školách bylo provedeno zasíťování PC,  3,8 mil. Kč 
• Stavební úpravy kuchyně MŠ Šebelova     0,9 mil. Kč 
• Oprava splaškové kanalizace MŠ Gen. Janouška    0,3 mil. Kč 
• Rekonstrukce hřiště a běžecké dráhy ZŠ Gen. Janouška (1. etapa) 3,3 mil. Kč 
• Rekonstrukce střechy v MŠ Kostlivého     1,4 mil. Kč 
• Rekonstrukce pavilonu „D“ ZŠ Gen. Janouška    3 mil. Kč 
• Výměna oken na ZŠ Vybíralova, zap. fasáda, pavilon C   2 mil. Kč 
• Výměna oken na schodištích ZŠ Bří Venclíků    1 mil. Kč 
• Rekonstrukce střechy MŠ Paculova     1,4 mil. Kč 
 
Mimo tyto investiční akce probíhaly na všech základních a mateřských školách běžné 
opravy a údržba (výměna podlahových krytin, malování a řada dalších oprav). 
 

  



Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9 a 14: 
U Nové školy 871 
190 00 Praha 9-Vysočany 

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

  



STŘEDNÍ ŠKOLY - soukromé subjekty 
       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN        ŠKOLNÍ ROK
 04/05 05/06 

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

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

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

ČERNÝ MOST 
 Střední odborné učiliště obchodu a služeb  Ing. Zdeňka Matoušová 

Za Černým mostem 362/3, Černý Most 
 

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

 
 
 
    

  



Soukromá střední odborná škola Start  
Chvaletická 918, Lehovec  
Obory: Ekonomika obchodu a služeb 64-43-M/005, čtyřleté denní studium ukončené 
maturitou. Zaměření: obchod, cestovní ruch  
Ekonomika oděvnictví 64-43- M/006, čtyřleté denní studium ukončené maturitou. Při 
zaměření studia na obchod jsou žáci připravováni pro práci na ekonomických úsecích 
nejrůznějších firem a k samostatnému podnikání v oblasti obchodu a služeb, při zaměření 
studia na cestovní ruch jsou připravováni pro práci v cestovní kanceláři nebo pro 
průvodcovskou činnost. Ekonomika oděvnictví je umělecko podnikatelský obor, ve kterém 
se žáci naučí navrhnout, nastříhat, ušít a předvést různé druhy oděvů a kromě toho 
absolvují podnikatelskou přípravu (PC, ekonomika, účetnictví, management apod.). Žáci 
všech oborů studují povinně 2 cizí jazyky - angličtinu jako maturitní jazyk a španělštinu 
jako druhý jazyk. Absolventi školy se úspěšně uplatňují na trhu práce. Mnozí absolventi 
dále pokračují ve studiu na VOŠ, jazykových školách, VŠ, odjíždějí do zahraničí apod.  
Škola má moderně a kvalitně vybavené klasické i odborné učebny (učebna informačních 
technologií, krejčovský ateliér, jazyková učebna, tělocvična, gymnastický sál, sportovní 
areál). Na konci školního roku probíhá zkouškové období (žáci se zbavují trémy, učí se 
plánovat a organizovat své povinnosti, opakují probrané učivo za celou dobu studia a 
připravují se tak k maturitě. Ke studiu přijímáme také dyslektiky, dysgrafiky a 
dyskalkuliky. Organizujeme tuzemské i zahraniční zájezdy, lyžařské i sportovní kurzy, 
návštěvy divadel, výstav, společenské a sportovní akce, plesy, úspěšné módní přehlídky. 
Žáci všech ročníků absolvují povinnou odbornou praxi, ve 3. a 4. ročníku v nejrůznějších 
firmách, hotelech a v cestovních kancelářích. Kromě klasické výuky tělesné výchovy 
nabízíme i nadstandardní výuku (squash, bazén), turistický oddíl a řadu nepovinných 
předmětů (cvičení z češtiny, čeština k maturitě, matematická cvičení, výtvarná výchova). 
Škola má bezbariérový přístup a WC pro vozíčkáře. 
   
Česko-italské jazykové gymnázium  
Sadská 530, Hloubětín  
Jako bilinquální škola přijímáme žáky po 7. tř. ZŠ. Na základě toho, že nový školský 
zákon vydal v letošním školním roce různá omezení, přistoupili jsme na to, že bez 
přijímacích zkoušek se mohou hlásit děti s průměrem do 1,4 bez známky 3. stupně z 
českého jazyka a cizího jazyka - ostatní musí dělat přijímací zkoušky. Pro školní rok 
2006/2007 může být přijato max. 40 studentů ( 2 třídy po 20 stud.) - moc se těšíme na ty 
nové žáky, kteří budou mít především zájem o studium cizích jazyků. Italština se studuje " 
a priori", tedy od začátku, žádné vstupní znalosti se v tomto novém jazyce 
nepředpokládají. K zajímavostem školy patří to, že 2/3 profesorského sboru tvoří muži a 
vyučuje tu celkem 6 cizinců (4 Italové, 2 Angličané), třídy mají max. 20 žáků, skupiny na 
výuku jazyků jsou asi po 10-12 žácích. Na závěr studia všichni konají státní zkoušku z 
italštiny v rámci EU, státní zkoušku z angličtiny vykonává asi polovina studentů. 
Reciproční stáže v Itálii jsou samozřejmostí. V posledních letech se k nám dostává stále 
více kvalitních dětí z Prahy 9 , a také z městské části Praha 14. Těšíme se na ně!  
   
Střední odborné učiliště obchodu a služeb  
Za Černým Mostem 3, Černý Most I.,  
Toto školské zařízení je souborem čtyř budov vzájemně propojených, kde probíhá 
teoretické vyučování, komplexní odborná výuka gastronomických oborů (kuchař, číšník, 
cukrář), aranžér (nově od 1.9.2004 obor pekař). Žáci obchodní oborů vykonávají odbornou 
praxi na smluvních pracovištích. Součástí školy je i domov mládeže s kapacitou 240 lůžek 
a školní jídelna včetně tří žákovských kuchařských pracovišť s kapacitou 700 jídel. 
Materiálně technické podmínky zajišťují komplexnost pro realizaci odborné výuky včetně 
nejmodernějšího vybavení s novými technologickými postupy. Přímo v objektu máme 

  



obor cukrář (3 dílny), obor pekař (1 dílna), obor kuchař, číšník (3 provozovny), obor 
aranžér (3 dílny).  
Studijní obory: Obchodník - čtyřletý studijní obor zakončený maturitou dále tříleté 
obory: prodavač květin, smíšeného zboží, potravin; aranžér, kuchař, číšník,  
cukrář - výroba, pekař a nástavbové studium: Podnikání v oborech obchodu a služeb, 
Podnikání v technických oborech. V rámci projektu Leonardo da Vinci realizujeme 
výměnné stáže žáků oboru kuchař, číšník, cukrář a máme zájem navázat i oborem pekař.  
  
Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.,  
v budově ZŠ Bří Venclíků 1140, Černý Most  
V červnu 2005 získala škola mezinárodní certifikát ISO 9001:2001. Gymnázium je čtyřleté 
a osmileté, přírodovědně zaměřené. Od primy do septimy mají studenti povinně 
dvouhodinový předmět informatiku a výpočetní techniku. Výuka probíhá ve dvou dobře 
vybavených počítačových učebnách. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů si studenti 
volí od sexty semináře přírodovědně nebo humanitně zaměřené. Anglický jazyk je povinný 
pro všechny studenty, druhým jazykem může být němčina, francouzština nebo španělština.  
Studentům se poskytují učebnice i sešity.  
Učebny jsou vybaveny novou didaktickou promítací technikou, máme pět datových 
projektorů, interaktivní tabuli, odbornou učebnu chemie a biologie.  
RNDr. Eva Závětová ředitelka školy  
  
Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.  
Kardašovská 691, Hloubětín  
Škola má rovněž mezinárodně uznávaný certifikát ISO 9001:2001. Žákům základní školy 
po ukončené 9. třídě nabízíme studium v oboru management cestovního ruchu ve čtyřletém 
cyklu. Ve škole se vyučují od prvního ročníku dva cizí jazyky, od druhého ročníku 
přistupuje další třetí cizí jazyk (je možno volit angličtinu, němčinu, španělštinu nebo 
francouzštinu). V nadstandardním rozsahu vyučujeme výpočetní techniku. Odborné a 
profilující předměty jsou technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, 
obchodní korespondence, účetnictví, výpočetní technika, průvodcovství, základy práva, 
podniková ekonomika, psychologie, zeměpis cestovního ruchu, učební a odborná praxe. 
Žáci si v rámci výuky řízení motorových vozidel mohou udělat řidičský průkaz s výraznou 
slevou. Absolventi jsou připravováni pro studium na VŠ, se znalostí výpočetní techniky a 
tří cizích jazyků naleznou uplatnění ve středních i vyšších funkcích v oborech 
poskytujících služby v cestovním ruchu i v oborech spojených s ekonomikou, 
marketingem a managementem ve výrobních i obchodních organizacích. Škola pořádá 
výukové zájezdy do mezinárodní jazykové školy v Anglii, zájezdy do zahraničí, praktická 
cvičení v terénu spojená s výukou průvodcovství a další. Studentům jsou k dispozici tři 
speciální počítačové učebny s neomezeným rychlým připojením na internet (další počítače 
máme na chodbě), ve výbavě školy je další technika jako např. 5 datových projektorů. 
Studentům se poskytují učebnice i sešity.  
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