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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.  

 
 

 



 8 



 9 

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

Vaše kronikářka 
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Vážení čtenáři, 
 
 

Děkuji Vše, milým lidem, kteří mne znali a dobře vědí, jaká jsem. Loučím se a vzpomínám 
na časy, které jsou dávno odváté pryč. Věřím, že se jednou probudím do lepší, uctivější a 
báječné společnosti.  

 
S láskou 
 
 
 
 
 

 
kronikářka Prahy 14 
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     Městská část Praha 14  
 

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

MČ Praha 14 se nachází se na severovýchodním okraji Prahy. Území zahrnuje původní 
historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice i sídliště Černý Most I. a II.  
Městská část je spravována zastupitelstvem, v čele radou a starostou. MČ a řídí se vnitřními 
předpisy (organizační řád s organizační strukturou, pracovní řád, kolektivní smlouva, etický 
kodex, spisová a skartační služba) vyplývajícími ze zákona 131/2000 Sb. - O hlavním městě 
Praze a Statutem hl. m. Prahy, či dalšími právními předpisy v platném znění. 

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

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

 
 
Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 

M 
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Symbolika - znak a prapor  
 

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

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

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

Do katastru Hostavice patří původní obec Hostavice a její čtvrť Jahodnice. Původní název 
obce Hostavice (Hostawicz) podle Antonína Profouse znamená ves lidí hostivinných. Na jih 
od vsi, při bývalé vídeňské silnici (Českobrodská), vznikla po roce 1925 legionářská kolonie 
nazvaná JAHODNICE. Když se začaly vyměřovat první stavební pozemky budoucí vilové 
čtvrti, zakladateli obce se stalo dvacet dva československých legionářů. Jahodnice převzala 
název místního označení Na Jahodnici, zaznamenaného na mapě z roku 1841. Katastrálně 
bývalá legionářská kolonie patřila a stále patří k Hostavicím a ve třicátých letech 20. století 
nesla zajímavý název Nové Hostavice Na Jahodnici u Dolních Počernic. 
 
 
HHiissttoorriiee  HHlloouubběěttíínnaa  
Hloubětín se stal v roce 1922 součástí Prahy a skládá ze čtvrtí Nového Hloubětína, Za horou a 
sídlišť Lehovec a Hloubětín. Podle starých zápisů byla obec Hloupětín založena v 10. století. 
Původně zde stávala tvrz, jejíž zbytky bylo vidět ještě v 17. století. Své jméno dostala snad po 
zdejším vladykovi Hlúpatovi, jenž tvrz obýval. Nejstarší písemná zpráva o Hloubětíně je 
z roku 1207: Innocenc III. v ní potvrdil řádu německých rytířů pět vesnic, které jim darovali 
Přemyslovci. Roku 1233 Hloubětín od řádu odkoupila královna Konstancie, vdova po 
Přemyslu Otakarovi I., a o dva roky později je se sousedním Humencem (ves zaniklá v 16. 
století, ležící na sever od Hloubětína) a s Hnidošicemi (zanikly v 15. století) věnovala špitálu 
sv. Františka na Starém Městě, kde poté vznikl řád křižovníků s červenou hvězdou. Roku 
1253 král Václav I. potvrdil špitálu jeho statky. V roce 1365, v době vlády Karla IV., byl 
v Hloubětíně postaven kostel sv. Jiří. Za husitské revoluce byl křižovníkům Hloubětín 
zabaven, ale roku 1454 jej král Ladislav Pohrobek opět řádu vrátil. V roce 1477 pronajali 
křižovníci na šest let hloubětínský dvůr Ondřejovi Běchovskému. K povinnostem nájemce 
patřilo odvádět polovinu výlovu z hloubětínských rybníků. Byl zde také kamenolom, z něhož 
byl ve 2. polovině 16. století dovážen kámen pro některé stavby na Pražském hradě. Počátkem 
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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. 
V dávných dobách hostil Hloubětín významné osobnosti v zájezdním hostinci na poděbradské 
stezce, jenž byl poslední zastávkou před pražskými branami (jeho čestnými hosty měl být Jiří 
Poděbradský se šaškem Palečkem, Karel IV. či Marie Terezie a její syn Josef II., po němž se 
do dnešních dob na Staré hospodě zachovala tzv. „císařská světnice“). Původní stavení 
zřejmě pocházelo z počátku 17. století, dnešní budova odpovídá klasicistní přestavbě. V patře 
je 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 sv. Bartoloměje a byl posvěcen papežem Janem Pavlem 
II. 27. dubna 1997 při jeho návštěvě České republiky. 
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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 
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útulek Spolku pro ochrannou péči o slabomyslné. Za okupace byl zámeček zabrán německou 
armádou. Po válce zde krátce sídlil Revoluční národní výbor a potom až do února 1948 přešel 
objekt do národní správy Židovské rady starších. Na začátku padesátých let tu působilo 
Vesnické divadlo, jehož provozovatelem byl Jednotný svaz českých zemědělců v Praze. Po 
zániku divadla se tu vystřídalo několik uživatelů. Od roku 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. Hloubětín se stala součástí Prahy roku 1922. 
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Příroda  
 
Na území Prahy se rozkládá okolo 88 chráněných území rozdělených podle různých kategorií, 
z nichž šest je národní přírodní památkou. Na Praze 14 můžeme nalézt dvě přírodní památky 
(Cihelna v Bažantnici a Pražský zlom v Hloubětíně a jednu přírodní rezervaci V pískovně na 
hranicích Hostavic s Dolními Počernicemi). Hydrologickou dominantou Prahy je nejdelší řeka 
Vltava. O stupínek níže je řeka Berounka. Na území Prahy je celkem přes sedmdesát potoků, 
přičemž délka jejich toků přesahuje 300 kilometrů. Na pravém břehu je jich čtyřicet dva a na 
levém třicet tři. Dalším krajinotvorným prvkem jsou vodní nádrže (rybníky, rekreační a jiné 
nádrže), kde mezi největší pražské rybníky patří Dolnopočernický rybník. Nepřehlédnutelný 
význam vodních toků a nádrží dokládá i to, že se většina pražských přírodních parků nalézá 
na přirozené ose z mnoha pražských vodních toků.   
 
 
 
Přírodní rezervace představuje menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením 
ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. 
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický i geomorfologický 
útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů 
s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 
přírody formoval svou činností člověk.  
 
 
NEJ..... 
Největší chráněné území: přírodní památka Klánovický les 
Nejdelším a nejvýznamnějším potokem na území Prahy: Rokytka, která pramení u 
Tehovce v okrese Praha-východ a její délka toku je 36,2 km a plocha povodí 140 km2.  
Nejstarší pražským dolem je důl sv. Antonína Paduánského z roku 1767, který ležel 
v hloubětínských Hutích, kde se těžilo křídové uhlí s velkým množstvím sulfidů. Ty se 
zpracovávaly pražením na kamenec nebo na českou kyselinu sírovou. 
 

 Přírodní památka 
Cihelna v Bažantnici (Hloubětín) 

Bývalá cihelna leží v Hloubětíně za železničním mostem, jedná se 4,38 hektarový úsek 
umístěný za křižovatkou Kolbenova x Kbelská. Zde najdeme jeden z nejvýznamnějších 
odkryvů peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru se zkamenělými 
otisky mnoha druhů rostlin. Rostliny jsou zde spíše rumištního charakteru, žije zde i mnoho 
zajímavých představitelů fauny.  
 

 Přírodní památka 
Pražský zlom (Hloubětín) 

Při severní konci ulice Průmyslové, na pravém břehu Rokytky kousek od kostela sv. Jiří v 
Hloubětíně se nalézá významná přírodní památka Pražský zlom geologického charakteru. Jde 
o odkrytou plochu Pražského zlomu, jde o jediný odkryv, kde jsou zachovány ordovické 
křemence a břidlice ve svahu nad Rokytkou.   
 
PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA 
rozsáhlý komplex přírodního parku zasahuje svou rozlohou 907,7 hektarů mezi pět pražských 
městských částí: Praha 14, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad Lesy i za 
hranicemi Prahy do Úval, Jiren a Šestajovic.  
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 Kyjský rybník 
Kyjský rybník představuje nádrž se stojatou vodou situovanou v městské zástavbě, jejíž 
bezprostřední okolí je většinou povahy přírodní - travnaté pásy lemované porosty houštin a 
alejemi. Pro rybáře se jedná o jeden z nejvýznamnějších rybníků s celoročním rybolovem, kde 
podle četnosti můžeme nalézt běžné druhy ryb: cejn, plotice, kapr, perlín, karas stříbřitý, 
okoun, candát, štika, úhoř a sumec. Rybník je rozdělen na tři části. Východní část je oddělena 
hrází a propojena se střední částí. Na jihozápadním konci rybník přetíná násep, s železničním 
mostem nad vodním příkopem a odděluje tam třetí součást s výpustní hrází u bývalého 
Kyjského mlýna.  
 

 Přírodní rezervace  
V Pískovně 

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

 Přírodní památka 
Počernický rybník 

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

 Přírodní památka 
Xaverovský háj 

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

 Přírodní rezervace  
Klánovický les 

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

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

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

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

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

Bílý kůň, jedna z největších a nejkrásnějších pražských podzemích prostor, se nachází 
severně od Hutí, přístupný je 9 m hlubokou větrací šachticí zanesenou odpadky, a dvěma 
dalšími propady. Celková délka podzemí je asi 350 m. Ručně tesané nepravidelné chodby 
dosahují výšky až 5 m a navozují impozantní dojem dómu. Místní pověsti o keltské svatyni či 
o starém klášteru jsou nepodložené, neboť Bílý kůň vznikl podzemním dobýváním pískovce. 
Podle místní legendy představuje Bílý kůň jeden z vchodů do podzemních chodeb, které 
spojovaly Prahu se Starou Boleslaví. Chodby jsou na povrchu vyznačeny čtyřiceti čtyřmi 
barokními kapličkami, jež odpovídají zastávkám poutníků mariánského kultu, při nichž se 
poutníci modlili. Tato verze se ale zdá velmi málo pravděpodobná. Druhá pověst vypráví o 
keltské svatyni, bohužel ani v tomto případě neexistuje jediný archeologický důkaz.  

Zlatý kůň - návrší v Hloubětíně směrem ke Kbelům nad lesem Bažantnice a 
mladoboleslavskou silnicí bylo po dobu téměř sta let dějištěm opakovaných a vesměs 
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neúspěšných pokusů o těžbu uhlí. Poblíž se také nachází přírodní památka Cihelna 
v Bažantnici.  

Podzemní chodby v Kyjích jsou soustředěny v bezprostředním okolí románského kostela 
sv. Bartoloměje, který prý stojí na místě bývalé tvrze s malou kaplí či nevelkým kostelíkem. 
Kostel sv. Bartoloměje připomíná pevnost se schodištěm a chodbami uvnitř dvojitých zdí a 
s okny v podobě střílen.  Podzemní  chodby zde vystupují spíše ve zkazkách a pověstech než 
v historických materiálech. Traduje se, že v roce 1910 se propadla u Freyova dvora místnost o 
rozměrech asi 4 x 5 metrů. V propadlišti se prý objevily zasklené dveře, vedoucí do podzemní 
chodby, která směřovala pod dvůr. Místnost sloužila jako ubytovna pro císařské „bílé rejtary“. 
Stála v místech, kde se sbíhalo hned několik chodeb. Mimo prvně objevenou chodbu zde byla 
další, vedoucí k Řehákovům, jiná mířila pod hrdlořezský dvůr, další pod kyjský kostel a 
k Čermákovům. Téhož roku byly chodby prohlédnuty, a protože byly ve velmi špatném stavu 
a hrozily zavalením, bylo rozhodnuto je zazdít. U kyjského kostela došlo také k propadu 
vozovky. Jiné lidové vyprávění je o tom, že správce Freyova statku, jakýsi Gnad, objevil v 
kyjských sklepeních vchod do podzemí. Světla svící se tam zhášela a špatně se tam dýchalo, 
neboť v chodbě byl otrávený vzduch. Na jejím konci byl rozšířený prostor, ve kterém se 
objevilo několik rakví se zdobenými víky. Protože se domníval, že tu jsou pohřbeni šlechtici, 
pokusil se některé z rakví otevřít, aby z nich vybral šperky. Krádež se mu nepovedla, ale prý 
stačil poškodit truhly. O jeho činu se dověděli na faře i u Freyů, a tak raději kyjský farář 
nechal prostor s rakvemi, a tím i případný vchod do podzemí, zazdít. Rakve vůbec nebyly 
prohlédnuty. Správce, který se je pokoušel otevřít, byl odsouzen za jejich poškození a dostal 
48 hodin vězení... Dále se hovoří o chodbě, která spojuje sklepení fary s podzemím kyjského 
kostela. V ní jsou prý vybudovány čtyři oltáře. Podobná chodba údajně vedla i z fary do 
dvora. Odvážnější tvrzení vypovídá o tom, že chodby vedly až do Staré Boleslavi, někteří 
uvádějí Dolní Počernice, Chvaly, Jenštejn. Ze sklepa chvalské hospody mají chodby 
pokračovat do vinořského zámku.  
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Správní obvod Praha 14 

 
Městská část Praha 14 

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

Orgány městské části Praha 14: 

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

 
 
 

Zastupitelstvo MČ Praha 14     volební období 2010-2014 
Volební účast v MČ Praze 14 byla nejnižší ze všech 57 městských částí – z 32 328 
oprávněných voličů jich přišlo pouhých 34,60 %, celopražská účast byla 44,43 %. 

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

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

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

 
SEZNAM ZASTUPITELŮ -   podle získaných preferenčních hlasů 
ODS (9 mandátů)     
MUDr. Kateřina Pavlíčková    2 868 
MVDr. Martin Pangrác    2 737 
Mgr. Jitka Žáková     2 745 
Josef Kutmon      2 695 
Jiří Zajac      2 663 
Ing. Pavel Mixa     2 667 
Ing. Jaroslav Chládek     2 647 
Ing. Tomáš Velík, MBA    2 772 
Vladimíra Petzoldová     2 625 
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TOP 09 (8 mandátů) 
Bc. Radek Vondra     3 109 
Soňa Tománková     3 039 
Mgr. Marek Polach     3 075 
Pavel Mašek      3 032 
Jan Hron      2 954 
Mgr. Vladimír Tománek    2 964 
Dr. Mgr. Petr Štulc     3 044 
Mudr. Jan Kaufman     3 126 bezpartijní 
Jan Rambousek     2 948 

 
ČSSD (7 mandátů) 
Mgr. Ing. Lucie Svobodová    2 240 
Jaroslav Jenšík     2 166 
Ing. Břetislav Vodák     2 149 
Lubomír Vůjtěch     2 219 
Hana Muhrová     2 194 
Linda Kroupová     2 145 
Josef Ťoupal      2 102 
 
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) (1 mandát) 
Jitka Krátká         937 
Viktor Šíma         890 bezpartijní 
 
Věci veřejné (2 mandáty) 
Jiří Šebek          781 
Zuzana Grigarová        745 
 
Strana zelených (2 mandáty) 
Ing. Ilona Picková     1 099 
Mudr. Lubomír Kulíšek       961 
 
 
 
Složení výborů Zastupitelstva MČ Praha 14 
Výbor finanční 
předseda:  Mgr. Dr. Petr Štulc 
tajemník:  Mgr. Daniel Rovan 
členové: Mgr. Vladimír Tománek 

Mgr. Ondřej Dolínek 
MUDr. Lubomír Kulíšek 
Ing. Václav Hollan 
MVDr. Martin Pangrác 
Jiří Zajac 
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Výbor kontrolní 
předseda:  MUDr. Kateřina Pavlíčková 
tajemník:  Mgr. Eva Štětinová 
členové: Jitka Krátká 

Miroslav Dvořák 
Zuzana Grigarová 
Ing. Ludmila Ševčíková  

Konec formuláře 

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

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

Vondra Radek Bc.    starosta     TOP 09 
Svobodová Lucie Ing. Mgr.  zástupkyně starosty    ČSSD 
Tománková Soňa    zástupkyně starosty    TOP 09 
Vodák Břetislav Ing.   zástupce starosty    ČSSD 
Ing. Ilona Picková   uvolněná funkce   SZ 
Polach Marek Mgr.    člen rady (neuvolněná funkce)  TOP 09 
Hron Jan     člen rady (neuvolněná funkce)  TOP 09 
Kroupová Linda    členka rady (neuvolněná funkce)  ČSSD 
Jenšík Jaroslav   člen rady (neuvolněná funkce)  ČSSD 
Vůjtěch Lubomír    člen rady (neuvolněná funkce)  ČSSD 
 
Komise Rady MČ Praha 14 
 
Rada městské části Praha 14 na svém 2. jednání dne 6. 12. 2010 zřídila usnesením  
č. 47/RMČ/2010 tyto komise:  
• Komise bezpečnostní a protidrogová  
• Komise bytová  
• Komise dopravní  
• Komise kultury a aktivit volného času  
• Komise majetková  
• Komise pro komunitní plánování  
• Komise pro rozvoj informačních technologií  
• Komise pro sociální věci  
• Komise územního rozvoje a životního prostředí  
 
Komise bezpečnostní a protidrogová 
Bezpečnostní a protidrogová koncepce a opatření, spolupráce s PČR a MP. 
předseda:   Mgr. Aleš Kuda 
tajemník:   Jana Štosková 
členové:  Mgr. Jakub Jiran 

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

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

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

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

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

 
Komise kultury a aktivit volného času 
Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit. Provoz 
kulturních zařízení ve správě MČ. 
 
předseda:   Pavel Mašek 
tajemník:   Ing. Zdenka Rehbergerová 
členové:  Ing. Drahomíra Marečková 

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

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

Tomáš Novotný 
Ing. Jiří Klíma, MBA 
Bc. Miloslav Krejčíček 
Jiří Šebek 
Ludmila Trnková 
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Komise pro komunitní plánování 
Rozvoj MČ v oblasti sociálních služeb a služeb pro občany v nepříznivé sociální situaci. 
Spolupráce s neziskovými organizacemi. 
 
předseda:   Mgr. Jitka Žáková 
tajemník:   Mgr. Jan Špatenka 
členové:  JUDr.Jana Bašná 

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

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

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

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

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

Bc. Michal Práger 
MUDr. Jan Kaufman 
Hana Muhrová 
MUDr. Jitka Nováková 
Adam Mezenský 
Martin Pecka  
Mgr. Daniel Koláček 
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Komise územního rozvoje a životního prostředí 
Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a ochrany životního 
prostředí; údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů. 
 
předseda:   Ing. Jiří Feřtek 
tajemník:   Ing. Jana Lebedová 
členové:  Ing. Jaroslav Chládek 

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

 
Vedení radnice a personální změny ve vedení radnice MČ Prahy 14 k prosinci 2011 

Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém 6. zasedání ze dne 20.12.2011 mino jiné odsouhlasilo 
personální změny ve vedení radnice. Uvolněná zástupkyně starosty za TOP09 Soňa 
Tománková byla hlasováním zastupitelstva odvolána ze své funkce. Na tuto funkci byl 
klubem TOP09 navržen zastupitel za TOP09 Mgr. Aleš Kuda. Ten byl zastupitelstvem přijat a 
stal se tak novým uvolněným zástupcem starosty za TOP09. Na uvolněné místo v Radě MČ 
Prahy 14, po rezignaci Mgr. Marka Polacha (TOP09), byl navržen a zvolen Pavel Mašek 
(TOP09). Tímto krokem se Rada MČ Praha 14 doplnila na standardních devět členů. 
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Konec formuláře 

Zastupitelstvo MČ Praha 14 

 

Grigarová Zuzana  
politická příslušnost: VV 
povolání: asistentka advokáta 
funkce: členka Zastupitelstva m.č. Praha 14 
výbory: Výbor kontrolní 

 

Hron Jan  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání: podnikatel 
funkce: člen Rady m.č. Praha 14 

 

Chládek Jaroslav Ing.  
politická příslušnost: ODS 
povolání: OSVČ 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise územního rozvoje a životního prostředí 

 

Jenšík Jaroslav  
politická příslušnost: ČSSD 
povolání: podnikatel 
funkce: člen Rady m.č. Praha 14 
komise: Komise bytová 

 

Kaufman Jan MUDr.  
politická příslušnost: BEZPP 
povolání: primář interního oddělení  
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise pro sociální věci 

 

Krátká Jitka  
politická příslušnost: KSČM 
povolání: učitelka  
funkce: členka Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise kultury a aktivit volného času 
výbory: Výbor kontrolní 

 

Kroupová Linda Mgr.  
politická příslušnost: ČSSD 
povolání: poradce 
funkce: členka Rady m.č. Praha 14 
komise: Komise pro komunitní plánování 

 

Kuda Aleš Mgr.  
členem zastupitelstva od 6.12.2011  
politická příslušnost: TOP09 
povolání:  
funkce: zástupce starosty m.č. Praha 14 
komise: Komise bezpečnostní a protidrogová 
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Kulíšek Lubomír MUDr.  
politická příslušnost: SZ 
povolání: lékař 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
výbory: Výbor finanční 

 

Kutmon Josef  
politická příslušnost: ODS 
povolání: obchodní ředitel 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise dopravní 

 

Mašek Pavel  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání: předseda správní rady nadačního fondu  
funkce: člen Rady m.č. Praha 14 
komise: Komise kultury a aktivit volného času 

 

Mixa Pavel Ing.  
politická příslušnost: ODS 
povolání: obchodní manažer 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise dopravní 

 

Muhrová Hana  
politická příslušnost: ČSSD 
povolání: poštovní úřednice  
funkce: členka Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise pro sociální věci 

 

Pangrác Martin MVDr.  
politická příslušnost: ODS 
povolání: obchodní ředitel 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
výbory: Výbor finanční 

 

Pavlíčková Kateřina MUDr.  
politická příslušnost: ODS 
povolání: lékařka 
funkce: členka Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise územního rozvoje a životního prostředí 
výbory: Výbor kontrolní 

 

Petzoldová Vladimíra  
politická příslušnost: ODS 
povolání: technik - důchodce 
funkce: členka Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise pro sociální věci 
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Picková Ilona Ing.  
politická příslušnost: SZ 
povolání:  
funkce: uvolněná předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání a místní agendy 21 
výbory: Výbor pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 

 

Polach Marek Mgr. 
členem Zastupitelstva do 5.12.2011  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání: manažer - biotechnologie 
funkce:  

 

Rambousek Jan  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání: multimediální technik 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise pro rozvoj informačních technologií 
výbory: Výbor pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 

 

Svobodová Lucie Ing. Mgr.  
politická příslušnost: ČSSD 
povolání:  
funkce: zástupkyně starosty m.č. Praha 14 

 

Šebek Jiří  
politická příslušnost: VV 
povolání: stavební technik 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise majetková 

 

Šíma Viktor  
politická příslušnost: BEZPP 
povolání: technik 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 

 

Štulc Petr Mgr. Dr.  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání: finanční ředitel 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
výbory: Výbor finanční 

 

Tománek Vladimír Mgr.  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání: podnikatel 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
výbory: Výbor finanční 



 - 8 -  

 

Tománková Soňa  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání:  
funkce: členka Zastupitelstva m.č. Praha 14 

 

Ťoupal Josef  
politická příslušnost: ČSSD 
povolání: OSVČ 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise majetková 

 

Velík Tomáš MBA  
politická příslušnost: ODS 
povolání: kontrolor 
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
výbory: Výbor pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 

 

Vodák Břetislav Ing.  
politická příslušnost: ČSSD 
povolání:  
funkce: zástupce starosty m.č. Praha 14 

 

Vondra Radek Bc.  
politická příslušnost: TOP 09 
povolání:  
funkce: starosta m.č. Praha 14 
výbory: Výbor pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 

 

Vůjtěch Lubomír  
politická příslušnost: ČSSD 
povolání: revizní technik 
funkce: člen Rady m.č. Praha 14 
komise: Komise bytová 

 

Zajac Jiří  
politická příslušnost: ODS 
povolání: živnostník  
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise majetková 
výbory: Výbor finanční 

 

Žáková Jitka Mgr.  
politická příslušnost: ODS 
povolání:  
funkce: člen Zastupitelstva m.č. Praha 14 
komise: Komise pro komunitní plánování 
výbory: Výbor pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 

Konec formuláře 
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Zastoupení stran v Zastupitelstvu:    

politická příslušnost    počet mandátů    
ODS 9 

TOP 09 8 

ČSSD 7 

SZ 2 

BEZPP 2 
VV 2 

TOP09 1 

KSČM 1 
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II. kapitola/2011   Obyvatelstvo, péče a bezpečnost 
 
 

 Občansko-správní agenda 

 Sociální a zdravotní záležitosti 

 Sociální zabezpečení a státní sociální podpora 

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

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

 

Sociální a zdravotní záležitosti  
 
Paprsek se rozrůstá 
Dětské centrum Paprsek v Hloubětíně je zařízení 
komplexní péče o děti a mládež se závažnými a 
kombinovanými postiženími, zřízené Magistrátem 
hlavního města Prahy. V roce 2005 byl nově otevřen 
zrekonstruovaný přízemní objekt v areálu Paprsku, 
který začali využívat mladí dospělí se závažným a 
kombinovaným postižením, kteří již z dětského centra 

„odrostli“, ovšem pro svůj handicap nebyli schopni začlenit se do běžného života. Další 
významný krok na této bohulibé cestě pomáhání postiženým byl učiněn na samém závěru 
loňského roku. Přístavbou patra na stávající přízemní budovu 
vzniklo za necelý rok „Centrum pro rodinu prof. Zdeňka 
Matějčka“, které slouží jako zázemí pro žadatele o 
náhradní rodinnou péči. Centrum svým klientům nabízí 
opravdu širokou strukturu možností využití, je tu např. 
poradenství pro rodiny s dětmi v oblasti psychologie, 
logopedie, fyzioterapie, terapie podle M. Montessori, 
arteterapie a keramika, canisterapie, muzikoterapie, 
psychomotorická cvičení a mnoho dalších. Poradenství v 
Centru je jednak pro rodiny s dětmi, které se v nich narodily, ale i pro rodiny s dětmi 
osvojenými nebo v pěstounské péči. Při otvírání tohoto denního stacionáře ocenil ředitel DC 
Paprsek PhDr. Jaroslav Šturma pomoc všech, kteří se o jeho výstavbu, vybavení a provoz 
zasloužili. Zvlášť poděkoval všem sponzorům, mezi nimiž vyzdvihl Konto Bariéry. 

text a foto: ves a archiv Paprsku 
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Koncert pro Jeffa  

Pestrá společnost, o.p.s., která sídlí na Černém 
Mostě a zabývá se výcvikem asistenčních a 
vodících psů, uspořádala již 2. ročník 
benefičního koncertu v divadle Na Zábradlí, 
tentokrát na podporu výcviku asistenčního psa 
Jeffa pro vozíčkáře Michala. Záštitu nad 
koncertem převzal Michal Horáček, který 
návštěvníky provedl večerem. K této 
příležitosti pestré společnosti složil speciální 
villonskou baladu o psu. Vrcholem večera 

bylo slavnostní předání asistenčního psa Jeffa, který všem v sále svou práci předvedl. 
Partnerem benefičního koncertu byla nadace Divoké Husy, která zdvojnásobila výtěžek z 
prodaných vstupenek a firma SVS, spol s.r.o., která svým finančním darem pokryla náklady 
na koncert. 

Alena Schutová, foto archiv Pestré společnost 
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Nový domov pro 12 dětí 
Málokdo v naší městské části to asi ví, ale 
sídliště Černý Most se letos stalo už počtvrté  
domovem pro děti z dětských domovů. Po 
dvou bytech – v ulici Bobkově a Bryksově, 
byly 16. února slavnostně otevřeny další dva 
v ulici Anderleho a Bojčenkově. Nastěhovaly 
se do nich děti z dětských domovů v 
Klánovicích a Dolních Počernicích, které v 
bytech 4+1 bydlí po šesti spolu s 
vychovatelkami, a toto nové prostředí jim 
nahrazuje přirozený domov a rodinu. 
Magistrát hlavního města tyto byty uvolnil pro děti z dětských domovů ze svého bytového 
fondu a na své náklady je i vybavil. Otevření posledních dvou bytů se účastnil náměstek 
primátora Antonín Weinert a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva 
hl. m. Prahy Marie Kousalíková. Za děti poděkoval ředitel Dětského domova v Dolních 
Počernicích Martin Lněnička a vyslovil naději, že se bude v tomto bohulibém trendu i nadále 
pokračovat. 
 

 
Ples princů a princezen 
Letos proběhl už tradiční Ples princů a princezen, 
pořádaný DDM na Černém Mostě, premiérově 
v kulturním domě Kyje. Oproti malé zrcadlové síni v 
DDM, kde byly tyto plesy až dosud, měly děti nyní k 
dispozici celý velký sál kulturního domu i s pódiem. A 
opravdu si ho užily! Zvláště pódium lákalo malé 
tanečníky, neboť nabízelo onen zvláštní pocit 
účinkujícího před naplněným hledištěm. Zrak přecházel 
nejen z nádherných rób, ale i z umění tanečních skupin a 

šikovnosti všech při královských soutěžích. 

 
 
Valentýnský den 
V nízkoprahovém klubu Pacific (při KC Motýlek) na Černém Mostě, letos 
svátek sv. Valentýna trochu předběhli. Protože se ve čtvrtek vždycky schází 
společně malý i velký klub (děti 6–12 i teenageři 13–18), udělali si 
Valentýna už ve čtvrtek 10. února. Sami si namalovali plakáty, pouštěli 
hudbu, hráli fotbálek a povídali si o citátech, které pro všechny připravila 
zastupující vedoucí Pacificu Simča Vittová. Vybrala záměrně citáty laděné 
na lásku a přátelství a společně si pak povídali o tom, co která myšlenka 
znamená.  
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Karneval pro maminku a tatínka 
Valentýnský karneval uspořádalo MC Klubíčko YMCA Praha na 
Černém Mostě 16. února pro děti na celé dopoledne. Protože se 
konal právě dva dny po sv. Valentinu, věnovali ho všem maminkám 
a tatínkům, kteří do Klubíčka s dětmi chodí. Historicky už 12. 
karneval zahájila lektorka odborných programů Marie Nováková a 
spolu s vedoucí a koordinátorkou MC Klubíčko Lucií Pernicovou 
děti provedly celým zajímavým programem. Děti převlečené za 
nejrůznější pohádkové bytosti, zvířátka či profese se vyřádily při 
tancování, zpívání a soutěžení, při kterém nechyběly zkoušky umu 
ani pohybového nadání. Nakonec dostalo všech téměř 50 
přítomných dětí ještě sladkou odměnu od firmy Bramac. 
 
 

 
 
První ples PEStré 
Už jste někdy viděli tančit na plese psa? Že ne? Tak to jste asi nebyli na prvním plese PEStré 
společnosti o.p.s. v kulturním domě v Kyjích 19. března. Protože se PEStrá společnost zabývá 
m.j. výcvikem asistenčních a vodících psů pro handicapované 
spoluobčany, byla tady přítomnost psí tanečnice jaksi normální. 
Fenka border - kolie Megi předvedla se svou cvičitelkou Petrou Malou 
opravdu obdivuhodné psí kousky – tzv. dogdancing. Abychom ale ne 
opomněli všechny ostatní: v úvodu zavířily sálem páry z 
tanečního kroužku Tango o.s. a zahájily ples předtančensím. 
Moderování se ujala dvojice Alena Schutová a Michal Prager, 
kteří měli situaci o to těžší, že Alena četla své výstupy Brailovým 
slepeckým písmem a Michal se pohyboval na vozíku. Ples měl 
ale ještě několik dalších výjimečností, k nimž určitě patří první cena 
v tombole – dárkový voucher na zážitek „Procházka Prahou s 
vodícím psem“, ale i vyhlášení dobrovolníků roku, jimiž se 
stali Ondřej Šimánek a Maruška Krušinová. Výtěžek ze 
vstupenek, tomboly a celovečerní veřejné sbírky půjde na letní rekondiční pobyt v Doksech 
pro klienty PEStré společnosti. Záštitu nad plesem převzala radní Ing. Ilona Picková. 
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Mezinárodní den Rómů 
Dne 8. dubna proběhl již druhý ročník oslav Mezinárodního dne Romů, jehož posláním je 

přiblížení romské kultury a tradic veřejnosti. K 
tomuto datu se váže založení celosvětové 
Mezinárodní romské unie, která vznikla v roce 
1971 v Londýně. Letos přijel oslavu podpořit 
vzácný host – velvyslanec USA v ČR Norman 
L. Eisen, který spolu se starostou MČ Praha 14 
Radkem Vondrou přivítal všechny přítomné a 
popřál příjemné prožití tohoto svátku všech 

Romů. V následném, bohatém kulturním 
programu se představili Gipsy Strings, 
Davidovci, kapela z Černého Mostu Čonkovi a 
mnoho dalších. Vrcholem celého odpoledne bylo 
vystoupení Radoslava Bangy ze známé kapely 
Gipsy.cz. Návštěvníci si také prohlédli výstavu 
řemesel (košíkářství, výroba košťat, umělecké 
řezbářství a voskařství), ochutnali romskou 
kuchyni a někteří si nechali vyložit budoucnost z 
karet. Nesmíme zapomenout ani na vystupující, 
hosty a všechny ostatní, bez kterých by se toto příjemné setkání nemohlo konat.  
 
 
 
Květa Fialová na Černém Mostě 
V předvelikonočním čase přišla do restaurace 
Sportovka na Černém Mostě mezi naše 
handicapované spoluobčany herečka Květa 
Fialová. Společně si povídali, zpívali, herečka 
ochotně pózovala při pořizování památečních 
fotografií a odpovídala na zvídavé otázky. Tak se 
mimo jiné dozvěděli, že jejich osudy jsou jí velice 
blízké, protože její maminka žila s handicapem 
většinu svého života – přišla o nohu a musela nosit 
protézu. Během vyprávění došlo i na téma věk, 
takže se nakonec ukázalo, že Květa Fialová je 
mezi přítomnými nejstarší. Od té chvíle všechny 
svým jemným, hladivým hlasem oslovovala jedině „holky a kluci“, proti čemuž nikdo z nich 
neprotestoval. Příjemné odpoledne uspořádala Městská část Praha 14 spolu s příspěvkovou 
organizací KVIZ Praha 14.  
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 Jarní Ekoden 
Tradiční jarní Ekoden, pořádaný o.s. Občanská inspirace na Černém Mostě, proběhl poslední 

dubnový den za krásného slunečného počasí. 
Deset zajímavých stanovišť bylo tentokrát 
průřezem všemi dosud pořádanými Ekodny a 
měly být také výběrem toho nejlepšího a dětmi 
nejvyhledávanějšího. Důvod byl prostý: o.s. 
Občanská inspirace na Černém Mostě z 
ekonomických důvodů končí a s ní i oblí bené 
Ekodny, takže tento byl poslední. Derniéry se 
zúčastnily jako hosté Lesy hl.m. Prahy, o.s. 
Devět životů (pomáhá opuštěným kočkám v 
Praze) a sociální dílna Košára – výroba 

proutěného zboží. A co se dětem nejvíc líbilo? Setí semínek do malých květináčků, vyrábění 
proutěných ozdobiček, vymýšlení domečků pro čmeláky a vyrábění hraček pro kočičky. Také 
o tom všem napsaly a nakreslily do posledního vydání Eko Listů Prahy 14, které vznikaly 
během celého dne na jednom ze stanovišť. Občanská inspirace si za svou práci pro děti i 
dospělé za 13 let své existence na Černém Mostě zaslouží od všech velký dík.  
 

Den otevřených dveří v Paprsku 
Už půl roku je otevřen nově zrekonstruovaný objekt Paprsku v 
Šestajovické ulici, který jako denní stacionář pomáhá komplexní péčí 
dětem a mládeži se závažným a kombinovaným postižením. V polovině 

června tady uspořádali Den otevřených dveří, při kterém si návštěvníci prohlédli celý areál a 
seznámili se s možnostmi jeho využití. Je tu poradenství pro rodiny s dětmi 
v oblasti psychologie, logopedie a fyzioterapie, dále terapie podle M. Montessori, arteterapie 
a eramika, muzikoterapie, canisterapie, psychomotorická cvičení, další herny, kuchyňka i 
vířivka. Záběr je opravdu široký, takže Paprsek nabízí v „Centru pro rodinu prof. Zdeňka 

Matějčka“ rovněž ambulantní služby, poradenství pro rodiny s 
náhradní pěstounskou péčí, řeší tu i psychické problémy 
dospělých, k dis pozici je sociální pracovnice. Ve středisku si 
pochvalují těsnou spolupráci se ZŠ Hloubětínská, jejíž 
sportoviště využívají. Dále 
svým klientům nabízejí 
zážitkové kurzy, jezdí s nimi 
na vodu a dokonce byli i v 
Itálii, dělají pro ně spoustu 
dalších bohulibých činností, 
jejichž souhrn by se do 
jednoho odpoledne otevřených 
dveří ani nevešel. Tím spíš, že 

musel zůstat čas na muziku, při které se zpívalo i tancovalo 
ostošest. To muselo ředitele DC Paprsek PhDr. Jaroslava Šturmu (na snímku dole) těšit asi 
stejně jako vřelá slova uznání spokojených návštěvníků.  
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Klubíčko v pohádkovém lese 
Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha uspořádalo ve spolupráci se studenty Gymnázia 
Špitálská dětský den v pohádkovém 
lese. Tato akce se stává tradicí, letos se 
konala již potřetí. Počasí nás v tomto roce 
opět napínalo, do poslední chvíle 
nebylo jasné, zda nezačne pršet. V 
lesoparku nad Kyjským rybníkem 
proměněném v kouzelný pohádkový les 
potkaly děti mnoho pohádkových 
bytostí, např. Dlouhého, Širokého a 
Bystrozrakého, vodníka, Rusalku, děda 
Vševěda, rytíře, loupežníky, 
čertíky a čarodějnice, které dohlížely na plnění úkolů. Lesopark byl plný výskání a dětského 
švitoření, některé děti plnily jednotlivé úkoly i několikrát po sobě. Netradiční dopoledne si 
užily nejen děti, jejich rodiče a prarodiče, ale také studenti proměnění v pohádkové bytosti. 
Účast byla veliká, sešlo se 117 soutěžících dětí se svým doprovodem. Kromě obyvatel Prahy 
14 se soutěží zúčastnili i návštěvníci ze sousedních městských částí. 

text a foto: Lucie Pernicova 
 
 
Amazonky na Smrku 
Jako každý rok jsme se v květnu zúčastnily tradiční charitativní akce Květinový den, který 
spolupořádá Junák s Ligou proti rakovině. Jako každý rok jsme prodávaly symbolické 
květinky měsíčku zahradního (letos s fialovou stuhou) celé dopoledne u metra na Rajské 
zahradě a také jsme obešly prostory u Alberta, pošty a městského úřadu. 800 květinek jsme 
nakonec přece jenom zvládly rozprodat a 
kolem poledne se rozešly domů s hřejivým 
pocitem u srdíček, že jsme po mohly dobré věci. 
Díky všem kdo se akce zúčastnil a také těm, 
kteří neváhali přispět a zakoupili si žlutou 
květinku. Na konci května nás po delší době 
čekal třídenní výlet do Ludvíkova pod 
Smrkem, do chaty bývalého skauta. 
Navečer byly na programu stolní karetní hry 6 bere a Střelené kachny, a pak společná hra 
Parlament. Po ranní rozcvičce, hygieně a snídani vyrážíme na celodenní výlet na nejvyšší 
horu Jizerek Smrk. Během dne hrajeme za pochodu různé hry a plníme body z cestiček. 
Stavujeme se také u pramene Kyselky, na Smrku obědváme a navštěvujeme zdejší rozhlednu, 
ze které je krásný výhled do kraje. Nazpátek jdeme jinou cestou – přes Nebeský žebřík a 
chatu Hubertku. Ušly jsme 17 km. V Ludvíkově se ještě stavujeme na návsi u hasičské 
nádrže, kde místní právě pořádají kácení májky. Holky si zkouší zajezdit na člunu po nádrži a 
sestřelují kuželky. Na zahradě pak opékáme hady z těsta, zpíváme při kytaře a po setmění 
absolvujeme malého bobříka odvahy – trasu se 3 svíčkami a listinami. Poslední den vyrážíme 
na malou prohlídku blízkého okolí – obdivujeme místní zvířátka. Sousedi vlastní stádo 20 
oveček, chovný rybník s rybami a také několik pejsků. Na nedalekém statku si na rozlehlých 
pastvinách hladíme a jablíčky krmíme koníky. V chatě se koná soutěž ve škrábání brambor, 
píšou se deníky, koná se etapa – tvorba originálních účesů na hlavě a vaří se obídek. 

Eliška Hermannova – Rusalka, 
vedoucí oddílu Amazonek 
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10 let Komunitního centra Motýlek 
Letos v dubnu uplynulo 10 let od založení Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy, které na Černém Mostě provozuje Komunitní centrum 
Motýlek. Za tu to dobu přivítalo stovky dětí a jejich rodičů. Jen za 
loňský rok navštěvovalo mateřské centrum 437 klientů, nízkoprahový 
klub Pacific 368 dětí a dospívajících, a 48 dětí se zdravotním 
handicapem docházelo do centra denních služeb. A jak centrum 
dětem pomáhá? To nejlépe vědí ti, kteří jeho služby využívají:  
 
„Když jsme se v synových třech letech dozvěděli jeho diagnózu 
(dětský autismus), KC Motýlek byla jasná volba. První rok jsme 
navštěvovali hernu s programem a muzikoterapii s cílem, aby se 

alespoň na chviličku ode mne dokázal odpoutat. To se podařilo a není nikdo, kdo by neviděl, 
jak velký pokrok L. za ten rok udělal, díky úžasnému a citlivému přístupu.“ 
„K. dochází do Motýlku moc rád a velice se tam těší. Je to vlastně jediné místo, kam se těší a 
odkud se vrací v dobré náladě. Tak jako Motýlek ho nepotěší ani dovolená u moře či cokoli 
jiného. Patří Vám mé uznání, zdá se, že překonáváte i nepřekonatelné…“. 
Financování aktivit centra je závislé převážně na dotacích a grantech, které však nepokrývají 
veškeré náklady. Proto je velmi důležitá i podpora sponzorů a jednotlivců, kteří jsou ochotní 
věnovat část vlastních příjmů na dobrou věc. KC Motýlek každoročně pořádá benefiční 
koncert s cílem získat další nezbytné prostředky na činnost. Ten letošní proběhl v Areálu 
Šeberák, pod záštitou MČ Praha 14 a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Bez nároku na 
honorář zde účinkovali Jiří Dědeček, Ivan Hlas a další atraktivní interpreti. Koncert 
moderovala patronka Motýlku Ester Janečková. Připraven byl i doprovodný program pro děti. 
Tato benefiční akce se konala díky významné podpoře společností S.O.S. – DEKORACE, 
s.r.o. a PPF Banka a.s., pomoci Mgr. Eriky Olbertové, výše jmenovaných institucí a dalších 
partnerů. Tímto bychom rádi poděkovali všem partnerům, účinkujícím i dobrovolným 
pracovníkům, bez jejichž pomoci by se benefiční koncert neuskutečnil. Děkujeme  

PhDr. Hana Urbanová 
ředitelka Komunitníiho centra Motýlek 

 
 

Letní tábor kyjských skautů 
Letošní tábor našeho 65. chlapeckého a dívčího 
oddílu z Kyjí byl velmi výjimečný. Jednalo se o 
jubilejní 20. tábor. Tradičně se konal v Jívce, 
kousek od Adršpašsko-teplických skal. Jako každý 
rok se musel nejdříve celý tábor postavit na 
prázdné louce uprostřed lesů. Proto již ve středu 
před táborem vyrazil náklaďák s veškerým 
vybavením a partou stavěčů na místo. Tato parta se 
skládala ze současných a bývalých členů našeho 
střediska spolu s obětavými tatínky našich dětí. 

Vše proběhlo podle plánu a tak v sobotu 2. 7. mohly přijet děti a zbytek vedoucích. Tím 
oficiálně náš tábor začal. Počasí celkem přálo a podařilo se nám uskutečnit všechny 
plánované výlety. Navštívili jsme Adršpach i Hronov, kde jsme byli na pouti, chlapci měli 
výlet na dělostřeleckou tvrz Stachelberg, děvčata byla v Babiččině údolí. Samozřejmě jsme 
podnikli spoustu výletů v blízkém okolí tábora, včetně přespání pod širákem. Jako každý rok 
jsme pořádali den oslav, kdy oslavujeme svátky a narozeniny všech táborníku, kteří je mají 
během tábora. Pokud jsme nebyli na výletech, hráli jsme mnoho her, včetně celotáborové. 
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Jelikož to byl tábor jubilejní, název celotáborové hry byl: „Po stopách 20 táborů“. Jednotlivé 
etapy byly vybrány podle nejúspěšnějších částí minulých táborových her. A tak například děti 
jedly rýži vlastnoručně vyrobenými hůlkami, stavěli přístřešky pro přespání, jezdily na 
lodičkách na rychlost, závodily poslepu s kárkou a podobně. Jediné čeho jsme litovali, byla 
skutečnost, že tábor je pouze 14 dní, po  kterých se budeme muset všichni vrátit zpět do 
Prahy. Všemi byl hodnocen jako velmi podařený, a proto se již všichni těšíme na ten příští, 
jedenadvacátý. 

Petr Lukeš a Kristýna Karpíšková 
 

Tentokrát jsme byly loupežnice 
Letošní skautský tábor v Trkově se nám opětovně vydařil, i když na začátku bylo počasí 
hodně proti nám – vydatně celé dny pršelo a občas přišly i bouřky. Táborová hra a program 
byl loupežnický – podle stejnojmenné knihy od Astrid Lindgrenové „Ronja – dcera 
loupežníka“, ze které si během tábora čteme. Jsme rozdělené do tří tlup: Zubejdy (oranžová), 
Větrnice (zelená) a Hejhuly (fialová). V barvě své tlupy máme nabatikovaná trička se znakem 
loupežníka. Při slavnostních chvílích nosíme vyrobené loupežnické kostýmy z pytlů a 
papírové čapky. Za jednotlivé etapy získávají týmy do svých obálek rozstříhané dílečky z 
mapy okolí podle které pak nakonec naleznou své poklady. Každá loupežnice sbírá do svého 
vyrobeného měšce stříbrňáky a zlaťáky, vyrobené ze zátek od piv, jenž se proměňují za zlaté 
cihličky. Ale pozor na Sarku Farku – nejstrašlivějšího loupežníka všech dob – ten se 
specializuje na kradení neukrytých měšců!!! Během tábora nám u nástěnek vyrostl Mattisův a 
Borkův hrad spolu s Vlčí soutěskou, Ronjinou tůňkou a třemi maketami loupežníků. Každá 
loupežnice ráda zpívá a tak nechybí oblíbené loupežnické písničky z Lotranda a Zubejdy – při 
budíčku, při večerce a na svolávání na etapu. 
V Mat ti sově lese jsme potkaly nejednu lesní bytost – bludičky, skřítky Čumbrky, skřítky  
Šedivíky a také Divé Větrnice. Ale nebojte se ani ostatní táborový program nechyběl. Klasika 
= rozcvičky, služba v kuchyni, noční hlídky, slavnostní ohně + slibový, sběr lesních plodů, 
různé hry a soutěže, plnění cestiček + malých orlích per, psaní deníků, koupání v rybníku, 
vodní klouzačka, jízda na člunu, vaření na ohni, zpěv s kytarou apod. Z výrobků: sádrové 
masky, výrobky z čajových sáčků, quiling – aneb obrázky z barevných proužků, svíčky ve 
skleničkách, náramky přátelství z korálků apod. Také jsme si udělaly tři celodenní výlety – do 
Petrovic na rozhlednu Kuníček, pěšky na zříceninu hradu Zvěřinec a do Prčic. Také jsme se 
podívali po okolí, do Boru za zvířátky a do sousedního tábora v Rovině. Díky všem rodičům, 
kteří nám pomohli se stavbou tábora a především Ladě s Rikitanem za jejich starost a péči o 
bezproblémový chod tábora. Loučíme se s vámi naším táborovým pokřikem: 
My jsme zdatné tábornice – hrajem si na loupežnice. V měšci máme svoje prachy – klepeme 
se o ně strachy. Sarka Farka chodí kolem – maskuje se skautským krojem. Před táborem 
známe slova – hurá všichni do Trkova!!! 
vedoucí oddílu Amazonek – Rusalka 
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Nový český rekord je na světě 
Obchodní dům IKEA Praha – Černý Most dokončil 
rekonstrukci a s plochou 36 500 m2 se stal největším 
obchodním domem s bytovým zařízením v České 
republice, což den před jeho slavnostním 
znovuotevřením potvrdili zástupci agentury Dobrý 
den z Pelhřimova. Znamená to, že v dalším vydání 
Knihy českých rekordů už bude IKEA Černý Most 
uvedena jako rekordní. 
Původní obchodní dům byl otevřen v roce 2004. S 
rostoucím zájmem zákazníků ovšem přestala být plocha 
24 300 m2 do stačující a začalo se uvažovat o přestavbě. 

Ta začala letos na jaře a na přestavbě pracovalo téměř 400 zaměstnanců a více než 20 firem. 
IKEA ale myslela také na své okolí a v rámci přestavby postavila protihlukovou zeď, která 
zaujímá plochu 1 600 m2. Navíc během rekonstrukce nebyl provoz obchodního domu 
výrazným způsobem omezen a denně bylo standardně otevřeno od 10 do 22 hod. Z původních 
24 300 m2 se obchodní dům rozrostl na 36 500 m2. Parkovat zde bude moci o 230 automobilů 
více, celkově parkoviště nabízí 1 350 parkovacích míst a o pohodlí zákazníků se v obchodním 
domě stará 370 zaměstnanců. Velikost skladu se z původních 5 615 m2 zvětšila na 11 600 m2. 
Do větších prostor se nyní vejde více nápadů na bytové zařízení, zákazníci se tak mohou těšit 
na více než 1 000 nových výrobků a zcela nově pojaté přízemí obchodního domu s doplňky. 
Zvětšené prostory nabízí také nová restaurace. Aby se zde mohli všichni zákazníci pohodlně 
občerstvit, byla restaurace zvětšena o 170 míst na celkových 550 míst k sezení. Nejsou to 
ovšem pouze větší prostory, ale zvýšil se také komfort, který nová restaurace poskytuje. 
Ostatně, to mohly davy návštěvníků posoudit hned 
při slavnostním otevření 17. listopadu, kterého se jako jeden z hlavních protagonistů zúčastnil 
také starosta Prahy 14 Radek Vondra. 

vok, foto: Martin Voříšek 



 - 23 -  

 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Uplynuly právě tři roky od nástupu nadporučíka Jana Bambouska do funkce 
vedoucího Obvodního ředitelství policie Praha III, místní oddělení Kyje.  
Místní odděleni Kyje sídlí v bezprostřední blízkosti stanice metra Černý Most, v 

ul. Bryksova 817, Praha 9, a je jednou organizačních součástí Obvodního ředitelství policie 
Praha III. To jako zastřešuje bývalé území Prahy 3, 8 a 9. Územní obvod MO Kyje tvoři 
městské části Černý Most, Kyje, Hloubětin, Hutě, Hostavice, Jahodnice, Dolní Počernice a 
část Vysočan a je s rozlohou 19 km2 jedním z největších. Zároveň zde trvale žije celkem 49 
918 obyvatel. Jedna se o opravdu velké území, které máme na starosti. Pokud se týká běžné 
činnosti našich policistů, tak ta spočívá především v plnění úkolů na úsecích ochrany 
veřejného pořádku, předcházeni kriminalitě, trestního a přestupkového řízení a správního 
řízení v oblasti domácího násilí, spolupráce s orgány 
místní samosprávy při zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku a také 
preventivní činnosti. Mimo tyto úkoly se podílíme i na plněni dalších úkolů, souvisejících 
např. s dohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo pátráním po osobách a 
věcech. Nejvíce nás v současné době trápí především motokriminalita, tedy vloupání do 
motorových vozidel, krádeže 
součástek motorových vozidel a krádeže vozidel.Tou to kriminalitou jsou dotčeny zejména 
oblasti Černý Most I a II, Hloubětín a Kyje. Z tohoto důvodu se snažíme v těchto oblastech 
provádět preventivní bezpečnostní  akce. V této souvislosti bych rád vyzdvihl spolupráci s 
Městskou policii Prahy 14. Ta je na velice dobré úrovni a spočívá jednak v předávání 
informací, ale třeba i ve společném výkonu služby. Pokud se ohlednu za těmi třemi roky ve 
funkci, mohu konstatovat, že toto období nejen pro mne znamenalo řadu změn. Na odděleni 
například proběhla rekonstrukce prostor pro veřejnost, kde vznikly důstojné prostory pro 
občany. Do jisté míry se dá říci, že se stabilizovala i personální situace na odděleni. V 
současné době se soustředíme na každodenní problémy obyvatel a tak to bude i v 
budoucnosti. Teď například každý den obhlížím, jak roste stavba nového obchodního centra 
CČM. Zprvu se mi tato stavba zdála byt noční můrou, 
protože pravě zde je místo s největším výskytem trestné činnosti, ale po jednání s představiteli 
CČM se zda, že z hlediska bezpečnosti se dá čekat pravě opak. Nejen já udělám vše pro to, 
aby občané byli s prací policistů na MO Kyje jen spokojeni.“ 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Obvodní ředitelství policie Praha III, 
Místní oddělení Kyje 
Bryksova 817/50, Praha 9 
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Studenti představili Urbanistické studie Prahy 14 veřejnosti 
Studenti fakulty architektury ČVUT přednesli 22. listopadu 2011 v KD Kyje své 
představy, jakým směrem by se mohl ubírat vývoj Prahy 14 v následujících dvaceti či 

třiceti letech. Veřejnosti bylo představeno 
celkem pět urbanistických studií, jejichž 
společným jmenovatelem je propojení 
zdánlivě nesourodých částí Prahy 14 do 
jednoho soudržného celku. 
Urbanistické studie byly před dvěma měsíci 
předloženy výboru Územního rozvoje a 
životního prostředí MČ Prahy 14 a setkaly se s 
kladným přijetím. „Studenti si rozhodně získali 
náš respekt. V pracích je mnoho nových 
myšlenek. Přesně to jsme potřebovali, aby se na 
rozvoj naší městské části podíval někdo novým, 
ničím neovlivněným pohledem,“ uvedl starosta 
Prahy 14 Radek Vondra. 

Praha 14 má oproti některým jiným městským částím jednu nevýhodu. Vznikla víceméně 
administrativním spojením několika tradičních území. Na jedné straně ji tvoří sídliště Černý 
Most a na druhé tradiční části Hloubětín, Hostavice a Kyje. Je ohraničena páteřními 
komunikacemi, které využívají nejen všichni Pražané, ale také obyvatelé Středočeského kraje, 
kteří dojíždějí do Prahy za prací či nákupy. Chybí zde tradiční přirozené centrum, které by ji 
sjednocovalo. A vezmeme-li si, že počet obyvatel se blíží 50 tisíc, což je středně velké město 
a odhady do budoucna říkají, že by toto číslo mohlo dosáhnout až na sto tisíc, tak jsme již na 
velikost krajské metropole. A to jsou důvody, proč se radnice rozhodla najít způsob, jak z 
roztříštěných částí vytvořit jeden celek, který by také jako město skutečně vypadal a fungoval. 
K tomuto účelu by měla sloužit připravovaná urbanistická studie Prahy 14, do které se mohou 
promítnout i nápady studentů. 
.„Je rozhodně na čem stavět. Přes uvedená negativa je Praha 
14 územím s velkým rozvojovým 
potenciálem“, popisuje situaci doc. ing. arch. Jan Jehlík, 
vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT a 
pokračuje „ jednou z největších výhod je výborné dopravní 
spojení, dané jak trasou metra B, tak i železniční tratí a 
hustou sítí silnic. Na území je velké množství potencionálních 
ploch pro bytovou výstavbu, průmyslových zón a také 
zelených území určených pro odpočinek. Vždyť její samotné 
jádro tvoří rozsáhlý přírodní park.“ 
Na setkání studenti jeden po druhém 
představovali svoje nápady a návrhy, jak by se Praha 14 
mohla v budoucnu dále rozvíjet. Věnovali se jak možnému 
dalšímu umístění bytové zástavby, tak využití přírodního 
parku. Velkou otázkou také bylo, jak mezi sebou jednotlivé části Prahy 14 propojit, zda by 
mělo v budoucnu vzniknout jedno velké centrum, nebo naopak několik menších, kde by tato 
centra měla být a jakou roli by měla plnit. Po každé prezentaci následovala diskuze, do které 
se postupně zapojila většina přítomných. Ti se také studentů ptali, jak by vyřešili například 
dopravní obslužnost oblastí, kde by se měly stavět byty, jak si poradit například s přeložením 
elektrického vedení nebo teplovodu, jestli se počítá i s demolicí některých budov a jestli 
někde nebude zástavba až příliš hustá. Z otázek a odpovědí se vyvinula plodná diskuze, která 
k daným prezentacím přidala další zajímavé myšlenky.  
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„Doufám, že se nám podařilo ukázat, co je možné. Chci ale říct, že se v tomto případě 
nejedná o stanovisko či názor radnice. Jsou to jen podněty a představy možného vývoje. 
Nicméně snahou vedení městské části je aktivně řídit svůj budoucí rozvoj a k tomu nám tyto 
studie určitě pomohou“, řekl závěrem starosta Vondra. Také poděkoval všem přítomným a 
zvláště pak docentu Jehlíkovi a jeho studentům a doufá, že tato plodná spolupráce bude dál 
pokračovat. Již nyní totiž studenti řeší další zadání, ve kterém se území Prahy 14 budou 
věnovat podrobněji, v menším měřítku a opět se počítá s jejich veřejným představením. 
 
Mistrovství republiky v Kyjích 
Na kynologickém cvičišti v Kyjích proběhlo 17. a 18. záři mistrovství republiky mládeže v 
agility. Závodilo zde 120 týmů z celé republiky, v kategorii děti (do 15 let) a juniorů (do 18 
let). Pro vítěze v jednotlivcích i družstvech bylo připraveno 54 nádherných pohárů a mnoho 
dalších cen. Byla to zatím nejvýznamnější akce pořádaná na tomto kyjském cvičišti. 

 
Mistři republiky 
 

 
15 let Společnosti DS 
Přesný název jubilujícího občanského sdružení je Společnost rodičů a přátel děti s Downovým 
syndromem. Společnost vznikla v roce 1996 při Speciální mateřské škole Štibrova v Praze 8 z 
iniciativy rodin, jejichž děti školku navštěvovaly. Jak děti rostly a ve společnosti toto téma 
přestalo byt tabu, rostl i počet rodin, které měly  zájem se vzájemně setkávat. Z původních 10 
- 12 rodin jich máme dnes v evidenci přes 300. Postupně našich aktivit přibývalo, hledali jsme 
proto prostory, kde by i školní děti měly své zázemí. V roce 2004 jsme se stěhovali do DDM 
na Černém Mostě. Další stěhování nás čekalo v roce 2009, kdy jsme dostali nabídku od OS 
Heřmánek, abychom s nimi sdíleli prostory v pravě rekonstruovaném objektu ve Vybíralově 
ulici. Pro rodiče nejmenších děti tam nabízíme možnost setkávat se na skupince, naučit se 
kojenecké masáže, pozorovat, jak se děti vyvíjejí a popovídat si o běžných starostech. Další 
skupinky funguji i pro větší děti od tři let a pro starší školáky. Pro všechny věkové kategorie 
nabízíme individuální terapie – logopedii s výukou splývavého čteni, rozvoj komunikačních 
dovednosti, orofaciální regulační terapii, muzikoterapii, výtvarnou skupinku, taneční a 
pohybové odpoledne. Novinku letošního roku je Sobota pro sourozence, první setkání 
sourozenců děti s postižením proběhlo 17. záři na adrese Vybíralova 969, Praha 14. Nedílnou 
součásti naši činnosti jsou letní a zimní rekondiční pobyty, celostátní setkání rodin s 
odborníky, oslavy Světového dne Downova syndromu, který se od r. 2006 každoročně 
symbolicky připomíná 21. 3. (= trizomie 21. chromozomu), vzdělávací semináře pro 
odborníky i rodiče, a jiné. Společnost DS od svého vzniku funguje také jako vydavatelský 
subjekt. Kromě vlastního časopisu PLUS21, vydává nebo se podílí na vzniku knih, brožur a 
letáků s tématikou Downův syndrom. 
Monika Melzerová 
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Komunitní centrum Motýlek 
Občanské sdružení vyrostlo z projektu dobrovolnické péče o děti s handicapy, který od roku 
1999 vedly Hana Urbanová se Zuzanou Jelenovou, v té době na mateřské dovolené. O dva 
roky později založily Sdružení na pomoc dětem s handicapy, které od té doby provozuje 
Komunitní centrum Motýlek. Zde brzy našly, v nově zřízeném nízkoprahovém klubu Pacific, 
pomoc i sociálně znevýhodněné děti ze sídliště Černý Most a okolí. 
Za deset let činnosti se sdružení podařilo dosáhnout vysoké kvality poskytovaných služeb, 
které byly oceněny „Cenou Martina Palase“ za přínos k integraci dětí se zdravotním 
postižením a udělením certifikátu „Společnost přátelská k rodině“. Jednou z hlavních 
aktivit Motýlku je provoz Centra denních služeb. Sem docházejí děti s mentálním i tělesným 
postižením, které zde mohou být v kontaktu s ostatními dětmi a věnovat se činnostem, které 
přispívají k jejich osobnímu rozvoji. „Nabízíme jim např. výuku plaveckých dovedností, 
canisterapii, muzikoterapii, keramiku, logopedii, dramaterapii, nácvik sebeobsluhy a mnohé 
další aktivity. Napomáháme tak k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby žily stejně jako 
jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí,“ prezentují 
činnost Centra denních služeb jeho pracovníci.  
Mateřské centrum je určeno rodičům s malými dětmi, kterým je v pěkně vybavených a 
prostorných místnostech nabízena celá řada aktivit, z nichž některé provozují rodiče s dětmi 
společně, jiné jsou určené pouze rodičům, jako například kurzy angličtiny. 
Pro děti je připravena herna, vedená kvalifikovanými pracovníky, kroužek keramiky, 
školička, pro děti i rodiče pak půjčovna knih a hraček. 
Další z poskytovaných služeb je nízkoprahový klub Pacific. Ten je určen dětem a mládeži od 
6 do 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních 
podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. Potřebným dětem a mladistvým je 
poskytována podpora, odborná pomoc a jsou jim nabízeny alternativní možnosti trávení 
volného času s cílem pozitivně ovlivňovat jejich životní styl. 
V loňském roce využívalo služby centra denních služeb celkem 48 dětí s různým druhem a 
typem zdravotního postižení. Bylo jim poskytnuto 1895 služeb v rozsahu 2504 hodin. V 
mateřském centru bylo uskutečněno 4358 kontaktů a do jeho programů se zapojilo 437 
klientů. Nízkoprahový klub Pacific navštěvovalo 368 dětí a dospívajících a bylo uskutečněno 
celkem 7527 kontaktů. 
Do budoucna je v plánu rozšíření činnosti mateřského centra tak, aby zahrnovalo služby 
odborných pracovníků v oblasti podpory sociálně znevýhodněných rodin. 
KC Motýlek 

 
Centrum Slunečnice  
Centrum Slunečnice působí na poli sociálních služeb jako jedno ze tří pražských 
středisek Diakonie Církve bratrské od r. 2001 a poskytuje služby pro dospělé lidi s 
tělesným či vícečetným postižením.  

Základním principem činnosti centra vždy byla a je snaha poskytnout těmto lidem takovou 
pomoc, která vzbudí jejich zájem o aktivní a tvořivý život, bude podporovat jejich 
samostatnost, odpovědnost a vědomí rovnocenného postavení ve společnosti. 
Podnět pro jeho založení vzešel od účastníků pobytových akcí a jednalo se pouze o projekt 
denních aktivit. Po skromných začátcích v propůjčených prostorách Domova Palata na 
Smíchově, kdy zajišťovala dvoudenní provoz jen sama zakladatelka Lucie Kádnerová s 
pomocí několika dobrovolníků, nabral vývoj Centra Slunečnice plných obrátek až v roce 
2004, po vybudování denního centra v nebytových prostorách v Mansfeldově ulici na Černém 
Mostě. 
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Přestěhování do prostorného zázemí a rozšíření provozu na pět dní v týdnu umožnilo nejen 
uspokojit více zájemců o jeho služby, ale i nastavit podmínky pro další rozšiřování a 
zlepšování aktivit a nabízených programů (výtvarný, pohybový, literární, keramika a další). 
V roce 2007 se počet klientů v případě denního centra ustálil na 14 a u osobní asistence na 11. 
Nově byly zavedeny i individuální vzdělávací kurzy (Základy práce na PC a Finance a 
počítání). Ve stejném roce byla nabídka rozšířena o v Praze zcela ojedinělou službu – 
tréninkové bydlení pro osoby s tělesným postižením. Jejím cílem bylo umožnit lidem se 
zdravotním postižením si za pomoci asistentů vyzkoušet, co obnáší chod vlastní domácnosti a 
připravit je na zásadní kroky v samostatném životě. 
V roce 2009 začal proces mapování bariér na Praze 14 na základě každodenní praxe a 
dotazníkového šetření mezi obyvateli městské části. Cílem je nejen bariérové úseky v ulicích 
zdokumentovat, ale i navrhovat potřebná opatření a prosazovat jejich realizaci (komunikace s 
úřadem Prahy 14 a prezentace na komunitních setkáních – Zdravá městská část Praha 14). 
Tato aktivita v letošním roce vyústila v užší spolupráci Centra Slunečnice s Kanceláří starosty 
(OÚR) v podobě zakázky na zmapování situace ve zbylých částech Prahy 14 a vytvoření 
možných průjezdových tras. 
Vedle nabídky zmiňovaných sociálních služeb pořádá Centrum Slunečnice kulturní a 
společenské akce, mezi nimiž jsou autorská čtení, cestopisné projekce, výtvarné workshopy, 
či prodejní akce vlastních výrobků. Výjimkou nebyl ani taneční kurz argentinského tanga či 
poslední koncert skupiny -123 min v Čechách. 
Výhledem Centra Slunečnice na další léta je především udržet chod a rozsah poskytovaných 
služeb jako doposud. O dalším rozšíření služeb uvažuje v oblasti volnočasových aktivit pro 
obyvatele Prahy 14, a to nejen těch, kteří spadající do cílové skupiny. Dalším záměrem je 
rozšířit program nácviku samostatného bydlení do druhého tréninkového bytu. 
Filip Kádner 
terapeut programů CDS 
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JAHODA byla založena v roce 1997 skupinou studentů sociální 
práce. Z počátku bylo sdružení postaveno na dobrovolnické činnosti. 
Začalo organizovat dětské tábory a postupně realizovat i kluby pro 

děti z azylových domů po celé Praze. Umožnilo tak jejich rodičům mít chvilku času na řešení 
své situace či trochu odpočinku. Díky MČ Praha 14 a její nabídce prostorového zázemí bylo 
možné postupně vybudovat kluby pro děti a občany z Černého Mostu. V roce 2007 došlo k 
přerodu klubů v sociální služby a z dobrovolnické JAHODY se stala profesionální organizace, 
která je součástí sítě služeb pro děti a mládež a komunitním centrem pro všechny obyvatele 
této městské části. Občanské sdružení JAHODA se svými projekty zaměřuje pouze na 
městskou část Praha 14, zejména pak na sídliště Černý Most a okolí. 
Nízkoprahový klub Jahoda (pro děti od 6 do 15 let) a Nízkoprahový klub Džagoda (pro děti a 
mládež od 12 do 18 let) jsou registrovanými sociálními službami pro děti a mládež z Černého 
Mostu. Děti mohou přijít třikrát v týdnu, bez nutnosti přihlašování a evidence. Zdarma jsou 
jim vždy k dispozici sociální pracovníci, kteří jsou schopni jim poradit v různých oblastech 
jejich života. Kluby jsou uzpůsobeny i k trávení volného času (ping-pongové stoly, fotbálky, 
stolní hry, výtvarná dílna, hudební zkušebnou atd.). V případě potřeby nabízejí i doučování a 
podporu při plnění školních povinností. Cílem služeb je nabídnout dětem a mládeži bezpečný 
prostor pro trávení volného času, stáhnout je z mnohdy rizikových ulic sídliště a motivovat 
k hledání zájmů a koníčků. Terénní pracovníci mají tato místa zmapovaná a pravidelně 
čtyřikrát v týdnu je obcházejí, aby byli těmto dětem k dispozici k řešení jejich starostí a 
sdílení radostí. Můžete je potkat v lokalitách Černý Most – Rajská zahrada – Hloubětín – 
Lehovec. Všechny sociální služby ročně využije průměrně 700 dětí a mladých lidí ze Sídliště 
Černý Most a okolí. 
JAHODA plánuje rozvoj své činnosti vždy podle situace, na kterou je v oblasti potřeba 
reagovat. Od září 2011 rozšířila otevírací dobu obou Nízkoprahových klubů a připravila 
novou nabídku aktivit Rodinného centra Jahůdka. Rodinné centrum Jahůdka, nabízí dopolední 
volný klub pro rodiče, kteří chtějí trávit příjemný čas a sdílet zkušenosti s ostatními. Dále 
dopolední hlídání dětí umožňující chvilku odpočinku pro rodiče, kteří nechtějí nebo nemohou 
umístit své dítě do mateřské školy. V nabídce bývá každoročně několik kurzů, seminářů a 
volnočasových setkání, zaměřených na aktuální rodinná témata (usnadnění vstupu na trh 
práce, zvyšování rodičovských kompetencí či jazykové vzdělání, to vše za co nejnižší cenu). 
Rodinné centrum Jahůdka ročně navštěvuje 250 rodičů se svými dětmi. 
Dále rozšířila oblast poskytování služeb Terénního programu a zároveň zřídila kontaktní 
místo Terénních pracovníků „Pixla“ na louce při ulici Mansfeldova. 
Od září 2012 otevře JAHODA ve svých prostorách soukromou mateřskou školu se 
zajímavým programem a rozšíří tak nabídku pro rodiče s předškolními dětmi. Z akcí plánuje 
další ročník legálního Graffiti jamu, Mikulášskou párty pro „nízkoprahové děti“ v prostoru 
Meet factory, jarní Zahradní slavnost a mnoho dalšího. ■ 
 
DDM je 7 let 
Každé narozeniny jsou příjemnou a většinou 
i veselou záležitostí. Nejinak tomu bylo i 
u narozenin trochu netradičních, které 
slavil Dům dětí a mládeže na Černém 
Mostě v úterý 5. října 2011.  Netradiční 
byly hlavně proto, že nešlo o člověka – 
tenhle dům ale slaví narozeniny 
pravidelně každý rok a všichni jeho 
příznivci se na to už předem těší. Jak by 
ne, když jsou to  samé děti! Sešlo se jich na 
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jeho oslavě nepočítaně. Přišli velcí i malí, aby si společně s klauny zahráli hry, zasoutěžili, 
zatancovali a samozřejmě ochutnali kousek z velkého narozeninového dortu, jako každoročně 
vyrobeného z výborných ingrediencí a majícího podobu znaku DDM. 
Vlastnoručně jej dětem krájela a rozdávala ředitelka DDM Praha 9 Vladimíra Dvořáková, 
která na uvítanou popřála domu dětí a mládeže vše nejlepší a srovnala jej se sedmiletým 
dítětem, které má ve škole samé jedničky. „V případě černomosteckého DDM je to hlavně 
díky obětavosti a nadšení všech pracovníků, kteří se starají celoročně o jeho zdárný chod“, 
dodala. 
 
Dny Zdraví na Praze 14 
– ohlédnutí za dvoudenní akcí v CČM 
Den první – Praktické ukázky První pomoci 
Ve čtvrtek 15. září 2011 ve 14 hod. odstartovala v pasáži CČM několikadenní kampaň „Dny 
zdraví“ u příležitosti Světového dne první pomoci. Akci zahájila místostarostka MČ Prahy 14 
Mgr. Ing. Lucie Svobodová. 
Přítomné přivítala slovy, že takovýchto akcí na podporu a prevenci zdraví není nikdy dost. 
Dále řekla: „V době, kdy stoupá výskyt civilizačních chorob, je třeba, abychom se o své 
zdraví preventivně starali a nečekali, až nás dostihne jedna z nemocí, jako jsou třeba 
cukrovka, obezita a další.“ 
Vyjádřila svou hrdost nad tím, že letošní ročník Dnů zdraví je jubilejním desátým v řadě, 
který městská část Praha 14 pořádá pro své občany. Pozvala všechny návštěvníky centra i na 
dny následující, ve kterých probíhaly další zajímavé programy s tématikou prevence zdraví. S 
příslibem osobní podpory všech akcí zaměřených na prevenci zdraví a s přáním zdraví všem 
předala slovo ředitelce Oblastního spolku ČČK v Praze 9 Ivaně Kadlečkové. Ta mimo jiné 
zdůraznila, že Dny zdraví a Světový den první pomoci spolu úzce souvisejí. „Jsem 
přesvědčená, že cílem této akce je, aby si občané odnesli co největší poznatky z poskytování 
laické první pomoci a mohly je v případě nutnosti použít ve svém životě.“ 
Součástí čtvrtečního programu byla i screeningová vyšetření – měření tlaku, cholesterolu a 
hladiny cukru v krvi. Návštěvníci centra dále shlédli praktické ukázky poskytnutí první 
pomoci při žilním krvácení, otevřené zlomenině a úrazu hlavy na figurantech. Vše v režii 
členů Místní skupiny OS ČČK Praha 9 a OS ČČK Praha 3, 6, 8. Na figuríně si dospělí i děti 
pod odborným vedením ing. Schejbala z Občanského sdružení AZ-Medica vyzkoušeli 
resuscitaci, čili první pomoc při zástavě dýchání. Odborným garantem celého dne byl MUDr. 
Havlíček. Na velkoplošných monitorech se až do 19. hodiny promítaly ukázky první pomoci. 
Den druhý a dny následující… 
V pátek 16. září 2011 stánek obsadili členové Občanského sdružení PEStrá společnost 
zabývající se výcvikem asistenčních, vodících a signálních psů. V doprovodu na místo 
dorazili čtyřnozí svěřenci, a to Jeff, Jack, Míša a Beruška. Na tvářích všech diváků byl při 
ukázkách dovednosti těchto pejsků znát 
kromě úsměvu i obdiv a uznání. 
Přítomná Beruška předvedla, jak 
bravurně na překážkách zvládá péči o 
postiženého a Jeff bral přítomným dech 
ukázkou pomoci při svlékání svého 
páníčka. Děti i dospělí si v roli nevidomých 
prošli s Míšou vyznačenou trasu. V 
úterý 20. září proběhlo ve vestibulu Polikliniky 
Parník na Černém mostě poradenství v oblasti 
prevence a odvykání kouření. Zájemci 
zdarma obdrželi jednoduchý testr na 
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okultní krvácení a informace k problematice karcinomu tlustého střeva. Dny zdraví byly 
ukončeny dne 27. září seminářem pro maminky „O zdravé výživě dětí“ v Mateřském centru 
Motýlek. 
Poděkování si rovněž zaslouží i partneři akce, především Český červený kříž, Centrum Černý 
Most a Pizzerie – Ristorante Violete. Mediálně akci podpořili Rádio Blaník, mediální skupina 
MAFRA a METROPOL – televize plná Prahy. 
 
14 Dnů zdraví na čtrnáctce 

Ve dnech mezi 15. a 29. zářím uspořádala Městská 
část Praha 14 ve spolupráci s partnery dnes již 
tradiční veřejnou kampaň k příležitosti oslav Dnů 
zdraví. Kampaň se především zaměřila na podporu 
zdravého životního stylu a prevenci závažných 
onemocnění. O dvoudenní akci, která celou kampaň 
odstartovala ve dnech 15. a 16. září 2011 v pasáži 
Centra Černý Most.  
Kampaň však pokračovala další mi osvětovými 
aktivitami až do konce září. V rámci programu 

preventivních vyšetření jsme se letos zaměřili na problematiku karcinomu tlustého střeva. 
Občanům jsme rozdali jednoduché testery ke zjištění přítomnosti krve ve stolici. Tohoto 
bezplatného anonymního vyšetření využilo přes osm desítek lidí a po zpracování a vyšetření 
bylo objeveno několik pozitivních vzorků. Přestože takový výsledek nemusí ihned znamenat 
jistotu výskytu karcinomu, rozhodně svědčí o tom, že je důležité věnovat čas a pozornost 
dalším, podrobnějším vyšetřením. 
Aktivní senioři se zúčastnili v Hloubětíně pod vedením kvalifikované trenérky lekce plavání. 
Přestože začátek této aktivity byl stanoven na časnou ranní hodinu, všichni účastníci ji 
absolvovali s nadšením. Dále jsme pro občany se zdravotním handicapem připravili 
přednášku o současných trendech v přístupu k rehabilitaci a pro rodiče dětí školou povinných 
jsme v prostorách mateřského centra Motýlek zorganizovali přednášku o zdravé výživě dětí. 
Přítomné maminky byly odborně instruovány podle jakých kritérií vybírat potraviny pro své 
ratolesti a měly i s dětmi možnost ochutnat zdravé svačinky. V oblasti prevence kouření 
proběhla v prostorách polikliniky Parník osvětová akce, jejíž praktickou součástí bylo měření 
oxidu uhelnatého z dechu. Přítomní členové České koalice boje proti tabáku kuřákům 
vysvětlovali, jaké důsledky má kouření na lidský organismus, a těm, kteří chtějí přestat kouřit, 
předali kontakt na Centrum pro závislé na tabáku, kde lze vyhledat odbornou pomoc. 
„Jsem ráda, že se letošní ročník kampaně ke Dnům zdraví vydařil,“ sdělila zástupkyně 
starosty Lucie Svobodová. „Přestože máme tuto stěžejní akci pro letošní rok za sebou, 
neznamená to, že bychom oblast zdraví a podpory zdravého životního stylu nechávali po 
zbytek roku stranou. Nadále se věnujeme dalším dlouhodobým programům, jedním z nich je 
program prevence nádorového onemocnění prsu, tím druhým je takzvaný Dětský úsměv, 
který je zaměřen na význam ústní hygieny pro zdravý chrup dětí předškolního věku.“ 
Program prevence nádorového onemocnění funguje na principu finančního příspěvku na 
odborné vyšetření, Dětský úsměv je odborně garantován Českou stomatologickou komorou. 
„Nemohu opomenout poděkování všem, kteří se spolu s námi podíleli na realizaci letošních 
Dnů zdraví,“ dodala Svobodová. 
Hlavním partnerem akce byl Český červený kříž, městská část při přípravě dále 
spolupracovala 
s Centrem Černý Most a restaurací Pizzeria – Ristorante Violete. Mediálně akci podpořili 
Rádio Blaník, mediální skupina MAFRA a METROPOL – televize plná Prahy. Kampaň ke 
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Dnům zdraví byla realizována za podpory revolvingového fondu ministerstva životního 
prostředí jako součást projektu Městská část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21“.  
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III. kapitola/2011   Hospodářství a rozvoj obce 
 živnostenské podnikání 
 
 

 Ekonomika a správa majetku obce  

 Živnostenské podnikání, obchod a služby 

 Banky a pošta 
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Ekonomika a správa majetku MČ Praha 14 
 

Rozpočet rok 2011 

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů., 
a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů,  předkládáme návrh rozpočtu na rok 2011. 

MČ Praha 14 pro rok 2011 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu  
schodkový. Schodek bude kryt zapojením  Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestavený rozpočet  
zajišťuje základní  finanční  rámec  potřebný   k  tomu, aby  Městská  část Praha 14  plnila 
veškeré své závazky a povinnosti. 

Základem návrhu rozpočtu MČ Prahy 14 je rozpočtové provizorium finančního hospodaření  
MČ Prahy 14 na rok 2011 (usnesení č. 28/ZMČ/2010). Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení. 

Rozpočet   hl. m. Prahy na rok 2011 byl  schválen  včetně dotačních vztahů k městským 
částem usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy  č. 4/1 ze dne 17.2.2011.   

Příjmy 282.510,50 tis. Kč  
Financování Fond zaměstnavatele - 4.050,00 tis. Kč 
Financování – zapojení FRR 26.667,40 tis. Kč 
Financování 22.617,40 tis. Kč 
 
Běžné výdaje 236.557,90 tis. Kč 
Kapitálové výdaje 68.570,00 tis. Kč 
Výdaje celkem 305.127,90 tis. Kč 
 

•••• Rozpočtové příjmy 
 
Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové sklady na  

- Daňové příjmy 
- Nedaňové příjmy  
- Přijaté transfery - dotace 
                                - převod z vlastních fondů hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/ 

 
Daňové příjmy  - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2011 celkové výše 41.289,50 tis. Kč 

a) Správní poplatky - návrh rozpočtu na rok 2011 je ponížen oproti roku 2010 na základě 
skutečnosti r. 2010. 

b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 13.053,00 tis. Kč, tj. o 2.100,00 tis. Kč jsou 
poníženy oproti roku 2010.  Usnesením Zastupitelstva  hl. m.  Prahy č. 32/7  byla dne 
17.2.2009 schválena obecně závazná vyhláška č. 20/2009 Sb., hl. m. Prahy, kterou se 
s účinností od 1.1.2010 mění obecně závazná vyhláška  č. 19/2007 Sb. Hl.m. Prahy, 
kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat  výherní hrací přístroj, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb., a 5/2009 Sb. Hl. m. Prahy.  Tím došlo 
ke snížení počtu míst uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky.       

c) Daň z nemovitosti - návrh na rok 2011 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu 2010. 



 - 35 -  

 
 
Nedaňové příjmy -  dosahují v návrhu rozpočtu na rok  2011   2.497,00 tis. Kč. Zahrnují: 

a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu ve výši 1.175,00 tis. Kč (mírné navýšení oproti 
roku 2010) 

b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2011 zůstává ve stejném objemu schváleného 
rozpočtu roku 2010 (500,00 tis. Kč). 

c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu roku 2011 je oproti roku 
2010 nově rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí (22,00 tis. 
Kč). 

d) Ostatní nedaňové příjmy – návrh rozpočtu na rok 2011 zůstává na úrovni schváleného 
rozpočtu roku 2010 (800,00 tis. Kč) 

 
Přijaté transfery  - Dotace 

1. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – jsou rozpočtovány  ve výši 
31.820,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy  č.4/1 ze dne 
17.2.2011  (výrazný pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2010). Příspěvek na 
školství ze státního rozpočtu činí 5.566 tis. Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na 
výkon státní správy činí  26.254 tis. Kč. Celkem  31.820,00 tis. Kč. 

2. Neinvestiční přijaté dotace HMP – je rozpočtováno ve výši 112.704,00 tis. Kč na 
základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy  č.4/1 ze dne 17.2.2011.   

3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – ve výši 94.200,00 tis. Kč. 
 

•••• Financování - zapojené finanční zdroje  třídy 8 
Celková výše zapojených zdrojů je 22.617,40 tis. Kč. Ve třídě 8  financování se promítá 
částka 4.050,00 tis.Kč – fond zaměstnavatele (zůstává ve stejné výši jako v návrhu rozpočtu 
na rok 2010). Pro rok 2011 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) 
ve výši 26.667,40 tis. Kč. 
 

•••• Rozpočtové výdaje  
Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.  
 
Běžné výdaje  
Návrh rozpočtu pro rok 2011 činí 236.557,90 tis. Kč. 
V oblasti běžných výdajů se při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 vycházelo ze 
schváleného rozpočtu roku 2010. 
Cílem při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011 bylo hledání vnitřních rezerv.  Celkové 
zvýšení návrhu rozpočtu  běžných výdajů oproti roku 2010 činí pouze 3.179,30 tis. Kč. 
Významnou měrou se na této skutečnosti promítá skutečnost, že objem schváleného rozpočtu 
na rok 2010  u příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 byl stanoven pouze na první polovinu 
roku 2010.  
 
Kapitálové výdaje  
Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2011 vyčleněno celkem 
68.570,00  tis. Kč Ve srovnání s rokem 2010 jde o částku o  6.222,50 tis. Kč vyšší. Jsou zde 
zařazeny akce na realizaci projektu – snižování energetických úspor pro ZŠ Gen. Janouška a 
ZŠ Chvaletická,  rekonstrukce ZTI MŠ Zelenečská, rekonstrukce hřiště Pilská a Jahodnice, 
Skatepark na Černém Mostě, výstavba objektu Hloubětínská č.p. 55, výkup pozemků a nákup 
barevné kopírky do sekretariátu zástupců starosty. 
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Rada MČ Praha 14  schválila vyhlášení grantového řízení MČ Praha 14 na rok 2011 ve výši 
3.300,00  tis. Kč. Tyto prostředky jsou kryty  příjmy z výherních hracích automatů. 
 
Na základě žádostí byly poskytnuty přechodné finanční výpomoci,  těmto neziskovým 
organizacím: 

1. Českému červenému kříži, občanskému sdružení ve výši 300,00 tis. Kč 
2. Sdruženímu na pomoc dětem s handicapy Motýlek ve výši 200,00 tis. Kč 
3. Občanskému sdružení Jahoda ve výši 200,00 Kč. 

 
Tyto návratné finanční výpomoci budou vráceny  v průběhu roku 2011, a to po fyzickém 
obdržení dotací a grantů. 
 
Mimořádně Rada MČ Praha 14 svým usnesením č. 35/RMČ/2011 schválila poskytnutí 
bezúročné půjčky pro Farní charitu Praha  14, Černý most, Kyje na projekt podporovaný 
MVČR ve  výši 130,00 tis. Kč. Půjčka je splatná do 30.4.2011. 
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Živnostenské podnikání  
 
 
 
Náplň práce živnostenského odboru: 
 
Živnostenský odbor v samostatné působnosti mapuje síť provozoven obchodu a služeb. 
 
Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské 
části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 
570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Živnostenský odbor např.: 

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

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

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

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

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

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

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

městské části Dolní Počernice 
- jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k daňové registraci a jiná                               

oznámení pro finanční úřady, přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění 
pro správu sociálního zabezpečení, oznámení vzniku nebo obsazení volného 
pracovního místa pro úřad práce, oznámení pojištěnce o zahájení popř. ukončení 
samostatné výdělečné činnosti pro přísl. zdravotní pojišťovnu  
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Banky v Praze 14 

 
Česká spořitelna - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00-12:30, 13:30-18:00, Út a Pá: 9:00-14:00 
Poděbradská 489 
194 00 Praha 9 - Hloubětín  
Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. bankomat poblíž na OD 
Hloubětín (venkovní)  
  
Česká spořitelna - pobočka Kyje  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 17:00, Út, St, Pá: 9:00 - 14:00 
Rožmberská 25 
19400 Praha 9 - Kyje  

Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry.  
bankomat není 

  
Česká spořitelna - pobočka HORNBACH  
Otevírací doba: 
Pouze spotřebitelské úvěry 
Po až Pá: 8 – 20, So a Ne: 10 - 19 
tel.: 281 918 315 
Chlumecká 2398 
198 00 Praha 9 - Černý Most  
  
Česká spořitelna - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 18:00, Út a Pá: 9:00 - 14:00 
Bryksova 758 
190 00 Praha 9 - Černý Most  

Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. venkovní bankomat 

  

 
ČSOB - pobočka Centrum Černý Most  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 18:00, Út, St, Pá: 9:00 - 16:00 
Chlumecká 765/6 
19819 Praha 9 - Černý Most  

bankomat 8 - 22 hod.  

  

 
Komerční banka - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00  
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Bryksova 759 
190 00 Praha 9 - Černý Most 
Tel.: 955 549 412 
Fax: 281 860 297  

www.kb.cz 

bankomat dostupnost 24hod.  

  
Komerční banka - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín 
(vedle pošty)  
Tel.: 222 453 130, 222 453 131  
Fax: 266 312 791  

www.kb.cz 

bankomat dostupnost 24hod.  
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Pošta  
 
V Praze 14 jsou celkem 2 pošty: 
Pošta Praha 98 
Cíglerova 1139, 198 00 Praha 9 - Černý Most I    
po - pá 8 - 19 hod., sobota 8-12 
telefon: 281 867 427, fax: 281 918 374  
 
Pošta Praha 94  
Poděbradská 489, 194 00 Praha 9 - Hloubětín (bývalé Vetiškovo náměstí)  
po - pá 8 - 18 hod., sobota zavřeno 
telefon: 281 868 226  
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IV. kapitola/2011 Životní prostředí 
doprava,  spoje a komunikace        

 
 

 Životní prostředí  

 Doprava, spoje a komunikace 
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Doprava a spoje 

Změny v autobusových linkách od 11. 12. 2011 
Společnost ROPID předložila v rámci úsporných opatření návrh změn, který v konečném 
důsledku snižoval počet autobusových linek na území MČ Praha 14 v takové rozsahu, se 
kterým vedení městské části nesouhlasilo. Po mnoha jednáních, vedených s tímto 
organizátorem Pražské Integrované Dopravy, se zástupcům radnice podařilo zachovat většinu 
tras s tím, že na některých linkách došlo dokonce i ke snížení intervalu či posílení vazby na 
trasu metra A - Depo Hostivař. Na druhou stranu si vedení městské části uvědomuje i 
důsledky negativních dopadů pro cestující, kteří denně využívají MHD, a to obzvláště 
zrušením linky 208 v oblasti Jiráskovy čtvrti, zkrácením trasy linky 109 a nutností přestupu na 
linku 163 či 250, které cestující dopraví na sídliště Rohožník, a navýšením intervalu na lince 
273 vedoucí do Ocelkovy ulice a dál do Horních Počernic. Vedení radnice chce ubezpečit 
všechny občany, že i nadále vede jednání se společnosti Ropid s cílem zvrátit výše uvedená 
rozhodnutí a zmírnit tak negativní dopady těchto změn na dopravní dostupnost na celém 
území Prahy 14. 
Pro celkovou představu přikládáme detailní popis změn na autobusových linkách, tak 
jak by měly vejít 11. 12. 2011 v platnost. 
V oblasti Jahodnice dochází k posílení vazby na linku metra A ve stanici Depo Hostivař. 
Namísto dosavadní linky 208 bude spojení s metrem trasy A zajišťovat celotýdenně linka 
263, která bude mezi MČ Praha Štěrboholy a zastávkou Dolní Po černice vedena ulicemi 
Nedokončená a Českobrodská. Linka 208 bude zrušena. Oblast Dolních Počernic a Jahodnice 
navíc získá častější spojení se stanicí metra B Palmovka a tramvajovou zastávkou Spojovací 
prostřednictvím posílené linky 109, u které dojde v pracovních dnech ke zkrácení intervalu na 
polovinu a bude nově provozována ve standardních vozech. Vzhledem k posílení linky 109 
zároveň dojde ke zkrácení linky 110 o úsek Hostavice – Dolní Počernice, což spolu se 
zrušením linky 208 také sníží zatížení autobusového obratiště Dolní Počernice. Na lince 110 
bude v ranní špičce pracovního dne zkrácen 
interval na 10 minut, což umožní lepší koordinaci jízdního řádu s linkou 273 (viz dále). V 
oblasti Prahy 14 dojde rovněž vzhledem k výsledkům přepravních průzkumů k omezení 
provozu linky 273 v přepravních špičkách o polovinu, a to pouze v úseku Černý Most – 
Hloubětínská. Na základě přepravních průzkumů bude vyhodnocen jízdní řád linky 221. 
Linka 163 bude nyní nově v celotýdenním rozsahu provozu zajišťovat přímé spojení 
městských částí Praha 21 a Praha Běchovice s oblastí Štěrbohol a metrem A ve stanici Depo 
Hostivař namísto stávající linky 109, která bude ukončena v obratišti Dolní Počernice. 
Vybrané spoje linky 109 v přepravních špičkách pracovních dnů budou však i nadále zajíždět 
do zastávky VÚ Běchovice. Na lince 250 spojující Sídliště Rohožník s Černým Mostem dojde 
vzhledem k vyhodnocení přepravních průzkumů k mírnému prodloužení intervalů 
v přepravních špičkách v pracovních dnů (o 1 až 2 minuty). Na základě požadavků městských 
částí Praha 21 a Klánovice budou v návaznosti na vlaky zavedeny midibusové linky 260 a 262 
(viz samostatná dopravní opatření). Linka 261 bude nově ve směru Klánovice obsluhovat 
zastávku Nádraží Klánovice (sever) a spoje ukončené v zastávce VÚ Běchovice budou nově 
zajíždět do zastávky Xaverov. Na základě požadavku městské části Praha 21 a pro zlepšení 
návazností na vlaky bude o víkendu v úseku Černý Most – Koloděje zkrácen interval linky 
303 ze 120 na 60 minut.  
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Změny v MHD od 12. 12. 2010 
 

Zavedení nové midibusové linky 296 
V rámci projektu midibusových linek pro zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení na 
území hl. m. Prahy bude od 12.12.2010 zavedena nová midibusová linka 296, která zajistí 
dopravní obsluhu léčebného a rehabilitačního střediska ve Chvalech, zlepší dopravní 
dostupnost obchodních center 
Černý Most a Štěrboholy a zároveň 
propojí spádové městské části 
s úřadem správního obvodu Prahy 15. 
Nová linka také nově obslouží oblast 
starých Chval, bezbariérových domů 
v Bryksově ulici, okolí Kyjského 
rybníka, oblast Dolních Počernic 
severně od železniční tratě a okolí 
Hornoměcholupské ulice nad 
Hostivařskou přehradou. 

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

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

Zdravotnická zařízení na trase linky 296: 

• léčebné a rehabilitační středisko Chvaly 

• poliklinika Vajgarská 

Obchodní centra na trase linky 296: 

• obchodní centrum Černý Most 

• obchodní centrum Štěrboholy 

• obchodní centrum Hostivař 

Další důležité body na trase linky 296: 

• komplex bezbariérových domů Bryksova 

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

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

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

- zvýšení kapacity na železniční trati 011 v úseku Praha - Úvaly prodloužením linky S7 
v přepravních špičkách pracovních dnů o úsek Praha-Hlavní nádraží – Úvaly 

- zavedení nové midibusové linky 296, která zajistí dopravní obsluhu léčebného a 
rehabilitačního střediska ve Chvalech, zlepší dopravní dostupnost obchodního centra 
Štěrbohly a zároveň zlepší propojení spádových městských částí s úřadem správního 
obvodu Prahy 15 

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

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

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

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

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

181 linka je ve směru z Opatova vedena ze zastávky Hejtmanská přes Rajskou zahradu do 
zastávky Černý Most 
190 linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 223  
208 linka je v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů (nahrazeno linkami 223 a 296) 
222 linka je zrušena a nahrazena posílením linky 261 
223 linka je  prodloužena o úsek Černý Most – Generála Janouška – Kyje – Jiráskova čtvrť 

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

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

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

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

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

– Nádraží Kyje – Dolní Počernice – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Sídliště Na 
Groši – Skalka – Sídliště Skalka; linka je v provozu celotýdenně cca do 22:00 
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Vysočanská radiála otevřena 
V Praze byla 28. 11. 2011, po šesti letech konečně 
dokončena stavba za dvě a půl miliardy. Zprovozněna 
měla být už před čtyřmi lety, ale její výstavbu brzdily 
problémy s výkupy pozemků. Řidiči směřující z R8 na 
R10 nebo na hradeckou dálnici D11 již nebudou muset 
jezdit přes Hloubětín a Černý Most a tak se uleví zejména 
obyvatelům v okolí ulic Kolbenova, K Hutím a 

Chlumecká. Vysočanská radiála má v každém směru dva pruhy. Zatím bude fungovat ve 
zkušebním provozu, protože na některých místech chybí ploty proti zvěři. Kvůli tomu bude 
snížena nejvyšší povolená rychlost na padesát kilometrů v hodině. Až budou ploty hotovy, 
rychlost se zvedne na osmdesátku. 
Součástí stavby jsou i dva takzvané biomosty. Jsou to padesátimetrové mosty 30 a 40 metrů 
široké. Poslouží k bezpečnému přechodu zvířat přes radiálu. Přes druhý biomost vede také 
nová cyklostezka, která navazuje na ulici Za Černým mostem a pokračuje k Satalicím. Stavba 
bude kompletně dokončena v polovině roku 2012.  
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Odbor životního prostředí 
„Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek 
materiálního světa, jež jsou, nebo mohou být, s uvažovaným objektem ve stálé interakci. 
Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je 
předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami především ovzduší, voda, horniny, půda, 
organismy, ekosystémy a energie.“ 
Pro nás si jej můžeme srozumitelněji vykládat jako faunu, flóru, vodstvo, přírodní útvary, 
ovzduší a vůbec, jako prostředí, které vlastní činností každodenně ovlivňujeme, na co 
působíme a především za co neseme plnou odpovědnost. Z pohledu úřadu – Odbor 
životního prostředí, zajišťuje výkon samosprávy a státní správy v přenesené působnosti 
v oblasti ochrany přírody a krajiny, ovzduší, odpadů, zemědělského půdního fondu, vydávání 
rybářských a loveckých lístků a ně kterých ustanovení veterinárního a rostlino lékařského 
zákona. 
Oddělení kontrolní 
Při výkonu kontrolní činnosti v oblasti životního prostředí jsou prováděny denní kontroly 
udržování čistoty městské zeleně a ostatních veřejných prostranstvích na území MČ Praha 14, 
kontroly záborů veřejného prostranství a v neposlední řadě i kontroly nakládání s odpady. 
V případech zjištění porušení právních předpisů jsou ukládány blokové pokuty nebo 
zahajovány 
správní řízení pro porušení povinností stanovených zákonem. 
Oddělení ovzduší, odpady a ZPF 
Vydává stanoviska k územním a stavebním řízením z hlediska přenesené působnosti státní 
správy a samosprávy, kterou zajišťuje. Pracovníci OŽP se zúčastňují většiny důležitých 
jednání ve stavebních a územních řízeních vedených zdejším stavebním úřadem.Vydává také 
souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu a následně vyměřuje odvody za 
vynětí pozemku ze ZPF. OŽP přímo zajišťuje přistavování velkokapacitních kontejnerů ze 
systému městské části Prahy 14 a kontroluje jejich přistavování (ze systému hl.m. Prahy), 
které probíhá dle plánu zpracovaného firmou AVE CZ a přiděleného počtu kontejnerů od 
MHMP.V rámci zlepšování poskytovaných služeb občanům městské části P-14 pak 
organizuje na jaře a na podzim svoz bioodpadu (tráva, listí, větve). V oblasti sběru 
nebezpečného odpadu je tato služba řízena MHMP, bez možnosti ovlivnit tuto službu našim 
odborem. Sběr NO na Praze 14 probíhá formou stanovišť na sběrných trasách. Při kontrole 
čistoty MČ a plošných znečištění jsou prováděny namátkové kontroly vývozu a čistoty okolo 
nádob na tříděný odpad, stejně tak kontrola nakládání se směsným odpadem u fyzických osob 
formou místních šetření a porovnáváním v evidenci. 
Oddělení městské zeleně 
Odborem životního prostředí je zajišťována základní údržba veřejné zeleně na cca 92 ha a 
zimní údržba chodníků v zeleni. Základní údržbou rozumíme prořezávky stromů a keřů, jarní 
vyhrabání trávníků, posečení trávníků, úklid odpadků, vyhrabání listí, řez živých plotů, kácení 
stromů, výsadby stromů, zálivka výsadeb a další činnosti zajišťující rozvoj zeleně. Roční 
náklad na tuto údržbu činí cca 18 mil. Kč.´Zimní údržba chodníků v zeleni zahrnuje 
odhrnování sněhu a posyp chodníků včetně ošetření schodů a v uplynulé sezoně stála městský 
úřad 1,8 mil. Kč. Na plochách veřejné zeleně OŽP zajišťuje ve dvou vlnách na jaře a na 
podzim ohniskovou deratizaci hlodavců pokládkou nástrahy na předem vytypovaných 
lokalitách Uděluje souhlas k záborům veřejné zeleně.  Provádí na podněty kontrolu chovatelů 
domácích zvířat, psů, koček, PET obchodů. Ve vybraných případech zajišťuje odchyt 
toulavých a bezprizorních zvířat, a vydává povolení k akcím, na kterých jsou zvířata, svody 
psů. Ve spolupráci s Městskou policií probíhají kontroly zaměřené na placení poplatků, 
čipování a úklidu po psech. 
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Když se řekne městská zeleň… 
Zeleň je nezbytnou součástí celkového životního prostředí města. Dotváří jeho urbanistickou 
strukturu, přispívá ke zpříjemňování a zkrášlování prostředí, plní funkci rekreační, kulturní, 
výchovnou i estetickou a v každém případě se vyznačuje celkově příznivým vlivem na 
člověka. Podstatně ovlivňuje jak teplotu vzduchu, tak i jeho vlhkost a proudění. Vhodně 
vysázená zeleň navíc působí účinně proti nadměrné prašnosti i hlučnosti a celkově tak 
ozdravuje městské prostředí. 
Zeleň na naší městské části… 
Naše městská část je urbanisticky značně rozmanitá a i zeleň a její komplexy mají různorodý 
charakter od sídlištní zeleně přes zeleň soukromých zahrad individuální zástavby až po velmi 
významné a rozsáhlé lesní komplexy jako je třeba přírodní park Klánovice – Čihadla a 
přírodní park Smetanka, k nimž se ještě v závěru našeho tématu vrátíme a budeme se jim 
věnovat podrobněji. Můžeme zde najít i zeleň v typu městských parků, zde můžeme příkladem 
uvést třeba Centrální park na Černém Mostě, jehož rozloha je téměř 22 ha a kromě parkově 
upravené plochy a dětského hřiště je jeho součástí i malá vodní plocha s přírodním biotopem, 
dále pak Jiráskův park v Kyjích, nebo Zámecký park v Hostavicích. Na naší městské části 
je i řada menších parků jako Park Legionářů na Jahodnici, parčík na křižovatce Splavná-
Světská, parčík Na Rybníčku, či různě parkově upravených náměstí a pásů – Krčínovo 
náměstí 
v Kyjích, bývalé Vetiškovo náměstí v Hloubětíně… 
 

 
Dub na návsi v Hostavicích 

 
Součástí zeleně na naší městské části jsou však také například uliční stromořadí a doprovodná  
zeleň komunikací, přírodní prvky dětských hřišť a sportovišť a nesmíme zapomenout ani na 
vodní plochy – Kyjský rybník, rybník Martiňák a přírodní památku „V pískovně“, která je 
součástí přírodního parku Klánovice – Čihadla. Zde je nutné připomenout, že všechny vodní 
plochy na našem území jsou výhradně ve správě hlavního města Prahy. Je to tedy především 
odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, v jehož kompetenci je péče o 
vyjmenované vodní plochy a jejich bezprostřední okolí. A je to právě také Magistrát hl.m. 
Prahy, který v letošním roce bude pokračovat v celkové revitalizaci Kyjského rybníka 
úpravami jeho okolí… vysazeny tak budou vrbové řízky, jednotlivé exempláře vrb nachových 
a jiných druhů vrb a naplánována je i dosadba dubové aleje na hráz rybníka. Samostatnou 
kapitolu zeleně tvoří staré a památné stromy, které jsou u nás evidovány celkem tři, všechny v 
Hostavicích. Jde o statné duby letní, z nichž dva jsou ve Farské ulici a jeden stojí přímo na 
návsi v Hostavicích. Obvody jejich kmenů se pohybují od 347 do 370 cm a vysoké jsou od 19 
do 25 metrů. Všechny jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR v Praze, jsou označeny cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný 
či chráněný strom 
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Údržba zeleně… 
Jestliže je naše městská část rozmanitá urbanisticky, pak ještě rozmanitější je pokud jde o  
vlastnické vztahy k pozemkům na jejím území. Za celou dlouhou dobu dvaadvaceti let nebyla 
dosud vyřešena práva k většině pozemkům v katastru Černého Mostu a Hloubětína a zcela 
uspokojivá situace není ani v ostatních částech. Drtivá většina pozemků ve jmenovaných 
částech je ve správě či ve vlastnictví jiných subjektů než je samotná městská část Praha 14. A 
to buďto v majetku přímo hlavního města Prahy, tedy ve správě Magistrátu, nebo soukromých 
vlastníků. A co z toho z hlediska zeleně na naší městské části vyplývá? Mluví se o tom a píše. 
A stále dokola i například v souvislosti se zimní údržbou, ale je to bohužel 
neoddiskutovatelný fakt a to ten, že za údržbu a úklid na pozemcích je odpovědný vždy 
vlastník, či správce dotčeného prostoru. Více se této problematiky dotkneme ještě dále v 
článku. Do údržby zeleně je potřeba zahrnout i novou výsadbu. V současné době úřad 
preferuje spíše výsadbu solitérních stromů či jejich skupin a snaží se vysazenou zeleň více 
využívat jako budoucí hlukové bariéry či k oddělení jednotlivých různě funkčně využívaných 
ploch. 
Úklid… 
Velmi diskutovanou problematikou je úklidy zeleně, na veřejných prostranstvích a dětských 
hřištích. Radnici bývá často vytýkáno, že úklidu veřejných ploch nevěnuje dostatečnou 
pozornost. MČ P14 zajišťuje pravidelný úklid a údržbu především na pozemcích, které jsou v 
její správě a kromě smluvně zajištěných firem k tomu využívá i nabídky služeb klientů 
Armády spásy, vykonavatele alternativních trestů a institutu veřejné služby, která poskytuje 
pracovní síly z řad příjemců sociálních dávek. Všechny výše uvedené způsoby úklidu jsou 
prováděny pod dohledem pracovníků kontrolního oddělení a jsou prováděny bez rozdílu 
vlastnických vztahů, což znamená, že se uklízí dle potřeby i ty plochy, které nejsou ve správě 
MČ P14. Ne vždy je však v našich momentálních možnostech, ať již finančních či 
kapacitních. Pak se může stát, že v ně kterých lokalitách přetrvává po nějakou dobu 
neuspokojivý stav, který, pokud se nám nepodaří přimět vlastníka pozemku k nápravě, řešíme 
na naše náklady poté, co obstaráme prioritně plochy v naší svěřené správě. 
Nepořádek si děláme sami… 

I přes veškerá výše uvedená opatření se mnohdy nedaří pořádek udržet v únosné míře a v 
některých lokalitách je i denní četnost úklidu nedostatečná. Často tak vzniká dojem, jako by 
úklid nebyl prováděn vůbec. Nabízí se otázka, co vše lze kromě pravidelného úklidu učinit 
pro to, aby to na naší městské části vypadalo v tomto směru lépe. Přiznejme si, že pro to 
můžeme udělat mnoho i my sami. Rádi bychom například věřili tomu, že většině našich 
občanů nepřijde na mysl odhazovat odpadky jen tak na zem a vedou k tomuto postoji i své 
děti… ale bohužel velice často vidíme nejen v okolí škol chování studentů a žáků naprosto 
odlišné. Avšak ani mnozí dospělí si se šetrností k životnímu prostředí ve svém okolí hlavu 
příliš nelámou. Vidět je to v okolí panelových domů na sídlištích, na zastávkách autobusů, na 
prostranství před stanicemi 
metra a dokonce i na dětských hřištích. Je důležité si uvědomit, že vhodným tříděním odpadu, 
kromě obecně prospěšného ekologického chování, si šetříme i místo ve směsných nádobách, 
čímž můžeme zabránit jejich přeplnění a následnému nepořádku v bezprostředním okolí. 
Samostatnou kapitolou v oddíle o (ne)pořádku jsou travnaté plochy a chodníky znečištěné 
psími exkrementy. Obzvláště nepříjemná, až neúnosná situace nastává v období po odtátí 
sněhové pokrývky. Je bohužel potřeba znovu a znovu upozorňovat majitele psů, že je jejich 
povinností po 
svém miláčkovi exkrementy důsledně odklízet. Zatímco v průběhu vegetačního období 
probíhají pravidelné údržby travnatých ploch a je jich seče, čímž se zlikviduje i převážná část 
exkrementů, v zimě se nic podobného nerealizuje a tedy i výsledná koncentrace tohoto 
odpadu po opadnutí sněhu je extrémní. Opět je ovšem nutné zdůraznit, že uklízet po svém psu 
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je naší povinností v průběhu celého roku. Naše městská část v tomto roce opět navýšila počet 
stojanů se sáčky na psí exkrementy a opět bude ve spolupráci s městskou policií organizovat 
řadu akcí zaměřených právě na kontrolu těchto bezohledných a nezodpovědných majitelů psů, 
kteří umožňují volný pohyb psů tam, kde je to zakázáno, zejména v okolí dětských hřišť  
dětského hřiště ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. Výstupem z tohoto veřejného projednání 
je projekt na „nové“, resp. rekonstruované dětské hřiště a v současné době je projekt jako 
takový připraven k realizaci. V letošním roce a to dokonce v nejbližší době (18. 5. 2011) je 
naplánováno veřejné projednání týkající se výstavby nového dětského hřiště na Jahodnici. 
Dílčích úprav se však dočkají i některá stávající dětská hřiště. Například „Na Bramboráku“ v 
Hloubětíně dojde k opravě poškozeného oplocení a zasazena zde budou nová vrata, která 
budou uzamykatelná. Pokud jde o údržbu, úklid a především stav dětských hřišť, pak 
kontrolní mechanismy praktikované odborem životního prostředí úřadu MČ Praha 14 jsou 
striktní a jasně dané: Jednou ročně probíhá nezávislý externí audit všech hřišť, jež jsou ve 
správě městské části a jeho výstupy jsou pro ní závazné. Kontroluje se především bezpečnost 
jednotlivých prvků, jejich momentální stav,  vše se posuzuje v rámci platných norem. 
Případné zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. V případě potřeby je na jednotlivá 
hřiště operativně vyslána úklidová skupina a také případné zjištěné závady jsou okamžitě 
hlášeny příslušnému oddělení odboru. Samozřejmě probíhá každoročně na dětských hřištích 
výměna písku v pískovištích a běžný úklid prostor. Na tomto místě je ještě nutné vysvětlit 
rozdíl, který je mezi pískovým materiálem v dětském pískovišti a pískovým materiálem 
tvořícím dopadovou zónu herních prvků. Pískový materiál v dětských pískovištích podléhá, 
na rozdíl od písku tvořící dopadové zóny, povinnosti každoroční výměny. Písek v okolí 
herních prvků je samozřejmě v rámci údržby důkladně čištěn, avšak není nutno jej 
každoročně měnit. 
 
Přírodní park Smetanka 
Území přírodního parku se rozkládá kolem Rokytky a její údolní nivy. Na jihozápadě hraničí 
s Kyjským rybníkem, který není zahrnut do přírodního parku. Přírodní park se skládá ze dvou 
částí, které dělí jedna z dopravních tepen Prahy – Průmyslová ulice. Středem přírodního parku 
se 
táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U hloubětínské vinice (Hloub.) a 
svah Pod Hájem nad osadou Aloisov. Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní 
park lánovice-Čihadla. Je zajímavé, že západním směrem (do centra Prahy) pokračují zelené 
plochy (Na Balkáně, Na Krejcárku) a vrcholí úzkým hřbetem vrchu Vítkov (270 m n. m.), 
který zasahuje až do samého centra Prahy. V okolí hloubětínského zámečku jsou zastiženy 
dislokační plochy Pražského zlomu na zemském povrchu ve velmi instruktivním profilu. 
Území bylo proto vyhlášeno za přírodní památku Pražský zlom. Není součástí přírodního 
parku (leží v jeho bezprostřední blízkosti), rozhodně však stojí za návštěvu, neboť ukazuje 
geologickou stavbu přírodního parku, na které se geologické síly, které formovaly Pražský 
zlom, Vzhledem k tomu, že území přírodního parku bylo poněkud stranou hlavních tras, 
zachovalo si dosud rozsáhlé pásy zeleně v sousedství vodních ploch říčky Rokytky i 
Hořejšího a Kyjského rybníka. Nejedná se však o původní přirozené porosty. To dokazuje, že 
ještě v nedávné minulosti (19. stol. a počátek 20. stol.) zde probíhala pastva a území mělo 
podstatně nižší procento zalesnění. Ve 20. stol. se však změnil styl života s výrazným vlivem 
na přírodní prostředí a nejrůznější oázy zeleně ve městech získávají stále větší význam jako 
útočiště rostlin a živočichů z okolní krajiny, která je intenzivně zemědělsky využívána. To 
ostatně pozorujeme na většině pražských maloplošných chráněných území, která se stávají 
genetickými bankami české krajiny a jejich význam i na celostátní úrovni roste. Dnes je okolí 
Rokytky, vlastní zalesněný hřbet Smetanky a lesnaté svahy mezi Hořejším a Kyjským 
rybníkem oblíbeným místem krátkodobé rekreace. Přírodní park tak představuje krajinářský 
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komplex zachovalé příměstské krajiny v blízkém centru města s dominantou zalesněného 
vrchu Smetanka a zároveň důležitý re kreační areál. 
Přírodní park Klánovice – Čihadla 
Rozlehlé území klánovických lesů s několika zvlášť chráněnými územími, ve vazbě na 
počernický rybník, který je také chráněným územím, představují přírodovědecky 
pozoruhodný komplex a zároveň důležitý rekreační areál pro obyvatele této části Prahy. 
Podstatnou částí parku jsou zalesněné úseky, dnes z větší části maloplošně chráněné. Na 
západě je to přírodní památka Xaverovský háj, východněji pak rozlehlý lesní komplex z větší 
části zahrnutý do přírodní rezervace Klánovický les-Cyrilov. Ještě dále k západu se pak 
nachází menší chráněné území přírodní rezervace V Pískovně, což je bývalá pískovna (dnes 
zatopená) s přilehlým úsekem nivy potoka Rokytka, která se stala refugiem mokřadní 
květeny. Pískovna patří k nejfotogeničtějším a nejvíce navštěvovaným chráněným území 
nejen tohoto přírodního parku, ale celé Prahy, patří do přírodní rezervace V Pískovně, která se 
rozkládá mezi Rokytkou a Svépravickým potokem. V poměrně nedávné minulosti zde 
skončila těžba v pískovně a území bylo poměrně rychle zatopeno. Vznikl tak biotop, který 
zvláště za podzimních mlh připomíná šumavská blata. Na území převládají mokřadní druhy 
rostlin jako kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kakost měkký, ostřice pašáchor či dvojzubec 
trojdílný. Druhově pestří jsou zdejší obojživelníci – a tak kromě skokana zeleného a 
skřehotavého tu najdeme i skokana hnědého a ropuchu obecnou. Místo je významnou tahovou 
zastávkou a hnízdištěm mnoha druhů ptáků vázaných na  vodní plochu a mokřady jako je 
moudivláček lužní, lyska černá, potápka roháč, slípka zelenonohá či volavka popelavá. ■ 
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MČ PRAHA 14 – ROK 2011 
 

(pořadatelé: Kviz Praha 14 a radnice MČ) 

leden 
5. 1. středa, Vernisáž výstavy obrazů, Galerii l4, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most výstava 
obrazů Jaroslavy Jáněové a Štefana Škapíka, pořádala radnice MČ 
9. 1. neděle, Pohádková neděle, promítání dětského hraného filmu Rychlý Stripes, 
doprovodný program malování na obličej (Oriflame 
12. 1. středa, Pocta Mozartovi, koncert komorní hudby nazvaný Pocta Mozartovi v Galerii 
14, účinkuje smyčcové kvarteto, pořádá radnice 
14. 1. pátek, Naše první výročí, zajímavý program v rámci oslav prvního výročí kulturního 
domu Kyje 
14. 1. pátek, Andrea Kalivodová, slavnostní koncert sólistky Státní opery Praha – recitál 
s klavírem 
16. 1. neděle, Pohádková neděle, Čert a Káča – veselé divadelní představení 
17. 1. pondělí, PhDr. Jaroslav Šturma, „Láska a řád v rodině“, přednáška s besedou nejen o 
„problémových“ dětech s ředitelem dětského centra Paprsek v Praze 14 
21. 1. pátek, Hlasatelky v akci, Saskie Burešová, Milena Vostřáková, Marie Tomsová – 
beseda s dnes již legendárními hlasatelkami České televize 
23. 1. neděle, Ladies Night, promítání filmu KATE A LEOPOLD, uvítací káva, tombola, 
líčení dle typologie (Oriflame),  
24. 1. pondělí, Cestovatelská přednáška o Indii, Martina Křenová & František Červinka z 
Prahy 14 o svém nedávném putování po indickém subkontinentu  
 
únor 
2. 2. (středa) FILMOVÝ KLUB KYJE: Kdyby tisíc klarinetů V souvislosti s koncertem 
kapely Walda Matuška revival band (4. 2.) a vzpomínkou na Waldemara Matušku 
zařazujeme do Filmového klubu Kyje známý film „Kdyby tisíc klarinetů“ (1964), režie: Ján 
Roháč, Vladimír Svitáček. Dnes již legendární český filmový muzikál je postaven na 
groteskní možnosti přeměny zbraní v hudební nástroje a vojáci, jak se zdá, v těchto 
„zbraních“ nacházejí velké zalíbení.  
2. 2. (středa) VERNISÁŽ V Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, byla zahájena 
výstava Konstelace inspirací Františka Kalenského provázena poezií Kamila Prince.  
4. 2. (pátek) WALDA MATUŠKA REVIVAL BAND Kapela Walda Matuška revival band 
je zvýrazněna zpěvákovou téměř neuvěřitelnou fyzickou podobou s legendou české hudební 
scény Waldemarem Matuškou. Písně Jó třešně zrály, Růže z Texasu, Tereza, Sbohem lásko, 
Slavíci z Madridu a další budou v kulturním domě interpretované za doprovodu kapely JAM 
BAND.  
6. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Loutkové divadlo Tentokrát rodičům s dětmi 
představí své loutkové divadlo principál Watzl. Pohádka „Vo hloupym Honzoj, hubatej 
Marjáně, která skrze peklo k napravení přinde.“ Stará lidová pohádka, úspěšná inscenace 
oceněná dvěmi cenami za přínosnou dramatizaci lidové tvorby.Celá pohádka je doplněna 
písničkami, které se děti učí zpívat v průběhu představení. 
12. 2. (sobota) LADIES NIGHT V tento sobotní večer pro dámy promítneme romantický 
film „Hudbu složil, slova napsal“ (2007), režie: Marc Lawrence. Kromě uvítacího teplého 
nápoje dle chuti budou na slečny a paní čekat profesionální poradkyně s kosmetikou 
Oriflame. Nebude chybět ani tombola. 18–20 hod. 
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13. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Duhové bubliny Zveme všechny děti a jejich 
rodiče na nevšední klauniádu známého bublináře Václava Strassera. Bubliny velké jako 
dospělý člověk, plněné dýmem, bublina v bublině a jiné kousky. Kdo neviděl, neuvěří, jak 
může být dělání bublin krásné, napínavé i legrační.  
14. 2. (pondělí) CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Nepál Cestovatelská a horolezecká 
dvojice z Prahy 14, která se zaměřuje na zdolávání vysokých a nedostupných horských 
vrcholů. Současně vždy poznávají a podrobně dokumentují cizí kulturu. Tentokrát se můžete 
těšit na přednášku o Nepálu.  
16. 2. (středa) KONCERT V Galerii 14 se uskuteční koncert Mistři německého baroka. 
Vystoupí LYRA DA CAMERA.  
19. 2. (sobota) POVÍDÁNÍ S YVONNE Pro velký úspěch zařazujeme znovu komponovaný 
pořad s Yvonne Přenosilovou. Při povídání s Yvonne bude tentokrát hostovat známá česká 
zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská.  
21. 2. (pondělí) BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU Humorné činoherní 
představení v podání hornopočernického divadelního souboru ochotníků „Právě začínáme“ 
doporučujeme divadelním fanouškům všech věkových kategorií. Komedie o hercích a jejich 
představení „Sardinky, sardinky“. Premiéra dopadne dobře, ale o to horší je pozdější repríza, 
kterou diváci sledují v druhé půlce představení ze zákulisí – čili zezadu.  
23. 2. (středa) REGGAE V KYJÍCH Pro fanoušky reggae scény jsme u nás v kulturním 
domě připravili společný koncert kapel TRIBETOWN a NEBIBA. Pozvěte všechny své 
kamarády a přijďte si poslechnout a zatancovat na reggae, soul, r’n’b a hip-hopové rytmy.  
25. 2. (pátek) SHIRAH Přijďte se zaposlouchat do takzvané World Music. Kapela SHIRAH 
zahraje sefardské a hebrejské písně. Kromě zbožné melancholie dokáže být židovská hudba i 
veselá, taneční a vášnivá. Během večera uslyšíte také hru na saz – tradiční strunný nástroj 
turecké, kurdské, ázerbájdžánské a perské lidové hudby.  
26. 2. (sobota) DĚTSKÝ KARNEVAL Srdečně zveme všechny děti v karnevalovém 
oblečení a maskách na dětský karneval v kulturním domě v Kyjích. Čeká je zábavný program- 
žonglérská exhibice, balónková show a kouzla klauna Roberta. Průvodcem programu bude 
známý moderátor Luboš Votroubek.  
27. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Ferda Mravenec a Brouk Pytlík Dětský 
muzikál na motivy známých pohádkových postaviček. Pytlík poplete na co přijde a jeho 
kamarád Ferda se jej pokouší zachraňovat. Děti jsou aktivně zapojeny do příběhu a řeší 
problémy spolu se svými kamarády.  
 
březen 
2. 3. (středa) VERNISÁŽ, v Galerie 14 na vernisáž výstavy Milana Dufka.  
5. 3. (sobota) DRUHÝ OBČANSKÝ  
6. 3. (neděle) BABIČKA A JEJÍ MAZLÍČCI dětský hudební kabaret malé Jany Kepkové. 
Vše o zvířátkách a jejich legracích. Písničky, scénky, vtipy, improvizovaná písnička na přání. 
Hudba jazzband K. Vavreka.  
7. 3. (pondělí) HRDINA ZÁPADU Humorné činoherní představení v podání 
hornopočernického divadelního souboru ochotníků „Právě začínáme“.  
9. 3. (středa) FILMOVÝ KLUB KYJE: Nowhere Boy (2009) Filmová novinka! Dobové 
drama přináší pravdivý příběh problémového dětství Johna Lennona.  
11. 3. (pátek) BROUCI BAND (Beatles revival) Revival světoznámé a legendární kapely 
Beatles tentokrát zavítá do Kyjí. Zazní Twist and shout, All my loving, A hard day’s night, 
Help! a spousty dalších.  
12. 3. (sobota) DÁMSKÁ JÍZDA: Péče o tělo. Večer pro slečny, paní a dámy na téma 
Pravidelná péče o tělo. Teplý nápoj na uvítanou zdarma.  
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12. 3. (sobota) VELIKONOČNÍ KONCERT v 18 hodin vystoupí v kostele sv. Bartoloměje 
v Kyjích vedoucí folk-rockové skupiny Oboroh Slávek Klecandr. V sólovém recitálu zazní 
úpravy středověkých a renesančních pašijových písní. 
13. 3. (neděle) VÝSTAVA PANENEK: Ručně háčkované oblečky. Panenky Barbie, Steffi a 
další. Historické i moderní šatičky, botičky a další doplňky. Cca 150 různých modelů (i k 
zakoupení). 
14. 3. (pondělí) CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Jižní Amerika. Martina Křenová a 
František Červinka z Prahy 14, kteří se zaměřují na zdolávání vysokých horských vrcholů.  
15. 3. (úterý) U SKLENIČKY… S hercem Jiřím Lábusem a básníkem Pavlem Vránou. 
Neformální posezení plné humoru. 
16. 3. (středa) CCTV ALLSTARS Mezinárodní kapela vytvářející vlastní hudební žánr „Full 
Rhytm Music.“ Což je v podání CCTV Allstars směsice sk a, reggae, hip-hopu a folku.  
18. 3. (pátek) JAHŮDKOVÝ KARNEVAL Zábavný program a soutěže pro malé děti. 9–11 
hod. O.s. Jahoda, Vybíralova 969 
19. 3. (sobota) JOSEFOVSKÝ FESTIVAL VÍNA Ochutnávka kvalitních vín, grilování, 
hudba a další. Pro  dborníky i veřejnost. 11–18 hod. Vstup volný! 
20. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – Malované písničky. Známá pohádková země 
plná skřítků paní Vítězslavy Klimtové. 
23. 3. (středa) VRAŽDA V PENZIONU STARŠÍ DÁMY Divadelní představení oblíbeného 
souboru „PROMĚNA“ (občanské sdružení Remedium).  
23. 3. (středa) KONCERT V Galerii 14 se uskuteční koncert komorní hudby Vivat tango!  
26. 3. (sobota) TURNAJ VE STOLNÍM TENISU Turnaj pro neregistrované hráče od 15 let 
proběhne ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín, Hloubětínská 8.  
27. 3. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Kominíček a štěstí. Divadélko Kubec na motivy 
známé pohádky. 
30. 3. (středa) FILMOVÝ KLUB KYJE: Control (2007) Posledních 7 let života Iana 
Curtise, zpěváka legendární britské skupiny Joy Division.  
 

duben 
6. 4. (středa) VERNISÁŽ VÝSTAVY – V Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, 
bude zahájena výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici.  
8. 4. (pátek) ŠARBILACH – střípek pro štěstí – Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela 
má pro vás připravenou i melodii Lustig song a také několik dalších nově nastudovaných 
skladeb v židovském duchu pod taktovkou dirigenta Pavla Trojana. Koncert provází 
zasvěceným výkladem o židovských tradicích harfistka, prof. Pavla Jahodová – Vondráčková.  
10. 4. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Sněhurka – Oblíbený divadelní soubor 
LOKVAR. Kdo je krásnější? Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou trpaslíci 
pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte tuto pohádku opravdu dobře? Kdo uvidí – pochopí. 
Loutková pohádka pro děti, které se nebojí projevit svůj názor.  
11. 4. (pondělí) U SKLENIČKY… si povídají zpěvačka IRENA BUDWEISEROVÁ a 
básník PAVEL VRÁNA. Irena Budweiserová zpívala 30 let ve skupině Spirituál kvintet.  
12. 4. (úterý) LÁSKA A ŘÁD VE VÝCHOVĚ: PhDr. Jaroslav Šturma – Navazujeme na 
lednovou přednášku s besedou. Setkání je opět určeno odpovědným rodičům i širším 
rodinným příslušníkům. PhDr. Šturmu, ředitele dětského centra Paprsek, mnozí znají z úzké 
spolupráce s Dr. Jiřinou Prekopovou, autorkou knihy „Malý tyran“ a terapeutické metody 
„Pevné objetí“.  
13. 4. (středa) ZDENĚK BÍNA & JAN URBANEC – World music, groove, jazz a mnoho 
dalších vlivů v akustickém projektu bývalého frontmana – 123min. Za jeden večer Zdeněk 
Bína a Jan Urbanec na pódiu vystřídají jazz s latinou, flamenco s blues, nebo cikánské 
melodie s arabskými. Na své si přirozeně přijdou i fanoušci kapely -123min. 
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15. 4. (pátek) 2. SOUSEDSKÁ ZÁBAVA – Po celý večer vám bude hrát k tanci a poslechu 
kapela SYNTÉZA. Proběhne také vystoupení rock´n´roll clubu ALPHA při DDM Praha 9.  
16. 4. (sobota) JARNÍ ÚKLID sídliště Černý Most. Sraz v 10 hod před úřadem MČ. 
17. 4. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Velikonoční pohádka – Země se probouzí ze 
zimního spánku, lidé oslavují období Velikonoc. „O jedno vejce se má každý rozdělit – jednu 
polovičku sníst sám – druhou jinému dát – vzpomene-li si, když zabloudí, s kým vajíčko jedl 
– najde cestu“, a tak zpečetí Andulka nové přátelství s Pepinou. Vydrží jejich přátelství i 
touhu získat poklad dvouhlavého skřeta?  
18. 4. (pondělí) CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Španělsko – Herci 
hornopočernického divadelního souboru Václav Hanák a Michal Pivarči zvou na povídání o 
pouti do Santiaga de Compostella aneb 900 km Španělskem na konec světa.  
18. 4. (pondělí) VELIKONOČNÍ TRHY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ – Na 
prostranství u kašny na konečné stanici metra Černý Most se bude konat Velikonoční trh. Od 
13 do 17 hodin zde budou neziskové organizace z Prahy 14 prodávat své výrobky a drobné 
dárkové předměty. Přijďte si vybrat hezké dekorace a velikonoční dárky pro své blízké. 
20. 4. (středa) KONCERT KOMORNÍ HUDBY – V Galerii 14 se od 18.30 hod. uskuteční 
koncert komorní hudby. Vystoupí Yasuko Tanaka – trubka a Rie Michimura – klavír. Na 
programu budou skladby W. Brandta, J. S. Bacha, M. Ravela a dalších. Vstup volný. 
24. 4. (neděle) SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – Velikonoční neděle. Slovo o naději, moderní 
chvalozpěvy, životní příběhy. Vlastní program, dětské vyrábění. Pořádá církev bratrská a 
křesťanské společenství. 
30. 4. (sobota) AC/CZ (AC/DC REVIVAL) – Těšit se můžete na výběr světoznámých 
skladeb legendárních AC/DC v podání tohoto ostravského seskupení.  
30. 4. (sobota) DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – Pořádáme Dětské rybářské závody pro 
děti do 15 let. Vše se bude konat u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě od 7.30 do 12 
hod.  

květen 
3. 5. – 4. 5. (út+st) BAREVNÉ KORÁLKY – Tanec, zpěv nebo divadlo v podání dětí z 
mateřských školek Prahy 14. Na přehlídku jsou zváni všichni, kteří chtějí podpořit malé žáčky 
a svou návštěvou tak odměnit jejich celoroční úsilí. Vždy od 16 hod. 
4. 5. (středa) VÝSTAVA V GALERII 14 – V Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, 
se koná vernisáž výstavy obrazů Michaely Broncové. Výstava potrvá do 26. května a bude 
otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin. Vstup 
volný. 
6. 5. (pátek) VLADIMÍR MERTA & JIŘÍ SMRŽ – Písničkáře V. MERTU netřeba 
představovat. J. SMRŽE možná ano. Za svou desku, Poslední láska, získal cenu Anděla v 
kategorii Folk & Country. Texty a jejich hudebně perfektní zpracování míří posluchačům 
vždy hluboko pod kůži. Nenechte si ujít neopakovatelný večer se skutečnými osobnostmi 
folkového nebe.  
8. 5. (neděle) JARO S KLAUNEM FERDOU – Přijďte s dětmi oslavit příchod jara 
s klaunem Ferdou. Tahle SHOW rozesměje! Od 15 hod. Kč 50,–/40,–/rodinné 140,– 
9. 5. (pondělí) DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHY 9 – vyhlášení vítězů vzdělávacích 
soutěží 2010/2011. Od 9.30 do 12 hod. 
10. 5. (úterý) ZUZANA STIRSKÁ & GOSPEL TIME – Zuzana Stirská se vrátila po létech 
jako talentovaná dospělá zpěvačka s mimořádným hlasem. Ten ji předurčil ke zpívání gospelů 
– to je žánr, který vlastně na krásném a mohutném hlase staví svou existenci (Jiří Suchý). Od 
19 hod. Kč 150,–/75,– 
11. 5. (středa) FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA – Městská část Praha 14, od 16 do 19 hod. 
11. 5. (středa) KONCERT – V Galerii 14 proběhne koncert komorní hudby „O lásce“. 
Vystoupí 
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O. Jelínková – soprán, D. Jikrová – flétna a s. Janová – klavír. Na programu jsou skladby W. 
A. Mozarta, Ch. Gounoda, C. Saint-Saense a dalších. Vstup volný. Od 18.30 hod. 
14. 5. (sobota) TENISOVÝ TURNAJ ve čtyřhře pro dospělé neregistrované hráče o pohár 
starosty se uskuteční na tenisových kurtech ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě od 8 hodin. 
Prezence v 7.30–7.50 hodin. Startovné Kč 50,– na osobu. 
15. 5. (neděle) O MEDVÍDKOVI MEDOUŠKOVI – Plyšově jemně strašidelná pohádka 
pro menší děti se odehrává v domečku pro hračky. DIVADLO MIMOTAURUS. Od 15 hod. 
Kč 50,– 
/40,–/rodinné 140,– 
16. 5. (pondělí) LAKOMEC (Moliére) – Uvádí brněnské divadlo Genus a Karel Mišurec 
(sólista Městského divadla v Brně) jako Harpagon. Nesmrtelná francouzská komedie plná 
úsměvných nedorozumění a zápletek. Od 19 hod. Kč 90,–/45,– 
17. 5. (úterý) JAROSLAV SVĚCENÝ – Nenechte si ujít neopakovatelný večer s jedním z 
nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény. 
Moderuje Hanka Kunešová. Od 19 hod. Kč 150,–/75,– 
20. 5. (pátek) IVAN HLAS – Známý český hitmaker devadesátých let má na svém kontě 
několik 
šlágrů, kterými se navždy zapsal do dějin české hudby. Startujeme v 19 hod. Kč 150,–/75,– 
21. 5. (sobota) 1. DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA – Účinkují dětské divadelní 
soubory 
z pražských škol a domů mládeže. Začátek v 10 hod., vstupné 30 Kč. 
24. 5. (úterý) U SKLENIČKY… si povídají ESTER KOČIČKOVÁ a básník PAVEL 
VRÁNA. 
Nenechte si rozhodně ujít vkusný a především vždy aktuální humor této úžasné dámy. Ester 
možná i zazpívá. Od 19 hod Kč 90,–/45,– 
26. 5. (čtvrtek) DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA: SBOROVNA - Původní česká 
komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Hrají: 
P. Trávníček, L. X. Veselý, U. Kluková, K. Kornová a další. 19 hod., Kč 150,–/75,– 
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červen 
4. 6. (sobota) DĚTSKÝ DEN – na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hloubětín. Na krytém podiu 
mohou děti shlédnout pohádky a zábavný program, v areálu budou soutěže a atrakce. Od 10 
do 14 hod., vstup zdarma. 
5. 6. (neděle) ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – Divadlo matky Vackové – Klasická pohádka o 
Šípkové Růžence, králi, královně a dobrých sudičkách až na tu jednu uraženou a nepřející, ale 
vše nakonec dobře dopadne. Hrají půl metru velké loutky, přes metr sedmdesát vysocí herci a 
to vše v kulisách opravdového hradu! Od 15 hod. Kč 40,–/50,– rodinné 140,– 
6. 6. (pondělí) KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE – v kostele sv. 
Bartoloměje v Kyjích se bude konat koncert duchovní hudby. Vystoupí Christina Kluge – 
soprán, Vojtěch Novák – varhany, Václav Vomáčka – průvodní slovo. Na programu budou 
skladby J. S. Bacha, F. X. Brixiho, A. Dvořáka a dalších. Začátek koncertu je v 18.30 hod., 
vstupné dobrovolné. 
9. 6. (čtvrtek) ABSOLVENTSKÝ PLES žáků 9. ročníků ZŠ Bří. Venclíků – pod vedením 
zástupkyně ředitele Mgr. Kláry Machové. Vystoupení Slavíků, tombola. Od 18 hod., Kč 150,– 
10. 6. (pátek) MEXICKÝ VEČER + kapela Los Chilakillerz (MEX.) – večer vyvrcholí 
koncertem mexické kapely Los Chilakillerz (funky, soul, hip-hop, ska, reggae). Nebude 
chybět doprovodný program jako průvodce mexickým kulturním bohatstvím. Od 16 hodin. 
Kč 90,–/45,– 
14. 6. (úterý) PRODEJNÍ AKCE – textil, obuv, spotřební zboží, aj. od 8 do 19 hod. 
15. 6. (středa) AKADEMIE ZŠ ŠIMANOVSKÁ – tradiční přehlídka žáků II. stupně ZŠ 
Šimanovská – divadlo, zpěv, recitace, apod. od 17 hod. 
16. 6. (čtvrtek) LIDÉ Z LESA A MUŽ Z MĚSTA – přírodovědně /cestovatelská přednáška 
– Martin Mikeš o Kamerunu. Proč se zemi s bohatou kulturou, pestrým etnickým složením, 
různorodými přírodními podmínkami přezdívá Afrika v malém? Jak Kamerunci komunikují? 
Zpěv, tanec a tradiční oděvy? Je tropický deštný les ohrožen? Co je horský mlžný les, 
fragmentace a endemismus, bushmeat? 
20.–21. 6. (po + út) KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ RATIBOŘICKÁ Horní Počernice – 
začátek v 18 hodin. 
22. 6. (středa) AKADEMIE ZŠ ŠIMANOVSKÁ – tradiční přehlídka žáků I. Stupně ZŠ 
Šimanovská – divadlo, zpěv, recitace, apod. od 17 hod. 
22. 6. (středa) JÁ A MŮJ OBVOD – letošní 17. ročník výtvarné soutěže měl téma 
„Nejkrásnější prázdniny“. Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZŠ 
Generála Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Šimanovská, ZŠ Tolerance 
Mochovská, Gymnázia ARCUS a výtvarného ateliéru ARS-PUERIS z Jahodnice.  
23. 6. (čtvrtek) AKADEMIE DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA – děti z dětského studia 
předvedou, co si všechno za uplynulý rok pro rodiče připravily. Od 15 hodin.  
24. 6. (pátek) DISKOTÉKA PRO DĚTI – hraje DJ Mirek. Těšíme se na léto! Končí rok ve 
školách i ve školkách, začínají prázdniny, dovolené a spousta zábavy. Vyřádit se mohou nejen 
děti, ale i dospělí. Taneční převleky a módní kreace vítáme – nejhezčí budou odměněny 
dárkem. 
ČERVENEC-SRPEN 
13. 7. MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU. Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny, pořádáme 
již tradiční malování na chodníku před základní školou Bří Venclíků na Černém Mostě – 
stanice metra Rajská zahrada. Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a 
odměny. 
27. 8. TURNAJ V NOHEJBALU, v sobotu 27. srpna od 9 hodin se uskuteční turnaj 
amatérských hráčů v nohejbalu o pohár starosty na hřišti ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě. 
Registrace hráčů (trojic) na místě od 8.30 do 8.50 hodin.  
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„LETNÍ HŘIŠTĚ POD STŘECHOU“ děti 0–99 let 
V kulturním domě Kyje nabízíme prostor na hraní i odpočinek. Pro děti je přichystáno 
příjemné a klimatizované prostředí vybízející ke hře a zábavě. Pro rodiče možnost posezení a 
další zábavy. V naší herně je připraven stolní tenis, mini golf, hračky pro menší děti, převleky 
na hraní. Po–Pá od 10 do 15 hodin. Vstup 20 Kč za osobu, rodinné vstupné (2+2) 60 Kč 
28. 8. POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Klaun Čiko hurá do školy, Veselá klauniáda plná soutěží, 
písniček, balónkování a jiných překvapení. Prázdniny končí a „my se školy nebojíme“. Od 15 
hodin, vstupné 50/40 Kč, rodinné 140 Kč 
 

ZÁŘÍ 
3. 9. TENISOVÝ TURNAJ, turnaj pro dospělé neregistrované hráče v tenisu o pohár 
starosty. Turnaj ve čtyřhře se uskuteční na kurtech TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská ulice. 
Prezence hráčů na místě od 7.30 do 7.50 hodin.  
4. 9. POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Kamarádi by si měli pomáhat. Divadelní pohádka pro 
menší děti. O tom, že jeden bez druhého zmůžeme jen polovic…  
7. 9. VERNISÁŽ, výstavy Jaroslavy Jáněové 
Ve středu 7. září v 17 hodin zveme do Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most na 
vernisáž výstavy obrazů Jaroslavy Jáněové. Výstava potrvá do 27. září a bude otevřena vždy v 
úterý, středu a čtvrtek 14–18 hodin a v neděli 14–17 hod. Vstup volný. 
10. 9. TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 
Společně s TJ Kyje pořádáme v sobotu 10. září turnaj v malé kopané amatérských hráčů o 
pohár starosty. Zápasy se uskuteční na hřišti TJ Sokol Kyje v Broumarské v Kyjích.  
14. 9. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY, v kostela sv. Bartoloměje v Kyjích na koncert 
Klenoty české hudby. Účinkuje soubor MUSICA DOLCE VITA. Na programu budou díla J. 
Myslivečka, F. Bendy A. Dvořáka a dalších. Vstupné dobrovolné. 
17. 9. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO, tradiční zahradní slavnost Babí léto 2011, 
kterou pořádali společně městské části Praha 14 a Dolní Počernice. Slavnost se konala v 
sobotu 17. září. Programová část naší MČ – Dětské odpoledne je situováno v zahradě 
zámečku v Hostavicích, kde se od 14 hodin v pořadu „V pohybu je krása“ představí Aerobic 
club ZŠ Chvaletická, Aerobic FIT STUDIO D a HANNY DANCE – Step studio ZŠ 
Chvaletická. Dále jsou na programu pohádky Beruščina detektivní kancelář, O perníkové 
chaloupce a Bimbo hledá kamarády. Po celé odpoledne budou v zahradě dětské atrakce, 
lezecká láhev, trampolína, nafukovací hrad, dětský suchý kuličkový bazén se skluzavkou aj. 
Na místě si můžete zakoupit občerstvení a cukrovinky. Místní dopravu budou zajišťovat 
terénní vozy Hummer, jezdící mezi Hostavicemi a Dolními Počernicemi. 
21. 9. ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH A KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH 
Závody jsou jak pro nejmenší, tak pro teenagery, případně pro dospělé vyznavače in-line 
jízdy. Akce bude probíhat ve středu 21. září od 16 hodin na tubusu metra u stanice Rajská 
zahrada. 
25. 9. ZÁVODY NA IN-LINE BRUSLÍCH 
Součástí tradičního silničního běžeckého závodu Běchovice-Praha bude v neděli 25. září 8. 
ročník jízdy na kolečkových bruslích při vyloučení veřejného provozu. Závod pořádá TJ 
Sokol Běchovice za podpory ZŠ Běchovice, MČ Praha l4 a MÚ Běchovice. Hromadný start 
bude v 10.30 hodin na l3. kilometru silnice Českobrodská v Běchovicích, cíl v Kyjích u parku 
v Jiráskově čtvrti. Délka trati je 5 km. Účastnit se mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a 
pohlaví. U dětí do věku l0 let je při jízdě doprovod rodičů nutný! Všichni účastníci musí mít 
přilbu! Jízda nebude rozdělena na kategorie. Zápis 25. 9. ve startovní kanceláři v ZŠ 
Běchovicích 
od 8 do 10.15 hodin, kde každý vyplní přihlášku a získá startovní číslo. Startovné je 50 Kč (s 
výjimkou dětí do l8 let). Pět minut před startem bude odjíždět ze startu dodávka, do které si 
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mohou závodníci odložit věci, které jim budou odvezeny do cíle a tam uloženy k vyzvednutí. 
Doporučujeme chrániče kolen, loktů a rukou. Pokračování v jízdě za cílem i návrat do 
Běchovic na bruslích je zakázán s ohledem na probíhající masový běžecký závod. 
 

 

ŘÍJEN – pořadatel MČ Praha 14 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
Srdečně zveme do Galerie 14, nam. Plk. Vlčka 686, Černy Most, kde bude ve středu 5. řijna v 
17 hodin zahajena vystava HERALDIKA A VEXILOLOGIE. Vystava potrva do 3. 
listopadu a bude otevřena vždy v utery, středu a čtvrtek ve 14–18 hodin a v neděli ve 14–17 
hodin. Vstup volny. 
POCHOD KOLEM PRAHY 14 
Tradiční turisticky pochod l4 km kolem Prahy 14 se koná v sobotu 8. října. Start na malý 
okruh je od 8.30 do 14 hodin a na velký od 8.30 do 12 hodin před restauraci Club Slavoj v 
Hloubětínské ulici č. 88. Při pochodu budete mít příležitost zastavit se na několika zajímavých 
místech naši městské časti: v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích můžete absolvovat prohlídku 
této starobylé kulturní památky a farske zahrady.  
KONCERT KOMORNÍ HUDBY 
Ve středu 19. října se v Galerii 14 uskutečni od 18.30 hodin koncert souboru Saxofonové 
kvarteto Bohemia. Na programu budou skladby francouzských autorů. Vstup volny. 
OSLAVA VZNIKU ČR 
Městská část Praha 14 pořádá ve spolupráci s Obvodním výborem Českého svazu bojovníků 
za svobodu v Praze 9 a s Městskou časti Praha 9 slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 
93. výročí ukončeni 1. světové války a vzniku Československé republiky. Vzpomínkový akt 
se koná ve čtvrtek 27. října ve 14 hodin u památníku padlých, který je umístěn vedle 
plaveckého areálu Hloubětín, v ulici Hloubětinská č. 80. 
 
KVIZ Praha 14 
8. 10. (sobota), TANEČNÍ ODPOLEDNE – hraje Hitos, taneční skupina, která provozuje 
hudbu všech žanrů a hraje i na přání.  
9. 10. (neděle),  POHÁDKOVÁ NEDĚLE – Pekelná pohádka  
Příjemná, komediální a poučná pohádka pokorná k tradicím našich předků. O tom, že láska je 
silnější než peklo a že každý se může napravit. Atmosféru podkresluje hudba skupiny 
Čechomor. Divadelko MRAK.  
12. 10. (středa),  LIDÉ Z LESA A MUŽ Z MĚSTA 
Přírodovědně-cestovatelská přednáška – Martin Mikeš o Kamerunu. Proč se zemi s bohatou 
kulturou a pestrým etnickým složením přezdívá Afrika v malém?  
14. 10. (pátek), KROKY MICHALA DAVIDA, Hity Michala Davida v podani revivalove 
skupiny Kroky Michala Davida, ktere největši jeho hity upravily do modernich aranži, slavi 
obrov sky uspěch. Zaštitu teto skupině poskytuje sam autor, M. David. Kč 150/75. Od 19 hod. 
16. 10. (neděle), POHÁDKOVÁ NEDĚLE – TŘI PRASÁTKA 
Klasicka a dětmi oblibena loutkova pohadka v provedeni Klubu ochotníků a přátel loutkového 
divadla Sváťovo loutkové divadlo. Kč 50/40/140. Od 15 hod. 
17. 10. (pondělí), U SKLENIČKY S… 
Hostem básníka Pavla Vrány bude tentokrát hráč na vozembouch a tenorsaxofon Roman 
Krása, člen kapely Motovidlo s doprovodem. Motovidlo provozuje téměř vše, co bylo na 
poli zábavné  hudby v minulém století vymyšleno. Kč 90/45. Od 19 hod. 
21. 10. (pátek) DVOJKONCERT IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK 
Po společném úvodním bloku se představil Miroslav PALEČEK – polovina ze známé dvojice 
Paleček a Janík, která patři k legendám českého folku. V originální interpretaci pan Paleček 
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zazpíval nejen oblíbené písně V+W+J, ale i řadu svých osobitých autorských skladeb. V 
druhé části pořadu diváky pobavil Ivo Jahelka, který je známý jako „zpívající právník“. Kč 
150/75. Od 19 hod. 
22. 10. (sobota) 
ESOTERICKÁ SOBOTA 
Na letošní ročník s podtitulem „Návrat k přírodě a moudrosti“ jsme pro vás nachystali řadu 
velmi zajímavých doprovodných přednášek. Navštíví nás vystavovatelé z oblasti zdraví, 
duchovních aktivit, filosofie. Účast na teto akci přislíbila Květa Fialová a Jiří Krytinář. Kč 
30, 10-18hod. 
23. 10. (neděle) 
POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
Pohádka o klukovi, který neuměl zlobit Všichni chtěji hodne děti a mivaji zlobive. A v teto 
pohadce mame hodneho Jenička a všichni zase chtěji, aby zlobil. Pro děti od 3 let. Kč 
50/40/140. Od 15 hod. 
24. 10 (pondělí) 
BESEDA O HISTORII – MYSTÉRIA SOUDCE, KROKA A JEHO DCER, Aneb byli 
nebo nebyli? O dějinách trochu jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. 
Kč 45. Od 18.30 hod. 
30. 10. (neděle), POHÁDKOVÁ NEDĚLE,  Malované písničky II. Vítězslava Klimtová, 
a Pavel Půta. „Pohádky nejsou vyprávěnky pro děti. Pohádky jsou prastaré vzpomínky na 
počátek lidstva a v každé pohádce je reálné jádro“, říká spisovatelka, malířka a strašídloložka 
Vítězslava Klimtová. 
4. 11. (pátek) 
DISCO PRO MLADÉ 
Hraje DJ ALPINO. Kč 60. 19–23 hod. 
 
LISTOPAD 
5. 11. TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
V sobotu 5. listopadu se uskutečnil ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín turnaj ve 
stolním tenisu o pohár starosty MČ Praha l4 pro neregistrované hráče od l5 let, pro hráče 
organizace PRST od 40. místa žebříčku mužů, ženy bez omezení.  
CROSSART, Srdečně zveme do Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, kde bude ve 
středu 9. listopadu v 17 hodin zahájena výstava obrazů, kreseb a fotografií Víta V. Pavlíka. 
Výstava potrvá do 8. prosince a bude 
otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek 14 – 18 hodin a v neděli 14–17 hodin. Vstup volný. 
KONCERT KOMORNÍ HUDBY, Ve středu 16. listopadu od 18.30 hodin se koná v Galerii 
l4, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most koncert komorní hudby. Vystoupí 
Československé komorní duo: Pavel Burdych – housle, Zuzana Berešová – klavír. Na 
koncertě zazní skladby A. Dvořáka a autorů, kteří významně 
ovlivnili jeho život. Vstup volný. 
TURNAJ V BOWLINGU, V pondělí 21. listopadu se od l8.30 do 23 hodin v J. R. Clubu-
Bowling, Prelátská l2 
v Kyjích (naproti kostelu sv.Bartoloměje), koná na zdejších čtyřech drahách turnaj v 
bowlingu. Přihlášky do naplnění kapacity herny na tel. 28l 005 278 do pátku 18. 11. do l2 
hodin. Startovné je 20 Kč na osobu. 
 

KVIZ PRAHA 14 – listopad 2011 
4. 11. (pátek), DISKOTÉKA PRO MLADÉ 
DJ ALPÍNO zahraje pro vás pop-rockovou směs z domácí i zahraniční produkce. Můžete si 
také zasoutěžit o ceny! Kč 60. Od 19 hod. 
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6. 11. (neděle), POHÁDKOVÁ NEDĚLE, Říkadla a křikadla – Karolina Kamberská. 
Dětský pořad písničkářky a básnířky Karolíny Kamberské (ex Sestry Steinovy) určený pro 
předškoláky, malé školáky, ale i batolata. Kč 140/50/40. Od 15 hod. 
12. 11. (sobota),  TANEČNÍ ODPOLEDNE, Známá skupina Hitos z Prahy 14, která 
provozuje hudbu všech žánrů. Kč 60/30. Od 14 hod. 
13. 11. (neděle),  POHÁDKOVÁ NEDĚLE, Opice v Africe. Dvě opice ze zoo se dostanou 
do Afriky, kde poznávají spoustu kamarádů. Divadlo Genus. Kč 140/50/40. Od 15 hod. 
16. 11. (středa),  ZÁBAVNÝ VEČER S UVEDENÍM KNIHY O SOUDOBÉM 
SAMURAJOVI F. KOLLMANOVI. Spoluúčinkují: Richard Tesařík, člen skupiny Yo Yo 
Band, Pavel Nový herec divadla, Ypsilon a Pavel Vrána, básník a spisovatel - autor knihy o 
Františku Kollmanovi. 
18. 11. (pátek), IRENA BUDWEISEROVÁ A FADE IN. Zpěvačka, známá ze svého 
působení ve formaci Spirituál kvintet, s kapelou FADE IN představuje posluchačům ve svém 
programu gospely a spirituály v netradičních jazzových úpravách.  
19. 11. (sobota), KYJSKÝ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK. 
Kde levně nakoupit oblečení pro děti, které navíc pořád rostou? Srdečně zveme všechny 
rodiče i prarodiče na první akci tohoto druhu.  
20. 11. (neděle), FERDOHRANÍ – KLAUN FERDA. Jeden z nejznámějších klaunů v ČR 
opět v Kyjích. Děti čeká show plná nevšedního humoru.  
21. 11. (pondělí), BESEDA O HISTORII. Václavova babička Ludmila. První známá 
vražda v našich dějinách. O dějinách trochu jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím 
Sommerem. 25. 11. (pátek), JAROSLAV HUTKA. Písničkář, skladatel, básník a spisovatel. 
Jeho dlouholetá kariéra nabízí bohatý repertoár.  
26. 11. (sobota), 2. DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA. Účinkují dětské divadelní 
soubory z pražských škol a DAMU. Zároveň proběhne vernisáž výtvarné soutěže žáků ZŠ 
Prahy 14 na téma Divadlo očima dětí. Provází herec Jiří Krytinář.  
27. 11. (neděle), VÝSTAVA PANENEK II. Druhé pokračování úspěšné výstavy. K vidění 
budou opět panenky Barbie, Štefci aj. Historické i moderní šatičky, botičky a další doplňky. 
Vystaveno bude na 150 různých modelů. Některé panenky možno i koupit.  
30. 11. (středa), UŽ JSME DOMA, Hudba skupiny Už jsme doma v sobě spojuje vlivy 
počátků punku a avantgardního myšlení, především z okruhu uskupení Rock in Opposition a 
české „nové vlny“. V zahraničí odehráli celkově přes 1000 koncertů. Letos UJD oslaví 25 let 
na scéně.   
 
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE RADNICE 
PROSINEC 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Srdečně zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, 
která se koná v sobotu 3. prosince ve dvou stejných představeních od 11 a 14 hodin 
v Kulturním domě v Kyjích, Šimanovská 47. Po shlédnutí pohádky přinesou Mikuláš, anděl a 
čert dětem nadílku.  
VÁNOCE VE STANU 
V pondělí 12. prosince se na prostranství u kašny na konečné stanici metra Černý Most bude 
konat předvánoční trh ve stanu. Zde od 13 do 17 hodin budou neziskové organizace z Prahy 
14 prodávat své výrobky a drobné dárkové předměty. Přijďte si i vy vybrat hezké vánoční 
dárky pro své blízké. 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Ve středu 14. prosince se uskuteční v Galerii 14 od 18 hodin vánoční koncert. Vystoupí 
Rožmberská kapela. Zazní hudba evropského středověku a koledy. Vstup volný. 
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Kviz Praha 14 
Prosinec 2011 
9. 12. (pátek) 
PETR LINHART JAN SPÁLENÝ TRIO 
Petr Linhart, český písničkář a frontman kapely Majerovy brzdové tabulky v hudebním 
spojení s Janem Spáleným, multiinstrumentalistou, skladatelem a textařem, který hraje se 
skupinou ASPM, kterou založil spolu s Petrem Kalandrou, nyní ve složení Michal Gera, J+F 
Spálený. Jazz, blues, folk.  
10. 12. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Tentokrát vám k poslechu a tanci zahraje kapela Jitřenka Praha.  
11. 12. (neděle) VÁNOČNÍ KOUZLO 
Vánoční příběh – trochu tradiční a trochu mimořádný. Divadýlko Kuba.  
12. 12. (pondělí) 
U SKLENIČKY S… „VALÉRIE A JEJÍ HOST“ 
Zajímavé povídání, čtení a možná i zazní písnička v podání Milady Vaňkátové, hosta V. 
Zawadské. Kč 90/45. Od 19 hod. 
13. 12. (úterý) 
KOČKY 
Ďábelsky odvážná jízda předních českých TRAVESTI umělců. Tito muži svým osobitým 
ztvárněním přivedou na scénu celebrity jako je Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Tina Turner, 
Lady Gaga, Michael Jackson a mnoho dalších.  
15. 12. (čtvrtek) 
CYNIC (USA), CHIMP SPANNER (UK), HYPNO5E (FR.) 
Koncert metalových kapel. Uvádí Obscure Promotion. Cena v předprodeji 420 Kč, info na 
www.obscure.cz. Od 19 hod. 
16. 12. (pátek) 
VÁCLAV NECKÁŘ 
Klubový večer vyprávění s pís němi. Zazní i slavná „Půl noční“ v hudební úpravě Jana 
Neckáře. Nenechte si ujít. Kč 220/130. Od 19 hod. 
19. 12. (pondělí)  BESEDA O HISTORII – PRVNÍ GENOCIDA V ČESKÝCH ZEMÍCH 
aneb vyvraždění Slavníkovců 
O dějinách trochu jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc, který je navíc 
autorem mnoha zajímavých historických publikací. Kč 45. Od 18.30 hod. 
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Kulturnímu domu v Kyjích je rok 
Za účasti starosty MČ Praha 14 Radka Vondry proběhla 14. 
ledna 2011 v kulturním domě v Kyjích oslava 1. výročí 
existence tohoto kulturního stánku. Starosta Radek Vondra 
zhodnotil zatím relativně krátké období života kulturního 
domu pod vedením ředitele KVIZ Praha 14 Jaroslava 
Hodyce jako velký pokrok, neboť se stal trvalým místem 
pro kvalitní kulturní, společenské a vzdělávací akce občanů 
Prahy 14. Příjemnou součástí oslavy se stalo vystoupení 
Junior Bandu a zpěváků ze ZUŠ v Horních Počernicích a 
mile překvapil Edward Walczyk, farář římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Bartoloměje, který kulturnímu domu 

požehnal a kladně zhodnotil dosavadní spolupráci s organizací KVIZ Praha 14 i celou 
městskou částí.  

 
Státní svátek Pakistánu na Praze 14 
V kulturním domě v Kyjích se koncem března konal slavnostní koncert 
spojený se společenským setkáním u příležitosti státního svátku Pákistánu. 
Akce se zúčastnil i ambassador velvyslanectví pákistánské islámské 
republiky J.E.p. Aitzaz Ahmad, který popřál svým občanům a  
podnikatelům i jejich rodinným příslušníkům, žijícím v České republice, 
hodně úspěchů v dalším životě. Hudebníci a zpěváci, kteří na tuto oslavu 
přiletěli z Londýna, provázeli celé odpoledne známými písněmi, kterým 
plný sál nadšeně aplaudoval. Závěrečný raut pákistánských specialit potom 
uzavřel toto setkání.  
 

Velikonoční vystavování 
Celkem 12 neziskových organizací letos zasedlo u výstavních stolků na prodejní výstavě ve 
velikonočním stanu neziskovek 18. dubna 2011. Umělecky ztvárněné užitečné či dekorační 
předměty, laděné do velikonoční tématiky, čekaly na návštěvníky u stolečků Prosazu, 
Pohádky, Motýlka, PS Orion, MC Klubíčko, YMCA Praha, Občanské inspirace, BB Klubu, 
Jahody, Heřmánku, Ateliéru Ars Pueris, Centra Slunečnice a PEStré společnosti, která navíc 
venku před stanem nabízela možnost vyzkoušet si, jak se cítí při chůzi nevidomý člověk, 
odkázaný na slepeckou hůl či vodícího psa. Atmosféru svátků jara dokresloval venku s 
pomlázkami košíkář a také vydařená 
dvacetistupňová teplota. Ta ostatně 
provázela o týden dříve rovněž hojně 
navštívenou velikonoční výstavu u 
sousedů v Dolních Počernicích, kde 
se v ne děli 10. dubna vynášel symbol 
zimy. Průvod od amfiteátru 
v zámeckém parku k mostu přes 
Rokytku se loučil s Moranou třeba 
takto: „Neseme smrtku, k Zelenému 
čtvrtku, až tu smrt ku vynesem, nové 
jaro přinesem“. Anebo: „Neseme smrt 
ze vsi, nové jaro do vsi, vítej jaro 
líbezné, obilíčko zelené.“  
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Odcházení... 
Na každého to čeká dříve nebo později, takové už 
je teatrum mundi, o tom je i poslední hra 
exprezidenta Václava Havla Odcházení. Důležité 
je, aby se dotyčný odchodu nebál a odcházel 
důstojně se vztyčenou hlavou a pokud možno i s 
čistým svědomím. Není pro mne jednoduché psát 
tyto řádky. Po šestnácti letech služby obci 
opouštím pomyslný kapitánský můstek v redakci 
zdejšího radničního zpravodaje – Listů Prahy 14. 
Díky této práci, která mi za ta léta 
šéfredaktorování přirostla k srdci, jsem měl 
jedinečnou možnost poznat celou Prahu 14 

doslova skrz naskrz včetně jejího unikátního podzemí a také báječných Dolních Počernic. Ale 
hlavně to byla práce pro lidi – čtenáře, a o lidech, kteří zde žijí. Mnozí byli skvělí – na ty budu 
hrozně rád vzpomínat. A jak už to v životě chodí, někteří z těch, co jsem zblízka po znal, nás 
během těch dlouhých šestnácti let opustili navždy: zastupitelé Karel Soukeník a Oto Roth, z 
úřadu Antonín Vaněk, Aleš Dvořák a Eva Stelčovská, manželé Karausovi, Jiří Slavětínský ze 
Svazu letců ČR, výtvarnice Vlasta Svobodová, skladatel Miroslav Hlaváč a šéfredaktor 
Dolnopočernického zpravodaje Stanislav Kšáda. To jsou ta nejsmutnější odcházení.  
Hlavně v tom dobrém bych chtěl vyzdvihnout novinářskou práci svojí posádky, když už jsem 
použil tohoto námořnického příměru, bez níž by naše redakční čtyřveslice ve složení Alena, 
Renata, Jarda a Pavel nemohla brázdit  v poklidných vodách naši městskou část tak dlouho a 
bez eventuálního ztroskotání po trase mezi Kyjemi, Hostavicemi, Hloubětínem a Černým 
Mostem. Nebylo to jen o Listech Prahy 14, ale i o knížkách, které jsme pro vás s nesmírným 
zaujetím připravili: Praha 14 v zrcadle času, Praha 14 ve fotografii a dvě vydání Letců v 
názvech ulic Černého Mostu. A v nakl. Petrklíč jsem měl možnost vydat dnes už rozebrané 
Hovory s AntiKlausem – supertajným kandidátem na prezidenta. Rovněž děkuji bezva lidem 
jak v grafickém studiu Artedit v Praze, kde jsme s grafičkou Marií Sýkorovou nedávno 
rozpracovali novou podobu Listů, tak v Moraviapressu až ve vzdálené Břeclavi, kde se Listy 
pro vás tisknou. Během té plavby jsem ale nepřestával doufat, že se dočkám okamžiku, kdy 
nebude v Listech problém otisknout jakýkoliv kritický názor v duchu slavného Voltairova 
bonmotu: Nesouhlasím s vámi, ale nikdy nepřestanu hájit vaše právo to říkat. Ve chvíli, kdy 
jsem po převratných změnách ve zdejší komunální politice přestal mít podvědomý strach a 
nebál jsem se napsat a říkat, co si doopravdy myslím, třeba by to bylo i na ostří žiletky, tak 
odcházím k 31. lednu z příspěvkové organizace Kviz, pod níž redakce Listů spadá. Nic 
zásadního se nezměnilo, moloch byrokracie dál nahlodává společnost, ze které se vytrácí 
lidskost a slušnost. Také odcházejí... Čtenářům přeji co nejlepší počtení i v dalších měsících a 
letech, co budou Listy vycházet, možná vedené renomovanou novinářskou hvězdou. Ani ve 
svých 58 letech nezapřu v sobě „vzpurného“ novináře – a už se těším a mám svou vizi, o čem 
a pro koho budu psát. Témata se přímo nabízejí… Případné honoráře s vědomím dobrého 
skutku budu rád poukazovat na charitu, neboť 
nezaměstnaní si už nemohou od letošního roku přivydělat k přiznané státní podpoře ani 
desetník“ navíc. ■ 
Mgr. Jaroslav Šmíd (odešel k 31. lednu 2011) 
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Loučení s nadějí 
Příprava vánočních Listů Prahy 14 je každoročním vyvrcholením redaktorské práce při tvorbě 
tohoto měsíčníku. Podíleli jsme se na nich 17, 9 a 7 roků. Letos jsme je připravovali už 
naposledy, protože naše redakční trio dostalo k 31. 12. 2011 výpověď z organizačních 
důvodů. A tak se chceme se svými věrnými čtenáři rozloučit a poděkovat jim za přízeň, 
kterou nám za těch dohromady 33 let práce v Listech Prahy 14 projevovali. Je svým 
způsobem symbolické, že loučení přichází právě po dovršení Kristových let a ještě navíc v 
adventním čase, kdy každý jen trochu přemýšlivý člověk je tak trochu naměkko, kdy hodnotí 
své skutky a snaží se víc než kdy jindy pomáhat bližnímu svému. Ovšem každé loučení 
nebývá bolestné, často se loučíme s nadějí, že se opět někdy setkáme. Což je také případ naší 
trojice, která v Praze 14 žije dohromady už téměř 130 let, na různých místech naší městské 
části se setkala s tisícovkami lidí, má tu své zázemí, stovky známých a desítky přátel. A tak 
chceme věřit tomu, že se budeme potkávat i v letech následujících, v letech po Listech Prahy 
14. 
S úctou a pokorou 
Alena Veselá, Renáta Rudolfová a Pavel Vokurka 
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Kyje jsou láskou a Hloubětín je mým domovem… 
Loučení je smutné, ale změnou život opětovně začíná. Za šestnáct let je na co vzpomínat. 

Na vzpomínky vzácné i nepříjemné. Uteklo to a život jde dál. Něco špatné je k něčemu dobré. 
Vzpomínání by vydalo na celou knihu. Snad jednou doplní úhel pohledu, jedné ženy, mozaiku 
dávno odvátých časů. Co mohu dodat, snad jen to, že „boží mlýny melou pomalu, ale za to 
jistě…“ Novým a nepoznaným úkolem je odpouštění bližnímu. Učme se odpouštět.  

S jistou nostalgií a nadčasovostí, mohu konstatovat, že Praha 14 je domovem. Je láskou, 
propojenou s dětstvím, osmiletými vzpomínkami na kyjskou školu, na první nerozvážné a 
tajemné políbení. Zdary i nezdary. Smích i pláč. Znám v okolí každý kamínek, strom i 
květiny. 

Nezoufám a zvedám hlavu k výšinám… To dobré stále je, jen není tolik viděno. Je něžným 
éterickým obláčkem, vznášejícím se nad sklopenými hlavami.  

To opačné, v protikladu, je hutné a příliš přízemní, jenž táhne duše hříšníků dolů.  
Kyje jsou neopakovatelně zapsány v srdci a patří jim vřelý polibek i slza v oku, projevená 

čistě z ryzího citu.    
Neloučím se, neboť já tu stále jsem… 
Jen vzpomínám na vše krásné a děkuji Praze 14. 

 
S láskou  
Renáta Rudolfová-Čacká 
exredaktorka Listů Prahy 14 i exkronikářka 
 
Anatole France 

„Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte 
příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. 
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Slavnostní Farmářské trhy Rajská zahrada 
31. 8. 2011 byly zahájeny pilotní Farmářské trhy na Rajské zahradě, kde měli občané možnost 
vyjádřit se k četnosti konání i k sortimentu nabízeného zboží. Nutné kontroly řádně 
přezkoumaly, 
zda projekt podporovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a Agrární komorou ČR 
všestranně splňuje nastavené podmínky a parametry projektu a po jejich kladném vyjádření 
bylo možno „naše“ trhy oficiálně zahájit. 
Ve středu 21. 9. 2011 v 16 hodin trhy 
slavnostně otevřel přestřižením pásky 
sám prezident Agrární komory Ing. 
Jan Veleba a to za přítomnosti starosty 
MČ Prahy 14 Radka Vondry, zástupkyně 
starosty Lucie Svobodové a hlavní 
iniciátorky projektu místostarostky Soni 
Tománkové. Otevření se také 
zúčastnili významní hosté – generální 
ředitel Dopravního podniku hlavního 
města Prahy Ing. Martin Dvořák a 
první náměstek primátora Prahy a 
Radní za dopravu a životní prostředí Ing. 
Karel Březina. 
Vzácní hosté nešetřili chválou ani přáními 
všeho dobrého. Pan Veleba nabídl všem, aby chutnali kvalitní, dobré české potraviny z 
českých polí a stájí, které Farmářské trhy na Rajské zahradě nabízejí a popřál trhům úspěch. 
Pan Dvořák poděkoval za možnost spolupráce na tomto projektu a vyzdvihl vhodný výběr 
místa konání – stanici metra trasy „B“ Rajská zahrada a pan Březina ocenil kvalitu zpracování 
projektu farmářských trhů, jehož výsledkem bylo získání grantu z MŽP na jeho realizaci. 
Po slavnostním přípitku na úspěch projektu Farmářských trhů Rajská zahrada program dál 
pokračoval volnou ochutnávkou produktů českých pěstitelů, které nabízeli občanům sami 
hostitelé, tedy starosta a obě místostarostky MČ Prahy 14 ve spolupráci s hosteskami o.s. Pod 
Platany – provozovatelem Farmářských trhů Rajská zahrada. 
„Zatím jsme na začátku, přesto si dovolím říct, že nás mile překvapil zájem veřejnosti, který 
farmářské trhy vyvolaly. Velkou zásluhu na úspěchu má samozřejmě provozovatel trhu, který 
velmi dobře zajišťuje sortiment nabízených produktů“, hodnotí farmářské trhy místostarostka 
Tománková a dodává „byli bychom rádi, aby se Farmářské trhy na Rajské zahradě i nadále 
vyvíjely a byly v budoucnu považovány za tradiční. My všichni z Prahy 14 nyní stojíme u 
zrodu této tradice a záleží jen na nás, zda se tak stane. Na závěr bych ráda poděkovala všem 
partnerům i občanům, kteří se na úspěšném otevření trhů podíleli“. 
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Zemřela Trudie Bryksová 
Dne 28. dubna 2011 zemřela ve Washingtonu ve věku 91 let Trudie Bryksová, vdova po letci 
Josefu Bryksovi, po kterém je pojmenována jedna z nejdelších ulic na Černém Mostě. Paní 
Bryksová v posledních letech několikrát navštívila naši městskou část, o čemž jsme v Listech 
Prahy 14 pravidelně informovali, stejně jako o po hnutém životním příběhu manželů 
Bryksových. Podle svého přání byla Trudie Bryksová zpopelněna a urna s jejím popelem 
bude uložena do rodinného hrobu v Bohuňovicích u Olo mouce, vedle manžela Josefa (1916–
1957) a jejich dcery Soni (1946–2000). 
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Zemřel Jiří Hubač, král české scenáristiky 
27. září 2011 skonal ve věku 82 let v pražské motolské nemocnici 
scenárista a dramaturg Jiří Hubač, satalický 
rodák a kyjský patriot, kterého nejvíce proslavily televizní seriály 
Dobrá voda a Sanitka. Odchod tak významné osobnosti je bolestnou 
ztrátou pro českou kulturu. Jiří Hubač v Kyjích prožil své dětství a 
zůstal jim věrný napořád. Jeho dramatická tvorba byla nadčasová, 
s mistrovsky vypracovanou a skrytou myšlenkou, jeho 

postavy byly ztvárňovány s filozofickým nadhledem i se znalostí lidských povah a chování v 
mnoha dějinných etapách. Smrt Jiřího Hubače se mne dotkla i osobně, neboť jsem měla 
možnost i čest se setkat s „Mistrem“ od roku 1995 mnohokrát. Naposledy pak v říjnu 
minulého roku. Hovořili jsme o zdánlivě obyčejných věcech, o Kyjích dávných a 
historických, o kultuře, o politice. Jsem kyjskou rodačkou a pana Hubače jsem znala od 
dětství. Ráda jsem ho vídala na pravidelných procházkách s pejskem. Udivovala mne 
aristokratická a elegantní chůze s lehkou nadčasovostí a skrytou moudrostí. Při každém 
setkání byl milý a otevřený k dialogu i k naslouchání. Věřte, že zůstaly mi báječné 
vzpomínky. A jak řekl krásně režisér Jiří Strach: „Lidem s tak vřelým a moudrým srdcem je 
totiž nebeská brána otevřená dokořán.“ 

S něžnou vzpomínkou a hlubokou 
úctou Renáta Rudolfová 

Citáty Jiřího Hubače: 
„Skoro všechno, co člověk v životě koná, je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a 
zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná.“ 
„Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt.“ 
„Každý z vás znamená naději. Když ne pro lidstvo, třeba jen pro jediného člověka.“ 
 
Původní TV hry a TV scénáře: 1963 – Zítra a pozítří, 1968 – Raport, 1969 – Pasiáns, 1971 – 
Dlouhý podzimní den, 1975 – Lístek do památníku, 1976 – Ikarův pád, 1979 – Mapa 
zámořských objevů, 1981 – Nezralé maliny, 1982 – Mezičas, 1984 – Tažní ptáci, 1987 – 
Studentská balada, 1990 – Podezření, 1991 – Milostivé léto, Hřbitov pro cizince, 1993 – Zámek v 
Čechách, 1999 – Velký případ, 2001 – Falešné obvinění, 2007 – Hodina klavíru  
Televizní seriály: 1979 – Útěk ze zlaté země (podle J. Londona), 1983 – Dobrá voda, 1984 – 
Sanitka 
Filmové scénáře: 1994 – Učitel tance, 1995 – Fany, 1999 – Všichni moji blízcí, 2001 – Babí léto 
Divadelní hry: 1974 – Král Krysa (podle J. Clavella), 1980 – Dům na nebesích, 1984 – Stará 
dobrá kapela, 1986 – Generálka, 1988 – Modrý pavilon, 1997 – Hostina u Petronia, 2000 – 
Johanka z Arku (libreto) 
Próza: 1965 – Neděle s Bardotovou (román) 
Tuzemská ocenění: Za svou autorskou činnost a celoživotní přínos českému filmu a televizi byl 
vyznamenán cenou Vladimíra Vančury, dvěma Trilobity Filmového a televizního svazu, Českým lvem 
(Babí léto) a uvedením do televizní Dvorany slávy.  
Mezinárodní ceny: Lístek do památníku – Hlavní cena MTV (Mezinárodní tv festival) – Sofia, 
Dlouhý podzimní den – Hlavní cena MTV – Praha, Ikarův pád – Cena UNDA MTV – Monte Carlo, 
Nezralé maliny – Hlavní cena MTV – Praha, Tažní ptáci – Cena UNDA, Cena UNESCO, Zlatá nymfa 
MTV – Monte Carlo, Hřbitov pro cizince – PRIX EUROPE – (nejlepší hra Evropy) – Reykjavik, 
Všichni moji blízcí – Grand Prix Mezinárodní filmový festival – Sedona (USA), Audience Awards – 
Palm Springs, Audience Awards – Washington, Special Prize – Troia (Portugalsko), Babí léto – US. 
Commedy Arts Festival (nejlepší zahraniční film) – Washing ton, Audince Awards – Cleveland, 
Special Prize -Mezinárodní film. festival – Toronto ■ 
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14 km kolem Prahy 14 
Už posedmnácté uspořádala naše městská 
část oblíbený pochod 14 km kolem Prahy 14, 
který tentokrát poznamenalo mimořádně 
nepříznivé počasí. Po vydařeném babím létě 
přišel sedmý říjnový den zvrat a léto 
vystřídala hned zima. V sobotu 8. října 2011 
na horách vydatně sněžilo a v Praze byla 
teplota jen pár stupínků nad nulou, ovšem 
účastníci pochodu svým zimním vybavením 
neponechali nic náhodě. Registrovali jsme 
všechny věkové kategorie, ale děti tentokrát 
převažovaly. Na všechny zúčastněné čekala 
návštěva kostela sv. Bartoloměje i se 
zasvěceným průvodním slovem zdejšího 

faráře, dále jízda na huculských koních v jezdeckém klubu Počin v Dolních Počernicích a 
konečně také možnost prohlédnout si výstavu o heraldice a vexilologii v Galerii 14 na 
Černém Mostě. Odpadla obvyklá exkurze ve firmě Coca-Cola, a tak ušetřený čas věnovali 
někteří prohlídce nádherné farské zahrady v Kyjích, kde děti ze ZŠ na Lehovci dokonce 
pohoupaly své učitelky, které jim to ve škole určitě vrátí. 
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VI. kapitola/2011          Tělovýchova a sport  

 
 Tělovýchova a sport 

Nejzajímavější sportovní akce 
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCE 
 

Novinky z TJ Kyje 
Odbor Sportu pro všechny TJ Kyje uspořádal pro malé cvičence dětský 
maškarní karneval spojený s různými sportovními a zábavnými 
soutěžemi. Ve víru hudby se v téměř tříhodinovém reji pohupovali 
motýlci, čerti, malé princezničky, kočičky a další masky. Jinou akcí byla 
celopražská soutěž ve sportovní gymnastice, která zahrnuje cvičení na 
lavičce, švédské bedně, akrobacii a sestavu s náčiním při hudbě. Malí 
kyjští reprezentanti Ivan Didov, Ondra Feix a Daniel Čižík pod vedením 
cvičitelky Libuše Holanové vybojovali skvělé první místo. Za účast v 
mládežnických soutěžích získala TJ Kyje navíc putovní pohár věnovaný 
Pražským sdružením Sportu pro všechny. 
 

 

Plavecko-běžecký pohár 
Jubilejní X. ročník plavecko-běžeckého poháru škol proběhl 
šestý dubnový den v Hloubětíně. Nejprve soutěžící ve věku 
10–15 let plavali ve 
zdejším bazénu 
různými styly padesát 
metrů, pak se 
přesunuli z 
nádherného prostředí 
se sedmadvacet 
stupňů teplou 
přisolovanou vodou 
na fotbalové hřiště 

Slavoje Hloubětín, které bohužel už dlouho neslouží 
tomuto sportu, nicméně pro přespolní běh je jeho povrch v současnosti opravdu ideální. 
Mladší kategorie zde absolvovala okruh dlouhý 500 metrů, starší pak kilometrovou trať. Jako 
při lyžařských závodech se tady soutěžilo tzv. Gundersenovou metodou, tedy v časových 
rozestupech přepočítaných podle ztrát z plavecké části.  
 
Junior Aerobic Master 
Šestnáctý ročník této soutěže organizovalo Fit studio D 13. dubna v tělocvičně ZŠ 
Vybíralova. Zúčastnilo se více než 100 
závodníků nejen z Prahy, ale i z Písku, 
Šumperka, Mladé Boleslavi, Poděbrad a 
dalších míst. Soutěž probíhala jako lekce 
aerobiku, jejíž obsah byl upraven pro každou 
věkovou kategorii. Závodník se snaží co 
nejlépe cvičit (rychle a přesně zachytit vazby a 
sestavy cviků) podle kvalifikovaného lektora, 
letos s Janou Boučkovou, 
dvojnásobnou mistryní světa ve step aerobiku, 
nebo s Pavlem Sirotkem, 
několikanásobným mistrem republiky ve sportovním aerobiku a mistrem světa v párech. 
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Výkony hodnotili rozhodčí s mezinárodními kredity. Rodiče vytvářeli pěknou atmosféru a 
všechny soutěžící povzbuzovali. Zejména ty nejmenší, kteří patří k nejroztomilejším. Do 
svých domovů si všichni kromě prožitků ze cvičení i slastné únavy odnášeli diplomy, ti 
nejlepší pak medaile a odměny od stálých sponzorů této tradiční dubnové akce, tedy květiny z 
A-Z Flora a poukázky z pizzerie Violete. Teď čekají oddíl Fit studio D další soutěže. ■ 
 
Fotbal s nadějí 
Fotbaloví reprezentanti Prahy 14 dohráli své soutěže a my jsme o stručné hodnocení požádali 
funkcionáře obou klubů. Vyšší bere i ve fotbalu, a tak přednost dostává předseda TJ Kyje Petr 
Svoboda. 
„Měli jsme po podzimu opravdu lepší představu o výkonech i výsledcích našich fotbalistů. 
Oba naše týmy, tedy áčko v 1. A třídě skupině A i rezerva ve 2. třídě skupině D, však měly 
lepší podzimní část než jaro, ve kterém klesly až na 10. respektive 8. příčku svých tabulek. 
Klobouk dolů před našimi fanoušky, kteří chodili, i když se dost prohrávalo. A už kvůli nim 
bychom teď v letní přestávce měli řádně potrénovat a do nové sezóny vstoupit s většími 
ambicemi, co se týče herní pohody i bojovnosti, na což by pochopitelně mělo navázat také 
umístění obou týmů v popředí tabulek.“ 
U fotbalistů Slavoje Hloubětín tomu bylo naopak, jaro předčilo podzim, takže s konečným 4.  
místem ve 2. třídě skupině B je trenér Jaroslav Janda relativně spokojen. „Celkem se nám 
povedla zimní příprava, navíc přišli tři noví mladí hráči, kluci solidně trénovali a hra už 
koncem jara 
dostávala určitý 
řád. V jednání jsou teď 
ještě příchody dalších 
dvou mladíků, 
takže do příští sezóny 
určitě 
vstoupíme s jistými 
nadějemi, i když 
přímo o postupu mluvit nechci. Hrát kvůli pozemkovým sporům o hřiště však budeme i 
nadále na Pragovce ve Vysočanech, kde nám vycházejí všemožně vstříc a rád bych jim i touto 
cestou veřejně poděkoval.“ 
V Kyjích i Hloubětíně si teď na pár týdnů od fotbalu odpočinou, aby do nového ročníku 
pražských soutěží vstoupili s určitými nadějemi. Fotbaloví příznivci obou klubů by to jen 
přivítali. 
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Vzpomínky kyjského rodáka Radomíra Venclíka 
V letošním roce slaví fotbal v Kyjích pětaosmdesátiny. Nutno 
připomenout, že ještě před první světovou válkou „kyjský 
kroužek footballistů proháněl míč kopací na hřišti Za 
ledárnou“, ale oficiálně byl klub založen v dubnu roku 1926 
v hostinci U Knotků vedle kostela sv. Bartoloměje. 
A o pět let a pět měsíců později se v Kyjích narodil manželům 
Venclíkovým nejstarší ze čtyř synů Radomír, který se při 
našem setkání nad začátky kyjského fotbalu vrátil ve 
vzpomínkách vlastně až do svého raného dětství. 
 

Radomír Venclík s čestným diplomem za  
nevšední zásluhy o sport a blaho klubu,  
který jeho otec obdržel v roce 1935 

 
„Něco si samozřejmě jako dítě dobře pamatuji, v tomhle je to stáří opravdu výhodou, něco 
znám pochopitelně jenom z vyprávění, ale mám to vlastně z první tuky. Vždyť můj otec 
Ludvík byl předsedou klubu ve třicátých a čtyřicátých letech, pak ho po únorovém převratu 
komunisté sesadili, aby se po pár letech vrátil jako člen výboru. Takže u nás se fotbalem žilo 
dlouhá desetiletí. Táta byl živnostníkem, měl vznešeně řečeno pánský a dámský módní salon, 
takže co si pamatuji, tak doma se mluvilo tak na půl o krejčovství a o fotbalu. Kromě táty stáli 
u zrodu zdejšího fotbalu ještě pánové Dušek, Čihák, Kuneš, Bílek, Divoký, Černík, Pokorný, 
Vrhel, Litoš, Ptáček, Hrůša, Jaroš, majitel hostince Haramul a další živnostníci i dělníci. Oddíl 
se nejprve jmenoval Rudá hvězda, asi právě kvůli dost velkému počtu dělníků v něm. Hráči 
měli rádi své příznivce, ti naopak zase své hráče, s rezervou se braly posměšky žen na účet 
nahých a křivých nohou fotbalistů. Celý klub žil jako jedna rodina, společně se chodilo na 
tábory lidu, na prvomájové oslavy, 
společně se pořádaly plesy a akce na 
podporu chudých, nadílky pro děti, 
šibřinky a další oslavy i setkání typická pro 
tehdejší život na venkově. V únoru 
roku 1934 byl oddíl přejmenován na SK 
Meteor. Od počátku těsně spolupracoval 
se SK Kyje, který byl silně spjat se 
Sokolem v Masarykově (nyní Jiráskově – 
pozn. aut.) čtvrti. Tam měli bílé dresy s 
černými trenýrkami, zatímco na hřišti Za 
hrází mezi Čihadly a Rokytkou se od 
začátku hrálo v sešívaných modrobílých dresech, které s fotbalisty přešly i do nového areálu v 
Broumarské ulici. Hřiště u Rokytky mělo samozřejmě své kouzlo, vyzděné kabiny a byt 
správce, žádné tribuny jen řada dřevěných laviček po obou stranách hřiště, jeho nedílnou 
součástí se stalo bidlo se sítí na lovení míčů z Rokytky, občas hozením do vody diváci hrozili 
i sudímu. Hrála se tu nejprve III. třída, pak II. a v roce 1940 unikl jen o vlásek postup do I. B 
třídy. Poté táta přivedl z Viktorky Žižkov trenéra Mourka a výsledkem byl postup do této 
soutěže v roce 1943. Tehdy tu váleli třeba bratři Tovarové, brankář Hradecký, Pokorný nebo 
ze Sparty se vrátivší Pelener. V té době se tu hrála vynikající kopaná třeba proti mužstvům 
Libeňský SK, Olympie Michle, Republikán Košíře, Viktorie Žižkov, Union 9, SK Praha XI, 
Rapid 8, Bílá Hora a dalším. 
Vysoké návštěvy se s těmi dnešními nedají vůbec srovnávat, občas se v ochozech tísnilo i 
více než tisíc diváků… Sport a fotbal zvlášť byl v Kyjích středem zábavy i společenského 
života, jak už jsem uvedl, ale přidal bych ještě divadlo, protože si třeba vzpomínám na 
hostování Zdeňka Štěpánka a Národního divadla ve hře o Zuzaně Vojířové. I po těch 
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sedmdesáti letech vidím nervózního tátu, který pořád přemýšlel, jak toho věhlasného umělce 
přivítat. To později, když uváděl dr. Peška Káďu a jeho přednášku „O včerejšku, dnešku a 
zítřku české kopané“, byl výrazně klidnější… 
Pokud bych měl od začátků fotbalu v Kyjích přejít ke svým fotbalovým úspěchům, tak to 
bude velice stručné. Byl jsem předsedův kluk, s fotbalem jsem začal asi ve třetí třídě, hrál za 
žáky celkem pravidelně (na snímku z roku 1944 je Radomír Venclík nahoře pátý zprava – 
pozn. aut.), ale určitě jsem nepatřil k oporám. Mnohem víc mě lákal hokej, který se v té době 
hrál na rybníku hodně kvalitní. Nejdříve jsem lavíroval mezi oběma sporty, ale v době 
středoškolských studií hokej definitivně vyhrál, což otec vzal celkem v klidu. Sportu v Kyjích 
jsem se vlastně věnoval nebo ho sledoval celý život. I teď se občas zajdu ještě podívat do 
překrásného areálu v Broumarské ulici a upřímně přeji a možná i trochu závidím dnešním 
fotbalistům jejich podmínky. Jen ty výsledky i návštěvy by mohly být lepší.“ Povídali jsme si 
a vzpomínali s Radomírem Venclíkem ještě dlouho, protože jsme se v sedmdesátých letech 
profesně potkávali 
v tehdejší Hlavní redakci tělovýchovy a motorismu Československé televize, kde tenhle 
kyjský rodák hodně dělal i pro popularizaci sportu v republikovém měřítku. Budiž mu za 
všechno dík a 24. září mu popřejeme ještě mnoga ljeta… 

 

Ohlas na fotbalové vzpomínky 
„Moc se mi líbil vzpomínkový rozhovor s Radomírem Venclíkem, napsal Ladislav Tománek 
z Hloubětína v úvodu svého dopisu, v němž krátce vzpomíná na své fotbalové působení v 
kyjském dresu. „Bydlel jsem s rodiči v hloubětínské kolonii Za Horou, nedaleko od hřiště SK 
Kyje v Masarykově čtvrti, kam jsme si chodili i zakopat, ale správce Beneš nás nemilosrdně 
vyháněl. Jednou nás tam uviděl funkcionář klubu Lanc a asi ho napadlo, že by ze 
„záhoráckých“ kluků mohlo něco být. Zařídil nám registraci a já se o prázdninách roku 1938 
stal členem klubu, na podzim začal hrát ve čtrnácti letech za druhý dorost, ale v krátkém čase 
jsem byl po dobrých výkonech přeřazen do A dorostu. Kopaná byla pro mne tehdy vším a 
těšil jsem se na každý zápas i trénink. V necelých sedmnácti letech už mě zkoušeli i v mužích, 
za které jsem hrál na pravém křídle až do roku 1950. Zažil jsem v Kyjích hodně úspěchů, 
totéž bych přál i současným fotbalistům, podmínky k tomu mají snad dobré.“ 

 
 
Na snímku z 6. července 1941 před zápasem ve Vinoři stojí Ladislav Tománek třetí zleva, 
 utkání skončilo 2:2 a on vstřelil jeden gól.  
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Sportovní hry seniorů potřetí  
Náš Klub seniorů, který se pravidelně každý týden schází v kulturním domě v Kyjích, je 
aktivní nejen na poli kulturním a cestovatelském, ale i na poli sportovním. Důkazem byly již 
třetí portovní hry, které proběhly za nádherného jarně-letního počasí ve středu 25. května. 
Pořadatelem byl oblastní spolek Českého červeného kříže pro Prahu 9 a 14, takže sportovními 
hrami provázely účastníky za ČČK ředitelka Ivana Kadlečková a Hana Marie Kunešová. 
Téměř 50 závodníků se sešlo na krásném, 
loni nově otevřeném hřišti u ZŠ Chvaletická 
na  ehovci, aby se utkali v šesti napůl 
sportovních, napůl zábavných 
disciplínách. Patronát nad celým seniorským 
kláním převzala zástupkyně 
starosty Lucie Svobodová, která nejen 
závodníkům fandila a držela palce, ale 
přivezla jim i „doping“ na posilněnou – 
vynikající štrúdly z vyhlášené pražské 
cukrárny. Jestli to bylo štrúdlem nebo 
krásným počasím nevím, ale atmosféra celých závodů byla skvělá a nálada všech na jedničku 
s hvězdičkou. Určitě k ní přispěla základní škola Chvaletická, která nejen půjčila seniorům 
hřiště, ale připravila pro ně před samotnými závody i kulturní a sportovní představení. Viděli 
jsme mažoretky, aerobic a dramatický kroužek. Kromě toho starší žáci asistovali u každé z 
šesti sportovních disciplín coby poradci a zapisovatelé bodů. Bylo příjemné sledovat, jak 
mladí spolupracují se seniory, jak se snaží jim pomáhat, když se zrovna nedařilo, jak připsali 
alespoň bodík, když se jediná šipka dotkla terče v okrajové lince a spadla na zem… To už 
jsme ale u samotných disciplín. V čem se tedy soutěžilo a kdo se umístil na prvních třech 
místech? 
Rychlá chůze se zátěží (1. Drahomíra Machová, 2. Štefan Svetz, 3. Bohumila Zlatníčková) 
Šipky (1. Jana Bendová, 2. Václav Papoušek, 3. Jaroslava Fronková) 
Hod kruhem na tyč (1. Bohumila Zlatníčková, 2. Jaroslava Zábranská, 3. Eliška Šlajsnová) 
Kop míčem na malou bránu (1. Jaroslava Kunhartová, 2. Věra Svobodová, 3. Stanislava 
Černá) 
Škrábání brambor na čas (1. Jaroslava Zábranská, 2. Zdeňka Kabelková, 3. Drahomíra 
Machová) 
Srážení plechovek (1. Jan Nápravník, 2. Daniela Němečková, 3. Jitka Vajdíková) 
Uznání si ovšem zaslouží nejen ti, kteří se postavili na stupně vítězů, ale všichni zúčastnění. V 
seniorském věku platí pro sportovní zápolení víc než pro cokoliv jiného: „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se“. To, že letos proběhl již třetí ročník této oblíbené sportovní soutěže, 
znamená, že se pořadatelé vydali správným směrem, ale také že naši senioři nejsou z těch, 
kteří chodí do parku vysedávat na lavičky. V klubu jsou mnozí, kteří již překročili 
sedmdesátku, a přesto letos stáli na stupních vítězů. Gratulujeme. text a foto: ves 
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Slavnostní otevření skateparku na Černém Mostě 
10. srpna 2011 byl slavnostně otevřen nový skatepark na Čerňáku. Tento projekt, financovaný 
z rozpočtu městské části Praha 14 a realizovaný 
společností Mystic contruction, vyrostl na místě 
původního skateparku. 
„Je to forma hřiště pro děti od 10 let výše, a věřím 
tomu, že je tady vítáno“, dodává místostarostka 
městské části Soňa Tománková, která přestřižením 
pásky oficiálně otevřela park pro veřejnost. Součástí 
otevření byl i bohatý doprovodný program. Exhibice 
profesionálů z DC Teamu a Mystic skate, ale hlavně 
hromada soutěží jako Oliie contest, Veelee contest, 
Best trick contest o opravdu zajímavé ceny.  
 
Stop Zevling 
V prostorách areálu ZŠ Vybíralova probíhal v 
sobotu 17. září už od dopoledních hodin pátý 
ročník sportovně-kulturní akce s trefným názvem Stop 
Zevling. Při sportovních soutěžích byly k vidění 
tradiční sporty jako malá kopaná, streetball, 
petanque, badminton nebo kroket, nově pak byl na 
programu turnaj trojic v nohejbalu, při kterém 
jsme napočítali hned sedm zástupkyň té hezčí 
poloviny lidstva. Mimochodem i ony se zapojily do 
netradičních disciplín ženské olympiády. Po celou 
dobu sportovního zápolení panovala v areálu 
příjemná soutěživá atmosféra, kterou podpořili 
hudbou dj´s-Probe z CČM Hellas, Yofre, Miltext a 
ADZi. Tahle pohoda při Sport Jam panovala rovněž na 
louce pod ulicí Arnošta Valenty mezi nově 
otevřeným skateparkem a rybníkem Martiňák. 
Tam probíhal Street Jam, program už spíše 
hudebně-kulturní.  
 
Turnaj v nohejbalu 
Poslední srpnovou sobotu se hrál na kurtech s umělým povrchem u ZŠ Bří Venclíků už 
podesáté turnaj nohejbalových trojic o pohár starosty naší městské časti, na který se přijela 
podívat i pražská televize Metropol. Jeji kameraman zachytil dramaticke boje rekreačnich 
nohejbalistů, spontánní reakce dětského publika i chvilky osvěženi nápoji od firmy Coca-
Cola. Jen pořadí trojic s poháry už nestíhal. Zvítězili borci z týmu 3 pro mile, na druhem 
místě skončil Sandal a ze třetího se radovali hráči z družstva A je to. 
 
Turnaj v tenisu 
První zářijová sobota patřila dalšímu sportu hranému na kurtech s míčem přes síť. Místo 
Černého Mostu se hrálo v Hloubětíně, kde umělý povrch nahradila antuka, trojice vystřídaly 
debly, ke slovu přišly o dost menší míče a aktéři dalšího turnaje o pohár starosty Prahy 14 
měli v rukou navíc rakety. Ideální počet šestnácti neregistrovaných tenisových dvojic umožnil 
hrát ve čtyřech skupinách každý s každým na jeden vítězný set. Z každé skupiny postoupily 
dva první páry, a pak už přišel ke slovu klasický pavouk. Ve finále porazili Ješátko se 
Skřipským dvojici Cisařovský, Hrabec a třetí místo si vybojovali Smrčka s Kolářem. 
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Turnaj v malé kopané 
Druhou zářijovou sobotu převzaly sportovní štafetu od Hloubětína Kyje, kde se na umělé 
trávě konal další ročník 
turnaje 
neregistrovaných hráčů v malé 
kopané, na kterém se tentokrát 
představilo jedenáct týmů. Hrálo 
se každý s každým ve třech 
skupinách 2 x 10 minut s 
průběžným střídáním a 
turnaj poté pokračoval 
vyřazovacím způsobem. 
Ve finále bohatém na branky 
porazil MGM (výběr hráčů 
z bývalých republik Sovětského svazu – pozn. aut.) družstvo s názvem Sandal 7:6 a v boji o 
třetí místo vyhrál tým 4 promile 7:3 nad West Side. Ceny nejlepším předával starosta Prahy 
14 Radek Vondra (na snímku pátý zprava). 
 
Třetí v Poháru mistrů evropských zemí  

Výrazného úspěchu dosáhli softballisté oddílu Spectrum, kteří 
na turnaji Poháru mistrů evropských zemi v Dánsku obsadili 
třetí místo. A trenér Petr Novák k tomu přidal ještě pár 
zajímavých informaci. 
„Turnaje se zúčastnilo 9 družstev z cele Evropy. V každém 
týmu mohli ještě startovat 3 hostující hráči (pick up player), 
což zvyšuje kvalitu turnaje. Našich patnáct borců posílil jeden 
Dán, hrálo se každý s každým, což bylo fyzicky dost náročné, 

první čtyři se pak dvoukolově utkali o prvenství, naše třetí místo se cení. A svou zásluhu na 
něm má i MČ Praha 14, která nás finančně podpořila částkou 15 000 korun.“ 
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Den Země dětem 
Co pro děti znamenají oslavy Dne Země? Zjistili jsme, že poměrně hodně. Tak například ZŠ 
Gen. Janouška, která nese už od roku 2006 titul Ekoškola 
(4. května jej bude již potřetí obhajovat), si tento dubnový 
svátek opravdu užila. O organizaci se postaral školní 
Ekotým a akce mohla začít. Její stěžejní část proběhla 15. 
dubna, kdy měla celá škola projektový den. Druhý stupeň 
připravil program pro děti z nižších tříd a celé dopoledne 
bylo na zahradě školy živo. Probíhaly tu soutěže, kvizy, 
závody, pracovní aktivity – vše laděné na péči o životní 
prostředí a úlohu člověka v něm (na snímcích č. 1–5). O 
pět dní později ještě děti společně zasadily další strom 
do Aleje žáků a 27. dubna se podílely i na oslavách Dne 
Země, pořádaných Městskou částí Praha 14 u stanice metra 
Rajská zahrada. To ale bylo už po uzávěrce Listů. Ještě před 
ní jsme strávili příjemné odpoledne na zahradě DDM 
Černý Most, které bylo plné her a soutěží motivovaných životem zvířat (foto 6–8). Děti si s 
hrací kartičkou 
prošly celkem sedm stanovišť (mraveniště, klokan, kobra, kolibřík, les, potravinový řetězec a 
závěrečný testík), hravou formou si tak připomněly Den Země a ještě si domů odnesly drobné 
odměny. text a foto: ves + vok, 
Eva Jiříková (1) 

 
 

Noc s Andersenem 
V ZŠ Gen. Janouška proběhla také 1.dubna již 
třetí Noc s Andersenem. Po Václavu Vydrovi 
tentokrát přišla mezi nás Bára Štěpánová, která 
odpovídala vtipně a trpělivě na všetečné otázky 
našich „anderseňat“. Po autogramiádě se děti s 
Bárou jen nerady loučily, protože je musela 
opustit kvůli závěrečnému večeru Febiofestu. 
Dalším, neméně významným hostem byl Miloš 
Kratochvíl, autor knížek, z nichž se četlo během 

Noci s Andersenem nejen v Česku, ale i v zahraničí - v Kodani, Paříži, Londýně, Sydney a 
dalších místech. Je nám ctí, že si Miloš Kratochvíl vybral právě naši školu, a že jsme mohli 
poslouchat příběhy pachatelů dobrých skutků v autorském podání.  
Věra Todoričová 
 
Podruhé přes noc 
Děti s knihou? V dnešní době? Ne, to není Apríl! K 
výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana 
Andersena se 1. dubna na našem gymnáziu konala již 
druhá Noc s Andersenem. Děti si připomněly ale i 
významné české autory, kteří letos mají kulaté jubileum 
– Karla Jaromíra Erbena, který by letos oslavil 200 let a o 
100 let mladšího Václava Čtvrtka. Primáni, kterých se 
tato akce týkala, si připravili scénky na motivy Čtvrtkových 
pohádek. Několik předcházejících dní a týdnů strávili, s pomocí profesorky Bačové, nad 
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vytvářením kostýmů a kulis. A opravdu se jim povedly. Do předčítání se zapojili i profesoři, 
ředitel a knihovnice s hospodářkou, které se ujaly režie celého včera. Díky nim proběhla celá 
akce v klidu. No, i když v klidu… Čekalo nás totiž milé překvapení v podobě čtyřměsíčního 
štěněte Nika. Po setmění jsme všichni popadli balonky, někdo i lampiony, a vyrazili na „Říp“. 
Tam každý ke svému balonku přidal ještě přání a nechal ho unášet větrem. Po návratu do 
školy na primány čekaly soutěže o ceny, samozřejmě s pohádkovou tématikou. Ještě před tím, 
než se šlo do pyžam, si všichni zazpívali písničky z pohádek, které vybrala sekunda. Noc 
zakončily profesorky - jak jinak, než pohádkou. Tak jako loni se Noc s Andersenem vydařila, 
děti strávily alespoň jeden večer ve společnosti knihy. Doufejme, že ne poslední. A nutno říci, 
že si mladí čtenáři odnesli spoustu zážitků a nových informací. Všembychom chtěli 
poděkovat za nevšední zážitky a přejeme si, aby příští „Andersen“ byl alespoň tak úspěšný, 
jako ten letošní. 
Kristýna Hodanová 
a Katka Knapová III.C 
Gymnázium Chodovická 
 
 
1. září 2011 
Jako tradičně jsme se šli na zahájení nového školního roku podívat za novými prvňačky. V 
naši nejmenší a nejstarší základní škole – v ZŠ Šimanovská, kde letos otevřeli jednu první 
třídu, jsme zastihli i starostu MČ Praha 14 Bc. Radka Vondru. Ten krátce zavzpomínal na svá 
školní léta a popřál dětem, aby se jim ve škole 
líbilo. Pote se zájmem stejně jako zaplněna 
třída poslouchal prázdninové příběhy 
některých prvňáčků. V ZŠ Bří 
Venclíků na Černém Mostě na stoupili 
letos noví žáčci do dvou prvních tříd a přivítal 
je kromě jejich učitelek a ředitele školy 
PaedDr. Jaroslava Martanoviče také 
místostarosta MČ Praha 14 Ing. Břetislav 
Vodák. V tělocvičně školy se prvňáčci 
rozloučili se svými rodiči a v doprovodu 
velkých kamarádů – deváťáků, kteří jim budou 
po cely školní rok pomáhat a radit, odešli do svých učeben, kde na ně už čekaly pracovní 
sešity a další zajímavé pomůcky k vyučování. 
text a foto: ves, vok 
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Další dvě zrekonstruované mateřské školky 
z rozpočtu naši městské časti. Více než 1 300 tis. Kč bylo investováno do rekonstrukce 
domovní kanalizace a vodovodu včetně požárního, a instalace a dodávky plynového bojleru 
na ohřev teple užitkové vody v MŠ Zelenečská (vlevo). V rámci úprav došlo i k výměně 
zařizovacích předmětů ve stávajících umývárnách a WC včetně výměny instalaci vodovodu a 
kanalizace. Nákladem více než čtvrt milionu Kč se vyřešil odvod dešťových vod a upravily se  
zpevněné plochy v prostorách MŠ Osická. Obě akce se stihly během prázdnin, takže to 
nezasáhlo do docházky dětí.  

 
 
Hřiště při základních školách jsou tu také pro veřejnost 
Naše městská část se v rámci svých základních škol stará také o šest sportovních hřišť, která 
leží v jejich areálech. Některá v posledních letech prošla rekonstrukcemi, jiná na ni ještě 
čekají. Letos se podařilo vybudovat 
kompletně nově hřiště u základní školy 
Bratří Venclíků, a to s podporou 
hl.m.Prahy. „Původní odhad nákladů na 
rekonstrukci hřiště zněl na 9 miliónů 
korun. Konečná cena ale nakonec 
dosáhla pouze 6.2 miliónů, přičemž 
hl. m. Praha uhradilo téměř 5 miliónu a 
zbytek byl dofinancován z 
rozpočtu městské části,” vysvětluje 
zástupkyně starosty Lucie Svobodová a 
dodává: „Chtěla bych poděkovat 
především náměstku primátora pro oblast školství, sportu a památkové péče Antonínu 
Weinertovi za podporu při vzniku a realizaci tohoto projektu.” 
Zde je třeba vyzdvihnout dobrou práci společnosti Linhart s.r.o., která díky použité 
technologii dokázala předpokládanou cenu snížit o více jak 2,5 milióny korun. „Také je velice 
důležité, že se rekonstrukci hřiště podařilo dokončit v termínu a v požadované kvalitě,” uvádí 
zástupce starosty pro školství Břetislav Vodák. Sportoviště nabízí mimo jiné plochu s umělým 
povrchem pro míčové sporty, 150-ti metrový tartanový ovál, doskočiště pro skok daleký a 
speciální hřiště pro pétanque. Příští rok městská část počítá, v případě obdržení grantu od 
hl.m.Prahy, s rekonstrukcí hřiště v areálu ZŠ Vybíralova. Hřiště u ZŠ Hloubětínská bylo 
opraveno v roce 2003 a u ZŠ Chvaletická v roce 2007. 
„Chtěl bych zdůraznit, že hřiště nejsou určena pouze dětem navštěvujícím základní školy. Na 
sportoviště může v určených hodinách přijít kdokoliv, kdo má zájem si zasportovat. Radnice 
velmi stojí o to, aby lidé tato hřiště co nejhojněji využívali,” vysvětluje místostarosta Vodák.  
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 ZŠ Gen. Janouška Gen. Janouška 1006, Praha 9-Černý Most 
od 10.00 do 19.00 hodin atletika, míčové hry, malá kopaná 
 ZŠ Vybíralova Vybíralova 964, Praha 9-Černý Most 

denně od 10.00 do 21.00 hodin o víkendu pouze do 17.00 hodin 
míčové hry, kopaná, atletika 
 ZŠ Bratří Venclíků Bratří Venclíků 1140, Praha 9-Černý Most 

Po–Pá 13.00–21.00 hod. 
So–Ne 08.00–21.00 hod. 
Svátky 08.00–21.00 hod 
míčové hry, kopaná, atletika 
 ZŠ Šimanovská Šimanovská 16, Praha 9-Kyje 

denně od 9.00 do 15.00, hodin sobota, neděle, svátky zavřeno 
míčové hry, tenis 
 ZŠ Hloubětínská Hloubětínská 700, Praha 9-Hloubětín 

všední dny od 8.00 do 12.00 hodin 
míčové hry, kopaná 
 ZŠ Chvaletická Chvaletická 918, Praha 9-Lehovec 

Denně od 8.00 do 20.00 hodin  
míčové hry, tenis, atletika, kopaná 
 
ZŠ Tolerance má 80 let 
Jubilantem, majícím za sebou už osmdesát let existence, je letos Základní škola 
Tolerance v Mochovské ulici v Praze 14. Není to běžná základní škola a ono úctyhodné 
jubileum neslaví škola coby budova, ale coby instituce. O vysvětlení a odpovědi na vše, 
co nám není jasné, požádáme ředitelku této mimořádné školy, Mgr. Věru Simkaničovou, 
Bc. 
Obecná škola chlapecká vznikla v roce 1931 ve Vysočanech jako, změnila do současnosti 
název celkem devětkrát! Zdůvodňuji si to tím, že společnost od samého počátku byla 
přesvědčena, že taková škola je potřebná, ale nevěděla, jak a kam ji zařadit. Od svého vzniku 
byla totiž určena dětem hůře vzdělavatelným, problematickým, jakkoli znevýhodněným. 
Proto už tenkrát byl ve třídách snížený počet dětí a jejich výuka neprobíhala podle klasických 
osnov. Ačkoli  škola vznikla ve Vysočanech a v rámci Prahy 9 se ještě dvakrát stěhovala, 
jedná se stále o jednu školu, a ta se v roce 1981 natrvalo usídlila v současné budově 
v Mochovské ulici. V minulosti se v jejím názvu střídala  hlavně slova Zvláštní a Pomocná. 
ZŠ Tolerance není jedna škola, ale tři, z nichž každá je zaměřena na vzdělávání jiné 
skupiny děti. Můžete nám to vysvětlit? 
Máme tři vzdělávací programy:  
1. Základní škola pro děti se zdravotním znevýhodněním – to jsou např. děti s autistickými 
rysy, s aspergrovým syndromem (těžko se socializují, žijí ve vlastním světě – pozn. red.), děti 
s poruchami chování, se sníženým prahem soustředění atd. Tyto děti mají často vysoké IQ, ale 
díky svému znevýhodnění jsou v běžných základních  školách problematické a doplácejí na to 
špatnými známkami, poznámkami za chování. U nás mají díky speciální výuce a přístupu 
pedagogů možnost svůj potenciál maximálně využít. 
2. Základní škola praktická – tuto školu navštěvují děti s lehkým mentálním postižením, 
které by v běžné škole tzv. „nestíhaly“, opakovaly by ročníky a jejich sebevědomí by trpělo 
víc a víc. My jsme často až překvapeni, jak se takovéto dítě u nás dokáže snažit – za 
pochvalu, za akceptování, za toleranci, za stanovení hranic v chování se nám často odmění. 
Objeví se talent, který by jinak zůstal ukrytý. 
3. Základní škola speciální – je pro skupinu dětí s vážným postižením, někdy jde o jedinou 
možnost vzdělání. Školní docházka je prodloužena na 10 let. 
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Vy sama jste ředitelkou této školy od roku 1998, ale jako učitelka už od roku 1986. Muselo 
vám „projít rukama“ hodně moc dětí. Kdybyste měla vyhodnotit trend, 
„problematických“dětí přibývá nebo ubývá? 
Jednoznačně přibývá. A přibývá tudíž i dětí na naší škole. To i přesto, že k nám mohou 
nastoupit jedině děti na doporučení pedagogicko-psychologické poradny, ne na základě 
pouhého rozhodnutí rodičů nebo školy. Jeden z důvodů zvyšujícího se počtu znevýhodněných 
dětí vidím v částečném selhávání rodiny a ani společenské klima dětem nepomáhá v dobré 
orientaci ve světě. Rodičům se matou kompetence a práva, děti jim tak říkajíc „přerůstají“ 
přes hlavu,  vzniká kult dítěte. Rodiče jim často ustupují, jsou nedůslední, věnují dětem málo 
času a jsou mnohdy rádi, že se dítě samo zabaví u počítače. Jenže ony pak bez počítače 
nedokážou fungovat – neumí psát jinak než na klávesnici, neumí zformulovat větu, odpovídají 
jen jednoslabičně a v 10 až 13 letech si myslí, že už vědí o životě vše, další znalosti odmítají. 
Navíc mnohdy pro ně rodič není autorita ani partner, takže jej prakticky nerespektují. 
To zní dost otřesně. Dokážete tady takové dítě zvládnout a ještě jej něco naučit? 
Je to naše práce, těžká práce, ale daří se nám. Radost z úspěchu je o to větší. Je opravdu 
příjemné vidět, jak se dětí mění k lepšímu, že mají šanci, aby z nich vyrostli správní lidé, 
vybavení dostatkem kompetencí pro další život. 
Základní škola Tolerance je spravována přímo Magistrátem hl.m. Prahy, neboť náklady na 
žáka jsou u vás vyšší než v běžné škole (způsobené menším počtem žáků ve třídě). Magistrát 
a následně i Evropské fondy vám za posledních 10 let poskytly hodně prostředků na 
rekonstrukci budov a zařízení. Jste se současným stavem školy spokojena? 
Máme novou kanalizaci, kompletní zateplení budov, vyměněná okna, odizolovanou střechu. 
Je to už znát na spotřebě tepelné energie. Poslední, co čeká ještě na rekonstrukci, či spíš na 
rekultivaci, je naše školní hřiště, které je přístupné veřejnosti z okolí. Chceme jim tento 
komfort ponechat a podle toho k rekonstrukci budeme přistupovat. 

Děkuji vám za rozhovor. 
Alena Veselá 


