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1 Úvod 

 
Výroční zpráva o stavu činnosti Projektu Městská část Praha 18 – Zdravé město a místní 

Agendy 21 je informační dokument o průběhu činností a aktivit, které jsou v rámci projektu 

realizované od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

Hodnotící zpráva bude schválena Komisí Zdravého města a MA21 a bude předložena ke 

schválení Radě MČ Praha 18, která na realizaci všech aktivit dohlíží. Tento postup je jednou 

z podmínek kritérií místní Agendy 21, které schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Historie projektu 

 

 

 

 
Projekt Městská část Praha 18 – Zdravé město a místní Agenda 21 je souhrnem činností, 

jejichž výsledkem by měla být realizace cílů stanovených mezinárodními dokumenty -  

Zdravé město a místní Agenda 21. Zastupitelstvo MČ Praha 18 schválilo dne 28.5.2009 

usnesením č. 36/Z2/09 členství MČ Praha 18 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR 

(NSZM ČR) a přijalo „Deklaraci Zdravého města“ v tomto znění: 

 

 

Projekt Praha 18 - Zdravé město  

D E K L A R A C E 
 

I. 

Projekt Praha 18 - Zdravé město, který dnes přijímá Zastupitelstvo městské části, je 

základním dokumentem pro aktivity Městské části Praha 18 v mezinárodním „Projektu 

Zdravé město“ a mezinárodním programu „místní Agenda 21“ 

Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací Organizace spojených národů a 

jejích institucí (Světová zdravotní organizace – WHO), za podpory Evropské unie a ve 

spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery, jsou v prostředí České 

republiky realizovány Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR). 

Věříme, že Projekt Praha 18 – Zdravé město bude municipalitě pomáhat ke kvalitnímu 

místnímu rozvoji, naplnění mezinárodních standardů veřejné správy a současně k dosažení 

dobrého jména naší městské části v rámci regionu, České republiky i Evropy. 

 

II. 

Přijetím Projektu Praha 18 – Zdravé město je potvrzen zájem Městské části Praha 18 

o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi 

udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, a k jejichž naplňování se Česká republika 

zavázala, zejména:  

- Agenda 21, dokument Organizace spojených národů 

- Zdraví 21 (Health 21), dokument Světové zdravotní organizace 

a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména: 

- Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument Vlády ČR. 

 

 

 

 



III. 

Přijetím této deklarace Městská část Praha 18 potvrzuje svůj zájem být řádným členem 

asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři 

budou poskytovat městské části pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě 

života v rámci Metodiky NSZM ČR. Městská část Praha 18 má možnost aktivně 

spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.  

Činnost Městské části Praha 18 podle Projektu Praha 18 – Zdravé město bude naplňovat 

mezinárodně uznávaná doporučení EU a OSN v rámci kvality veřejné správy a rozvoje 

městské části, kterými jsou zejména: 

- místní Agenda 21 

- místní realizace dokumentu Zdraví 21 

- místní Akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP). 

 

IV. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se Městská část Praha 18 rozhodla 

k následujícímu postupu: 

Městská část Praha 18 zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu 

Praha 18 – Zdravé město v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR. 

V návaznosti na projekt bude inovován proces strategického plánování a řízení rozvoje 

Městské části Praha 18, který se bude dotýkat rozvoje v oblasti zdraví, oblasti životního 

prostředí, oblasti ekonomické a hospodářské, i v oblasti sociální a kulturní. 

Strategický rozvoj městské části bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy s cílem 

dlouhodobě udržitelného rozvoje městské části a v partnerské spolupráci s občany. Městská 

část bude v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i 

se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.  

 

Stejným usnesením ZMČ se stal politikem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

starosta Mgr. Ivan Kabický. V roce 2014 byla jmenována usnesením ZMČ č. 119/Z5/14 ze 

dne 15. prosince 2014 političkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 místostarostka 

paní Michaela Řepová. Usnesením ZMČ č. 133/Z6/18 ze dne 10. prosince 2018 byl jmenován 

politikem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 radní Ing. Martin Halama. 

Kategorii D získala MČ Praha 18 v roce 2009 a v následujícím roce tuto kategorii obhájila. 

V roce 2011 postoupila MČ Praha 18 do kategorie C, kterou v následujících letech obhájila. 

V roce 2018 realizovala MČ Praha 18 sedm auditů udržitelného rozvoje a postoupila v rámci 

kategorie C**. 

 

 

 

 

 

 



   3 Organizační zabezpečení v roce 2018 

 

Politička Projektu Městská část Praha 18 – Zdravé město a místní Agenda 21:            
Michaela Řepová – zástupkyně starosty MČ Praha 18 

tel: 603 280 381 

E-mail: Michaela.Repova@letnany.cz 

 

10. prosince 2018 byl ZMČ Praha 18 jmenován politikem Projektu Městská část Praha 18 - 

Zdravé město a místní Agenda 21 radní Ing. Martin Halama 

tel.: 284 028 169 

E-mail: Martin.Halama@letnany.cz 

 

 

Koordinátorka Projektu Městská část Praha 18 – Zdravé město a místní Agenda 21:             
Bc. Blanka Zahradníková 

tel: 284 028 153 

E-mail: Blanka.Zahradnikova@letnany.cz 

 

 

Komise Projektu Zdravá Městská část Praha 18 – Komise Zdravého města, místní 

Agendy 21 a KPSS:  
            

 

Předseda :  Michaela Řepová 

 

Tajemník :  Bc. Blanka Zahradníková 

 

Členové :  Mgr. Vladislav Fryč (zástupce za veřejnost) 

Marcela Dudková (podnikatelský sektor) 

Ivana Kadlečková (zástupce neziskových organizací) 

Ing. Vladislav Gerhard (tajemník ÚMČ) 

Mgr. Zdeněk Ocelka (do 30.06.2018, referent krizového řízení 

 ÚMČ) 

Miroslav Zoul, DiS. (od 01.09.2018, referent krizového řízení 

 ÚMČ) 

Mgr. Markéta Kolářová (vedoucí odboru sociální péče a 

zdravotnictví ÚMČ) 

Bc. Marcela Horešovská (vedoucí odboru školství, kultury a 

tělovýchovy ÚMČ) 

Bc. Jolana Straková (veřejná opatrovnice) 
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Usnesením RMČ Praha 18 č. 504/23/18 ze dne 12. prosince 2018 byla zřízena Komise 

Zdravého města a místní Agendy 21 ve složení: 

 

Předseda :  Ing. Martin Halama 

 

Místopředsedkyně:  Petra Kavúrová 

 

Tajemnice :  Bc. Blanka Zahradníková 

 

Členové :  Lucie Heroldová (zástupce neziskových organizací) 

Jarmila Oheimová (podnikatelský sektor) 

    Petr Vlček (zástupce za veřejnost) 

Štěpánka Marková (zástupce za veřejnost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Cíle Projektu Městská část Praha 18 – Zdravé město a místní Agenda 21 
 

 

 

 
- podpora udržitelného rozvoje (integrace a rovnováha tří forem: ekonomické, 

sociální a ekologické. Udržitelný rozvoj je cíleným procesem změn v chování lidské 

společnosti. Představuje takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace 

bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. 

Základní myšlenkou udržitelnosti je dosažení harmonického stavu životního prostředí, 

sociálního prostředí a ekonomického rozvoje, současně s důrazem na prioritní význam 

rozvoje lidské osobnosti v podmínkách demokracie) 

 

- podpora zdraví (podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho 

posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích) 

 
-  zvyšování kvality veřejné správy (Kritéria MA21, ISO 9001:2008, Benchmarking, 

CAF atd.) 

- Strategický plán rozvoje MČ Praha 18 (organizovat změny a formovat v MČ Praha 

18 kolektivní názor na společnou vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou, budoucnost. 

Je to soubor progresivních konkrétních kroků, které vedou ke zlepšení sociálně 

ekonomického prostředí v MČ Praha 18. Jde také o koordinaci rozvoje města jako 

společensko-politického subjektu.) 

- komunitní plánování - komunitní Plán zdraví a kvality života, komunitní Plán 

sociálních služeb 

 

- místní akce pro zlepšení kvality života, podporování sousedských vztahů, zdraví 

komunity a uplatňování udržitelného rozvoje (kampaně, osvětové akce, zdravotně 

výchovné programy)  

- rozvoj vnějších vztahů - spolupráce se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, zástupci 

hospodářského i nevládního sektoru a zapojení města do sítí a projektů na místní a 
regionální úrovni (např. Národní síť ZM ČR, TIMUR, Svaz měst a obcí ČR atd.) 

- medializace, propagace MČ Praha 18 (Letňanské listy, webové stránky MČ Praha 18) 

 

 

 

 

 

 

 



 5 Komunitní kampaně a osvětové akce 

 

Den Země  

Mezinárodní Den Země je nejdůležitějším svátkem, který se váže k ochraně životního 

prostředí. Každoročně připadá na 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, 

které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara.          

V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení 

životního prostředí, a rozvíjející se diskuzi o možných cestách řešení. První oslava Dne Země 

byla v roce 1969 v San Francisku, OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971), v roce 

1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. 

Kampaň s tímto svátkem spojená si klade za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. 

Cílem je zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje 

energie.  

Ve středu 25. dubna 2018 mohli všichni zájemci v letňanském lesoparku zažít akci Den 

Země, kterou pořádala Městská část Praha 18 ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy. 

Akce se konala v rámci Mezinárodního Dne Země. Bohužel nám nepřálo počasí, díky silným 

nárazům větru musely být kvůli bezpečnosti stany složeny, a to již v dopoledních hodinách. 

Akce však pokračovala dál. K vidění zde byli živí ježci, vycpaná sova a liška. Dále zde mohli 

zájemci vidět ukázky stop různých druhů zvířat. Návštěvníci akce se dozvěděli spoustu 

dalších informací, například o ochraně přírody, naučných stezkách na území Prahy či vodních 

tocích. K dispozici byly i různé propagační materiály a ke každému tématu byl samozřejmostí 

odborný výklad lektora. O akci byl velký zájem, a to zejména ze strany žáků letňanských 

škol, u kterých akce nepochybně přispěla k jejich environmentální výchově. 

 

 

 

 

 



Běh naděje  
 

Letošní ročník Běhu naděje se konal 30. května v lesoparku a zúčastnilo se ho 384 lidí. Byl to 

již jedenáctý letňanský ročník, při kterém se vybrala částka 5 001 Kč. Výtěžek sbírky bude po 

uzavření celého letošního ročníku rozdělen na základě rozhodnutí grantové komise České 

onkologické společnosti vybraným odborným pracovištím v České republice.  

 

Tato veřejnosti poměrně známá humanitárně sportovní akce navazující na Běh Terryho Foxe 

je pořádána po celém světě a jejím hlavním posláním je shromažďování prostředků 

směřujících na výzkum rakoviny a propagace pravidelného pohybu. Účastníci překonali 

vyznačenou trasu podle svých možností, tím udělali něco pro své zdraví a zároveň přispěli na 

výzkum rakoviny.  

 

V roce 2017 se uskutečnilo 51 běhů v městech a obcích v celé ČR. Celkem se účastnilo přes  

13 000 aktivních účastníků a přes 50 000 pasivních účastníků. Na účet sbírky bylo vybráno 

neuvěřitelných 480 000,- Kč. Šek byl předán panu Prof. Dr. Janu Starému, přednostovi 

Kliniky dětské hematologie a onkologie FN v Motole na výzkum genetické predisposice k 

nádorovým onemocněním v dětském věku. 

 

Všem, kdo takto přispěli na dobrou věc, patří velký dík. 

 

 

  

 

 



Den zdraví v Letňanech  
 

V letošním roce proběhl Den zdraví v Letňanech hned dvakrát, a to 4. dubna a 24. října 2018. 

Pokaždé akci navštívily více než dvě stovky letňanských občanů. V prostorách Klubu seniorů 

Městská část Praha 18 ve spolupráci s Českým červeným křížem organizovala zdarma měření 

krevního tlaku a pulzu, cholesterolu, hladiny cukru v krvi či množství tuku v těle. Zájemcům 

byly doporučeny aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k fyzické i duševní pohodě.  

V návaznosti na tuto akci pak proběhly další aktivity zdravotně preventivního charakteru, 

tematické ukázky a povídání o zdravé výživě.  

Součástí letošních Dnů zdraví byla i instruktáž samovyšetřování prsů od členek Klubu ŽAP, o 

kterou byl velký zájem.  

Akce byly realizovány za finanční podpory hl. m. Prahy. 

 

 

                                                                   

                 

 

 

Evropský týden mobility  
 

Každoročně se Letňany zapojují do kampaně Evropský týden mobility, která se snaží ovlivnit 

mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Letošní 

kampaň proběhla od 16. do 22. září a jejím tématem bylo „Kombinuj a jeď“. Sdílená mobilita 

dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je tak k životnímu 

prostředí šetrnější. Ve většině případů navíc představuje levnější alternativu oproti vlastnictví 

vozidla. 

Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na 

problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a 

výhody alternativních druhů dopravy. V mnohých evropských městech už dnes můžeme 

vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě.  

V rámci Evropského týdne mobility probíhaly na letňanských základních školách projektové 

dny zaměřené na tuto problematiku. 

 

 

 

 

 

 



Dny bez úrazů  

Letňany nejen dětem 
 

Již jedenáctý ročník akce pro děti i dospělé Letňany nejen dětem se uskutečnil ve dnech 1. a 

2. června 2018 na Staré Návsi. V rámci bohatého programu se představili i BESIP – dopravní 

hřiště, Městská policie s technikou, proběhly i ukázky technického vybavení hasičů, ukázky 

první pomoci. Na pódiu se vystřídala divadelní, hudební i taneční tělesa, své kousky předvedl 

i kouzelník. Děti si mohly zasoutěžit ve znalostech pohádek či dopravních předpisů, 

vyzkoušet svou fyzickou zdatnost, šikovnost či umělecký talent na dopravním hřišti a 

výtvarných dílnách. Vrcholem večera bylo vystoupení Heidi Janků a Petra Kotvalda.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Seniorské hry 2018 

 
Seniorské hry se konaly 3. října 2018 v tělocvičně v Třinecké ulici a zúčastnili se jich pouze 

domácí sportovci z Letňan. Nejstarší aktivní závodnici bylo 88 let. Pro sportovce byl 

připraven bohatý program pohybových aktivit.  Doprovodným programem byla instruktáž, 

nordic walkingu, Klub Slunečnice umožnil účastníkům her vyzkoušet si různé pohybové 

aktivity a výtvarné techniky. Sporovní duch a příjemná atmosféra plná pohody se nesla celým 

dnem. Pro podporu mezigenerační spolupráce byly dílčími rozhodčími v jednotlivých 

disciplínách děti z 9. ročníku ZŠ Tupolevova, kteří se s náležitou vážností zhostily svého 

úkolu. Po vyhlášení a ocenění vítězů všem k tanci i poslechu zahrála skupina Profil. Akce 

byla realizována za finanční podpory hl. m. Prahy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Ukliďme Letňany 

 
Jen pár dnů po Velikonocích proběhl v Letňanech jarní úklid. Dnem D, kdy se v rámci 

kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko! uklízelo v celé republice, bylo 7. dubna, podzimním 

úklidovým dnem pak byla sobota 15. září. 

V městské části Praha 18 se likvidoval nepořádek na sídlišti, ale i v okrajových částech 

Letňan. Stejně jako v loňském roce se do akce opět přihlásil a zapojil spolek Zdravé Letňany, 

který ve spolupráci s radnicí a prostřednictvím jejích info kanálů oslovil jak veřejnost, tak 

všechny zastupitele.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osvětové akce k udržitelnému rozvoji 

 

Seminář „Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21“ 
 

Co je udržitelný rozvoj? Na tuto otázku by Vám odpověděli žáci 9. tříd ZŠ a MŠ Tupolevova, 

kteří se 25. října zúčastnili semináře na toto téma. Na praktických příkladech z každodenního 

života žákům Ing. Dana Diváková z Institutu komunitního plánování vysvětlila hlavní 

principy a témata udržitelného rozvoje a jejich uplatňování. Dalším tématem bylo i 

zapojování mladých do rozhodování o rozvoji naší městské části a principy participace.  

A co to tedy je ten udržitelný rozvoj? Je to rozvoj, který není na úkor přírody ani společnosti a 

splňuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil potřeby generací příštích. A jak tohoto 

dosáhnout? Základem je promyšlené strategické plánování napříč společností. Neméně 

důležité jsou i podpora přírodní, kulturní a sociální rozmanitosti, respektování individuálních i 

kolektivních práv, vzdělávání a výchova, která nás naučí reagovat na změny, prosazování 

nápadů s ohledem na budoucí generace, snaha o zachování a obnovu ekosystémů, produkce 

potravin, které nezatěžují lidské tělo ani přírodu a ekonomika, která umí využít odpady jako 

zdroj. 

Udržitelný rozvoj je zkrátka opakem hesla „Po nás potopa“. Proto česká vláda schválila 

strategický rámec 2030, v němž je popsáno, co musíme společně dělat, aby i Česko bylo 

udržitelnou společností. 

Interaktivní povídání bylo protkáno praktickými příklady z praxe, jejichž cílem bylo 

zamyšlení nad tím, jak se chováme, jaké to může mít důsledky nejen pro nás, ale i v širším 

pojetí na celou společnost.  

 

 

 
 

 

 

 



Základy první pomoci pro učitele 

 
Poslední srpnový týden proběhl na ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC seminář pro učitele o 

poskytování první pomoci. Poutavé vyprávění MUDr. Pospíšila bylo zaměřeno na každodenní 

praxi v práci s dětmi. Učitelé si mimo jiné připomněli, jak se zachovat v případě epileptického 

či astmatického záchvatu, úrazu hlavy u dětí, krvácení, hyperglykémii či hypoglykémii, když 

dítě vdechne cizí těleso nebo když si poraní klouby. Seminář pro učitele pořádala MČ Praha 

18 s finanční podporou hl. m. Prahy. 

 

 
 

 

Základy první pomoci pro žáky ZŠ 

 
Co je to první pomoc? Jak ji mám poskytnout? Kdy zavolat záchrannou službu? Co je tlakový 

obvaz? Jak provádět masáž srdce? Odpovědi na tyto a další otázky už vědí chlapci a děvčata 

z druhého stupně všech letňanských základních škol. Na praktických seminářích, které 

pořádala MČ Praha 18 ve spolupráci s Českým červeným křížem, si žáci vyzkoušeli jak dostat 

ležícího člověka do stabilizované polohy a jak provádět nepřímou masáž srdce. Dále se 

naučili zkontrolovat, zda je osoba při vědomí, postup při přivolání záchranné služby, co vše jí 

sdělit, co dělat do jejího příjezdu, kdy a jak použít tlakový obvaz a spoustu dalších 

praktických rad a postřehů. Do situace, kdy je potřeba poskytnutí první pomoci se může 

dostat každý z nás, a je důležité se na ni připravit. 

Semináře byly realizovány za finanční podpory hl. m. Prahy. 

 

 
 



Základy první pomoci v Klubu seniorů 

 
Opakovat si zásady pro poskytnutí první pomoci je důležité v každém věku. Poskytnutí první 

pomoci si připomněli 11. října letňanští senioři v Klubu seniorů v Třinecké ulici. Seminář 

organizovala Městská část Praha 18 ve spolupráci s BB protection a zúčastnilo se ho na 60 

našich občanů. Mezi probíraná témata patřilo mimo jiné i volání na IZS a možnosti určení 

polohy v neznámém prostředí, rozpoznání příznaků náhlé mozkové příhody a poskytnutí 

základní první pomoci osobě s těmito příznaky, rozpoznání příznaků infarktu myokardu a 

poskytnutí neodkladné první pomoci, druhy krvácení a postup při jeho zastavení, resuscitace 

včetně praktické ukázky, postup při instruktáži třetí osoby k provádění nepřímé srdeční 

masáže v případě nedostatku vlastních fyzických sil. Přítomní si ze semináře odnášeli spoustu 

praktických rad a postřehů v oblasti poskytování první pomoci. Do situace, kdy je potřeba 

poskytnutí první pomoci se může dostat každý z nás, a je důležité se na ni připravit.  

Seminář byl realizován za finanční podpory hl. m. Prahy. 

 
 

 

Sportovní den dětí na Tupolevce 

 
V pořadí již třetí ročník akce Dětský sportovní den uspořádala městská část Praha 18 pod 

záštitou zástupce starosty pro sport Ondřeje Lercha a ve spolupráci s agenturou Perfect 

Concept v polovině května v areálu Základní školy a Mateřské školy Tupolevova. Vedle 

sportovních aktivit tu byla pro děti připravena i zábavná vystoupení, skluzavka a skákací hrad. 

 

 



6 Další aktivity mimo kampaně 

 

Radniční ples  

 

Dne 16. března 2018 uspořádala MČ Praha 18 již tradiční Reprezentační ples MČ Praha 18 na 

Výstavišti v Letňanech. Zahájení večera se ujal starosta Ivan Kabický se svými zástupkyněmi 

Ivetou Lojkovou a Michaelou Řepovou, akci moderovala Lucie Sinková. V pestrém programu 

vystoupili (opět tradičně) tanečníci ze Sport Agency Praha či vicemistři ČR v latinsko-

amerických tancích FUEGO Říčany, milovníci napětí si přišli na své při vzdušné akrobacii 

nebo při světelné a ohňové show FIRELOVERS, k tanci a poslechu zahrály kapely FAJN 

ORCHESTR a TIMBRE MUSIC PETRA CHUDOBY. Došlo i na soutěžní klání, tentokrát 

byly hodnoceny nejsympatičtější páry večera. Tři vítězné si z výstaviště odnesly vstupenky na 

koncerty Iron Maiden a Ozzyho Osbournea a na výstavu mumií. Velký zájem byl o 

charitativní tombolu, v níž každý lístek vyhrál některou z cen, které věnovali sponzoři akce. 

Celkový výtěžek ve výši 44.950 korun putoval na účet Humanitárního fondu MČ Praha 18, 

který podporuje především rodiny s dětmi. 

 

 

            
 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Country večery Legendy Věnce buřtů 
  
Stejně jako každý rok se i letos konaly v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany další večery 

Legend Věnce buřtů. Se společností ABF byly dohodnuty termíny pro jarní i podzimní kolo. 

Na těchto populárních večerech se představuje mimo osvědčených kapel také řada nových 

hudebních uskupení. 

 

 

 
 
 
 
 

Čarodějnice 2018 

 
Stejně jako každý rok začalo 30. dubna i letošní setkání všech čarodějů a čarodějek srazem 

před radnicí a následným průvodem směřujícím k Obchodnímu centru Letňany. Ani tentokrát 

nechyběla v čele hlavní čarodějnice, kterou vyrobily pod vedením svých vyučujících šikovné 

děti ze Základní školy Gen. F. Fajtla DFC. Akce Čarodějnice 2018 pořádaná MČ Praha 18 

oslovila všechny přítomné. Letos si přišly užít bohatého programu na tři tisícovky dospělých a 

dětí.  

 

      
 

 



Letňanský masopust  

 

Přestože bylo počasí v masopustní sobotu 3. března mrazivé, rozhodlo se několik stovek 

rodičů, prarodičů a dětí strávit volný den na Staré Návsi. A nikdo z nich nelitoval. Po 

tradičním zahájení akce udělením povolení k masopustnímu reji se průvod včele 

s nazdobenou novou Tatrou zdejších hasičů a sborem HRA JE TO se sbormistryní Lenkou 

Pospíšilovou vydal ulicemi Letňan na Starou Náves. Tady čekal na maškary a další účastníky 

akce zajímavý program. 

 

 

              
 

 

 



Letňanské pivobraní  

 
Poručit větru a dešti si určitě v pátek 21. září večer přáli všichni pořadatelé jubilejního  

7. letňanského Pivobraní. Průtrž mračen totiž „zatopila“ aparaturu, a tak muselo být dlouho 

očekávané a s dvouletým předstihem objednané vystoupení skupiny Spejbl´s Helprs AC/DC 

Revival, za kterou přijeli fanoušci až z opačného konce Prahy, zrušeno. Sobotní program ale 

proběhl na výbornou, a tak mohlo letošní Pivobraní zaznamenat historicky nejvyšší počet 

návštěvníků. Zatímco v pátek se „odehrála“ jen část programu s pohádkou pro nejmenší a 

vystoupením skupin So Fine a Holokrci, v sobotu bylo počasí mnohem příznivější a hladký 

průběh akce už nic neovlivnilo. Začátek víkendové části Pivobraní patřil tradičně dětem, 

kterých bylo již krátce po poledni na Staré Návsi požehnaně. Tradiční pohádka od divadélka 

Romaneto a Václav Upír Krejčí rozesmáli i dospělé. Chvilku napětí si všichni prožili při 

scénce skupiny historického šermu Arthus Thor Vilém, loupežník pana krále. Dobrodružné 

povahy si následně samy mohly vyzkoušet střelbu z luku v přilehlém parku. Předělem mezi 

částí pro děti a dospělé byla FootBag exhibice Honzy Webera. Po ní už nastoupili ostřílení 

pódioví matadoři, kapela Žizeň Litvínov, oblíbená (nyní už jen tříčlenná) dívčí skupina Holki, 

a hlavně Marek Ztracený s kapelou. Vrcholem večera byl jako každoročně efektní ohňostroj, i 

tentokrát plně v režii domácího ohňostrůjce Vojtěcha Chvátila. Velký zájem byl o charitativní 

tombolu – lístky byly vyprodány v rekordním čase, výtěžek z jejich prodeje přinesl do 

Humanitárního fondu MČ Praha 18 přes 32 000 korun.  

 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 



Veletrh volnočasových aktivit 

 
Ve středu 5. září proběhl na radnici MČ Praha 18 již pátý ročník Veletrhu volnočasových 

aktivit pro děti a mládež. Představily se zde organizace nabízející nejrůznější aktivity pro 

volný čas. Děti si mohly vyzkoušet kreativní tvoření, šerm, florbal, bojové sporty, vyplňovat 

různé kvízy, křížovky, hlavolamy, skládat puzzle, drobné logické hry, hru na malé hudební 

nástroje i menší vědecké pokusy. Největším hitem veletrhu byla živá zvířátka, o které pečují 

mladí chovatelé. Zájemci si mohli pohladit morče, pískomily, agamu i ježka, křečky, užovku 

či potkany. Děti si s nadšením zkoušeli šerm i ostatní aktivity, které pro ně byly připraveny. 

Vzhledem k příznivému počasí a zvyšujícímu se zájmu organizací a spolků věnujících se 

zájmové činnosti a volnému času dětí a mládeže probíhala akce jak v obřadní síni letňanské 

radnice, tak i venku před ní. V dopoledních hodinách veletrh navštívili žáci 3. a 4. tříd 

základních škol, odpoledne pak přišli rodiče s dětmi a školní družina ZŠ Fryčovická. Na 

veletrhu se představily následující organizace:  

AJPRO, jazyková škola, nabízí výuku angličtiny hravou formou pro děti od 2 do 10 let;  

Spolek Darwin, nabízí kroužek první pomoci, chovatelství a kroužky vědeckých pokusů pro 

děti;  

DDM Praha 9, nabízí pestrou škálu kroužků a zájmových aktivit pro děti, mládež i dospělé;  

Inline škola, nabízí výuku jízdy na bruslích, cyklistiku a vodní sporty;  

Kazimírka, Klub Letnice, nabízí volnočasový klub pro děti a mládež od 6 let;  

Klub Slunečnice, nabízí pestrou paletu volnočasových aktivit pro děti; 

SK KAMIWAZA KARATE - nabízí výuku karate; 

BLACK ANGELS, florbalový klub nabízí výuku florbalu; 

Studio Jandová nabízí hudební kroužky pro všechny věkové kategorie; 

SC Praha šerm, nabízí výuku šermu; 

Voya centrum, nabízí výuku Jiu Jitsu. 

Stejně jako v minulých letech proběhl i letošní ročník v hravém a tvořivém duchu. Každý kdo 

přišel, si mohl vybrat z opravdu široké nabídky možností, jak zábavně, smysluplně a tvořivě 

trávit volný čas. 

 

 

 
 

 



Vinobraní 2018 

 
Pro velký zájem milovníků vína se letošní ročník letňanského Vinobraní konal na Staré Návsi 

– ti si tu mohli v sobotu 8. září vybrat a ochutnat některé z padesáti druhů lahodného moku a 

také burčák. Dvě stě padesát šťastlivců je pak mohlo upíjet z originálních sklenic se znakem 

městské části Praha 18, která je speciálně na tuto akci nechala vyrobit a zájemcům rozdávala 

zdarma. I přestože je Vinobraní – jak vyplývá už z názvu akce – určeno primárně pro dospělé 

nad 18 let, doprovodný program pamatoval i na děti – kromě pohádky Rozpustilý kabaret pro 

ně bylo připraveno například vystoupení kouzelníka GRINA. Těm odrostlejším ke „koštu“ 

zahrály a zazpívaly skupiny Flám a A vůbec. Velký úspěch měla u diváků také cimbálová 

muzika Professional JMF Music, ale především hlavní hvězda letošního Vinobraní – 

zpěvačka Věra Martinová s kapelou. Ta zahrála nejen nové písničky, ale hlavně staré songy, 

které si mnozí z posluchačů s chutí zazpívali společně s ní. 

 

 
 

 



Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo 

Zdravotní samoobsluha 

 
To jsou názvy programů, které pořádala Městská část Praha 18 na podzim v Klubu seniorů 

v Třinecké ulici. Oba programy jsou zaměřeny na zdravý životní styl v seniorském věku.  

 

Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo je unikátní program zaměřený na propojení 

fyzické a mentální stimulace v rámci jednoho bloku, díky čemuž dochází k synergickému 

efektu. Cílem je co nejlepší fyzická a psychická kondice seniorů, prevence demencí a 

orientace v měnícím se světě. Jedna lekce vždy trvá dvě hodiny, první hodina je vždy 

zaměřená na cvičení, druhá hodina na trénování paměti, koncentraci, řešení nových situací, 

paměťové metody atd. V Klubu seniorů bylo realizováno 10 dvouhodinových lekcí. 

Zdravotní samoobsluha je cyklus interaktivních seminářů zaměřených na sdílení zkušeností 

s udržením psychické i fyzické kondice ve vyšším věku.  

Oba programy byly realizovány za finanční podpory hl. m. Prahy. 

 

 

Vánoční besídka pro seniory a občany se zdravotním postižením 

 
Ve středu 5. prosince 2018 proběhla v areálu letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA 

tradiční vánoční besídka pro seniory a zdravotně postižené. Za městskou část se akce 

zúčastnili starosta MČ Praha 18 Zdeněk Kučera, jeho zástupci Iveta Lojková a Ondřej 

Lněnička i zastupitelé Michaela Řepová a Stanislav Nekolný. Po úvodním slově Zdeňka 

Kučery se rozeběhl program, v němž hrál hlavní roli tanec. Nejprve vystoupily s ukázkou 

společenských tanců starší děti ze Sport Agency Praha. Dalším bodem programu byla beseda 

v podání taneční skupiny Hortenzie, působící při Společenském centru pro seniory Praha 9. 

Vrcholem pak byly oblíbené Staropražské heligonky, které opět potěšily posluchače, ale 

hlavně všechny tanečníky známými českými písničkami, mnozí účastníci akce se svátečním 

odpolednem na výstavišti doslova protančili…. I letos se vánoční besídky zúčastnil vzácný a 

milý host – čestná občanka osmnáctky, paní Helena Vovsová. Tak jako každý rok byla 

tradiční besídka pro zdravotně postižené a seniory v předvánočním čase příjemným zážitkem 

pro všechny zúčastněné. 

 

 

             
 

   
 
 
 
 
 
 



Realizace projektu „Co dělat, když… aneb základy rodinného a trestního 

práva“ 

 
O právech dětí, ale také jejich povinnostech diskutovali žáci 5. ročníků všech letňanských 

základních škol i v základní škole v Čakovicích na interaktivních seminářích, které pro ně 

připravili zaměstnanci Odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 18. Kurátorka pro 

mládež a kurátor pro dospělé dětem na skutečném příběhu mladého chlapce ukázali, jaká mají 

práva, ale i povinnosti, co dělat a kam se mohou obrátit v případě rodinných či osobních 

problémů. Projekt v rámci prevence kriminality je zaměřen na žáky základních škol. 

 

 

Drakiáda 

 
Další ročník letňanské Drakiády pořádala MČ Praha 18 v sobotu 6. října na ploše u 

Obchodního centra Letňany. Vedle soutěže létajících draků zde byly pro děti připraveny i 

kreativní dílny Klubu Slunečnice a atrakce. Letos se soutěže v pouštění draků zúčastnilo 

celkem 90 startujících, kteří byli rozděleni do tří kategorií – do 8 let, 9–14 let a nad 15 let. 

Oproti předchozím ročníkům létali ve všech kategoriích většinou jen draci koupení, i tak byly 

výkony některých soutěžících obdivuhodné a za své vystoupení si právem zasloužili odměnu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhlo první adventní neděli před budovou 

letňanské radnice. V bohatém programu byly zastoupeny i vánoční pohádky, vystoupení žáků 

letňanských škol, vystoupení dětského folklorního souboru Kytice či kreativní dílny. Sváteční 

atmosféru pak svým vystoupením umocnili i anděl, Mikuláš a čert na chůdách, kteří se 

pohybovali mezi návštěvníky akce. Nechyběl ani živý betlém. 

 

 
 

 

Mikulášská nadílka 

 
Tradiční Mikulášská nadílka, kterou pro své malé občánky pořádá již sedmým rokem městská 

část Praha 18, přilákala do tělocvičny v Třinecké ulici stovky dětí a rodičů.  

 

 
 

 

Demografická studie 2018 

 
Ten, kdo bydlí v Letňanech delší dobu a pozorně sleduje dění v obci a na radnici, ví, že se 

každoročně koná veřejné diskusní fórum 10 problémů/priorit Letňan, při kterém si vedení 

městské části ověřuje, jak se občanům na osmnáctce líbí, resp. co je trápí a je třeba zlepšit. 

Letos nechala MČ Praha 18 navíc zpracovat Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel. 

Při porovnání s výsledky toho posledního, z roku 2009, se spokojenost občanů mírně zvýšila 

ve všech aspektech. Z průzkumu vyplývá, že přibližně 30 % obyvatel se cítí být velmi 

spokojeno, 48 % částečně spokojeno a 22 % spíše nespokojeno – průměrná míra spokojenosti 

tak dosáhla 76 %, což je o procentní bod lepší, než v roce 2009 (75 %). Pozitivní je, že se 

mírně zvýšila spokojenost obyvatel Nového Proseku, výrazně méně jsou však spokojeni lidé, 

žijící v Nových Letňanech. Výsledky z lokality Letňany sever (nová zástavba) jsou 

neporovnatelné, neboť v roce 2009 tato část osmnáctky de facto ještě neexistovala. 



Audity udržitelného rozvoje 

 
Národní síť Zdravých měst, jejíž je Městská část Praha 18 členem, má v současné době  

131 členů s regionálním vlivem na 2 109 měst a obcí, ve kterých žije 5,390 milionu obyvatel, 

což je 51 % populace ČR. Městská část Praha 18 v procesu Místní Agendy 21 dlouhodobě 

naplňuje kritéria kategorie C a patří k pokročilejším realizátorům MA 21. Hodnocení činnosti 

samosprávy městské části prostřednictvím zpracování auditů umožňuje analyzovat stávající 

stav, uvědomit si rezervy i slabší stránky, podívat se na danou oblast v komplexní šíři a 

provázanosti a plánovat jednotlivé aktivity a investice pro zlepšení stavu.  

V roce 2018 byly v Letňanech zpracovány a následně experty schváleny audity v sedmi 

oblastech udržitelného rozvoje: 

 

 Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

 Sociální prostředí 

 Kultura a volný čas 

 Místní ekonomika a podnikání 

 Zdraví 

 Vzdělávání a výchova 

 Globální odpovědnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Plánování s veřejností 

 

Fórum Zdravého města aneb 10 problémů Letňan 

 

Městská část Praha 18 v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala 18. dubna 

veřejné projednání, z kterého vzešlo desatero námětů ke zlepšení života v Letňanech. Tohoto 

setkání se zúčastnilo 69 občanů, včetně zaměstnanců Úřadu městské části, zástupců vedení 

radnice, PČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech 

a možnostech jejich řešení.  

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima 

mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * 

bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl. 

Do hledání námětů, které je třeba řešit, se podařilo zapojit i letňanskou mládež, jejíž zástupci 

aktivně diskutovali a byli rovnocennými partnery při hledání nejpalčivějších problémů. 

Novinkou letošního setkání byly „Pocitové mapy“. 

Z této veřejné diskuze, do níž se aktivně zapojili občané naší městské části, vzešlo desatero 

problémů, které si dle účastníků fóra zaslouží největší pozornost. 

Tyto problémy byly následně uveřejněny v květnovém vydání Letňanských listů a 

prostřednictvím ankety předloženy široké veřejnosti k ověření pořadí důležitosti. 

Celkem bylo odevzdáno 283 anketních lístků, z nichž deset bylo neplatných. Z ankety 

vyplynulo toto pořadí důležitosti řešení formulovaných témat: 

1  Stop zahušťování výstavby  

2  Rozšíření kapacity MHD v ranní a odpolední špičce  

3  Zavedení konečné stanice linky MHD č. 195 na zastávce Krausova 

4  Rozšíření kapacity škol, včetně učitelů a odborných učeben  

5 Obnova sysla v Letňanech  

 6 Zvýšení kapacity domovů pro seniory  

 7 Rozšíření a oprava komunikací a chodníků v lokalitě bytových domů v ul. 

  Bohumínská  

 8 Zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou  

 9 Nepřehledné webové stránky MČ Praha 18 

 10 Navýšení spolupráce organizací, které pracují s dětmi ve volném čase s MŠ a 

  ZŠ 

Tyto výsledky byly předloženy Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které se zabývají řešením 

uvedených témat. 

 
 
 



 
 

 
 

 

    



Veřejná diskuze na téma „Problematika dopravy v Letňanech“ 

 
Veřejné prezentace a diskuze jako model projednávání problémů, které Letňanské nejvíce tíží, 

se stávají pravidlem pro komunikaci radnice s občany. Přímý kontakt a reakce na každý 

podnět je nejrychlejší cestou k vysvětlení nebo řešení problémů.  

O 1. místo pomyslného žebříčku problémů, které v současné době Letňanští (tedy jak letňanští 

radní, tak občané městské části) řeší, se rovným dílem dělí dva: parkování a obchvat 

lesoparku. A protože obě témata již delší dobu vyvolávají vlny vášně a radnice si uvědomuje, 

že nejvíc jsou lidé frustrovaní tím, že nevědí, zda jejich problém má řešení, a pokud ano, v 

jakém časovém horizontu, rozhodla se pro dva zásadní kroky: tím prvním bylo zadání studie 

Doprava v klidu, kterou „ruku v ruce“ provázelo vytipování vhodných lokalit a vypracování 

návrhů na možnosti rozšíření ploch pro parkování, tím druhým zpracováním prezentace s 

pracovním názvem „Obchvat lesoparku – historie návrhů změn“, a následně jejich veřejná 

prezentace a diskuze s občany. Ty proběhly 31. ledna a 14. března v obřadní síni radnice a 

každé se zúčastnila takřka stovka občanů. 

 

 
 

 

 

Veřejné projednávání Metropolitního plánu 

 
Metropolitní plán (MP) bude novým územním plánem hlavního města a nahradí dosud platný 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Veřejné prezentace a diskuze s občany o návrhu 

MP mají za cíl seznámit veřejnost s jeho podstatou, ale především stanovit (s pomocí občanů) 

priority městské části při územním plánování. Radní v Letňanech mají o názory občanů 

zájem, svědčí o tom dvě veřejné prezentace na toto téma, které se v odstupu pouhého jednoho 

měsíce, tedy 19. února a 19. března, konaly v obřadní síni zdejší radnice. Celkem se jich 

zúčastnilo více než 120 zájemců z řad veřejnosti. Obě akce moderoval starosta Ivan Kabický. 

Ten přítomné informoval mimo jiné o vytvoření pracovní skupiny MČ Praha 18 pro 

Metropolitní plán, v jejímž čele je architekt Michal Exner, který již několik let spolupracuje 

na rozvoji Letňan, i s možností seznámit se na webových stránkách Institutu plánování a 

rozvoje hl. m. Prahy (IPR) s aktuální verzí 3.3 Metropolitního plánu či s jeho tvorbou krok za 

krokem. Ve své prezentaci se starosta Kabický zmínil o lokalitách Prahy 18, které jsou v MP 

zakresleny jako rozvojové (např. oblast Letňany - západ, betonárka, areál AVIA apod.) i o 



velmi diskutovaném návrhu prodloužení metra C směrem k nádraží Čakovice a jeho možných 

trasách a stanicích. Upozornil, že populistické názory, které prezentují někteří zastupitelé, 

jsou nereálné a v rozporu se zásadami územního rozvoje a se Strategickým plánem rozvoje hl. 

m. Prahy. Následná diskuse se točila především kolem metra a aktuální situace okolo 

obchvatu lesoparku. Ten se ocitl v „bodě nula“, neboť IPR navržené možnosti zamítl, takže se 

hledají další řešení, která by mohly akceptovat všechny zainteresované strany. 

 

 

Kulatý stůl na téma „Školství“ 

 
Začátkem dubna proběhl v obřadní síni letňanské radnice kulatý stůl v oblasti školství 

pořádaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ 

Praha Čakovice. Na této akci se měli možnost občané městské části seznámit s vývojem, 

kterým oblast školství prošla za uplynulé roky, ať už z pohledu rozšiřování kapacit, tak 

v modernizaci škol a školských zařízení, jež nemalou měrou přispívají k trvale udržitelnému 

rozvoji a ke zlepšování vzdělávacích podmínek dětí a žáků. 

Formou prezentací byly představeny jednotlivé školy a byl dán prostor pro diskuzi s vedením 

MČ Praha 18, představiteli realizačního týmu Místního akčního plánu, řediteli škol a 

školských zařízení. V druhé části této akce proběhlo představení organizací neformálního 

vzdělávání, které úzce spolupracují s letňanskými školami. 

 

 
 

 

Workshop „Po rodičovské do práce“ 

 
Městská část Praha 18 ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí upořádala ve 

středu 21. března 2018 workshop pod vedením Bc. Bohumily Gudzenko, Dis., která pracuje 

na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako Krajský poradce projektu Krajská rodinná 

politika. Workshop s názvem „Po rodičovské do práce“ se uskutečnil v obřadní síni letňanské 

radnice. Probíranými a diskutovanými tématy byly zejména sociální dávky, kariéra po návratu 

do zaměstnání po rodičovské dovolené, dětské skupiny, mikrojesle, předškolní výchova, 

zkrácené pracovní úvazky, rekvalifikace, slaďování pracovního a rodinného života. Zájemci 

zde získali také zajímavé kontakty z oblasti rodinné politiky. 



8 Seznam úspěchů a ocenění MČ Praha 18 

 
o Obhajoba místní Agendy 21 v kategorii „C“ 

o Přívětivý úřad - 1. místo v Praze 

o 1. místo Úřad roku „Půl na půl“ v kategorii obce III. typu 

o Cena Společensky odpovědná organizace 2018 

o osvědčení Czech Made 

 

 

 

Přívětivý úřad 2018 
 

V soutěži Přívětivý úřad 2018, jejímž cílem bylo prověřit přívětivost a otevřenost úřadů obcí s 

rozšířenou působností, obsadila Městská část Praha 18 potřetí za sebou 1. místo v Praze a v 

rámci celé republiky byla hodnocena mezi prvními šesti. Soutěž prověřovala přístupnost 

úřadu pro návštěvníky, jeho transparentnost a komunikaci s občany. Do dotazníkového 

průzkumu se zapojilo 151 měst a městských částí Prahy, celkem tedy 66,5 % ze všech obcí 

s rozšířenou působností. Obce byly hodnoceny celkem z 52 kritérií, která byla rozdělena do 

pěti kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, 

participace občanů a další aktivity úřadu. Praha 18 byla hodnocena zejména pro prodloužené 

úřední hodiny, možnost on-line objednání při vyřizování některých agend, informovanost o 

stavu vyřízení požadavků, dětské koutky, přebalovací pulty, bezbariérovost apod. Oceněno 

bylo také zveřejňování zápisů z jednání rady a zastupitelstva na webu a přenosy z jednání 

zastupitelstva. Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr 

Mlsna, pověřený řízením sekce veřejné správy, konstatoval, že soutěž má smysl a že přispívá 

ke zvyšování kvality veřejné správy. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Rovné příležitosti – Úřad roku Půl na půl 
  
Městská část Praha 18 zvítězila i v letošním ročníku soutěže, která hodnotí opatření zaměřená 

na vyrovnání profesních šancí a slaďování osobního a pracovního života. Titul udělovaný 

Ministerstvem vnitra ČR s názvem Úřad roku Půl na půl získala MČ Praha 18 v posledních 

deseti letech pošesté (dvakrát druhá, dvakrát třetí). Obhájení 1. místa je, s ohledem na 

zvyšující se konkurenci v sociálních přístupech zaměstnavatelů k zaměstnancům a vzhledem 

k nárokům, které přináší veřejný i soukromý život, rok od roku těžší. Přesto jsme prokázali, že 

jsme za poslední rok dosáhli dalšího rozvoje aplikace tohoto tématu v praxi a mohli jsme se 

pochlubit novými hmatatelnými přínosy našeho snažení. Mezi subjekty veřejné správy jsme 

nositeli těch nejlepších praxí. Především tím, že naše politika rovných příležitostí je nejen 

vyrovnání šancí pro ženy a muže, ale dbá na začlenění všech zaměstnaneckých skupin, všech 

skupin obyvatelstva, které jsou nějakým způsobem podstatně znevýhodněny ve svém 

postavení. To však s ohledem na to, že veřejná správa má k dispozici pouze veřejné 

prostředky a ctíme zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, a vedle toho i zásadu 

přiměřenosti. Soutěž Úřad roku Půl na půl podporuje už od roku 2007 zavádění politiky 

rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Každý 

úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a 

mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem 

k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně 

správném celku žije. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společensky odpovědná organizace 2018 

 
Rada kvality České republiky již řadu let vyhlašuje Národní ceny kvality České republiky a 

Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. Letos byla prestižní ocenění 

nejlepším firmám a organizacím předána v úterý 27. listopadu 2018 ve Španělském sále 

Pražského hradu. Městská část Praha 18 – Úřad městské části byl letos oceněn dvakrát. V 

programu Česká kvalita získal od České společnosti pro jakost ocenění za kvalitu služby 

Všeobecné činnosti veřejné správy a v Národní ceně kvality České republiky, program 

CAF, získala městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18 ocenění Excelentní 

organizace. Národní ceny Rady kvality České republiky jsou pro firmy a organizace 

významnou příležitostí k nezávislému hodnocení jejich činnosti, výstupů a vnitřních procesů, 

které jim umožňují dosahovat vyšší kvality a větší míry společenské odpovědnosti, a 

přispívají tak k lepší konkurenceschopnosti. 

 

 

Osvědčení Czech Made 

 
MČ Praha 18 - ÚMČ Praha 18 získal právo užívat známku CZECH MADE. Toto osvědčení 

získal jako první v ČR z organizací zabývajících se činností ve veřejné správě. Ocenění Czech 

Made vydává zájmové sdružení právnických osob Sdružení pro oceňování kvality. Získat je 

může služba nebo výrobek vyrobený obchodní společností nebo podnikatelem registrovaným 

v České republice. V roce 2002 byla značka CZECH MADE přijata jako jedna z prvních 

značek kvality do Programu Česká kvalita – Program podpory prodeje kvalitních výrobků a 

poskytování kvalitních služeb, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 685 ze dne 26. 6. 2002. 

Tímto přijetím byla potvrzena nezávislost a důvěryhodnost značky CZECH MADE. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Propagace a medializace projektu za rok 2018 
 

LEDEN Tichá noc podbarvila příchod adventu 

  
Hříšníky ochránily před čerty andělské 
hvězdy 

  Pozvánka Masopust 

  
Rok 2017: start velkých projektů i 
každodenní mravenčí práce 

  Úřad městské části Praha 18 byl opět oceněn 

 
Do výtvarné soutěže se zapojilo více než 100 
dětí 

 Klub Malkovského: milá setkání generací 

 
Úřad městské části Praha 18 získal další 
finanční prostředky 

  

ÚNOR Letňanští rádi sportují. A mají kde 

  
Místní Agenda 21 a Zdravé město: Letňany 
obhájily kategorii C 

  Kulatý stůl o školství již na začátku dubna 

 Vlakem do centra? A proč ne? 

 Pozvánka Ples 2018 

  

BŘEZEN 
Parkování a obchvat. Témata, která hýbou 
osmnáctkou 

  Pozvánka Metropolitní plán 

 Pozvánka Po rodičovské do práce 

  Pozvánka Den zdraví, Den Země  

  Pozvánka Čarodějnice 2018 

 Pozvánka 10 priorit Letňan 

  

DUBEN 
Na radnici se diskutovalo o metru i areálu 
Avie 

 Pozvánka Dětský sportovní den Tupolevova 

  Pozvánka 10 priorit Letňan 

 Pozvánka Den Země 

 Pozvánka Letňany nejen dětem 

 
Zábava i charita. Funguje to i společně, 
potvrdil ples 

  

KVĚTEN Anketa 10 priorit Letňan 

  Pozvánka Běh naděje  

  
Radnice Prahy 18 hostila jarní schůzku 
benchmarkingové iniciativy 

  
Kulatý stůl: cílem je zlepšení podmínek ve 
školách 

  Desatero priorit Letňan 

  Nezapomeňte, zdraví máte ve svých rukách 

  Po rodičovské do práce 



 

ČERVEN 
V metropolitním plánu nahlédnete do 
budoucnosti 

  
Osmnáctka má opět nejpřívětivější úřad v 
Praze 

  
Den Země 2018: navzdory nepřízni počasí to 
pořadatelé nevzdali 

  
U Tesca se sešlo na šedesát čarodějnic a 
čarodějů 

  
Dětský sportovní den: chůdy, lukostřelba, 
slackline i parkur  

  
Zvyšování kvalita a efektivity procesů a 
profesionální rozvoj zaměstnanců úřadu 

  

ČERVENEC 
Demografická studie 2018: více než tři 
čtvrtiny lidí jsou spokojeny 

SRPEN 
Osmnáctka získala ocenění za poskytování 
kvalitních služeb 

  
Priority občanů Prahy 18 byly ověřeny 
anketou 

  
Běh naděje 2018: Letňanští darovali 5 000 
korun 

 
Letňany nejen dětem. Největšími hvězdami 
byli hasiči s kopcem pěny 

 
Pozvánka Veletrh volnočasových aktivit pro 
děti a mládež 

 Pozvánka Pivobraní, Vinobraní 

 
Legendy věnce buřtů: třetímu kolu kralovala 
Sešlost 

 
Francouzské odpoledne ukončila průtrž 
mračen 

 
Vyhlášení fotosoutěže Letňany - jak je vidím 
já 

 

ZÁŘÍ Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

  Pozvánka Seniorské hry 2018 

  Plně bezemisní linkou 140 už za tři roky? 

  Ukliďme svět, ukliďme Česko podruhé 

 
Nastala nová doba: hospody se mění na 
dětská sportoviště 

  Pozvánka Pivobraní 2018, Drakiáda 

 

 

 

 

 

 

 



ŘÍJEN 
Přístavba ZŠ Tupolevova postupuje podle 
plánu  

  
Beautor a Letňany: 25 let přátelství a 
spolupráce 

  
Děti si na radnici vybíraly volnočasové 
aktivity 

  Pozvánka Den zdraví 

  Letňany podpořily Hospic Dobrého pastýře 

  
Osmička a osmnáctka připravují koncepci 
parkování v Letňanech 

 
Ukliďme Letňany: více dobrovolníků, méně 
pytlů a odpadky 

 
Starou náves provoněla padesátka druhů vín 
a burčák 

 Pivobraní 2018: vystoupení spláchl déšť 

 Pozvánka Legendy věnce buřtů 

 

LISTOPAD 
Hezká atmosféra a přátelství? Víc než 
výsledky 

  Policisté přednášeli ve škole o bezpečnosti 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání míří do 
vyšší úrovně 

  Podzimní den zdraví v Letňanech 

  
Pozvánka Vánoční besídka pro seniory a 
občany se zdravotním postižením 

  
Pozvánka Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu 

  Pozvánka Mikulášská nadílka 

 Senioři absolvovali školení o první pomoci 

 Pouštění draků si užili všichni, děti i dospělí 

 
Sportovní den střediska Athabaska: turnaj, 
opékání buřtů a písničky 

 

PROSINEC 
V zahradě školy v Rychnovské přibyl Strom 
republiky 

  
Udržitelný rozvoj. Deváťáci z Tupolevky už 
vědí, co to je 

  Pozvánka Vánoční polévka  

  Pozvánka Mikulášská nadílka 

  
Pozvánka Vánoční besídka pro seniory a 
občany se zdravotním postižením 

 


