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Úřad MČ Praha 14 
p.Sobotka - Místostarosta 
Bratří Venclíků 1073 
198 21 Praha 9 

 
 

V Praze dne 18.3.2010 
 
 

Věc:  Beseda k revitalizaci Kyjského rybníka – upřesněná ţádost o poskytnutí 
prostor a inzerci v Listech Prahy 14 

 
 
Vážený pane místostarosto, 
 
navazujeme na předchozí neúspěšné jednání o spolupořádání, a vracíme s k 
podstatě naší žádosti která byla mailem zaslána p.Vondrou dne 5.2.2010. 
 
Žádost se týkala toho, zda Městská část může podpořit naši činnost pro veřejnost. 
Diskuse o spolupořádání vznikla návazně z iniciativy na vaší straně a pochopili jsme, 
že není nyní reálná. V případě, že by Městská část měla být spolupořadatelem, tak 
by bylo třeba detailně vydiskutovat předem program a organizaci besedy. 
Vzhledem k tomu, že Městská část nebude uvedena jako spolupořadatel, pak 
zajištění a odpovědnost za besedu je plně na nás, a není třeba se obávat případného 
negativního spojování Městské části s touto akcí. 
  
Naše občanské sdružení dlouhodobě usiluje o dobrou informovanost občanů o 
akcích, které mají dopad na životní prostředí na Praze 14. Jednou z takových akcí 
byla a je revitalizace Kyjského rybníka, která je zajišťována Magistrátem HMP. 
Mnoho kontroverzních názorů a negativních reakcí občanů je vyvoláno zejména 
nízkou informovaností o záměru a způsobu provádění akce. Z tohoto důvodu jsme 
předjednali besedu s účastí zástupců Magistrátu HMP, kteří nám ochotně a aktivně 
vyšli vstříc. 
Kyjský občanský klub je neziskové občanské sdružení a nedisponuje vlastními 
prostředky ani prostory. Pro akci, kterou chceme uspořádat pro veřejnost zdarma, 
žádáme Městskou část nikoliv o spolupořádání, ale o bezplatné poskytnutí prostoru 
v KD Kyje, o bezplatnou propagaci v Listech Prahy 14 a na vývěskách Městské části. 
 
Žádáme tímto o: 

1. Zveřejnění pozvánky v dubnových Listech Prahy 14 dle textu níţe. 
Žádáme o zveřejnění v sekci, jako jsou prezentovány akce ostatních 
neziskových sdružení. Domníváme se, že námi pořádaná veřejná beseda 
má stejný charakter jako pozvánka na kurz pro rodiče s dětmi, pozvánka 
na kynologické cvičiště apod. Přičemž tyto akce také nespolupořádá 
Městská část, ale jejich garanty jsou jednotlivá občanská sdružení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázovou akci s brzkým termínem, 
žádáme o zvýraznění inzerátu barvou a o uvedení v rámečku – prosíme o 
zaslání ke korektuře. 
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2. Ţádáme o poskytnutí sálu v KD Kyje pro tuto besedu na středu 14.4. 
od 19h. 

3. Ţádáme o vyvěšení pozvánky na besedu na vývěskách Městské části, 
kde jsou prezentovány pozvánky na podobné akce. 
Letáčky ve formátu A5 dle textu níže dodáme. 

 
 
Text pozvánky: 

 
 
 
 
 
V případě, že s poskytnutím podpory nebo textem pozvánky nesouhlasíte, prosíme o 
písemné uvedení konkrétních důvodů nesouhlasu. 
 
Věříme, že Městská část uvítá naše aktivity směřující k větší informovanosti občanů 
o životním prostředí, a pomůže nám zajistit připravovanou besedu a to i v rámci 
aktivity Agenda 21, která je nově v rámci MČ připravována. 
 
 
Za Kyjský občanský klub: 
 
 
 
        Jiří Kramář 
          předseda 
 
 
 
 

Kyjský občanský klub vás zve na besedu 
REVITALIZACE KYJSKÉHO RYBNÍKA 

a vodní plochy na Praze 14 
-          chcete se dozvědět, jak a proč probíhala revitalizace Kyjského rybníka a jaké 

jsou další plány? 
-          máte výhrady k provedeným pracím nebo vám nejsou zřejmé souvislosti? 
-          chcete se seznámit s kontextem revitalizace vodních ploch na Praze 14 a 

okolí? 
pak máte mimořádnou příležitost setkat se a prodiskutovat tato témata s osobami 

nejpovolanějšími – lidmi z Magistrátu HMP - správci vodních ploch v Praze. 
Zveme vás na besedu - setkání občanů dne 

Ve středu 14.4.2010 od 19h v KD Kyje Šimanovská 47 
Můžete se těšit na prezentaci projektů a na otevřenou diskusi s ochotnými a 

fundovanými odborníky. 
Více informací a podklady pro diskusi naleznete na 

http://www.praha14jinak.cz/Kauzy/Kyjsky-rybnik 
Kyjský občanský klub děkuje MČ Praha 14 za bezplatné poskytnutí prostor a inzerce. 

 


