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Městská část Praha 22
• Uhříněves
• Pitkovice
• Hájek u Uhříněvsi
Městská část Praha 22 se nachází na jihovýchodním okraji Prahy ve směru
na Říčany a Kutnou Horu. Rozloha je gigantických 1 571 hektarů, čímž patří mezi
nejrozsáhlejší městské části Prahy. Celé území tvoří Uhříněves, Pitkovice a Hájek
u Uhříněvsi, a je také správním obvodem pro městské části Praha-Benice,
Praha-Kolovraty a Praha-Nedvězí u Říčan.
Kontakty: Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
Telefon: 271 071 812
E-mail: podatelna@praha22.cz
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
ID datové schránky: 42ebvne

Vážení spoluobčané,

je mně velikou ctí a potěšením představit
Vám tento přehled, kde naleznete informace
o organizacích působících v městské části
Praha 22, které vyvíjejí činnost směrem k našim občanům.
Tyto organizace se zabývají různorodými aktivitami, jež se starají
o rozvoj našeho tělesného i duševního zdraví. Doufám, že Vám
tento přehled umožní lépe se orientovat v činnostech organizací
působících v Uhříněvsi a třeba Vás i přivede na myšlenku aktivně
se zapojit do jejich aktivit.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na vzniku
tohoto přehledu a věnovali svůj volný čas a úsilí k tomu, aby nám
poskytli informace, které byly potřeba k úspěšnému vydání tohoto
přehledu.

Bc. Michal Selinger,
radní pro zdravotnictví, neziskové organizace,
sociální politiku, čistotu obce MČ Praha 22

OBSAH
Zájmové:
Jezdecký klub VÚŽV, Uhříněves
Dětský pěvecký sbor Jiskřička
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM
Myslivecké sdružení Halali
Český rybářský svaz
SHM klub Uhříněves – Kolovraty
Ponte D22
Yamaha class – pobočka hudební školy
Divadelní soubor UCHO
Taneční škola AT studio Domino
Podkova bezpečí

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Církevní:
Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10

16
17

Sportovní:
Tělocvičná jednota Sokol Uhříněves
Studio sport
SK Čechie Uhříněves – fotbal
SK Čechie Uhříněves – volejbal
Sport Centrum Uhříněves
Kyokushin karate – Uhříněves

18
19
20
21
22
23

Spolky a Ústavy:
Občanský spolek Uhříněves
Český svaz bojovníků za svobodu
Sdružení dobrovolných hasičů Pitkovice
Spolek občanů Hájku
AŽENY
Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků
Základní organizace Českého svazu včelařů
ZO SDČR 22/30, Senioři Praha 22

24
25
26
27
28
29
30
31

JEZDECKÝ KLUB VÚŽV, UHŘÍNĚVES, Z. S., – DVŮR
NETLUKY U UHŘÍNĚVSI
Kontakty:
Přátelství 815, Uhříněves
Telefon: +420 731 650 850
E-mail: kudrna.vaclav@vuzv.cz
www.jk-vuzv-uhrineves.webnode.cz
Činnost: Jezdecký klub VÚŽV Uhříněves funguje při Výzkumném ústavu živočišné
výroby, v. v. i., Uhříněves. Účelem spolku je rozvoj a propagace jezdeckého sportu,
podpora výkonu sportovní činnosti v disciplínách parkurové skákání a drezura,
zajišťování jezdeckého sportu pro mladé i dospělé vč. rekreačního vyžití členů spolku.
Spolek je členem České jezdecké federace a účastní se jejich akcí, zejména soutěží
v parkurovém skákání.
Charakteristika, specifikace: Členové spolku se dle svých časových možností účastní
jezdeckého výcviku, střídají se v každodenním ošetřování koní, zabezpečují chod jízdáren a úpravu okolí, jezdci vlastnící licenci se účastní jezdeckých závodů, méně zkušení
jezdci soutěží na hobby závodech.
Věková kategorie: 12–99 let.
Doplňující informace: Vlastní činnost spolku probíhá v areálu VÚŽV, v. v. i., Uhříněves, konkrétně v objektu tzv. „Starého dvora“ v Netlukách, kde jsou k dispozici stáje,
jízdárny s možností vyjížděk do okolí. Patří sem péče a ošetřování koní, sportovní
výcvik, rekreační ježdění, budování jezdeckého areálu, pořádání „Hubertovy jízdy“,
příp. jezdeckých hobby závodů.
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DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR JISKŘIČKA, Z. S.
Kontakty:
Náměstí Bratří Jandusů 2/38, Uhříněves
Telefon: +420 602 660 738, +420 602 144 704
E-mail: info@jiskricka.cz
www.jiskricka.cz
Činnost: Dětský sborový zpěv je zájmová aktivita pro široké spektrum dětí. Děti se zde
učí pěvecké technice, rozvíjí svoji hudebnost, vzdělávají se v oblasti hudby a hudební
teorie. Kromě zpěvu, se děti učí vzájemné spolupráci a respektu, navazují přátelské
vztahy ve věkově smíšené skupině a učí se hodnotit sebe i ostatní.
Charakteristika, specifikace: Jiskřička je sbor složený ze tří oddělení, která se liší dle
věku dětí. Největším oddělením je koncertní sbor, který Jiskřičku nejčastěji reprezentuje na sborových festivalech a soutěžích. V přípravných odděleních děti získávají základní pěvecké návyky a následně skládají postupové zkoušky do sboru koncertního. Sbor
si ze soutěží pravidelně odváží zlatá nebo stříbrná pásma. Kromě sborových zkoušek,
které probíhají dvakrát týdně, absolvují děti i víkendová soustředění ve škole, zájezdy
a dvě týdenní soustředění. Být v Jiskřičce není jen o sborovém zpívání, děti hrají na
hudební nástroje, připravují si svá sólová pěvecká vystoupení, lyžují, soutěží a navazují
nová přátelství.
Věková kategorie: 4–18 let.
Doplňující informace: Jiskřička vznikla v roce 1985 a od té doby působí při ZŠ nám.
Bratří Jandusů. Sbormistryní je Mgr. Anna Mundilová. Sbor přijímá nové členy po
celý rok.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 – DŮM UM
Kontakty:
V Bytovkách 803/12, Uhříněves
Telefon: +420 777 721 743
E-mail: info@dumum.cz
www.dumum.cz
Činnost: Pracoviště Uhříněves, Dubeč, Kolovraty otevírá každoročně cca 70 zájmových
útvarů z oblasti sportu, hudby, tance, divadla, filmu, turistiky, techniky, keramiky a výtvarné činnosti s celkovým počtem přes 800 dětí. Provozujeme Centra pro předškolní
děti Šikulka (V Bytovkách) a Skřítkov (Divadlo U22). Organizujeme akce pro děti předškolní, školní, mládež, dospělé, ale i seniory. Pořádáme turnaje, soustředění, výjezdní
i příměstské tábory.
Charakteristika, specifikace: Střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM
na Praze 22 jsou určena pro zajištění podílu na organizaci volného času dětí, mládeže i dospělých. Naším posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném
trávení vašeho volného času. DDM realizuje v rámci ŠVP systém zájmového vzdělávání,
tak, aby zabezpečil činnost ve všech oblastech, které mu umožňuje vyhláška o zájmovém vzdělávání. Veškerou činnost Domu UM zabezpečují naši profesionální pedagogičtí pracovníci, externí odborníci a dobrovolní spolupracovníci.
Věková kategorie: 3–99 let.
Doplňující informace: Součástí Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM je také pracoviště v Divadle U22, kde kromě běžného provozu, zájmového vzdělávání, se realizují
projekty pro školy, veřejnost, pořádají se divadelní představení, koncerty, výstavy atd.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALALI UHŘÍNĚVES, Z. S.
Kontakty:
V kuťatech 1311, Uhříněves
Telefon: +420 602 331 951
E-mail: bohumil.loula@worldonline.cz
www.myslivost.cz
Činnost: Myslivecké sdružení v nynější podobě vzniklo v roce 2014 jako důsledek platnosti nového Občanského zákoníku. Přetransformovalo se na spolek. Obhospodařuje
honitbu o rozloze 685 ha v oblasti ohraničené Uhříněvsí, Dubčí, Hájkem a Královicemi.
Myslivecké sdružení se stará o dostatek krmiva pro zvěř, což zahrnuje mimo jiné i osetí
políček, dále nasušení krmiva, zabezpečení jadrného krmiva apod. Myslivci organizují brigády, díky nimž může být poskytováno i dokrmování zvěře, budování nových
a opravování starých krmelců a jiných zařízení nacházejících se na území honitby.
Několikrát do roka se konají hony a závěrem každého roku pořádáme myslivecký ples.
Charakteristika, specifikace: V důsledku zhoršování přírodních podmínek členové
pro udržení dobrých výsledků v hospodaření zavedli krotký chov bažantů a to nejen
pro zazvěřování vlastní honitby, ale i pro mnoho honiteb v dalších lokalitách republiky.
Věková kategorie: 18–99 let.
Doplňující informace: V současnosti však bohužel výsledky nejsou plně adekvátní vynaložené práci a prostředkům, hlavně v některých částech honitby. Je to dáno velkým
nárůstem obyvatel a z toho vyplývající celé řadě negativních vlivů včetně rozšířeného
volného pobíhání psů.
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z. S.,
MÍSTNÍ ORGANIZACE UHŘÍNĚVES
Kontakty:
Za Nadýmačem 1090, Uhříněves
Telefon: +420 777 327 438
E-mail: rybari.uhrineves@seznam.cz
www.rybari-uhrineves.cz

Činnost: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Uhříněves je zájmový spolek
jehož posláním je výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování,
ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Aktivně se podílí na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí, propagace rybářství
a ochrany přírody ve veřejnosti.
Charakteristika, specifikace: Členství je možné od počátku školní docházky a horní
věková hranice neexistuje. Každý člen se může podílet na fungování i prezentaci spolku v rámci svých možností a schopností. Schůzky členů jsou nepravidelné v závislosti
na potřebě. Standardně se jednou ročně uskuteční výroční členská schůze, kde jsou
členové spolku seznámeni s hospodařením za uplynulý rok.
Věková kategorie: 6–99 let.
Doplňující informace: Spolek každoročně pořádá rybářský kroužek, který se pravidelně schází 1x měsíčně. V měsíci červnu jsou pořádány dětské rybářské závody pod
názvem Uhříněveský splávek.
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SHM KLUB UHŘÍNĚVES – KOLOVRATY, Z. S.
Kontakty:
Přátelství 266/26, Uhříněves
Telefon: +420 776 734 089, +420 739 986 515
E-mail: uhrineves@shm.cz
www. shm.cz/uhrineves
Činnost: Centrum pro děti a mládež Cesta zahrnuje nabídku kroužků pro děti od 5 let lezení na stěně, florbal, florbalovou ligu, turistický oddíl, keramiku, výtvarku, dramaťák,
deskové hry, ale také zajímavé akce – turnaje, výpravy, výlety, zimní i letní tábory, …
Centrum pro rodinu Světýlko nabízí pro děti do 6 let – školičku Sovičku, hudební i sportovní přípravku, metodu dobrého startu (přípravku na školu), keramiku, výtvarku, dále
pro rodiče – mami klub, francouzštinu, keramické soboty, tematické besedy Večery
pro mámy a táty, workshopy a pro celou rodinu řadu akcí – Slavnost světel, vázání
adventních věnců, Mikulášskou nadílku, karneval, zahradní slavnost,… Otevřená zahrada je prostor s herními prvky, který spravujeme a nabízíme rodičům s dětmi i dětem
k využití. Doprovod je služba pro děti, ale i rodiče. Po dohodě zajišťujeme vyzvedávání
a doprovod dětí na naše kroužky a zpět.
Charakteristika, specifikace: Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet
podmínky pro jejich všestranný rozvoj, zprostředkovávat a předávat jim křesťanské
hodnoty. Uplatňujeme preventivní systém dona Boska a snažíme se být aktivně přítomní u toho, co děti, mladí a rodiny dělají, čím žijí. Usilujeme o vytváření vstřícného,
pohostinného a rodinného prostředí. Klademe důraz na osobní vztahy.
Cílové skupiny: děti, mládež, rodiče a rodiny.
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PONTE D22, Z. Ú.
Kontakty:
Přátelství 158/78, Uhříněves
Telefon: +420 723 568 851, +420 733 379 402
E-mail: reditelka@ponte-zu.cz
www.ponte-zu.cz
Činnost: Poskytujeme registrované sociální služby (terénní odlehčovací služby pro lidi
s postižením, chronickým onemocněním, seniory) a služby pro rodinu (hlídání dětí).
Provozujeme Komunitní centrum (kluby, kurzy, akce pro širokou veřejnost), pořádáme
příměstské tábory, vzdělávání, podílíme se na potravinové pomoci rodinám v tíživé
situaci.
Charakteristika, specifikace: Ústav vznikl za účelem provozování obecně prospěšných
činností. Jeho posláním je umožnit lidem, kteří nemají stejné podmínky jako většinová
společnost, seberealizaci a důstojný život. Jsme transparentní organizací, klademe
důraz na stabilitu a profesionalitu, odpovědnost a důvěru, zapojení komunity.
Věková kategorie: odlehčovací služba 19–80 let a více,
Komunitní centrum – děti, dospělý, senioři.
Doplňující informace: Pravidelné týdenní aktivity v KC: šachový klub, cvičení TAI CHI,
hudební škola Yamaha class, FITMAMI, deskové hry, klub maminek.
Další aktivity: kurzy, příměstské tábory, vzdělávání, pořádání akcí, burzy.
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YAMAHA CLASS – POBOČKA HUDEBNÍ ŠKOLY
YAMAHA
Kontakty:
Přátelství 158/78 (PONTE D22), Uhříněves
Telefon: +420 777 932 015
E-mail: yamahahudba@seznam.cz
www.yamahahudebnikurzy.cz

Činnost: Nabízíme hudební kurzy Yamaha pro předškolní děti.
Kurz Robátka – věk dítěte 4–18 měsíců. Děti získají první povědomí o hudbě. V kurzu
zpíváme, posloucháme, rytmizujeme a hrajeme hudebně-pohybové hry.
Kurz První krůčky k hudbě – věk 18 měsíců – 4 roky. Zaměřujeme se především
na rozvoj rytmu, hudebního cítění, slovní zásoby, grafomotoriky a koordinaci obou
mozkových hemisfér. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění,
hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje
(včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).
Kurz Rytmické Krůčky – věk 4–6 let. Obsahuje elementární hru na hudební nástroje
(zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…), základy hudební nauky
a může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.
Doplňující informace: Do kurzů se mohou zájemci hlásit celý školní rok – po domluvě
je návštěva ukázkové lekce zdarma samozřejmostí.
Další pobočky máme v Újezdu nad Lesy, Sibřině, v Úvalech, na Hájích, na Jahodnici,
v Klánovicích.

12

DIVADELNÍ SOUBOR UCHO PŘI TJ SOKOL
UHŘÍNĚVES
Kontakty:
K Sokolovně 201, Uhříněves
Telefon: +420 607 140 946
E-mail: verca.kuzelova@seznam.cz
www.dsucho.cz

Činnost: Kdokoliv, kdo má alespoň za mák talentu a nestydí se vystupovat před lidmi
je v našem souboru vítán. Naše činnost je poslední dobou různorodá, ale vždy se
drží dramatického ztvárnění. Vystupujeme s divadelními kusy, spoluorganizujeme
pochod pohádkovým lesem zvaný Popoles, pořádáme dětský karneval a maškarní
taneční zábavu, snažíme se přiložit ruku k dílu i při jiných kulturních programech v obci
– posledními výstupy byly kramářské písně na obecní pouti, vytvoření živého betlému na poslední adventní neděli, připomínka výročí krále Karla IV. příjezdem vladaře
po středověké stezce z Kolovrat do obnoveného místního pivovaru.
Charakteristika, specifikace: DS UCHO vznikl pod vedením Jiřího Petříka na sklonku
roku 1997 v návaznosti na tradici ochotnických souborů v Uhříněvsi, která se datuje
od konce 19. století, avšak koncem 60. let byla na delší dobu nedobrovolně přerušena. Za svou působnost soubor odehrál více jak 20 divadelních her jak pro děti, tak
pro dospělé. Soubor zkouší každé úterý v uhříněveské sokolovně, ale jelikož je škála
jeho činnosti v posledních letech rozsáhlá a náročnější na čas, využívá pro zkoušky
i společenskou místnost klubu seniorů v domě s pečovatelskou službou, občasně i sál
restaurace U Boudů v Kolovratech.
Věková kategorie: 15–99 let.
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TANEČNÍ ŠKOLA AT STUDIO DOMINO, Z. S.
Kontakty:
K Netlukám 1472/6, Uhříněves
Telefon: +420 603 108 236
E-mail: iva@atsdomino.cz
www.atsdomino.cz
Činnost: Taneční klub v Uhříněvsi funguje od roku 1999. Taneční soutěžní týmy, taneční kurzy při školách a školkách, letní tábory, soustředění, víkendové pobyty, exhibiční
akce, Kostkovaná, Závěrečná, účast na národních a mezinárodních soutěžích, vystoupení na kulturních a sportovních akcích, extravagantní kostýmy, organizace soutěží
celostátní úrovně, tančení rodičů… To všechno je AT studio Domino.
Charakteristika, specifikace: V taneční škole může tančit každý. Rekreační formou
jako začátečník již od útlého věku v MŠ a postupně se propracovat do soutěžního
týmu. Kluci i děvčata se věnují stylům jako jsou DiscoDance, Hip-Hop, StreetDance,
ShowDance a další. V našich řadách lze najít také mnohonásobné mistry Evropy a světa. Taneční lekce a vyžití u nás naleznou také rodiče našich svěřenců. Ti reprezentují
AT studio Domino v seniorské kategorii od 27 let ve stylu street dance a freestyle.
Věková kategorie: 4–45 let.
Doplňující informace: Do soutěžních týmů vždy 1x za rok přibíráme talenty jakékoli
věkové kategorie. Podmínkou jsou taneční zkušenosti a chuť na sobě pracovat. Správné držení těla, pohybová průprava a zvládnutí koordinace je předpokladem úspěchu.
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PODKOVA BEZPEČÍ, SPOLEK
Kontakty:
Dvůr Netluky u Uhříněvsi
Telefon: +420 603 185 711, +420 739 116 658
E-mail: tamelova@podkovabezpeci.cz
www.podkovabezpeci.cz
Činnost: 1. Hiporehabilitace, která zahrnuje hipoterapii – AAT a aktivity s využitím
koní – AAA pro handicapované klienty.
2. Program na využití volného času dětí, zájmové kroužky, pobytové víkendy s koňmi,
příměstské tábory, jízda na koni se zdravotním cvičením pro kolektivy MŠ a I. stupeň
základních škol.
V kroužcích a na táborech se děti učí nejen jezdit na koni, ale také jak se o koně postarat před ježděním, po ježdění, základy ošetření úrazů koní. Ve výsledku se jedná
o zvýšení fyzické zdatnosti dětí a i samotný pravidelný pobyt v přítomnosti koní zvyšuje
imunitu dětí až o 80 %.
Charakteristika, specifikace: Hlavním posláním našeho spolku je především zlepšení
kvality života klientů s fyzickým či mentálním handicapem. V oblasti jezdeckého sportu
a zájmových činnostech se děti učí zodpovědnosti ke svěřenému zvířeti a v neposlední řadě je naším cílem děti odpoutat od počítačů a směřovat jejich aktivity k pohybu
v přírodě. Propojením obou těchto činností se snažíme dětem s handicapem pomoci
zařadit se přirozenou cestou do kolektivu a ostatní děti vychovat k pomoci druhému.
Věková kategorie: 6–15 let.
Doplňující informace: Skupinové aktivity dětí jsou naším jediným zdrojem příjmů,
který investujeme do rozvoje nově vznikajícího HIPOTERA-CENTRA.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA
VŠECH SVATÝCH
Kontakty:
Nám. Bří Jandusů 21/2, Uhříněves
Telefon: +420 603 162 104
E-mail: uhrineves@efara.cz
www.uhrineveska.farnost.cz

Činnost: Římskokatolická farnost je společenství lidí, které spojuje křesťanský životní
koncept. Bohoslužby jsou základem života farnosti. Vedou nás ke starosti o druhé
v nejrůznějších oblastech v rámci farnosti i mimo ní.
Charakteristika, specifikace: Církev je společenstvím lidí, tvořících Boží lid. Do církve
vstupuje člověk křtem na základě víry v Ježíše Krista a jeho evangelium. Pro ty, kdo
uvěřili, stává se církev ve všech dobách a národech nástrojem spásy a cestou vykoupení. Jak řekl Papež Pavel VI.: „Církev je viditelným projektem Boží lásky pro lidstvo“. Základní jednotkou celosvětové církve jsou diecéze, nazývané také místní církev. Vlastním
místem skutečného setkávání věřících jsou však farnosti v jednotlivých obcích a městech. Farnost je společenství křesťanů v místní církvi, natrvalo zřízené a svěřené pod
vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři. Farnost má zpravidla územní
charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého území. Zákonně zřízená farnost je
veřejnoprávní právnickou osobou v církvi.
Věková kategorie: Věnujeme se: dětem, mládeži, rodinám, seniorům od narození
do smrti.
Doplňující informace: Do farnosti patří kostely v Dubečku, Kolovratech a Královicích.
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ V PRAZE 10 - UHŘÍNĚVSI
Kontakty:
Husovo náměstí 378/41, Uhříněves
Telefon: +420 211 222 198, 607 886 447
E-mail: uhrineves@evangnet.cz
www.uhrineves.evangnet.cz

Činnost: Evangelický sbor je společenství lidí, které spojuje křesťanský životní koncept.
Společné nedělní bohoslužby jsou základem života sboru. Ty nás vedou ke starosti
o druhé v nejrůznějších oblastech v rámci sboru i mimo něj.
Charakteristika, specifikace: Ze společných bohoslužeb roste mnoho aktivit – od setkávání maminek, večerů s hosty z nejrůznějších okruhů, biblických hodin, výletů.
V našem kostele se schází i pěvecký sbor. Zároveň je sbor otevřený jak potřebám konkrétních lidí – např. rozhovor s farářem v obtížných situacích, tak kulturní spolupráci
s jednotlivými organizacemi i městem.
Věková kategorie: Věnujeme se: dětem, mládeži, rodinám, seniorům od narození
do smrti.
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL UHŘÍNĚVES,
SPOLEK
Kontakty:
K Sokolovně 201, Uhříněves
Telefon: +420 606 836 639
E-mail: tj.sokol.u22@seznam.cz
www.sokoluhrineves.cz

Činnost: Amatérské divadlo DS UCHO, oddíl cvičení žen, badmintonu, spolupráce při
pořádání kulturně společenských akcí, pořádání výletů po ČR a okolních státech.
Charakteristika, specifikace: Vznikla v roce 1891 a dne 30. srpna 1896 byla sokolovna
otevřena. Na podzim 1924 se ustavilo „Družstvo pro vybudování sokolovny“ pro získání finančních prostředků. Zdrojem příjmů byl i biograf. Výstavba nové sokolovny začala
počátkem roku 1931 a v září byla otevřena. Po válce byla činnost jednoty opět obnovena, ale ne na dlouho. Dne 20. března 1948 došlo k sjednocení tělovýchovy. Vznikla
Tělovýchovná jednota Sokol Uhříněves. Po roce 1989 se činnost obnovila. Působí oddíly badmintonu, cvičení rodičů s dětmi, divadelní soubor a cvičení seniorů. Městská část
v letech 2006–2009 obě budovy zrekonstruovala. V nové sokolovně vzniklo Divadlo
U22 a ve staré sokolovně tělocvična a byly zřízeny moderní šatny a sociální zařízení.
Věková kategorie: 6–99 let.
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STUDIO SPORT, Z. S., UHŘÍNĚVES
Kontakty:
Do Potoků 49, Praha 10
Telefon: +420 777 321 744, +420 777 321 774
E-mail: jiri.baumruk@seznam.cz, danielabaum@seznam.cz
www.studio-sport.cz

STUDIO
SPORT

Činnost: Studio Sport se zaměřuje na volejbal děvčat. Cílem činnosti je pomoc při
rozvoji nejen samotných sportovních aktivit dětí a mládeže, ale zejména při budování
trvale kladného vztahu ke sportu, tělesné výchově, týmové spolupráci, fair play a rozvíjení dalších vlastností získávaných prostřednictvím pravidelné sportovní přípravy
a sportovního tréninku a jejich udržení a přenesení do dalšího života.
Charakteristika, specifikace: V současné době tady hraje a trénuje cca 70 děvčat
ve věku 7–15 let. O jejich činnost se stará vedoucí celého projektu spolu s 5 trenérkami a trenéry. V současné době využíváme týdně 20 tréninkových hodin ve sportovní
hale i na venkovních kurtech ZŠ U Obory v Praze-Uhříněvsi, trénujeme také v Lidovém domě. Je třeba dodat, že družstva Studio Sport startují v oficiálních soutěžích už
od roku 2002, na kontě máme mnoho titulů Přeborník Prahy, v kategorii minivolejbal
jsou děvčata Mistryně ČR 2016, starší žákyně pak bronzové z Mistrovství ČR 2013.
Věková kategorie: 7–15 let.
Doplňující informace: Zatím nejúspěšnější odchovankyní je Veronika Dostálová, mnohonásobná mistryně republiky v šestkovém i plážovém volejbalu, stříbrná na ME do
18 let v roce 2009 v beachvolejbalu a bronzová na ME juniorek v šestkovém volejbalu
v roce 2010, současná hráčka extraligy žen v pražském Olympu a reprezentantka
žen ČR.
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SK ČECHIE UHŘÍNĚVES, Z. S., FOTBAL
Kontakty:
Přátelství 64, Uhříněves
Telefon: +420 602 864 602
E-mail: sk@skuhrineves.cz
www.skuhrineves.cz, www.fccechieuhrineves.webnode.cz
Činnost: V nově zrekonstruovaném Sportovním a tréninkovém centru Uhříněves
(Vachkova 787/37) se pravidelně hrají domácí mistrovská utkání mužů, dorostu, starších a mladších žáků, starší a mladší přípravky. Sportují zde „Lvíčata“ (děti předškolního věku) pod vedením zkušených trenérů.
Pravidelně se pořádá o Velikonocích mezinárodní turnaj pro mládež Golden City Cup
a na přelomu května a června Strahov Cup. V zimním období probíhají turnaje
na umělé trávě.
Fotbalové týmy každoročně pořádají sportovní soustředění pro své členy.
Charakteristika, specifikace: Sportovní klub Čechie Uhříněves, z. s., je členem Fotbalové asociace České republiky, sdružuje ve svých fotbalových oddílech děti, mládež
i dospělé sportovce, kteří vyznávají aktivní přístup k životu. Svým členům poskytuje
vynikající zázemí, jako jsou tři travnatá hřiště a jedno hřiště s umělou trávou.
Věková kategorie: 4–99 let.
Doplňující informace: Nábor dětí a mládeže probíhá v pravidelných termínech,
uvedených na webu klubu. Přijďte mezi nás!
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SK ČECHIE UHŘÍNĚVES, Z. S., VOLEJBAL
Kontakty:
Přátelství 64, Uhříněves
Telefon: +420 602 864 602
E-mail: sk@skuhrineves.cz
www.skuhrineves.cz
Činnost: Účastní se mistrovských utkání. Muži i ženy trénují 2x týdně, v zimním období
v tělocvičně, v létě na antukových kurtech v nově zrekonstruovaném Sportovním
a tréninkovém centru Uhříněves (Vachkova 787/37, 104 00 Praha 22-Uhříněves).
Pořádá volejbalová soustředění, kempy, turnaje.
Charakteristika, specifikace: Sportovní klub SK Čechie Uhříněves, z. s., je členem
Českého volejbalového svazu. Svým členům poskytuje výborné zázemí – dva venkovní
volejbalové kurty a tělocvičnu.
Věková kategorie: 15–99 let.
Doplňující informace: Budeme rádi, když rozšíříte naše řady.
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SPORTCENTRUM UHŘÍNĚVES, Z. S.
Kontakty:
K Sokolovně (tenisový a badmintonový areál), Uhříněves
Telefon: 420 602 400 199, +420 602 580 445
E-mail: mirmoravec@seznam.cz, info@tenisuhrineves.cz
www.tenisuhrineves.cz
Činnost: Výkonnostní a rekreační hraní tenisu a badmintonu. Pravidelná skupinová
i individuální výuka tenisu a badmintonu s profesionálními trenéry. Pořádání tenisových a badmintonových turnajů. Pořádání příměstských tenisových a badmintonových
kempů pro děti a mládež. Účast družstev v mistrovských soutěžích pořádaných pražským tenisovým a badmintonovým svazem. Organizace Dětského dne zaměřeného
na sportovní aktivity dětí. Účast dětí a mládeže na individuálních tenisových turnajích
pořádaných PTS. Pořádání 1x ročně týdenního mimopražského tenisového kempu.
Charakteristika, specifikace: SPORTCENTRUM Uhříněves, z. s., je organizace, která je
především zaměřená na výuku a hraní tenisu a badmintonu dětských a mládežnických
kategorií. Hlavní naší snahou je maximálně zvýšit zájem u dětí a mládeže o tyto druhy
sportu a jejich schopnosti dále rozvíjet.
Věková kategorie: 4–99 let.
Doplňující informace: Vzhledem k tomu, že tento spolek byl účelově založen na podporu dětského a mládežnického sportu, tvoří hlavní členskou základnu děti a mládež
4–18 let. V současné době to je cca 100 dětí.
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KYOKUSHIN KARATE – UHŘÍNĚVES, SPOLEK
Kontakty:
K Sokolovně 201, Uhříněves
Telefon: +420 602 503 777
E-mail: stary.michal@kyokushin.cz
www.kyokushin.cz
Činnost: Výuka plnokontaktního stylu karate Kyokushinkai. Cílem není jen vychovat
špičkové závodníky, ale hlavně zvýšit všeobecný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí a mládeže. Ne všem vyhovují kolektivní sporty a karate, které je dnes
uznáno jako olympijský sport, může být vhodnou alternativou.
Charakteristika, specifikace: Historie uhříněveského klubu karate se začala psát
od března 2003. Klub má dnes cca 30 stálých členů a na turnajích se jeho členové
umísťují na medailových místech. Tréninky probíhají 2x týdně a začátkem prázdnin
každoročně vyjíždíme na letní soustředění do přírody.
Věková kategorie: od 6 let.
Doplňující informace: Trénujeme děti od 6 let a není výjimkou, že trénují děti
i jejich rodiče.
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OBČANSKÝ SPOLEK UHŘÍNĚVES, Z. S.
Kontakty:
Husovo náměstí 375/36, Uhříněves
Telefon: +420 6O6 836 639
E-mail: michal.klich@praha22.cz
www.osuhrineves.cz
Činnost: Spolek má za sebou řadu významných aktivit např. restaurování místních
historických památek. Organizuje kulturní akce například: farmářské trhy, tradiční
uhříněveskou pouť, jarmark při rozsvěcení vánočního stromu a koncertní provedení
Rybovy Vánoční mše 26. prosince.
Charakteristika, specifikace: Spolek byl založen v roce 2005. U jeho zrodu stáli akad.
malířka Karolina Pirklová, JUDr. Alice Kotherová, MUDr. Eva Pročková, Libuše Votavová
a Ing. Michal Klich. Všichni se shodli, že spolek je nepolitickou dobrovolnou organizací
s dobrovolnými ročními příspěvky. Cílem spolku je podporovat zájem občanů o historii Uhříněvsi a jejího okolí, snaha o zachování tradičních kulturních hodnot, podpora
činnosti Uhříněveského muzea, podpora státních orgánů, odborníků a občanů při
ochraně historických kulturních památek a přírodního prostředí, prosazování zásad
slušnosti a snahy občanů o poklidné a příjemné životní prostředí.
Věková kategorie: 18–99 let.
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ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU-OBLASTNÍ
ORGANIZACE PRAHA 22, SPOLEK
Kontakty:
Nové náměstí 1250/10 (ÚMČ Praha 22), Uhříněves
Telefon: +420 774 240 343
E-mail: bholub@email.cz, kozisekb@email.cz

Činnost: Dobrovolný a nezávislý spolek sdružující účastníky národního boje za svobodu a státní samostatnost bývalé Československé republiky, jakož i jejich rodinné
příslušníky a pozůstalé. Posláním ČSBS v Praze 22 a přilehlých obcích je uchovávat paměť národního boje za svobodu a památku těch, kteří za ní bojovali v obou světových
válkách. Navazujeme na činnost 145. ZO ČSBS v Uhříněvsi v organizaci květnových
a říjnových pietních aktů k uctění hrdinství našich předků.
Charakteristika, specifikace: OV ČSBS Praha 22 řídí 162. ZO ČSBS v Uhříněvsi
a 163. ZO v Kolovratech. Získává přehled o dosud žijících pamětnících a pozůstalých
padlých a umučených v 1. a 2. světové válce v okruhu naší působnosti. Obracíme se
na všechny občany, kteří znají mezi svými blízkými nebo ve svém okolí pamětníky
či padlé a umučené, kontaktujte nás. Můžete nám pomoci uchovávat jejich hrdinství
zejména mezi mladou generací. Kontaktujte nás pokud máte zájem o členství v ČSBS.
Věková kategorie: 18–99 let.
Doplňující informace: OV 22 a 162. ZO ČSBS se schází každou druhou středu v měsíci
od 16:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha 22.
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SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PITKOVICE
Kontakty:
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves
Telefon: +420 723 938 234, 267 712 177
E-mail: sdhpitkovice@seznam.cz

Činnost: Protipožární ochrana obyvatelstva a pořádání akcí pro děti.
Charakteristika, specifikace: Na akcích vysvětlujeme dětem a dospělým prevenci protipožární ochrany. Na výročích a akcích i veteránských srazech velice rádi předvádíme
historický hasičský vůz Praga RN z roku 1953 s historickou stříkačkou PPS z roku 1954.
Věková kategorie: 5–99 let.
Doplňující informace: Praga RN v 2013 pomáhala při povodních v Uhříněvsi – zachraňovali jsme Uhříněveský mlýn. V předešlém roce 2012 vyhrála 1. místo v historických
nákladních vozech, v roce 2015 jsme se zúčastnili i s „Pragovkou“ bojů o chodovskou
školu k 70. výročí osvobození Československa a v listopadu 2016 byla vystavena
na galavečeru Miss hasička Československa 2016, který natáčela Česká televize.
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SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, SPOLEK
Kontakty:
Pod Markétou 75, Hájek u Uhříněvsi
Telefon: +420 602 563 896, + 420 604 620 700
E-mail: spolekobcanuhajku@seznam.cz
www.deti-hajku.estranky.cz

Činnost: Spolek byl založen v roce 2015. Náplní spolku je udržovat společenský život
v Hájku u Uhříněvsi. Pořádáme například: Maškarní průvod (průvod v maskách pro
děti i dospělé za doprovodu hudby a tradičních hudebních nástrojů), Velikonoční
vrčení (o Velikonocích chodí místní děti „vrčet“ a následně pak i pro odměnu, tedy
na koledu), Stavění májky a Pálení čarodějnic (příprava, zdobení i vztyčení Májky, poté
její hlídání a večerní posezení u společného ohně), Den dětí a zábava pro dospělé
(odpoledne plné zábavy a soutěží zakončené dětskou diskotékou, na kterou navazuje
večerní zábava pro dospělé s živou hudbou), Loučení s létem (tematicky nebo sportovně zaměřená dvoudenní akce), Drakiáda (nedělní odpoledne s pouštěním draků a nějakým překvapením), Hájecká kachna (kulinářská soutěž nejen pro gurmány a zkušené
kuchaře), Advent (všichni se scházíme na návsi u vzrostlého smrku, zpíváme koledy,
děti tvoří v dílně a když přijede Mikuláš, tak společně strom rozsvítíme a děti dostanou
nadílku) apod.
Charakteristika, specifikace: Chceme, aby se lidé v obci znali a společně se scházeli.
Snažíme se dodržovat tradice našich předků, ale přidáváme i akce nové, na které mohou přijít i lidé z blízkého okolí.
Věková kategorie: bez omezení.
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AŽENY, O. P. S.
Kontakty:
U Říčanky 1108/15, Uhříněves
Telefon: +420 602 524 302
E-mail: katerina.kanokova@seznam.cz
www.azeny.cz

Činnost: Organizace podporuje ženy v jejich osobním a profesním restartu a podporuje je při jejich vstupu na trh práce. Inspiruje, motivuje – otevírá ženám dveře
na trh práce.
Charakteristika, specifikace: Poskytujeme poradenství, individuální konzultace, mentoring, koučink, realizujeme workshopy pro ženy s hlídáním dětí. Poskytujeme kariérní
poradenství, konzultace k životopisům a motivačním dopisům. Připravujeme ženy
na přijímací pohovor k zaměstnavateli. Pořádáme inspirativní setkání.
Věková kategorie: ženy 18+ let.
Doplňující informace:
Cílová skupina:
• ženy, které se chtějí uplatnit na trhu práce,
• ženy absolventky SŠ, VŠ,
• ženy na/po mateřské/rodičovské dovolené,
• ženy 50+.
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VLASTENECKO-DOBROČINNÁ SDRUŽENÁ OBEC
BARÁČNÍKŮ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
V UHŘINĚVSI, POBOČNÝ SPOLEK
Kontakty:
Nové náměstí 1251, Uhříněves
Telefon: +420 774 840 063, +420 723 355 162
+420 723 440 663
E-mail: babafuter@centrum.cz
www.baracniciuhrineves.wgz.cz
Činnost: Spolek je nepolitický, jeho členové (sousedé a tetičky) udržují lidové tradice,
dobré sousedské vztahy a pomáhají nejen svým členům ale i tam, kde je to třeba.
Pořádají tradiční lidové zábavy, veselice, účastní se při významných státních svátcích
v lidových krojích a svérázech.
Charakteristika, specifikace: Spolek byl založen v roce 1874 v Kolíně. V Uhříněvsi podle pamětníků působil již za první republiky. Písemné doklady se nedochovaly. Pouze
na praporu jsou uvedené roky 1936 a 1946. V Uhříněvsi byl spolek obnoven
25. října 1947. Hodně spolupracoval a pomáhal válkou zničené baráčnické obci Vršovice u Opavy. Od roku 1947 do 15. 4. 2000 se spolek scházel v domku Tesco na bývalém
cukrovarském poli. Po smrti dlouholetého rychtáře Miroslava Laciny musela být obec
uvedena do klidu. V roce 2004 byla činnost baráčnické obce obnovena díky obětavosti a aktivitě rychtáře XXIV. župy Pavlu Klímovi. Nejdříve se sousedé a tetičky scházeli
na kruchtě Husovy kaple v počtu 17 členů. Od roku 2005 pak již ve spolkové místnosti
Uhříněveského muzea. V současnosti má spolek 13 členů.
Věková kategorie: bez omezení.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU
VČELAŘŮ – PRAHA 10 UHŘÍNĚVES
Kontakty:
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves
Telefon: +420 606 281 596, +420 737 975 003,
+420 724 027 110
E-mail: vratislav_brabec@lam.cz, b.drahos@volny.cz
www.vcelarstvi.cz
Činnost: Hlavní činností členů organizace je pochopitelně chov včel a výroba včelích
produktů (med, vosk, propolis a další). S tím velmi úzce souvisí také ochrana zdravotního stavu včelstev, ve které lze spatřovat jedno z těžišť naší práce. Další důležitou
aktivitou je osvětová činnost. Vyvrcholením činnosti uhříněveské včelařské organizace
v posledních letech bylo uspořádání včelařské výstavy ke 140. výročí založení místního
včelařského spolku.
Charakteristika, specifikace: Uhříněveský včelařský spolek byl ve svém počátku spolu
s chrudimskými, jaroměřskými a píseckými včelaři v roce 1872 jednou ze zakládajících
organizací Ústředního včelařského spolku pro Čechy a stal se významným střediskem
včelařského pokroku v Čechách. Tehdy byl velkým přínosem, nejen pro včelařství, ale
i pro národní emancipaci. Za více než 140 let se vystřídalo několik včelařských generací. Jako dvě nejvýraznější osobnosti mezi uhříněveskými včelaři vynikají: Páter Josef
Buchar (1841–1912) a Ing. Jiří Kosař, CSc. (1928–2012).
Věková kategorie: 6–99 let.
Doplňující informace: V Uhříněvsi byl také zkonstruován a vyráběn původní uhříněveský úl, tzv. „uhříněvák“, jehož využití ve své době (70. léta 19. stol.) překročilo regionální význam.
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ZO SDČR 22/30, SENIOŘI PRAHA 22
Kontakty:
Nové náměstí 1440/2A, Uhříněves
Telefon: +420 775 164 802, 723 365 762
E-mail: stanadrozenova@seznam.cz
www.seniori-p22.estranky.cz

Činnost: Spolu s Klubem seniorů vyvíjí takovou činnost, která zaujme co největší počet
členů a přinese do jejich života radost, chuť žít a necítit se osaměle. Pořádá vycházky
a výlety, zábavy s hrou o ceny, výstavy prací seniorů, vzdělávací akce (výuka na PC), besedy (křeslo pro hosta), pobytové zájezdy, bazar ošacení apod. Je zapojena do projektu
„V září světlušky září“. Spolupracuje se ZŠ a MŠ. Členové navštěvují divadelní představení, koncerty a výstavy atd.
Charakteristika, specifikace: Svaz důchodců České republiky (SDČR) je dobrovolné
a nezávislé sdružení občanů, pobírajících jakýkoliv druh důchodu. Je členem Rady seniorů České republiky. Sdružuje důchodce a seniory 55+, kteří mají zájem o hájení svých
oprávněných požadavků a zájmů a kteří chtějí uplatnit své životní zkušenosti a znalosti
ku prospěchu všech. Cílem činnosti SDČR je naplnění hesla: „Důchodci důchodcům,
aby člověk nebyl sám“. Posláním je usilovat o zachování životní úrovně důchodců
a zabezpečení důstojných podmínek jejich života v oblasti sociální, zdravotní, dopravní
a bezpečnostní.
ZO SDČR 22/30 Senioři Praha 22 byla na území Prahy 22 ustavena dne 14. 10. 2014.
V současné době má 186 členů.
Věková kategorie: 55+.
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Poznámky:

Poznámky:

Zpracováno a vydáno v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
Hrazeno z finančních zdrojů hlavního města Prahy a městské části Praha 22.
Vydala městská část Praha 22 pro svou potřebu.
Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, Praha 10 – Uhříněves
Praha 2017

Neprodejné

Autokola a kolicí stedisko
VT centrum 11 s.r.o.
s akreditací pro v echny skupiny idi sk ch oprávn ní,
Profesní prkaz idi e a Profesní osv d ení u itele auto koly

Praha 10 - Uhínves, ul. Kaperská 965/2
dalí provozovny : Praha 4, ul.Chilská (vestibul metra “C” Opatov) a esk Brod, ul.Komenského 225

+420 606 567 789
www.vtcentrum.cz

