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Kronika za rok 2009 vznikla na základě článků publikovaných v časopise Devítka,  
monitorech denního tisku firmy Newton, výročních zpráv a jen z několika málo 
procent z osobních poznatků kronikáře. Skutečnost, že jsem se neměl příležitost 
zúčastnit různých v kronice zaznamenaných událostí má jedinou prostou příčinu: 
dozvěděl jsem se o nich až dodatečně. 
Fotografie a případně další použitý obrazový materiál pochází z archivu časopisu 
Devítka (foto Marie Kurková), webových stránek příslušných organizací a firem a 
mnohé pocházejí z fotoaparátu kronikáře. 
Kroniku sestavil Mgr. David Kraus a má 230 stran.
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Výběr významných událostí roku 2009 v ČR

1. ledna 2009 
Česká republika začala předsedat Evropské 
unii. Bude muset řešit světovou finanční krizi i 
konflikt v Gaze. Role předsedající země je totiž 
nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, 
politická a reprezentační. V červenci předá vlá-
du Švédsku.
Česko převzalo předsednickou funkci vyplý-
vající z členství v EU od Francie. Francouzský 
prezident Nicolas Sarkozy ve čtvrtek telefo-
noval českému premiéru Mirku Topolánkovi a 
popřál mu úspěch v této činnosti. Současně mu 
přislíbil „naprostou podporu Francie“ při plně-
ní úkolů, které s tím souvisejí, napsala agentura 
AFP.

6. ledna 2009
Gazprom, přestává dodávat plyn. Rusko-ukrajinské spory už se zásadně dotkly Česka i dalších 
evropských zemí. Gazprom utáhl kohoutky Ukrajině, přes kterou proudí plyn do Evropy. Ta zkrá-
tila dodávky Evropě. Do Česka tak nyní proudí už jen 25 procent dodávek plynu a jeho zásoby sta-
čí zhruba na 40 dní. Čeští zástupci se dnes kvůli sporu sešli s Rusy v Berlíně. Posléze se dodávky 
plynu do ČR a středovýchodní Evropy zcela zastavily. Česká republika využívá plyn ze 40 denní 
zásoby. Plynová krize byla vyřešena až 20. ledna.

13. ledna 2009  
Bulharské stálé zastoupení při Evropské unii 
ostře kritizovalo výzdobu českého předsednictví 
v Radě EU. Kontroverzní plastika Davida Čer-
ného zemi vyobrazuje jako turecký záchod. Vel-
vyslanec v Sofii Martin Klepetko musel dokonce 
vše vysvětlit na bulharském ministerstvu zahra-
ničí. Velvyslanec si od šéfa příslušného teritori-
álního odboru bulharského ministerstva vyslechl 
„velké rozhořčení“ nad způsobem, jakým je Bul-
harsko v projektu prezentováno. „Ostrý protest“ 
byl vyjádřen ústní, nikoli písemnou formou. Šéf 
odboru podle ČTK avizoval další protestní kroky 
Bulharska jak v Bruselu, tak v Praze.
Sofia později vyjádřila i požadavek, aby byl 
panel odstraněn, a to ještě před čtvrtečním oficiál-
ním předvedením projektu.

14. ledna 2009 5
V Praze zemřel renomovaný architekt Jan Kaplický, které-
mu se čerstvě narodila dcera Johanka. V dubnu by oslavil 
72 let. V Česku se stal všeobecně známým díky kontro-
verznímu návrhu nové budovy Národní knihovny v Praze. 
„Je to další postava české kultury, kterou udolala česká 
malost,“ reagoval pro ČTK na architektovu smrt bývalý 
ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek.

Plastika Entropa Davida Černého

Architekt Jan Kaplický

Premiér České republiky Mirek Topolánek převzal
předsednictví  Evropské unie
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17. ledna 2009  
Josef Macháček na yamaze popáté v kariéře vyhrál Rallye Dakar v kate-
gorii čtyřkolek. Jednapadesátiletý český jezdec potvrdil triumf druhým 
místem v závěrečné soutěžní etapě s cílem v Buenos Aires. Po ní ještě 
zvýraznil svůj náskok v čele konečného pořadí. Macháček měl před 14. 
etapou v čele náskok dvou hodin a 20 minut před domácím Marcosem 
Patronellim, kterému ujel ještě o bezmála čtvrthodinu. V etapě byl mezi 
čtyřkolkami rychlejší pouze Španěl José Maria Peňa, který Macháčka 
předčil o osm vteřin.

22. ledna 2009  
V centru Zlína spadl na několik lidí velký strom. Lékaři ošetřili šest zra-
něných, dva školáci bojují v nemocnici o život. Na místě, kde se ve chví-
li pádu stromu pohybovaly desítky lidí, zasahovali zdravotníci, hasiči i 
policisté. Záchranáři ošetřili na místě šest lidí. Byli mezi nimi dva vážně 
zranění školáci v bezvědomí. Podle mluvčího záchranky Petra Olšana 
jsou obě děti v přímém ohrožení života. „Chlapci utrpěli zejména těžká 
zranění hlavy a krční páteře. Převezli jsme je na oddělení ARO do zlín-
ské nemocnice,“ sdělil iDNES.cz mluvčí. Jeden z chlapců na následky 
zranění později zemřel.

6. února 2009
Ve věku 41 let zemřela ve čtvrtek česká herečka a režisérka Dana Vávro-
vá. Zazářila mimo jiné v dětských rolích ve filmu Ať žijí duchové nebo 
Pan Tau, úspěchy sbírala i v Německu. O jejím boji s rakovinou věděli 
kromě rodiny pouze nejbližší přátelé.  Ještě před odchodem z vlasti se 
Vávrová, narozená 9. sprna 1967, v Československu proslavila v dět-
ských rolích. Její nejznámější úlohou byla Leontýnka ve filmu Ať žijí 
duchové (1976). Hrála i v seriálech Arabela (role Karkulky), Jak se točí 
rozmarýny, My všichni školou povinní nebo Bambinot. Objevila se rov-
něž ve filmu Kulový blesk (dcera Knotkových).

9. února 2009  
Situace na trhu práce se zhoršuje rychleji, než se čekalo. Nezaměstna-
nost v lednu stoupla o osm desetin na 6,8 procenta, což je nejprudší 
skok, jaký kdy Česko zažilo. O práci se nyní uchází 398 tisíc lidí, nejvíc 
od dubna 2007.

11. února 2009
V Přerově zemřel zpěvák, skladatel, hudebník a spiso-
vatel Pavel Novák. Bylo mu 64 let. „Do nemocnice byl 
převezen kolem poledne a zhruba po dvou hodinách 
zemřel,“ řekl iDNES.cz mluvčí přerovské nemocnice 
Tomáš Želazko a potvrdil, že Novák bojoval s rakovi-
nou prostaty v pokročilém stadiu. Pavel Novák začínal 
jako zpěvák přerovské dixielandové kapely, se kterou 
roku 1962 pořídil svou první nahrávku. V polovině 60. 
let byl spoluzakladatelem populární beatové kapely 
Synkopy, jejíž píseň Vyznání zaznamenala obrovský 
úspěch v prestižní rozhlasové hitparádě Houpačka, kte-
rou uváděl Jiří Černý. Hity Nádherná láska, Pihovatá 
dívka, Malinká nebo Morava - ty budou jednou provž-
dy spojeny se jménem a především s hlasem jednoho z 

Josef Macháček na čtyřkolce

Česká herečka a režisérka Dana Vávrová

Pavel Novák
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nejpopulárnějších moravských zpěváků. Zejmé-
na v 60. letech patřil k největším hvězdám česko-
slovenské populární hudby.

14. února 2009 
Česká lyžařka Šárka Záhrobská získala stříbrnou 
medaili ze slalomu na mistrovství světa. Ve Val 
d‘Isere dnes zkompletovala svou medailovou 
sbírku ze světových šampionátů. V Santa Catari-
ně v roce 2005 získala bronz a před dvěma roky 
ve švédském Aare slavila titul. Slalomářskou 
královnou pro rok 2009 je největší favoritka - 
Němka Maria Rieschová. Bronz získala Finka 
Tanja Poutiainenová.

14. února 2009
Ledový hattrick byl dokonán. Rychlobruslařka 
Martina Sáblíková je potřetí v řadě celkovou 
šampionkou Světového poháru na dlouhých 
tratích. A stejně jako loni slaví vítězství v před-
stihu, už jeden díl před koncem seriálu. Navíc v 
nádherné hale, kterou rychlobruslaři považují za 
svoji Mekku - v nizozemském Heerenveenu. 
Celkový triumf tu dnes podtrhla prvenstvím na 
trati 5000 metrů, kde za posledních 27 měsíců 
pouze jedinkrát našla přemožitelku. Byl to její 
12. vítězný pohárový závod v kariéře. „Mám 
obrovskou radost. Ale jsem také ráda, že už bude 
pauza. Mám už toho plné zuby,“ říkala a medaili 
pověsila na krk svému trenéru Petru Novákovi.

16. února 2009
U paskova na Frýdecko-Místecku se na jedno-
kolejné trati srazily dva osobní vlaky. Jeden ze 
strojvedoucích přehlédl návěští Stůj! Záchranáři 
na místě ošetřili 23 lidí, dalších zhruba dvacet vyhledalo pomoc jiných lékařů. Škoda se odhaduje 
na 7 milionů korun.

18. února 2009
Kvalifikacemi mužů a žen začal dnes v Liberci světový lyžařský šampionát. Souboj lyžařů z exo-
tických zemí provázely menší zmatky v organizaci a neuklizený sníh na tribunách. Už to zača-
lo! Zatím sice jen „předprogramem“, ale 
mistrovství světa v klasickém lyžování v 
Liberci se rozeběhlo. Dojmy z prvního 
dopoledne jsou však rozpačité.
Přívaly sněhu, se kterými se nakonec 
pořadatelé přes původní informace muse-
li potýkat po celou noc, nestačili dobro-
volníci pořádně odklidit.
Prostory pro novináře, tzv. mix zóna, 
byla zasypána zhruba půlmetrovou vrst-
vou neodklizeného sněhu. Podobně na 
tom byly i prostory pro televizní a roz-
hlasová pracoviště.

Šárka Záhrobská

Martina Sáblíková

Hlediště na světovém šampionátui v Liberci
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18. února 2009
Liberec, kde dnes začalo mistrovství světa v klasickém lyžování, vyhlásil sněhovou kalamitu. 
Silničáři od rána nestíhali uklízet přívaly nového sněhu. Město od pátku zasypalo 80 centimet-
rů nového sněhu; jen za dnešní noc jich přiby-
lo dvacet. Sněhovou kalamitu, která platí pro 
městské silnice, vyhlásily úřady po 17. hodině. 
„Mistrovství světa se kalamita nedotkne, závody 
se uskuteční podle plánu,“ uvedl mluvčí radnice 
Martin Korych

20. února 2009 2
Česká výprava má první medaili z lyžařského 
mistrovství světa v Liberci: Lukáš Bauer vybo-
joval stříbro. Jednatřicetiletý reprezentant však 
sahal po zlatu, na trati 15 kilometrů klasicky vedl 
ještě kilometr před cílem. Nakonec za vítězným 
Andrusem Veerpaluem z Estonska zaostal o šest 
vteřin.  

6. března 2009  
První medaile pro českou atletiku z halového mis-
trovství Evropy v Turíně! Získali je překážkáři 
na trati 60 metrů: Lucie Škrobáková vybojovala 
senzační stříbro, na její úspěch vzápětí navázal 
Petr Svoboda, jenž dosáhl na bronz. Oba se dnes 
navíc blýskli českým rekordem. Škrobáková, pro 
kterou byla úspěchem už samotná účast ve finále, 
se prodrala na druhé místo ve vynikajícím čase 
7,95 sekundy. Sedmadvacetiletá atletka výrazně 
zlepšila vlastní český rekord, který měl dosud 
hodnotu o osm setin horší. Titul získala Belgi-
čanka Eline Beringsová, která byla jen o tři seti-
ny rychlejší než Škrobáková.

7. března 2009
České lvy za nejlepší film a režii získali Karama-
zovi. Po třech soškách České filmové a televizní 
akademie si rozdělili Tobruk a nečekaně také Hlí-
dač č. 47. Vůbec poprvé se udělovala cena za doku-
ment, která připadla Občanu Havlovi; pro sošku si  
s režisérem Miroslavem Jankem přišel i bývalý 
prezident Václav Havel.  

Lukáš Bauer

Lucie Škrobárová a Petr Svoboda

Premiéra dokumentárního filmu Občan Havel v Lucerně
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7. března 2009  
Roman Šebrle získal na halovém mistrovství v 
Turíně bronzovou medaili v sedmiboji. České-
ho atleta, který vyhrál tři předchozí šampionáty, 
porazil vítězný Estonec Mikk Pahapill a druhý 
Ukrajinec Oleksij Kasjanov. 
Šebrle nasbíral 6142 bodů a zaostal o 220 bodů 
za nečekaným šampionem. Pětadvacetiletý 
Pahapill triumfoval v sedmém nejlepším výkonu 
historie a zaostal pouze o dvanáct bodů za národ-
ním rekordem estonské legendy Erkiho Noola.

13. března 2009 
Česká lyžařka Šárka Záhrobská skončila třetí v posledním slalomu Světového poháru ve švéd-
ském Aare, když po prvním kole dokonce vedla. V celkovém pořadí disciplíny obsadila druhé 
místo za Němkou Marií Rieschovou. Dnešní závod vyhrála Sandrine Aubertová z Francie.
Už před posledním závodem, zítřejším obřím slalomem, má Záhrobská za sebou povedenou sezo-
nu. Na mistrovství světa získala stříbro. Připsala si první vítězství ve slalomu Světového poháru, 
když v listopadu triumfovala v americkém Aspenu. Na stupních vítězů stála i v Záhřebu. Jen jedin-
krát nebyla ve své oblíbené disciplíně do desítky. A teď skončila třetí ve finálovém klání. Stejně 
jako loni v Bormiu.

19. března 2009 
Bývalá komunistická prokurátorka Ludmila Brožo-
vá-Polednová nastoupila do plzeňské věznice. 
Vrchní soud ji poslal za mříže na šest let za podíl 
na justiční vraždě Milady Horákové v roce 1950. 
Původně se snažila nástup oddálit, nakonec se roz-
hodla přijet do věznice sama. Brožové-Polednové 
je 87 let.
Milada Horáková byla politička z řad národních 
socialistů, odpůrkyně komunistického převratu a 
uzurpace moci v Československu. Zatkli ji v září 
1949. Popravena byla v následujícím roce jako 
jediná ženská oběť vykonstruovaných politických 
procesů. Soud v čele s Polednovou jí přiřknul spik-
nutí a velezradu.

21. března 2009  
Výroční ceny Akademie populární 
hudby Anděl 2008 znají své majite-
le. Zpěváky roku jsou Lenka Dusilo-
vá a Dan Bárta, nejlepší skladbu nato-
čila kapela roku Kryštof, albem roku 
akademici zvolili Horáčkův Ohrožený 
druh a za objev roku označili skupinu 
Toxique. Do síně slávy vstoupila kape-
la Katapult.  

Roman Šebrle

Milada Horáková před soudem v roce 1950

Zleva: Klára Vytisková (skupina Toxique) a Lenka Dusilová
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24. března 2009  
Vláda nepřežila hlasování o nedůvěře. Opozi-
ce potřebovala k jejímu svržení 101 hlas. Spolu  
s KSČM zvedli ruku proti kabinetu Mirka Topolán-
ka i „odpadlíci“ od koaličních stran Vlastimil Tlus-
tý, Jan Schwippel, Olga Zubová a Věra Jakubková. 
Tlustého ODS okamžitě vyloučila z poslaneckého 
klubu. 

27. března 2009 
Tomáš Verner zlomil své prokletí volných jízd. Je 
čtvrtým krasobruslařem světa, pouhé čtyři body jej v 
Los Angeles dělily od medaile! V hale Staples Cen-
ter si vyrovnal životní maximum ze světového šam-
pionátu, zopakoval výsledek z Tokia 2007.  

29. března 2009  
Herec Miroslav Moravec 
brzy ráno zemřel. V sedm-

desáti letech podlehl nádorovému onemocnění. Na pneumologické klini-
ce v pražském Motole strávil poslední tři měsíce. Coby excelentní dabér 
propůjčil svůj basbaryton inspektoru Kojakovi, komisaři Moulinovi, 
Jeanu Maraisovi a Fantomasovi, Alainu Delonovi či Henrymu Fondovi.  

1. dubna 2009
Čeští fotbalisté prohráli se Slovenskem. Přestože po přestávce měli  
k vítěznému gólu blízko, čeští fotbalisté nakonec kvalifikační boj se Slo-
venskem prohráli. Po nerozhodném poločase trefil v tlaku Jarolím tyč, 
ale zanedlouho vstřelil rozhodující gól na 2:1 pro Slováky hbitý Jendři-
šek.  
Pro českou reprezentaci porážka znamená velké komplikace na cestě za 
postupem na světový šampionát, který se koná příští rok v Jihoafrické 
republice. Ve třetí kvalifikační skupině je Česko až čtvrté.

4. dubna 2009
Barack Obama zahájil jednodenní návštěvu Prahy. Šéfa Bílého domu na 
ruzyňském letišti uvítali prezident Klaus a premiér Topolánek. Kolona 
poté Obamu s manželkou Michelle odvezla do hotelu Hilton. Dnes měli 
soukromý program, oficiální část návštěvy se odehraje zítra.
Do Prahy přiletěli na nedělní summit i představitelé Evropské unie, mezi 
nimi už odpoledne i Silvio Berlusconi. Italský premiér si prohlédl Kar-
lův most a stihl si i nakoupit sklo na Staroměstském náměstí.

4. dubna 2009 
Česko přišlo o své největší sportovní impé-
rium. Třináctiletá vláda basketbalistek Gam-
brinusu Sika Brno se v sobotu zhroutila pod 
náporem USK Praha. A to dokonce v brněn-
ské hale. Hostující tým vyhrál rozhodující 
páté finále 78:71 a zaplavil palubovku šam-
paňským. 

Tomáš Verner

Barack Obama a Václav Klaus

Finále Gambrinus Brno - USK Praha.

Miroslav Moravec
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5. dubna 2009  
Americký prezident Barack Obama v pražském projevu vyzval svět k ukončení jaderného zbro-
jení. Řečnil téměř půl hodiny. Tisíce lidí na Hradčanském náměstí odměňovaly každou jeho větu 
potleskem. „Dnes jsem hrdý, že mohu stát uprostřed tohoto skvělého města uprostřed Evropy,“ 
pozdravil je. 

19. dubna 2009  
Neznámí pachatelé nejspíš v noci hodi-
li zápalné láhve do rodinného domu ve 
Vítkově na Opavsku. Plameny zranily tři 
lidi - rodiče a  dvouletou holčičku, která 
skončila s popáleninami na téměř 80 pro-
centech těla v ostravské nemocnici. Dům 
obývá romská rodina, podle policie tak 
incident mohl mít rasový podtext.
Prezident Václav Klaus útok na romskou 
rodinu nazval „surovým odporným zloči-
nem“. Odsoudil ho i odstupující premi-
ér Mirek Topolánek. Na pondělní vládní 
schůzku chce zařadit jako mimořádný 
bod jednání o postupu proti extremismu,  
z jehož podhoubí podle Topolánka podob-
né útoky vyrůstají.

25. dubna 2009  
„Hokejová reprezentace ve svém prvním vystoupení na mistrovství světa splnila povinnost a pora-
zila Dánsko hlavně díky čtyřem využitým přesilovkách 5:0. Kouče Vladimíra Růžičku navíc může 
těšit, že fungovala spolupráce Jágra, Hemského a Čajánka.  
Po prvních zápasech skupiny D jsou v čele 
tabulky favorité: Češi a Finové, kteří shod-
ným výsledkem 5:0 smetli Norsko.

5. května 2009  
Premiér Fischer předal prezidentu Klau-
sovi seznam se jmény ministrů letní vlá-
dy. Finance povede Eduard Janota, vnitro 
Martin Pecina, školství Miroslava Kopi-
cová a spravedlnost Daniela Kovářová. Se 
dvěma návrhy uspěli zelení - ministrem 
pro lidská práva zůstane Michael Kocáb, 
životní prostředí dostane Ladislav Miko. 

Vláda Jana Fischera
Jan FISCHER, premiér 
Šéf Českého statistického úřadu se narodil v rodině matematických statistiků. Jeho znalost vše-
možných čísel o Česku má být v hospodářské krizi výhodou. Do čela ČSÚ se chce vrátit.

Eduard JANOTA, ministr financí. Současný náměstek ministra financí, který na úřadě působí již 
deset let. Je jedním z mála lidí, kteří se detailně orientují ve státních financích, pravidelně se podílí 
na sestavování rozpočtu.

Daniela KOVÁŘOVÁ, ministryně spravedlnosti
Ředitelka Justiční akademie v Kroměříži, předtím vedla odbor výchovy a vzdělávání České advo-

Vypálený dům ve Vítkově

Jan Fischer po jmenování premiérem 
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kátní komory. Jako advokátka se zaměřovala na trestní právo, rodinné právo a smluvní agendu. 
Zajišťovala vzdělávání tisíce koncipientů a advokátů. Zkušební komisařka pro trestní právo.

Miroslava KOPICOVÁ, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Pracovala ještě na ministerstvu práce a sociálních věcí před rokem 1989, pak řídila spolupráci  
s EU v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání nebo sociální politiky. Byla ministryní školství v prvním 
Topolánkově kabinetu, který nedostal důvěru.

Gustáv SLAMEČKA, ministr dopravy
Ekonom, absolvent University of Pittsburgh. Dříve působil v bance, pak přešel do státní správy. 
Nyní šéf Fondu dopravní infrastruktury a náměstek ministra dopravy.

Martin BARTÁK, ministr obrany
Náměstek ministryně obrany považovaný za skutečného „vládce“ resortu. Přitěžuje mu, že  
v minulosti vlastnil firmu s licencí na prodej zbraní, kterou koupil vysoce postavený ruský mafián 
Andrej Koprljakov.

Václav RIEDLBAUCH, ministr kultury
Současný ředitel České filharmonie ji vede od roku 2001. Působil jako ředitel nakladatelství Pan-
ton nebo jako vedoucí katedry na HAMU. Nominoval ho premiér Jan Fischer.

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví
Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a prezidentka České asociace sester. Dlouho 
působila ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatel-
skou péči nebo zástupce ředitele. V roce 2007 byla pověřena vedením nemocnice do volby nového 
řádného ředitele. 

Ladislav MIKO, ministr životního prostředí
Exnáměstek ministra životního prostředí, nyní vysoký úředník v Evropské komisi přes životní 
prostředí. Má doktoráty v obecné biologii a systematické biologii a ekologii. Byl zástupcem ředi-
tele České inspekce životního prostředí. V Evropské komisi řídí Ředitelství ochrany přírodních 
zdrojů.

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
Současný náměstek ministra zahraničí. Kvůli vstupu do vlády pozastavil členství v ČSSD. Po 
pádu Grossovy vlády v roce 2005 se o něm dokonce uvažovalo jako o premiérovi.

Martin PECINA, ministr vnitra
éf antimonopolního úřadu, má pozastavené členství v ČSSD. Dříve náměstek ministra průmyslu  
a člen dozorčí rady ČEZ. V roce 2004 dostal od ekologů anticenu Ropák roku.

Rostislav VONDRUŠKA, ministr pro místní rozvoj
Šéf agentury CzechTourism, přítel předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. V roce 1984 vystudoval VŠE 
v Bratislavě a svou profesní kariéru začal jako číšník v pražském hotelu International.

Vladimír TOŠOVSKÝ, ministr průmyslu a obchodu
Současný generální ředitel České energetické přenosové soustavy, která má monopol na správu 
vysokého napětí v ČR. V energetice pracuje od 80. let. Do funkce ministra ho navrhla ČSSD.

Štefan FÜLE, ministr pro evropské záležitosti
Dlouholetý český velvyslanec při NATO, absolvent Filozofické fakulty UK a Státního institu-
tu mezinárodních vztahů v Moskvě. Byl náměstkem ministra obrany a mimořádným vyslancem  
v Litvě a Spojeném království.

Petr ŠIMERKA, ministr práce a sociálních věcí
Bývalý odborový předák. Pak přešel na ministerstvo práce, kam si ho vzal jako náměstka Zdeněk 
Škromach z ČSSD. A nynější ministr Petr Nečas z ODS si ho tam nechal.
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Jakub ŠEBESTA, ministr zemědělství
Ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Veřejně na sebe upozornil tvrdým bojem  
s maloobchodními řetězci prodávajícími nekvalitní potraviny.
Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a menšiny
Dosavadní ministr pro tento resort. Loni na podzim se pokoušel vstoupit do Senátu. Po demisi 
Topolánkovy vlády plánoval, že se vrátí k hudbě. Po roce 1989 byl dva roky poslancem, předsedal 
parlamentní komisi, která se věnovala odsunu 
sovětských vojsk.

7. května 2009  
Potřetí za sebou čeští hokejisté končí na svě-
tovém šampionátu už ve čtvrtfinále. Tým s 
hvězdnými útočníky Jágrem, Eliášem či Hem-
ským zopakoval loňský neúspěch z kanadské-
ho Quebeku - v klíčovém duelu znovu nestačil 
na Švédsko a prohrál 1:3.  

9. dubna 2009  
Jan Fischer složil na Hradě slib do rukou pre-
zidenta Václava Klause a Česko se dočkalo 
nového premiéra. Tedy dvou. Až do 9. května 
totiž zůstane funkční i vláda Mirka Topolánka 
v demisi. Jednání o Fischerově překlenovacím 
úřednickém kabinetu začnou po Velikonocích. 

12. května 2009 
Trenérem fotbalové reprezentace stal Straka. Nestal se jím  Dušan Uhrin starší. Výkonný výbor 
ČMFS nedal na doporučení expertní skupiny a rozhodl jinak. Straka povede tým zatím v příprav-
ném utkání s Maltou 5. června v Jablonci. 27. června se totiž koná valná hromada svazu, na které 
bude zvoleno nové vedení. A to rozhodne, jestli Straka zůstane koučem národního týmu i pro pod-
zimní kvalifikaci o postup na mistrovství světa, nebo vybere jiného trenéra.

18. května 2009 
Fotbalové Česko má mis-
tra! Už dva týdny před kon-
cem sezony a je stejný jako 
loni. Sedmnáctý titul v his-
torii získala Slavia, která  
v dohrávce 28. kola první 
ligy porazila Žižkov na jeho 
hřišti 3:1.  Ve zbývajících 
dvou zápasech ji už nikdo 
nemůže ohrozit, před dru-
hou Spartou má osmibodový 
náskok.
Sparta má sice dvakrát tolik 
titulů než její rival, ale slá-
visté opanovali poslední dva 
ročníky. Prvenství obhájili 
po šestašedesáti letech.

27. května 2009  
Předvolební mítink ČSSD na pražském Andělu se proměnil ve vaječnou střelnici. Nejvyšší před-
stavitelé sociální demokracie čelili stovkám letících projektilů, desítky z nich našly cíl. Podobný 

Premiér Jan Fischer podepisuje premiérský slib

Zápas Slavia - Viktoria Žižkov
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protest na předvolebním mítinku Česko nepama-
tuje. Policie dočasně uzavřela vstup do metra. 

30. května 2009  
Novým předsedou KDU-ČSL se stal exministr 
Cyril Svoboda. Ve druhém kole volby na sjez-
du porazil europoslance Jana Březinu. Stranu již 
kdysi vedl. Hned v prvním kole vypadla Micha-
ela Šojdrová a dosavadní lídr Jiří Čunek. Ten se 
po prohře rozhodl nekandidovat už ani do před-
sednictva strany. 

30.  května 2009 
Na Floridě zemřel český zpěvák Waldemar 
Matuška. Příčinou úmrtí šestasedmdesátiletého 
umělce byl zápal plic a selhání srdce. ČTK to 
sdělila Matuškova rodina. Poslední rozloučení 
s jedním z nejoblíbenějších českých zpěváků 
60. až 80. let se podle záměrů rodiny uskuteční 
v Praze.  

31. května 2009 
Pavel Nedvěd už hrát fotbal na nejvyšší úrovni 
nebude. V nedělním zápase proti Laziu šestatři-
cetiletý záložník Juventusu ukončil kariéru. 
Definitivně. 
Do konce fotbalového zápasu v Turíně chybělo 
ještě šest minut, přesto se na Olympijském sta-
dionu jakoby čas zastavil. Ze hřiště totiž odchá-
zel Pavel Nedvěd.
Fanoušci vstali a dlouho tleskali vestoje. Napo-
sled viděli Nedvěda v černobílém dresu Juven-
tusu. A s největší pravděpodobností také v 
zápase na nejvyšší úrovni.

7. června 2009  
Volby do Evropského parlamentu vyhrála v Česku ODS s 31 procenty. 
O devět procent předstihla svého největšího konkurenta ČSSD. Češi 
poprvé vybrali zákonodárce jen ze čtyř stran. Do Bruselu pojedou ještě 
komunisté se zhruba 14 procenty a KDU-ČSL s osmi.  

8. června 2009  
Šéf zelených Martin Bursík po několikahodinovém jednání předsednic-
tva strany rezignoval na svůj post. Reagoval na fiasko v eurovolbách, 
kde zelení získali jen dvě procenta. Stranu dočasně povede exministr 
školství Ondřej Liška. Bursík nebude znovu kandidovat na předsedu 
zelených ani v říjnových volbách do Sněmovny. 

Waldemar Matuška  a  Olga Blechová  
na Žofíně

Exministr Cyril Svoboda je novým předsedou KDU-ČSL

Martin Bursík a Kateřina Jacques
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16. června 2009  
Olympijské hry v roce 2020 v české metropoli 
nebudou, Praha ustoupila od záměru, aby usilo-
vala o jejich pořádání. O zastavení prací spoje-
ných s přípravou kandidatury rozhodla městská 
rada. Jde o součást návrhu opatření, která mají 
zmírnit dopady finanční krize na fungování met-
ropole.  

19. června 2009 
Úderem poledne se centrum Prahy zaplnilo sedmi 
tisícovkami studentů. Demonstrovali za odložení 
státních maturit, které by měly začít příští rok. 
„Jsme pokusné krysy,“ stálo na transparentech. 
Během pochodu si někteří studenti spletli Lich-
tenštejnský palác s ministerstvem školství. 

24. června 2009
Zemi zasáhly povodně, které si vyžádaly 15 lid-
ských životů. Nejprve zasáhly Moravu, kde největší škody voda napáchala na Novojičínsku. V Je-
seníku nad Odrou smetla čtyřmetrová vlna podobná tsunami několik domů. Přívalové deště poté 
ničily celou zemi, nejvíce Strakonicko a Českobudějovicko.

26. června 2009 
Popový idol Michael Jackson zemřel v Los Angeles. Ve čtvrtek odpoledne místního času ho 
sanitka převezla do nemocnice v hlubokém kómatu. Padesátiletého zpěváka doma zradilo srdce. 
Záchranářům se ho nepodařilo oživit.  

27. června 2009
Novým předsedou Českomoravského fotbalového 
svazu (ČMFS) se stal Ivan Hašek. Bývalého repre-
zentanta a trenéra podpořila drtivá většina delegátů 
valné hromady, která proběhla v pražském Národ-
ním domě na Smíchově. Jednání trvalo téměř dva-
náct hodin.
Ivan Hašek, nově zvolený šéf fotbalového svazu, 
se dočasně ujme i reprezentace jako hlavní trenér. 
Národní tým povede ve zbývajících zápasech kva-
lifikace mistrovství světa.  

30. června 2009  
Policie zasahovala v pražském 
squatu Milada. O asistenci ji 
požádal majitel objektu, který 
ho chce vyklidit kvůli stížnos-
tem na nepořádek a hluk. Svůj 
útulek bránila na střeše skupi-
na squaterů, se kterými nako-
nec vyjednal dohodu ministr 
pro lidská práva Michael Kocáb  
a šéf pražské policie Martin 
Červíček.

Demonstrace studentů proti státním maturitám

Ivan Hašek

Squateři na střeše  
vily Milada v Tróji
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13. července 2009
Češi budou od úterý pro cestu do Kanady potře-
bovat víza. Kanadská vláda o tom po desá-
té večer SELČ informovala prostřednictvím 
webových stránek. Kanada se tak rozhodla kvů-
li zvyšujícímu se počtu žadatelů o azyl z Česka. 
Premiér Jan Fischer na zítřek svolal mimořádné 
zasedání vlády. 
Kanada obnovila vízovou povinnost pro Čekou 
republiku po dvou letech, a to s platností od 
půlnoci 14. července (06:01 SELČ). První dva 
dny však umožní cestovatelům z Česka požádat  
o vstup do země po příletu. „Vízum bude po-

žadováno od 23:59 15. července,“ sdělil kanad-
ský ministr Jason Kenney. Stejné opatření platí 
od zítřka i pro Mexiko, uvedl Kenney.

15. července 2009  
Českou televizi povede i v příštích šesti letech 
Jiří Janeček. Dosavadní vládce Kavčích hor 
dostal ve třetím kole volby od Rady ČT potřeb-
ných deset hlasů, zatímco jeho soupeřka Jana 
Kasalová získala tři. „Počítám s restrukturali-
zací, budu propouštět. Kolik, to teď neřeknu,“ 
oznámil Janeček po zvolení.

21. července 2009  
Obyvatelé a návštěvníci východní Asie a střed-
ního Pacifiku byli svědky nejdelšího úplného 
zatmění Slunce v tomto století. Některým 
pozorovatelům Měsíc zakryl sluneční kotouč 
až na šest minut a 39 sekund. Podle astrofyzi-
ků mohly zatmění vidět až dvě miliardy lidí, 
což by byl rekord v dějinách lidstva. U indic-
ké řeky Gangy ušlapal tísnící se dav ženu. 
Úplné zatmění začalo v Indii ve 2:51 naše-
ho času. Pokračovalo přes Nepál, Bangladéš, 
Bhútán, Barmu a Čínu. Pak opustilo pevninu 
a přes japonské souostroví Rjúkjú se přesunu-
lo až do centrálního Pacifiku, kde devatenáct 
minut po šesté hodině ráno našeho času skon-
čilo.
Nejdéle bylo možné pozorovat zatmění v málo obydlené zóně Pacifiku. Slunce tam nebylo přes 
Měsíc vidět 6 minut a 39 sekund, což je rekord, který bude překonán nejdříve v roce 2132.

22. července 2009  
Rada Českého rozhlasu odvolala ředitele ČRo Václava Kasíka. Šest radních bylo pro odvolaní, 
dva proti. Vyčítali mu personální a provozní pochybení. Dočasně Kasíka nahradí programový 
ředitel Richard Medek. „Musím rozhlas připravit na předčasné volby,“ řekl Medek bezprostředně 
po jmenování. 

Úplné zatmění Slunce

Staronový ředitel České televize Jiří Janeček
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26. července 2009  
Cyklista Roman Kreuziger pečetil v závěrečné etapě Tour de France 
obrovský úspěch české cyklistiky, když si ve slavném závodě dojel pro 
celkové deváté místo. Ze svého druhého triumfu se raduje Španěl Alberto 
Contador. Závěrečnou etapu s cílem v Pařiži vyhrál Mark Cavendish. Brit-
ský jezdec znovu potvrdil své spurtérské kvality, v letošním závodu získal 
už šestý etapový vavřín.  

18. srpna 2009  
První medaile pro českou atletiku z letošní-
ho mistrovství světa je tu! Oštěpařka Bar-
bora Špotáková získala v Berlíně stříbro, 
druhé místo obsadila výkonem 66,42 metru. 
Šampionkou je německá veteránka Steffi 
Neriusová, jež hodila 67,30 metrů. Třetí 
skončila hlavní favoritka: Maria Abakumo-
vová z Ruska.  

5. září 2009
Čeští fotbalisté v klíčovém zápase podzimní kvalifikace o účast na mistrovství světa v Jihoafrické 
republice remizovali. V Bratislavě hráli se Slovenskem 2:2.  
Byla to především strhující bitva v poslední půlhodině, 
kdy padly čtyři góly. Domácí fotbalisté, kteří jsou v čele 
třetí kvalifikační skupiny, se dvakrát dostali do vedení - 
trefili se Šesták a Hamšík z penalty.
Češi zase dokázali velmi rychle vyrovnat - gólově se pro-
sadili Pudil s Barošem.

6. září 2009
Česká hokejová reprezentace se v Karlových Varech 
dočkala vítězství v turnaji série Euro Hockey Tour po 
téměř sedmi letech. České hokejové hry vyhráli po tom, 
co v posledním utkání porazili Rusko po nájezdech 3:2. 
Výborný výkon podal Jiří Hudler. Dal dva góly a přidal 
vítězný nájezd. Zaznamenal tak hattrick.  
Českým hokejistům se tak povedl vstup do olympijské 
sezóny. V Karlových Varech neprohráli a s osmi body 
opanovali tabulku Českých hokejových her. Jiří Hudler 
byl nejlepším střelcem turnaje.

10. září 2009
Ústavní soud dnes, 10. září 2009, přijal a bezprostředně 
poté též veřejně vyhlásil nález, jímž zrušil ústavní zákon 
č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období 
Poslanecké sněmovny, a rozhodnutí prezidenta repub-
liky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Ústavní soud tak 
vyhověl ústavní stížnosti poslance Miloše Melčáka, kte-
rou obdržel 26. srpna 2009. Ústavní soud o ní informo-

Barbora Špotáková

Zápas české hokejové reprezentace v Karlových Varech

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský

Alberto Contador, vítěz Tour de France
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val tiskovou zprávou. Předčasné volby se tak ve dnech 9. a 10. října konat nebudou. Poslanec si 
stěžoval na zákon o jednorázovém zkrácení volebního období Sněmovny. Soud mu dal za pravdu 
- zmíněný zákon se s okamžitou platností ruší, oznámil předseda soudu. 

17. září 2009  
Bílý dům se rozhodl odložit plány na 
vybudování systému protiraketové obra-
ny ve střední Evropě. Argumentem USA 
podle deníku The Wall Street Journal je, 
že vývoj raket dlouhého doletu v Íránu 
není tak rychlý, jak se obávaly. Barack 
Barack Obama kvůli radaru v noci telefo-
noval premiérovi Janu Fischerovi. „Krát-
ce po půlnoci se se mnou spojil Barack 
Obama, aby mně oznámil, že jeho vláda 
ustupuje od záměru vybudovat na území 
radar protiraketové obrany. Vzápětí jsem 
o tom informoval prezidenta Václava 
Klause,“ prohlásil Jan Fischer.

19. září 2009
Dobojováno. Čeští tenisté si po 29 letech 
zahrají finále Davisova poháru. Rozhodu-
jící třetí bod v semifinále proti Chorvat-
sku získali Radek Štěpánek s Tomášem 
Berdychem, kteří smetli v Poreči domácí 
dvojici Čilič, Zovko 6:1, 6:2 a 6:4. Z tem-
pa je nerozhodil ani dvojí výpadek elek-
třiny v hale ve třetím setu.  
Po 29 letech budou Češi bojovat o slavnou 
„salátovou mísu“. Teprve potřetí ve více 
než stoleté historii soutěže. V prosinco-
vém finále pojede tým kapitána Navrátila 
ve dnech 4. - 6. prosince na půdu obháj-
ců trofeje Španělska, které i bez Nadala  
a Verdaska vede nad Izraelem také 3:0.

21. září 2009  11:45
Západočeská univerzita má po případu Ivo 
Budila další plagiátorskou aféru. Proděkan 
plzeňské právnické fakulty Ivan Tomažič 
opsal celé desítky stran ve své dizertační 
práci, kterou obhájil v roce 2006. Opiso-
vání zkoumal jeden z plzeňských aka-
demiků, když Tomažičovu práci srovnal  
s databázemi právnických textů. 
Aféra se rozrostla do nebývalých rozměrů, 
zkoušky a závěrečné práce studentů práv-
nické fakulty v Plzni zkoumá Akreditační 
komise i policie. Novým šéfem fakulty se 
stal exministr Jiří Pospíšil. Kauza „rych-
lostudentů“ se stále prohlubuje a zasahuje 
až do roku 2010.

25. září 2009  1

Radar - ilustrační foto

Tomáš Berdych a Radek Štěpánek

Jiří Pospíšil byl jmenován dočasným děkanem právnické fakulty
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Do Česka přijel na návštěvu Benedikt 
XVI. Papež strávil tři dny v nejateistič-
tější zemi Evropy. Nevyřešila se otázka 
majetkového vyrovnání státu s církví, ani 
se nikam neposunula mezistátní smlouva 
s Vatikánem. Papež přijel hlavně povzbu-
dit víru a naději. Lidi si získal používáním 
češtiny i skromností.  
28. září 2009 Papež Benedikt XVI. sloužil 
v Česku druhou mši, tentokrát odhadem 
pro padesát tisíc lidí ve Staré Boleslavi. 
Ráno se v místní bazilice poklonil ostat-
kům sv. Václava. Pak se vydal na Probošt-
skou louku, věřící pozdravil z papamobi-
lu. Mládeži, které bylo kázání určeno, dal 
patrona české země za vzor. První mší, 
kterou papež Benedikt XVI. V Česku 
sloužil se konala na letišti Brno-Tuřany 
za účasti asi 120 000 lidí.

2. října 2009 
V Soukenické ulici v Praze se krátce po 
poledni zřítila část opravované budovy. 
Propadlo se několik stropů. Trosky zava-
lily zřejmě čtyři dělníky. Hasiči z obavy, 
že se dům zřítí celý, hledání večer na 
dvě hodiny přerušili. Podle místních byl 
objekt velmi rizikový. 
Stropy se zřítily krátce po 13. hodině. 
Mluvčí hasičů Vít Pernica iDNES.cz sdě-
lil, že pod sutinami jsou nejméně čtyři 
dělníci a ještě se je nepodařilo vyhrabat. 
Podle neoficiálních informací se pohřešu-
je sedm lidí.
Zasypaní dělníci jsou podle některých 
informací z Bulharska a Ukrajiny.

11. října 2009
Josef Váňa v šestapadesáti letech ozdobil svou 
pověst dostihové legendy kouzelným puncem.  
S hnědákem Tiumenem vyhrál 119. ročník Velké 
pardubické. Ve slavné steeplechase tak triumfo-
val pošesté jako jezdec a posedmé coby trenér.  
Obhájkyně prvenství Sixteen s žokejem Josefem 
Bartošem, rovněž Váňova svěřenkyně, sahala 
po třetím vítězství za sebou. Jenže ve finiši měl 
nejvíc sil Tiumen, favorizovaná bělka doběhla 
na druhém místě. Třetí skončil Numero Due. Do 
cíle z pětadvaceti koní dorazilo do cíle osmnáct, 
což je rekord proslulého klání. 
 

Papež Benedikt XVI.

Zřícený dům v Soukenické ulici v Praze 1

Josef Váňa
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15. října 2009
Sněhová kalamita ochromila dopra-
vu, odřízla desetitisíce lidí od elek-
třiny. Sníh paralyzoval Česko, sil-
ničáři ho nestíhají odklízet. Desítky 
tisíc lidí zůstaly bez elektřiny, ČEZ 
vyhlásil v devíti okresech kalamitu. 
V Jablonci nad Nisou přestala fungo-
vat teplárna. Silnice blokovaly hlav-
ně auta na letních gumách a kamio-
ny, nejvíc potíží bylo na Vsetínsku. 
V šesti krajích sníh omezil provoz 
na železnici. Jeseníky a Krkonoše 
ohlásily nebezpečí lavin. 

22. října 2009
Česko si připsalo první oběť prasečí chřipky. V karlovarské nemocnici zemřela jednatřicetiletá 
žena. Ve vážném stavu leží ještě jeden muž. Zesnulá měla srdeční potíže a závažnou zdravotní 
komplikaci by pro ni představovala i běžná chřipka.

25. října 2009 
Ve věku 77 let zemřel populární spisovatel a humo-
rista Miloslav Švandrlík. Serveru iDNES.cz to 
potvrdila mluvčí Thomayerovy nemocnice Mar-
tina Štanclová. Humoristu proslavil především 
román Černí baroni, který získal i filmovou podo-
bu. Momentálně podle jeho další knihy, Doktor od 
Jezera hrochů, vzniká pod vedením Zdeňka Trošky 
další snímek.  
Miloslav Švandrlík patřil k nejčtenějším českým 
autorům. Ač se živil převážně psaním povídek  
a fejetonů, oblibu mu získala především kniha Čer-
ní baroni aneb válčili jsme za Čepičky, v níž na 
základě vlastních zkušeností líčí osudy příslušníků 
PTP.

28. října 2009
Čtyřiatřicetinásobný zlatý slavík 
Karel Gott včera převzal z rukou 
prezidenta Václava Klause Medai-
li Za zásluhy. Tato událost oka-
mžitě vyvolala rozporuplné reak-
ce. Pro jedny je Gott nesmrtelná 
pěvecká hvězda, pro druhé kontro-
verzní umělec, který dokázal vyjít  
s každým režimem, a to včetně toho 
komunistického. Spolu s ním dosta-
lo některé z vyznamenání i dvaa-
dvacet dalších osobností. Jsou mezi 
nimi hrdinové druhé světové vál-
ky či političtí vězni. A také slavný 
žokej Josef Váňa, který letos pošes-
té vyhrál Velkou Pardubickou, nebo 
zpěvačka Eva Pilarová.

Miroslav Švandrlík

Karel Gott přebírá od prezidenta republiky vyznamenání 
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30. října 2009 
Legendární fotbalista František Veselý zemřel. Jedno-
mu z největších slávistů bylo pětašedesát let. Skonal 
náhle v pátek ráno.
Výborný útočník, mistr Evropy z roku 1976, který 
spojil celý život se Slavií. Odehrál za ni nejvíc zápasů 
v historii klubu. Nastoupil do 920 utkání, z toho 404 
bylo ligových. V lize dal 61 branek. Byl kapitánem. 

3. listopadu 2009 
Evropská unie si může oddechnout, odpůrci Lisabon-
ské smlouvy budou zklamaní. Ústavní soud rozhodl, 
že dokument není v rozporu s českým ústavním pořád-
kem. Padla tak poslední známá překážka v ratifikač-
ním procesu. Na rozhodnutí soudců čekal prezident 
Václav Klaus, jehož podpis pod smlouvou chybí. 

9. listopadu 2009
Fotbalista Vladimír Šmicer ukončil profesionální kari-
éru. „Vidím, že už Slavii na hřišti nedokážu pomoci, 
nemůžu hrát na sto procent,“ prohlásil šestatřicetiletý 

záložník bezprostředně po remíze s Plzní 0:0. U fotbalu však zůstane - zřejmě bude manažerem 
národního týmu.  

9. listopadu 2009 
Armáda má pořádný skandál. Velitelé elitní 4. brigády 
rychlého nasazení, kteří se právě vrátili z Afghánistánu, 
nosili téměř po celou dobu svého působení v Lógaru na 
přilbách erby nacistických divizí a brigád SS 
Tytéž velitele ministr obrany Martin Barták s náčelníkem 
generálního štábu Vlastimilem Pickem minulý pátek na 
náměstí v Žatci vyznamenali za vzorné splnění afghánské 
mise.
Přilby velitele roty nadporučíka Jana Čermáka a praporčí-
ka Hynka Matonohy „zdobily“ erby brigády SS Dirlewan-
ger a divize SS Hohenstaufen. Vojáci SS Dirlewanger 
jsou známí tím, že při potlačování Slovenského národního 
povstání měli na svědomí loupežné přepady, znásilňovali 
ženy a vraždili civilisty podezřelé z podpory partyzánů.

10. listopadu 2009
Vláda pošle do Evropské 
komise ministra pro evrop-
ské záležitosti Štefana Füle-
ho. Dohodly se na tom ODS 
a ČSSD. V Bruselu Füle 
vystřídá Vladimíra Špidlu. 
Dojde i k rošádě ve vládě. 
Na pozici Füleho nastoupí 
zástupce ODS a socialisté 
získají nové křeslo ministra, 
šéfa legislativní rady vlády.

František Veselý

Jan Čermák v přilbě s erbem divize SS Hohenstaufen

Štefan Füle
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17. listopadu 2009
Průvod zhruba čtyř tisíc lidí prošel odpo-
ledne z pražského Albertova na Národní 
třídu. Kopíroval trasu pochodu studentů, 
kteří před 20 lety začali bourat totalitní 
režim v Československu. Happening kon-
čí na Národní třídě večerním koncertem, 
na který čekalo před osmnáctou hodinou 
asi deset tisíc lidí. 
Akci uspořádala obecně prospěšná spo-
lečnost Opona a i na Albertově ji zahájili 
muzikanti, například David Koller.
Podle reportéra iDNES.cz mezi účastníky 
převažovali mladí lidé, kteří před dvaceti 
lety určitě v průvodu být nemohli.
V davu bylo mnoho transparentů, napří-
klad „Červená, oranžová, modrá, pro ne-
řády dobrá“ nebo „U kormidla nikdy více 
bolševický jitrnice“. 

21. listopadu 2009
Ve věku 71 let zemřel ráno v Praze bývalý 
ústavní soudce a jeden z autorů předlohy 
Ústavy ČR Vojtěch Cepl. Oznámila to 
místopředsedkyně Ústavního soudu Eliš-
ka Wagnerová. Cepl působil jako soudce 
Ústavního soudu v letech 1993 až 2003.
Bývalý soudce Vojtěch Cepl byl jednou z 
nejvýznamnějších právních autorit české 
historie. Přednášel na Univerzitě Karlo-
vě a také na mnoha zahraničních školách 
ve Velké Británii a USA. V červenci 1993 
byl jmenován soudce Ústavního soudu.
Mimo jiné patřil mezi hlasité kritiky 
náhubkového zákona. Zastával názor, že 
stíhat novináře za zveřejňování odposle-
chů je nesmysl. Cepl věřil, že většina pra-
videl lidského chování vznikla proto, aby 
spolu lidé mohli lépe žít a spolupracovat. 
Podobně přistupoval i k právu. 

27. listopadu 2009
U Opatovic nad Labem byla otevřena jedna z největších silničních křižovatek v zemi. Zrychlí ces-
tování z Hradce králové do Pardubic. Spolu s křižovatkou byl totiž zprovozněn obchvat Opatovic, 
který tvoří nový čtyřproudový úsek silnice mezi oběma městy. Řidiči mohou na novou křižovatku 
vyrazit po jedné hodině. 

5. prosince 2009  
Konec nadějí, čeští tenisté si své Nagano neprožijí. Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem pro-
hráli ve finále Davis Cupu i čtyřhru, po setech 6:7, 5:7 a 2:6 podlehli domácímu páru Feliciano 
Lopez, Fernando Verdasco. Vítězní Španělé obhájili trofej z loňského roku.  

9. prosince 2009 
Poslanci schválili státní rozpočet na příští rok, který počítá s deficitem 163 miliard korun. Jenže 
díra v rozpočtu bude fakticky daleko vyšší. Sociálním demokratům totiž prošly přes odpor vlá-
dy tři pozměňovací návrhy, které proti původním obrysům rozpočtu zvýší výdaje státu o zhruba  
12 miliard. 

Průvod na Albertově 17. 11. 2009

Jeden z autorů Ústavy ČR JUDr. Vojtěch Cepl
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Rozpočet podpořilo 81 poslanců, a to sociálních 
demokratů, k nimž se přidalo pět lidovců, čtyři 
zelení i čtyři nezařazení. Poslanci ODS vytáh-
li karty z hlasovacího zařízení, což mělo stejný 
význam, jako kdyby odešli ze sálu. Poslanci TOP 
09 hlasovali proti.

16. prosince 2009  
Jednapadesátiletý ozbrojený muž přepadl banku 
na Novodvorské ulici v Praze 4. Žádal tři miliony 
a zadržel dvě zaměstnankyně banky jako rukojmí. 
Jednu propustil po dvou hodinách, druhou osvo-
bodili za další dvě hodiny policisté. Odpálili roz-
bušku a zaskočeného pachatele zneškodnili. Nikdo 
není zraněný.

23. prosince 2009 
Zemřela herečka Milena Dvorská. Včera náh-
le zesnula ve svém bytě v Praze, uvedla rodina.  
V září jí bylo 71 let. Proslavila ji role Marušky ve 
filmové pohádce Byl jednou jeden král.  
Milena Dvorská získala první filmovou roli už  
v 15 letech v pohádce Byl jednou jeden král.  
A role Marušky, nejmladší a nejskromnější ze tří 
královských dcer, ji také proslavila. Tehdy si ji 
při setkání v šatně prostějovského divadla vyhlé-
dl Jan Werich, když tam hostoval s estrádním 
programem.

Jiří Paroubek, Lubomír Zaorálek, Zdeněk Škromach

Milena Dvorská
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Praha 9 a letopočty končící devítkou 

Minulý rok, jehož číslování končilo osmičkou nemíval radostná výročí. Letošní rok, končící devít-
kou se zdá být mnohem optimističtější. Připomeňme si alespoň některá data končící na „devít-
ku“. 

1039
k tomuto roku „přičinil“ vševědoucí kronikář a písmák Václav Hájek z Libočan ve své Kronice 
České sdělení, že 24. srpna při návratu z polské výpravy odkud přenášely mimo jinou bohatou 
kořist a velký počet zajatců i ostatky svatého Vojtěcha zastavil se průvod a rozložil se táborem  
k odpočinku mezi Libní a Vysočany nad potůčkem Rokytnicí. 

1179 
první zápis o proseckém kostele sv. Václava si přečteme v Dějinách Prahy od Václava Vladivoje 
Tomka na stránce 133. 

1239 
první historická zpráva o Vysočanech v zakládací listině Vladislava I. pro Kladrubský klášter, kte-
rá vypočítávala jeho jmění. Věříme-li v její pravost, jsou Vysočany známy již 770 let. 

1409  
poprvé připomínán Mikuláš z Podviní na podvinské tvrzi. 

1419 
30. července byl spolu s devíti konšely vyhozen z okna Novoměstské radnice i jejich primas Jan 
Podvinský. Pak se vzbouřený dav vrhl i na jeho zboží. Kromě podvinské tvrze a dvora vyplenil  
a pobořil i Prosek. Vypálením a pobořením proseckého kostela vlastně začaly husitské boje. 

1429 
v tomto roce byl další Podvinský pražským purkmistrem. Byl to držitel podvinské tvrze a dvora 
Václav a byl jmenován purkmistrem Starého Města pražského. 

1439
Martin Cách koupil spolu se svým bratrem Alešem Podviní 

1489
Prosek přešel do vlastnictví kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském 

1619
zemřel husitský farář Augustin Salát. Jeho náhrobní kámen zdobí čelní stěnu proseckého kostela. 

1869
Ve Vysočanech byla zřízena pošta. 

1869
19. června arcibiskup Bedřich kníže Schwarzenberg biřmoval v proseckém kostela sv. Václava. 

1879 
byl na Proseku postaven Schoellerův vodojem na vltavskou vodu, která se dopravovala potrubím 
od Libně do čakovického cukrovaru. 

1889 
toho roku byl postaven železný most přes Rokytku u Kolčavky.  

1919
Na území později vytvořené Prahy 9 byly založeny tři továrny na výrobu letadel: pozdější Letov, 
Aero a Avia. 

1939 
okupace Československa nacistickým Německem 



23
1949
počátek likvidace živnostníků v Československu. 

1959
3. března byly v ČKD byla vyrobena poslední parní lokomotiva. (Typ 900 BS 200 .Krutvik“. )

1989 
konec období socialismu

1999
zahájení prací na dostavbě vysočanské radnice. 

Z návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Českomoravské továrně na stroje v dubnu 1919
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Přání starosty 
do nového roku 
2009

Vážení spoluobčané,
je v lidské přirozenosti přát si, abychom mohli o roku, který odchází, říct, že byl dobrý, a zároveň 
si přát, aby nový rok byl ještě lepší. Každý z vás bude mluvit o roku 2008 jinak. Někomu se dařilo, 
jiný semusel poprat s vícero problémy.Naší snahou je udělat váš život – pokud možno – co nejpří-
jemnějším. I proto jsme se například rozhodli nezvyšovat nájemné hned od ledna a ve výši, kterou 
nám umožňuje zákon, ale až od dubna letošního roku a jen částečně. 
Proto jsme se snažili obnovit Park Přátelství a při jeho revitalizaci brát na zřetel také vaše názory 
a potřeby. A že nám nejsou vaše hlasy lhostejné, chceme dokázat i vaším větším zapojením do 
rozhodování o přeměně veřejných prostor na „devítce“. V této souvislosti připravujeme Projekt 
Agora, diskusní fórum o tom, jak by v budoucnosti měla vypadat Jablonecká ulice na Proseku.
Více si o něm přečtěte v rubrice Téma měsíce. K dispozici máme také statistická čísla vypovída-
jící o bezpečnostní situaci v Praze 9. Ale protože si uvědomujeme, že nestačí jen konstatovat, že  
v porovnání s rokem 2007 došlo za devět měsíců loňského roku k mírnému nárůstu trestné čin-
nosti (o 432 trestných činů více) a současně k poklesu v objasněnosti těchto skutků (o 2,31 %), 
připravili jsme i konkrétní projekty pro zvýšení ochrany před negativními jevy. Například vedle 
projektu Community policing jsme se také podíleli na organizování projektu městské policie Seni-
or akademie.
Do nového roku mnoho z vás vstupuje s obavami z rostoucích cen za teplo a energii. V tomto 
vydání Devítky vám představujeme naši společnost Devátou energetickou, s. r. o., která spravuje 
a provozuje tepelné hospodářství těch zařízení, která jsou v majetku naší městské části.
A také se nezapomeňte informovat na podmínky, při jejichž splnění dosáhnete na grantyMěstské 
části Praha 9 vypsané pro oblasti využití volného času dětí a mládeže, životní prostředí a kultura, 
humanitární a sociální činnost, protidrogová činnost a prevence kriminality a na podpora provozu 
tělovýchovných zařízení. 
V novém roce 2009 vám přeji hodně zdraví, životní pohody a úspěchů váš starosta

Jan Jarolím

Starosta Městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím
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Zprávy z radnice
Děláme všechno pro spokojené bydlení

Nejen při pohledu na rodící se Nové Vysočany je možné konstatovat, že Praha 9 krásní. 
Ovšem každá strana má dvě mince, takže mnozí lidé křičí, že se zastavuje každé volné místo, 
kde by mohla být např. zeleň. A jak to vidí členka komise územního rozvoje a výstavby Rady 
MČ Praha 9 Alena Fimanová (ODS)?
Rozvoj výstavby všeobecně přináší vždy na jedné straně spokojenost a na druhé určitou neli-
bost a případné protesty proti probíhajícím změnám zejména našeho bezprostředního okolí. Je  
v zájmu nás všech, aby se území Prahy 9 rozvíjelo a přinášelo další možnosti spokojeného bydlení 
i pracovních příležitostí. V souvislosti se zahušťováním výstav-
by je proto důležité zvážit, zda doporučit určitý projekt k reali-
zaci a přispět tak k modernizaci nebo zachovat stávající využití 
byť i nevzhlednými chátrajícími a nevyužívanými stavbami či  
neupraveným prostranstvím, o které se majitel nestará. Proto 
komise územního rozvoje a výstavby posuzuje předkládané sta-
vební záměry z hlediska souladu záměru s celkovým charakte-
rem dotčené části území a případně zpracovanými studiemi. 
Zlepšila se podle vašeho názoru péče městské části o veřej-
nou zeleň? 
Určitě. Svědčí o tom nádherně revitalizovaný Park Přátelství 
na Proseku i Park Podvinní a také pokračující úprava veřejných 
parkových prostor před metrem Vysočanská či postupná úprava 
zeleně podél estakády. Oceňuji také to, že se podařilo získat na 
revitalizaci Parku Přátelství a Parku Podviní prostředky Evrop-
ské unie. Je vypracován přehled projektů, které mohou být po 
zpracování předloženy jako žádost o spolufinancování ze struk-
turálních fondů EU. A svědčí také o tom, že MČ Praha 9 usiluje 
o další zlepšení životního prostředí obyvatel Prahy 9. Dokládá to 
záměr vytvoření naučné stezky Prosecké skály, aleje u kostela na 
Proseku, cyklostezky z Vysočan na Prosek a do Letňan, úprava 
hřišť, záměr zřídit přírodní park v okolí Rokytky, který by nava-
zoval na již zřízený park Rokytka ve Vysočanech  apod.
Za prospěšný a žádoucí považuji úmysl radnice občany Prahy 9 intenzivněji než doposud zapo-
jovat do rozhodování o přeměně veřejných prostor, jako je např. v současné době budoucí vzhled 
Jablonecké ulice na Proseku. Větší pozornost by však bylo třeba věnovat úklidu veřejných prostor, 
stavu chodníků a veřejného osvětlení v méně frekventovaných lokalitách. 
Jaká kritéria především sleduje komise, když posuzuje jednotlivé projekty?
Komise územního rozvoje a výstavby posuzuje předkládané stavební záměry jednotlivých inves-
torů z hlediska dodržení stanovených koeficientů zastavitelnosti, zejména výškových, a soulad  
s celkovým charakterem dotčené části  zemí. Nedávno byl na jednání komise prezentován záměr  
k přestavbě a dostavbě bytových domů na Proseku, kde chtěl investor postavit bytový dům se 
čtyřmi nadzemními podlažími a v části dokonce se šesti. Vzhledem k tomu, že se jedná o území 
sousedící s historickou částí Proseka a dům podle předložené prezentace by vzhledově výrazně 
nevhodně ovlivnil dotčené území, komise s předloženým návrhem nesouhlasila, a to zejména  
s ohledem na architekturu okolních budov. Investorovi bylo doporučeno využít již stávající studie 
daného území a svůj záměr přehodnotit. Komise také posuzuje, zda je či bude vyřešeno zajištění 
infrastruktury v nově budované bytové výstavbě. Proto např. souhlasila se změnou územního plá-
nu „Tesla Kolbenova“ ve Vysočanech, u ulice Kolbenova, ve smyslu změny funkčního využití tak, 
aby podpořila myšlenku propojení tohoto rozsáhlého územního celku s okolními projekty.
Bývalý areál Tesly o rozloze cca 15 ha, využívaný původně ke strojírenské výrobě, by měl být 
podle záměru investora rozvinut v novou městskou čtvrt s maximálním možným zastoupením 
všech urbanistických složek s vnitřním systémem zeleně. Důležitým faktorem při posuzování je 
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i vyřešení dopravní obslužnosti, aby se doprava neúměrně nezahušťovala, a také vyřešení parko-
vání, kde jednoznačně preferujeme umístění parkovacích míst v podzemí. Pokud tedy investor 
nesplňuje tato hlediska, doporučí komise jejich vyřešení a přepracování předkládaných studií, 
případně záměr nedoporučí. (Rozhovor vedla M. Kurková)

Počet obyvatel „devítky“ roste, je třeba rozšiřovat  
zdravotnické i sociální služby

Ještě před dvěma lety žilo na „devítce“ 45 389 obyvatel. Zvyšující se porodnost, příliv nových 
nájemníků do nově dokončených bytů a snižující se úmrtnost způsobují nárůst počtu lidí, který 
by měl podle střízlivých odhadů v roce 2015 dosáhnout více než 66 tisíc a v roce 2020 dokonce  
77 tisíc.
„I to je důvod, proč k prioritám naší městské části patří zdravotnictví a sociální péče,“ kon-
statuje radní MČ Praha 9 Tomáš Portlík. „A protože jediné zdravotnické zařízení, které je v 
našem majetku a které tedy můžeme ovlivňovat, je Poliklinika Prosek, chceme do její rekon-
strukce a rozšíření investovat v průběhu několika příštích let téměř půl miliardy korun tak, aby-
chom adekvátně rozšířili nabídku zdravotnických služeb. 
Nemluvě o tom, že budova polikliniky byla postave-
na v sedmdesátých letech a do stavebních oprav se za 
celou dobu téměř žádné finanční prostředky nedávaly.  
V první etapě, v níž by měla být provedena nástavba třetího 
podlaží nad severním dvoupodlažním křídlem polikliniky, 
vzniknou na ploše necelých tisíc metrů čtverečných nové 
ordinace a zázemí pro ně, a to nákladem ve výši 30 mili-
onů korun. Součástí prací bude i rekonstrukce stávajících 
prostorů, které na budoucí nástavbu bezprostředně navazu-
jí.“ „Předpokládáme, že stavební povolení bude vydáno do 
konce června letošního roku, stavební práce by pak měly 
být dokončeny do osmnácti měsíců od vydání povolení, 
tedy do konce roku 2010,“ dodává zástupce starosty MČ 
Praha 9 Jaroslav Tomšů.
Rekonstrukce polikliniky bude pokračovat nástavbou nad 
přízemním pavilonem, kde se dnes nachází Lékařská služ-
ba první pomoci. Vzniknou zde dvě podlaží rovněž s plo-
chami pronajímatelnými pro zdravotnické služby. „Chce-
me, aby zdravotnictví bylo jednou z rozpočtových priorit 
i pro příští roky,“ říká Tomáš Portlík a na otázku, jaký je 
další harmonogram prací rekonstrukce Polikliniky Prosek 
odpovídá: „Připraveny máme i další etapy, ale bude záležet 
na rozhodnutí budoucího zastupitelstva městské části kdy a 
jak budou realizovány.“ 
Co ovlivňuje skladbu obyvatelstva Ke konci roku 2006 
žilo na území „devítky“ 45 389 obyvatel. Jejich průměrný 
věk činil 41,75 roku. Dětí do 14 let bylo 5482, seniorů nad 65 let zde žilo 7584. K nejsilnějším 
věkovým skupinám patřilo zastoupení lidí ve věku 30 až 34 let (11,3 %) a 60 až 64 let (9,4 %). Za 
nimi následovaly věkové skupiny 25 až 29 let (8,8 %) a 35 až 39 let (8,3 %).
Pro budoucí vývoj věkové struktury obyvatelstva je důležitá porodnost, úmrtnost a migrace oby-
vatelstva.
Migrace Podle plánované výstavby nových bytů bude v Praze 9 do konce roku 2020 téměř  
o 15 tisíc bytů více. (Koncem roku 2006 bylo evidováno celkem 19 168 bytových domácností.) 
Vývoj struktury obyvatelstva na „devítce“ tedy nejvíce ovlivní lidé, kteří se sem přistěhují. Počítá 
se, že to budou obyvatelé v produktivním věku, kteří se stěhují nejčastěji. Věkové skupiny 15 až 
49 let dokonce činily ve struktuře imigrantů do Prahy v roce 2006 téměř 85 %.

Mgr.Tomáš Portlík
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Porodnost Porodnost v Praze od roku 1999 roste a v roce 2006 dosahovala podle statistik 10,6 
živě narozených dětí na tisíc obyvatel. Tento vývoj způsobilo hlavně to, že se děti začaly rodit sil-
ným populačním ročníkům žen narozených v sedmdesátých letech. Celkově však populace stárne. 
A třebaže se předpokládá „omlazování“ obyvatelstva „devítky“ díky lidem, kteří se sem přistěhují 
do nových bytů, což jsou především lidé v produktivním věku, neočekává se zvyšování porodnos-
ti. Pravděpodobnější je postupný pokles až na úroveň necelých 7 promile v roce 2020. 
Úmrtnost Počet lidí v Praze, kteří zemřeli, od konce 80. let pozvolna klesá. V roce 2006 dosáhl 
10,4 zemřelých na tisíc obyvatel. Hlavní město má sice ve skladbě obyvatel zastoupeno velké 
procento seniorů, ale očekává se, že i nadále bude úmrtnost klesat. 
Trendy vývoje obyvatelstva Prognózy vývoje počtu a věkové struktury obyvatel v Praze 9 do 
roku 2020 jsou zpracovány ve třech variantách. Nízká vychází z nízké porodnosti a obydlenosti 
nových bytů a vysoké úmrtnosti. Vysoká varianta z vysoké porodnosti a obydlenosti nových bytů 
a nízké úmrtnosti. Střední, která je nejpravděpodobnější, předpokládá hodnoty porodnosti a úmrt-
nosti ve střední variantě. Tu můžeme charakterizovat jako variantu s klesající porodností a zpo-
čátku stagnující úmrtností, která však zhruba od roku 2013 nabírá klesající tendenci. Až do roku 
2020 by podle předpokladů střední varianty měl růst počet obyvatel Prahy 9, a to ze 48 tisíc na 
77 tisíc. Oproti roku 2006 se jedná o zvýšení o 70 %. Způsobí to především přistěhování nových 
lidí, kteří se také „podepíší“ pod vyšší porodnost. Zajímavostí je, že od roku 2012 bude mezi oby-
vateli více mužů než žen. To je způsobeno jednak strukturou imigrantů, mezi kterými se počítá  
s více muži než ženami, a obecně vyšším zastoupením mužů v mladších ročnících. Při porov-
nání věkové struktury obyvatelstva mezi lety 2006 a 2015 se předpokládá nárůst obyvatel ve 
všech věkových skupinách s výjimkou skupiny 60 až 69 let. Tady pravděpodobně dojde k poklesu  
o 8 %. Nejvyšší relativní nárůst podle odhadů zaznamená obyvatelstvo ve věku 40 až 49 let (nárůst 
148 %) a senioři nad 90 let (nárůst 78 %). Potěšující je třetí pořadí, nárůst nejmladších ročníků 
do 9 let a od 10 do 19 let (shodně nárůst 61 %). Stejný trend pokračuje i při porovnání věkové 
struktury mezi lety 2006 a 2020. Opět se nejvíce zvýší počet obyvatel ve věku 40 až 49 let (nárůst 
210 %) a obyvatel nad 90 let (nárůst 101 %). Pokles ve věkové skupině lidí 60 až 69 let činí 20 %. 
Podle nízké varianty dojde k nárůstu počtu obyvatel Prahy 9, a to na 63 tisíc v roce 2015 (o 39 %)  
a téměř na 72 tisíc v roce 2020 (o 58 %). Vysoká varianta předpokládá strmý nárůst počtu oby-
vatel. Ten se postupně vyšplhá až téměř na 85 tisíc, což je skoro o 87 % více než v roce 2006. 
Meziročně v letech 2014 až 2015 a 2019 až 2020 by mělo přibýt více než deset tisíc obyvatel. To 
je důsledek vysoké porodnosti a vysoké obsazenosti nově postavených bytů. 
Senioři a sociální služby Koncem roku 2006 žilo v Praze 9 celkem 7584 seniorů ve věku 65 a 
více let. To představuje 16,7 % populace. V příštím roce by jejich počet měl stoupnout na 9500 a 
v roce 2013 dokonce více než na 10 500. V letech 2016 až 2020 by se měl udržovat nad hranicí 11 
tisíc. Zastoupení nejstarší skupiny obyvatel ve věku 85 let a více je důležité zejména pro předpo-
věď požadavků, které budou kladeny na pracovníky sociální péče a domy pečovatelských služeb.  
V roce 2006 bylo na „devítce“ 549 lidí této věkové skupiny. Do roku 2010 by jejich počet měl 
vzrůst o 40 %, do roku 2015 o 66 % a do roku 2020 o 80 %. V současné době jsou v Praze 9 dvě 
zařízení pečující o seniory. Domov seniorů s kapacitou 77 míst a Dům s pečovatelskou službou se 
110 místy. Požadavků na místa je však více, než bývá aktuální volná kapacita. „Dobrou zprávou 
však je, že ještě letos začnou práce na denním stacionáři pro seniory, kteří trpí některou z forem 
demencí jako například Alzheimerovou chorobou. Jeho zřízení je plánováno v budově bývalé 
jídelny v areálu penzionu pro seniory v Hejnické ulici,“ dodává radní Tomáš Portlík. S vydáním 
stavebního povolení se počítá do konce června letošního roku a stavební práce první etapy by měly 
být dokončeny v létě 2010. V denním stacionáři by se zhruba o deset až patnáct seniorů (počet 
by se odvíjel od toho, v jakém zdravotním stavu by jednotliví klienti byli) starali tři pracovníci 
– zdravotník, sociální pracovník a pedagog-arteterapeut. Kromě denního stacionáře pro seniory 
se v Hejnické také počítá se zázemím Střediska sociální péče, které poskytuje sociální služby  
v širokém okolí. Stavební práce v dalších etapách by pak měly umožnit, aby objekt sloužil také 
jako zázemí pro zajištění sociální péče a pro zaměstnávání osob se sníženou pohyblivostí (vozíč-
káři). 
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Mateřská škola Veltruská otevřela nový pavilon

První školní den začal obzvláště radostně pro některé rodiče předškoláků z Prahy 9. Jejich děti 
totiž nastoupily do nově otevřeného pavilonu Mateřské školy Veltruská na Proseku.
„Devítka“ otevřením tohoto pavilonu získala 50 nových míst pro tříleté a čtyřleté kluky a holčič-
ky. „Neustále slýchám nářky na omezené finanční prostředky, které má naše městská část, což 
se projevovalo například tím, že velkou bolestí poslední doby byl nedostatek míst v mateřských 
školách. Jsem proto rád, že v tuto chvíli mohu říci, že situace se v tomto směru mění k lepšímu,“ 
konstatoval 31. srpna při slavnostním otevření nového pavilonu mateřské školy starosta „devítky“ 
Jan Jarolím. Přítomni byli členové městské rady, školské komise a ředitelky ostatních mateřských 
škol Prahy 9. „Ještě před rokem tu byla v zemi obrovská díra a rodiče se mě s pochybnostmi ptali, 
zda stavba nenarušuje chod školky. Dnes tu stojí krásný nový pavilon a ti, co pochybovali, nám 
chodí děkovat,“ dodala ředitelka mateřské školky Renata Šibravová. Výstavba pavilonu přišla na 
více než 20 milionů korun a byla dokončena letos na jaře. Následné vybavení tříd stálo bezmála 
milion korun. „Bylo nutné také upravit zahradu tak, aby areál mateřské školy byl rozšířen o dosta-
tečné prostory na výchovu a vzdělávání dětí,“ dokresluje místostarosta Prahy 9 Zdeněk Davídek. 
Děti se mohou těšit z krásného prostředí a nového a moderního vybavení. Před dokončením je také 
nové hřiště s bezpečnostním povrchem. „Kapacita školky je zcela naplněna,“ konstatuje Renata 
Šibravová.
„A přestože jsme nepokryli všechny požadavky rodičů, nakonec se ukázalo, že spousta maminek 
je na mateřské dovolené a umístit dítě do školky relativně nepotřebuje.“ Školní vzdělávací pro-
gram v Mateřské škole Veltruská se zaměřuje na výuku anglického jazyka a ekologii. Angličtinu 
se děti od tří let učí dvakrát do týdně s rodilým mluvčím, jednou týdně s učitelkou MŠ. V rámci 
ekologického programu kromě jiného si malí zahradníci pěstují zeleninu a květiny na ekologic-
ké zahrádce. V současné době, kdy mateřské školy praskají ve švech, jsou dvě nové třídy pro  
Prahu 9 výrazným posílením. Do budoucna plánuje „devítka“ rozšíření dalších mateřských škol. 
„Z hlediska případného rozšiřování kapacit je v úvaze nástavba pavilonu v MŠ Novoborská, zatím 
je podána žádost o stavební povolení,“ říká Zdeněk Davídek. „Pokud vše půjde hladce, nově třídy 
by zde mohly být otevřeny příští rok v září.“

Počet míst ve školkách roste
Rozhovor se zastupitelkou Mgr. Alenou Fimanovou vedla Marie Kurková
Mgr. Alena Fimanová (ODS) pracuje v Zastupitelstvu „devítky“ od roku 2006. Působí ve školské 
komisi a komisi územního rozvoje a výstavby Rady MČ Praha 9.
Působíte ve školské komisi. Co v ní nejčastěji řešíte? 
Nejvíce řešíme potřeby škol a školských zařízení z hlediska zřizovatele, to znamená materiální 
vybavení, stav a opravy školských budov, projednáváme finanční rozpočtové záležitosti a před-
kládáme návrhy na jejich úpravu. Sledujeme také výsledky hospodaření jednotlivých škol. Velkou 
pozornost věnujeme využití kapacit škol, zejména mateřských, kde se stejně jako v jiných městech 
projevuje nedostatek míst. Proto je jistě dobrá zpráva pro veřejnost, že od září 2009 budou otevře-
ny dvě další třídy v MŠ Veltruská. Školská komise posuzuje činnost jednotlivých  kol a zejména 
hodnotí práci jejich vedení. Zabýváme se výsledky práce ředitelek MŠ a ZŠ při jejich finančním  
hodnocení, sledujeme spolupráci se zřizovatelem. Pravidelně pořádáme jednání v konkrétní MŠ 
nebo ZŠ, kde má vedení školy možnost seznámit členy komise se stavem budovy, vybavením  
a potřebami školy a prezentovat svoji práci i práci celé školy. Školská komise se zabývá i výsled-
ky výchovně vzdělávacího procesu. V souladu se školským zákonem začaly MŠ aZŠ realizovat 
vlastní školní vzdělávací programy. 
Co považujete za největší problém ve školství v Praze 9?
Školství věnuje MČ Praha 9 velkou pozornost, řada problémů je postupně řešena. Především 
poskytování nemalých finančních prostředků na provoz, obnovu a modernizaci či rekonstrukci 
budov. Jiná otázka je využití a rozšíření kapacit škol. Spolu s rostoucí bytovou výstavbou a příli-
vem obyvatel je třeba řešit i problematiku občanské vybavenosti, tedy také výstavby nových MŠ 
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a ZŠ. Proto je připravována výstavba pavilonu v MŠ U Vysočanského pivovaru. Nástavba bude 
realizována také v MŠ Novoborská 611. Se zvýšením kapacity se počítá v MŠ Kovářská pavilon 
Školička. V letošním roce je rovněž plánováno vypracování projektové dokumentace  pro územ-
ní rozhodnutí pro výstavbu další mateřské školy v lokalitě Klíčov, Krocínka. Někdy se trochu 
zapomíná na ty, kteří v našich školách pracují a na jejichž 
práci a přístupu záleží nejvíce, jaká škola je. Školská 
komise si je této skutečnosti vědoma a proto podporuje 
každoroční vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu 
k částečnému ocenění práce zaměstnanců škol i akce pro 
zaměstnance škol.
Co se vám v poslední době podařilo prosadit? 
Podrobně se zabýváme požadavky jednotlivých MŠ a  
ZŠ na výši neinvestičního příspěvku zřizovatele na pro-
voz, vybavení a drobné opravy. V již  chváleném návrhu 
rozpočtu na rok 2009 byl tento příspěvek navýšen proti 
návrhu rozpočtu na rok 2008 zhruba o 6,5 mil. Kč. Tato 
částka zahrnuje i posílení příspěvku o účelové prostředky 
na nákup školního nábytku ve výši 1,5 mil. Kč, na nákup 
HW a SW pro zlepšení vybavení škol informačními tech-
nologiemi ve výši 1,5 mil. Kč. výdaje na investice pro 
školství na rok 2009 v Praze 9 byly schváleny ve výši cca 
35,5 mil. Kč, což je téměř trojnásobek proti roku 2008 
a budou použity hlavně na modernizaci, rekonstrukci 
budov a zařízení. V souvislosti s již zmíněným problé-
mem nedostatku kapacit MŠ považuji za důležité, že byla 
i díky školské komisi dohodnuta jednotná kriteria pro při-
jímání dětí do MŠ v Praze 9.

V Hrdlořezech se s mateřskou školou nepočítá
Téma mateřských škol v Praze 9 vzbudilo zájem také rodičů v Hrdlořezích.
Za ně se ptá Lucie Góčová, zda Městská část Praha 9 počítá se zřízením mateřské školy i tady. 
„Mateřská škola v Hrdlořezech zoufale chybí,“ napsala. „Až dosud řešily maminky z Hrdlořez 
tuto situaci dojížděním do nejbližších mateřských škol ve Vysočanech, případně umísťovaly své 
děti do školek v Praze 3, kam je to přece jenom o něco blíž. Kapacity školek na „trojce“ jsou ale 
značně napjaté a logicky Praha 3 přednostně umísťuje děti ze své městské části…“
Městská část Praha 9 však s vybudováním mateřské školy v Hrdlořezech nepočítá. „Není zde 
žádná plocha vhodná pro její stavbu určená územním plánem, navíc tu MČ Praha 9 žádný poze-
mek vhodný pro školku nevlastní,“ vypočítává místostarosta „devítky“ Zdeněk Davídek a dodává: 
„V neposlední řadě stačí stávající kapacita mateřských škol na Jarově (Praha 3), nebo U Vysočan-
ského pivovaru (Praha 9). Nedostatek míst ve školkách je totiž relativní, mezi neuspokojenými 
žadateli jsou podle našich zkušeností jen matky na mateřské dovolené, nikoliv zaměstnané matky. 
Samozřejmě, že situaci sledujeme, ale je nutné věc posuzovat i optikou desítek let, protože co se 
školkou, když nemá děti? Navíc případná stavba by přišla na 100 milionů korun a celkový rozpo-
čet Prahy 9 je zhruba 250 milionů.“

Projekt Agora 
Jak by podle vás měla v budoucnu vypadat Jablonecká ulice na Proseku? Městská část Praha 9 
je dynamicky se rozvíjející částí Prahy. Kromě rozvojových území zahrnuje také velké pražské 
sídliště Prosek a Střížkov. Cílem radnice Prahy 9 je postupně zlepšovat vzhled sídlišť a přispět 
tak ke zvýšení kvality života jejich obyvatel. Má přitom v úmyslu zapojit občany městské části 
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do rozhodování o přeměně veřejných prostor ještě intenzivněji než dosud. Proto také světlo světa 
spatřuje projekt Agora. 
Agora bylo v antickém Řecku náměstí, tržiště. Ale nepředstavovala jen obchodní centrum. Stály 
zde administrativní a veřejné správní budovy, soudy, chrámy. Tady občané nacházeli veřejné služ-
by i vše, co potřebovali k běžnému životu. Nakupovalo se tu, prodávalo, ale zároveň se na agoře 
dělala politika, protože tu mohl každý svobodně projevit svůj názor. A po vzoru starověké agory 
chce se svými občany diskutovat také radnice Prahy 9. Na programu diskuse je úprava Jablonecké 
ulice a plánovaná výstavba multifunkčního domu služeb a nového veřejného prostranství mezi 
ulicí Jabloneckou a Měšickou. Lidé by sami svými nápady a zkušenostmi měli přispět do debaty 
o tom, jak by Jablonecká ulice měla v budoucnu vypadat a co by měl splňovat projekt nové-
ho centra služeb. Architekti, kteří zpracovali první koncept, budou následně konstruktivní připo-
mínky zapracovávat do konečného projektu. Zároveň budou mít více informací o tom, co lidem  
v okolí Jablonecké ulice vadí, co naopak potřebují, s čím jsou spokojeni. Součástí projektu bude 
též zjišťování názorů občanů na to, co je obecně v Městské části Prahy 9 trápí a co by chtěli změ-
nit. 
Jak se projekt realizuje? Projekt Agora, zahrnující diskusi o budoucnosti Jablonecké ulice, se 
sestává z několika postupných kroků. 

1. Participační komise Celý projekt řídí a usměrňuje takzvaná participační komise složená  
z členů Zastupitelstva Městské části Praha 9, úředníků radnice a architekta, ze zástupců veřejnosti, 
neziskového sektoru a obyvatel, kteří bydlí v okolí Jablonecké ulice. Poprvé se komise sejde 8. 
ledna 2009. Jejím úkolem bylo připravit informační kampaň a dotazník, určený obyvatelům žijícím  
v Jablonecké ulici a jejím okolí, v němž budou odpovídat na otázky týkající se jejich spokojenosti 
s bydlením v této lokalitě, popř. jaké úpravy okolí by přivítali či jaké nejsou ochotni akceptovat. 

2. Řekněte svůj názor Dotazníky byly doručeny do každého bytu v bytových objektech v Jab-
lonecké ulici a jejím okolí a rovněž umístěny na webových stránkách Prahy 9. Je jen na každém, 
zda  tomu řekl své. Svůj názor by také mohly vyjádřit děti, samozřejmě hravou formou. Například 
v rámci činnosti Domu dětí a mládeže na Proseku bylo možné připravit dětské výtvarné soutěže, 
včetně fotografické, tematicky zaměřené. Nejlepší práce dětí byly vystaveny a představeny na 
veřejném setkání. 

3. Veřejné setkání Po vyhodnocení dotazníků byli občané pozváni na velké veřejné setkání, kde 
se o výsledcích dotazníkového šetření diskutovalo. V druhé části setkání se přítomní rozdělili 
podle zájmu na skupiny, které u pracovních stolů dotvářeli konkrétní plán místa (např. co je třeba 
zachovat a co je třeba změnit) v Jablonecké ulici a plánovanou výstavbu multifunkčního domu 
služeb. Občané s největším zájmem o další spolupráci vytvořili pracovní skupinu, která ve spo-
lupráci s architektem zapracovává návrhy vzniklé na veřejném setkání do studie. Výsledná studie 
bude představena na druhém veřejném setkání. Zároveň mohou být představeny i další projekty 
připravované městskou částí. 

4. Den pro panelové domy V rámci druhého setkání proběhl také happening - Den pro panelová 
sídliště. Tato akce se uskutečnila za spolupráce s Thomasem Volggerem, studentem architektury 
v Praze a Vídni. Lidé, kteří se jí zúčastnili, mohli vytvořit návrhy vzhledu fasád jednoho bloku 
panelových domů. Thomas Volgger je převedl do počítačové podoby a po setmění promítl přímo 
na fasády vybraného bloku domů. Lidé se tak mohli podívat se na své domy novýma očima.
Realizací projektu Agora chce Městská část Praha 9 ukázat ochotu a připravenost řešit problémy 
společně s veřejností a zároveň prohloubit svůj vztah k místu, kde žijí. Organizační stránku projek-
tu Agora má na starosti Agora CE, o. p. s. Občanské sdružení Agora Central Europe bylo založeno 
v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou  
a občany.
Jeho zakladatel Eric Berman při tom vycházel ze zkušeností se zapojováním veřejnosti v Nizoze-
mí. Na založení Agory CE se podílela nizozemská sesterská organizace Agora Europa a nizozem-
ský Institut pro veřejnost a politiku. 
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Tvář Jablonecké ulice

Celkem 2300 dotazníků bylo rozesláno do jednotlivých domácností ve východní části Jablonecké 
ulice a jejím okolí, jejichž prostřednictvím mohli občané „devítky“ projevit svůj názor na budou-
cí vzhled svého bydliště. Výsledky dotazníkové akce, kterou organizoval Úřad Městské části  
Praha 9, byly prezentovány na veřejném zasedání 26. března.
Do Projektu Agora, který měl občany zapojit ještě intenzivněji než dosud do rozhodování o pře-
měně veřejných prostor, v tomto případě části ulice Jablonecké, se aktivně zapojilo 364 lidí. Ti 
odevzdali dotazníky. A co si respondenti myslí o navrhované úpravě nového veřejného prostran-
ství mezi ulicí Jabloneckou a Měšickou? Zhruba polovina z nich by chtěla, aby úpravy přinesly 
rozšířené možnosti parkování pro místní obyvatele, více než třetina vidí využití pro volnočasové 
aktivity a třetina jako prostor pro  spolkové a kulturní vyžití.
O výsledcích dotazníkového šetření se na veřejném zasedání v Základní škole Novoborská nejen 
diskutovalo, ale také se u pracovních stolů dotvářel konkrétní plán budoucího vzhledu diskuto-
vané části Jablonecké ulice. Ten radnice představí na druhém veřejném setkání v Parku Přátelství  
na konci května. 

Jak by měla vypadat Jablonecká?
Ještě je několik dní na to, abyste projevili svůj názor na budoucí vzhled Jablonecké ulice na Pro-
seku. Dotazníky s odpověďmi je třeba odevzdat do 8. března.
Změny, v centru jejichž dění žijeme, často příliš nevnímáme, pakliže ovšem nejsou tak dynamické, 
jako rozvoj okolo nás v Praze 9. Tvář „devítky“ se mění téměř denně. Radnice Prahy 9 se podílí 
na zlepšování veřejných prostranství i vzhledu městské části a snaží se tak přispívat ke zvýšení 
kvality života svých obyvatel. Přitom má v úmyslu občany ještě intenzivněji než dosud  zapojovat 
do rozhodování o přeměně veřejných prostor. V současné době je žhavou otázkou budoucí vzhled 
Jablonecké ulice na Proseku. „Rádi bychom znali váš názor na její úpravu, plánovanou výstavbu 
multifunkčního domu služeb a navrhovanou úpravu nového veřejného prostranství mezi nově 
vybudovanou pěší zónou u pošty a vjezdem do OD Billa. Přivítali bychom, kdybyste sami svými 
nápady a zkušenostmi přispěli do debaty o tom, jak by Jablonecká ulice měla v budoucnu vypadat 
a co by měl splňovat projekt nového centra služeb,“ říká starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím. 
Jak to probíhá? Celý projekt řídí a usměrňuje takzvaná participační komise složená ze zástupců 
veřejnosti, neziskového sektoru, z členů Zastupitelstva MČ Praha 9, úředníků radnice, architekta 
a obyvatel, kteří bydlí v okolí Jablonecké ulice. Připravila například dotazník, který mohou vypl-
ňovat lidé žijící v Jablonecké ulici a jejím okolí. Z odpovědí v něm získá radnice přehled o tom, 
jak jsou spokojeni s bydlením v této lokalitě, popř. jaké úpravy okolí by přivítali či jaké už nejsou 
ochotni akceptovat. Vyhodnocení dotazníků se uskuteční 26. března na prvním velkém veřejném 
setkání v Základní škole Novoborská. O výsledcích dotazníkového šetření se tu bude nejen dis-
kutovat, ale také u pracovních stolů dotvářet konkrétní plán budoucího vzhledu Jablonecké uli-
ce. Ti, kteří mají největší zájem o další spolupráci, vytvoří pracovní skupinu, jež ve spolupráci 
s architektem zapracuje návrhy vzniklé na veřejném setkání do studie. Tu radnice představí na 
druhém veřejném setkání v Parku Přátelství na konci května. Jak dotazník vyplňovat? Dotazník 
je anonymní a je určen osobám starším 15 let. Každá domácnost obdržela jeden. V případě, že 
by jej chtělo vyplnit více členů domácnosti, jsou prázdné dotazníky k dispozici v Informačních 
centrech MČ Praha 9 nebo jej můžete najít na webových stránkách MČ Praha 9 - www.praha9.cz. 
Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Jestliže jsou pro vás některé otázky příliš osobní, nemusíte na 
ně odpovídat. U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak. Prosíme, dodržujte 
instrukce k vyplnění. Nesprávně vyplněné otázky nemohou být zpracovány. Po vyplnění vhoďte  
otazník do sběrných boxů, které najdete: 

• Informační centrum MČ Praha 9 - Poliklinika Prosek 
• Informační centrum MČ Praha 9 – radnice 
• Sídlo firmy Tommi – Jablonecká 7
- Česká pošta – Verneřická 407/6, Střížkov
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Jablonecká – výsledky ankety

Výsledky dotazníkového šetření o úpravě Jablonecké ulice a o plánované výstavbě multifunkční-
ho domu služeb a nového veřejného prostranství mezi ulicí Jabloneckou a Měšickou byly prezen-
továny na veřejném setkání 26. března. (Celé znění bylo publikováno na www.praha9.cz )
Dotazníky byly distribuovány do více než dvou tisíc domácností vybrané části Prahy 9. Do sběr-
ných boxů se jich vrátilo 354 kompletně a správně vyplněných, což je v případě takovýchto anket 
velmi dobrý výsledek. Nejvíce se zapojili obyvatelé Jablonecké ulice, kterých se také plánované 
a diskutované úpravy nejvíce dotýkají – čtvrtinu vzorku tvoří obyvatelé Jablonecké čp. 10 až 36 
a další čtvrtinu obyvatelé Jablonecké čp. 3 až 9. „Jsme velmi spokojeni, kolik zajímavých názorů 
jsme získali a chceme tímto způsobem s občany i nadále komunikovat,“ zhodnotil anketu starosta 
Prahy 9 Jan Jarolím. Velkým zájmem občanů byl příjemně překvapen i místostarosta „devítky“ 
Zdeněk Davídek, který dodal: „Samozřejmě, že jednotlivé konstruktivní podněty budeme do pro-
jektů zapracovávat.“
Nejvíce pálí nedostatek míst k parkování. K plánovaným úpravám v Jablonecké ulici patří i vyře-
šení systému parkování a úprava náměstíčka u cukrárny včetně pokračování pěší zóny od pošty. 
V případě náměstíčka je záměrem vybudovat dvě patra podzemních garáží pro potřeby okolo 
bydlících obyvatel a nový objekt v nadzemní části. Účel a funkce nové výstavby mohou ovlivnit  
i obyvatelé Proseka. V nové budově na náměstíčku se nemusí jen bydlet. Ze šesti nabízených 
funkcí (viz graf) vybral největší podíl respondentů právě rozšíření možností parkování pro míst-
ní obyvatele (dva z pěti dotázaných). Více než třetina by uvítala nabídku volnočasových aktivit 
(např. bowling).
Necelá třetina dotázaných si myslí, že nová budova by měla disponovat prostorami pro kulturní  
a spolkové využití. Další by tady rádi viděli restaurace, obchody a služby.  
Funkce nové budovy na náměstíčku: rozšíření možností parkování pro místní – 40 %, volnočasové 
aktivity – 37 %, kulturní a spolkové vyžití – 30 %, restaurace – 16 %, obchody a služby – 14 %, 
kanceláře, instituce – 1 %, jiné – 27 %, nevím – 9 %. 
Parkování: Jedním z vážných problémů, který trápí obyvatele Proseka, ať již vlastní automobil 
či nikoliv, je parkování. Jedni nemají kde zaparkovat a druzí jsou roztrpčeni velkým množstvím 
aut, která stojí i na chodnících, zasahují do zeleně, nebo brání dalšímu pohybu. Městská část pro-
to uvažuje o změnách v Jablonecké - o úpravě povrchového parkování v úseku od hranice nově 
vybudované pěší zóny u pošty po vjezd do OD Billa. Znamená to podélné parkování u chodníku 
a uprostřed dvě řady šikmého parkování.
Co by v Jablonecké řešili obyvatelé Proseka? Třetina respondentů si myslí, že je třeba upravit 
povrchy chodníků. Více než čtvrtina chce snížit počet parkujících automobilů na povrchu. Více 
než čtvrtina by uvítala obnovu staré a nevyhovující zeleně. Čtvrtina by naopak řešila zvýšení 
počtu parkovacích míst i na úkor části zelených ploch. Menší podíl dotázaných vidí jako potřebné 
vyřešit umístění kontejnerových stání a upravit povrchy komunikací. Necelá desetina dotázaných 
si myslí, že v případě Jablonecké není třeba nic řešit. Lidé však mají výhrady i k veřejným pro-
stranstvím, která již prošla rekonstrukcí, například k „náměstí u pošty“. Nejvíce je tady zlobí málo 
zeleně – květinových záhonů a nových stromů, a především pak ohraničený oblázkový povrch, 
tzv. kačírek, kdy kamínky jsou kluzké a stále rozházené. 
A jaké úpravy jsou nutné pouze podle obyvatel Jablonecké čp. 10 – 36 (85 respondentů)? 
povrchy chodníků – 39 %, více parkovacích míst i na úkor zeleně – 34 %, obnova staré a nevyho-
vující zeleně – 28 %, méně parkovacích míst na povrchu – 25 %, umístění kontejnerových stání 
– 21 %, povrchy komunikací – 16 %, nic – 8 %, jiné – 4 %. 
Co s prostranstvím za věžáky? Dalším místem, kde by mohlo dojít k úpravám či změnám, je 
prostranství za věžáky směrem k Parku Přátelství a OD Billa. Avšak tři čtvrtiny dotázaných se 
shodují, že tady žádné úpravy nejsou potřeba. Jen o málo více než desetina dotázaných by uvítala 
úpravu tohoto prostranství. Navrhují doplnit zeleň, vytvořit relaxační zónu s lavičkami v zeleni, 
upravit a  prořezat stávající zeleň, nebo prostor přizpůsobit dětem – například nabídnout jim mož-
nost sáňkování, vytvoření hřiště. 
A co si myslí obyvatelé věžáků, lidé bydlící v Jablonecké čp. 3 - 9? Jedná se o 94 respondentů. 
Tři čtvrtiny soudí, že stávající podoba prostranství je vyhovující. Necelá pětina by úpravy uvítala 
a desetina o takové možnosti ještě nepřemýšlela a zatím se nedokázala rozhodnout. 
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Co by mělo vzniknout v prostoru za věžáky? doplnit zeleň – 25 %, relaxační zóna, zeleň, lavič-
ky – 13 %, upravit, prořezat zeleň – 13 %, sáňkování pro děti – 13 %, rozšířeni ploch pro děti 
(park pro děti, hřiště) – 10 %, úprava cest a cestiček – 10 %, parkoviště pro místní obyvatele –  
8 %, lepší pořádek, úklid po psech – 5 %, zbudovat podzemní garáže – 5 %, navázat koncepčně na 
Park Přátelství – 3 %, odstranit stožáry vysokého napětí – 3 %, opravit kanály – 3 % vybudovat 
chodníky na vyšlapaných pěšinách – 3 %, vymezit v těsném okolí věžáků polosoukromý prostor  
s omezením přístupu veřejnosti – 3%.

Garáže v Lovosické ulici budou
Výstavba vícepodlažních garáží u ulice Lovosická začala v roce 2005. Městská část Praha 9 tuto 
výstavbu od počátku podporovala. 
Deficit dopravy v klidu je totiž v dané lokalitě 1427 parkovacích stání. „Koncepce sídliště Prosek 
navržená v počátku šedesátých let minulého století vycházela z jiných společenských podmínek, 
zejména malého průměrného počtu automobilů na jednu domácnost. Vzhledem k tomu byla také 
budována parkovací stání,“ říká zástupce starosty Ing. Zdeněk Davídek. „V současné době je však 
situace již neúnosná a je proto třeba ji řešit,“ dodává. Využívání parcel povrchovými parkovišti 
na úkor zeleně nepřipadá v úvahu. Výstavbu hromadných garáží proto považuje Městská část  
Praha 9 za jedno z nejvhodnějších řešení. Proti němu se však postavili někteří občané dané loka-
lity, kteří svou aktivní účastí v územním i stavebním řízení dosáhli výrazného opoždění procesu 
výstavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána již 31. 3. 2005, to však v důsledku 
průtahů nabylo právní moci až 1. 11. 2008 a ze stejných důvodů se zpozdila i právní moc staveb-
ního povolení, o které stavebník žádal dne 1. 9. 2006. Toto rozhodnutí nabylo právní moci až dne 
10. 10. 2008. Vzhledem k průtahům a nově vzniklé finanční krizi klesla i poptávka po parkovacích 
místech. Investor totiž nepočítal se zapojením úvěrových prostředků a stavbu chtěl financovat  
z jednotlivých plateb klientů. V důsledku výše uvedených skutečností došlo k zastavení stavby.
V listopadu roku 2008 zahájil stavbu Průmstav, a. s., ale po vyhloubení stavební jámy a založení 
svislých konstrukcí investorovi SBD STAVEG došly peníze, neboť z plánovaných 322 garáží se 
podařilo investorovi prodat pouze 149 garáží a prodej dalších sedmnácti je před podpisem. Zbylé 
garáže si rezervovaly firmy CPM, s. r. o. a realitní společnost pana Poláčka, avšak svým závazkům 
nedostály a nyní tak SBD STAVEG nemá potřebné finance na dokončení stavby. Obyvatelům 
okolních ulic tím ovšem vznikají potíže a ptají se, co se bude dít s vykopanou jámou. Stejně tak 
149 lidí žije v nejistotě. Městská část Praha 9 se proto rozhodla převzít na sebe část zodpovědnosti 
za vzniklou situaci.
„V případě, kdy Městská část Praha 9 nepřevezme obchodní podíl ve společnosti STAVEG Garáže 
Lovosická, s. r. o., může být na tuto společnost podán návrh na konkurz, který by celou situaci 
značně zkomplikoval a rozestavěnost místa by se v důsledku soudních sporů mohla protáhnout na 
několik let,“ varuje radní bc. Tomáš Portlík. Někteří obyvatelé Jetřichovické ulice by situaci řešili 
například zasypáním jámy, jako například Ing. Zdenka Jakšová, která ve svém dopise starostovi 
píše: „Radnice by měla stavbu zrušit a investor by měl dát pozemek do původního stavu.“ Je však 
potřeba zdůraznit, že pouhé zasypání stavby problém počtu parkovacích míst neřeší. Od března 
letošního roku vede SBD STAVEG jednání s Městskou částí Praha 9 o řešení vzniklé situace. 
Na výstavbu těchto garáží byla založena společnost STAVEG Garáže Lovosická, s. r. o., která 
je stoprocentně vlastněna SBD STAVEG. MČ Praha 9 nechala zpracovat audit této společnosti 
a kontrolní porovnávací rozpočet stavby. V současné době radnice Prahy již učinila konkrétní 
kroky ke zdárnému vyřešení této problematické situace. Rada městské části na svém posledním 
zasedání schválila odkup obchodního podílu společnosti. Toto rozhodnutí 18. června potvrdilo na 
svém zasedání také zastupitelstvo Městské části Praha 9. „Jednání se společností SBD STAVEG 
byla dlouhá a složitá, od počátku jsme hledali smysluplné řešení a za tento výsledek jsem rád,“ 
říká starosta Městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím a dodává: „Po tomto schválení je v současné 
době v případě odkupu obchodního podílu od SBD STAVEG vše připraveno ke zdárné realizaci  
a dokončení garáží do konce letošního roku. Stejně tak je připraveno dalších zhruba 17 zájemců  
o koupi garáží, a tak lze předpokládat rentabilitu celého projektu. 
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Garáže v Lovosické ulici

Jako mávnutím kouzelného proutku rostou vícepodlažní garáže v ulici Lovosická na Proseku poté, 
co se jejich majitelem a investorem stala Městská část Praha 9.
„V současnosti je hotová hrubá stavba včetně střechy, provádí se práce na obvodovém kontakt-
ním zateplovacím plášti, aplikuje se finální probarvená stěrka,“ vypočítává stavbyvedoucí garáží 
v Lovosické Milan Štefl a pokračuje hod-
nocením postupu práce v interiérech: 
„Dokončili jsme malby, provádíme poly-
uretanové podlahové stěrky v dolních pat-
rech, v horních probíhá brokování podla-
hy.“ Zvenku jsme mohli vidět, že dělníci 
finišují při hrubých terénních úpravách. 
K nájezdu do garáží bude sloužit ocelová 
rampa umístěná vně objektu, jejíž montáž 
se právě připravovala. Do přízemí řidiči 
najedou přímo z ulice, do suterénu se dosta-
nou po asfaltové rampě. K vjezdu do budo-
vy slouží sekční vrata ovládaná dálkově.  
Uvnitř objektu vznikly obezděné garážo-
vé boxy, které mají vpředu výklopná vrata. 
ovládat je lze manuálně nebo automaticky 
dálkově, záleží jen na rozhodnutí klienta. 
Ceny stání včetně pozemku se pohybují od 360 do 420 tisíc korun podle velikosti garáže, z nichž 
nejmenší má 17,3 m2, největší necelých 21 m2. Z 322 míst jsou v současné době prodány více než 
dvě třetiny s tím, že garáže v přízemí jsou prodány všechny. 

Garáže, které vyrostly v rekordním čase v Lovosické,  
se kolaudují 

Není obvyklé, aby městská část „hasila požáry“ z nepovedených podnikatelských záměrů soukro-
mých subjektů. Městská část Praha 9 však v případě výstavby garáží v Lovosické ulici na Prose-
ku na sebe převzala závazky firmy, která je nebyla schopna realizovat. Díky tomu v ulici nezeje 
nebezpečná jáma, na sto padesát lidí, kteří zaplatili nemalé zálohy, nepřišlo o svou investici, a 
parkování v této části Prahy se alespoň o trošku zlepší. Navíc stavba vyrostla v nevídaně rekord-
ním čase. Dá se říci, že co na jednom zastupitelstvu jeho členové schválili, to na dalším mohli 
zkontrolovat! 
Připomeňme jen, že výstavba vícepodlažních garáží v Lovosické začala v roce 2005. Městská 
část Praha 9 tuto výstavbu od počátku podporovala. „V celé Praze je nedostatek parkovacích míst, 
´devítku´ nevyjímaje. Je to dáno tím, že konkrétně koncepce sídliště Prosek navržená v počátku 
šedesátých let minulého století vycházela z jiných společenských podmínek, zejména malého prů-
měrného počtu automobilů na jednu domácnost. Vzhledem k tomu byla také budována parkovací 
stání,“ říká radní Prahy 9 Tomáš Portlík. „Proto jsme záměr vybudovat vícepodlažní garáže pro 
327 vozů podporovali.“
Proti stavbě garáží se však postavili někteří občané z Proseka a svou aktivní účastí v územním 
i stavebním řízení dosáhli výrazného opoždění výstavby. Žádost o vydání územního rozhodnutí 
byla podána již 31. 3. 2005, to však v důsledku průtahů nabylo právní moci až 1. 11. 2008 a ze 
stejných důvodů se zpozdila i právní moc stavebního povolení, o které stavebník žádal dne 1. 9. 
2006. Toto rozhodnutí nabylo právní moci až dne 10. 10. 2008. A nešťastný začátek se proměnil v 
černý konec. Vzhledem k průtahům a nově vniklé finanční krizi klesla i poptávka po parkovacích 
místech. Investorovi SBD Staveg, který chtěl  tavbu financovat z jednotlivých plateb klientů, došly 
peníze a Průmstav, a. s., zastavil práce na garážích. Od začátku loňského roku tak v Lovosické zela 
ze země stavební jáma se založenou svislou konstrukcí a 149 lidí, kteří složili zálohy na garážová 
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stání, čekalo na zázrak. „Jediným řešením vzniklé situace bylo, aby Městská část Praha 9 na sebe 
převzala část zodpovědnosti,“ vrací se o tři čtvrtě roku zpět Tomáš Portlík. „Kdyby Městská část 
Praha 9 nepřevzala obchodní podíl ve společnosti STAVEG Garáže Lovosická, s. r. o., mohl být 
na tuto společnost podán návrh na konkurz, který by v případě vyhlášení celou situaci značně 
zkomplikoval, a rozestavěnost místa by se v důsledku soudních sporů mohla protáhnout na něko-
lik let.“ Nejčernější scénář se nakonec nekonal. Po dlouhých a složitých jednáních Rada městské 
části schválila odkup obchodního podílu společnosti Staveg. Toto rozhodnutí 18. června potvrdilo 
na svém zasedání také Zastupitelstvo Městské části Praha 9. „Devítka“ se tak stala majitelem a 
zároveň investorem garáží v Lovosické. 
Výsledek? Už 17. prosince 2009 se stavba kolaudovala! Tomu se říká pekelné tempo, pro stavby 
v našich zeměpisných šířkách zcela neobvyklé. 
Ceny garáží Ceny garáží včetně pozemku se pohybují od 360 do 420 tisíc korun podle velikosti 
stání, z nichž nejmenší má 17,3 m2, největší necelých 21 m2. Mnohým zájemcům se však zdají 
vysoké a poukazují na to, že proti původním cenám, s nimiž přišla společnost SDB Staveg, jsou 
zhruba o 70 až 90 tisíc vyšší. „Kromě toho, že se jednalo o cenu za garážové stání bez pozemku, 
musím konstatovat, že firma SBD Staveg s největší patrností neměla stavbu řádně zkalkulovanou, 
což se nakonec odrazilo ve finančních potížích, do nichž se dostala,“ říká Jan Poupě, jednatel spo-
lečnosti Garáže Lovosická, která celou stavbu dotáhla do konce, a pokračuje: „První zájemci, kteří 
ještě uzavřeli smlouvu s SBD Staveg, získají garáž skutečně za původně smluvenou částku, tedy 
o něco nižší cenu než současní zájemci, nicméně je třeba připomenout, že nemalé částky zaplatili 
už před lety a po celou dobu této investice neměli jistotu, že se jim vložené peníze vrátí v podobě 
parkovacího místa. Ostatně, podle průzkumu, který jsme si provedli, naše výsledná kalkulace ceny 
za garáž odpovídá obvyklým cenám. Za stání, které je vázáno na pořízení bytu, zaplatí zájemce 
kolem 300 tisíc korun. my nabízíme celou garáž, včetně pozemku.“ 
Stavba za 100 milionů Celkové náklady na stavbu, kterou se společnosti Garáže Lovosická poda-
řilo dokončit za pět měsíců (od července do listopadu 2009), se vyšplhaly ke sto milionům korun. 
„Stavbu jsme mohli takto rychle dokončit díky investiční dotaci, kterou nám poskytla Městská 
část Praha 9 ve výši 56 330 tisíc korun,“ konstatuje Jan Poupě za společnost Garáže Lovosická, 
jejímž je Praha 9 stoprocentním vlastníkem. „Proto jsme také nemuseli, jako původní stavitelé, 
vybírat od lidí zálohy na jednotlivé garáže, aby se dalo stavět. Navíc v době, kdy jsme stavbu 
přebírali, lidé už nevěřili, že někdy bude dokončena. V současné době je většina garáží již buď 
prodána, nebo rezervována, takže celá investiční dotace se navrátí z jejich prodeje.“ 
Venkovní stání Protože čtyřpodlažní budova s garážemi vyrostla na místě bývalého parkoviště  
(i když místa na něm byla placená), zavázal se investor stavby, že vytvoří i 83 venkovních parko-
vacích míst pro obyvatele okolních domů. A přestože schválený projekt počítá právě s 83 stáními, 
mezi odpůrci nových garáží se mluví o celé stovce míst k parkování. „Je pravdou, že představitelé 
SBD Staveg skutečně slibovali sto parkovacích míst,“ vysvětluje Jan Poupě. „Nicméně to byly 
sliby nereálné. Kolem silnice u garáží nelze po obou stranách vytvořit kolmá stání, protože se 
jedná o dvousměrnou ulici a v ní je třeba počítat se třemi metry na šířku každého jízdního pruhu, 
aby byla splněna zákonná norma. Z jedné strany proto mohou být kolmá parkovací místa, z druhé 
podélná. Zdůrazňuji však, že dodržujeme projektovou dokumentaci tak, jak byla schválena odbo-
rem výstavby a to ještě před tím, než stavbu převzala společnost Garáže Lovosická.
Zámkový chodník k zastávce autobusů Po vyasfaltovaném kraji bývalého parkoviště v Lovosic-
ké si mnoho obyvatel přilehlých domů zkracovalo cestu k autobusové zastávce na Prosecké ulici. 
Zdálo se, že se stavbou nových garáží je s touto zkratkou konec. Omyl, dnes tu můžete přejít po 
pěkné zámkové dlažbě. „Jsem rád, že se naše městská část zachovala ke svým obyvatelům velmi 
vstřícně,“ říká Jan Poupě. „Dohodli jsme se s odborem životního prostředí ÚMČ Praha 9 a vybu-
dovali tu chodník z kvalitní zámkové dlažby.“ 
Kolaudací to nekončí I když se kolaudace garáží v Lovosické ulici uskutečnila 17. prosin-
ce, neznamená to, že už v prodaných garážích stojí auta. Po kolaudaci se teprve může roztočit 
kolotoč právních úkonů, jako například přidělení čísla popisného, příprava prohlášení vlastníka  
ke vkladu na katastr nemovitostí, fyzické předání budovy garáží od dodavatele stavby Průmstavu 
vlastníkovi, tedy společnosti Garáže Lovosická, složitý převod pozemku, zápis v katastru nemo-
vitostí… a všechno má své zákonné lhůty k vyřízení. Uskutečnit se musí také ustavující schůze 
společenství vlastníků a vše je třeba projednat rovněž v zastupitelstvu Městské části Praha 9, které 
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se sejde v únoru letošního roku. První auta by se tedy v garážích mohla objevit nejdříve v průběhu 
března. „Samozřejmě, že se administrativní úkony spojené s faktickým předáváním garáží novým 
vlastníkům snažíme co nejvíce urychlit, ale předpisy obcházet nemůžeme,“ uzavírá Jan  Poupě.  
Marie Kurková 

Panel Day završil projekt Agora Projekt 
„Agora – přeměna prostranství Jablonecká“ byl slavnostně završen 7. června při setkání zástup-
ců Městské části Praha 9 s jejími obyvateli 
s názvem Panel Day. konalo se v Parku Přá-
telství na Proseku.  Na své si přišli obyvatelé 
„devítky“ každého věku i „kulturního vyzná-
ní“. Výsledky své práce při prezentaci projektu 
Jablonecká pak viděli všichni ti, kteří projevili 
o věci veřejné zájem a podělili se o své před-
stavy možných změn. „Díky jejich nemalému 
přispění je na stole kompromisní projekt pře-
měny veřejného prostranství ulice Jablonecké 
a náměstíčka u této ulice. Vznikl díky zájmu 
mnoha proseckých občanů o věci veřejné,  
z jejich nápadů, které ovlivňovala společná 
diskuse,“ konstatoval starosta MČ Praha 9 Jan 
Jarolím. Nové úpravy přinesou například dal-
ší místa pro parkování vozidel. Stávající ulice 
Jablonecká v prostoru od pošty k Prosecké byla 
kolaudována na 140 automobilů. Nové řešení 
umožní parkování pro 183 aut.

Na kole napříč celou Prahou a bezpečně! 
Sen mnoha cyklistů se naplňuje. Do dvou let přibude v Praze 80 kilometrů nových cyklostezek  
a 150 kilometrů značených cyklotras. Díky pražskému magistrátu jsou v Praze 9 nyní v plném 
proudu práce na budoucí páteřní komunikaci pro cyklisty Freyova – Poděbradská – Hořejší rybník. 
Samostatná stezka bude mít šířku 3,5 metru, asfaltový povrch a mimoúrovňově překoná všech-
ny kolmé komunikace pro motorová vozidla, především silně frekventované ulice jako Freyova  
a Poděbradská. Její celková délka je 3,5 kilometru. Nová cyklostezka, která bude zprovozněna 
nejpozději v říjnu letošního roku, naváže na již hotový úsek trasy Kolčavka-Freyova vedoucí 
z uzlu Balabenka, překlene území Vysočan směrem k Hloubětínu a Hrdlořezům, kde se rovněž 
připravuje pokračování této trasy do Kyjí. V konečném efektu propojí město se Středočeským 
krajem.
„Naší snahou je vytvářet lepší podmínky pro cyklisty tak, abychom se aktivně podíleli na tom, 
že celé území hlavního města bude bezpečně průjezdné na kole,“ říká radní MČ Praha 9 Adam 
Vážanský. „Navíc jsme v naší městské části navrhli další, místní cyklostezky, cyklotrasy a cyklo-
pruhy, které budou napojeny na tuto páteřní komunikaci pro cyklisty, která efektivně překonává 
území po tělese bývalé železniční vlečky, ale i hlavní cyklistické trasy, které slouží k propojení 
páteřních tras. Kultivují se tím dosud zanedbávané oblasti naší městské části, které však mají náv-
štěvníkům co nabídnout.“ Kudy by se tedy mohlo v Praze 9 bezpečně jezdit na kole? Například 
součástí cyklotrasy A 262 by se mohla stát stopa Park Podvinný mlýn – obslužná komunikace 
podél Vysočanského nádraží U Vinných sklepů – Ke Klíčovu – Nad Klíčovem. Další by mohla 
vzniknout v Hrdlořezích (cyklotrasa A 43) v oblasti ulic Pod Táborem – Českobrodská a zajistila 
by propojení s údolím toku Rokytky v Praze 9. Budování cyklotras nenaráží jen na problémy spo-
jené s financemi, ale také majetkoprávními vztahy, protože ne všechny pozemky, po nichž vedou, 
patří Magistrátu hl.m. Prahy nebo jednotlivým městským částem. Je to i případ pozemku v Oce-

Panel Day v Parku Přátelství
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lářské ulici, kde se může zdát, že cyklostezka tady nesmyslně končí. Jednání však směřují k tomu, 
že by říjnovému otevření komunikace pro cyklisty nemělo nic bránit a před náruživým kolařem se 
při šlapání do pedálů bude odkrývat jen jednolitý had silnice.

In-line dráhy a lezecké stěny místo černých skládek
Komplexní revitalizaci černé skládky v městské části Praha - Hloubětín, v blízkosti říčky Rokytky, 
zahájila Praha na jaře letošního roku. Zdevastované území chce do jednoho roku nahradit novým 
sportovním a rekreačním parkem, jehož 
součástí budou například in-line dráhy či 
lezecké stěny.
„Velmi tento krok oceňujeme,“ kon-
statuje radní Prahy 9 Adam Vážanský 
a dodává: „Zdevastovaná území půso-
bí nejen negativně na okolní zástavbu, 
ale často na nich vznikají černé sklád-
ky, které snižují kvalitu životního pro-
středí, a ohrožují tak různé ekosystémy.  
I když se nejedná o rozsáhlé lokality, jsou 
obnovy takovýchto nevyužitých ploch 
velmi nákladné.“ 
Do zeleného parku už v příštím roce 
Nový rekreační a sportovní park v Hlou-
bětíně začalo město budovat na jaře. Nej-
prve bylo nutné území velké zhruba dva 
a půl tisíce metrů čtverečních vyčistit  
a upravit jeho terén. I přes zákaz skládko-
vání byla celá lokalita znečištěna velkým množstvím odpadu nejrůznějšího materiálu. Ten neustá-
le přibýval a zvyšoval ekologickou zátěž v okolí. Oblast byla navíc zarostlá plevelnými rostlinami. 
Tyto prvotní terénní práce patřily z celé revitalizace k nejnáročnějším a také nejnákladnějším.
Po vyčištění místa se začalo poblíž říčky Rokytky s budováním přírodního rekreačního parku. Ten 
by měl zvýšit ekologicko – estetickou hodnotu dosud nevzhledné a poškozené oblasti a proměnit ji 
v odpočinkovou zónu s možností aktivního využití. Park bude plný zeleně a nových stromů. Lidé 
by zde měli mít možnost i aktivně odpočívat, a tak tu vyrostou dvě online dráhy a lezecké stěny. 
Nové odpočinkové místo, které bude volně přístupné pro občany všech věkových kategorií, by 
mělo být dokončeno na jaře roku 2010. Celý projekt bude stát zhruba 11 milionů korun, z nichž 
více než 9 milionů uhradí Evropská unie. O zbývající část se podělí Hlavní město Praha a státní 
rozpočet.

Nové stanice metra zkomplikovaly parkování domácím
Od 4. května každý, kdo chce parkovat u prosecké polikliniky, má prvních třicet minut zdarma, za 
každou další hodinu však zaplatí dvacet korun. Toto opatření Městské části Praha 9 uvolnilo stání 
klientům polikliniky.

Po otevření stanice metra Prosek a zejména pak Střížkov se začaly objevovat stížnosti lidí, 
kteří mířili k lékařům na polikliniku Prosek a najednou nenašli na parkovišti u ní volné 
místo. Většinou tu totiž stála auta těch, kteří do metropole jezdí za prací ze Středočeského 
kraje. A protože počet stížností rostl, sáhla městská část k radikálnímu opatření. Jakému, na 
to jsme se zeptali radního MČ Praha 9 Tomáše Holečka (ODS). 
Vzhledem k tomu, že parkoviště u prosecké polikliniky, které má kapacitu 120 míst, bylo na 
pozemku Magistrátu hl. m. Prahy, požádali jsme nejprve na podzim loňského roku o jeho převe-
dení do naší správy. Čtvrtého května jsme pak, prostřednictvím Deváté rozvojové, a. s., zahájili 
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denní provoz placeného parkoviště, tedy od 6 do 19 hodin. Výsledky se dostavily okamžitě. Kli-
enti polikliniky dnes zaparkují bez problémů. 

Kolik za parkování zaplatí? Cenu parkovného jsme pečlivě zvažovali s ohledem na občany Pra-
hy 9 i na provozní náklady s tím spojené. Kompromisem je prvních třicet minut zdarma, za každou 

další hodinu pak dvacet korun. Jen 
pro srovnání: na parkovišti u vyso-
čanské polikliniky Clinicum zaplatí 
řidiči dvacet korun za každou hodi-
nu a podobně se platí na parkoviš-
tích i dalších pražských nemocnic  
a poliklinik. 

Takže na zavedení placeného 
parkoviště máte kladné ohlasy? 
Bezesporu. Dnes už víme, že prv-
ních třicet minut bez placení využije 
během jednoho dne až 150 návštěv-
níků, většinou ti, kteří jdou ráno na 
odběry krve či jen míří do lékárny. 
Ale máme také úsměvné poznatky 
odpovídající heslu „halíře dělají talí-
ře“. Zatímco si drtivá většina klientů 
polikliniky pochvaluje, že parkují 
bez problémů, třebaže musí zaplatit 
dvacet korun, najdou se i tací – vět-
šinou řidiči luxusních značek jako 
BMW či jaguár, kteří raději půl hodi-

ny krouží kolem polikliniky a čekají, až se uvolní neplacené místo na kraji vozovky.

Mohou parkoviště u polikliniky využívat také lidé, kteří bydlí v okolních domech? Ano,  
v nočních hodinách, tedy od 19 hodin do šesti ráno, a o víkendech bez placení, protože to nemá 
dopad na klienty polikliniky. 

A máte s tímto parkovištěm ještě další plány? To ukážou až výsledky půlročního provozu. Na 
podzim chceme zhodnotit, co zavedení placených stání u polikliniky přineslo. Už dnes však plá-
nujeme umístění závory na příjezdovou komunikaci k poliklinice, která by de facto uzavřela celý 
areál, což by přispělo k plynulosti provozu zejména v ranní špičce.

Bez nehod, čili Den Prahy 9
Seznámit žáky základních škol, ale i jejich rodiče s dopravně bezpečnostní problematikou a při-
spět tak ke snížení počtu nehod na silnicích si kladla za cíl akce Městské části Praha 9, která se 
uskutečnila 29. září na Dopravním hřišti Litvínovská na Proseku pod názvem Den Prahy 9. 
Hlavním stanovištěm Besip Teamu Praha, jednoho ze spolurealizátorů akce, se stala „benzinová 
pumpa“ dětského dopravního hřiště, kde byl k dispozici trenažér jízdy na motocyklu. Zde si děti  
i dospělí mohli vyzkoušet, jaké to je za řidítky motocyklu, a řešit dopravní situace. Ovšem nejprve 
museli „motocyklisté“ vyplnit písemný test zaměřený na bezpečnost silničního provozu. Přístře-
šek pumpy byl dále vybaven projekční technikou, kde zájemci sledovali promítání instruktážních 
DVD s tématikou bezpečnosti silničního provozu. V sousedství benziny byla instalována výstavka 
reflexního oblečení a doplňků v rámci kampaně – Být viděn. Každý tu mohl pomocí speciálního 
kukátka porovnat viditelnost různých materiálů za snížené viditelnosti. Pro předškoláky připravil 
Besip Team Praha spolu s Útvarem prevence Městské policie hl. m. Prahy jízdu na dopravním  
hřišti. Děti se zde pod dohledem instruktorů seznámili se základními pravidly bezpečnosti silniční-
ho provozu, absolvovali jízdu na kole nebo v autíčkách a po vyplnění obrázkových testů obdržely 
malé dárky.

Tomáš Holeček
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Pro fyzicky zdatné cyklisty byla připravena speciální překážková dráha složená z osmi obtížných 
překážek.
Především řidiče, kteří zastávají názor, že při pomalé jízdě není třeba používat pásy, přesvědčo-
val trenažér nárazu o opaku. Při nárazu odpovídajícímu rychlosti 30 km/hod. se mohli přesvědčit  
o nutnosti používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček. Dalším tématem programu byl 
alkohol nejen za volantem, aneb opilý chodec je sebevrah! Pomocí speciálních brýlí, které roz-
ostřují vidění, mohli zájemci zažít pocit podobný jako po požití alkoholických nápojů. Testovaná 
osoba pak na překážkové dráze stěží udržovala přímou chůzi a ztrácela přesný odhad vzdálenosti 
překážek (kužele, krabice, apod.).

Auta do parku nepatří
Mnoho lidí si stěžuje na auta projíždějící po Parku Přátelství. Za všechny citujme Stanislava Kle-
páče, který se obrátil na Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 9: „V minulých letech 
jsem upozorňoval odbor životního prostředí na nevhodnost umístění pizzerie do místa v Parku 
Přátelství. Tehdy mi bylo sděleno, že park je před rekonstrukcí a že se vše bude řešit po jeho 
obnově. Revitalizace byla provedena v loňském roce velkým nákladem. A stejně jako před lety se  
v parku prohánějí osobní auta zaměstnanců pizzerie i jejích návštěvníků, protože u vjezdu do 
parku je nevhodně umístěna dopravní značka „Zákaz vjezdu“ s doplňkovou tabulkou – vyjma 
zásobování a na povolení MČ Praha 9. Vjet tam tak může každé vozidlo, které sem veze karton 
cigaret. Nehledě na to, že do parku vjíždějí těžká nákladní vozidla pivovarů a technických služeb, 
pro která tato parková cesta není dimenzována zatížením ani rádiem zatáčení. Tak dochází k niče-
ní již upravených trávníků porostů i cest. Podle mého mínění by bylo vhodné umístit kontejner 
na směsný odpad do Jablonecké ulice a sudy dovážet malým dodávkovým vozem. Také by bylo 
vhodné na cesty do bodů zatáčení umístit sloupky nebo pískovcové bloky, aby se zamezilo jízdě 
po trávníku. Přijeďte se podívat, jak jsou trávníky kolem pizzerie rozorány, a když budete „mít 
štěstí“, uvidíte, jak těžká nákladní auta kličkují mezi kočárky, důchodci a dětmi na kolech či 
kolečkových bruslích.“ A co na to radnice? O problému vjezdu osobních automobilů k pizzerii  
v Parku Přátelství ví. „Souhlasím s navrhovaným řešením,“ konstatuje zástupce starosty Městské 
části Praha 9 Zdeněk Davídek a pokračuje: „Bude realizováno po dokončení rekonstrukce Parku 
Přátelství v oblasti směrem k Bille. Zatím hlavní příjezdovou cestu od ulice Jablonecké používá  
i stavba. Na oba vjezdy chceme osadit mechanické zámky, které budou zabraňovat vjezdu ne-
oprávněných osob. Zábranu budou odemykat pracovníci pizzerie a budou evidovat vozidla, která 
tam vjedou, tak, aby v případě pojezdu po zeleni byl znám konkrétní viník. Stejně tak bude kon-
tejner na směsný odpad přemístěn do ulice Jablonecká.“ 

V okolí O2 Arény se bude více odtahovat
Podobné starosti jako klienti prosecké polikliniky mají také obyvatelé Vysočan žijící v okolí  
O2 Arény. V době konání větších sportovních či kulturních akcí na parkovacích místech, která 
jsou vyhrazena jen držitelům souhlasu ÚMČ Praha 9, totiž bezostyšně stojí auta mimopražských 
návštěvníků metropole.
„Naštvaní řidiči pak vinili z nicnedělání nejen městskou či státní policii, ale směřovali své stíž-
nosti také na městskou část. Jednali jsme proto s vedením hlavního města Prahy a dnes už mohu 
konstatovat, že se blýská na lepší časy,“ říká radní MČ Praha 9 Adam Vážanský. „Výsledkem 
je, že policie bude odtahovat i vozidla, která neoprávněně využívají parkoviště rezidentů. Dosud 
mohla na odtahovce skončit jen auta, která tvořila překážku v silničním provozu.“
Městská policie
V době konání větších sportovních, kulturních a dalších akcí v O2 Aréně koordinuje Městská  
olicie Prahy svou činnost s Policií ČR a s bezpečnostní službou z O2 Arény. „Naším hlavním 
úkolem je zabezpečit veřejný pořádek a dopravu v prostoru mezi ulicemi Sokolovská – Česko-
moravská – Na Rozcestí a K Moravině,“ konstatuje ředitel Obvodního ředitelství Městské policie 
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Praha 9 Vlastimil Olič a pokračuje: „Parkovací režim je tady upraven dopravním značením IP11 
s dodatkovou tabulkou pro držitele souhlasu ÚMČ P9 v době od 17 – 24 hod. nebo na některých 
místech pouze dodatkovou tabulkou pro držitele souhlasu ÚMČ P9. dále před zahájením těchto 
akcí zabezpečujeme, aby řidiči dodržovali zákaz vjezdu do ulice Kovářské a Podvinný mlýn. Naše 
hlídky řeší na místě zjištěné přestupky tím, že uloží blokové pokuty, oznámí je nebo předvola-
jí řidiče prostřednictvím výzvy pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku (tzv. parkovačka). 
V některých případech, když vozidlo tvoří překážku v silničním provozu, ho necháme odtáhnout.“ 
Změna, k níž nyní dochází, spočívá v tom, že policie dá pokyn k odtahu i těch aut, která neopráv-
něně využívají parkoviště rezidentů upravená dopravním značením IP11 s dodatkovou tabulkou 
pro držitele souhlasu ÚMČ P9. A to v případech, kdy bude v O2 Aréně probíhat akce s větším 
bezpečnostním rizikem a je předpoklad, že její návštěvníci nebudou stávající  opravní značení 
příliš respektovat.
„V těchto případech bude na přístupové komunikace rozmístněno ještě přenosné dopravní znače-
ní, které upozorní na možnost odtahu a na skutečnost zvláštní úpravy parkování v tomto místě,“ 
dodává Vlastimil Olič. „Jinými slovy, naše činnost bude stejná, hlídky budou dělat v terénu svou 
práci a navíc budeme realizovat odtahy z rezidenčního stání. Chceme tak dosáhnout toho, aby 
řidiči více respektovali stávající dopravní značení.“

Regulace parkovišť pro invalidy
S ohledem na neustále vzrůstající počet žádostí o vyhrazené parkování vozidel osob tělesně 
postižených je Úřad Městské části Praha 9 nucen přistoupit k regulaci množství vyhrazených stání. 
Úřad Městské části Praha 9 nechce nijak zlehčovat závažnost handicapu osob ZTP a zhoršovat jim 
již tak těžký úděl, avšak v některých lokalitách začíná být poměr vyhrazených míst pro tyto spolu-
občany k počtu volně přístupných stání pro ostatní obyvatele neúnosný. V praxi pak nastává situ-
ace, že ostatní lidé nemají kde zaparkovat a leckterá vyhrazená místa jsou neobsazena. Vyhrazení 
je totiž platné nepřetržitě, a proto nelze uvažovat obrátkovost místa jako u volně přístupných (přes 
den zaparkuje např. zákazník obchodu či 
údržbář, večer pak rezident). Tuto infor-
maci, směřující k potenciálním zájemcům  
o nová vyhrazená stání, zveřejňuje úřad 
s předstihem, aby si zbytečně nezaři-
zovali výpůjční smlouvu s Technickou 
správou komunikací v lokalitách, kde 
jim pak bude následně žádost úřadem 
zamítnuta. Na vyhrazení stání totiž není 
právní nárok a to ani při doložení všech 
zákonem stanovených náležitostí. A jak 
poznat lokalitu, která je již přetížena 
počtem vyhrazených míst? Vycházíme 
z vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečují-
cích užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace v platném 
znění, která definuje nutné počty vyhra-
zených stání na parkovacích plochách. 
Zjednodušeně lze říci, že pokud počet 
vyhrazených míst pro vozidla osob ZTP překročí hranici 5 procent z celkového počtu stávajících 
míst (v dané ulici, na parkovišti),  
kde právě o lokalitu, kde nebudou další místa povolována. Je třeba si uvědomit, že zaparkovat 
chtějí i ostatní rezidenti a tímto postupem neznemožňujeme zdravotně postiženým parkování, 
pouze do určité míry narovnáváme podmínky pro všechny obyvatele (zpravidla lze nalézt v okolí 
v docházkové vzdálenosti parkovací stání, byť nebude přímo před domem). Úřad MČ Praha  dou-
fá, že vzniklou situaci přijmou naši spoluobčané s pochopením.
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Nové Vysočany – město ve městě

V oblasti bývalé průmyslové zóny vymezené ulicemi Kolbenova, Freyova, Poděbradská a Kbel-
ská se ve spolupráci Městské části Praha 9 a developerských společností rodí Nové Vysočany, 
budoucí lokální městské centrum Prahy. Svou rozlohou 250 hektarů je tato část hlavního města 
srovnatelná s řadou současných okresních měst. V blízké budoucnosti zde bude bydlet, pracovat  
a žít okolo 40 tisíc nových obyvatel. 
Územní plán Prahy zde předpokládá kombinaci širokého spektra urbánních funkcí: od rezidenč-
ních přes administrativní a maloobchodní až po volnočasové a rekreační. Proměny, jimiž celá 
lokalita projde, jsou srovnatelné se změnami, kterými před pár lety prošel například Anděl na 
pražském Smíchově; dnes je z něj moderní městské centrum s veškerou infrastrukturou a občan-
skou vybaveností.
V případě Nových Vysočan se de facto jedná o revitalizaci brownfields velkého rozsahu, kdy je 
žádoucí navázat na historickou stopu industriální minulosti a unikátního „genia loci“ území a cit-
livě do něj zakomponovat novou moderní výstavbu.
Sdružení Nové Vysočany V souvislosti s přeměnou území vzniklo sdružení Nové Vysočany, jehož 
zakladateli byly společnosti CODECO, FINEP a IMOS development. Sdružení bylo poté ještě 
rozšířeno o dalšího partnera – společnost CPI Group, která v lokalitě realizovala nákupní galerii 
Fénix a Clarion Congress Hotel. Sdružení při přeměně území v moderní čtvrť úzce spolupracuje 
s Městskou částí Praha 9. Starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím k tomu uvádí: „Postupné 
naplňování vize Nových Vysočan přináší do zdejší bývalé průmyslové oblasti nový život. Pro-
to aktivity developerů ve sdružení Nové Vysočany vítáme, neboť je naším společným zájmem, 
aby se Vysočany staly atraktivní městskou čtvrtí, jež bude příjemným místem pro život, práci, 
zábavu i odpočinek. Za podstatné považujeme především vybudování kompletní infrastruktury  
a občanské vybavenosti včetně školských a zdravotnických zařízení i možností kulturního vyžití. 
K atraktivnosti Vysočan v budoucnu přispěje i zrevitalizovaný park Rokytka s mnoha příležitostmi 
ke sportu i relaxaci, jenž se stane součástí budoucího moderního městského celku. Nové Vysoča-
ny se tak mohou stát přínosem nejen pro obyvatele celé městské části Praha 9, ale i pro všechny 
Pražany.“ K rozvoji celého území Vysočan přispívají také další developeři působící v této lokalitě: 
BCD Group, AFI Europe Czech Republic a ABLON. 
Bývalá Kolbenka – budoucí srdce nového města Srdcem budoucí rozvojové oblasti Nových 
Vysočan je území Kolbenova City Development (KCD) o rozloze 14 hektarů v těsné blízkos-
ti metra B Kolbenova a v sousedství parku Rokytka. Jedná se o území bývalého průmyslové-
ho areálu výrobních hal ČKD Trakce. V minulosti na tomto místě působila známá  Kolbenka“, 
továrna Ing. Emila Kolbena. Řada původních objektů fungovala jako skladové, výrobní a admi-
nistrativní plochy. Některé budovy již byly či budou kompletně zrekonstruovány, jiné zbourány  
a vytvoří tak prostor pro moderní kanceláře, atraktivní bytové domy, hotel, obchody, restaurace  
a kavárny. Plánovaný rozvoj tohoto území přinese do Nových Vysočan zhruba 70 000 m2 kanceláří,  
900 – 1000 bytů pro nejméně 2000 nových obyvatel a 12 000 m2 obchodů. 
Dominovat bude Kolben Tower Dominantou celého území Nových Vysočan by se v roce 2012 
měla stát 22 patrová výšková administrativně-obchodní budova KOLBEN TOWER, která nabídne 
i restauraci s atraktivními výhledy. V její podnoži se pak počítá s obchody, restauracemi a dalšími 
službami. 
Je třeba mít jasnou vizi rozvoje území Developerem Kolbenova City Development je společ-
nost CODECO, jejíž ředitel Radek Zábrodský k projektu dodává: „Přeměna velkého rozvojového 
území Vysočany v moderní městskou čtvrť Nové Vysočany s mnoha tisíci obyvateli může trvat až 
několik desítek let. Proto je třeba mít jasnou dlouhodobou vizi rozvoje lokality, aby byla konverze 
původního průmyslového území v budoucí fungující městskou strukturu úspěšná. Naše společnost 
byla první mezi developery na území Nových Vysočan, kdo se před pěti lety začal zabývat celým 
250 hektarovým územím a spolu s architekty a urbanisty odkrýval jeho potenciál. Proto jsme zvali 
a zveme ke spolupráci i další developery, kteří na tomto území rozvíjejí pozemky a areály, a proto 
jsme také iniciovali vznik sdružení Nové Vysočany.“ Pavel Rejchrt ze společnosti FINEP k tomu 
dodává: „V rámci rozvojového území Nové Vysočany jsme již dokončili první tři etapy rezidenč-
ního projektu Nová Harfa, který se nachází na jižní části tohoto území. Se svými 2000 byty patří 
k největším rezidenčním projektům v České republice. Nyní připravujeme další etapy. Již nyní 
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mohou místní obyvatelé využívat celou řadu nových obchodů a slu eb, které se nachází v nově 
vzniklém obchodním parteru podél ulice Poděbradská.”

Přesahy a souvislosti - kniha o Městské části Praha 9 
Zejména Vysočany, Libeň, Hloubětín – nejprůmyslovější území „devítky“ – se závratným tempem 
mění z problematických lokalit s opuštěnými a zdevastovanými továrnami v moderní sídla pro lidi 
jednadvacátého století. A tento neobyčejně mohutný a rychlý proces výstavby, jehož rozsah nemá 
v Praze obdoby, kromě jiného zachycuje i nová kniha o Městské části Praha 9 s názvem Přesahy 
a souvislosti.
Autorem některých kapitol a editorem knihy, na jejímž vzniku se autorsky také podíleli Eva Kořá-
nová, Václav Vaněk, Vladimír Zedník a Stanislav Hrabě, je kronikář Městské části Praha 9 David 
Kraus. 
Davide, proč jste knihu nazvali Přesahy a souvislosti? Protože je o světě, který nás přesahuje, ale  
s nímž zároveň souvisíme. Snažili jsme se v ní zachy-
tit alespoň zčásti proces, ve kterém je hmatatelná 
minulost buď neúprosně bagrována, aby na jejím 
místě mohla vyrůst jiná budoucnost, nebo je do této 
minulosti, tam kde svou funkci dosud plní, citlivě 
dosazováno to pozitivní, co bývalému světu scházelo. 
Jinými slovy, proměny, které dnes zažívá „devítka“ 
jsou tak majestátní, že vznikl nápad propojit historii, 
současnost a budoucnost Prahy 9. 
Jaké období Prahy 9 tedy kniha zachycuje? Při-
pomíná už dobu kamennou a končí vizemi, jež se 
mohou naplnit v polovině 21. století. Jsou nesmírně 
odvážné a dávají městské části velice osobitou tvář. Z 
míst, která splývala s představou továren s ovzduším 
zamořeným spalinami z vysokých továrních komí-
nů, s potemnělými ulicemi, vytváří městská centra, 
ať rezidenční, administrativní, komerční, s plným 
občanským vybavením, parky… 
Jak dlouho kniha vznikala? Více než rok. A dlužno 
říci, že za tu dobu šel vývoj naší městské části dál. Z 
toho, co na začátku naší práce bylo ještě na prknech 
projektantů, už mnohé stojí a zdaleka jsme také nebyli 
schopni pojmout všechno stavební dění na „devítce“. 
Věřím, že se nám však podařilo zachytit to nejpod-
statnější. 
Jakou vizi projektantů byste rád viděl naplně-
nou? Je jich víc, ale těším se na změny v areálu býva-
lých pekáren Odkolek. Má tady na ploše téměř 5,6 ha vzniknout městské centrum podle pro-
jektu italské architektonické firmy Studio Capelli Architettura et Associati, zajištěná investorem 
FIM Development, s. r. o. Je tu navržena stavba pro administrativní účely, hotel, který bude mít  
v přízemí řadu obchodů a provozoven služeb, parková zeleň, široké bulváry, které spojují komerč-
ní oblast s bytovými domy a dvoupodlažními vilovými domy, na něž navazuje stávající rozvol-
něná zástavba v ulici Pod Krocínkou. Líbí se mi, že developeři v moderní zástavbě nechávají  
i historické stopy, takže zachována zůstane správní budova společnosti František Odkolek, která 
byla vyhlášena za národní kulturní památku nebo historická budova vysočanského nádraží.
Kniha Přesahy a souvislosti je ke koupi za 490 Kč v Informačních centrech v Úřadu Městské části 
Praha 9, Sokolovská 324/14, nebo na Poliklinice Prosek a v Galerii Fénix-knihy Kanzelsberger.
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Opencard point

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., otevřel další předprodejní místo pro nákup a nabíjení elek-
tronického jízdného na OPENCARD přímo v budově Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 
324/14. Pracoviště se nachází v informačním centru, přepážka číslo 3. Provozní doba je v pondělí 
až pátek od 7 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Podrobné informace poskytnou pracovníci 
Cross Pointu, s. r. o., telefon 283 091 103.

Elektronická schránka důvěry
Městská část Praha 9 zprovoznila na svých internetových stránkách elektronickou schránku důvě-
ry pro děti. Děti se zde mohou anonymně a bezpečně zeptat na problémy týkající se vztahů, užívá-
ní návykových látek, šikany, školních potíží apod. Odpovídat jim bude zkušený terapeut ze Stře-
diska výchovné péče Klíčov. Aktivita vznikla na podnět protidrogové komise rady Městské části 
Praha 9. Vstup do elektronické schránky důvěry je z webových stránek Prahy 9 a z elektronických 
stránek základních škol. Smyslem aktivity je nabídnout mladé generaci, která tráví hodně času 
na internetu, možnost bezpečného svěření se s problémem, jenž by se mohl v budoucnu přeměnit  
v těžko  řešitelný. 
Věříme, že by se služba mohla stát doplňkem stávajících preventivních aktivit, které školy a MČ 
nabízejí. Při akutní krizi budou na stránkách rovněž k dispozici telefonní čísla na renomované 
krizové linky.

Deratizace na „devítce“
V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně něk-
terých souvisejících zákonů, zajišťuje hlavní město Praha i v letošním roce cyklickou deratizaci  
v objektech a na plochách, jejichž je majitelem, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační 
síti.
Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje hygi-
enická stanice hlavního města Prahy (oddělení DDD HS HMP, jednotlivé pobočky), na kterou se 
můžete obracet s případnými dotazy k této problematice. Cyklickou deratizaci v Praze 9 provádí 
firma Systems UAU svozidlem s SPZ 2A0 49 06 (Parkan), kontrolu s vozidlem s SPZ 2A0 14 26 
(Martin Tupý). 
Harmonogram deratizačních prací v Praze 9: 
1. 4. – 15. 4. 2009 Ulice: Železnobrodská, Žacléřská, Katusická, Borovnická, Xaverovská, Bakov-
ská, K Radonicům, U Řempa, Vinořská, Drahelická, Pod Poštou, Fr. Černého, Mezilesí, Chodo-
vická, Náchodská, Ve Žlíbku, Běluňská
16. 4. – 7. 5. 2009 Domy: Vysočanská, Lovosická, Jablonecká, Bílinská, Litoměřická, Letňanská, 
Teplická 1
1. 5. – 8. 6. 2009 Domy: Vašátkova, Doležalova, Gen. Janouška, Hlaďova, Ocelkova, Cíglerova, 
Vlčkova, Bojčenkova, Dygrýnova, Kpt. Stránského 
9. 6. – 29. 6. 2009 Ulice: Poděbradská, Kukelská, Mochovská, Zelenečská. Domy + okolí: Dříten-
ská, Zacharská, Koberkova, Krylovecká, Slévačská, Rochovská 
30. 6. – 3. 7. 2009  Ulice: Tvrdého, Ostravská, Kopřivnická, Rýmařovská, Chotěšovská, Terezín-
ská, Kostomlatská 
7. 7. – 31. 7. 2009  Ulice: Podnádražní, Na Břehu, Bří. Dohalských, U Harfy, Zbuzkova, Podě-
bradská, Čerpadlová, K Trati, Kolbenova, Spojovací, Skloněná, Nemocniční, Pod Strojírnami, 
Poštovská, Špitálská, Pešlova, Prouzova, U Vysočanského pivovaru, Sokolovská
3. 8. – 27. 8. 2009 Domy: U Svobodárny, U Skládky, K Moravině, Drahobejlova, Kovářská, Čihá-
kova, Sokolovská, Dr. Marodyho + okolí, Cukrovarská (park) 
1. 9. – 2. 9. 2009 Klánovice - Ulice: Smržovská, Lovčická, Kunčická 
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Granty podporují využití volného času dětí a mládeže

Rada Městské části Praha 9 rozdělila granty pro rok 2009 v pěti oblastech – využití volného času 
dětí a mládeže, programy na podporu provozu, případně příspěvky na nájmy, veřejně přístupných 
tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9, v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti, dále 
humanitární a sociální a v oblasti protidrogové a prevence kriminality.
Cílem programu v oblasti využití volného času dětí a mládeže je podpořit celoroční činnost 
subjektů pracujících s dětmi a mládeží včetně jejich materiálního vybavení, umožnit relaxační  
a rekreační pobyty dětí a mládeže, podpořit jednorázové akce, např. sportovní. Program na pod-
poru provozu, případně příspěvky na nájmy veřejně pří-
stupných tělovýchovných zařízení na MČ Praha 9 by měl 
podpořit činnost sportovních subjektů a umožnit dětem  
a mládeži více využívat sportovní kluby, které jsou kromě 
jiného alternativou pouličních part a jednou z forem ochra-
ny před patologickými jevy. „Přestože naše městská část 
má omezené možnosti, jsem rád, že se našla určitá suma 
peněz na podporu sportu a tělovýchovných jednot, z nichž 
některé působí v Praze i více než sto let,“ říká radní Adam 
Vážanský, zodpovědný za oblast sportu, a pokračuje: „Jsou 
to dobře investované finance, zvláště když si uvědomíme, 
že je to také investice do výchovy dětí. Ve sportovních oddí-
lech, ale třeba i ve skautu, tráví mládež dvě, tři odpoledne 
v týdnu. Navíc peníze z grantů jsou průhledně investované, 
nejen papírově vykázané.
Stačí se podívat na hřiště, do oddílů… Bohužel sport,  
a nemyslím teď jen Prahu 9, je v tomto státě velkou Popel-
kou. Přitom se každý rád přiživuje na úspěchu reprezen-
tačních fotbalových nebo hokejových týmů,  olympioniků. 
Je však třeba si uvědomit, že tyto úspěchy vznikají dole,  
v široké základně sportovců. A chceme-li mládež vést  
k úspěchům, je potřeba, aby i sociální zázemí sportovišť 
bylo na patřičné úrovni. Jenže macešský vztah ke sportu 
jde už z vedení státu. Neexistuje ministerstvo sportu – je to 
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tělovýchově 
připisuje však jen malý význam zvláště v době, kdy v jeho čele stojí ministr Liška, který pro-
hlašuje, že sport není jeho prioritou a škrtá stomilionové příspěvky na sport, byť byl minister-
stvu zvýšen rozpočet. V tomto směru se ministr chová velmi nekompetentně. přitom tělovýchova  
a sport jsou oblasti spoluvytvářející občanskou společnost.“ 
Kdo získal granty? Knoflík, Tělocvičná jednota Sokol Prosek, Zajíček na koni, Junák – svaz skau-
tů a skautek ČR, středisko Prosek Praha Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko bratří Mašínů 
Praha, Centrum volného času Praha 9, Křesťanské centrum Nové začátky, VÚ SVP Klíčov, ZŠ, 
PrŠ, ŠJ RC Praga Praha, Škola Taekwon-do Dan – Gun, Sam a spol. – sdružení dětí, rodičů a všech 
přátel přírody, TJ Praga, oddíl kopané, VPT AQIS, RC Sparta Praha, Petr Matiášek, Občanské 
sdružení Lanové centrum PROUD, S. A. C. Praga box.
Rada MČ Praha 9 rovněž navrhla ke schválení zastupitelstvu granty pro SK Prosek a Sokol Vyso-
čany. Jednat se o nich bude na dubnovém zasedání.

Granty pro sociální oblast
Granty z rozpočtu Městské části Praha 9 a Magistrátu hl. města Prahy pro sociální a humanitární 
oblast podporují projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů a dlouhodobě zaměřené 
humanitární projekty. 
„Pomáháme organizacím, které poskytují služby v sociální oblasti lidem s trvalým bydlištěm  
v naší městské části, a nemusí sídlit v Praze 9. Například je to Nadace Bona. Stará se o naše velmi 

Mgr. Adam Vážanský
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problémové klienty, jež nejsou schopni sami ve společnosti obstát. Dále podporujeme organizace, 
které městská část provozuje, jako je Acorus či Gerocentrum Slunné stáří na Proseku,“ vypočí-
tává Eva Gorčíková, zástupkyně starosty, a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že jsme při rozdělo-
vání grantů z rozpočtu Městské části Praha 9 disponovali omezenou finanční částkou, brali jsme  
v úvahu také to, zda stejnou organizaci nepodpoří v grantovém řízení magistrát. To byl případ 
třeba Střediska sociálních služeb Praha 9 nebo Dílen tvořivosti.“
Při rozdělování grantů platí přísná pravidla. Podle magistrátních zásad například nezíská peníze 
organizace, která sice určitou sociální službu poskytuje, ale nemá ji zaregistrovanou. Městská 
část Praha 9 zase nemohla podpořit například záslužnou činnost Hospice Štrasburk, protože jeho 
žádost o poskytnutí grantu přišla pozdě. „Při poskytování grantů na sociální projekty dáváme 
přednost těm, které se zaměřují na zdravotní stránku problémů, a spíš než jednotlivce podporu-
jeme organizace, protože poskytují služby širšímu spektru klientů,“ konstatuje Eva Gorčíková  
a dodává: „Nepodporujeme lidi, kteří si chtějí udělat ze svého postižení živnost, nebo organizace, 
které se snaží změnit sociální práci v dobrý džob.“ 
Kdo v grantovém řízení pro letošní rok získal peníze z rozpočtu MČ Praha 9? Dětské cent-
rum Paprsek, Nadace Bona Hospic sv. Štěpána, Domov sv. Rodiny, Český červený kříž – Gero-
centrum Slunné stáří, Domácí zdravotní péče Alice, Oblastní charita Červený Kostelec – Domov 
sv. Josefa, péče o nemocné s roztroušenou sklerózou Emauzy ČR Středisko křesťanské pomoci 
Horní Počernice, Acorus – psychosociální centrum, Sdružení pro komplexní péči při DMO Fokus 
Praha – sociální rehabilitace, Hewer, o. s. – osobní asistence pro občany Prahy 9, Asociace rodičů 
a přátel dětí ZP – Centrum Filipovka, osobní asistence Centrum pro ZP Praha 9 – přeprava osob 
se zdravotním postižením, odborné poradenství, Armáda spásy – terénní program, Apla Praha 
– odborné sociální poradenství pro lidi s autismem a jejich rodiny, SONS – zdravotně rehabilitační 
pobyt s výukou, Svaz tělesně postižených ,Svaz postižených civilizačními chorobami, Hospicové 
občanské sdružení Cesta domů.
Magistrát hl. m. Prahy podpořil: Společnost E - sociálně aktivizační služby pro osoby s epilepsií  
a jejich blízké, Středisko sociálních služeb Praha 9 – pečovatelská služba, Dílny tvořivosti – so-
ciálně aktivizační služby, terénní služba a podpůrná skupina Kontakt bB – sociálně aktivizační 
služby pro osoby se ZP, následná péče o osoby s tělesným postižením, Diakonie CCE – středisko 
pro zrakově postižené, Fokus Praha – Dům U Libuše, sociální služba.

Praha 9 se vydala do boje s nepořádkem
Nepořádek v ulicích již delší dobu rozčiluje obyvatele Prahy 9. Přestože za úklid ulic kolem popel-
nic platí městská část ročně několikamilionové částky, stále to nestačí a lidé si neuvědomují, že 
pořádek v ulicích je také jejich starost.
Radnice Prahy 9 se rozhodla řešit problém s nepořádkem ve svých ulicích. V první řadě se začnou 
udělovat vysoké, až půlmilionové pokuty, ale především městská část rozjela projekt, který by 
měl nepořádku zamezit. Rozházené a rozfoukané odpadky v Praze 9 uklízí zahradnické firmy  
a jeden člověk, který odpad na žádost odboru životního prostředí a dopravy sváží. „Když dosta-
neme informaci, že je někde nepořádek, tento člověk tam do dvou hodin je a uklidí to,“ říká mís-
tostarosta Prahy 9 Zdeněk Davídek. Za takovýto úklid veřejných prostranství zaplatila městská 
část například  v loňském roce částku 400 tisíc korun. V současné době je možné postihovat pouze 
přeplňování popelnic podle § 29 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ale nelze postih-
nout nepořádek u popelnic. To bude možné až ve chvíli, kdy bude jasně definované stanoviště 
sběrných nádob. Městská část Praha 9 obdržela již v roce 2008 soupis všech nájemců popelnic 
na „devítce“ a poslala jim upozornění, aby nádoby umístili v souladu s vyhláškou č. 5/2007 Sb.,  
o odpadech. Ta říká, že nádoby na směsný odpad musí být umístěny v nemovitosti nebo pro ně 
bude nutné vybudovat kontejnerové stání tak, aby byl znemožněn přístup třetí osoby. Ve výji-
mečných případech pro ně bude určeno žlutým vodorovným značením místo a vyměřen poplatek  
za zvláštní užívání komunikace. Toto upozornění však nemělo velkou odezvu, a tak v další fázi 
Městská část Praha 9 proto připravila projekt uzamykatelných kontejnerů. „Věříme, že tento sys-
tém bude fungovat a městská část tak ušetří nemalé finanční prostředky za úklid odpadků a nepo-
řádku kolem kontejnerů,“ říká radní Tomáš Portlík a dodává: „Za nepořádek před vlastním domem 
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si lidé často mohou sami a naším cílem je, aby se také zapojili do úklidu a udržování pěkného pro-
středí.“ První takový kontejner byl instalován začátkem dubna letošního roku v ulici Vysočanská 
na Proseku. Praha 9 je tak první pražskou městskou částí, která začíná dodržovat vyhlášku platnou 
již několik let. O co se vlastně jedná? „Jde především o to, aby každý dům měl svoji vlastní popel-
nici, která bude uzamykatelná, aby do ní nemohli bezdomovci, a aby si každý dům nebo vchod 
za svoji popelnici ručil a staral se o ni,“ vysvětluje Tomáš Portlík. V této situaci bude pro radnici 
mnohem snazší postihovat ty, kteří se o svoje popelnice nestarají.
V případě, že budou kontejnery přeplněny, bude průkazné, že v daném objemu domu nestačí. 
Uzamykatelné klece na kontejnery by měly být postupem času umístěny u všech domů v Praze 9. 
Je však potřeba dohlédnout na to, aby snahy radnice o zkvalitnění prostředí Prahy 9 nekazili van-
dalové. První nainstalované klece byly totiž hned v prvních dnech poničeny, zámky byly zalepeny 
epoxidem.

Zamčené popelnice 
„Jediné, co tyto klece přinesly, je to, že manipulace s dveřmi od klecí značně znepříjemňují život 
občanům, kteří jdou vynést odpad. Nehledě na to, že nejprve absolvujeme cestu s tříděným odpa-
dem do „barevných kontejnerů“, které zůstaly na původním místě, a poté se vracíme na nové 
stání se směsnými kontejnery,“ napsal nám Jan Černý z Jablonecké ulice a dodává, že o zamykání 
nemůže být ani řeči, neboť po zmiňovaném počátečním poničení zámků se zde již nové vložky 
zámků neobjevily, a tak popelnice zůstávají i nadále volně přístupné bezdomovcům. V podobném 
duchu se ozval také V. Pravenec nebo Ing. Barbora Branská, rovněž z Jablonecké. 
Největší nepořádek je v Jablonecké „Nepořádek kolem kontejnerů v Jablonecké je opravdu 
nepřehlédnutelný, nicméně je třeba zdůraznit, že klecová stání na kontejnery vybudovala Městská 
část Praha 9 na více místech a v jiných ulicích se osvědčily. Bohužel nejhorší situace je právě  
v Jablonecké,“ konstatuje Vojtěch Šimáček, pověřený vedením OOP ÚMČ Praha 9. „Problém 
nepořádku kolem klecí je v tom, že obyvatelé neplní povinnosti ze zákona o odpadech, ukládají 
odpad mimo vyhrazené místo, případně není zajištěn dostatečný objem nádob nebo tam někteří 
ukládají živnostenský odpad apod.“
Fakt, že klece zatím zcela nefungují, je problém i správcovské firmy, která také zodpovídá  
za úklid i mimo nich. „V případě, že bude chycena konkrétní osoba, která nepořádek kolem kle-
cových stání na kontejnery způsobuje, čeká ji přestupkové řízení, pokuta, a to včetně nutnosti 
úklidu,“ pokračuje Vojtěch Šimáček. „Pakliže nebude nikdo chycen, bude přenesena odpovědnost 
na správcovskou firmu TOMMI - Holding. Ta může zvýšit úklid, který následně rozúčtuje obyva-
telům domu. Dlužno dodat, že 3. listopadu byly instalovány nové zámky u klecí označených čísly 
361 – 365 v Jablonecké ulici. V domech je vyvěšen dopis, že jeho obyvatelům z tohoto důvodu 
stoupnou náklady na odvoz odpadu. Přesto se znovu našel ničitel, který opětovně zámky u stání  
č. 361 a 362 ucpal. Budou opět vyměněny… 
Proč klecová stání na kontejnery? Problém likvidace odpadu je širší. Jednou jeho stranou jsou 
výdaje na úklid městské části, které stoupají, a výsledek není vidět. Druhou je, že hlavnímu městu 
došla trpělivost a vydalo vyhlášku, podle níž musí občané umístit popelnice na svém pozemku 
do uzamykatelného prostoru nebo si popelnice nastěhovat do domu. „Aby mohli využít první 
možnosti, vybudovala Městská část Praha 9 na vlastní náklady stání pro kontejnery a zapůjčila 
pozemky pro tento účel bez poplatku,“ konstatuje radní Prahy 9 Tomáš Portlík. Je to daleko méně 
bolestivější než stěhovat nádoby na odpad do domů, což by znamenalo nutnost uvolnit společné 
prostory, které se v současné době využívají jinak, zápach, pravděpodobnost většího výskytu pot-
kanů v domě, navýšení nákladů na jeden vchod o zanášku, což je v případech stěžovatelů zhruba 
70 tisíc ročně. Kdyby popelnice zůstaly na původním místě, stejně by je občané museli zamknout 
a navíc by platili zábor pozemku, na němž kontejnery stojí. Jeho cena se pohybuje v řádu stati-
síců korun na jeden vchod. V případě, že by je nechali v původním stavu, nevyhnuli by se opa-
kovaným sankcím. Nejsou malé a byly by ukládány do doby, než by došlo k nápravě. Například  
ve Vysočanech už ve více než polovině z celkového počtu domů popelnici na ulici nenajdete.  
Na zbylé majitele domů, kteří magistrátní vyhlášku zatím nerespektují, bude radnice vyvíjet tlak 
včetně sankcí. „Uzamykatelná kontejnerová stání začala Městská část Praha 9 budovat přednostně 
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u domů, které jsou v jejím vlastnictví,“ pokračuje Tomáš Portlík. „Podobně však chceme pomoci 
i bytovým družstvům a společenství vlastníků, respektive majitelům domů a správcům, kteří se 
na nás obrátí. Poskytneme jim dotaci ve formě zbudování zpevněných ploch na umístění kontej-
nerů.“ Případné žádosti soukromníků o kontejnerová stání řeší městská část individuálně. Pomůže 
například při jednání s Magistrátem hl. města Prahy o pozemcích a je připravena upravit plochy 
pro kontejnery.

Zamčené popelnice se osvědčily
Před nedávnem Praha 9 rozjela nový projekt, který by měl řešit problematiku nepořádku kolem 
kontejnerů. Uzamykatelné klece na kontejnery byly v dubnu nainstalovány zkušebně u třech vcho-
dů bytového domu v ulici Vysočanská. Prozatím se tento nový způsob ochrany kontejnerů osvěd-
čil.
„Zmizel bordel, který se vždycky válel kolem popelnic a spousty papírů na trávě, které z popelnic 
rozfoukával vítr,“ pochvaluje si obyvatelka Vysočanské ulice a dodává: „Nebýt toho, že nám hned 
z počátku vandalové poničili zámky a znemožnili tak přístup k popelnicím, bylo by to skvělé.“ 
Právě potíže s vandaly a poničenými zámky jsou však velkým problémem. „I my máme negativní 
zkušenosti. Bylo jasné, že na tato zařízení bude podniknut okamžitě útok už jenom proto, že to 
mnohým lidem vezme obživu, a to jak doslovně tak zprostředkovaně,“ říká k tomu vedoucí Odbo-
ru životního prostředí a dopravy Městské části Praha 9 Pavel Morávek. Bezdomovcům se samo-
zřejmě nelíbilo, že jim je zabráněno v přístupu ke kontejnerům, kde hledali zbytky jídel i ošacení. 
Všeobecně se však dá říct, že nápad zamykat popelnice se radnici vyplatí. „Je nutno konstatovat, 
že po umístění zmiňovaných klecí se značnou měrou zvýšila čistota na těchto stanovištích, i když 
i v okolí klecí se odpad občas nadále vyskytuje. Ne však již v takové míře jako v době, kdy neby-
ly klece vybudovány. Zřejmě se na čistotě podílí také ta skutečnost, že osoby, které v přilehlých 
objektech nebydlí a volně se tam pouze pohybují (bezdomovci), mají přístup k nádobám omezen. 
Vybudování klecí v Městské části Praha 9 se tedy jednoznačně osvědčilo,“ říká Jaroslav Nálevka, 
ředitel marketingu AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. To je také důvod, proč Městská část 
Praha 9 v instalaci dalších klecí pokračuje. V současné době jsou klece v ulicích Vysočanská, 
Litoměřická, Bílinská a Jablonecká na Proseku a v ulici Čihákova ve Vysočanech. Ve vysočanské 
ulici Nemocniční jsou prozatím připraveny zpevněné plochy na umístění kontejnerů. Zájem o 
klece začínají mít také soukromí vlastníci a podnikatelé. „Ozývají se také z bytových družstev 
a společenství vlastníků. Funkčně je to potom závislé na majitelích domů a správci,“ říká Pavel  
orávek. Případné žádosti soukromníků o kontejnerová stání bude městská část řešit individuálně, 
pomůže při jednání s magistrátem hl. města Prahy o pozemcích a bude také úpravu plochy pro 
kontejnerová stání částečně dotovat. „Přestože problémy s kontejnery prozatím zcela nezmizely, 
je tento projekt velmi pozitivní. Aby vše fungovalo opravdu tak jak má, je třeba dořešit ještě pár 
nedostatků,“ říká k projektu radní Tomáš Portlík.
V některých ulicích se například ukázalo, proč se zde v minulosti zřejmě tvořily černé skládky.  
V momentě, kdy v těchto ulicích byly kontejnery přeplňovány, zajistila městská část navýšení 
svozů. přesto odpadní nádoby nedostačují. Je proto zřejmé, že tyto kontejnery jsou zneužívány 
firmami pro živnostenský odpad. Skutečnou příčinu by měla v nejbližší době zjistit správcovská 
firma.

Kam s ním, tedy s komunálním odpadem? 
1. Směsný odpad 
Sběrné nádoby na směsný odpad zajišťuje vlastník nebo správce nemovitosti. Pokud v domě pro 
nádoby nelze vyčlenit prostor, musí být v přiměřené vzdálenosti mimo dům vymezena plocha pro 
jejich umístění s napojením na pozemní komunikaci.
2. Tříděný odpad - papír, sklo, plasty, nápojové kartóny 

Z
PR

Á
V

Y
 Z

 R
A

D
N

IC
E



��
Papír a lepenka (noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír včetně spon a svorek, reklamní letáky, 
knihy – bez potažených hřbetů, brožury, papírové krabice – rozložené, vlnitá lepenka, čisté papí-
rové obaly a sáčky) 
a) sběrné nádoby rozmístěné po městské části jsou 24 hodin volně přístupné 
b) sběrné dvory (SD) – pro Městskou část Praha 9 jsou nejbližší SD v areálu Pražských služeb, 
a. s., Pod Šancemi 1/444, Praha 9 a SD Voctářova ul., Praha 8. Otevírací doba je pondělí až pátek 
8.30 – 17.00 hod. (v době letního času do 18.00 hod.) a v sobotu 8.30 - 15.00 hod. Podmínkou pro 
převzetí odpadu zdarma je trvalé bydliště v Praze. c) sběrny surovin – vykupují pouze kartóny, 
noviny, časopisy, event. letáky. Na území Městské části Praha 9 to jsou: Freyova 8 – Jiří PERT-
LÍK, Spojovací 39 – Lubomír BATELKA, Na Obrátce 9 – Hynek MALÍK, Poděbradská 46a 
– EKOSUR s. r. o., Poděbradská u Harfy (mezi č. 3/221 a 5/173) – M+M METAL SERVIS s. r. o., 
Letňanská ul. (proti DP a. s.) – Jiří KŘÍŽ. 
Sklo (sklo čiré i barevné - pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla, nevratné 
skleněné lahve od nápojů, velké skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice, dózy 
apod.). Pamatujte, bílé kontejnery jsou určeny výhradně pro sběr čirého skla!
a) sběrné nádoby rozmístěné po městské části, 24 hodin volně přístupné b) sběrné dvory (SD) - 
pro městskou část Praha 9 jsou nejbližší SD v areálu Pražských služeb a. s., Pod Šancemi 1/444, 
Praha 9 a SD Voctářova ul., Praha 8. Otevírací doba je pondělí až pátek 8.30 – 17.00 hod (v době 
letního času do  8.00 hod.) a v sobotu 8.30 - 15.00 hod. Podmínkou převzetí odpadu zdarma je 
trvalé bydliště v Praze. 
Plasty (stlačené PET lahve - víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená, igelitové, polyethy-
lenové tašky a sáčky, kelímky od potravin - obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob 
vymývat, mikrotenové sáčky, vypláchnuté plastové nádoby od mycích  rostředků, polystyren)
a) sběrné nádoby rozmístěné po městské části 
b) sběrné dvory (SD) 
Nápojové kartony (veškeré vícevrstvé obaly - tzv. krabice od nápojů, mléka, mléčných výrobků, 
džusů, vín a dalších potravin. Musí být vyprázdněné a stlačené): 
a) sběrné nádoby rozmístěné po městské části 
b) sběrné dvory (SD)
3. Kovy - železo, barevné kovy 
a) sběrné dvory (SD) 
b) sběrna surovin – na území Městské části Praha 9 to jsou: Stará Spojovací – Aleš DITRYCH, 
Freyova 8 – Jiří PERTLÍK, Spojovací 39 – Lubomír BATELKA, Na Obrátce 9 – Hynek MALÍK, 
Poděbradská 46a – EKOSUR s.r.o., Poděbradská u Harfy (mezi č. 3/221 a 5/173) – M+M METAL 
SERVIS s.r.o., Letňanská ul. (proti DP a. s.) – Jiří KŘÍŽ
4. Bioodpad 
(posekaná tráva, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů, řezanka a větvičky z řezu 
keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí - bez smetků z ulice, odpady 
z ovoce a zeleniny - okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod., skořápky z vajec, slupky  
z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje - i s papírovým filtrem, čajové sáčky, květináče z lepenky 
a rašeliny) 
a) sběrné dvory (SD) 
b) kontejnery (většinou velkoobjemové) na bioodpad, přistavované o víkendech v období jara a 
podzimu, a to převážně do zástavby rodinných domů. Pro zajištění čistoty sbíraného odpadu a 
zamezení zneužívání živnostníky je u kontejnerů obsluha. 
c) kompostárna Malešice - nachází se nedaleko Městské části Praha 9 v ul. Dřevčická, Praha 10. 
Otevírací doba je pondělí až pátek 7.00 -  7.00 hod. (v době letního času do 18.00 hod.) a v sobotu 
7.00 - 15.00 hod.. Podmínkou pro převzetí odpadu zdarma je trvalé bydliště v Praze a množství 
odpadu na jednu ukládající osobu 250 kg/měsíc. Nad tento limit se za uložení odpadu již platí.
5. Velkoobjemový odpad 
(starý nábytek, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, autoskla, umyvadla 
a WC mísy) a) sběrné dvory (SD) b) velkoobjemové kontejnery – jsou přistavované po celý rok 
podle  ředem stanoveného harmonogramu, a to ve stanovený den v průběhu dopoledne (cca 7 - 14 
hod). Odvážejí se následující den v průběhu dopoledne. 
6. Nebezpečný odpad 
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(baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty - odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy - přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní, 
zářivky a výbojky)
a) sběrné dvory (SD) 
b) stabilní sběrny nebezpečných odpadů – na území Městské části Praha 9  nebo v její blízkosti. To 
jsou oba výše uvedené SD a dále pak areál společnosti Imp-servis s. r. o., Poděbradská 36, Praha 
9, otevírací doba je pondělí až čtvrtek 8.30 - 16.00 hod. a pátek 8.30 - 15.30 hod. 
c) baterie a monočlánky – na úřadech městských částí, v základních a středních školách 
d) nepoužitelná  cytostatika a upotřebené léky, vč. použitých injekčních jehel od diabetiků a rtuťo-
vých teploměrů – všechny lékárny na území hl. města Prahy 7. 
Pneumatiky a) sběrné dvory (SD) - za úhradu 25 Kč/kus
8. Stavební odpad 
a) sběrné dvory (SD) - do 1 m3/měsíc zdarma, větší množství za úhradu 
9. Textil
a) kontejnery na textil - na území Městské části Praha 9 se kontejnery na textil nacházejí na par-
kovišti u prodejny OBI Prosek, Prosecká ul. Jsou 24 hodin volně přístupné. Zpětný odběr. Pozor, 
nejde o odpad, ale použité výrobky! 
10. Vyřazená elektrozařízení 
a) sběrné dvory (SD) - pro Městskou část Praha 9 jsou nejbližší SD v areálu Pražských služeb a. s., 
Pod Šancemi 1/444, Praha 9 a SD Voctářova ul., Praha 8. Otevírací doba je pondělí až pátek 8.30 
– 17.00 hod (v době letního času do 18.00 hod.) a v sobotu 8.30 - 15.00 hod. 
b) E-box (pro drobná elektrozařízení, např. telefony, myš, klávesnice, rychlovarné konvice, žeh-
ličky, sendvičovače) – na území Městské části  raha 9 jsou umístěné dva E-boxy, a to v nové 
hale radnice, Sokolovská 324/14 a napravo za vstupními dveřmi na Poliklinice Prosek, Lovosická 
40/440. K dispozici jsou zhruba od 7.00 do 19.00 hod.

Recyklace bioodpadu 
Techniku na úklid chodníků a vnitřních městských komunikací a ploch  předváděla 6. října  
v Praze 9 firma SOME. Akce se uskutečnila pod záštitou starosty „devítky“ Jana Jarolíma. 
A v žádném případě nebyla bezúčelná. Vzhledem k tomu, že se v Praze 9 stále rozšiřují pěší zóny 
a zelené plochy, je třeba zkvalitnit i technické zázemí na jejich úklid.
„O úklidovou techniku, která by zvládla i recyklaci bioodpadu, 
jsme se zajímali u více společností. ale až firma SOME, která je 
výhradním dovozcem strojů Ravo a Mathiu, předkládá nejuce-
lenější program zahrnující i řešení dotací,“ konstatuje předseda 
komise životního prostředí a dopravy Rady MČ Praha 9 Ing. Jaro-
mír Váňa. „Z dotačního titulu Operační program životního pro-
středí Evropské unie může naše městská část získat až 90 procent 
prostředků na pořízení této techniky, výše dotace přitom dosahuje 
až 500 000 euro.“ 
Bude tedy Městská část Praha 9 tyto stroje kupovat? Rádi by-
chom tyto stroje nakoupili. Nejdříve je však třeba připravit dotač-
ní projekt. Pokud vše klapne, můžeme mít za desetinu hodnoty 
úklidovou linku, která zvládne recyklaci bioodpadu na zhruba 120 
hektarech ploch, které „devítka“ udržuje. 
Co si máme pod označením linka na recyklaci odpadu před-
stavit? Stroje, které uklidí plochy a odpad zpracují, tedy například 
traktor, nakladač, drtič, třídič. Rozdrcenou masu je pak možné 
kompostovat v uzavřených vacích, v nichž za dodávek vzduchu 
a vody probíhá řízená fermentace (vše je řízeno počítačem) nebo 
kompostovat na volných prostranstvích, k čemuž je potřeba zase 
jiná technika. Konečný substrát je pak možné znovu vrátit do par- Ing. Jaromír Váňa
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ků a na zelené plochy. To by mělo dva významy – zahradnický, tedy že plochy zkvalitňujeme 
přírodní cestou a není třeba je chemicky upravovat (nebo jen v menší míře), a ušetříme náklady 
za poplatky na skládkách, kam se jinak tento biologický odpad vozí. Navíc od roku 2014, kdy se 
zpřísňují ekologické normy, bude nutné bioodpad ukládat na skládky v recyklované podobě, což 
náklady na skládkování znovu prodraží.
Kdy budete mít projekt hotový? Na jaře příštího roku, aby bylo možné požádat EU o dotaci. 
Pokud dotační řízení dopadne dobře, počítáme, že linka na zpracování bioodpadu by mohla být 
spuštěna v roce 2011. Do té doby je také třeba nejen legislativně, ale i technicky připravit plochy, 
na nichž by se recyklační proces odehrával.

Praha 9 – městská část přátelská seniorům
Centrum pro aktivní stárnutí sestavilo historicky první žebříček měst v České republice, hodnotící 
jejich prostředí z hlediska aktivního stárnutí. Praha 9 v tomto průzkumu obsadila první místo jako 
„Městská část Prahy přátelská seniorům 2009“.
„Uvědomujeme si, že aktivní stárnutí je cestou, která umožňuje prožít kvalitní stáří a kte-
rá zároveň významně snižuje zatížení společnosti spjaté se stárnutím populace. Proto jsme už 
před dvěma lety důkladně zmapovali potřeby uživatelů sociálních služeb v Praze 9, k nimž pat-
ří i senioři,“ říká starosta „devítky“ Jan Jarolím. „Jejich připomínky bereme v úvahu při dal-
ším zkvalitňování a rozšiřování nejen sociálních služeb.“ A co se prostřednictvím rozsáhlé-
ho dotazníku hodnotilo? Jestliže aktivní stárnutí je úzce spjato se zachováním životního stylu  

z předchozích životních fází, pak je 
podmínkou úspěchu možnost pohy-
bu „venku“. Průzkum tedy sledoval 
čistotu, hluk, atmosféru a bezpečí 
na veřejných prostranstvích, zeleň 
včetně toho, zda jsou v parku lavič-
ky, toalety či přístřeší chránící před 
deštěm, dále překážky a přístupnost 
– tedy od přístupnosti ke službám na 
úřadech, přes parkování až po inici-
ativu udržet malé a drobné služby 
uvnitř města. V oblasti dopravy byla 
dominantním tématem městská hro-
madná doprava – její přizpůsobení 
potřebám seniorů, slevy na jízdném. 
V otázkách bydlení se průzkum 
zaměřil na počet vyčleněných soci-
álních bytů a další služby spojené s 

bydlením. Z hlediska aktivního stárnutí je totiž klíčové umožnit seniorům co nejdéle setrvat ve 
svém přirozeném prostředí a nevytrhovat je ze sítě vytvořených mezilidských vztahů. Důležitá 
byla rovněž problematika přístupnosti kulturních a sportovních zařízení pro seniory a aktivity 
města pro starší spoluobčany – výlety, vzdělávání či poskytování prostor města pro seniorské 
kluby. Samotnou kapitolou je i zapojení seniorů do společnosti a jejich dobrovolnické aktivity. 
Výzkum sledoval i poskytování informací seniorům – vedle tradičních kanálů například distribuci 
informací prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb či lékařských ordinací, přehledných 
webových stránek apod. V sociálních službách a zdravotnictví se Centrum pro aktivní stáří zamě-
řilo především na zajištění různých druhů péče – například respitní, gerontologické, hospice.

Rehabilitace v Domově seniorů v Praze 9
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Nejlépe v Praze se žije seniorům na „devítce“ 

O faktu, že lidstvo stárne, už dnes nikdo nepochybuje. Demografové předpovídají pro nejbližší 
roky dokonce prudký nárůst počtu seniorů ve všech světadílech. Také u nás bude v roce 2050 kaž-
dý třetí člověk starší 65 let. A protože více než 72 procent lidí v Evropě nyní žije ve městech, zpra-
covali odborníci průzkum, který zjišťoval, jak jsou města k seniorům vstřícná. V Praze se do něho 
zapojilo dvanáct městských částí a Praha 9 z něho vyšla nejlépe! „Pro nás je toto zjištění velmi 
potěšující, ale také zavazuje,“ říká starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím. „Z celkového počtu 
více než 45 tisíc obyvatel „devítky“ je 17 procent lidí důchodového věku a populace dále stárne.  
I to byl důvod, proč jsme už před dvěma lety důkladně mapovali potřeby uživatelů sociálních 
služeb v Praze 9. Jako zcela hlavní problém, který pociťovaly téměř dvě pětiny dotázaných, byl 
nedostatek kontaktů a osamocenost (37,5 % seniorů). Čtvrtině chyběly kontakty na levné a spo-
lehlivé řemeslníky (26,4 % seniorů). Zhruba stejný počet lidí by potřeboval asistenci a doprovod 
na úřady a další instituce, aby si zde mohli vyřídit své osobní záležitosti. Pro pětinu respondentů 
představoval problém fakt, že neví, kam se mohou obrátit s žádostí o radu. Všechny tyto jejich 
připomínky bereme v úvahu při zkvalitňování a rozšiřování sociálních služeb v Praze 9.“ 
Preferované způsoby pomoci a péče Nedávný průzkum Centra pro aktivní stárnutí ukázal, že 
největší obavy mají senioři o své zdraví. Trápí to 54 dotázaných nejstarších Pražanů. Výjimkou 
nejsou ani ti z „devítky“. Seniorům v Praze 9 přitom nejvíce vyhovuje představa, že kdyby potře-
bovali péči, dostali by ji v pobytovém zařízení, které zajišťuje komplexní celodenní péči. Čtvr-
tina z nich by ráda žila ve vlastní domácnosti a využívala pomoci rodiny, další pětina by se pak  
v domácím prostředí s péčí rodiny ráda opřela ještě o pečovatelské nebo asistenční služby. Dese-
tina dotázaných by zase přivítala péči rodiny ve vlastní domácnosti s možností pobývat v denním 
stacionáři. „Zdravotnictví a sociální služby patří k největším prioritám naší městské části,“ kon-
statuje radní MČ Praha 9 Tomáš Portlík. „Z rozpočtu na letošní rok jsme vyčlenili 83 581 000 
korun na investice do nástavby Polikliniky Prosek, objektů Stacionáře v Českolipské, areálu Čes-
kého červeného kříže v Harrachovské, Domova pro seniory v Novovysočanské a Domu sociálních 
služeb v Hejnické. V posledně jmenovaném zařízení vznikne i denní stacionář pro deset až patnáct 
seniorů, kteří trpí některou z forem demencí jako například Alzheimerovou chorobou. A počítá-
me tady také se zázemím Střediska sociální péče, jež poskytuje sociální služby v širokém okolí, 
včetně jídelny a klubu pro důchodce, nebo s poskytováním základní zdravotní a hygienické péče 
o seniory. Chceme rovněž, aby tento integrovaný objekt zajišťující komplexní sociální péči pro 
seniory, měl i svůj dispečink, na nějž by byl napo-
jen systém tísňového volání. Využívali by ho senioři  
v případě zdravotního kolapsu nebo jiného nebezpe-
čí.“ Radnice také letos přispívá 2 800 000 korunami 
na zajištění provozu Lékařské služby první pomoci 
na Poliklinice Prosek a více než 20 miliony korun 
na provoz Střediska sociálních služeb, tedy domo-
va seniorů, domu s pečovatelskou službou, pečova-
telské služby, klubů důchodců a stacionáře. Další 
statisíce rozděluje městská část v grantovém řízení 
organizacím, které poskytují služby občanům Prahy 
9 v sociální oblasti, jako je například Hospic sv. Ště-
pána, Domov sv. Rodiny, Gerocentrum Slunné stáří 
a další. 
Víc než drobnosti A protože se denně na sociálním 
odboru MČ Praha 9 setkávají s otázkami seniorů, 
kde sehnat spolehlivého řemeslníka, kdo by jim 
vypral, umyl okna nebo třeba jen vyměnil žárovku 
nebo pověsil záclony, řeší tu, jak technicky zvlád-
nou i tento problém. Vize je taková, že odpovědi by 
se dozvěděli na dispečinku sociálních služeb, kde by 
měl dispečer k ruce seznam spolupracujících organi-
zací, jež by tyto služby pro seniory zajistily. Pokud 

Starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím
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to finance dovolí, bude služba k dispozici v příštím roce. Ti dříve narození také patří k těm, které 
nejvíce ohrožují nejrůznější kriminální živly – podvodníci, zloději, násilníci… To byl také důvod, 
proč právě pro ně zdarma připravila MČ Praha 9 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy 
projekt Senior akademie. Tým specialistů městské policie v oblasti prevence v rozsáhlém vzdělá-
vacím cyklu přednášel o tom, jak přispět ke svému osobnímu bezpečí i k ochraně lidí a majetku  
v jejich bezprostředním okolí. 
Bydlení Druhou největší starostí penzistů v hlavním městě je obava z toho, jak vyjdou s penězi. 
Umocňuje ji blížící se termín, kdy nájemné přestane být regulováno. „Vzhledem k vývoji cen 
nemovitostí a bytů na trhu a zvláště pak k tomu, že by maximální možné zvýšení cen  a bydlení 
bylo příliš velkou finanční zátěží pro sociálně slabší spoluobčany, k nimž senioři většinou patří, 
jsme rozhodli, že nájemné budeme v Praze 9 zvyšovat jen po menších krocích a celou deregulaci 
nájmů rozložíme do delšího časového období,“ konstatuje starosta Jan Jarolím. „Letos jsme nájmy 
zvýšili jen částečně a ještě ne od ledna, ale až od dubna.“ Průzkum Centra pro aktivní stárnutí uká-
zal, že města jsou na tom ve vztahu k seniorům poměrně dobře v oblasti zdravotní a sociální péče, 
komunikace se seniory a v dopravě. Naopak podprůměrné výsledky zaznamenal na veřejných 
prostranstvích, v bydlení a v úctě k seniorům. Dlužno však také konstatovat, že česká metropole 
mezi dvaceti českými městy zapojenými do průzkumu dost pohořela. Z bodové škály, která při-
pouštěla jako nejlepší výsledek 10 bodů, dosáhla Praha hodnoty 5,6 bodu, přičemž průměr je 5,7 
bodu. Praha 9 však skočila k hranici 6,87 bodu.

Útvary státní sociální podpory
Od 1. ledna 2009 jsou útvary státní sociální podpory také v Praze převedeny z úřadů městských 
částí na Úřad práce hl. m. Prahy a mají stejný statut jako v celé České republice. Pro pražské obča-
ny se však mnoho nezmění. Budou dál chodit vyřizovat své záležitosti na stejné místo, ke stejným 
úřednicím a ve stejných úředních hodinách. Na budovách uvidí pouze nové označení, stejně jako 
na rozhodnutích a jiných písemnostech. Telefonní čísla se nemění.
Adresa pro písemný kontakt pro občany MČ Praha 9 je od 1. ledna 2009: Úřad práce hl. m. Prahy 
pracoviště státní sociální podpory v Praze 9 Sokolovská 324/14 190 00 Praha 9.

Pomoc v hmotné nouzi
Lidem, kteří mají nedostatečné příjmy, pomáhá systém pomoci v hmotné nouzi, který upravuje 
zákon č. 111/2006 Sb. Zároveň je motivuje, aby se sami snažili zajistit si prostředky k uspokojení 
svých životních potřeb.
„Právní systém v České republice pomáhá lidem, kteří se ocitli v sociální tísni, několika způsoby. 
Jednak vyplácením dávek státní sociální podpory, při nichž rozhoduje aktuální příjem, např. pří-
jem za loňský rok, poslední čtvrtletí, a není důležité, zda má žadatel o ně majetek nebo finanční 
úspory. Tyto dávky vyplácejí úřady práce. Další formou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi,“ 
vypočítává vedoucí sociálního odboru Úřadu Městské části Praha 9 Michaela Žáčková a dodává:
„Podmínkou toho, aby žadatel dostal dávku pomoci v hmotné nouzi, je, že pobírá všechny dávky 
státní sociální podpory a přesto nejsou dostatečně zabezpečeny základní potřeby jeho nebo jeho 
rodiny. K těmto dávkám patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá 
pomoc.“ 
Jak žádat? Pokud máte pocit, že vám některá z dávek pomoci v hmotné nouzi náleží, nejdříve 
si odpovězte na otázku, zda neexistuje způsob, jak byste si mohli pomoci sami. Např. najít si 
výhodnější zaměstnání (nebo začít pracovat), využít naspořené prostředky, např. stavební spoření, 
prodat svůj majetek, který není nezbytně nutný k vašemu životu. Teprve když si odpovíte záporně, 
žádejte o dávky pomoci v hmotné nouzi, protože stejné otázky vám budou pokládat i kompetent-
ní pracovníci sociálního odboru. „Každý, kdo chce vědět, zda přece jen nemá nárok na některou  
z těchto dávek, může navštívit daného pracovníka na našem odboru a ten s ním jeho životní 
situaci probere,“ říká Michaela Žáčková. „Odpovídat bude na otázky, zda pracuje či je veden na 
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úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání, zda má rodinu či jen partnera, který s ním žije ve 
společné domácnosti, protože pak se žadatelovy a jeho příjmy sčítají, zda není majitelem nemo-
vitosti, kterou by mohl prodat, např. chaty…. V zájmu žadatele je říci všechno po pravdě, protože 
v případě, že mu bude dávka vyplácena a ukáže se, že na ni nemá nárok, protože nějakou skuteč-
nost zamlčel, musí vyplacené peníze vrátit.“ Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi je 
zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na Úřadu MČ  
Praha 9 nebo na internetových stránkách www.praha9.cz
„Poté, co žadatel podá žádost o dávku, sociální pracovník si ověří informace na ní uvedené, např.  
v katastru nemovitostí, evidenci automobilů, ale také provede sociální šetření v místě bydliště 
žadatele. Zaměřujte se přitom např. na to, jak žadatel žije, zda nemá v domácnosti předměty, kte-
ré by mohl zpeněžit a sám si tak pomoci,“ nastiňuje vedoucí sociálního odboru postup, na jehož 
základě se rozhoduje, zda bude dávka pomoci v hmotné nouzi přiznána a vyplacena. 
Příspěvek na živobytí Je základní, pravidelně opakovaná dávka pro lidi, kteří se přechodně ocit-
nou v kritické situaci. Může to být např. matka na mateřské dovolené, od níž odejde partner a 
neplatí výživné, a jejím jediným příjmem zůstal rodičovský příspěvek. „Jedná se o složitý výpočet 
a nedá se předem říci, kdy nárok na něho vznikne. Orientačně platí, že na příspěvek na živobytí 
nedosáhne důchodce, který má jen nízký důchod a bydlí v běžném bytě,“ konstatuje Michaela 
Žáčková. 
Doplatek na bydlení Dávka je poskytována nájemci, který má nárok na příspěvek na živobytí  
a na příspěvek na bydlení. 
Mimořádná okamžitá pomoc Jednorázově je poskytována lidem, kteří se ocitnou v situacích, 
které je nutné bezodkladně řešit. Např. v případě požáru, živelní katastrofy, ale i uhrazení odů-
vodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností dětí, pokud je 
jejich rodič na pokraji nouze (příspěvek na tábor). Dávka pomáhá i navrátilcům z vězení, dětského 
domova, pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. 

Podali jsme pomocnou ruku Novému Jičínu
Známá pravda, že kdo rychle dává, dvakrát dává, se potvrdila i v případě letošních červnových 
povodní v Novém Jičíně. Na odstraňování následků škod poskytla finanční prostředky také Měst-
ská část Praha 9.
Večer 24. června přišla nečekaně do Nového Jičína blesková povodeň. V samotné historii města 
lze tuto událost srovnat jedině s morovými epidemiemi nebo velkým požárem z roku 1503. 
Následky velké vody byly děsivé. Ve městě a v okolních obcích zemřelo devět lidí a postiženy 
byly stovky dalších. Desítky domů musely být strženy a škody na obecním majetku se vyšplhaly  
na osmdesát milionů korun. 
Všem, kteří pomáhali při po-
vodních, poděkovali Novojičín-
ští 27. srpna v Novém Jičíně 
na náměstí. Součástí akce byl 
také koncert několika kapel. 
My jsme se při této příležitosti 
zeptali starosty Nového Jičína 
Ivana Týleho, jak peníze po-
skytnuté MČ Praha 9 využili. 
„Jsme moc vděční za jakoukoliv 
pomoc. Peníze zaslané z Prahy 
9 byly z větší části využity 
na vyplacení jednorázového 
příspěvku dvacet tisíc korun 
pro obyvatele městských čás-
tí  Žilina a Bludovice, kde vo-
da poničila prostory určené 
k bydlení. Malá část šla na 

Nový Jičín - povodeň 2009
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úhradu odvozu odpadu po povodních. Musím říci, že solidarita byla obrovská. Pomoc přišla také  
od hlavního města, které velkou vodou trpělo v roce 2002. Je třeba se všem poklonit, že v současné 
ekonomicky tíživé době podali pomocnou ruku. Moc za to děkujeme.“

Romové Romům
Nejúčinnější pomoc najdeš na konci své paže. V duchu této pravdy byla otevřena sociálně-
právní poradna Romského občanského sdružení Velká ohrada v ulici U Harfy čp. 6. Prostory jí 
poskytla Městská část Praha 9.
Kolem ulice U Harfy žije velmi mnoho lidí, kteří se potýkají se sociálními problémy. Přivítali jsme 
tedy nabídku romských občanských sdružení Velká ohrada a Romodrom, která v Praze 9 chtěla 
otevřít bezplatnou sociálně-právní poradnu a zároveň vytvořit místo pro děti, kde by smysluplně, 
pod vedením zkušených lektorů, trávily volný čas,“ konstatuje radní „devítky“ Adam Vážanský  
a dodává: „Obě romská sdružení mají v tomto směru značné zkušenosti a věříme, že je uplatní také 
v naší městské části. Často se o Romech mluví jako o těch, kteří mají jen nataženou ruku. Rádi 
proto podpoříme ty, kteří chtějí pomáhat druhým, nebo se sami snaží ze svých problémů dostat.“ 
Sociálně-právní poradenství Sociálně-právní poradna JUDr. Daniely Světlíkové bude v Praze 
9 otevřena jednou týdně. „Nejčastější problémy, které Romy trápí?,“ zamýšlí se advokátka, která  
s Romským občanským sdružením Velká ohrada spolupracuje již mnoho let, a vypočítává: „Byto-
vé, pracovní, diskriminační a samostatnou kapitolou jsou půjčky s lichvářským úrokem, které 
si lidé berou pod tlakem těžké sociální situace, a následné exekuce, když je nemohou splácet. 
Řešíme však i problémy spojené s výkonem trestu, například návštěvy rodiny ve věznicích nebo 
začlenění bývalých vězňů do návratu z výkonu trestu zpátky do společnosti.“ Dlužno zdůraznit, 
že dveře sociálně-právní poradny Romského občanského sdružení Velká ohrada nejsou otevřeny 
pouze pro Romy, ale pro všechny sociálně potřebné bez rozdílu národnosti. O pomoc mohou 
lidé požádat i terénní sociální pracovnice z řad dobrovolníků. Jednou z nich je v Praze 9 Marie 
Legová, blízká spolupracovnice JUDr. Daniely Světlíkové. „Jako terénní sociální pracovnice jsem 
působila v Českém helsinském výboru a už mi to zůstalo,“ usmívá se a k tématu romské proble-
matiky dodává: „Neřešíme jen sociální, pracovní a právní problémy jednotlivců. Často se také 
zabýváme například sousedskými vztahy. Nedávno jsme třeba řešili nedorozumění mezi starším 
manželským párem a mladou romskou rodinou. A pak je to především o komunikaci. Snažíme se 
zjistit stanovisko obou stran a hledat kompromis, vysvětlovat věci. Zkrátka, pomáháme, jak se dá, 
chceme, aby lidé věděli, že v nás mají oporu.“ 
Místo pro děti Odpoledne pod vedením koordinátorů z Romského občanského sdružení Romod-
rom by v ulici U Harfy měla patřit dětem. Volnočasové aktivity – nejrůznější zájmové kroužky 
včetně doučování, zajímavé přednášky, výlety, víkendové pobyty nebo tábory – mají jediný cíl: 
ukázat, že pouliční party, jejichž členové se často ocitají na šikmé ploše, nejsou jedinou možností 
jak se zabavit.

„Jde to i jinak!“ 

Antifetfest je název soutěže, kterou vyhlásila Městská část Praha 9 v rámci Festivalu amatérských 
filmů Antifetfest Praha 2009. Je určena pro školy a organizace, jež pracují s dětmi a mládeží,  
a sídlí na území Prahy 9. Soutěž probíhala od ledna do června 2009.
Přihlásit bylo možné snímek s námětem rizikového chování, jako je např. drogová závislost, kri-
minalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí a podobně, natočený videokame-
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rou, digitálním fotoaparátem atd. v celkové délce do patnácti minut na nosičích CD nebo DVD. 
Soutěž byla vyhlášena pro jednotlivce nebo skupinu maximálně pěti tvůrců ve dvou kategoriích: 
• věková kategorie žáci II. stupně základních škol
• věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť 
Pořadatel si vyhradil právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá 
a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky 
nesměly obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, 
národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly 
osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím 
lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí 
a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.
Uzávěrka přijímání přihlášek byla do konce února 2009. Uzávěrka přijímání soutěžních sním-
ků skončila 31. března 2009. O výběru vítězných snímků v Městské části Praha 9 se rozhodne  
do 15. května 2009. Celopražské finále se uskutečnilo v červnu 2009. Odborná porota vybrala tři 
nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získali věcné ceny. Současně od dubna 2009 pro 
bíhalo internetové hlasování o Cenu diváka pro nejoblíbenější film na www.antifetfest.cz.
Kontaktní osobou pro soutěž v Praze 9 byl protidrogový koordinátor Tomáš Klíma, tel.: 
283 091 457, e-mail: klimat@p9.mepnet.cz.

Stavební úpravy  
v Gongu

O tom, že kultura v Praze 9 není Po-
pelkou, svědčí kulturní dům Gong. 
Na jeho provoz dává „devítka“  
v letošním roce 8 889 000 korun, 
dalších šest milionů investuje do sta-
vebních úprav.
Hlediště kulturního domu Gong se 
během léta proměnilo v moderní 
prostor, kde budou mít diváci díky 
postupně se zvyšujícím řadám křesel 
veškeré pohodlí ke sledování diva-
delního představení či koncertního 
vystoupení.

V Gongu je pro nastávající sezónu opět připravena pestrá škála programů, ze kterých si určitě 
vybere každý  podle své nálady a vku-
su. Hned v září se na scéně výjimeč-
ně objeví herci Divadla bez Zábradlí  
v představení Tři muži na špatné adrese. 
Stejně tak na své dřívější časté působení 
v Gongu zavzpomíná Divadlo Sklep ve 
své pověstné a vždy jiné Besídce. Chy-
bět nebude ani divadlo Post Scriptum a 
 představení DADY BOX. Na podzim 
zde opět vystoupí Hradišťan, Radů-
za, Melody Makers, skupina Asonance  
a mnohé další hudební a pěvecké osob-
nosti. 
Divadlo dětem 
Nové hlediště ocení také děti, které tady 
navštěvují představení Divadla AHA!. 
To pro ně na podzim uvede v rámci pro-

Divadlo Gong letos uvítalo 150 000 diváka
Zleva: Josef Pavlata, Vladimír Zedník, Adam Vážanský

Výsuvné stupňovité hlediště
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jektu Gong dětem už čtyřicátý divadelní 
titul. Na „Aháky“ se za deset let přišly 
podívat desítky tisíc školáků a studen-
tů. Právě pro ně Divadlo AHA! vytváří 
povětšinou vlastní adaptace známých 
a mnohdy klasických literárních textů. 
K nejúspěšnějším a nejčastěji hraným 
titulům patří Příběhy Ferdy Mravence, 
O pejskovi a kočičce, Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký, Kubula a Kuba Kubikula. 
Na své si ale přijdou i ti starší, kteří se 
mohou podívat třeba na Bylo nás pět 
anebo Moliérova Lakomce. Pokud jste  
v Gongu ještě nebyli, neváhejte.

Vítání jara u májky
S jarem je neodmyslitelně spojeno stavění májek. A pře-
stože by se mohlo zdát, že tento zvyk nemá s ruchem 

měst příliš společného, v Praze 9 se už májka městské 
části těší velké oblibě. 
Víte, že nejstarší známý doklad o májce je z roku 1422, 
kdy za její postavení dostal hoch za odměnu ruku děv-
čete? Jak to bylo? V předvečer 1. května se vypravova-
li chlapci do lesa, aby tam usekli co nejvyšší stromek  
a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční sym-

Stolové uspořádání sálu

Zleva: Radní Adam Vážanský a místostarosta Ing. Zdeněk Davídek  
zahajují slavnost
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bol jara. Smrček, jedličku nebo borovici očistili od spodních větví a špičku ozdobili věncem, 
šátky, květinami a pentlemi. Celou noc májku bedlivě hlídali, protože by jim ji mohli přespolní 
podříznout a ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě těchto obecních májů, 

které se stavěly a dodnes stavějí na 
návsích (v Praze 9 za radnicí u met-
ra Vysočanská) vztyčovali někdy 
mládenci menší májky – vyzdobené 
břízky – před domy svých dívek. 
29. dubna v 15. hodin za radnicí u 
metra Vysočanská proběhlo slav-
nostní „Vítání jara u májky Měst-
ské části Prahy 9“. Jeho součástí 
byl malý kulturní program dětí ze 
škol Prahy 9 – pásmo lidových písní  
a říkadel Mateřské školy U Vysočan-
ského pivovaru, Muziky Špalíček 
Praha a ZUŠ Prosek.

Změny trasy tramvají na „devítce“
Od 1. července jsou změněny trasy tramvaje č. 8 a 15. Stalo se tak po jednáních Městské části 
Prahy 9 s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.
Obyvatelé Nové Harfy a jejího okolí nebyli dlouhodobě spokojeni s dopravní dostupností svého 
bydliště, protože kapacita tramvaje číslo 3 byla pro množství lidí, kteří ji využívali, nedostatečná. 
V této oblasti ji tedy posiluje tramvaj číslo 8 ze zastávky Podbaba, která je od zastávky Palmovka 
nyní odkloněna směrem Balabenka – Ocelářská – Sazka Arena – Nádraží Libeň -  Podkovářská 
– U Elektry – Nademlejnská – Starý Hloubětín. Naopak do stanice Vysočanská bude prodloužena 
trasa tramvaje č. 15 ze zastávky Vypich. Od zastávky Palmovka povede směr Balabenka – U Svo-
bodárny - Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. V provozu bude jeden vagón 
vzhledem k poměrně malé tramvajové smyčce ve stanici Vysočanská.

Jak draze se bydlí v Praze?
Podle zákona č. 107/2006 Sb. může majitel bytů jednostranně zvýšit nájemné jednou v roce vždy 
k 1. lednu, a to za podmínek uvedených v tomto zákoně a pro rok 2009 ve sdělení Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR č. 214/2008. V Praze 9 se letos zvyšují nájmy v bytech svěřených do správy 
městské části k 1. dubnu.
V bytech na Proseku a Střížkově (bývalá první kategorie) dovoluje zákon zvýšit nájem  
na 82,29 Kč za metr čtvereční podlahové plochy bytu. Ve Vysočanech a Libni na 82,88 Kč/m2˛ 
(bývalá první kategorie), na 77,10 Kč/m2˛ (bývalá druhá kategorie), na 66,86 Kč/m2˛ (bývalá třetí 
kategorie) a na 61,50 Kč/m2˛ (bývalá čtvrtá kategorie). K takovémuto razantnímu zvýšení však 
radnice nepřistoupila. „Od 1. dubna zvyšujeme nájemné v našich bytech zhruba o třetinu mož-
nosti, kterou nám dává zákon,“ říká radní Úřadu MČ Praha 9 Tomáš Portlík. „Nájemné chceme 
zvedat jen po menších krocích a celou deregulaci nájmů rozkládáme do delšího časového období 
především vzhledem k tomu, že by maximální možné zvýšení cen za bydlení bylo příliš velkou 
finanční zátěží pro sociálně slabší spoluobčany.“ 

Volby do Evropského parlamentu
Především upozorňujeme na možnost požádat o vydání voličského průkazu v případě, že se  
v termínu konání voleb nebudete zdržovat v místě svého trvalého bydliště. Rovněž v případě, že 

Vystoupení country skupiny
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bude volič neplánovaně přijat do zdravotnického zařízení v termínu voleb, nebude mu bez volič-
ského průkazu umožněno hlasování. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat osobně 
v budově Úřadu Městské části Praha 9 v informační kanceláři, nebo poslat poštou – v tom případě 
je nutné nechat úředně ověřit podpis na žádosti.
Formuláře jsou k dispozici v informační kanceláři nebo na webových stránkách úřadu. Požádat  
o vydání voličského průkazu je možné jen do 21. května 2009 včetně. Znovu upozorňujeme na ust. 
§ 36 odst. 5) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, podle kterého nelze umožnit hlasování voličům, kteří nejsou zapsáni ve výpisu ze seznamu 
pro volby do Evropského parlamentu. Není tedy možné voliče na základě předloženého občanské-
ho průkazu do seznamu voličů dopsat přímo ve volební místnosti. Je proto v zájmu každého obča-
na, který projeví svou vůli hlasovat, aby si na Úřadě Městské části Praha 9 ověřil, zda je uveden 
v seznamu voličů. Je možné tak učinit osobně, telefonicky na čísle 283 091 124, nebo e-mailem 
na adrese Cervenkovaj@praha9.cz. Dalším specifikem těchto voleb je postup při změně trvalého 
pobytu po 26. dubnu 2009. Pokud k ohlášení změny trvalého pobytu dojde po uvedeném termínu, 
nesmí být tento občan zaveden do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě, 
kam se nově přestěhoval, ale zůstává v seznamu voličů v místě svého předchozího pobytu. Pokud 
se tento občan rozhodne využít volebního práva, musí volit v místě svého původního trvalého byd-
liště, nebo do 21. května 2009 na úřadě v místě původního bydliště požádat o vydání voličského 
průkazu, na základě kterého se může zúčastnit hlasování v kterékoli volební místnosti v rámci celé 
republiky. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům stejně jako v minulých letech, v obálce 
do schránek. Uvnitř obálky bude spolu se sadou hlasovacích lístků poučení o způsobu hlasování  
a rovněž lístek s uvedením čísla volebního okrsku a adresou sídla volební místnosti, příslušné 
podle místa trvalého pobytu voliče. Tyto obálky budou doručeny nejpozději 3 dny před termínem 
voleb, tj. do 2. června 2009 včetně.

Jaké byly volby do Evropského parlamentu na „devítce“?
Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. V Městské části Praha 9 
se hlasování zúčastnilo ve 41 volebních okrscích 31,69 procenta, tedy 12 241 oprávněných voličů. 
Největší počet platných hlasů získala ODS (41,47 procenta - 5050 hlasů), na druhém místě ČSSD 
(17,69 procenta - 2155 hlasů) a na třetím místě KSČM (9,9 procenta - 1108 hlasů).
Volby do Evropského parlamentu se v mnoha aspektech liší od voleb do jiných českých zastupi-
telských sborů a s ohledem na tyto odlišnosti byla příprava i průběh hlasování náročnější jak pro 
členy okrskových volebních komisí, tak pro voliče. Zákon pro volby do Evropského parlamentu 
je koncipován tak, že na voliče klade „povinnost“ vyvinout větší iniciativu, aby byla zajištěna 
účastna hlasování. Především byl výrazně zkrácen termín uzavření seznamu voličů, což znamená, 
že voliči, kteří změnili trvalý pobyt po 26. dubnu 2009, nemohli hlasovat ve svém novém bydlišti, 
ale museli dojet hlasovat do místa původního pobytu, což zvláště pro mimopražské mohl být vel-
ký problém. Možným řešením bylo požádat o vydání voličského průkazu, ale i tato možnost byla 
omezena jen do 21. května 2009. Mnoho občanů se rozhodlo požádat o voličský průkaz těsně před 
volbami, ale to již nemohlo být žádosti vyhověno.
Nejmarkantnější rozdíl byl v systému aktualizace seznamu voličů a jeho použití ve volební míst-
nosti. Ze zákona vyplývá, že není umožněna volba občanovi, pokud není uveden v seznamu voli-
čů. Na základě tohoto ustanovení Úřad MČ Praha 9 opakovaně uveřejňoval výzvy, aby si každý, 
kdo se hodlá voleb zúčastnit, ověřil na ÚMČ Praha 9, zda je uveden v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Později na tuto skutečnost upozorňovala i celostátní média. Bohužel 
této možnosti využilo minimum voličů, což samozřejmě mělo za následek mnoho nedorozumění 
ve volebních místnostech. Přes všechna tato zákonná omezení lze průběh voleb hodnotit kladně, 
protože samotný průběh hlasování a posléze i sčítání hlasů proběhl v intencích zákona, v klidu  
a v pořádku. Nevyskytly se žádné mimořádné okolnosti a samotný počet hlasujících - v Městské 
části Praha 9 činil 31,69 procenta, je oproti celorepublikovému průměru, který byl 28,22 procenta, 
velmi potěšující.
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Hospodaření
Zastupitelstvo Městské části Praha 9 na svém zasedání 10. února schválilo rozpočet 
na rok 2009 s celkovými příjmy ve výši 532 590 300 korun.
Rozpočet je tedy téměř dvakrát vyšší, než tomu bylo v předchozích letech, neboť do něj byly 
zahrnuty finance z prodeje bytů v Teplické a Litoměřické ulici na Proseku. „K prioritám rozpočtu  
i v letošním roce, stejně jako v posledních dvou letech, patří především byty a zdravotnictví,“ kon-
statuje radní MČ Praha 9 Tomáš Portlík. O jednotlivých kapitolách rozpočtu Prahy 9 pro letošní 
rok jsme podrobně informovali v únorovém vydání Devítky poté, co byl schválen radou městské 
části. Připomeňme proto jen, že k prioritám radnice patří bydlení a zdravotnictví. Na opravy byto-
vého fondu vyčlenila městská část letos více než 106 milionů korun a dá se předpokládat, že díky 
těmto financím budou do roku 2010 „devítkové“ bytové domy v podstatně lepším stavebně tech-
nickém stavu než jsou dnes. „Jedná se především o panelové domy na Proseku, kde budou probí-
hat zejména opravy portálů a střechy, výměny oken a rekonstrukce výtahů, které již neodpovídají 
požadavkům státních a evropských norem. Ve Vysočanech jsou to potom dva domy na Sokolovské 
ulici, kde proběhne rekonstrukce vody,“ dodává radní Prahy 9 Tomáš Portlík.
Druhou a neméně významnou prioritou Městské části Praha 9 v letošním roce je zdravotnictví  
a sociální služby. Z rozpočtu je vyčleněno 83 581 000 korun na investice do nástavby Polikliniky 
Prosek, objektu Stacionáře v Českolipské ulici, areálu Českého červeného kříže v ulici Harra-
chovská a Domova pro seniory v Novovysočanské. Připravena je rozsáhlá rekonstrukce Domu 
sociálních služeb v Hejnické ulici. Radnice také přispěje 2 800 000 korunami na zajištění Lékařské 
služby první pomoci a více než 20 milionů korun putuje na provoz Střediska sociálních služeb. 
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2009 je zpracován jako přebytkový, příjmy převyšují výda-
je o 933 500 korun.

Návrh rozpočtu hospodaření  
MČ Praha 9 na rok 2009

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. 
v platném znění k 1.1.2009 a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us RMČ 419/08 
ze dne 26.8.2008). Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2008, a to sběrem 
požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a  předpokladem očekávaných příjmů. 

Základní principy pro sestavení rozpočtu byly stanoveny takto:
• Finanční zdroje budou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů a případně zapojením 
finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nebudou zapracovány 
žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.
• Objem běžných výdajů bude stanoven ve výši schváleného rozpočtu na rok 2008, ponížené-
ho o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2008, navýšeného o prostředky k zajištění nových 
úkolů a o účelové prostředky na rok 2009. 
• Rozpočet kapitálových výdajů bude soustředěn na financování nejdůležitějších akcí.
• V kapitole 10 – Pokladní správa bude vytvořena rezerva pro zajištění jednorázových  
a nepředvídatelných  potřeb.

Rozpočtové příjmy
V návrhu rozpočtu na rok 2009 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové 
příjmy ve výši 532.590,3 tis. Kč. H
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Dotace
Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu 
hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP.  Při sestavování návrhu rozpočtu 
na rok 2009 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, 
které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 21/1 dne 27.11. 2008. 

Dotace ze státního rozpočtu celkem                                            21.510,0 tis.Kč 
z toho:
Školství                                                                                                           4.298,0 tis.Kč
Výkon státní správy                                                                                      17.212,0 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:
• účelovou dotaci na školství,  příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních výdajů 
základních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 
1.401,0 Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

• účelovou dotaci na výkon státní správy, příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů 
spojených s výkonem státní správy. Příspěvek činí 1.581,0 Kč/100 obyvatel. Dotace nepodléhá 
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 
MHMP bude uvolňovat dotace ze souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu poskytovaných 
dle schváleného rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2009 městským částem měsíčně ve výši 1/12 z celo-
ročně schváleného objemu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy                                              122.530,0 tis.Kč 

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy vyplývající z rozpisu dotačních vztahů k měst-
ským částem, které vycházejí z údajů o průměrném inkasu DPFO z podnikání, počtu obyvatel  
a rozlohy, bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část 
ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

Vlastní příjmy

Vlastní příjmy celkem                                                                     54.350,3 tis.Kč 
z toho:
Daňové příjmy                                                                                 49.600,3 tis. Kč
 - z toho daň z nemovitostí                                                              21.000,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy                                                                       4.750,0 tis. Kč

Daň z nemovitostí, pro rok 2009 bude městským částem poukazováno 100% inkaso daně z nemo-
vitosti, skutečně vybrané na území příslušné městské části, podle evidence finančních úřadů.

Převody z hospodářské činnosti
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti                     334.200,0 tis.Kč

Doplňkové příjmy z hospodářské činnosti jsou rozpočtovány podle plánu hospodářské činnosti 
na rok 2009. Z uvedené částky je vyčleněno 259.000,0 tis. Kč na realizaci investic MČ Praha 9. H
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Rozpočtové výdaje
Do návrhu rozpočtu na rok 2009 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 
531.656,8 tis. Kč.

Běžné výdaje
Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši 272.656,8 tis. Kč, z toho rezerva činí 15.400,0 tis. Kč, 
v které jsou zahrnuty prostředky na granty ve výši 1.400,0 tis. Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu 
běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2008 se zohledněním na očekávané 

Kapitálové výdaje
Do návrhu rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši 259.000,00 tis. Kč. Z původního 
návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části  v roce 2009.
Podrobný komentář je uveden v odd. VI. – Návrh investiční části rozpočtu na rok 2009.

Rozpis rozpočtových výdajů podle odvětví
Školství, mládež a samospráva

Kapitola 04 
Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

V návrhu rozpočtu běžných výdajů OŠEF na vzdělávání ve výši 10.873,3 tis. Kč jsou zahrnuty 
odměny pro pedagogické pracovníky nad rámec jejich pracovních povinností za práce při akcích 
konaných pro žáky a studenty. Odměny podléhají kriteriím schváleným RMČ. Dále nákupy mate-
riálu a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠ a EF (sportovní, vědomostní 
a recitační soutěž, prázdninové programy, přehlídka mateřských škol, pronájem ledové plochy 
apod.), úhrady za odvod srážkové vody z budov MŠ, pravidelné platby za poskytování interne-
tového připojení  pro ZŠ, pojištění budov škol,  vzdělávání pro pedagogy, testy kvality výuky na 
základních školách (např. SCIO), odborné přednášky pro mateřské školy. Největší položkou jsou 
finanční prostředky na údržbu a opravy mateřských škol ve výši 5.900,0 tis. Kč. Z rozpočtu OŠK 
se dále budou hradit zejména pravidelné revize elektroinstalací, rozvodů plynu, vodovodních 
hydrantů, hasících přístrojů a výtahů, činnost správcovských firem a správa tepelných systémů  
v budovách MŠ. Dále byla vytvořena rezerva na havárie v budovách škol ve výši 318,0 tis. Kč. 

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz Dopravního hřiště v předpokládané  výši 750,0 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 40.860,9 tis. 
Kč, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními 
výnosy. 

Základní a mateřské školy účtují v nákladech:

- spotřebu materiálu jako učební pomůcky, materiální zabezpečení provozu, úklidové a 
hygienické potřeby
- potraviny spotřebované ve školních jídelnách
- spotřebu energie – vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV
- opravy a udržování – drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohout-
ky, nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.)
- cestovné – vyřizování služebních záležitostí, doprovod dětí na školní akce
- ostatní služby – platby za služby pošt, telekomunikací, školení a vzdělávání, zpracování 
mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj.
- jiné ostatní náklady – pojištění vnitřního zařízení školy apod.
- odpisy

Vlastní výnosy základních a mateřských škol:
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- tržby z prodeje služeb – příjmy za stravné a za družinu od rodičů dětí
- úroky – z peněžních účtů
- jiné ostatní výnosy – náhrady od pojišťovny apod.

Rozpočet základních škol byl posílen o prostředky na nákup DDHM ve výši 1.500,0 tis. Kč 
zejména nábytek, lavice atd., protože zařízení základních škol potřebují obnovu, na údržbu zeleně  
v okolí škol ve výši 350,0 tis. Kč, na nákup HW a SW pro IT 1.500,0 tis. Kč, na přípravné kurzy 
nebo správce IT ve výši 500,0 tis. Kč a na úhrady kustodovi ve výši 240,0 tis. Kč. Dále v příspěvku 
základních škol, kterým bylo svěřeno hospodaření s budovami školy, jsou prostředky na nezbytně 
nutné velké opravy ve výši 4.172,0 tis. Kč. Základním školám, které jsou v pronajatých budovách, 
byl poskytnut příspěvek na nájemné. Opravy těchto budov budou financovány z hospodářské čin-
nosti MČ Praha 9.

V rozpočtu školství jsou kapitálové výdaje ve výši 35.546,0 tis. Kč na investice v budovách škol 
a zařízení a pro dětské dopravní hřiště Prosek.

Kultura, sport, zájmová činnost
Kapitola 06 

Odd. 33 – Kultura, církve a  sdělovací prostředky
Odd. § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Odd. § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Pro Odd. KMT byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka 3.870,0 tis. Kč na úhradu 
výdajů akcí pořádaných a spolupořádaných úřadem (koncerty vážné hudby v obřadní síni, hudební 
pořady, akce na letních scénách, setkání seniorů…),  platby za propagaci kulturních akcí, za zabez-
pečení technických podmínek, platby pořádajícím agenturám, odměny umělců, dárkové balíčky 
a gratulace občanům při životních jubileiích 80, 85, 90 a více let a při zlatých svatbách, vítání 
občánků, na opravy památek.Částka je navýšena oproti SR 2008 na základě požadavku kulturní 
komise. 

Pro příspěvkovou organizaci Obvodní kulturní dům je navržen neinvestiční příspěvek ve výši 
8.889,0 tis. Kč na dokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy OKD. Náklady této organizace 
jsou na provoz KD GONG,  ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny umělcům, mzdy, 
zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovného. Příspěvek na 
provoz zůstává v nezměněné výši oproti roku 2008. 

Kapitálové výdaje ve výši 6.070,0 tis. Kč budou investovány do stavebních úprav hlediště KD 
Gong, do dokončení turistického vlastivědného okruhu a na pořízení rozvodné skříně do parku 
Podviní.

Rozvoj obce a hospodářství
Kapitola 01 – Rozvoj obce
Kapitola 08 – Hospodářství
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro OVÚR je ve výši 4.760,0 tis. Kč. Prostředky budou použity 
na: 
Urbanistické studie - zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj 
vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ a pro 
nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak ve 
smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Posudky  - zde je těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch stavebních 
konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitřním obytném 
prostředí a geometrických oddělovacích plánů.. Nově pak, v souladu s dikcí nového stavebního 
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zákona, přistupují další výdaje spojené s operativním zpracováním podkladů  pro územně pláno-
vací informace (§21), územní souhlas (§96) profesní posouzení pro objektivizaci rozhodovací-
ho procesu stavebního úřadu, včetně urbanistického a architektonického posouzení předložených 
sporných návrhů jak pro územní rozhodování, tak pro stavební řízení. Dále je nutno počítat s dal-
šími výdaji na řešení právních rozporů (zejména s externí právní pomocí) jak pro chod stavebního 
úřadu, tak při řešení rozporů postoupených stavebnímu úřadu autorizovanými inspektory (§117)  
zák.183/2006 Sb.).

Odstraňování nepovolených prostředky na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu 
rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb ve smyslu § 129 nového stavebního zákona (zák.
č.183/2006 Sb.) a ve smyslu metodického pokynu VYS MHMP je nutné i nadále ponechat v roz-
počtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, staveb-
ní úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajistí jeho provedení – nařízení odstranění stavby – které 
je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. V r. 2009 půjde zejména o odstranění nepovolených 
staveb v oblasti Hrdlořez a Vysočan.

OVUR vycházel při jeho návrhu z upraveného rozpočtu na rok 2008 v úrovni 6 450 tis. Kč, kde 
značný podíl výdajů tvoří úprava podkladů pro novelu územního plánu hl.m. Prahy a náklady na 
zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí úze-
mí MČ Prahy 9. Spolu se zajištěním externích právních služeb nezbytných pro chod stavebního 
úřadu, při absenci vlastního právníka specializovaného na stavební právo, výraznějším způsobem 
zasahuje do návrhu rozpočtu na rok 2009.

Dalším výrazným vstupem do čerpání rozpočtu je příprava rozvojových (investičních) aktivit MČ 
Prahy 9 pro příští rok formou rozvojových a regulačních studií. Jedná se zejména o řešení severní-
ho segmentu Parku přátelství a Střížkova a urbanisticko-architektonického řešení segmentu mezi 
ulicemi Prosecká a Čakovická a navazujících studií řešení dopravy v klidu. Připravovaná  zástav-
ba Odkolek a Klíčov si vyžádá posouzení kapacity předškolních zařízení na Klíčově a zpracování 
studií rozvoje stávajících parkových ploch na Klíčově. Rychlý nárůst objemu bytů si vynucu-
je řešení koncepce obnovy zanedbaných nelesních a sadových ploch v oblasti Klíčova, Libně  
a Vysočan. Další prioritou se stává řešení dopravních staveb křižovatek Poděbradská x Kbelská, 
Kolbenova x Kbelská.

Nově vzniknou náklady spojené s veřejným projednáváním významných investic na území  
Prahy 9.

Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro OŠEF ve výši 500,0 tis. Kč, z těchto prostředků 
bude hrazena příprava projektů financovaných z Evropských fondů.

Pro OSM na běžné výdaje je navržena částka 1.300,0 tis. Kč, tato částka je navýšena oproti r. 2008 
o prostředky na právnické a poradenské služby. Dále je financováno zajištění pohřbů osamělých 
osob, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním úřadu a na financování 
oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti doplňkové činnosti (např. revize 
elektrických zařízení pro poutě, jejich oprava atd.) a na nákup kolků. 

Kapitálové výdaje ve výši 100.115,1 tis. Kč budou investovány do objektů MČ Praha 9.

Doprava 

Kapitola 03 – Doprava
Odd. 22 – Doprava

Návrh rozpočtu běžných výdajů na dopravu ve výši 1.100,0 tis. Kč je určen na výdaje spojené se  
správou a údržbou  v oblasti námi spravovaných komunikací (obslužné komunikace apod.).

Kapitálové výdaje ve výši 5.850,0 tis. Kč jsou určeny na výstavbu, stavební úpravy a rekonstrukce 
komunikací a chodníků.

Městská infrastruktura
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Kapitola 02 
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka 27.637,0 
tis. Kč.   
S novou výstavbou a opravami probíhajícími na MČ Praha 9 se zvyšují požadavky  na množství 
odpadních košů. Přestože je snaha co nejlépe je využít, dochází stále k jejich navyšování. 

MČ provozuje webové stránky, na kterých si občané mohou stěžovat na to co je trápí v jejich okolí. 
Většinou se jedná o velkoobjemový nebo komunální odpad v zeleni nebo na komunikaci. Zároveň 
situaci monitoruje kontrolní oddělení. Počet zjištěných případů odpadu odloženého mimo sběrné 
nádoby se pohybuje mezi šedesáti až sedmdesáti týdně. Přitom každý případ se řeší individuálně 
a je snaha, aby uklízel původce odpadů nebo majitel pozemku. Přesto v mnoha případech nezbý-
vá než úklid zajistit na náklady MČ Praha 9 (měsíčně se sesbírá průměrně 24 m3). V roce 2008 
byla na zajištění úklidu od května do konce roku smluvně zajištěna firma Hortus. Tato činnost se 
ukázala velmi potřebná a je třeba ji zajistit i v roce 2009. Bude-li tato činnost probíhat celý rok  
a v současné ceně a množství odpadu bude přibližně stejné, je navýšen rozpočet o 150 tisíc na 
uložení odpadu a 750 tisíc na sběr a manipulaci s ním.  
V  roce 2008 MČ Praha 9 zrekonstruovala vodoteč v parku Přátelství. To vyvolá během provozu 
zvýšené náklady na vodu a elektřinu. Odhad  nákladů je 450 tisíc Kč na vodu a 80 tisíc Kč na 
elektřinu.
Nová úprava parku Přátelství vyvolá intenzivnější údržbu. Předpokládané navýšení je 500 tisíc. 
MČ Praha 9 ukládá  bioodpad do tzv „jámy“ poblíž civilního letiště ve Kbelích. Tato jáma se napl-
ní za dva až tři roky. Potom je třeba jámu vybrat, oddělit jiný odpad, ten uložit na skládku a zby-
tek zkompostovat. Cena těchto prací se v současné době pohybuje okolo 500 tisíc Kč a hradily ji 
zahradnické firmy nad rámec smluvního vztahu. Od podpisu smluv se ale v oblasti odpadů situace 
zkomplikovala a několikrát změnila legislativa. To spolu se zvýšením cen pohonných hmot zvedlo 
náklady tyto práce až na současnou úroveň. Potřebných 300 tisíc Kč by mělo pomoci biologický 
odpad kompostovat. 
V okolí stanice metra Prosek byly provedeny při dokončení stavby nové sadové úpravy. Ty jsou  
na pozemcích hl.m. Prahy, a MČ se zavázala s ohledem na exponovanost místa zajistit zvýšenou 
údržbu. Toto si vyžádá zvýšení rozpočtu o 400 tisíc Kč. 
Stejně tak Park Podvinní má vzhledem ke svému charakteru vysokou návštěvnost a je i hlediska 
MČ  značně využíván. To by se mělo odrazit i ve zvýšených nákladech na jeho údržbu, zvláště 
před námi pořádanými akcemi. 

Kapitálové výdaje na péči o vzhled městské části a veřejnou zeleň jsou rozpočtovány ve výši 
18.207,9 tis. Kč.

Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitola 05 
Odd. 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

V rozpočtu je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši 20,0 tis. 
Kč, a na ostatní sociální péči - vypracování  posudků dětskými lékaři  15 tis. Kč, supervize posky-
tované  jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám 20 tis. Kč.

Na  úhradu poplatku za dodání objednaných poukázek TICKET SERVICE pro klienty  hmotné 
nouze je rozpočtováno  5,0 tis. Kč. Hodnota vydaných poukázek  je pak hrazena z prostředků 
MPSV.

V souvislosti s novelizací zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, zákona č.435/2004 
Sb.,  o zaměstnanosti a zákona  č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě  lze předpokládat další 
výdaj zejména na nákup pracovních prostředků a osobních ochranných pomůcek pro dobrovol-
níky z řad klientů sociálního odboru pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, kteří budou 
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zajišťovat veřejnou službu pro obec (např. pomoc při zlepšování životního prostředí, úklid, pomoc 
při další prezentaci a rozvoji obce). Výkon dobrovolnické služby je bez nároku na odměnu, klienti 
budou motivování zvyšováním dávek pomoci v hmotné nouzi. MPSV poskytne obci dotaci ke 
krytí pojistného. Na zavedení institutu veřejné služby je zahrnuto do rozpočtu 50 tis. Kč.  

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši 120,0 tis. Kč.

Pro příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb je navržen neinvestiční příspěvek ve výši 
19.920,0 tis. Kč na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními příjmy této organizace. V rozpočtu 
je uvažováno s tím, že část nákladů bude pokryta z příspěvku ze SR, který bude SSP převáděn  
z MPSV. Náklady SSP představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatelskou služ-
bou, pečovatelské služby, klubů důchodců, rómského klubu a stacionáře, mzdové náklady a zákon-
né soc.odvody a odpisy dlouhodobého majetku. Převážnou část vlastních výnosů tvoří příjmy za 
stravné, ubytování, služby, praní prádla a pronájmu nebytových prostor. 

Dále byl  poskytnut příspěvek na vnitřní vybavení ve výši 400,0 tis. Kč.

Odd. 35 – Zdravotnictví (kromě odd. § 3541 – Prevence před drogami)

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 100,0 tis. Kč je určen na pořádání zdravotních programů. 
Do programu „Dětský úsměv“ je zapojena většina MŠ Městské části Praha 9, akce  „Den zdraví“ 
byla velmi dobře přijata občany a ukázala se jako potřebná při aktivní péči o zdraví.

Organizaci Poliklinika Prosek a.s. je navržen neinvestiční příspěvek ve výši 2.800,0 tis. Kč na 
zajištění provozu Lékařské služby první pomoci pro občany Městské části Praha 9 a Městských 
částí Kbely a Letňany. 

Odd. § 3541 – Prevence před drogami

Odd. § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnickým menšinám

V návrhu rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka 315,0 tis. Kč, z které se budou hradit 
všechny úrovně protidrogové prevence.

Na provoz klubu Harfica byly v návrhu rozpočtu přiděleny prostředky ve výši 245,0 tis. Kč.  
V rozpočtu je zahrnut finanční dar od Pražské teplárenské ve výši 150,0 tis. Kč na vybavení klu-
bu.

Kapitálové výdaje pro zdravotnictví a sociální oblast jsou rozpočtovány ve výši 83.581,0 tis. Kč, 
a to pro investice do objektů Poliklinika Prosek, Stacionář Českolipská, Harachovská ČČK, DSS 
Hejnická, oplocení a zahradu DPS Novovysočanská a zařízení pro DS Novovysočanská.

Krizové řízení
Kapitola 07 – Bezpečnost
Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení a bezpečnost je částka 150,0 tis. Kč. Pro-
středky ve výši 50,0 tis. Kč jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimo-
řádnou událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka 
100,0 tis. Kč. 

Vnitřní správa

Kapitola 09 
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Z finančních prostředků navrhovaných v rozpočtu pro OVS  na provoz úřadu včetně ZF ve výši 
31.359,4 tis. Kč budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická 
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energie, plyn, ostraha objektu, úklid,  servisní služby klimatizačního systému a výtahů, pojištění, 
služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále 
jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhra-
dy za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na 
autoprovoz apod. 

Rozpočet OOS ve výši 65,3 tis. Kč je určen na úhrady faktur od Katastrálního úřadu jako spolu-
podíl na výpisech z katastru nemovitostí, vydaných ÚMČ Praha 9.

V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky na osobní výdaje v celkové výši 
92.910,9 tis. Kč. Z těchto prostředků budou hrazeny platy zaměstnanců, odměny zastupitelům 
včetně zákonných sociálních odvodů, náhrady za pracovní neschopnost, výdaje na školení pra-
covníků (ostatní výdaje). S ohledem na předpokládanou úpravu platových tarifů, jejíž výše není 
dnes známa, nedošlo v návrhu rozpočtu na r. 2009 k navýšení, toto bude řešeno úpravou rozpočtu 
z navýšené rezervy rozpočtu. Stejně tak nelze přesně určit finance potřebné na platbu nemocenské 
za prvních 14 dní nemoci. Návrh osobních výdajů pro r. 2009 je včetně zaměstnanců zajišťujících 
hospodářskou činnost. Tyto výdaje budou z hospodářské činnosti následně refundovány se sou-
časným snížením objemu výdajů na osobní výdaje a převodů z hospodářské činnosti (cca 8 mil. 
Kč).

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tonery, SW, provoz IS 
atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši 5.400,00 tis. Kč.

Ostatní veřejné služby, a to Internetové centrum Prosek – na provoz veřejně přístupného inter-
netového centra pro veřejnost s pořádáním kursů pro žáky škol, seniory a slabozraké občany je 
v rozpočtu uvolněno 750,0 tis. Kč a na neinvestiční výdaje pro Regionální komunikační servis  
2.001,0 tis. Kč. Tyto prostředky jsou v rozpočtu OŠEF.

Kapitálové výdaje ve výši 9.630,0 tis. Kč jsou určeny pro investice do IT, na nákup služebního 
automobilu, rekonstrukci RZ Jestřabí a úpravu pozemku RZ Sepekov.

Finanční operace a ostatní činnosti

Kapitola 10 – Pokladní správa
Odd. 63 – Finanční operace
Odd. 64 – Ostatní činnosti

V návrhu rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši 15.400,0 tis. Kč, z 
této částky je uvažováno poskytnout granty ve výši 1.500,0 tis. Kč. Na  výdaje na úroky a ostatní 
finanční výdaje je uvažováno s 40,0 tis. Kč.

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši 531.626,8 tis.Kč budou hrazeny z  příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši 
532.560,3 tis. Kč, rozpočet je plánován ziskový, kdy příjmy převyšují výdaje o 933,50 tis. Kč.  
V této částce je zahrnut i finanční dar z roku 2008 ve výši 150,0 tis. Kč určený pro klub Harfica. 
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Tabulka v tisících KČ
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Komentář k investiční části rozpočtu na rok 2009

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

ZŠ Na Balabence 800 – rek. předávací stanice – I. etapa
V počínajícím havarijním stavu se nachází předávací stanice tepla v budově školy. Projekt navr-
huje realizovat její rekonstrukci po etapách, v období mimo topnou sezónu roku 2009 by proběhla 
její I. etapa.

ZŠ Na Balabence 800 –  osazení ohřívačů vody
Vedení školy požaduje investiční příspěvek na dovybavení toalet ve staré budově ohřívači na TUV 
v souladu s hygienickým předpisem.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace
Vedení školy navrhuje provést rek. elektroinstalace v prostorách školní kuchyně a hlavní rozvod-
ny. Realizaci bude předcházet obstarání projektové dokumentace.

ZŠ Novoborská 371 – rekonstrukce kopilitových stěn a schodišťových prostor
Ve schodišťových prostorách školy bude provedena rekonstrukce kopilitových oken včetně souvi-
sejících stavebních prací. Okna jsou v počátku havarijního stavu.

ZŠ Novoborská 371 – připojení EPS na PCO
Vedení školy požaduje investiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s připojením požární 
signalizace na pult centrální ochrany.

ZŠ Novoborská 371 – revitalizace asfaltového hřiště
Na ploše areálu školy se nachází zastaralé hřiště na míčové hry, které již v současné době neslouží 
k bezpečnému provozování sportovních aktivit. Rozpočet počítá s částkou na rekonstrukci jeho 
povrchu a osazení herního mobiliáře.

ZŠ Novoborská 371 – spojovací chodba - PD
Částka na obstarání projektové dokumentace na výstavbu spojovacího krčku dvou pavilonů ško-
ly.
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ZŠ Litvínovská 600 – osazení stěn kovovými lištami
Vedení školy požaduje investiční příspěvek na nákup a instalaci kovových lišt na ochranu rohů 
stěn, zejména v prostorách centrální šatny školy.

ZŠ Litvínovská 600 – pečící pánev do ŠK
Vedení školy nakoupí vybavení do školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce VZT ve školní kuchyni
Částka na úhradu dodávky a montáže části zařízení vzduchotechniky pro ŠK, v současnosti 
nefunkční a tím v rozporu z předpisy BOZP.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce sociálního zařízení v družině
Vedení školy navrhuje zvýšit kapacitu dětských toalet v družině školy montáží dalších toaletních 
mís a umyvadel.

ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce přístupových cest
Jedná se o částku na revitalizaci plochy dvora školy, zejména rekonstrukci pochozí plochy, rekon-
strukci části oplocení a rekonstrukci pergoly před hlavním vstupem do budovy.

ZŠ Špitálská 789 – škrabka brambor do ŠK
Vedení školy požaduje investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

ZŠ Špitálská 789 – okenní mříže do skladu ŠK
Okenní otvory ve skladových prostorách školní kuchyně budou zabezpečeny vnitřními mřížemi 
nebo bezpečnostními foliemi.

ZŠ Špitálská 789 – teplá voda na WC
Vedení školy navrhuje vybavení toalet zdrojem TUV v souladu s hygienickým předpisem.

ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce stropu ve skladu ŠK
V části skladových prostor školní kuchyně je technicky nevyhovující stropní konstrukce. Jedná se 
o částku na návrh a realizaci její rekonstrukce. 

MŠ U Vysočanského pivovaru – výstavba pavilonu 
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby, obstarány správní rozhodnutí pro 
vydání SP a zahájena vlastní výstavba nového pavilonu uvedené mateřské školy.

MŠ Šluknovská 328 – nákup konvektomatu
Vedení MŠ navrhuje doplnit stravovací provoz moderním gastrotechnickým zařízením v rámci 
požadavků HS hl.m. Prahy.

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce oplocení
Z důvodu navýšení kapacity mateřské školy po dokončení výstavby nového pavilonu a tím vyvo-
laného zvětšení plochy pozemku školy musí být na jeho části vybudované nové oplocení. Stávající 
oplocení bude v některých místech zrekonstruováno. 

MŠ Veltruská 560 – vybavení 
Investiční příspěvek na vybavení interiéru budov po nárůstu kapacity školy.

MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce bývalé sauny
Jedná se o rekonstrukci prostor bývalé a dnes již nevyužívané sauny, které budou po rekonstrukci 
sloužit jiným účelům dle požadavku vedení MŠ.

MŠ Novoborská 611 – ohřev VZT hospodářský pavilon
Částka na realizaci úpravy technologie VZT v hospodářském pavilonu za účelem ohřevu přivádě-
ného vzduchu v zimních měsících.

MŠ Novoborská 611 – pergoly nad vstupy
Nad provozní i personální vstup do hospodářského pavilonu budou upevněny oceloplastové per-
goly zamezující vnikání dešťových srážek.

MŠ Novoborská 611 – uzavření spojovací chodby
Ve stěnách mezipavilonové spojovací chodby budou osazeny dveře k zamezení vnikání dešťových 
srážek a povětrnosti. H
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2. MŠ Pod Krocínkou – PD pro ÚR
V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace na výstavbu další mateřské školy v loka-
litě Klíčov, Krocínka.

MŠ Kovářská 27 – stavební úpravy vlhkost
Realizaci odstranění vlhkosti suterénních prostor objektu mateřské školy bude předcházet vypra-
cování projektové dokumentace.

MŠ Kovářská pavilon Školička – PD
Projektová dokumentace a realizace stavebních úprav objektu dosavadní tiskárny pro účely zvý-
šení kapacity mateřské školy Kovářská.

MŠ Prosek  rekonstrukce osvětlení – dokončení
Dokončení uvedené akce zahájené v roce 2008. Obdobně jako v objektech základních škol přispě-
je akce k úspornějšímu hospodaření s energiemi a zároveň splnění požadavku orgánu hygieny na 
kvalitnější osvětlení učeben.

DDH Prosek – strážnice MP
V areálu dopravního hřiště bude vybudován objekt ministrážnice městské policie, který bude 
sloužit, podobně jako benzinové čerpadlo, jako doplňkový herní prvek a také jako zázemí členů 
MP v době dopravní výuky.

KULTURA, SPORT, ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stavební úpravy hlediště KD Gong
V letošním roce bude v KD instalováno posuvné skládací hlediště za účelem zlepšení komfortu 
při pořádání zejména divadelních představení a koncertů. Sál kulturního domu tak bude dál mul-
tifunkční a bude tak umožněn jeho další pronájem jiným subjektům.

Turistický okruh – dokončení
Dokončení výstavby značení turistického okruhu na území MČ Praha 9, zahájené v závěru min. 
roku a  přerušené nevhodnými zimními podmínkami.

Rozvodná skříň Park Podviní
MČ přistoupí k rekonstrukci rozvodné skříně, která slouží  při pořádání kulturních akcí a která 
byla poškozena vandaly.

ROZVOJ OBCE A HOSPODÁŘSTVÍ

Pavilon Jablonecká – studie
Částka na úhradu rozpracované studie řešící návrh výstavby nového bytového objektu včetně 
několikapodlažních podzemních garáží na místě stávající nebytové budovy.

Pavilon Jablonecká – PD pro ÚR
Na základě návrhu výše uvedené studie bude vypracována projektová dokumentace pro ÚR uve-
dené stavby.

Gymnázium J. Seiferta – rekonstrukce zádveří
V objektu gymnázia bude stavebně upraven a uzavřen vstupní prostor z důvodu zabránění vstupu 
a znečišťování nepovolanými osobami, zejména bezdomovci.

Stavební úpravy Kytlická 575
V areálu objektu budou provedeny rekonstrukční stavební práce na dožívající fasádě jednoho  
z pavilonů.

Kytlická 575 – rekonstrukce ležatého potrubí vody
Ležaté potrubí SV, umístěné v technickém podlaží objektu, vykazuje známky havarijního stavu po 
několika desetiletích provozu. Proto bude provedena jeho rekonstrukce moderními materiály.

Rekonstrukce VS na sportovní halu Balabenka – PD
Za uvedenou částku bude vypracována projektová dokumentace stavebních úprav nefunkčního 
objektu výměníkové stanice, nacházejícího se doposud v areálu ZŠ Na Balabence 800.
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Rekonstrukce VS na sportovní halu Balabenka – realizace
Na základě vypracované projektové dokumentace bude v tomto roce zahájena výstavba sportovní 
haly pro veřejnost rekonstrukcí bývalé výměníkové stanice Pražské teplárenské, a.s., která byla 
svěřena do majetku MČ Praha 9.

Rekonstrukce kotelny na VS U Svobodárny 1070/9
Díky vzájemné spolupráci MČ Praha 9 a Pražské teplárenské, a.s. bude rekonstruována technolo-
gie dožívající plynové kotelny v uvedeném bytovém domě na výměníkovou stanici.

Multifunkční centrum Prosek – PD
Na pozemku svěřeném Městské části Praha 9, nacházejícím se v sousedství Sportovního centra 
Prosek, je záměr vybudovat objekt určený pro bydlení i služby obyvatelstvu.

Regenerace objektu Jablonecká 322
Objekt bývalého Klubu Prosek se nachází v technicky dožívajícím stavu. Interiér a zejména pak 
plášť budovy zaslouží po desítkách let nepřetržitého provozu komplexní rekonstrukci, po které 
bude objekt sloužit jako provozní. Kulturní aktivity budou zcela přesunuty do objektu KD GONG, 
kde bude v tomto roce dokončena stavební rekonstrukce.

Krejcárek – PD
Na pozemcích, svěřených do majetku Městské části Praha 9, ležících při ulici Novovysočanská, 
bude v budoucnu realizována nová výstavba převážně bytových objektů. V tomto roce proto pro-
běhne projektová příprava těchto staveb.

Rekonstrukce výtahů Vysočanská 546 – 555
V tomto roce zahájí Městská část Praha 9, v souladu s požadavky státních i evropských norem, 
rekonstrukci výtahů v bytových domech. Jako první v pořadí byl určen výše uvedený bytový dům. 
Rekonstrukce bude probíhat po většinu měsíců tohoto roku tak, aby byl zajištěn vždy provoz jed-
noho výtahu pro dva bytové vchody, které jsou navzájem přístupné spojovacími chodbami. 

Sokolovská 183 – 189 – zábradlí na terasách
Na pobytových terasách uvedeného bytového domu jsou vystavěná a užívaná zábradlí, jejichž 
výška je v rozporu s příslušnou stavební normou a BOZP. Tato zábradlí tedy budou zvýšena na 
normovou výšku.

Výkupy pozemků
V návrhu rozpočtu je uvedena částka na výkupy pozemků, které budou realizovány v průběhu 
roku 2009. Patří mezi ně např. výkup spolupodílu v Harrachovské ulici od ÚZSVM nebo výkup 
pozemku od firmy Auroton pro rekonstrukci ulice Nad Šestikopy, schválený ZMČ na podzim 
2008.  

PD investičních akcí - rezerva
Částka na projektovou přípravu akcí, na jejichž realizaci mohou být požadovány finanční pro-
středky v rámci úprav rozpočtu MČ Praha 9 nebo HMP v průběhu letošního roku.

Klimatizace radnice – II. etapa
V rámci další etapy akce bude realizována dodávka a montáž klimatizačního zařízení do dalších 
prostor budov radnice, zejména pak do těch, které jsou situovány na osluněné strany. Realizace 
akce byla zahájena v roce 2007, dokončena by měla být v roce 2010. 

Rekonstrukce kanalizace Sokolovská 965, 966, 973, 974
V uvedených bytových domech dochází k časté neprůchodnosti a tím nefunkčnosti kanalizačního 
stoupacího vedení díky nedostatečné dimenzi původního potrubí. Po mnoha letech hygienických 
problémů bude tato finančně náročná akce v tomto roce zahájena, dokončena bude ve zbylých 
čtyřech domech v roce příštím.

Půdní vestavby
Na základě vydaných stavebních povolení bude realizována výstavba půdních vestaveb čtyř domů, 
a to U Svobodárny 14, Kovářská 9, Drahobejlova 41 a Drahobejlova 43. H
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Rekonstrukce objektu U Svobodárny 16
V tomto roce proběhne rekonstrukce interiérových prostor objektu ubytovny na výše uvedené 
adrese, spravovaném firmou Bytostav, s.r.o.

Koliba Podviní - PD
Bývalé zařízení staveniště, nyní psí louka v sousedství Parku Podviní, se změní v prostor posky-
tující občerstvení a zábavu návštěvníkům parku. Návrh využití 
a zástavby pozemku vzejde s projektové dokumentace, která bude vypracována za uvedenou část-
ku v tomto roce. 

Propojení Parku Přátelství s Parterem Starý Prosek
Jedná se o pořízení projektové dokumentace k vybudování bezbariérového napojení Parku Přátel-
ství s Parterem Starý Prosek, a to formou přemostění ulice Vysočanská  lávkou pro pěší.

Doprava

Stavební úpravy ulice Jablonecká – PD
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace navrhující stavební úpravy části ulice Jab-
lonecká. Projekt řeší zejména dopravu v klidu, dopravní zklidnění ulice a problematiku ukládání 
domovního  a separovaného odpadu.

Rekonstrukce ulice Nad Šestikopy
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby a zahájena její realizace. Vybu-
dovaná komunikace v oblasti Starého Proseku v budoucnu naváže na právě navrhovanou stavbu 
Parter Starý Prosek.

Rekonstrukce chodníků Vysočanská
Na základě žádostí občanů bydlících v bytových domech Vysočanská bude zahájena finančně 
náročná rekonstrukce povrchů těchto rozlehlých chodníků. 

Výstavba komunikace Mandloňová
V mezidobí výstavby jednotlivých stavebních objektů Komunikace Mandloňová prováděl doda-
vatel údržbu dotčených ploch či různé vyvolané vícepráce spojené s výstavbou.Tyto práce mají  
k dnešnímu dni hodnotu uvedenou v návrhu rozpočtu, dodavatel tuto částku požaduje v tomto roce 
uhradit.

Městská infrastruktura

Kontejnerová stání
V zájmu splnění podmínek vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP o komunálních odpadech bude Městská 
část Praha 9 v tomto roce pokračovat v zabezpečení odpadových nádob před jejími objekty budo-
váním kontejnerových stání.

Revitalizace Parku Václavka
Mezi ulicemi Chrastavská, Litoměřická a Na pokraji se nachází jeden ze dvou parků v oblasti 
Starého Střížkova. Tato plocha je pouze pravidelně udržována, zhodnocující investiční činnost 
vlastníka zde neproběhla po desetiletí. Chátrají tak zde komunikace pro pěší, dětská pískoviště, 
památník padlým, parkové osvětlení atd. V tomto roce tedy proběhne revitalizace tohoto místa na 
základě odborně vypracované projektové dokumentace. 

Dětská hřiště – rekonstrukce, doplnění
I v tomto roce bude probíhat postupná rekonstrukce dětských hřišť na území MČ Praha 9, zejmé-
na celková rekonstrukce hřiště Bílinská – Veltruská, doplnění stávajících novými herními prvky  
a oplocení některých dalších herních ploch.

Revitalizace Parku přátelství Praha 9 – III. etapa
V současné době probíhající III. etapa revitalizace parku byla počátkem tohoto roku přerušena 
nevhodnými klimatickými podmínkami. Tato etapa by měla být, v souladu se smlouvou, dokonče-
na v 1. pololetí tr.. Celá revitalizace Parku přátelství tím bude završena.
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Rekonstrukce chodníků sídliště Prosek, Střížkov
Na základě Studie umístění a technického stavu chodníků na sídlišti Prosek vypracované v roce 
2005 je možno pokračovat v postupné rekonstrukci popř. výstavbě chodníků v této oblasti. Sou-
časný stav po více jak třicetiletém provozu mnohde nevyhovuje současným požadavkům a bez-
pečnosti provozu .

Výstavba areálu zdraví Rokytka
V oblasti Libně, poblíž koryta Rokytky, budou v ploše veřejné zeleně osazeny cvičební prvky pro 
sportovní aktivity občanů všech věkových kategorií. 

Kanalizace Českobrodská – PD
V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace navrhující odkanalizování poslední části 
oblasti Za horou při ulici Českobrodská.

Parter Starý Prosek – PD
V tomto roce bude dokončena projektová příprava výstavby nových povrchů komunikací mezi 
Proseckou návsí a ulicí U Proseckého kostela. Financování realizace akce bude předmětem žádos-
ti směřované na fondy EU.

Hřiště Pragovka – PD
Úhrada projektové dokumentace navrhující rekonstrukci hřiště na  míčové hry ležícího na pozem-
cích MČ Praha 9 v sousedství hřiště Pragovka.

Zelená stezka zdraví – PD pro ÚR
Jedná se o obstarání projektové dokumentace pro budoucí výstavbu vyhlídkového okruhu v k.ú. 
Prosek a v k.ú. Střížkov.

Zdravotnictví a sociální oblast

Poliklinika Prosek – nástavba I.etapa
V průběhu letošního roku bude započato s  realizací postupné nástavby pavilonů objektu Polikli-
niky Prosek na základě projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Tato finančně 
velice náročná investiční akce proběhne v několika etapách i v dalších letech.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce osobních výtahů
Stávající osobní výtahy v objektu polikliniky technicky dožívají a jejich další opravy se stávají 
neekonomickými, Obtížně se též daří plnit bezpečnostní podmínky platné v současné době, výta-
hy nevyhovují již ani svým komfortem.

DPS Novovysočanská – oplocení a zahrada
Dům s pečovatelskou službou Novovysočanská je již plně funkční. Atrium, které slouží jeho oby-
vatelům k pobytu a rekreaci v letních měsících, však kapacitně nedostačuje. V tomto roce tedy 
dojde k realizaci již v průběhu výstavby připraveného projektu, podle kterého bude reavitalizo-
vána přilehlá zahrada. Neoplocená část areálu DPS bude zaplocena, čímž bude zabráněno vstupu 
cizím osobám.

DS Novovysočanská – nákup elektrokotle
Vedení SSP požaduje uvedenou finanční částku na pořízení dovybavení kuchyně DS.

DS Novovysočanská – nákup pračky
Vedení SSP požaduje uvedenou finanční částku na modernizaci prádelny DS pračkou Lavamac.

DS Novovysočanská – samozavírače dveří
Uvedená částka bude použita na montáž systému automatického otevírání 2 ks dveří po vzoru 
osvědčeném v sousedním DPS.

DSS Hejnická
Svěřený objekt domova důchodců Hejnická bude do roku 2010 zcela zrekonstruován na objet 
sociálních služeb. V současné době je připravován projekt stavby.
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Stacionář Českolipská 621 – rekonstrukce pláště budov povrchů
V loňském roce byla akce zahájena osazením plastových oken, v tomto roce bude revitalizace 
areálu pokračovat zateplením střech a fasád pavilonů a rekonstrukcí zpevněných i nezpevněných 
venkovních povrchů.
Harrachovská ČČK – otopný systém
V objektu Harrachovská 422 bude provedena rekonstrukce topné soustavy pro pavilon geronto-
centra.

Vnitřní správa

Programové vybavení, výpočetní technika
V tomto roce bude provedena obnova a konsolidace všech serverů, výměna všech Alcatel aktiv-
ních prvků a nákup dalších zařízení výpočetní techniky.
Nákup automobilu
V letošním roce dojde k doplnění vozového parku o automobil Škoda Superb, který bude používán 
také jako referentské vozidlo.
RZ Jestřabí – rekonstrukce objektu
Objekt v Jestřabí slouží celoročně, nepřetržitě již 15 let od poslední výrazné stavební úpravy,  
k rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Nastává potřeba technický stav objektu 
znovu zkvalitnit.
RZ Sepekov – úprava pozemku
V letošním roce budou provedeny terénní úpravy pozemku rekreačního zařízení za účelem jeho 
odvodnění a tím odvedení vlhkosti od základů nemovitosti.

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2009

Komentář k základní tabulce VHČ – finanční prostředky na rok 2009

Příjmy: 
Prosek + Libeň –          - nájem za byty a nebyty 
-      snížené příjmy dluhy, služby – tj. za neplatiče nájmů a služeb 
Kotelny                         - příjmy za pronájem kotelen a výměníkových stanic 
Školy     – nájmy za pronajaté školy 
ZŠ    – plátci DPH – nájmy
Nebytové domy   – nájmy za ostatní nebytové objekty
Ubytovny                     - příjem za pronájmy ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejcárek
Pozemky–  nebyty   - jsou  příjmy z pronájmů pozemků
                   ostatní prodeje   - jsou příjmy z prodeje pozemků                 
Antény+reklamní zařízení  – jsou příjmy z pronájmů
Poliklinika Prosek –  nebyty  - příjem z nájmu polikliniky 

Převod 08 na DPPO – finanční prostředky z roku 2008 na odvod daně z příjmu právnických 
osob za rok 2008
Rekreace      – příjem za nezaměstnance  MČ Praha 9 v rekreač- 
         ních zařízeních Sepekov, Jestřabí                              
Příjem z prodaných bytů k 31.12.2008  – zůstatky nevyčerpanách prostředků za rok 2008
Příjem z prodaných volných bytů, příjem z prodaných bytů a příjem z doprodaných bytů Teplická 
a Litoměřická

Výdaje: označení sloupců  
Odměna správci  - za správu firmou  TOMMI /provozovny Prosek a Libeň/
Pojištění domů  – adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM
Oprava a údržba  - je drobná údržba domů ZŠ Litvínovská 600 – osazení stěn kovovými lišta-
mi. Vedení školy požaduje investiční příspěvek na nákup a instalaci kovových lišt na ochranu rohů 
stěn, zejména v prostorách centrální šatny školy.
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ZŠ Litvínovská 600 – pečící pánev do ŠK
Vedení školy nakoupí vybavení do školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce VZT ve školní kuchyni
Částka na úhradu dodávky a montáže části zařízení vzduchotechniky pro ŠK, v současnosti 
nefunkční a tím v rozporu z předpisy BOZP.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce sociálního zařízení v družině
Vedení školy navrhuje zvýšit kapacitu dětských toalet v družině školy montáží dalších toaletních 
mís a umyvadel.

ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce přístupových cest
Jedná se o částku na revitalizaci plochy dvora školy, zejména rekonstrukci pochozí plochy, rekon-
strukci části oplocení a rekonstrukci pergoly před hlavním vstupem do budovy.

ZŠ Špitálská 789 – škrabka brambor do ŠK
Vedení školy požaduje investiční příspěvek na nákup zařízení do školní kuchyně.

ZŠ Špitálská 789 – okenní mříže do skladu ŠK
Okenní otvory ve skladových prostorách školní kuchyně budou zabezpečeny vnitřními mřížemi 
nebo bezpečnostními foliemi.

ZŠ Špitálská 789 – teplá voda na WC
Vedení školy navrhuje vybavení toalet zdrojem TUV v souladu s hygienickým předpisem.

ZŠ Špitálská 789 – rekonstrukce stropu ve skladu ŠK
V části skladových prostor školní kuchyně je technicky nevyhovující stropní konstrukce. Jedná se 
o částku na návrh a realizaci její rekonstrukce. 

MŠ U Vysočanského pivovaru – výstavba pavilonu 
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby, obstarány správní rozhodnutí pro 
vydání SP a zahájena vlastní výstavba nového pavilonu uvedené mateřské školy.

MŠ Šluknovská 328 – nákup konvektomatu
Vedení MŠ navrhuje doplnit stravovací provoz moderním gastrotechnickým zařízením v rámci 
požadavků HS hl.m. Prahy.

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce oplocení
Z důvodu navýšení kapacity mateřské školy po dokončení výstavby nového pavilonu a tím vyvo-
laného zvětšení plochy pozemku školy musí být na jeho části vybudované nové oplocení. Stávající 
oplocení bude v některých místech zrekonstruováno. 

MŠ Veltruská 560 – vybavení 
Investiční příspěvek na vybavení interiéru budov po nárůstu kapacity školy.

MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce bývalé sauny
Jedná se o rekonstrukci prostor bývalé a dnes již nevyužívané sauny, které budou po rekonstrukci 
sloužit jiným účelům dle požadavku vedení MŠ.

MŠ Novoborská 611 – ohřev VZT hospodářský pavilon
Částka na realizaci úpravy technologie VZT v hospodářském pavilonu za účelem ohřevu přivádě-
ného vzduchu v zimních měsících.

MŠ Novoborská 611 – pergoly nad vstupy
Nad provozní i personální vstup do hospodářského pavilonu budou upevněny oceloplastové per-
goly zamezující vnikání dešťových srážek.

MŠ Novoborská 611 – uzavření spojovací chodby
Ve stěnách mezipavilonové spojovací chodby budou osazeny dveře k zamezení vnikání dešťových 
srážek a povětrnosti.

2. MŠ Pod Krocínkou – PD pro ÚR
V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace na výstavbu další mateřské školy v loka-
litě Klíčov, Krocínka.
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MŠ Kovářská 27 – stavební úpravy vlhkost
Realizaci odstranění vlhkosti suterénních prostor objektu mateřské školy bude předcházet vypra-
cování projektové dokumentace.

MŠ Kovářská pavilon Školička – PD
Projektová dokumentace a realizace stavebních úprav objektu dosavadní tiskárny pro účely zvý-
šení kapacity mateřské školy Kovářská.

MŠ Prosek  rekonstrukce osvětlení – dokončení
Dokončení uvedené akce zahájené v roce 2008. Obdobně jako v objektech základních škol přispě-
je akce k úspornějšímu hospodaření s energiemi a zároveň splnění požadavku orgánu hygieny na 
kvalitnější osvětlení učeben.

DDH Prosek – strážnice MP
V areálu dopravního hřiště bude vybudován objekt ministrážnice městské policie, který bude 
sloužit, podobně jako benzinové čerpadlo, jako doplňkový herní prvek a také jako zázemí členů 
MP v době dopravní výuky.

KULTURA, SPORT, ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stavební úpravy hlediště KD Gong
V letošním roce bude v KD instalováno posuvné skládací hlediště za účelem zlepšení komfortu 
při pořádání zejména divadelních představení a koncertů. Sál kulturního domu tak bude dál mul-
tifunkční a bude tak umožněn jeho další pronájem jiným subjektům.

Turistický okruh – dokončení
Dokončení výstavby značení turistického okruhu na území MČ Praha 9, zahájené v závěru min. 
roku a  přerušené nevhodnými zimními podmínkami.

Rozvodná skříň Park Podviní
MČ přistoupí k rekonstrukci rozvodné skříně, která slouží  při pořádání kulturních akcí a která 
byla poškozena vandaly.

ROZVOJ OBCE A HOSPODÁŘSTVÍ

Pavilon Jablonecká – studie
Částka na úhradu rozpracované studie řešící návrh výstavby nového bytového objektu včetně 
několikapodlažních podzemních garáží na místě stávající nebytové budovy.

Pavilon Jablonecká – PD pro ÚR
Na základě návrhu výše uvedené studie bude vypracována projektová dokumentace pro ÚR uve-
dené stavby.

Gymnázium J. Seiferta – rekonstrukce zádveří
V objektu gymnázia bude stavebně upraven a uzavřen vstupní prostor z důvodu zabránění vstupu 
a znečišťování nepovolanými osobami, zejména bezdomovci.

Stavební úpravy Kytlická 575
V areálu objektu budou provedeny rekonstrukční stavební práce na dožívající fasádě jednoho  
z pavilonů.

Kytlická 575 – rekonstrukce ležatého potrubí vody
Ležaté potrubí SV, umístěné v technickém podlaží objektu, vykazuje známky havarijního stavu po 
několika desetiletích provozu. Proto bude provedena jeho rekonstrukce moderními materiály.

Rekonstrukce VS na sportovní halu Balabenka – PD
Za uvedenou částku bude vypracována projektová dokumentace stavebních úprav nefunkčního 
objektu výměníkové stanice, nacházejícího se doposud v areálu ZŠ Na Balabence 800.

Rekonstrukce VS na sportovní halu Balabenka – realizace
Na základě vypracované projektové dokumentace bude v tomto roce zahájena výstavba sportovní 
haly pro veřejnost rekonstrukcí bývalé výměníkové stanice Pražské teplárenské, a.s., která byla 
svěřena do majetku MČ Praha 9.
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Rekonstrukce kotelny na VS U Svobodárny 1070/9
Díky vzájemné spolupráci MČ Praha 9 a Pražské teplárenské, a.s. bude rekonstruována technolo-
gie dožívající plynové kotelny v uvedeném bytovém domě na výměníkovou stanici.

Multifunkční centrum Prosek – PD
Na pozemku svěřeném Městské části Praha 9, nacházejícím se v sousedství Sportovního centra 
Prosek, je záměr vybudovat objekt určený pro bydlení i služby obyvatelstvu.

Regenerace objektu Jablonecká 322
Objekt bývalého Klubu Prosek se nachází v technicky dožívajícím stavu. Interiér a zejména pak 
plášť budovy zaslouží po desítkách let nepřetržitého provozu komplexní rekonstrukci, po které 
bude objekt sloužit jako provozní. Kulturní aktivity budou zcela přesunuty do objektu KD GONG, 
kde bude v tomto roce dokončena stavební rekonstrukce.

Krejcárek – PD
Na pozemcích, svěřených do majetku Městské části Praha 9, ležících při ulici Novovysočanská, 
bude v budoucnu realizována nová výstavba převážně bytových objektů. V tomto roce proto pro-
běhne projektová příprava těchto staveb.

Rekonstrukce výtahů Vysočanská 546 – 555
V tomto roce zahájí Městská část Praha 9, v souladu s požadavky státních i evropských norem, 
rekonstrukci výtahů v bytových domech. Jako první v pořadí byl určen výše uvedený bytový dům. 
Rekonstrukce bude probíhat po většinu měsíců tohoto roku tak, aby byl zajištěn vždy provoz jed-
noho výtahu pro dva bytové vchody, které jsou navzájem přístupné spojovacími chodbami. 

Sokolovská 183 – 189 – zábradlí na terasách
Na pobytových terasách uvedeného bytového domu jsou vystavěná a užívaná zábradlí, jejichž 
výška je v rozporu s příslušnou stavební normou a BOZP. Tato zábradlí tedy budou zvýšena na 
normovou výšku.

Výkupy pozemků
V návrhu rozpočtu je uvedena částka na výkupy pozemků, které budou realizovány v průběhu 
roku 2009. Patří mezi ně např. výkup spolupodílu v Harrachovské ulici od ÚZSVM nebo výkup 
pozemku od firmy Auroton pro rekonstrukci ulice Nad Šestikopy, schválený ZMČ na podzim 
2008.  

PD investičních akcí - rezerva
Částka na projektovou přípravu akcí, na jejichž realizaci mohou být požadovány finanční pro-
středky v rámci úprav rozpočtu MČ Praha 9 nebo HMP v průběhu letošního roku.

Klimatizace radnice – II. etapa
V rámci další etapy akce bude realizována dodávka a montáž klimatizačního zařízení do dalších 
prostor budov radnice, zejména pak do těch, které jsou situovány na osluněné strany. Realizace 
akce byla zahájena v roce 2007, dokončena by měla být v roce 2010. 

Rekonstrukce kanalizace Sokolovská 965, 966, 973, 974
V uvedených bytových domech dochází k časté neprůchodnosti a tím nefunkčnosti kanalizačního 
stoupacího vedení díky nedostatečné dimenzi původního potrubí. Po mnoha letech hygienických 
problémů bude tato finančně náročná akce v tomto roce zahájena, dokončena bude ve zbylých 
čtyřech domech v roce příštím.

Půdní vestavby
Na základě vydaných stavebních povolení bude realizována výstavba půdních vestaveb čtyř domů, 
a to U Svobodárny 14, Kovářská 9, Drahobejlova 41 a Drahobejlova 43.

Rekonstrukce objektu U Svobodárny 16
V tomto roce proběhne rekonstrukce interiérových prostor objektu ubytovny na výše uvedené 
adrese, spravovaném firmou Bytostav, s.r.o. H
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Koliba Podviní - PD
Bývalé zařízení staveniště, nyní psí louka v sousedství Parku Podviní, se změní v prostor posky-
tující občerstvení a zábavu návštěvníkům parku. Návrh využití a zástavby pozemku vzejde s pro-
jektové dokumentace, která bude vypracována za uvedenou částku v tomto roce. 

Propojení Parku Přátelství s Parterem Starý Prosek
Jedná se o pořízení projektové dokumentace k vybudování bezbariérového napojení Parku Přátel-
ství s Parterem Starý Prosek, a to formou přemostění ulice Vysočanská  lávkou pro pěší.

Doprava

Stavební úpravy ulice Jablonecká – PD
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace navrhující stavební úpravy části ulice Jab-
lonecká. Projekt řeší zejména dopravu v klidu, dopravní zklidnění ulice a problematiku ukládání 
domovního  a separovaného odpadu.

Rekonstrukce ulice Nad Šestikopy
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby a zahájena její realizace. Vybu-
dovaná komunikace v oblasti Starého Proseku v budoucnu naváže na právě navrhovanou stavbu 
Parter Starý Prosek.

Rekonstrukce chodníků Vysočanská
Na základě žádostí občanů bydlících v bytových domech Vysočanská bude zahájena finančně 
náročná rekonstrukce povrchů těchto rozlehlých chodníků. 

Výstavba komunikace Mandloňová
V mezidobí výstavby jednotlivých stavebních objektů Komunikace Mandloňová prováděl doda-
vatel údržbu dotčených ploch či různé vyvolané vícepráce spojené s výstavbou.Tyto práce mají  
k dnešnímu dni hodnotu uvedenou v návrhu rozpočtu, dodavatel tuto částku požaduje v tomto roce 
uhradit.

Městská infrastruktura

Kontejnerová stání
V zájmu splnění podmínek vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP o komunálních odpadech bude Městská 
část Praha 9 v tomto roce pokračovat v zabezpečení odpadových nádob před jejími objekty budo-
váním kontejnerových stání.

Revitalizace Parku Václavka
Mezi ulicemi Chrastavská, Litoměřická a Na pokraji se nachází jeden ze dvou parků v oblasti 
Starého Střížkova. Tato plocha je pouze pravidelně udržována, zhodnocující investiční činnost 
vlastníka zde neproběhla po desetiletí. Chátrají tak zde komunikace pro pěší, dětská pískoviště, 
památník padlým, parkové osvětlení atd. V tomto roce tedy proběhne revitalizace tohoto místa na 
základě odborně vypracované projektové dokumentace. 

Dětská hřiště – rekonstrukce, doplnění
I v tomto roce bude probíhat postupná rekonstrukce dětských hřišť na území MČ Praha 9, zejména 
celková rekonstrukce hřiště Bílinská – Veltruská, doplnění stávajících novými herními prvky a 
oplocení některých dalších herních ploch.

Revitalizace Parku přátelství Praha 9 – III. etapa
V současné době probíhající III. etapa revitalizace parku byla počátkem tohoto roku přerušena 
nevhodnými klimatickými podmínkami. Tato etapa by měla být, v souladu se smlouvou, dokonče-
na v 1. pololetí tr.. Celá revitalizace Parku přátelství tím bude završena.

Rekonstrukce chodníků sídliště Prosek, Střížkov
Na základě Studie umístění a technického stavu chodníků na sídlišti Prosek vypracované v roce 
2005 je možno pokračovat v postupné rekonstrukci popř. výstavbě chodníků v této oblasti. Sou-
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časný stav po více jak třicetiletém provozu mnohde nevyhovuje současným požadavkům a bez-
pečnosti provozu .

Výstavba areálu zdraví Rokytka
V oblasti Libně, poblíž koryta Rokytky, budou v ploše veřejné zeleně osazeny cvičební prvky pro 
sportovní aktivity občanů všech věkových kategorií. 

Kanalizace Českobrodská – PD
V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace navrhující odkanalizování poslední části 
oblasti Za horou při ulici Českobrodská.

Parter Starý Prosek – PD
V tomto roce bude dokončena projektová příprava výstavby nových povrchů komunikací mezi 
Proseckou návsí a ulicí U Proseckého kostela. Financování realizace akce bude předmětem žádos-
ti směřované na fondy EU.

Hřiště Pragovka – PD
Úhrada projektové dokumentace navrhující rekonstrukci hřiště na  míčové hry ležícího na pozem-
cích MČ Praha 9 v sousedství hřiště Pragovka.

Zelená stezka zdraví – PD pro ÚR
Jedná se o obstarání projektové dokumentace pro budoucí výstavbu vyhlídkového okruhu v k.ú. 
Prosek a v k.ú. Střížkov.

Zdravotnictví a sociální oblast

Poliklinika Prosek – nástavba I. etapa
V průběhu letošního roku bude započato s  realizací postupné nástavby pavilonů objektu Polikli-
niky Prosek na základě projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Tato finančně 
velice náročná investiční akce proběhne v několika etapách i v dalších letech.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce osobních výtahů
Stávající osobní výtahy v objektu polikliniky technicky dožívají a jejich další opravy se stávají 
neekonomickými, Obtížně se též daří plnit bezpečnostní podmínky platné v současné době, výta-
hy nevyhovují již ani svým komfortem.

DPS Novovysočanská – oplocení a zahrada
Dům s pečovatelskou službou Novovysočanská je již plně funkční. Atrium, které slouží jeho oby-
vatelům k pobytu a rekreaci v letních měsících, však kapacitně nedostačuje. V tomto roce tedy 
dojde k realizaci již v průběhu výstavby připraveného projektu, podle kterého bude reavitalizo-
vána přilehlá zahrada. Neoplocená část areálu DPS bude zaplocena, čímž bude zabráněno vstupu 
cizím osobám.

DS Novovysočanská – nákup elektrokotle
Vedení SSP požaduje uvedenou finanční částku na pořízení dovybavení kuchyně DS.

DS Novovysočanská – nákup pračky
Vedení SSP požaduje uvedenou finanční částku na modernizaci prádelny DS pračkou Lavamac.

DS Novovysočanská – samozavírače dveří
Uvedená částka bude použita na montáž systému automatického otevírání 2 ks dveří po vzoru 
osvědčeném v sousedním DPS.

DSS Hejnická
Svěřený objekt domova důchodců Hejnická bude do roku 2010 zcela zrekonstruován na objet 
sociálních služeb. V současné době je připravován projekt stavby.

Stacionář Českolipská 621 – rekonstrukce pláště budov povrchů
V loňském roce byla akce zahájena osazením plastových oken, v tomto roce bude revitalizace 
areálu pokračovat zateplením střech a fasád pavilonů a rekonstrukcí zpevněných i nezpevněných 
venkovních povrchů.
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Harrachovská ČČK – otopný systém
V objektu Harrachovská 422 bude provedena rekonstrukce topné soustavy pro pavilon geronto-
centra.

Vnitřní správa

Programové vybavení, výpočetní technika
V tomto roce bude provedena obnova a konsolidace všech serverů, výměna všech Alcatel aktiv-
ních prvků a nákup dalších zařízení výpočetní techniky.

Nákup automobilu
V letošním roce dojde k doplnění vozového parku o automobil Škoda Superb, který bude používán 
také jako referentské vozidlo.

RZ Jestřabí – rekonstrukce objektu
Objekt v Jestřabí slouží celoročně, nepřetržitě již 15 let od poslední výrazné stavební úpravy,  
k rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Nastává potřeba technický stav objektu 
znovu zkvalitnit.

RZ Sepekov – úprava pozemku
V letošním roce budou provedeny terénní úpravy pozemku rekreačního zařízení za účelem jeho 
odvodnění a tím odvedení vlhkosti od základů nemovitosti.

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2009

Komentář k základní tabulce VHČ – finanční prostředky na rok 2009

Příjmy: 
Prosek + Libeň –          - nájem za byty a nebyty 
-      snížené příjmy dluhy, služby – tj. za neplatiče nájmů a služeb 
Kotelny                         - příjmy za pronájem kotelen a výměníkových stanic 
Školy     – nájmy za pronajaté školy 
ZŠ    – plátci DPH – nájmy
Nebytové domy   – nájmy za ostatní nebytové objekty
Ubytovny                     - příjem za pronájmy ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejcárek
Pozemky–  nebyty   - jsou  příjmy z pronájmů pozemků
                   ostatní prodeje   - jsou příjmy z prodeje pozemků                 
Antény+reklamní zařízení  – jsou příjmy z pronájmů
Poliklinika Prosek –  nebyty  - příjem z nájmu polikliniky 

Převod 08 na DPPO – finanční prostředky z roku 2008 na odvod daně z příjmu právnických 
osob za rok 2008
Rekreace      – příjem za nezaměstnance  MČ Praha 9 v rekreač- 
         ních zařízeních Sepekov, Jestřabí                              
Příjem z prodaných bytů k 31.12.2008  – zůstatky nevyčerpanách prostředků za rok 2008
Příjem z prodaných volných bytů, příjem z prodaných bytů a příjem z doprodaných bytů Teplická 
a Litoměřická

Výdaje: označení sloupců  
Odměna správci  - za správu firmou  TOMMI /provozovny Prosek a Libeň/
Pojištění domů  – adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM
Oprava a údržba  - je drobná údržba domů
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Ostatní náklady – 511  – jsou za střední opravy (např. výměna oken), střední opravy po  
       revizích a úklidy /např.chodníků, okolí kontejnerů, půd atd/ 
ostatní     - například právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimo 
      soudní vymožení dluhů,  deratizace, posudky, revize, spotřeba   
      energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický audit atd.
Odpisy    – odpisy z budov a technologických zařízení, které jsou odváděny  
       do rozpočtu HČ
Velké opravy    – jsou opravy většího rozsahu budov, elektroinstalací, vzducho 
       techniky, výtahů, které přesahují částku cca100tis. Kč
Kotelny – VO    – v návrhu rozpočtu na tuto oblast zatím nejsou vyčleněny žádné  
       finanční prostředky, bude řešeno v průběhu roku v souvislosti s  
       transformací tepelných zdrojů.
Daň z převodů   – jsou daně z převodů nemovitostí a z ostatních prodejů
Záloha na daň HV   – je záloha finančního objemu na odvod daně z očekávaného 
       hospodářského výsledku za rok 2009
Převod do HČ na investice MČ a Odvod do HČ  - na krytí investičních akcí a potřeb hraze- 
          ných v HČ
DPPO      - záloha  na daň z příjmů právnických osob za rok 2008
Litoměřická spol. vlastníků  – převody na účet společenství podle kalkulace plateb „Mandátní  
       sml.“ /za zbylé nájemníky MČ / na provozní náklady a fond  
       oprav
Teplická spol. vlastníků  - převody na účet společenství podle kalkulace plateb „Mandátní  
      sml.“ /za zbylé nájemníky MČ / na provozní náklady a fond  
      oprav
Prodej bytů    – náklady související s prodejem /právní atd./ a provize firmě  
      TOMMI za uskutečněné prodeje.

Plán velkých oprav bytových a nebytových prostor v roce 2009
Tabulka v tisících Kč
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Rozpočtový výhled do roku 2011
Tabulka v tisících Kč

Návrh rozpočtového výhledu daňových příjmů vychází z předpokladu, že inkaso daní zaznamená 
meziroční nárůst cca 4 %. Tento nárůst je promítnut do předpokladu souhrnných dotačních vztahů 
s rozpočtem hl.m. Prahy a státním rozpočtem a daňových příjmů MČ Praha 9. Převody z fondů 
hospodářské činnosti jsou zahrnovány ve výši předpokládaných odpisů dlouhodobého majetku  
a jiných zapojitelných zdrojů a u vlastních nedaňových příjmů se předpokládá meziroční nárůst 
2 %. Běžné výdaje jsou uvažovány ve výši návrhu rozpočtu na rok 2009 poníženého o rezervy  
a účelové prostředky s meziročním nárůstem 2 %.
Kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností Městské části Praha 9, příp. získaných 
dotací.
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Rada schválila rozpočet Městské části Praha 9 pro rok 2009

„Devítkové“ priority: byty a zdravotnictví
Rozpočet Městské části Praha 9 pro letošní rok projednala rada „devítky“ 21. ledna. Zastupitelstvo 
se jím bude zabývat 10. února. Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 532 590 300 korun  
a výdaji 531 656 800 korun. Je tedy téměř dvakrát vyšší, než tomu bylo v předchozích letech.  
A na co peníze půjdou především?
Bytový fond Městská část Praha 9 i v letošním roce počítá s nastoleným trendem posledních dvou 
let, kdy ve  větší míře pamatuje na údržbu a opravy svých bytů. „V roce 2006, kdy jsem začal 
pracovat na  vysočanské radnici, jsme se zavázali, že budeme více investovat do oprav bytů, které 
spravujeme,“ říká radní MČ Praha 9 Tomáš Portlík. „Loni jsme částku určenou na velké opravy 
bytů v porovnání s rokem 2007 zvýšili téměř čtyřikrát na 78 milionů korun. Pro letošní rok jsme 
na opravy bytového fondu vyčlenili více  ež 100 milionů korun, přičemž se počet bytů díky prodeji 
o něco snížil. V přepočtu na jednu bytovou jednotku tak můžeme do jejich oprav více investovat 
a dostát tak svému závazku, že převážnou část našich bytů dostaneme do roku 2010 do podstatně 
lepšího technického stavu. Tímto způsobem tak do jistémíry i vykompenzujeme rostoucí nájmy. 
Jen 54 500 000 korun bude stát dokončení výměny oken, oprava střechy a výměna vstupních por-
tálů v domech ve Vysočanské a Jablonecké, oprava rozvodů vody a  analizace v Poštovské a Let-
ňanské, výměna oken a oprava fasády objektů v Klíčovské, oprava elektroinstalace a oprava fasád 
domů v Sokolovské a mohl bych ještě pokračovat.“ K dalším akcím patří například rekonstrukce 
technologie  ožívající plynové kotelny v bytovém domě U Svobodárny 1070/9 na výměníkovou 
stanici. Nových výtahů, které odpovídají požadavkům státních i evropských norem, se dočkají 
nejdříve v bytovém domě ve Vysočanské 546 – 555. Rekonstrukce kanalizace je nutná v Sokolov-
ské ulici, kde dochází k časté neprůchodnosti a tím nefunkčnosti kanalizačního stoupacího vedení 
díky nedostatečné dimenzi původního potrubí. Tato náročná akce bude zahájena letos u domů 
čp. 965, 966, 973 a 974, dokončena bude ve zbylých domech v příštím roce.
Kapitálové výdaje rozpočtu rovněž počítají s projektovou přípravou investic v bytovém fon-
du a řešením dopravy v klidu, tedy parkováním. Zdravotnictví a sociální oblast „Zdravotnictví  
a sociální služby patří k největším prioritám naší městské části,“ konstatuje radní Tomáš Portlík. 
„Z rozpočtu jsme vyčlenili 83 581 000 korun na investice do nástavby Polikliniky Prosek, objek-
tu Stacionáře v Českolipské, areálu Českého červeného kříže v Harrachovské, Domu sociálních 
služeb v Hejnické, Domova pro seniory v Novovysočanské.“ Radnice také přispěje 2 800 000 
korunami na zajištění provozu Lékařské služby první pomoci na Poliklinice Prosek a více než  
20 miliony korun na provoz Střediska sociálních služeb (tedy domova seniorů, domu s pečovatel-
skou službou, pečovatelské služby, klubů důchodců, romského klubu a stacionáře).
Statisíce korun jdou na protidrogovou prevenci a provoz klubu Harfica. Jednotlivým projek-
tům z oblasti zdravotnictví a sociální péče se budeme v Devítce v průběhu roku podrobně věno-
vat. Ochrana životního prostředí Na ochranu životního prostředí pamatuje rozpočet částkou  
45 844 900 korun. 
„Městská část provozuje webové stránky, na kterých si občané mohou stěžovat na to, co je trápí 
v jejich okolí. Většinou se jedná o velkoobjemový nebo komunální odpad složený v zeleni nebo 
na komunikaci. Zároveň situaci monitoruje kontrolní oddělení,“ konstatuje zástupce starosty MČ 
Praha 9 Zdeněk Davídek a  pokračuje: „Počet zjištěných případů odpadu odloženého mimo sběrné 
nádoby se pohybuje mezi šedesáti až sedmdesáti týdně. Přitom každý případ se řeší individuálně  
a je snaha, aby nepořádek uklízel původce odpadů nebo majitel pozemku. Přesto v mnoha pří-
padech nezbývá než úklid zajistit na náklady MČ Praha 9 (měsíčně se sesbírá průměrně 24 m3). 
Odklízení černých skládek a dalšího nepořádku bude radnice prostřednictvím smluvní firmy 
zajišťovat i v roce 2009.“ Loni také městská část  rekonstruovala vodoteč v Parku Přátelství. To 
vyvolá během provozu zvýšené náklady na vodu a elektřinu. Odhad nákladů je 450 tisíc na vodu 
a 80 tisíc korun na elektřinu. Nová úprava parku také vyžaduje intenzivnější údržbu. Předpoklá-
dá se proto navýšení o 500 tisíc korun. Další statisíce stojí likvidace bioodpadu, údržba zeleně  
v okolí stanice metra Prosek a údržba parku Podviní, který je vzhledem ke svému charakteru hod-
ně navštěvován a využíván ke kulturním akcím. 
Školství a mládež K největším výdajům ve školství patří investice v budovách škol a školních 
zařízeních a pro dětské dopravní hřiště Prosek v celkové výši 35 546 000 korun.
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Rozpočet škol byl posílen o prostředky na nezbytně nutné velké opravy, ale i nákup nábytku, lavic,  
ak jako v minulých letech, na údržbu zeleně v okolí škol, dále na přípravné kurzy nebo správce 
IT a podobně. Letos poprvé dostanou školy také celkem 1,5 mil. Kč na pořízení nových počítačů 
a softwaru. Základním a mateřským školám jako příspěvkovým organizacím pak byly schváleny 
finance ve výši více než 40 milionů korun, které pokryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady 
na provoz a předpokládanými vlastními výnosy. Kultura a sport 3 870 000 korun je z rozpočtu 
„devítky“ vyčleněno na kulturní akce pořádané nebo spolupořádané oddělením kultury Úřadu MČ 
Praha 9. Jedná se například o koncerty vážné hudby v obřadní síni radnice, hudební pořady, akce 
na letních scénách, setkání seniorů, Svatováclavskou pouť, Den dětí, máje, vinobraní… Dárků  
a gratulací se i letos dočkají občané při životních jubileích osmdesáti, pětaosmdesáti, devadesáti 
a více let, manželé, kteří oslaví zlatou svatbu, nejmladší obyvatelé „devítky“ při vítání občán-
ků. Radnice přitom nezapomíná ani na opravy památek. Na provoz Kulturního domu Gong jde  
8 889 000 korun a dalších více než 6 milionu investuje městská část do stavebních úprav hlediště, 
dokončení vlastivědného okruhu Vysočany – Prosek – Střížkov a na pořízení rozvodné skříně do 
parku Podviní. 
Doprava Na správu a údržbu komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 9 – jedná se zejména 
o obslužné komunikace – je určen 1 100 000 korun. Dalších 5 850 000 korun spolkne výstavba, 
stavební úpravy a rekonstrukce komunikací a  hodníků, například chodníků ve Vysočanské.

Zastupitelstvo MČ Praha 9 schválilo 10. února rozpočet  
na rok 2009 s celkovými příjmy ve výši 532 590 300 korun.

Rozpočet je tedy téměř dvakrát vyšší, než tomu bylo v předchozích letech, neboť do něj byly 
zahrnuty finance z prodeje bytů v Teplické a Litoměřické ulici na Proseku. K prioritám rozpočtu  
i v letošním roce, stejně jako v posledních dvou letech, patří především byty a zdravotnictví,“ kon-
statuje radní MČ Praha 9 Tomáš Portlík. O jednotlivých kapitolách rozpočtu Prahy 9 pro letošní 
rok jsme podrobně informovali v únorovém vydání Devítky poté, co byl schválen radou městské 
části. Připomeňme proto jen, že k prioritám radnice patří bydlení a zdravotnictví. Na opravy byto-
vého fondu vyčlenila městská část letos více než 106 milionů korun a dá se předpokládat, že díky 
těmto financím budou do roku 2010 „devítkové“ bytové domy v podstatně lepším stavebně tech-
nickém stavu než jsou dnes. „Jedná se především o panelové domy na Proseku, kde budou probí-
hat zejména opravy portálů a střechy,  ýměny oken a rekonstrukce výtahů, které již neodpovídají 
požadavkům státních a evropských norem. Ve Vysočanech jsou to potom dva domy na Sokolovské 
ulici, kde proběhne rekonstrukce vody,“ dodává radní Prahy 9 Tomáš Portlík.
Druhou a neméně významnou prioritou Městské části Praha 9 v letošním roce je zdravotnictví  
a sociální služby. Z rozpočtu je vyčleněno 83 581 000 korun na investice do nástavby Polikliniky 
Prosek, objektu Stacionáře v Českolipské ulici, areálu Českého červeného kříže v ulici Harrachov-
ská a Domova pro seniory v Novovysočanské. Připravena je rozsáhlá rekonstrukce Domu soci-
álních služeb v Hejnické ulici. Radnice také přispěje 2 800 000 korunami na zajištění Lékařské 
služby první pomoci a více než 20 milionů korun putuje na provoz Střediska sociálních služeb. 
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2009 je zpracován jako přebytkový, příjmy převyšují výda-
je o 933 500 korun. 
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Komplexní rozbor hospodaření

Plnění rozpočtu za rok 2009

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2009
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2009 byly příjmy stanoveny ve výši 532.590,30 tis. Kč, rozpočet 
příjmů byl upraven na 585.894,90 tis. Kč, skutečnost za rok 2009 dosáhla výše 593.176,05 tis. Kč, 
tj. 101,24 %  rozpočtu.
Výdaje pro rok 2009 byly schváleny v rozpočtu ve výši 531.656,80 tis. Kč, z toho běžné výda-
je 272.656,80 tis. Kč a kapitálové výdaje 259.000,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 
640.914,00 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 336.874,00 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 
304,040,00 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2009 je ve výši 582.685,49 tis. Kč, tj. 90,91% rozpočtu,  
z toho běžné výdaje činí 322.409,35 tis. Kč, tj. 95,71 %  rozpočtu,  kapitálové výdaje byly čerpány 
ve výši 260.276,14 tis. Kč, tj. 85,61 %  rozpočtu.
Schválený rozpočet byl stanoven s přebytkem  933,50 tis. Kč,  v průběhu roku byly zapojeny do 
rozpočtu prostředky z minulých let na úhrnnou výši financování 55.019,10 tis. Kč. Hospodaření za 
rok 2009 vykazuje přebytek 10.490,56 tis. Kč, o tuto částku převyšují za sledované období skuteč-
né příjmy realizované výdaje, úspora oproti plánovanému rozpočtu činí 65.509,66 tis. Kč.

Rozpočtové příjmy
Tabulka v tisících Kč
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Vlastní příjmy

Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Rozpočet ve výši 17.600,00 tis. Kč byl za rok 2009 splněn na 121,63 %, tj. 21.407,62 tis. Kč.

Tabulka v tisících Kč

Z přijatých plateb poplatku ze psů je odváděn 25 % podíl MHMP a z přijatých plateb poplatku za 
lázeňský a rekreační pobyt 50 % podíl.

Místní poplatek ze vstupného - během roku 2009 uhradila firma Flohmarkt, pořadatel „Bleších 
trhů“, poplatek ze vstupného vybraného během prosince 2008 a ledna až listopadu 2009; provo-
zovatel diskotéky „Disco Space“ na Proseku uhradil částku za 4.čtvrtletí 2008 a leden - září 2009; 
společnost Live Nation Czech Republic uhradila poplatek ze vstupného vybraného při pořádání 
show na ledě-Holiday on ice, koncertu skupiny AC DC, koncertu Tiny Turner, muzikálu MAM-
MA MIA, koncertu Mötley Crüe, Limp Bizkit a Nine Inch Nails konaných v O2 Areně během 
ledna až června 2009 a  koncertu Tom Jones, Eros Ramazzoti, Pink, Rammstein, Backstreet boys 
a koňské show „Apassionata“, pořádaných během listopadu a prosince 2009; Česká sportovní 
a.s. uhradila poplatek za mítink sportovních rekordmanů konaný v O2 Areně koncem února a za 
„Přehlídku tenisových legend“ konanou koncem listopadu 2009; společnost BPA Sport marketing 
a.s. uhradila poplatek ze vstupného vybraného při utkání ČR-Finsko konaném v únoru a prosinci 
2009. Pořadatel JV Agentura s r.o. uhradil poplatek ze vstupného z představení irských tanečníků 
„Lord of the Dance“ konaného počátkem března 2009; Český volejbalový svaz uhradil poplatek 
ze vstupného za sportovní volejbalovou akci CEV INDESIT FINAL FOUR 2009 v O2 Areně; 
agentura GOJA uhradila poplatek ze vstupného z koncertu k 70.narozeninám Karla Gotta; Best-
sport a.s. uhradila poplatek za koncert Beyoncé (30.4.), Eagles (8.6.) a Leonarda Cohena (29.8.)  
v O2 Areně a za hudební pořad „The Wall“, konaný v říjnu; Beat promotion s.r.o. uhradila popla-
tek z taneční akce Let it Roll v Kolbenově ulici a UM Ebene s.r.o.uhradila poplatek z akce v O2 
Areně „Sensation (The Ocean White)“. HC Slavia Praha uhradilo předepsanou částku za extrali-
gová utkání v O2 Areně  pro sezonu 2009/2010.
Firma GSMA s.r.o. uhradila poplatek za sportovní akci  Freestyle Motocross, konané v závěru 
roku 2008 v O2 Areně. Pořadatel 666 AG s.r.o. uhradil poplatek ze vstupného ze sportovní akce 
K-1 Fighting Network, pořádané v O2 Areně v prosinci 2008 a WTF Entertainment s.r.o. uhradila 
část poplatku za koncert skupiny „Simply Red“.
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Poplatek z ubytovací kapacity - vysoké plnění je způsobeno zvýšením počtu ubytovacích zaří-
zení.

Poplatek za provozovaný VHP – platby za povolení provozu hracích přístrojů.

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Rozpočet 3.950,00 tis. Kč byl za rok 2009 splněn na 91,80 %, tj. 3.625,98 tis. Kč. Jedná se o pří-
jem z části výtěžku od provozovatelů výherních hracích přístrojů, který inkasovali v roce 2008. 
Prostředky byly zahrnuty do rozpočtu s použitím na veřejně prospěšné účely.

Správní poplatky 
Rozpočet  9.600,00 tis. Kč. Za období rok 2009 bylo dosaženo plnění ve výši 12.030,10 tis. Kč 
tj. plnění 125,31 %. Z poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů je odváděn 50 % 
podíl do státního rozpočtu, počátkem roku byly realizovány odvody z plateb, které byly inkasová-
ny závěrem roku 2008.

Tabulka v tisících KČ

Odbor ekonomický - z poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů je odváděn 50 
% podíl do státního rozpočtu, počátkem roku byly provedeny odvody z plateb, které byly inkaso-
vány závěrem roku 2008. Za sledované období byly přijaty platby ve výši 8.442,30 tis. Kč, do SR 
bylo odvedeno 4.801,00 tis. Kč, počátkem roku 2010 budou realizovány odvody z plateb, které 
byly inkasovány závěrem roku 2009.

Daně z majetku
Rozpočet ve výši 21.000,00 tis. Kč, plnění za rok 2009 23.407,65 tis. Kč. Jedná se o platby daně z 
nemovitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP 
a následně poukazovány na účty MČ.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z poskytování služeb, rozpočet ve výši 310,00 tis. Kč - košový program plnění 260,52 tis. 
Kč,  příjmy z provozování dopravního hřiště činí 0,90 tis. Kč – platba za zpřístupnění hřiště pro 
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soukromou akci v červnu 2009,  na ostatních příjmech je zůstatek 70,93 tis. Kč, jedná se o omylo-
vé platby a náhradu za uskutečněné školení IT. 

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Jedná se o nařízený odvod z investičního fondu ZŠ Špitálská ve výši 350,00 tis. Kč do rozpočtu 
MČ Praha 9.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Rozpočet ve výši 2.900,00 tis. Kč, skutečnost 2.028,71 tis. Kč, tj. 69,96 %, plnění odpovídá pří-
jmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech.

Přijaté sankční platby
Rozpočet 980,00 tis. Kč, skutečnost 407,34 tis. Kč, tj. 41,57 %. Plnění tohoto ukazatele je obrazem 
toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Tabulka v tisících Kč

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
Městská část Praha 9 odvedla finanční vypořádání se SR za rok 2008  ve výši  1.447,73 tis. Kč. 
V rámci finančního vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi za rok 2008 odvedla ZŠ 
Na Balabence 6,88 tis. Kč, MŠ Kovářská 50,00 tis. Kč, MŠ U vysočanského pivovaru 3,16 tis. Kč 
a Poliklinika Prosek 47,24 tis. Kč. Při vyúčtování projektu JPD na výuku cizích jazyků odvedla ZŠ 
Novoborská do rozpočtu HMP prostřednictvím MČ Praha 9 částku 193,87 tis. Kč. 
Položka dále obsahuje vrácené sociální dávky z roku 2008 ve výši 4,26 tis. Kč a nedočerpaný grant 
z roku 2008 ve výši 0,03 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet 720,60 tis. Kč, skutečnost 892,97 tis. Kč, tj. 123,92 %. Největší položku tvoří vyúčtování 
za energie za 4.Q 2008 od nájemců a finanční dary od sponzorů, a to na rozvoj školství a na zabez-
pečování bezpečnosti na území městské části. Dalšími příjmy jsou pojistná plnění od pojišťoven 
za pojistné události - za poškození vjezdových vrat MŠ Pod Krocínkou a poškození hřiště na ZŠ 
Špitálská (40,56 tis. Kč), příjmy od zájemců o realizaci veřejných zakázek za zadávací projektové 
dokumentace, úhrady od stánkařů na pouti, úhrady od rodičů za pobyt dětí na prázdninovém tábo-
ře a vrácená část školného od zaměstnance MP.

Splátky půjček od obyvatelstva
Rozpočet 150,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 109,60 tis. Kč představuje splátky sociálních výpomo-
cí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.

Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně
Dotační vztah se SR na výkon státní správy činil 19.599,00 tis. Kč. Rozpočet byl posílen  
o 47.145,00 tis. Kč na výplaty příspěvku na péči podle zákona č. 108/2008 Sb. a o 13.000,00 tis. 
Kč na výplaty dávek sociální péče a dávek v hmotné nouzi. Dále městská část Praha 9 obdržela 
účelové dotace ve výši 4.175,92 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 587,55 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2008 Sb. A ve výši 1.941,90 tis. Kč na výkon státní správy z přene-
sené působnosti obcí. Na zajištění voleb do Evropského parlamentu byla poskytnuta dotace ve 
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výši 1.042,00 tis. Kč, na úhradu přípravných prací na volby do Parlamentu ČR 226,19 tis. Kč a na 
prevenci kriminality 203,00 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání ukončené akce JPD „Pomoc 
znevýhodněným matkám v uplatnění na trhu práce“ obdržela MČ Praha 9 ze SR a z fondů EU 
celkovou částku 112,56 tis. Kč.
Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
V rámci souhrnného dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla schválena a poskytnuta do rozpočtu 
MČ Praha 9 dotace ve výši 122.530,00 tis. Kč. Během roku bylo poskytnuto navýšení z rozpočtu 
HMP na podporu programů JPD, a to „Pomoc znevýhodněným matkám v uplatnění na trhu práce“ 
49,70 tis. Kč, z této částky bylo městské části zasláno v rámci finančního vypořádání této ukon-
čené akce  16,97 tis. Kč a pro ZŠ Novoborská „Výměna forem a metod výuky podporující zvl.
komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích“ 24,80 tis. Kč, tyto prostředky nebyly zaslány 
MČ Praha 9. Navýšení z rozpočtu hl.m. Prahy na účelové dotace představuje 40,00 tis. Kč pro ZŠ 
Litvínovská 500 na projekt „Quo vadis, aneb Cesta do třetího tisíciletí“ a 70,00 tis. Kč na proti-
drogovou prevenci. Na údržbu plastik obdržela MČ 34,40 tis. Kč a na vykonání zkoušek odborné 
způsobilosti 150,00 tis. Kč. Pro poskytovatele sociálních služeb získala MČ Praha 9 z rozpočtu 
HMP částku 771,90 tis. Kč. Na integraci žáků pro asistenty pedagoga obdržely prostřednictvím 
MČ Praha 9 dotace školy: MŠ U vysočanského pivovaru 113,30 tis. Kč a ZŠ Novoborská   298,20 
tis. Kč. Formou dotace obdržela městská část podíl na dani z příjmů právnických osob ve výši 
36.400,20 tis. Kč. 
Z jiných obcí přišly úhrady provozních nákladů za jejich žáky, kteří navštěvují naše základní školy 
v celkové výši 141,18 tis. Kč. 
Na akci Předškoláček poskytly sousední městské části, jejichž MŠ se akce zúčastnily, částku 14,30 
tis. Kč, na zajišťování LSPP poskytla Městská část Praha 18 dotaci 250,00 tis. Kč.
Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Z rozpočtu hl.m.Prahy obdržela MČ Praha 9 investiční dotace na akce: „ZŠ Novoborská – osazení 
oken a prosklených stěn“ ve výši 5.000,00 tis. Kč, „KD GONG – hlediště“ ve výši 5.000,00 tis. 
Kč a „Rekonstrukce objektu Hejnická na středisko sociální péče“ ve výši 20.000,00 tis. Kč, „MŠ 
Šluknovská – úprava přízemního pavilonu“ ve výši 2.300,00 tis. Kč, „MŠ Novoborská – nástavba 
pavilonu“ ve výši 10.000,00 tis. Kč. Městská část převedla do rozpočtu HMP 915,26 tis. Kč pro 
TSK na realizaci signalizace přechodu pro chodce ul. Vysočanská.
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Rozpočet 239.121,80 tis. Kč, převody byly v roce 2009 realizovány ve výši 239.283,43 tis. Kč, z 
toho na běžné výdaje 65.871,80 tis. Kč, na kapitálové výdaje 172.834,80 tis. Kč, z odvodu z pro-
deje svěřeného majetku OKD na navýšení příspěvku na provoz OKD 77,60 tis. Kč, z reklam na 
kulturní akce 137,60 tis. Kč a z tržeb v rekreačních zařízení od rekreantů 361,63 tis. Kč. 
Převody z ostatních vlastních fondů 
V rámci finančního vypořádání za rok 2008 byly z depozitního účtu převedeny nedočerpané pro-
středky na osobní výdaje za prosinec 2008 ve výši 388,12 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje
Tabulka v tisících Kč

Běžné výdaje
Rozpočet 336.874,00 tis. Kč, skutečnost činila 322.409,35 tis. Kč, tj. 95,71 % rozpočtu. Nižší 
plnění o 4,29 %, tj. 14.464,65 tis. Kč k upravenému rozpočtu je důsledkem vyrovnaného nebo 
nižšího čerpání ve všech kapitolách.
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Čerpání investičních prostředků

Vzdělávání
Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva
Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

ZŠ Na Balabence 800 – rek. předávací stanice – I. etapa
Rozpočet 3.506,00 tis. Kč, čerpání 3.505,26 tis. Kč
Ve 3. čtvrtletí byla zahájena vlastní realizace akce, která zajistí kvalitní dodávku tepla pro vytápění 
části školní budovy. Akce byla dokončena počátkem posledního čtvrtletí roku.

ZŠ na Balabence 800 – zavedení TUV na WC
Rozpočet 184,00 tis. Kč, čerpání 184,00 tis. Kč
Vedení školy objednalo instalatérské práce pro zlepšení hygienických podmínek v sociálních zaří-
zeních pro žáky. Akce byla v prázdninových měsících dokončena a zcela dofakturována.

ZŠ Litvínovská 500 – rekonstrukce elektroinstalace
Rozpočet 590,00 tis. Kč, čerpání 495,80 tis. Kč
Vedení školy objednalo provedení rek. elektroinstalace v prostorách školní kuchyně a hlavní roz-
vodny. Realizaci proběhla v prázdninových měsících roku.

ZŠ Novoborská 371– osazení oken a prosklených stěn
Rozpočet 5,000,00 tis. Kč, čerpání 4.194,70 tis. Kč
Akce, která byla zcela dokončena v měsíci říjnu tr., probíhala hlavně v prázdninových měsících 
roku. Byla osazena nová okna ve zbývajících místnostech školy a na podestách hlavních schodišť 
byly prosklené kopilitové stěny nahrazeny pevnými plastovými okny.

ZŠ Novoborská 371 – připojení EPS a PCO
Akce zrušena  - nejednalo se o investici. Vedení školy uhradilo výdaje spojené s připojením požár-
ní signalizace na pult centrální ochrany z nákladů na služby.

ZŠ Novoborská 371 – spojovací chodba – PD
Rozpočet 100,00 tis. Kč, čerpání 0 tis. Kč
Částka na obstarání projektové dokumentace na výstavbu spojovacího krčku dvou pavilonů školy 
nebyla čerpána z důvodu nevyjasněného zadání.

ZŠ Novoborská 371 – povrch komunikačních prostor
Rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání 371,16 tis. Kč
V prázdninových měsících roku byla realizována rekonstrukce povrchů hlavních schodišťových 
prostorů ZŠ.

ZŠ Novoborská 371 – revitalizace asfaltového hřiště
Rozpočet 980,00 tis. Kč, čerpání 979,51 tis. Kč
Na ploše areálu školy se nacházelo zastaralé hřiště na míčové hry, které již nesloužilo k bezpečné-
mu provozování sportovních aktivit. V průběhu r. 2009 byla provedena rekonstrukce jeho povrchu 
a osazení herního mobiliáře.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce elektro – PD
Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 82,30 tis. Kč
Ve druhém pololetí roku byla dodána projektová dokumentace, která navrhuje způsob rekonstruk-
ce dosluhujících elektrorozvodů v objektu této základní školy, použitelná je na i na další dva 
objekty ZŠ v sídlišti. H
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ZŠ Litvínovská 600 – osazení stěn kovovými lištami
Rozpočet 50,00 tis. Kč, čerpání 50,00 tis. Kč
Vedení školy zajistilo nákup a instalaci kovových lišt na ochranu rohů stěn, zejména v prostorách 
centrální šatny školy.

ZŠ Litvínovská 600 – pečící pánev pro ŠK
Rozpočet 200,00 tis. Kč, čerpání 200,00 tis. Kč
Vedení školy nakoupilo novou pečící pánev pro účely školního stravování.

ZŠ Litvínovská 600 – rekonstrukce VZT ve ŠK
Rozpočet 370,00 tis. Kč, čerpání 294,34 tis. Kč
V prázdninových měsících byla zahájena rekonstrukce vzduchotechnického zařízení v prostorách 
školní kuchyně, které již neodpovídalo bezpečnostním předpisům. Akce je zcela dokončena.

ZŠ Litvínovská 600 – rek. soc. zařízení v družině
Rozpočet 60,00 tis. Kč, čerpání 60,00 tis. Kč
Vedení základní školy objednalo a uhradilo stavební a montážní práce v prostorách sociálního 
zařízení družinového patra dle požadavku HS. Částka byla zcela vyčerpána.

ZŠ Špitálská 789 – rek. přístupových cest
Rozpočet 2.805,00 tis. Kč, čerpání 2.805,00 tis. Kč
Realizace akce proběhla převážně v prázdninových měsících tr., v rámci akce byla provedena 
rekonstrukce nádvoří školy a souvisejících konstrukcí. 

ZŠ Špitálská 789 – škrabka brambor do ŠK
Rozpočet 60,00 tis. Kč, čerpání 60,00 tis. Kč
Vedení školy zajistilo nákup zařízení do školní kuchyně.

ZŠ Špitálská 789 – okenní mříže do skladu ŠK
Rozpočet 160,00 tis. Kč, čerpání 87,74 tis. Kč
Okenní otvory ve skladových prostorách školní kuchyně byly zabezpečeny vnitřními mřížemi.

ZŠ Špitálská 789 – TUV na WC
Rozpočet 0 tis. Kč, čerpání 0 tis. Kč
Akce byla realizována v prázdninových měsících z vlastních prostředků ZŠ.

ZŠ Špitálská 789 – rek. stropu ve skladu ŠK
Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 104,78 tis. Kč
Ve 3. čtvrtletí roku byla provedena rekonstrukce stropní konstrukce v prostorách skladu. Akce 
byla fakturována, částka nebyla dočerpána díky realizaci jednodušší úsporné varianty.

ZŠ Špitálská 789 – rolety pro ŠJ
Rozpočet 30,00 tis. Kč, čerpání 0 tis. Kč
Akce byla realizována v prázdninových měsících z vlastních prostředků ZŠ.

ZŠ Na Balabence 800 – revitalizace školního hřiště
Rozpočet 1.100,00 tis. Kč, čerpání 1.099,53 tis. Kč
Rekonstrukce povrchu hřiště a nové oplocení byly realizovány v průběhu 2. pololetí roku 2009. 
Akce byla zcela dokončena.

ZŠ Na Balabence 800 – pořízení IT
Rozpočet 115,90 tis. Kč, čerpání 115,90 tis. Kč
Vedení školy zajistilo nákup a instalaci informační techniky pro potřeby výuky.

ZŠ Na Balabence 800 – mobilní sklad kontejnery
Rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání 450,00 tis. Kč
Do areálu ZŠ byly nakoupeny a umístěny mobilní objekty sloužící jako sklady, např. na zahradní 
techniku a nářadí.
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MŠ U Vysočanského pivovaru – výstavba pavilonu
Rozpočet 2.000,00 tis. Kč, čerpání 1.994,80 tis. Kč
Projektová příprava akce probíhala v roce 2009 průběžně, fakturace proběhla převážně ve 4. čtvrt-
letí tr. 

MŠ Veltruská 560 – výstavba pavilonu – AD
Rozpočet 1.009,00 tis. Kč, čerpání 1.005,63 tis. Kč
Úhrada za výkon autorského dozoru do fáze kolaudačního řízení stavby nového pavilonu MŠ. 

MŠ Veltruská 560 – rekonstrukce oplocení
Rozpočet 2.610,00 tis. Kč, čerpání 2.584,91 tis. Kč
Investiční akce, v rámci které bylo vybudováno oplocení celého areálu MŠ, byla dokončena  
v měsíci září r. 2009.

MŠ Veltruská 560 – vybavení MŠ, rozšíření kapacity
Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 468,81 tis. Kč
Investiční činnost v důsledku výstavby nového pavilonu mateřské školy, jako např. doplnění škol-
ní kuchyně dalším gastrozařízením apod. Akce probíhala průběžně.

MŠ Veltruská – herní prvky
Rozpočet 180,00 tis. Kč, čerpání 180,00 tis. Kč
Nákup a instalace herních prvků v areálu zajištěná vedením MŠ.

MŠ Novoborská 611 – rekonstrukce bývalé sauny
Rozpočet 1.500,00 tis. Kč, čerpání 1.496,91 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci prostor bývalé a dnes již nevyužívané sauny. Prostory budou nově sloužit 
jako výtvarná třída.

MŠ Novoborská 611 – ohřev VZT hospod. pavilonu
Rozpočet 85,00 tis. Kč, čerpání 79,35 tis. Kč
V průběhu 1. pololetí min. roku proběhla realizace montáže zařízení pro ohřev vzduchu přivádě-
ného do prostor školní kuchyně.

MŠ Novoborská 611 – pergoly nad vstupy
Rozpočet 102,00 tis. Kč, čerpání 84,57 tis. Kč
V 1. pololetí min. roku byly nad oba vstupy do hospodářského pavilonu osazeny pergoly proti 
vlivům nepřízně počasí.

MŠ Novoborská 611 – uzavření spojovací chodby
Rozpočet 100,00 tis. Kč, čerpání 78,09 tis. Kč
Ve stěnách mezipavilonové spojovací chodby byly osazeny dveře k zamezení vnikání dešťových 
srážek a povětrnosti.
MŠ Novoborská 611 – nástavba pavilonu
Rozpočet 10.120,00 tis. Kč, čerpání 6.597,31 tis. Kč
Ve druhém pololetí roku byla zahájena realizace nástavby učebnového pavilonu, finančně podpo-
rována dotací HMP. Stavba bude dokončena v jarních měsících tr.

2. MŠ Pod Krocínkou – PD pro ÚR
Rozpočet 1.900,00 tis. Kč, čerpání 1.899,48 tis. Kč
Ve sledovaném období byla zahájena projektová příprava na budoucí výstavbu další mateřské 
školy v oblasti Krocínka, Klíčov.

MŠ Kovářská – pavilon školička – PD
Projektová a inženýrská příprava nebyla v roce 2009 zahájena z důvodu nevyjasněnosti budoucího 
záměru.
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MŠ Kovářská – stavební úpravy vlhkost
Rozpočet 1.485,00 tis. Kč, čerpání 1.459,50 tis. Kč
Uvedená akce, při níž bylo provedeno opatření proti pronikání zemní vlhkosti do budovy, je  
v současné době dokončena.

MŠ výměna světel – dokončení
Rozpočet 2.290,00 tis. Kč, čerpání 2.272,35 tis. Kč
V mateřských školách v oblasti Proseku probíhalo v uplynulých měsících dokončení rekonstrukce 
osvětlení. Etapa akce byla dokončena ve 4. čtvrtletí tr.

ZŠ Litvínovská 600 výměna světel – dokončení
Rozpočet 120,00 tis. Kč, čerpání 115,24 tis. Kč
V prostorách družiny školy probíhala rekonstrukce osvětlení v místech, které se doposud nejevily 
jako prvořadé zejména pro školní výuku. Akce byla dokončena v posledním čtvrtletí roku.

MŠ Šluknovská – úprava přízemního pavilonu
Rozpočet 2.300,00 tis. Kč, čerpání 2.299,92 tis. Kč
V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce interiéru jednoho pavilonu MŠ doposud prona-
jatého soukromému subjektu. Vznikla tak další moderní třída se zázemím pro veřejnost. Financo-
vání akce bylo zcela zajištěno dotací HMP.

MŠ Kovářská, MŠ Pod Krocínkou, MŠ U nové školy – příspěvek na interaktivní výuku 
Rozpočet 35,00 tis. Kč, čerpání 35,00 tis. Kč - příspěvky pro každou z uvedených MŠ
Výše uvedené mateřské školy zakoupily multimediální tabule sloužící k moderní výuce předško-
láků.

Zateplení budov MŠ
Rozpočet 842,00 tis. Kč, čerpání 840,66 tis. Kč
Částka potřebná pro vypracování tepelných auditů, projektové přípravy a žádostí o státní dotaci na 
zateplení budov MŠ v oblasti Proseku. Akce byla v roce 2009 dokončena.

Zateplení budov ZŠ
Rozpočet 572,00 tis. Kč, čerpání 571,20 tis. Kč
Částka potřebná pro vypracování tepelných auditů, projektové přípravy a žádostí o státní dotaci na 
zateplení budov ZŠ v oblasti Proseku. Akce byla v roce 2009 dokončena.

Dopravní hřiště Prosek – policejní služebna
Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 351,29 tis. Kč
Projektová příprava budoucí výstavby objektu zázemí pro městské strážníky vyučující dopravní 
teorii v areálu Dopravního hřiště Prosek byla dokončena.

Kultura
Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch
Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Stavební úpravy hlediště KD Gong
Rozpočet 5.740,00 tis. Kč, čerpání 5.440,42 tis. Kč
Akce byla zcela dokončena a dofakturována. Realizace osazení mobilního hlediště do sálu KD 
proběhla převážně v prázdninových měsících min. roku. 

Turistický vlastivědný okruh
Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 207,52 tis. Kč
V průběhu 1. pololetí r. 2009 byla dokončena realizace uvedené akce. 
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Rozvodná skříň Park Podviní
Rozpočet 80,00 tis. Kč, čerpání 73,36 tis. Kč
Ve sledovaném období proběhla výstavba nové rozvodné skříně na ploše parku, využívané při 
pořádání kulturních akcí a svateb. Původní skříň byla zničena vandaly.

Správa majetku, výstavba a územní rozvoj
Kapitola 01 – Rozvoj obce
Kapitola 08 - Hospodářství
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Pavilon Jablonecká
Rozpočet 5.178,10 tis. Kč, čerpání 4.164,05 tis. Kč
V uplynulém období byla zahájena projektová činnost na uvedenou akci, která byla průběžně 
fakturována.

Gymnázium J. Seiferta – rekonstrukce zádveří
Rozpočet 1.017,00 tis. Kč, čerpání 875,72 tis. Kč
V prázdninových měsících roku proběhla realizace stavebních úprav původního zádveří budovy 
školy, které bylo využíváno nepovolanými osobami jako úkryt před nepřízní počasí i jako veřejný 
záchodek.

Kytlická 575 – stavební úpravy
Rozpočet 430,00 tis. Kč, čerpání 428,70 tis. Kč
V objektu Kytlická byla provedena rekonstrukce části fasády, menší dispoziční úpravy uvnitř 
objektu a na ploše areálu úprava dožívajících prvků drobné architektury.

Kytlická 575 – rekonstrukce ležatého potrubí vody.
Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 596,67 tis. Kč
Akce byla zcela dokončena a dofakturována.

Propojení Parku přátelství s Parterem Starý Prosek
Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 0 tis. Kč
Projektová příprava této akce nebyla v r. 2009 realizována.

Rekonstrukce VS na sportovní halu Balabenka
Rozpočet 6.530,00 tis. Kč, čerpání 6.520,80 tis. Kč
Akce je v současné době v realizaci, dokončena bude realizací přeložky horkovodní přípojky 
vedoucí objektem v jarních měsících r. 2010. Sportovní hala bude sloužit veřejnosti pro výuku 
zejména boxu.

Rekonstrukce kotelny na VS U Svobodárny 1070/9
Rozpočet 4.995,00 tis. Kč, čerpání 4.557,02 tis. Kč
Rekonstrukce VS byla zcela dokončena v měsíci září. Byly tak zajištěny dodávky vytápění a TUV 
z moderní výměníkové stanice do přilehlých bytových domů.

Multifunkční centrum Prosek – PD
Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 121,02 tis. Kč
Z uvedené částky byla financována příprava výběrového řízení na dodavatele projektové doku-
mentace budoucí výstavby multifunkčního objektu na křižovatce ulic Veltruská a Litoměřická.

Regenerace objektu Jablonecká 322
Rozpočet 10.140,00 tis. Kč, čerpání 8.615,52 tis. Kč
Ve druhém pololetí roku byla zahájena rekonstrukce objektu služeb Jablonecká. Realizace staveb-
ních prací bude dokončena v 1. polovině tohoto roku. 

Krejcárek – PD
Rozpočet 4.470,00 tis. Kč, čerpání 4.279,30 tis. Kč
Průběžná fakturace za dodávku projektové přípravy akce. H
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Rekonstrukce výtahů Vysočanská 546 - 555
Rozpočet 13.100,00 tis. Kč, čerpání 13.026,90 tis. Kč
V rámci akce byly zcela zrekonstruovány dožívající výtahy ve výše uvedených bytových objek-
tech.

Sokolovská 183 – 189 – zábradlí na terasách
Rozpočet 800,00 tis. Kč, čerpání 449,98 tis. Kč
Akce byla zcela dokončena, částka nebyla dočerpána z důvodu úspory prací a materiálu.

Výkupy pozemků
Rozpočet 1.900,00 tis. Kč, čerpání 1.815,44 tis. Kč
Městská část Praha 9 realizovala plánované výkupy pozemků v uvedené hodnotě.

PD investičních akcí - rezerva
Rozpočet 532,00 tis. Kč
Z plánované částky 2.000,0 tis. Kč bylo rozděleno na financování konkrétních projektových pří-
prav uvedených v tomto rozboru  1.468,0 tis. Kč, v nedočerpané rezervě je zůstatek 532,0 tis. 
Kč.
 
Rekonstrukce kanalizace Sokolovská 965, 966, 973, 974
Rozpočet 12.000,00 tis. Kč, čerpání 11.979,15 tis. Kč
Stavební a montážní práce v uvedených bytových domech byly dokončeny ve druhém pololetí. 

Půdní vestavby
Rozpočet 31.000,00 tis. Kč, čerpání 13.546,86 tis. Kč
Realizaci prací ve dvou bytových objektech Drahobejlova 41 a 43 byla zahájena v podzimních 
měsících, akce bude dokončena v březnu resp. dubnu 2010.

Parter Starý Prosek
Rozpočet 851,00 tis. Kč, čerpání 849,66 tis. Kč
V průběhu r. 2009 byla fakturována projektová a inženýrská příprava akce, vlastní realizace bude 
zahájena v jarních měsících tohoto roku.

Koliba Podviní
Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 55,32 tis. Kč
Projektová a inženýrská příprava byla v roce 2009 zahájena ale nedokončena z důvodu nevyjas-
něnosti budoucího záměru.

Zateplení fasády obj. Spojovací 308
Rozpočet 110,00 tis. Kč, čerpání 100,83 tis. Kč
Ve druhém pololetí bylo provedeno zateplení části fasády bytového domu.

Osazení patních měřidel ÚT a TUV Čihákova
Rozpočet 1.080,00 tis. Kč, čerpání 1.072,41 tis. Kč
Z důvodu privatizace bytů v uvedených domech a vzniku SVJ byla osazena měřidla ÚT a TUV. 
Jednotlivá č.p. jsou zásobována teplou vodou z centrální kotelny.

Oplocení v ulici U Prosecké školy
Rozpočet 142,00 tis. Kč, čerpání 137,63 tis. Kč
V jarních a letních měsících min. roku bylo provedeno zahájení stavby domu na pozemcích při 
ulici U Prosecké školy výstavbou oplocení pozemku.
Rekonstrukce U Svobodárny 16
Rozpočet 3.550,00 tis. Kč, čerpání 3.549,94 tis. Kč
V roce 2009 byla průběžně fakturována projektová a inženýrská příprava rekonstrukce objektu 
ubytovny. 
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Garáže Lovosická –
- Nákup obchodního podílu,
Rozpočet 450,00 tis. Kč, čerpání 450,00 tis. Kč
- Dotace na dostavbu garáží, 
Rozpočet 56.330,00 tis. Kč, čerpání 56.330,00 tis. Kč
- Půjčka na dostavbu garáží
Rozpočet 8.670,00 tis. Kč, čerpání 8.670,00 tis. Kč
Částky, které, jak z názvů akcí vyplývá, sloužily k nákupu obchodního podílu a financování výstav-
by parkovacího domu na rohu ulic Prosecká a Lovosická.

Rekonstrukce stropu obj. Kovářská 1414/9
Rozpočet 1.900,00 tis. Kč, čerpání 1.899,30 tis. Kč
V posledním čtvrtletí byla provedena rekonstrukce stropu nad částí přízemí bytového domu  
z důvodu jeho havarijního stavu.

Parkovací dům Pískovcová
Rozpočet 1.200,00 tis. Kč, čerpání 1.195,95 tis. Kč
Byla vypracována studie možnosti výstavby dalšího parkovacího domu v části sídliště Prosek 

Dům služeb Na vyhlídce
Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 399,25tis. Kč
Studie výstavby domu služeb pro oblast Starý prosek, Střížkov.

Multifunkční objekt Střížkov Lovosická
Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 499,80 tis. Kč
Studie výstavby multifunkčního domu nedaleko stanice metra Střížkov

ZŠ U Elektry
Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 333,20 tis. Kč
Studie výstavby školského objektu na pozemku MČ při ulici Poděbradská.

Fasáda Vysočanská
Rozpočet 360,00 tis. Kč, čerpání 302,50 tis. Kč
Správní firma TOMMI holding, s.r.o. zajistila vypracování posudku technického stavu fasády, 
energetického auditu, projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy. Tyto 
dokumenty budou sloužit jako příloha žádosti o státní dotaci na provedení zateplení objektu Vyso-
čanská 546-555.

Protidešťové opatření ul. Na břehu
Rozpočet 53,00 tis. Kč, čerpání 52,81 tis. Kč
V bytovém domě Na břehu 23 byla osazena ocelovoplastová konstrukce zabraňující pronikání 
dešťových a sněhových srážek do prostor nájemců bytů. Částka byla vyčerpána.

Zateplení objektu U Svobodárny 18
Rozpočet 9.490,00 tis. Kč, čerpání 8.729,28 tis. Kč
Ve 3. čtvrtletí byla zahájena uvedená akce, v rámci které byla osazena okna zateplena fasáda byto-
vého domu. Akce byla dokončena ve 4. čtvrtletí.

Doprava
Kapitola 03 – Doprava
Odd. 22 – Doprava

Stavební úpravy ulice Jablonecká
Rozpočet 1.800,00 tis. Kč, čerpání 371,43 tis. Kč 
V uplynulém období byla průběžně fakturována projektová a inženýrská příprava akce.  

Rekonstrukce ulice Nad Šestikopy
Rozpočet 1.244,00 tis. Kč, čerpání 1.208,14 tis. Kč
V roce 2009 proběhla projektová a inženýrská příprava stavby, která je zahajovaná v měsíci únoru 
2010.
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Rekonstrukce chodníků Vysočanská
Rozpočet  800,00 tis. Kč, čerpání 798,28 tis. Kč
V předmětném období proběhla rekonstrukce nejpoškozenějších úseků chodníků ležících podél tří 
bytových bloků Vysočanská směrem do parku.

Komunikace Klíčov
Rozpočet 25,00 tis. Kč, čerpání 25,00 tis. Kč
V uplynulém období byla fakturována inženýrská činnost pro ÚR.

Výstavba komunikace Mandloňová
Rozpočet 130,00 tis. Kč, čerpání 130,00 tis. Kč
Úhrada technické pomoci před kolaudací vodovodu a kanalizace v této oblasti.

Zvýšení bezpečnosti dopravy
Rozpočet 174,70 tis. Kč, čerpání 0 tis. Kč
Akce nebyla v roce 2009 realizována z důvodu nesouhlasu schvalujících orgánů státní správy. 

Ochrana životního prostředí

Kapitola 02 – Městská infrastruktura
Odd. 23 – Vodní hospodářství
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Kontejnerová stání
Rozpočet 3.300,00 tis. Kč, čerpání 2.930,95 tis. Kč
Průběžná fakturace za montáž drátěných klecí na kontejnery před bytovými domy MČ Praha 9.

Revitalizace parku Václavka
Rozpočet 6.540,00 tis. Kč, čerpání 6.539,07 tis. Kč
Ve 3. a 4.čtvrtletí r. 2009 proběhla revitalizace parku, ležícího mezi ulicemi Na pokraji a K Šaf-
ránce v oblasti Střížkova. 

Dětská hřiště – rekonstrukce, doplnění
Rozpočet 3.000,00 tis. Kč, čerpání 2.995,38 tis. Kč
Průběžně fakturována realizace rekonstrukce dětských hřišť v různých lokalitách na území MČ 
Praha 9, např. hřiště Pod Smetankou, hřiště Pod strojírnami aj. 

Revitalizace Parku přátelství 
Rozpočet 6.827,80 tis. Kč, čerpání 6.473,15 tis. Kč
V uvedeném období probíhala průběžná fakturace realizovaných prací na uvedené akci, stavba 
byla dokončena ve 4. čtvrtletí výstavbou nové kanalizační přípojky pro vypouštění vodoteče.

Rekonstrukce chodníků sídliště Prosek, Střížkov
Rozpočet 2.700,00 tis. Kč, čerpání 2.699,92 tis. Kč
V uplynulém roce proběhla další etapa rekonstrukce chodníků, tentokrát při ulicích Litvínovská, 
Veltruská, Varnsdorfská, Lovosická a výstavba chodníků v zeleni při ulicích Lovosická,  Varn-
sdorfská a Zárybská. 

Výstavba areálu zdraví Rokytka
Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 399,72 tis. Kč
Při ulici Podvinný mlýn,v blízkosti cyklostezky Kolčavka – Freyova, byl vybudován veřejně pří-
stupný areál zdraví. Bylo zde osazeno sedm cvičebních prvků pro děti i dospělé.  H
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Kanalizace Českobrodská – PD
Rozpočet 567,00 tis. Kč, čerpání 380,98 tis. Kč
Fakturace za stupeň připravované PD splaškové kanalizace v oblasti Hrdlořez při ulici Českobrod-
ská. V tomto místě je absence veřejné kanalizace a cca 8 rodinných domů odvádí splaškové vody 
do starých žump. Realizace akce bude požadována po HMP.

Hřiště Pragovka – PD
Rozpočet 165,00 tis. Kč, čerpání 119,00 tis. Kč
Fakturace části objednaných projektových prací souvisejících s revitalizací areálu a přilehlých 
pozemků.

Zelená stezka zdraví – PD pro ÚR
Rozpočet 486,40 tis. Kč, čerpání 105,92 tis. Kč
Průběžná fakturace za práce na projektové dokumentaci pro budoucí výstavbu sportovně – rela-
xačního okruhu v oblasti starého Poseku a Střížkova.

Prosecké podzemí
Rozpočet 327,00 tis. Kč, čerpání 0 Kč
Fakturace za inženýrskou činnost pro obstarání územního rozhodnutí k zpřístupnění Proseckého 
podzemí nebyla v roce 2009 realizována z důvodu nedokončení smluvního předmětu díla.

Rekonstrukce pěší zóny Jablonecká
Rozpočet 150,00 tis. Kč, čerpání 143,67 tis. Kč
V samém závěru minulého roku byla provedena stavební úprava některých míst na ploše v minu-
losti vybudované pěší zóny Jablonecká.

Zeď Pragovka 
Rozpočet 455,00 tis. Kč, čerpání 451,10 tis. Kč
Na rozhraní pozemků ve vlastnictví MČ Praha 9 a manželů Jontofových vybudovala MČ Praha 
9 k zabezpečení stability hrany svého pozemku opěrnou gabionovou zeď. Práce byly dokončeny  
a fakturovány.

Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 35 – Zdravotnictví 
Odd. 43 – Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměst-
nanosti

Poliklinika Prosek – nástavba I. etapa
Rozpočet 6.300,00 tis. Kč, čerpání 6.021,57 tis. Kč
V uplynulém roce byla průběžně fakturována projektová dokumentace akce.

Poliklinika Prosek – rekonstrukce osobních výtahů
Rozpočet 2.400,00 tis. Kč, čerpání 1.947,00 tis. Kč
Ve druhém pololetí min. roku byla provedena rekonstrukce dvou osobních výtahů v objektu poli-
kliniky. Stávající osobní výtahy již technicky dožívaly a jejich další opravy se stávaly neekono-
mickými. Obtížně se též dařilo plnit bezpečnostní podmínky platné v současné době a výtahy již 
nevyhovovaly ani svým komfortem.
DPS Novovysočanská – oplocení a zahrada
Rozpočet 1.200,00 tis. Kč, čerpání 1.192,54 tis. Kč
Ve čtvrtém čtvrtletí r. 2009 byla zahájena výstavba oplocení pozemku ležícího mezi DPS Novo-
vysočanská a Domem seniorů. Na tomto pozemku budou v 1. pololetí 2010 provedeny parkové 
úpravy, čímž se zvýší úroveň relaxace zdejších klientů obou sociálních objektů. 
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DS Novovysočanská – nákup elektrokotle, pračky
Rozpočet 391,00 tis. Kč, čerpání 391,00 tis. Kč
Nákup zařizovacích předmětů do objektu Domova seniorů vedením SSP.

DS Novovysočanská – samozavírače dveří
Rozpočet 90,00 tis. Kč, čerpání 90,00 tis. Kč
Instalace dalších samozavíračů dveří pro imobilní občany, objednaná a hrazená vedením SSP.

DSS Hejnická
Rozpočet 20.000,00 tis. Kč, čerpání 11.449,35 tis. Kč
V průběhu roku byla uhrazena projektová a inženýrská příprava akce, samotná realizace stavby 
byla zahájena ve 4. čtvrtletí roku provedením vyklízení objektu a demontáží zařizovacích před-
mětů.

Stacionář Českolipská – rekonstrukce pláště budov a povrchů
Rozpočet 200,00 tis. Kč, čerpání 27,66 tis. Kč
V roce 2008 byla akce zahájena osazením plastových oken, v roce 2009 pokračovala pouze jejich 
dodatečnou technickou úpravou.

Stacionář Českolipská – pákové otevírání oken
Rozpočet 73,00 tis. Kč, čerpání 72,43 tis. Kč
V objektu stacionáře bylo na základě žádosti jeho vedení provedeno osazení pákových ovladačů 
otevírání některých oken.

Klub Harfica – zahradní altán
Rozpočet 68,00 tis. Kč, čerpání 67,94 tis. Kč
Platba za dodávku a montáž altánu do zahrady Klubu Harfica. 

Harrachovská ČČK
Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 496,47 tis. Kč
V uvedeném objektu bylo provedeno osazení oken v jednom z pavilonů, akce bude dokončena v 
roce 2010 dokončením těchto prací a provedením vnitřních dispozičních úprav části objektu.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Kapitola 07 – Bezpečnost
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Bezpečná školka – MŠ Pod Krocínkou 
Rozpočet 102,00 tis. Kč, čerpání 101,69 tis. Kč
Do objektu mateřské školy byl osazen bezpečnostní televizní okruh

Vnitřní správa
Kapitola 09 – Vnitřní správa
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Investiční zabezpečení IT
Rozpočet 10.371,30 tis. Kč, čerpání 10.362,51 tis. Kč
V uplynulém roce byly uhrazeny faktury firmě Total service za obměnu serveru a dalšímu dodava-
teli za návrh na migraci aplikací ÚMČ.
V průběhu roku byl rozpočet ve výši 4.857,6 tis.Kč na úhradu programového vybavení a obměnu 
serveru.
Z  rozpočtu na ost.nákupy dlouhodob.majetku ve výši 1.243,00 tis.Kč byla pořízena studie návr-
hu na migraci aplikací ÚMČ a zpracován dokument „Informační strategie MČ Praha 9“ ve výši 
1.236,41 tis.Kč.
Na výpočetní techniku byl rozpočet ve výši 4.270,70 tis.Kč na úhradu faktur firmě Total service za 
obměnu serveru  ÚMČ  ve výši 4.270,04 tis.Kč.
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Budova radnice
Rozpočet 57,80 tis. Kč, čerpání 57,80 tis. Kč
V objektu radnice byly provedeny elektroinstalační práce pro oddělení vydávání dokladů a eviden-
ce obyvatelstva a vybudovány nové sádrokartonové příčky.

Klimatizace radnice – 2. etapa
Akce nebyla v roce 2009 realizována.

Klimatizační jednotka
Rozpočet 75,20 tis. Kč, čerpání 75,17 tis. Kč
Dodávka a montáž chladicího zařízení do budovy radnice.

Informační kancelář Prosek
Rozpočet 1.000,00 tis. Kč, čerpání 0 Kč
Realizace výstavby infokanceláře v budově Polikliniky Prosek nebyla zahájena z důvodu nevyjas-
něných souvisejících vztahů s ostatními navrhovanými úpravami prostor polikliniky.

Nákup automobilu
Rozpočet 780,00 tis. Kč, čerpání 730,00 tis. Kč
Nákup služebního vozidla Škoda Superb pro potřeby Úřadu MČ Praha 9.

RZ Jestřabí – rekonstrukce objektu
Rozpočet 310,80 tis. Kč, čerpání 310,74 tis. Kč
Objekt v Jestřabí slouží celoročně, nepřetržitě již 15 let od poslední výrazné stavební úpravy,  
k rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Nastala potřeba technický stav objektu 
znovu zkvalitnit, např.úpravou podlah, úpravou skladu lyží, osazením energeticky příznivějších 
oken, rekonstrukcí topného systému apod. Akce byla zcela dokončena a dofakturována.

RZ Sepekov – úprava pozemku
Rozpočet 300,00 tis. Kč, čerpání 159,11 tis. Kč
V minulém roce byly provedeny částečné terénní úpravy pozemku rekreačního zařízení za účelem 
jeho odvodnění a odvedení vlhkosti od základů nemovitosti.

Hodnocení hospodářské činnosti za rok 2009

Správcovská firma TOMMI Holding, s.r.o. 

Finanční plán byl překročen u ostatních nákladů-ostatní /tj. hlavně služby / a to z důvodu, že kon-
cem roku se v panelových domech zvýšil výskyt obtížného hmyzu, který se musel jako havarijní 
stav neprodleně řešit deratizací, desinfekcí atd. H
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Teplická, společenství vlastníků – plán 500tis. Kč – převedeno do fondu oprav 306.479,-Kč a na 
provozní náklady  263.158,-Kč. Celkem  569.637,-Kč, tj. 113,9%. %. 

Litoměřická, společenství vlastníků – plán 500tis. Kč – převedeno do fondu oprav 95.640,-Kč  
a na provozní náklady  127.863,-Kč. Celkem  223.503,-Kč, tj. 44,7%. 

Vlastní správa
Kotelny
Plán 2.800tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 2,408,1tis. Kč, tj.86,0%. 
Plán 370tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno  377,7tis. Kč tj. 102,1%.  

Náklady spojené s nebytovými objekty:
Pronajaté školy – velké opravy

VO –  plnění je 99,1%.
Plán 50tis.Kč – pojištění budov  – čerpáno 45,4tis. Kč, tj. 90,8%. 
Plán 300tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 232,5tis. Kč, tj. 77,5%. 
Plán 500tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 134,1tžis. Kč tj. 26,8%

H
O

SP
O

D
A

Ř
E

N
Í k

om
pl

ex
ní

 r
oz

bo
r



�0�
VO – čerpáno 99,2%
Plán 900tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 864,8tis. Kč , tj. 96,1%
Plán 800tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno 292,2tis. Kč, tj. 36,5%. 
Plán 135tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 136,2tis. Kč, tj. 100,9%. 

ZŠ - velké opravy

VO – čerpáno 97,8%. 

Prodeje bytů – ostatní náklady – plán 1.000tis. Kč – čerpáno 1.097,5tis. Kč tj. 109,8%
                          odměna za prodej – plán 2.000tis. Kč – čerpáno 1.153,8tis. Kč tj. 57,7%

Správa pohledávek – účet 49
Plán 100is. Kč – ostatní náklady /právní služby/ - čerpáno 37,0tis. Kč, tj. 37,0%.

Realitní činnost 
Plán 300tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 376,2tis. Kč, tj. 125,4%. 
/vyšší čerpání bylo způsobeno za převod finančních prostředků do HČ, jako náhrada za kopírovací 
služby VHČ/
Plán 5.000tis. Kč – daň z převodů – čerpáno 4.298,8tis. Kč, tj. 86,0%. 
                                
Bytové oddělení
Plán 100tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 8,6tis. Kč, tj. 8,6%. 

Odvody do HČ
Plán 239,121.800,- Kč  - převedeno 239,283.430,83 -Kč tj  100,1%. 

Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových 
organizací zřízených Městskou částí Praha 9

Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 na počítačích PC  
v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví vedeno v souladu 
s předpisy.
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Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech :
1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje 
2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady
a) Domovní bytový fond (DBF)
b) Vedlejší hospodářská činnost (VHČ)

DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2009 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý 
měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. Na 
odboru ekonomickém - odd.účetnictví se tyto dávky připojí do PC zkontrolují a po odsouhlasení 
se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP. 

Agendu pohledávek (dluhů), která nám zbyla po rozdělení MČ Praha 9 (na MČ Praha 14 a MČ 
Praha 9 v roce 1994) zpracovává čtvrtým rokem odbor ekonomický - odd. účetnictví MČ Praha 9. 
Provoz kotelen zabezpečuje firma Devátá energetická s.r.o., Tommi holding spol. s  r.o. a Kotelna 
Lihovarská s. r. o. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává odbor ekonomický – odd. účet-
nictví na základě podkladů obdržených od odboru správy majetku.

VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM ve spolupráci s OE.
Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stála MČ Praha 9 samostatným plátce DPH. OE odd. 

účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká 
jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibylo více kontrol dokladů a tím 
i nárůst práce.

V roce 2009 proběhla kontrola z NKÚ a následně kontrola FÚ, která kontrolovala peněžní pro-
středky určené na realizaci jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti pro Cíl 2 
pro roky 2004 – 2008. Jednalo se o projekty: 
- „Výstavba informačního, poradeneského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvo-
je regionu Praha-Severovýhod“(CEDR)
- „Regionální komunikační servis“(RKS)
- „Internetové centrum Prosek“(ICP)

Pro odbor ekonomický (OE) a odbor školství a evropských fondů (OŠEF) vznikla velká pracov-
ní zátěž, která spočívala v provázané spolupráci s těmito výše jmenovanými orgány

Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány 
jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají 
na MHMP k další sumarizaci. 

Sociální dávky jsou zpracované na OS programem od firmy Geovap, který vytvoří soubor pro 
poštovní poukázky typu „B“, které jsou následně předány na OE, kde se dále počítačovým progra-
mem „Crypta“ posílají přes internet na sběrnou poštu. Ten samý postup se uplatňuje i v případě 
vrácených (nevyzvednutých) plateb. Dále jsou sociální dávky zpracovávány na OS v programu 
OK systém, který je propojený s účetním programem UCR od firmy Gordic přes KDF Hmotná 
nouze a POK Hmotná nouze též od firmy Gordic. 

Sociální dávky ze systému Geovap a OK systém jsou ještě dále zasílány na účty klientů. Sou-
bory jsou vytvořeny na OS a následně předány na OE k dalšímu zpracování a jejich odeslání na 
účty klientů.

Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku na disketách včetně 
doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo 
mateřských škol. 

Na pracovišti MČ P9 se měsíční závěrky z přinesených disket nahrají do počítače a provede 
se kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto podřízených organizací se jednou za 
čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

Před závěrečným hodnocením o podřízených organizacích byla provedena kontrola účetních 
výkazů. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb a proto bylo 
navrženo jejich schválení. Tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, 
dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského 
výsledku. H
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Jedná se o tyto organizace :
státní podnik :  Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci
příspěvkové organizace : 
                         Základní škola Špitálská 789, Praha 9
                         Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
                         Základní škola Novoborská 371, Praha 9
                         ZŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
                         Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
                         Obvodní kulturní dům, Jandova 7, Praha 9
                         Středisko sociálních služeb, Novovysočanská 505, Praha 9 
                         Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
                         Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
                         Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
                         Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
                         Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
                         Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
                         Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
                         Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si přímo zajistili 
ředitelé organizací. Základní školy , SSS MČ Praha 9 a OKD zaměstnávají účetní na pracovní 
poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účetní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po 
pracovní stránce na různé úrovni.

Poliklinika Prosek jako příspěvková organizace ukončila svojí činnost k 31.12.2008 a od 1.1.2009 
se stala akciovou společností. Ukončením Polikliniky Prosek jako příspěvkové organizace a jejím 
přechodem na akciovou společnost došlo k převodu majetku na MČ Praha 9. MČ Praha 9 vložila 
tento majetek jako dlouhodobý finanční majetek do akciové společnosti jako jediný akcionář

Tabulky o rozvaze - aktivech a pasivech - MČ Praha 9 umožňují porovnání počátečního a koneč-
ného stavu majetkových hodnot za rok 2009 zejména u DHM, DNM, DDHM, zásob, pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku. Dále tabulky ukazují celkový stav pohledávek a závazků vůči 
organizacím a obyvatelstvu, rozsah fondů a vztahů ke státnímu rozpočtu.

Závěrečné účty jsou obsaženy v tabulkových přílohách tohoto rozboru hospodaření. V tabulko-
vé části o přehledu celkových výsledků za rok 2009 je též uvedeno plnění vůči rozpočtu včetně 
různých účelových dotací, přesunů rozpočtu, povoleného překročení atd.

Rozborová činnost a závěrečná hodnocení byla v hospodářství řízeném MČ Praha 9 organizová-
na v souladu se zásadami pro provádění rozborů hospodářské činnosti a postupu při vyhodnocení 
výsledků hospodaření příspěvkových organizací.
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Komentář k tabulce aktiva a pasiva 
– komplexní rozbor rok 2009

A K T I V A :

•  Finanční majetek – ostatní běžné účty – finanční prostředky na depositních účtech (nesvéprávní, 
nevyplacené mzdy za zaměstnance za 12/2008, nevyplacené finanční prostředky na úhradu sociál-
ního zabezpečení, zdravotního pojištění, daně ).

•  Prostředky rozpočtového hospodaření – ZBÚ – finanční prostředky na základním běžném účtu 
k 31. 12. 2009.

•  Běžné účty peněžních fondů – finanční prostředky na účtech k 31. 12. 2009.

•  Přechodné účty aktivní – náklady příštích období, dohadné účty aktivní.

P A S I V A 

•  Fond dlouhodobého majetku – hodnota majetku ve třídě 0, dodavatelé pro dlouhodobý majetek 
(321 10).

•  Fond oběžných aktiv – aktivované zásoby, dočasně nedobytné pohledávky.

•  Peněžní fondy – FRR a FZ.

•  HV a hospodář. činnosti ÚSC – hospodářský výsledek za hlavní a hospodářskou činnost územně 
samosprávního celku.

•  Dlouhodobé závazky – půdní vestavby.

•  Krátkodobé závazky – dodavatelé, přijaté zálohy od nájemníků k vyúčtování, ostatní závazky.

•  Krátkodobé závazky – zaměstnanci – mzda za 12/2009 vyplacena v hotovosti.

•  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

•  Ostatní přímé daně – daň z mezd zaměstnanců za 12/2009.

•  Daň z přidané hodnoty – odvod na FÚ za rok 2009

•  Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků ÚSC – předpisy z prodejů – zůstatkové ceny, 
odpisy, zálohový převod do hlavní činnosti na hospodářský výsledek VHČ a DBF.

•  Jiné závazky – podílové domy, SBD Balabenka.

•  Výnosy příštích období – půdní vestavby – přímé odbydlení.

•  Dohadné účty pasivní – předběžný odhad spotřeby energie.
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Školství

Mateřské školy

Městská část Praha 9 zřizuje celkem 8 mateřských škol: 

Mateřská škola Kovářská 
Mateřská škola Litvínovská 490
Mateřská škola Novoborská
Mateřská škola Pod Krocínkou
Mateřská škola Šluknovská *
Mateřská škola U Nové školy
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru
Mateřská škola Veltruská *

* Od 1. září 2009 byla rozhodnutím MHMP zvýšena kapacita Mateřské školy Šluknovská o jednu 
třídu a Mateřské školy Veltruská celkem o dvě nové třídy z důvodu zvyšujícího se počtu uchazečů 
o předškolní vzdělávání.

Vzdělávací programy
Mateřská škola Kovářská    
Škola je zaměřena na celkový rozvoj jedinečné dětské osobnosti. Snaží se vycházet ze skutečnosti, 
že každé dítě touží po uznání, pochvale, harmonickém prostředí a pocitu bezpečí. V každém dítěti 
se snaží celý kolektiv školy pěstovat zdravé sebevědomí, které je základem k dalšímu životnímu 
učení. Škola respektuje každou dětskou osobnost, ale zpětně učí děti respektovat své okolí a vrs-
tevníky. Pomocí cviků jógy se pěstuje v dětech nácvik správného držení těla a tak částečně dochází 
k předcházení vad páteře. Škola zařazuje časté prokládání složek výchovy tělesnou aktivitou ve 
všech formách. Způsob učení vychází z každodenního života dětí. Škola je zapojena do projektu 
Dětský úsměv. Škola má rovněž sourozenecké třídy, nedochází tedy k násilnému odloučení sou-
rozenců. Název Rámcového školního vzdělávacího programu je: „Chci být sám sebou  –  a to je 
náš největší cíl.“ 

Mateřská škola Litvínovská 490
Vzdělávací program školy je nazván „Dítě si hraje a poznává svět“. Prostřednictvím nabídky zají-
mavých činností, které dětem umožňují prožitky, zkušenosti a poznatky, je snahou rozvíjet dětskou 
osobnost. Vzdělávání dětí je členěno do tematických celků, realizováno převážně ve skupinkách. 
Součástí jsou i individuální vzdělávací programy s dostatkem individuální péče. Ve vzdělávacím 
programu je důraz kladen především na nové přístupy pedagogů k výchově a vzdělávání dětí  
v souladu s „ Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu“. Vzdělávací činnosti 
jsou pestré v návaznosti na roční období. Vzájemně se prolínají. Jsou nabízeny i nadstandardní 
aktivity a zábavné celoškolní akce nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Velký prostor zaujímá 
estetická výchova. Škola se s dětmi věnuje také environmentální výchově. Účastní se i různých 
výtvarných soutěží. Zdraví dětí je  podporováno návštěvami solných jeskyní, otužováním, výjezdy 
na školy v přírodě a v neposlední řadě plaveckými kurzy.
    
Mateřská škola Novoborská
Mateřská škola je zařazena do sítě škol „Škola podporující zdraví“. Stěžejním cílem programu 
„Škola podporující zdraví“ a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, 
které spočívají k úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Dlouhodobým zámě-
rem mateřské školy je připravit dětem klidné, přirozené, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém 
se bude dítě všestranně rozvíjet, vzdělávat, sociálně zrát a uvědomovat si svoje hodnoty.      

Mateřská škola Pod Krocínkou
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Vzdělávací program vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělává-
ní. Obsahuje Metodu dobrého startu – metoda pro usnadnění přechodu dětí z mateřské školy  
do základní školy. Podporuje optimální podmínky pro děti s odkladem školní docházky i děti 
nadané. Program obsahuje i preventivně zdravotní program, program na eliminaci sociálně pato-
logických jevů a na rozvoj environmentální výchovy. Škola podporuje a rozvíjí ve svém programu 
předčtenářskou gramotnost, ochranu a bezpečnost zdraví a rozvíjí tvořivost formou keramické 
dílny přímo v mateřské škole. Seznamuje děti s informatikou v počítačové dílně ve spolupráci se 
základní školou. Zaměřuje se i na logopedickou prevenci.

Mateřská škola Šluknovská
Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, jehož součástí je tématický blok „Hrajeme 
si celý rok“, který je časově rozvržen do deseti témat po měsících a následně do integrovaných 
bloků. Škola se zaměřuje na výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti, které jsou směrová-
ny k ročním obdobím, vztahu k přírodě, zdravému životnímu stylu a rozvoji všestranné osobnosti 
dítěte. Je volena forma prožitkového učení a spontánní aktivita dětí. Veškerá činnost je zaměřena 
na přípravu dětí pro vstup do základního vzdělávání.
    
Mateřská škola U Nové školy
Vzdělávací program této mateřské školy nese název „Z malých,velkých kamínků hned - stavíme  
a zkoumáme celý širý svět…“ Škola je rodinného typu s úzkou vazbou na rodiče. Snaží se je 
zapojit do chodu školy a rozvíjet s nimi spolupráci. Cílem je také podporovat správné návyky 
pro zdravý životní styl dětí a následně rodičů a rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí 
cestou přirozené výchovy.

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 
Název vzdělávacího programu školy je „Svět kolem nás“. Zaměření je na ochranu přírody, život-
ního prostředí a ekologii. Mateřská škola dbá na harmonický rozvoj dítěte, klade důraz na psy-
chologické aspekty vývoje dítěte a bere na ně zřetel. Hlavním cílem mateřské školy je vést dítě  
k samostatnosti, komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli formou hry, zábavných a motivo-
vaných činností a formou vlastního prožitku. Dalším cílem MŠ je vytvořit dítěti klidné, bezpečné, 
podnětné, motivující prostředí, kde převládá klidná atmosféra 
a zázemí. Škola respektuje osobnost každého dítěte. Dítě je pro ni rovnocenným partnerem.
   
Mateřská škola Veltruská
Celý vzdělávací program s názvem „Stavíme pyramidu prožitků a znalostí“ si klade za cíl dosáh-
nout u dětí předškolních, ukončujících docházku do mateřské školy, očekávané klíčové kompe-
tence dle RVP PV, jakožto “vrchol pomyslné pyramidy”. K cílům vzdělávacího programu patří 
rozvíjet osobnost dítěte a jeho individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatní lidem, 
světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k planetě Zemi, k historii a lidovým 
tradicím a zvykům, rozvíjet spolupráci s rodinou, vidět v rodičích partnery, snažit se je vtáhnout 
do dění školy. Snaží podporovat tělesný i duševní rozvoj dítěte a umožnit dětem přirozeně rozvíjet 
svou osobnost v kolektivu vrstevníků. Cílem je také získat děti pro spolupráci a aktivní prožívání 
vztahů k okolí související s ekologickým myšlením. Vést děti k ohleduplnému přístupu k našemu 
okolnímu světu. Hledat nové cesty směřující ke zlepšení prostředí, v němž žijeme. Dalším cílem 
je poskytovat podněty ke zvýšení sociálně kulturní úrovně, probudit zájem o poznávání všeho 
nového a vytvořit tak předpoklady pro další vzdělávání.

Zápisy do uvedených mateřských škol ve škol. roce 2009/10
    Počet žádostí    520
    Počet přijatých dětí   334
    Počet volných míst   334
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Termíny zápisů do mateřských škol

Ředitelé mateřských škol po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 9 stanoví podle zákona 561/2004 
Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis do mateřských škol na 
rok  009/2010 takto:
18. 3. a 19. 3. 2009 od 13 do 17 hod. výdej žádostí k přijetí - rodiče si vyzvednou žádost v mateřské 
škole, o kterou mají zájem
1. 4. a 2. 4. 2009 od 13 do 17 hod. příjem žádostí k přijetí - rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku  
v příslušné mateřské škole Přípustné je podat maximálně dvě žádosti o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání do mateřské školy MČ Praha 9. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani 
pořadí podání žádosti! Všichni zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí do mateřské školy, 
obdrží písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte na jimi zvolenou MŠ. V případě nevyhovění 
žádosti jim může být nabídnuta mateřská škola na území MČ Praha 9 s volnou kapacitou.
Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol MČ Praha 9 pro školní rok 2009/2010 jsou  
k nahlédnutí ve všech mateřských školách a na www.praha9.cz. 

Počet tříd v jednotlivých MŠ ve školní rok 2009/2010

V Mateřské škole Šluknovská 328 byla od 1. 9. 2009 otevřena jedna nová třída, tj. zvýšení kapa-
city MŠ a v Mateřské škole Veltruská 560 celkem 2 nové třídy.

Vyhodnocení zápisů do MŠ pro školní rok 2009/2010
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Přehled dětí cizí národnosti v mateřských školách  

v MČ Praha 9

Děti cizinců přicházejí většinou do mateřských škol s minimální znalostí českého jazyka, což 
klade nové a náročnější požadavky na pedagogy. Vzhledem k tomu, že se děti zpočátku  velice 
složitě domlouvají s učitelkou i s ostatními dětmi, je obtížné pro ně navázat verbální kontakt. 
Mnohdy se nedokáží domluvit ani jejich rodiče. Osvědčenou metodou je používání obrázků, jako 
komunikačního prostředku mezi nimi. Po zdolání tohoto období (cca 6 měsíců) probíhá adaptace 
děti úspěšně.

Jazyková výchova v mateřských školách
Ve většině škol probíhá jazyková výchova formou kroužků, kde se děti seznamují s cizím jazykem 
hravou formou.V mateřské škole Veltruská probíhá výuka angličtiny ve spolupráci s jazykovou 
školou Wattsenglish pod vedením rodilého mluvčího. Vzhledem k tomu, že si děti řeč osvojují při-
rozenou cestou, jsou schopny vnímat pokyny lektora a reagovat na ně. Předškolní děti mají výuku 
rozšířenu o výuku 1x týdně s učitelkou MŠ, která má oprávnění k výuce angličtiny v mateřských 
školách.

Environmentální výchova
Smyslem environmentální výchovy mateř-
ských škol je rozvíjet prostřednictvím růz-
ných činností kladný vztah k prostředí  
a přírodě. Děti mají možnost si v přiroze-
ných situacích osvojovat znalosti, doved-
nosti a návyky k ochraně životního prostře-
dí. Děti poznávají zákonitosti přírody, učí 
se přírodu chránit a nepoškozovat ji. Mateř-
ské školy vedou děti k péči o přírodu také 
vlastním pěstováním a péčí o rostliny. Děti 
jsou průběžně a nenásilně vedeny k třídě-
ní odpadů, tím je umožněna a zdůrazněna 
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recyklace materiálů. Mateř-
ské školy podněcují děti ke 
kladnému přístupu k ekologii  
a ochraně životního prostředí. 
Na jaře 2010 byly za pomo-
ci Městské části Praha 9 na 
zahradách všech mateřských 
nainstalovány kompostéry na 
bioodpad, kde mají děti mož-
nost sledovat, co se s biologic-
kým odpadem děje. Do spolu-
práce se přidali i rodiče dětí, 
což vede k větší motivaci dětí. 
Další součástí environmentál-
ní výchovy jsou návštěvy eko-
logů a ochránců přírody v MŠ. 
Školy organizují různé akce  
a výlety na místa, kde se děti 

seznamují s přírodou a ke správného zacházení s ní (např. Toulcův dvůr, Klánovický les a další).

Multikulturní výchova
Multikulturní výchova patří rovněž ve ŠVP mateřských škol k zásadním a nepostradatelným 
tématům obzvláště v předškolním věku. Školy vedou děti k přirozenému poznávání jiných kultur  
a národností. Multikulturní výchova souvisí především s mezilidskými vztahy v MŠ, vztahy mezi 
školou a rodinou apod.

Prevence rizikového chování
Mateřské školy se ji snaží prosazovat  každodenně vzhledem k narůstající neutěšené sociální situ-
aci. Je obsažena v tématických plánech. Je vedena ve vztazích například na třech základních rovi-
nách – dítě x rodiče, pedagog x dítě, pedagog x rodiče. V této oblasti dochází často ke spolupráci 
s Obvodní pedagogicko – psychologickou poradnou. Mateřské školy se snaží vytvářet  dobré 
sociální klima. Snaží se o pozitivní sociální chování ve škole a tím 
i o zdravý a harmonický rozvoj osobnosti. Školy organizují tématické přednášky prevence sociál-
ně patologických jevů, kdy školy spolupracují s koordinátorem Městské části Praha 9.

Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
Mateřské školy nejsou do takových programů zapojené.

Další údaje o MŠ
Na základě změn zřizovacích listin byly u všech osmi Mateřských škol zřizovaných Městskou 
částí Praha 9 změněny názvy škol. Na základě toho bylo požádáno o změny v rejstříku škol  
a školských zařízení MHMP.

Zvyšování kapacity mateřských škol
Vzhledem k narůstajícímu počtu uchazečů o předškolní vzdělávání se MČ Praha 9 jako zřizovatel 
mateřských škol rozhodla k postupnému zvyšování kapacit. U MŠ Veltruská 560 byl  1. 9. 2009 
otevřen nový pavilon, a tím se zvýšila kapacita o 2 třídy (celkem 50 míst). Kapacita byla zvýšena o 

Místostarosta Ing. Zdeněk Davídek při  prvním otevření kompos-
téru v MŠ v Kovářské ulici
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od 1. 9. 2009 také u MŠ Šluknovská 328 o jednu třídu (celkem 26 míst), kterou Městská část Praha 9 
nově zrekonstruovala v prostorách, které do té doby byly pronajímány soukromému subjektu.  
Do nově vzniklé třídy proběhlo dne 15. 5. 2009 druhé kolo zápisu do MŠ.
Zvyšování kapacit je plánováno i v dalším období, aby bylo vyhověno co nejvíce uchazečům, kteří 
žádají o umístění dětí do mateřských škol na území MČ Praha 9.

Mateřská škola speciální - MHMP
sídlí v Litvínovské 300, v Praze 9 
na Proseku. Byla k nám přiřazena 
po optimalizaci sítě škol k 1. čer-
venci 2005. Škola umístěná ve vel-
ké zahradě s novými prolézačkami, 
má 3 pavilony se 4 třídami pro děti 
předškolního věku.
Mateřskou školu speciální navště-
vuje kolem 50 dětí hlavně se soma-
tickými a logopedickými vadami, 
děti zdravotně oslabené, se sníženou 
imunitou, s psychickými problé-
my, s mentálním i kombinovaným 
postižením, s výchovnými problémy 
a děti s ADHD.

Každé dítě má vypracovaný individuální vzdělá-
vací plán, který ho provází celou školní docházkou.  
Na realizaci plánů se podílí kromě speciálních pedago-
gů i psycholog, logopedi a fyzioterapeuti. Většina dětí 
po absolvování mateřské školy speciální nastupuje do 
běžných základních škol.
Přípravný stupeň Základní školy speciální je v budově 
Mateřské školy speciální v Litvínovské 300, Praha 9 
– Prosek, ale i při Základní škole speciální ve Svépra-
vické 701, v Praze 9 v Hloubětíně. Je zřízen pro děti  
s těžším mentálním a kombinovaným postižením, kte-
ré se teprve připravují na povinnou školní docházku. 
Ve třídě může být maximálně 6 žáků. U tříd jsou rela-
xační místnosti, kde mohou děti odpočívat.

Soukromé mateřské školy
Kromě mateřských škol spravovaných obecní samosprávou a magistrátem hlavního města Prahy 
působí v městské části Praha 9 mateřské školy soukromé.

Školička Woutíkův svět
Sídlo školky: Pešlova 133/10, 190 00 Praha-Vysočany
Školička otevřela dvě oddělení předškoláčků, jedno oddělení jeselské. 
Co děláme celý den?
8.00 .- 9.00 scházení dětí, malujeme, modelujeme, přivítání dětí ve školičce

Děti v MŠ speciální, zřizované MHMP

MŠ speciální MHMP
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Méně dětí? Mnoho aktivit a kroužků? Vyučovat 
jednomu cizímu jazyku, dvěma? Více? Vést děti  
k atraktivním sportům? Hodně nevšedních zážitků? 
Velmi atraktivní hračky? Předkládat dětem vybrané 
lahůdky? Kam děti směřovat? Někam konkrétně, 
nebo nastínit široké spektrum aktivních činností? 
Povzbuzovat je k soutěžím? Učit se prosadit sebe 
vždy a všude? Jakou formou? V jakém prostředí se 
dětem bude dařit/daří nejlépe?
S plnou zodpovědností prohlašujeme: v prostře-
dí připomínající rodinu. Tedy náš záměr vytvořit 
„rodinnou mateřskou školku“ je to pravé. V tomto 
prostředí má každý své pevné místo, vždy je vlídně 
přijat a vyslyšen ve všech potřebách i rozmarnos-
tech. Můžete namítnout, že v rodině si děti asi jen 
volně hrají a vlastně si dělají co chtějí a nic se neu-
čí…
V naší rodinné školičce usilujeme o to, aby se zde 
každé dítě cítilo „jako u mámy“. Aby mělo pocit 
bezpečí. V pojetí naší výchovy a učení je základem 
vědět o každém dítěti co má rádo, co nesnáší, po 
čem touží, jaké má vlohy a jaké povahové vlastnos-
ti převažují, jak se celkově vyvíjí malý človíček.  
A na nás odbornicích je, tyto poznatky zpracovat  
a vytvořit nenásilné postupy jak dál.
V naší školičce máme dostatek prostoru pro indivi-
duelní učení hrou. Příklad: rozehráváme dramatic-
kou hrou říkadlo, popěvek, krátkou slovní hříčku. 
Postupujeme tak, že po seznámení se situací pro-
vádíme pohyb, případně s hudbou v celé skupince, 
ale již dáváme prostor každému dítěti projevit sama 
sebe. Podněcujeme jej tak, že vždy výkon pochválí-
me a upozorňujeme na zajímavé momenty. Tak pra-
cujeme se všemi dětmi a najdeme vždy povzbuzení 
tam, kde dítě prakticky bylo téměř pasivní. Stačíme 
však zaznamenat, zda situace byla dítěti příjemná, 
či nikoli. V dalších dnech pracujeme s tématem dále 
a divili byste se, jak se dětská dušička otevře a jaké-
ho prožitku a dítě dosáhne. Tak se vytváří osobnost 
lidského jedince, který je sám sebou jist.
Na tyto postupy není v prostředí kde je větší počet 
dětí nad cca 10 čas. Zde je hlavní kvalita výchov-
ného působení naší školičky.
Pracujeme podle výchovně vzdělávacího programu 
„Začít spolu“ na základě hry a mnoha zábav. Celý 
program je postaven na tvořivé dramatice a vlast-
ním prožitku dětí. Spolupracujeme podle programu 
“Tvořivá dramatika a loutkové divadlo“ s herečkou 
paní Miladou Čechovou. Celým školním rokem 
prolíná hra Poznáváme svět s Medvídkem Pú.
Dále poskytujeme:
} Logopedickou péči
} Seznamování s barevnou angličtinou formou her  
   a písniček (akreditovaná učitelka)
} Spolupráci s Pedagogic-

Program v mateřském centru Woutíkův svět

„Malování“ v mateřském centru Woutíkův svět

Pěstování zručnosti v mateřském centru Woutíkův svět



��0
ko-psychologickou poradnou – vytváříme portfolio předškoláka a vyhle- 
   dáváme nadané děti
} Muzikoterapii pod vedením odborného týmu
} Kroužek výtvarné výchovy
} 1x týdně se sejdeme dopoledne v „Klubu maminek a dětí co ještě nechodí do školky“
} 1x týdně se sejdeme v odpoledním „Klubu maminek a dětí“. Společně tvoříme na různá
   témata.
} Pořádáme polodenní a celodenní výlety
} Rozvoj hudebně – pohybových dovedností dětí – tanečky ve stylu Country
} Hodinové hlídání dětí dle časové potřeby rodičů
Hodinové hlídání: Kapacita - 15 dětí předškolního věku. Otevírací doba: 8 – 16 hod. 
Stálý pracovní tým: 2 učitelky s odborným vzděláním a dlouholetou praxí, 1 asistentka 
(z webových stránek soukromé mateřské školy Beruška)

Anglická školka KinderGarten
Společnost KinderGarten, s.r.o. působí na trhu předškolního vzdělávání již 5. rokem a je v sou-
časné době nejdynamičtěji se rozvíjejícím subjektem v tomto oboru v EU. V Praze má společnost 
KinderGarten třináct poboček, jedna z nich působí na Střížkově v Habartické ulici.
Vzdělávacím záměrem je navození cizojazyčného prostředí v anglické školce pro děti ve věku 18 
měsíců – 6 let. Projekt je zaměřen především na doplnění chybějícího článku předškolní jazykové 
výchovy, neboť v tomto stádiu jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku jak mateřskému tak i cizímu. 
Dítě pak přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, 
že dítě vnímá cizí jazyk jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní 
jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem. Nejde 
tedy přímo o výuku cizího jazyka, jež by byla neefektivní v tomto raném věku, ale o navoze-
ní cizojazyčného prostředí, jenž začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Podobný 
efekt mají dvojjazyčná manželství, kde je pak dítě vybaveno dvěma mateřskými jazyky. Včasná 
jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se tato forma jeví jako 
efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná než pozdější jazykové kurzy či roční pobyt  
v zahraničí.
Ve školkách je tedy veškerá komunikace s dětmi vedena v anglickém jazyce (v každé školce půso-
bí i rodilí mluvčí). Program je určen dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Děti 
jsou rozděleny do tříd podle věku a na každého učitele připadá 5 dětí. To umožňuje maximálně 
individuální přístup ke každému dítěti. Všechny aktivity jsou vedeny v anglickém jazyce zkušený-
mi lektory. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou. Výchovně-vzdělávací program 
je založen na britských osnovách a je v souladu s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem 
pro předškolní vzdělávání v ČR.
Aktivity
každé dítě musí začít rozvíjet své intelektuální a tvůrčí schopnosti v útlém věku, proto nabízíme 
rodičům paletu zájmových kroužků pro rozvoj talentu jejich dětí. V nabídce školky jsou nejen 
rozmanité zájmové kroužky (dramatický kroužek, pohybový blok, jóga, výtvarný kroužek, hra 
na flétnu), ale i pestré mimoškolní aktivity (plavání, jízda na koníčcích, návštěvy solné jeskyně, 
tématické výlety atd.).
Strava
mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozřejmost, patří i kvalitní a vyvážená strava po 
celý den, jež je připravována speciálně pro děti předškolního věku. V případě jakýchkoliv speciál-
ních stravovacích návyků či alergií dítěte (např. rajče, mléko, maso apod.), rádi zabezpečíme plně 
vyhovující stravovací režim.
Pitný režim
velmi důležitý zejména v období teplých dnů. O pitném režimu vedeme, stejně jako o stravování 
dětí, evidenci, přičemž dětem jsou nabízeny neslazené nápoje (např. čaje) při dopoledním progra-
mu min. 5x a při celodenním programu pak min. 8x za den.
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Health Week
jsou dětem poskytnuty pravidelné prohlídky u předních lékařů (pediatr, psycholog, logoped, sto-
matolog), kteří dohlížejí na správný vývoj každého jedince.
Letní prázdniny
Letní prázdninový program plný zábavy, her, soutěží a výletů je určen všem dětem ve věku 2 – 10 
let, což může být přínosem zejména pro rodiče dětí, jejichž školky jsou po dobu letních prázdnin 
zavřeny.
KinderCare
na Váš požadavek zajistíme hlídání dítěte anglickým či českým lektorem/učitelem mimo otevírací 
dobu školky, vč. víkendu i svátků.
(z webových stránek soukromé mateřské školy KinderGarten)

KMC Knoflík - cesta k tvořivému rozvíjení dětských duší
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Základní školy zřizované MČ Praha 9

Jedná se o následujících pět základních škol:

} Základní škola Praha 9 Prosek, Novoborská 371
} Základní škola Praha 9 Vysočany, Špitálská 789
} Základní škola, Praha 9 Prosek, Litvínovská 500
} Základní škola, Praha 9 Prosek, Litvínovská 600
} Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800

Od minulého roku nevznikla žádná nová škola ani nebyla zrušena nebo sloučena s jinou školou.

Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní 
vzdělávání

ZŠ Na Balabence
Podle školního vzdělávacího programu „Škola – klíč k budoucnosti “ se ve školním roce 2009/2010  
vyučovalo celkem v šesti ročních. Na I. st.  v 1. – 3.ročníku a  na II. stupni od 6. do 8. ročníku. 
Pedagogové hodnotili během celého období především  výstupy a rozvoj jednotlivých klíčových 
kompetencí žáků, zaměřili se na zařazování průřezových témat a posuzovali efektivnost nových 
i prověřených forem a metod práce. Na konci školního roku došlo k hodnocení předpokládaných 
výstupů v jednotlivých předmětech. Zkušenosti z výuky navzájem vyučující konfrontovali při 
metodických sdruženích a na setkání předmětových komisí, některé nedostatky či připomínky 
písemně zaznamenali. Ukázalo se, že v hodinách prvouky je potřeba upravit učební plán podle 
nové učebnice, která tematicky odpovídá RVP. Vlivem dlouhých vánočních prázdnin, ředitelské-
ho volna, kulturních akcí a značné nemocnosti žáků v 1. pololetí  v některých předmětech nebylo 
probráno učivo dle výukových plánů. V hlavních předmětech (ČJ, M, AJ) bylo učivo zvládnuto 
během následujícího čtvrtletí – do jarních prázdnin, v naukových předmětech a výchovách bylo 
nutno se zaměřit jen na základní a podstatnou část plánovaného učiva. Proto v následujícím škol-
ním roce bude opakování učiva věnován větší důraz. Po tříleté zkušenosti většina pedagogů zjisti-
la, že ve výuce podle našeho ŠVP nenastaly větší problémy, naše očekávání byla splněna.

ZŠ Novoborská
„Šance pro všechny, vždy a ve všem“: výuka dvou cizích jazyků – AJ od 3. ročníku a od 7. ročníků 
je možnost výběru mezi německým a ruským jazykem (AJ v 5. ročníku dotována pěti hodinami 
týdně). Výběr dvou volitelných předmětů v  7. a 8. ročníku umožňuje žákům prohloubení znalostí  
v daných předmětech. V 6., 7. a 8. ročníku mají žáci tři hodiny tělesné výchovy týdně, humanitní 
předměty jsou vyučovány v tří až pětihodinových mezipředmětově propojených tematických blo-
cích. Specifická výuka v  9. ročníku zakončena obhajobou absolventských prací. Vycházíme ze 
znalostí a dovedností, které žáci v průběhu základního vzdělávání získali, vzájemně je propojuje-
me a aplikujeme na praktické situace. Toto všechno se realizuje  ve vyučovacích předmětech  jako 
např. Aplikace technických předmětů, Evropské a globální souvislosti – multikultura, Sociální 
výchova, Environmentální výchova. 
Nedílnou součástí ŠVP školy je kultivace osobnostních rysů žáka. K tomu je vtvořena řada projek-
tů, pomáhají nám nejrůznější školní rituály, folklorní tradice a jiné výchovně zaměřené akce.

ZŠ Litvínovská 500
Školní vzdělávací program Sluníčko se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání 
bez dalšího specifického zaměření. Cílem ŠVP je žák, který umí komunikovat, má zodpovědnost 
za sebe, je samostatný,  tvořivý, rozvíjí fantazii, umí se učit, umí se orientovat v informacích, 
používá poznatky, má emoční a sociální IQ, dovede diskutovat, prezentovat své názory, má vůli 
něčeho dosáhnout, je schopný analýzy a hodnocení, včetně sebereflexe.
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ZŠ Špitálská
Školní vzdělávací program „Škola – brána do spokojeného života“ umožňuje žákům osvojit si 
strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání. Vede žáky k všestranné a otevřené komu-
nikaci a respektu k práci vlastní a toleranci k jiným lidem. Cílem školního vzdělávacího plánu je 
připravit žáky k zodpovědnosti vůči svým povinnostem.

ZŠ Litvínovská 600
Škola učí již třetím rokem podle ŠVP- Šestistovka- rozšířená výuka informatiky a výpočetní tech-
niky. V letošním roce byla škola vybavena novými dotykovými tabulemi, které škola využívá při 
jazykové výuce či výuce informatiky a výpočetní techniky. Učitelé se v letošním roce zaměřili 
na školní výstupy, jejich formulaci. Některé školní výstupy byly nově upraveny. Změnou jsou 
průřezová témata, která se snažíme zařazovat do výuky, zejména pak při projektových dnech. 
Projektová vyučování jsou již součástí výuky. Celoškolní projekty, kde se žáci učí prezentovat 
své práce a menší dílčí projekty v rámci předmětů. Naplňování klíčových kompetencí jsou nově 
upřesňovány v charakteristice předmětů. Součástí ŠVP je zavedený adaptační kurz pro žáky  
6. tříd. Je zavedený komunitní kruh, účelem jejímž účelem je vzájemné sdělování vlastních zážit-
ků. To pomáhá k podporování sebereflexi a sebeřízení žáků, usnadňuje dodržování pravidel cho-
vání během vyučování a zabývá se aktuálními problémy třídy. Od 6. ročníku probíhá komunitní 
kruh pouze ve vybraných předmětech.
Jsou zavedena žákovská portfolia. Jedná se o osobní složku žáka. Je prostředkem k hodnoce-
ní žáka učitelem, ale také prostředkem pro rozvoj klíčových kompetencí a sebehodnocení žáka. 
Jde o pořadač, kam si žák ukládá své práce. Učitel udržuje směr, kterým se má portfolio ubírat.  
V 1. – 3. ročníku má žák pracovní portfolia. Obsahují téměř vše co žák v daném období nebo před-
mětu dělal. V 1. – 3. ročníku učitel archivuje portfolia, která obsahují práce žáků z následujících 
oblastí pro závěrečné posouzení, hodnocení vývoje žáka. Jedná se o žákovský notýsek, tematickou 
práci volnou technikou, vývoj rukopisu, čím chci být. Složka může být postupně doplňována.  
Od 6. ročníku mají žáci hodnotící portfolia. Žák si zařadí práce, které sám vybral, ale učitel má 
právo vyzvat žáka k zařazení i těch prací, které dokumentují jeho pracovní výsledky nebo které 
jsou společné všem žákům ve třídě pro porovnání práce žáka s ostatními.
Do žákovských knížek zapisují žáci své sebehodnocení minimálně každé čtvrtletí a forma je dle 
uvážení učitelů.

Shrnutí
Vyučující během celého školního roku hodnotili výstupy jednotlivých klíčových kompetencí a své 
zkušenosti a připomínky sdělovali v rámci metodických sdružení a na schůzkách předmětových 
komisí. Některé výstupy byly upraveny. Školy byly nově vybaveny interaktivními tabulemi, což 
přineslo nové metody práce a nové možnosti tvůrčí práce učitelů. Nově školy dávají více prostoru 
projektovým dnům, které začínají být součástí výuky a doplňují průřezová témata. Mnohem více 
se dbá na osobnostní výchovu, na rozvoj osobnosti. Objevuje se větší snaha vést žáky  k sebehod-
nocení, což vyžaduje další přípravu pedagogů. 
Podle ŠVP školy učí již třetím rokem a v zásadě byly hodnoceny velmi dobře. Malé nedostatky, 
které se vyskytly učitelé stále upravují. 

Výuka jazyků v základních školách
Do všech pěti škol dochází rodilá mluvčí, která úzce spolupracuje s vyučujícími. Pro výuku ang-
lického jazyka mohou vyučující užívat interaktivní tabule či počítače. V každé škole si mohou 
žáci druhého stupně vybrat i druhý jazyk, mnohdy v rámci nepovinného předmětu. Žáci na prvním 
stupni propojují nová anglická slovíčka s dalšími předměty, žáci na druhém stupni pak konverzují 
s rodilými mluvčími na různá témata.
Sami učitelé se nadále vzdělávají v kurzech anglického jazyka buď přímo na VŠ nebo na různých 
seminářích v průběhu celého školního roku. Letošní letní prázdniny se mnozí učitelé účastnili 
intenzivního jazykového kurzu anglického jazyka.
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Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedago-
gických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají na VŠ při studiu k doplnění pedagogické kvalifikace 
a dále ve svém oboru.  Pedagogičtí pracovníci se dále se vzdělávali formou školení, přednášek, 
seminářů, kurzů, samostudiem. Vzdělávání bylo zaměřeno na metodiku práce s ICT technikou, 
upevňování klíčových kompetencí žáka, výchova ke zdraví a finanční gramotnosti, školní preven-
ce a sociálně-patologických jevů. I nadále se učitelé vzdělávají v kurzech Anglického jazyka.
Ředitelé se seznámili s novelizacemi a novinkami týkající se školské legislativy a řízení školy.

Hodnocení práce školních družin a klubů
ZŠ Na Balabence
Školní družina vyučuje dle vlastního školního vzdělávacího programu, který navazuje na ŠVP 
základní školy. Výchovně-vzdělávací činnost řídí 3 vychovatelky, z toho 2 kvalifikované. Výchov-
ná práce s dětmi ve školní družině je odlišná od organizace vzdělávání ve škole, proto při její 
realizaci vychovatelky uplatňují požadavky pedagogiky volného času: požadavek pedagogické-
ho ovlivňování volného času, dobrovolnosti, zajímavosti a zájmové aktivity, citlivosti a prostoru 
k realizaci. Dokladem tohoto jsou fungující kroužky sportovní, literární a  kroužek dovedných 
rukou. Hlavním posláním školní družiny je kvalitní zájmová činnost, rekreace a odpočinek dětí, 
důraz je kladen na tvůrčí činnost dětí v různých výtvarných soutěží. Děti společně navštěvují 
Městskou knihovnu a divadelní představení.
Z výčtu uspořádaných akcí je patrná úzká spolupráce s rodiči (Výroba dárků k zápisu, Vánoční 
vystoupení dětí, Nábor dětí pro Skauting…)  

ZŠ Novoborská
Školní družina pracovala podle vlastního programu, který je součástí ŠVP. Ve vlastním pavilonku 
s tělocvičnou, dvěma respirii, atriem a při využívání velké školní zahrady a sportovního areálu se 
žákům dostává veškerého komfortu pro smysluplné trávení času i po skončení vyučování. Vycho-
vatelky se věnovaly žákům nad rámec svých povinností stanovených jejich vlastními pracovními 
náplněmi.

ZŠ Litvínovská 500
Školní družina pracuje podle vlastního tematického plánu. Při vytváření úzce spolupracuje s třídní-
mi učiteli, vychovatelé se účastní projektových dnů. Obsahem mimoškolní výchovy jsou činnosti, 
které nesmějí být fyzicky ani psychicky náročné, rozvíjejí a kultivují zájmy dětí, podporují dob-
rovolnou práci ve prospěch ostatních, vedou k péči o vlastní osobu a majetek, rozvíjí spolupráci  
ve skupině s vrstevníky, upevňují a prohlubují vědomosti a návyky, zaměřují se na pohybové akti-
vity a kompenzují nedostatek pohybu ve škole.  Dokladem toho může být cvičení na gymnastic-
kých míčích, různé pracovní činnosti současně i s prací na počítači a pohybové hry.
Vychovatelé se též účastní různých akcí v úzké  spolupráci s třídními učiteli a rodiči či MČ  
Prahy 9 (mikulášská a vánoční besídka, vánoční prodejní výstava, lední hrátky, letní olympiáda, 
spaní v družině a večerní program).

ZŠ Špitálská
Školní družina zabezpečuje podle své kapacity děti z 1. až 3. tříd, několik míst zůstalo ještě pro 
žáky 4. ročníku. Činnost školní družiny probíhala podle ročního – rámcového a měsíčních plánů. 
Činnosti školní družiny jsou rozvrženy podle denního režimu – odpočinkové, zájmové  a rekreač-
ní, příprava na vyučování, pobyt venku – sportovní a pohybové hry.
Školní družina pravidelně navštěvovala Městskou knihovnu, kde probíhaly besedy o  knihách, 
děti si půjčovaly knihy. Opakovaně všechna tři oddělení navštěvovala výstavy v Galerii Prahy 9, 
chodila do výtvarné dílny a několikrát navštívila divadelní dětská představení v divadle Gong.
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Oddělení školní družiny pravidelně pořádají Mikulášské besídky, Masopustu, Den dětí se soutěž-
ním odpolednem.
Přechody dětí na odloučené pracoviště vzhledem ke kroužkům, které se konají ve škole, ztěžují 
provoz školní družiny.        

ZŠ Litvínovská 600
Vedle běžné výchovné a rekreační činnosti byl v odděleních školní družiny po celý rok program 
různě  tématicky orientovaný. Vzhledem k vysokému počtu dětí si paní vychovatelky organizova-
ly větší akce po odděleních. Byly to například: Adventní tvoření, návštěva výstavy Betlémů, ple-
tení proutěných košíků, návštěvy dopravního hřiště, výlety po pražských památkách, Miss Pravěk, 
diskotéky. Dále byly pořádány celodružinové akce, z nichž na některé jsou zváni i rodiče žáků. 
Všechna oddělení  pokračovala v  projektu „Zdravá škola“ se zaměřením na správnou dentální 
hygienu a správné držení těla. Děti používají při odpočinku i práci malé rehabilitační míče místo 
klasického sezení na židličkách.
Děti, které navštěvují školní družinu, dochází do kroužků pořádaných školou. Do družiny se opět 
vrací po těchto zájmových činnostech.
Školní družina využívá během celého školního roku školní zahradu a školní hřiště, kde děti tráví 
podstatnou část odpoledne.

Shrnutí
Všechny základní školy mají družinu, která je z kapacitních důvodů přístupná žákům od první do 
třetí třídy, starší žáci pak jen výjimečně, dle kritériím ředitele. Školní družiny mají vlastní tema-
tické plány, které však úzce souvisejí s ŠVP. Organizují zajímavé mimoškolní aktivity – sportovní 
akce, výtvarné dílny, výcvik na dopravním hřišti, návštěvy divadelních a filmových představení, 
knihoven či muzeí. Při mnohých  akcích školní družiny spolupracovaly s rodiči.

Poradenské služby škol 
(výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních 
psychologů - jejich počet, spolupráce  s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, 
rodiči, případně dalšími subjekty),

ZŠ Na Balabence
Poradenské služby byly školou poskytovány žákům i jejich zákonným zástupcům.

Týkaly se především:
• řešení výukových a výchovných problémů, pre-
vence a ochrana před sociálně patologickými jevy (pře-
devším šikana a zneužívání návykových látek)
• vytváření vhodných podmínek pro zdravý vý-
voj dětí a rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání
• rozvoje schopností, naplňování vzdělávacích 
potřeb, dovedností a zájmů dětí
• vytváření podmínek pro žáky mimořádně nada-
né a pro žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním 
znevýhodněním, pro příslušníky národnostních menšin 
• přispění k vhodnému výběru střední školy z hle-
diska pozdějšího uplatnění na trhu práce 

Spolupráce se žáky: pomoc při volbě povolání, 
zpracování výsledků přijímacího řízení na SŠ a víceletá 
gymnázia, možnost využít vyšetření PROFI k volbě povolání, konzultace při výchovných  
a vzdělávacích problémech, individuální přístup, zapojení do soutěží a olympiád.
Spolupráce s učiteli: pomoc při řešení výchovných problémů, zajištění konzultace se sociálními 
kurátory, komunikace s výchovnou poradkyní a metodikem prevence SPJ.

Areál Základní školy Na Balabence
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Spolupráce s rodiči: pomoc při řešení výchovných problémů, uspořádání informační schůzky  
k volbě povolání, konzultace s rodiči žáků se SPU, možnost pravidelné konzultace, nabídka emai-
lové komunikace se školou i s jednotlivými vyučujícími. 
Spolupráce s PPP: při vytipování dětí se SPU (depistážní diktát), vyšetření žáků a doporučení 
postupů při jejich vzdělávání, vyšetření PROFI žáků 9.r. k volbě povolání, pravidelné aktivy pro 
VP a metodiky SPJ, DVPP, konzultace se školní psycholožkou.
Spolupráce s ostatními institucemi:  Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, 
Magistrát hl.m. Prahy – Řemeslo žije, Masarykova SŠ chemická ( k volbě povolání ), MČ Praha 
9 (OSPOD), Středisko výchovné péče Klíčov, Ekocentrum Koniklec, NTM Praha (Workshopy-  
6.a 8.ročmík), Občanské sdružení Okamžik, Policie ČR, MP ČR.

ZŠ Novoborská
Škola má velmi podrobně zpracován školní preventivní program a díky úzké spolupráci metodika 
prevence, výchovného poradce, Městské policie i Policie ČR, sociálních pracovníků a dalších 
smluvních partnerů zabezpečujících osvětovou činnost jsou výsledky hodnocení velmi pozitivní. 

ZŠ Litvínovská 500
Výchovný poradce nabízí dobrou úroveň profesního poradenství učitelům, rodičům a žákům  
a dále spolupracuje s OPPP. 
Pracovníci školy, žáci i veřejnost mají přístup  
k potřebným informacím na internetové adrese, 
mohou využít e-mailové adresy a po dohodě získat 
i tištěnou dokumentaci (školní řád, pravidla hodno-
cení apod.).
Učitelé mají vytvořený systém kontaktů s rodi-
či (PC, individuální konzultace, žákovské knížky, 
třídní schůzky) a předávají jim dostatek informací 
o výsledcích vzdělávání žáků.
Škola je vstřícná k námětům i připomínkám ze stra-
ny rodičovské veřejnosti, umožňuje v tzv. Dnech 
otevřených dveří, které každoročně škola pořádá, 
nahlédnutí do činnosti školy.
Učitelé i vedení školy vytváří otevřené a důstojné 
klima, pozitivní vztah s okolím školy, vedou žáky  
k pocitu sounáležitosti a hrdosti na svou školu.
Škola sestavila závazný postup při řešení šikany na 
naší škole, aby všichni pedagogičtí pracovníci mohli využívat možností osobní, společenské a 
morální výchovy v prevenci šikanování a prohlubovat si své znalosti a dovednosti v tomto obo-
ru, nepodceňovali počáteční projevy šikanování, aby se s podstatou, formami a nebezpečnými 
důsledky šikany jako antisociálního chování jedinců i skupin žáků seznámili všichni žáci, učitelé, 
vychovatelé, výchovní poradci, metodici prevence i 
ředitelka školy. 

ZŠ Špitálská
Výchovná poradkyně dětem i rodičům poskytuje 
konzultace, poradenství k volbě povolání, spolupra-
cuje s třídními učiteli při pořádání besed a exkur-
zí. Pro žáky posledních dvou ročníků připravuje 
informace o možnostech dalšího studia na středních 
školách i učilištích. Na škole působí externí psycho-
ložka, která dochází do školy jednou týdně a jejíž 
náplní práce jsou mimo jiné i pohovory s rodiči žáků 
s problémovým chováním. Paní učitelky docházejí 
na další vzdělávání pro práci s integrovanými dět-
mi. Personální podmínky neumožňují zřízení speci-
ální třídy.

ZŠ Litvínovská 500 - Hlavní budova

ZŠ Špitálská - funkcionalistická budova školy z roku 1937
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Škola má dobré zkušenosti s Policií ČR a Městskou policií, DDM, sociálním odborem, Drogovým 
centrem. 

ZŠ Litvínovská 600
Na 1. stupni je péče již tradičně zaměřena na prevenci poruch chování a učení. Všem těmto žákům 
je vypracován individuelní vzdělávací plán. Pro žáky byl utvořen kroužek logopedie a cvičení gra-
fomotoriky. V rámci hodin českého jazyka výchovná poradkyně prováděla skupinovou nápravu 
specifických poruch učení. Žáci měli také možnost navštěvovat kroužek českého jazyka dopl-
něný cvičeními na počítačích a na interaktivní tabuli, kde pro ně byl vytvořen speciální program.
Problémoví žáci dochází na pravidelné pohovory  sami  nebo s rodiči v konzultačních hodinách  
a  po domluvě i  mimo ně.  Těmto žákům jsou vedeny  pravidelné záznamy, které jsou po ukončení 
5. ročníku předány  výchovné poradkyni pro 2. stupeň. Ojedinělé prohřešky žáků řeší výchovná  
ihned s třídními učiteli, případně i s rodiči. Třídní učitelé s výchovnou poradkyní pravidelně kon-
zultují  situace ve třídách
Škola má i první úspěchy s výukou nadaných dětí, kdy je jim věnována dostatečná péče, rozvíjející 
jejich zájmy, potřeby a dovednosti. Obě výchovné poradkyně velice úzce spolupracují s vedením 
školy, školní psycholožkou, s pracovnicemi OPPP P9 a s mnohými dalšími institucemi z oblasti 
školství, sociální a zdravotní péče. 
Stěžejní práce výchovného poradce pro 2. stupeň je v poradenství pro volbu povolání. Mnozí žáci 
a jejich rodiče zaznamenali změny v přijímacím řízení, které nastaly v loňském školním roce. 
Rodiče některých žáků využili možnosti osobní konzultace s výchovnou poradkyní, na kterých 
byli informováni o různých typech škol, mnozí využili Dnů otevřených dveří na volených školách, 
žáci 9. ročníků navštívili výstavu SCHOLA PRAGENSIS, na které se seznámili s nabídkami jed-
notlivých středních škol. Tato práce se odrazila v odpovědném přístupu žáků při výběru SŠ, neboť 
většina žáků byla přijata na vybraný typ střední školy již v 1. kole. 
   
Shrnutí
Na území Městské části Praha 9 působí Pedagogicko-psychologická poradna, s níž všechny naše 
základní školy úzce spolupracují, zejména při stanovení diagnostiky žáka.
Základní školy mají výchovné poradce, kteří žákům pomáhají v profesní orientaci a spolu s rodiči 
žáků a externím psychologem řeší případné výchovné problémy. V případě zájmu mohou rodiče 
využít konzultační hodiny výchovného poradce, na kterých jsou jim poskytnuty mimo jiné i  infor-
mace o vhodné střední škole, rodiče si mohou domů odnést letáky i brožury, samozřejmostí je  také  
distribuce přihlášek ke studiu a následně zápisových lístků. 
Speciální pedagog se stará o integrované žáky a o žáky se SPUCH, pro něž vypracovává individu-
ální vzdělávací plány. Věnuje se nápravě dyslexie nebo pomáhá žákům při odstranění logopedic-
kých problémů. Velmi úzce spolupracuje s rodiči. 
Školní preventista spolupracuje nejen s výchovným poradcem školy a protidrogovým koordináto-
rem Úřadu Městské části Praha 9, ale také s externími lektory pedagogicko-psychologické porad-
ny. Nadále školy spolupracují s sociálním odborem ÚMČ Praha 9, Policií ČR, Městskou policií, 
DDM.

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery,  
včetně mezinárodní spolupráce,  

mimoškolní aktivity, 
ZŠ Na Balabence
Kromě pravidelných třídních schůzek jsou rodičům nabízeny konzultační hodiny a možnost komu-
nikace pomocí elektronické pošty. O všech plánovaných akcích školy se mohou rodiče dozvědět  
z aktualizovaných webových stránek školy. Každá třída má svého zástupce v Radě rodičů, která 
se pravidelně schází a  velmi dobře spolupracuje s vedením školy a školskou komisí. Již několik 
let škola spolupracuje s FK Meteor, který zajišťuje výuku tělesné výchovy ve sportovních třídách 
a i nadále  na školu dochází trenéři ze sportovního klubu KOMETA (základy míčových her), 
o který je mezi dětmi I.stupně značný zájem.
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Pokračuje i spolupráce s MČ Prahy 9, PČR, MP ČR,  DDM  Prahy 9, KD Gong, s  knihovnou  
a dopravním hřištěm, s Planetáriem, mnohými pražskými i mimopražskými divadly.
Co se týká mezinárodní spolupráce má škola stále kontakt na školu v Bad Abbachu, v tomto roce 
se však neuskutečnilo společné setkání. Někteří naši žáci se vzdělávají v zahraničí, a tak máme 
možnost porovnávat práci, eventuelně získávat některé nové podněty pro naši činnost. 
Mimoškolní aktivity:  pravidelné pořádání Dnů otevřených dveří, Školní těšení pro budoucí prv-
ňáčky, Vánoční koncert, Školní akademie.

ZŠ Novoborská
Spolupráce s rodiči je na velice dobré úrovni, neboť Rada rodičů o.s. a Školská rada se schází 
pravidelně. Samozřejmostí jsou pravidelné třídní schůzky. Stejně jako rok minulý byl školní rok 
zakončen slavnostním pasováním prvňáčků a stužkování deváťáků. Pro hodiny AJ byl ÚMČ Praha 
9 zajištěn lektor („rodilý mluvčí“), který dochází na jeden vyučovací den v týdnu do školy. 
Pokračuje i s MČ Prahy 9, PČR, MP ČR, s Červeným Křížem, Pedagogicko-psychologickou 
poradnou
Mimoškolní aktivity: pravidelné lyžařské kurzy a školy v přírodě, ekologické výjezdy, tematicky 
zaměřené exkurze, vzdělávací program v památníku Lidice, poznávací vycházky…

ZŠ Litvínovská 500
Výchovný poradce nabízí dobrou úroveň profesního poradenství učitelům, rodičům a žákům a 
dále spolupracuje s OPPP. Pracovníci školy, žáci i veřejnost mají přístup k potřebným informacím 
na internetové adrese, mohou využít e-mailové adresy a po dohodě získat i tištěnou dokumentaci 
(školní řád, pravidla hodnocení apod.).
Učitelé mají vytvořený systém kontaktů s rodiči (PC, individuální konzultace, žákovské knížky, 
třídní schůzky) a předávají jim dostatek informací o výsledcích vzdělávání žáků.
Škola je vstřícná k námětům i připomínkám ze strany rodičovské veřejnosti, umožňuje v tzv. 
Dnech otevřených dveří, které každoročně škola pořádá, nahlédnutí do činnosti školy.
Učitelé i vedení školy vytváří otevřené a důstojné klima, pozitivní vztah s okolím školy, vedou 
žáky k pocitu sounáležitosti a hrdosti na svou školu.
Škola sestavila závazný postup při řešení šikany na naší škole, aby všichni pedagogičtí pracovníci 
mohli využívat možností osobní, společenské a morální výchovy v prevenci šikanování a prohlu-
bovat si své znalosti a dovednosti v tomto oboru, nepodceňovali počáteční projevy šikanování, aby 
se s podstatou, formami a nebezpečnými důsledky šikany jako antisociálního chování jedinců i 
skupin žáků seznámili všichni žáci, učitelé, vychovatelé, výchovní poradci, metodici prevence 
i ředitelka školy. 

ZŠ Špitálská
Vedení školy se pravidelně schází se zástupci SRPPŠ a projednávají návrhy a připomínky.
Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je dobrá. Tato spolupráce má různé formy jako 
např. tradiční třídní schůzky, Den otevřených dveří, možnost účasti ve výuce, žákovská knížka 
přes internet a elektronická pošta pro vyřizování omluv, vzkazů, dotazů,  
Mimoškolní aktivity: školy v přírodě,lyžařský výcvikový kurz, školní výlety, Muzeum hudby, 
Trojský zámek a Botanická zahrada, Náprstkovo muzeum 
Veškeré výjezdy jsou hodnoceny pozitivně, zlepšují vztahy v kolektivu třídy, prospívají zdraví, 
mají řadu výchovných aspektů. 

ZŠ Litvínovská 600
  Škola dlouhodobě spolupracuje  s českosaským spolkem Kontakt  97. Díky této spolupráci každo-
ročně žáci vyjíždějí na 14 denní letní jazykový tábor v Německu. Tato spolupráce jednoznačně 
přispívá k rozvoji jazykových a komunikačních dovedností žáků v německém, ale i v anglickém 
jazyce. Taktéž pokračovala spolupráce vedení školy se Sdružením rodičů a přátel dětí školy. Na 
pravidelných schůzkách ředitelka školy informovala zástupce rodičů o plánovaných akcích školy, 
konzultovala organizaci chodu školy, školní jídelny a družiny. Sdružení pravidelně poskytuje pří-
spěvek  na pořádání celoškolních akcí, plavecký a lyžařský výcvikový kurz, na rozloučení žáků 
devátých tříd a odměny pro vítěze obvodních kol soutěží. Nově pak v letošním roce přispělo na 
nákup knížek do školní knihovny a na nákup hraček pro ŠD.
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Školská rada spolupracuje s vedením školy již třetí funkční období. Tradičně je zde velmi dobrá 
vzájemná spolupráce a obě strany se ztotožňují s koncepcí rozvoje školy.
Škole se velmi osvědčilo navázání úzké spolupráce se spádovými mateřskými školami. Žáci 
posledních ročníků docházejí jedenkrát týdně do školy na bližší seznámení s prostředím ,,velké 
školy“ a zároveň je jim umožněno procvičovat s našimi elementaristkami základní dovednosti 
potřebné pro úspěšný nástup do první třídy.  Pracují i v počítačové učebně s výukovými progra-
my pro předškolní přípravu. To vše jim napomáhá k zvládnutí bezproblémové adaptace na školní 
prostředí.
Dalším dlouhodobým partnerem je útvar prevence Policie hlavního města Prahy, který na škole 
pravidelně pořádá besedy v rámci programu prevence kriminality. Již tradičně ve škole pracoval 
Klub mladých diváků a Klub mladých čtenářů. Škola taktéž nabízela žákům možnost zapojit se do 
práce 22 zájmových kroužků.
Za finanční podpory Centra služeb pro silniční dopravu byl na škole zřízen kroužek dopravní 
výchovy. Díky aktivnímu zapojení žáků 1. i 2. stupně se členové kroužku probojovali do celore-
publikového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Shrnutí
Při základních školách byly zřízeny školské rady které se podílejí na správě škol, kromě jiného 
schvalují výroční zprávy o činnosti škol. Také zde pracují registrovaná sdružení rodičů, která 
školám pomáhají při organizování různorodých akcí nebo poskytují finanční dar, který umožňuje 
další rozvoj školy. 
 Základní školy spolupracují se zřizovatelem, s mateřskými školami, s DDM, s Policií ČR, s Měst-
skou policií, s BESIPem, s Červeným Křížem, s pražskými divadly …
Základní školy mají partnerské školy v Německu. Tato spolupráce přispívá k rozvoji jazykových 
a komunikačních dovedností žáků.
Na všech školách provozují i mimoškolní aktivity. Žáci prvního stupně mohou chodit do školních 
družin a v nich navštěvovat různé kroužky zaměřené sportovně či jazykově, dramatickou výchovu, 
hru na nástroj (ZUŠ) či výtvarnou činnost. Pro doplnění učiva  žáci navštěvují koncerty, filmová  
a divadelní představení, vzdělávací programy, planetária, hvězdárnu, knihovny. Účastní se exkur-
zí, výletů, plavání, lyžařských kurzů, škol v přírodě.

Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech,
ZŠ Na Balabence 
Spolupráce se školou v Bad-Abbachu,  v tomto roce se však neuskutečnilo společné setkání.
ZŠ Novoborská
Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT na zkvalitnění vzdělávání na základních ško-
lách.
ZŠ Litvínovská 500
Škola se zapojila do projektu  NUOV - CESTA KE KVALITĚ  vytváření systému a podpora škol 
v oblasti vlastního hodnocení.
ZŠ Špitálská
Škola není v rozvojových a mezinárodních programech zapojena.
ZŠ Litvínovská 600
Škola není v rozvojových a mezinárodních programech zapojena.

Péče o nadané žáky
ZŠ Na Balabence
Škola má dlouholetou tradici sportovní školy zaměřené na kopanou. V každém ročníku II.stupně  
je jedna třída s integrovanými žáky, kteří mají rozšířenou výuku tělesné výchovy, kterou vede 
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trenér FK Meteoru. Žáci, kteří se věnují sportu i nad rámec tělesné výchovy ve škole, mohou před-
vést své dovednosti nejen při sportovních hrách, ale i dalších soutěžích. 
V hodinách vyučující vyhledávají žáky, kteří projevují mimořádné nadání nebo talent v různých 
oblastech. Těmto žákům je pak nabízena účast na soutěžích a olympiádách. Mimořádné znalosti 
z dějepisu se zúročily v soutěži Brána do historie, kde škola obsadila 2. místo v soutěži družstev 
a opět 1. místo v soutěži kolektivů. Žáci projevili zájem i o soutěž Příběh Pražského hradu, které 
se účastníme každoročně. V matematice byly žákům nabídnuty 3 soutěže – Matematický klokan, 
Pythagoriáda a Pikomat. Znalosti zeměpisné žáci poměřili se svými spolužáky v obvodním kole 
Pražského globusu. Žáci se zapojili i do několika výtvarných soutěží organizovaných školou i 
dalšími organizacemi. Jako každoročně se několik žáků I.st. zúčastnilo obvodního kola recitační 
soutěže. Do školního kola se zapojili i žáci II.st.

ZŠ Novoborská
Vlohy a schopnosti nadaných žáků jsou rozvíjeny podle ŠVP, který s vedením žáků na úrovni 
jejich osobního maxima počítá. Učitelé se těmto žákům individuálně věnují. Dokladem může být 
přední umístění několika žáků při Sportovních hrách a atletických soutěží a také první místo v 
obvodním kole matematické olympiády. Ve druhém pololetí byl přeřazen jeden žák do vyššího 
ročníku. 
Na škole se žáci mohou zapojit do různých kroužků jak výtvarného a hudebního zaměření, přes 
kroužek deskových her až po různé sportovní aktivity. 

ZŠ Litvínovská 500
Žáci mimořádně nadaní a žáci se zvýšeným zájmem o vzdělávání mohou plnit individuální 
a samostatné úkoly a určují si své vlastní tempo. Na základě doporučení PPP, SPC je možné 
vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Dále mohou tito žáci rozvíjet své 
schopnosti v rámci školních i mimoškolních kroužcích. Škola také nabízí možnost uplatnění mimo 
školu (soutěže, přehlídky, prezentace).
Ve škole pedagogové dbají též na to, aby u těchto žáků nedocházelo k výkyvům v chování, k poru-
šování dohodnutých pravidel a řádů, pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při práci žákům 
méně nadaným nebo s menším zájmem o učení.

ZŠ Špitálská
Mimořádně nadaní žáci ve smyslu školského zákona evidováni nejsou. Ti žáci, kteří projevují 
nadání v různých oblastech, jsou zapojováni do náročnějších forem práce, zúčastňují se olympiád, 
soutěží, apod.

ZŠ Litvínovská 600
V péči o nadané žáky se škola soustředila na jejich přípravu na znalostní soutěže pořádané přímo 
školou a následně jejich účast v obvodních a krajských kolech. Problémem školy je, že nejnada-
nější žáci odcházejí na víceletá gymnázia a na škole jich zůstává minimum. V důsledku toho se 
žádný z žáků, kteří postoupili do obvodních kol soutěží, neumístil na prvních  místech.
Přesto škola věnuje nadaným žákům zvláštní péči, je pro ně vypracován individuální vzdělávací 
plán a na jeho základě s nimi učitelé pracují podle jejich směru nadání.

Shrnutí
Pro talentované žáky učitelé vypracovávají, v rámci svých tematických plánů, individuální vzdělá-
vací plány. S nadanými žáky pracují podle doporučení psychologa a ve spolupráci s jejich zákon-
nými zástupci. Během pátého ročníku se nadaní žáci připravují na přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia a tím nastává odchod nadaných a talentovaných žáků ze základní školy. Přestože na 
druhém stupni zůstává nadaných a talentovaných žáků velmi málo,učitelé s těmito žáky pracují  
i nadále. Připravují je na různé soutěže a olympiády, na kterých žáci svoji školu celkem dobře 
reprezentují. Ve školních kroužcích se žáci mohou připravovat i na umělecké střední školy.
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Přípravné třídy, zkušenosti s integrací  

a dalším začleňováním dětí  
ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ

ZŠ Na Balabence
Na škole nejsou organizovány přípravné třídy. V rámci předškolní výchovy se po uskutečněném 
zápisu pravidelně scházejí  paní učitelky se svými budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Děti se 
seznamují se školním prostředím, s paní učitelkou, se svými budoucími spolužáky i se způsobem 
práce, která je čeká. Všichni pedagogové se snaží co nejlépe začlenit děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí do školní práce a školního prostředí. Je to zejména individuální práce s dětmi ve 
třídě, řešení jejich problémů s pomůckami do školy a možností doplňování zameškaného učiva, 
sjednocení učiva s učivem, které žák bral na své kmenové škole. Jedná se především o děti, které 
byly ubytované se svými matkami v sociálním zařízení pro ženy ACORUS. Tyto děti docházely do 
školy jen na přechodnou dobu pár týdnů nebo pár měsíců. Zvýšená individuální práce pedagogů je 
zaměřena na děti, které byly z rodin odebrány a dostaly se  do Klokánku a chodily po určitou dobu 
na jinou školu. Po jejich návratu je opět nutno sjednotit učivo a doplnit zameškanou látku 
a pokud je potřeba, vytvořit individuální plán. Velikým problémem u těchto žáků je značný počet 
zameškaných hodin a jejich neohlášený náhlý odchod ze školy. 

ZŠ Novoborská
Přípravné třídy ve škole zřízeny nejsou. Po zápisu do první třídy však mají budoucí prvňáčci mož-
nost spolu se svými rodiči navštěvovat tzv. adaptační kurz, ve kterých se předškoláci seznamují  
s novým školním prostředím. Prostřednictvím hry jsou předškoláci vedeni k prostorové a pravo-
levé orientaci, sluchovému vnímání a jsou připravováni na grafomotoriku a k matematickému 
vnímání.   

ZŠ Litvínovská 500
Na škole nejsou přípravné třídy, avšak škola již tradičně nabízí program PRVŇÁČEK, jenž je  
určen pro budoucí žáky školy. Zahrnuje celkem 3 setkání dětí s učitelkou a závěrečnou besedu  
s rodiči. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na slovní zásobu a správnou výslovnost, na grafomotori-
ku a matematické představy. Při závěrečné besedě jsou rodičům poskytnuty informace o připrave-
nosti dítěte, organizaci prvních školních dní, seznam základních pomůcek. Po skončení programu 
Prvňáčka je možné pokračovat ve skupinové či individuální logopedické nápravě.

ZŠ Špitálská
Předškoláci ze znevýhodněného prostředí jsou na školní práci připravováni v rámci školního pro-
jektu: Systematická péče ZŠ o děti předškolního věku v době od zápisu do 1. třídy až po zahájení 
školní docházky. Pro mateřské školky a budoucí žáky 1. tříd byly uskutečněny dny otevřených 
dveří. 

ZŠ Litvínovská 600
Škola má velmi dobré zkušenosti s  kurzy pro žáky s odkladem zapsané do 1. ročníku. Od září 
s nimi v přípravném kurzu pracuje speciální pedagožka. Po zápisu do prvních tříd pak všichni 
zapsaní žáci navštěvují adaptační kurzy.
Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí  škola nabízí doučování, bezplatný pobyt  ve školní 
družině a zdarma návštěvu  školních zájmových kroužků. 

Shrnutí
Přípravné třídy na našich školách zřízeny nejsou. Předškoláci však mohou pravidelně navštěvo-
vat přípravné kurzy, ve kterých se seznamují se školním prostředím, s paní učitelkou i se svými 
budoucími spolužáky. Přípravné kursy jsou zaměřeny na jemnou a hrubou motoriku, prostoro-
vou orientaci a základní sociální dovednosti. Nezbytnou součástí je v některých našich školách i 
logopedická péče. Vedení školy i učitelé se snaží k žákům přistupovat individuálně, někdy však 
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dochází k problémům v komunikaci mezi školou a rodiči. Při řešení této situace  pak záleží na 
zázemí rodiny a na její spolupráci se školou.

Vzdělávání cizinců
Ve školním roce 2008/2009 vzrostl počet cizinců, kteří dochází na výuku do našich škol. Zařadit 
do výchovně vzdělávacího procesu děti cizinců klade zvýšené nároky na práci učitele, a to jak ve 
fázi přípravy, tak i v samotném vyučovacím procesu. Školy ale  s integrací dětí s cizí státní pří-
slušností problémy nemají. U žáků z Vietnamu a Číny je obtížná počáteční jazyková bariera, která 
je však vynahrazena jejich pílí a snahou o zvládnutí cizího jazyka. Dopomáhá k tomu i kroužek 
českého jazyka, který byl žákům z jiných zemí nabídnut. Blízkost slovanských jazyků napomá-
há rychlé adaptaci žáků z rusky hovořících zemí. Všichni učitelé věnují dětem zvýšenou péči  
i mimo vyučování a úzce spolupracují s rodinou. Tito žáci pracují podle individuálních, popřípadě 
upravených učebných plánů, které připravují učitelé českého jazyka a učitelé vyučující předměty 
teoretického zaměření. Vyučující uplatňují i mírnější kritéria při klasifikaci.
Obtížnější mnohdy bývá komunikace se  zákonnými zástupci, ti v případě potřeby využívají služeb 
tlumočníka.

Environmentální výchova

ZŠ Na Balabence
Poznatky v rámci enviromentální výchovy žáci získávají v rámci vyučovacích hodin, jimiž environ-
mentální výchova jako průřezové téma RVP prolíná (zejména v prvouce, přírodovědě, přírodopisu, 
zeměpisu, výtvarné výchově, pracovních činnostech – práce na pozemku školy) i jinými formami 
výchově vzdělávacího procesu. Po celý školní rok žáci plnili úkoly spojené s projektem Recyklo-
hraní. Žáci I. stupně měli možnost zapojit se do výukového pořadu Tonda Obal na cestách. Pro 
9. ročníky proběhl na škole ekologický seminář, kdy žáci projevili zájem navštívit bioplynovou 
stanici. Mladší žáci II.st. se zúčastnili exkurze do sběrného dvora. Také proběhly projektové dny 
zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí. Žáci se opět  zapojili do charitativní sbírky 
nepotřebných oděvů Diakonie Broumov, sbírky CHRPA a do sponzorování vybraných zvířat ZOO 
Praha. Pro nejmladší žáky zvolili vyučující zajímavou formu EV – výlet parníkem zaměřený na 
přírodní krásy Prahy a stejně jako v jiných letech se většina dětí I.st. zúčastnila výjezdu na školu  
v přírodě do Krkonoš, kde se opět navázala spolupráce s pracovníky KRNAPu. 
Enviromentální výchova byla realizována po celý školní rok i v programu školní družiny, kde 
kromě jiných aktivit, navštívily děti opakovaně solnou jeskyni.

ZŠ Novoborská
V 9. ročníku mají žáci Environmentální výchovu jako samostatný předmět, ve kterém jsou žáci 
vedeni k rozvíjení zájmu o přírodu a pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí, k uvědomování si 
podmínek života a možností jejich ohrožování, k pochopení souvislostí mezi lokálními a globální-
mi problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí. V rámci vyučovacích hodin jsou žáci 
mimo jiné vedeni i k osvojení znalostí, dovedností a návyků nezbytných pro každodenní žádoucí 
jednání občana vůči prostředí a k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hod-
not prostředí. Také jezdí na samostatný ekologický výjezd.
Žáci ostatních ročníků se Environmentální výchově věnují v rámci průřezových témat, celoškol-
ních projektů. Žáci jezdí pravidelně na školy v přírodě.

ZŠ Litvínovská 500
Škola klade důraz na poznávání přírodního prostředí, téma je zahrnuto v průřezových tématech. 
Žáci 6. ročníků vyjíždějí na zpravidla čtyřdenní tematický výjezd, kde zpracovávají v projektech 
vztah člověka k přírodě.
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ZŠ Špitálská
Program enviromentální výchovy se zaměřuje na realizace školních projektů (Ekotýden, Ekotrhy, 
Zdravé zuby), celoroční vzdělávání v přírodovědných a výchovných předmětech, ekologizace 
provozu školy, spolupráci se ZOO Praha, Botanickou zahradou Praha a společností Ornita.

ZŠ Litvínovská 600
Environmentální výchova je na základní škole začleněna do vzdělávacího a výchovného proce-
su na několika úrovních. Jednak je zařazována průběžně do předmětů prvního i druhého stupně 
základní školy  a dále je vyučována ve formě seminářů a projektů k významným dnům nebo 
událostem týkajících se environmentální výchovy. 
Ekologické hledisko ovlivňuje samo fungování školy, otázky jako zacházení s odpady, topení, 
svícení či šetření s vodou jsou ve škole řešeny s ohledem na něj. Škola aktivně spolupracuje  
s organizacemi zabývajícími se ekologickou problematikou (ekologické sdružení Tereza, Konik-
lec).

Shrnutí
Samotné fungování našich škol je ekologickým hlediskem ovlivněno(sběr použitého oleje či víček 
z PET lahví, třídění odpadů, šetření energií). Díky třídění odpadu jsou žáci vedeni k ekologické-
mu vnímání odpadových surovin, jejich možné recyklaci. Environmentální výchova je součástí 
ŠVP a školy úzce spolupracují s organizacemi, které mají ke zmíněné problematice blízko. Školy 
se také více zaměřily na projektové dny s environmentální tematikou jako jsou např. Ekotýden, 
Ekotrhy, Den Země. Školy pravidelně vyjíždějí na školy v přírodě a navštěvují ZOO, Toulcův 
dvůr či skanzeny jak v Lysé na d Labem tak v Kouřimi. Na všech školách byla environmentální 
výchova realizována i v programu školní družiny.

Multikulturní výchova,

ZŠ Na Balabence
Multikulturní výchova prolíná v ŠVP všemi předměty na I. i II. stupni. Učitelé motivují žáky  
k samostatnému a aktivnímu získávání informací o životě evropských i jiných národů.  
Ve škole se setkávají děti z různého sociálního a kulturního zázemí. Vyučující se snaží zabezpečit 
klima, v němž se všichni cítí rovnoprávně a jsou úspěšní i žáci minorit. Všichni učitelé věnovali 
dětem zvýšenou péči a úzce spolupracovali s rodinou. Vyučující uplatňují individuální přístup  
a mírnější klasifikaci českého jazyka, nabízejí odpolední konzultace.
Pedagogové vybrali několik pořadů, ve kterých mají žáci možnost poznávat kulturu a život  
z jiných států nejen Evropy, ale celého světa. Část I.st. se zúčastnila koncertu Hudba z filmů, 
většina tříd shlédla zajímavá filmová představení, pro II.st. v originálním jazyce, žáci 8. ročníku 
navštívili pořad Planeta Země, několik vybraných žáků pomáhalo při organizaci Turnaje národ-
nostních menšin, který je každoročně pořádán na Praze 6.

ZŠ Novoborská
Škola se multikulturní výchově věnuje v rámci průřezových témat, celoškolních projektů. Žáci 
jezdí pravidelně na školy v přírodě a žáci 9. ročníků mají multikulturní výchovu jako samostatný 
předmět. Ke konci roku žáci vyjedou na samostatný týdenní výjezd, jehož výstupem bývá absol-
ventská práce.

ZŠ Litvínovská 500
Téma je zahrnuto v učebních osnovách a v průřezových tématech. Žáci opět vyjíždějí k tomuto 
problému na výjezd za účelem týmové spolupráce a komunikace, realizujeme také školní projek-
ty.
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ZŠ Špitálská
Multikulturní výchova se promítá do výuky během celého školního roku na I. a II. stupni přede-
vším v předmětech: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, vlastivěda, zeměpis. 
Školu navštěvuje též několik dětí s cizí národností, tyto děti byly aktivně zapojovány, jejich úko-
lem bylo seznámení s jejich původní vlasti i s rodinnými tradicemi.
V rámci plánu multikulturní výchovy škola uspořádala Evropský den jazyků, kdy probíhaly bese-
dy ve třídách, žáci navštívili prodejny cizojazyčné literatury, filmová představení s titulky. Žáci 
byli seznamovány s odlišnostmi ostatních národů a národností, jejich národnostními zvyky a tra-
dicemi.
    
ZŠ Litvínovská 600   
Multikulturní výchova je na základní škole začleněna do vzdělávacího a výchovného procesu na 
několika úrovních. Jednak je zařazována průběžně do předmětů prvního i druhého stupně základní 
školy a dále je vyučována ve formě třídních či celoškolních projektů. V letošním roce bylo pro 
celoškolní projekt zvoleno téma  ,,Zemědělská výroba a tradiční jídla v zemích EU“.
S národnostními odlišnostmi se také žáci seznamují na základě každodenní komunikace se spo-
lužáky s jinou státní příslušností.      
    
Shrnutí
Multikulturní výchova je zahrnuta do ŠVP, který mimo jiné žáky seznamuje s rozmanitostí různých 
kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci celoročně pracují na jednotlivých projektech, jejichž 
výstupy jsou prezentovány při celoškolních akcích, jež jsou přístupny i zákonným zástupcům 
žáků. Součástí třídních kolektivů bývají i žáci odlišné národnosti a jejich vzájemnou každodenní 
komunikací dochází ke vzájemné toleranci a odstraňování předsudků. Přispívají k tomu i probí-
hající besedy o tradicích, historii a zvycích. Nelze opomenout spolupráce škol s organizacemi, 
které se multikulturní výchovou zabývají, např.  Člověk v tísni či projekt Jeden svět, kde se žáci 
seznamují s tématy jako porušování lidských práv, rasismus, rozvojová spolupráce.

Prevence rizikového chování

ZŠ Na Balabence
Minimální preventivní program byl zaměřen hlavně na prevenci sociálně patologických jevů, 
poskytování dostatku kvalitních informací o dané problematice, budování pocitu bezpečí u žáků, 
rozvíjení tvůrčích dovedností žáků a schopnosti řešit problémy. Výuka ve všech předmětech zahr-
nuje výchovu ke zdravému životnímu stylu s tematickým zaměřením na výživu, zdraví, prevenci 
závislosti na omamných látkách včetně nikotinu 
a alkoholu, výherních automatech apod. Žáci 
získávali nové a rozšiřující informace, ale také 
se učili při psychosociálních hrách nácviku aser-
tivity, sebekázně, společnému řešení problémů. 
Hlavním principem programu je otevřený dia-
log se žáky, spolupráce třídních učitelů s rodiči a 
pomoc výchovného poradce či metodika preven-
ce při řešení konfliktů ve škole, popř. i mimo ni. 
Se svými problémy se mohou žáci také svěřovat 
schránce důvěry. Rodiče jsou neodkladně infor-
mováni o problému a je jim nabídnuta diskrét-
ní pomoc, popř. doporučena spolupráce s jiný-
mi odbornými pracovišti. Třídní učitelé pracují 
s kolektivem během třídnických hodin, které si 
svolávají obvykle 1 x měsíčně, popř. dle potřeby. 
V závěru školního roku jsme se zúčastnili pro-
jektu Průzkum rizikového chování a bezpečnosti 
v ZŠ na území hl.m. Prahy a v jejich okolí.

Finalisté soutěže Pay Sec Cup v roce 2009



135
Na I. stupni žáci absolvovali výuku k dopravní výchově se zaměřením na pravidla pro cyklisty.  
V rámci volitelného předmětu informatika se třída 8.B zapojila do soutěže PAY SEC CUP, která se 
týká bezpečného internetu. Žáci 9. ročníků se zúčastnili akce zaměřené na společenské chování, 
která měla velmi dobrý ohlas nejen u žáků, ale i u rodičů. Některé třídy II. Stupně navštívili filmo-
vé představení Katka, o kterém potom v třídnických hodinách diskutovali s vyučujícími.

ZŠ Novoborská
Škola má velmi podrobně zpracován minimální preventivní program a díky úzké spolupráci meto-
dika prevence, výchovného poradce, vedení školy, třídních učitelů, psycholožky PPP, Městské 
policie i policie ČR a dalších smluvních partnerů zabezpečujících osvětovou činnost je hodnocení 
školy pozitivní. Vyskytnou-li se projevy vandalismu, šikany nebo kouření je každá událost oka-
mžitě a s maximální důsledností za přímé účasti zákonných zástupců řešena. 

ZŠ Litvínovská 500
Prevence rizikového chování je součástí Školního vzdělávacího plánu Sluníčko. Snahou školy je, 
aby různé aspekty preventivného působení byly mezipředmětově koordinovány a začleňovány  
i do aktivit mimo vyučování, tj. zájmového vyučování, práce školní dužiny, ale i realizovány  
v rámci ozdravných pobytů (školy v přírodě), výjezdů k průřezovým tématům, výletů a exkurzí.

ZŠ Špitálská
Dlouhodobým cílem minimálního preventivního programu je každoročně naplňovat zvyšování 
odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, jejich vedení ke správnému sebevědomí, sebe-
hodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sama sebe, ke zvládání stresů a k  doved-
nosti řešit své problémy bez pomoci drog, alkoholu a tabáku.
Škola odebírá časopisy Prevence a Romano Vodi. Škola užívá schránky důvěry, která je pravidel-
ně vybírána a na dotazy je odpovídáno. Ve třídách probíhají pravidelné třídnické hodiny, jež byly 
věnovány zlepšování klimatu ve třídách, upevňování vztahů mezi žáky, prevenci násilí  a užívání 
drog. Někteří pedagogové využívali v rámci třídnických hodin preventivní spoty, které se promí-
tají na velkoplošné obrazovce.
Pro žáky jsou nově k dispozici tématické sady obsahující filmy zaměřené na problémy rozvojo-
vých zemí (chudoba, vzdělání, migrace, konflikty), film o nástrahách internetu a výchovné foto-
seriály s tématikou anorexie, šikany, rasismu atd.       
Všechny programy se setkaly u dětí s pozitivním ohlasem. Osvědčily se akce, které probíhaly na 
půdě školy. Programy, přednášky, besedy a projekce, kterých se účastnily jednotlivé třídy, byly 
prezentovány na internetových stránkách školy, v časopise Špitálek a v kronice školy.
  

ZŠ Litvínovská 600
Prevence rizikového chování je cílena zejména do oblasti vzdělávání, zdraví a zvyšování sociál-
ní kompetence. Dokladem může být preventivní program nazvaný Creative Battle organizovaný 
Pedagogickou, právní a psychologickou poradnou Praha, který proběhl s problematickou třídou. 
Protidrogové tématice se žáci věnují zejména na hodinách rodinné výchova a celý 2. stupeň nav-
štívil časoměrný dokument Katka, pojednávající o životě a problémech drogově závislé ženy.
Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov a je zahrnuta do schvá-
lených standardů základního vzdělávání, které zahrnují i výchovu ke zdravému životnímu stylu.  
K vytváření žádoucích postojů žáků jsou nutné i jejich konkrétní znalosti a dovednosti, mezi-
předmětově jsou tyto aspekty koordinovány. Na škole vyučují tyto předměty  učitelé,  kterým 
žáci důvěřují (rodinnou výchovu zajišťují třídní učitelé), zároveň však mají přirozenou autoritu  
a dostatečný odborný potenciál. 
Výchovně vzdělávací program respektuje specifika školy, neboť jde o školu sídlištní, přičemž 
mnoho žáků  pochází z ne zcela harmonických a finančně dobře zajištěných rodinných prostředí, 
proto  jedním z velkých problémů, se kterými se škola potýká, jsou způsoby trávení volného času 
dětí,  zejména žáků druhého stupně. Škola se tedy snaží nabídnout co nejvíce volnočasových 
aktivit – zájmové kroužky, práce na počítačích, vycházky po Praze, exkurze, lyžařský výcvik, 
adaptační kurzy a kurz zdravého životního stylu atd. Škola se snaží podporovat i mimoškolní akti-
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vity žáků např. uvolňováním žáků z vyučování z důvodu sportovních utkání a rodinných pobytů  
u moře a na horách. Na škole pracuje KMD, KMČ, organizujeme besedy s odborníky. 
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků se soustředíme na zvyšování odbornosti učitelů 
specializujících se na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Pedagogové 
jsou o dané problematice informováni v průběhu celého školního roku (provozní porady, pedago-
gické rady). Metodička prevence se pravidelně účastnila setkání metodiků prevence v OPPP.
Ve škole tvoří významnou část žáci se specifickými problémy učení, někteří i poruchami chování. 
Pro žáky 1. stupně je ve škole k dispozici speciální pedagožka a výchovná poradkyně, která se 
vedle výchovné problematiky zabývá i nápravami SPU a logopedickou péčí. Na 2. stupni pracuje 
výchovná poradkyně zajišťující kariérové poradenství a výchovné problémy žáků. Cílem naší 
školy je, aby výchovné poradkyně byly významným spojníkem mezi učiteli a žáky, aby pomáhaly 
v řešení problémů žáků a soustřeďují se u nich informace o žácích s SPU a výchovnými problémy. 
Vzniklé problémy se podle jejich důležitosti řešily pohovorem s dítětem, se zákonnými zástupci 
žáka, vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně, výchovnou komisí, případně diagnostic-
kým pobytem.

Shrnutí
Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov. Předměty, které mají 
k problematice prevence blízko vyučují většinou třídní učitelé, kteří mohou výuku propojit s pra-
videlnými třídnickými hodinami, jimž žáci důvěřují a kteří mají odbornou aprobaci. Na školách 
probíhají pravidelné třídnické hodiny, na nichž se díky otevřenému dialogu mnohdy řeší nastalé 
konflikty, otázky šikany či projevy násilí. Výchovné problémy se řeší podle jejich důležitosti poho-
vorem s dítětem, se zákonnými zástupci žáka, vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně, 
výchovnou komisí, případně diagnostickým pobytem.
Žáci mají  možnost osobní problémy řešit pomocí schránek důvěry, které jsou pravidelně vybírány 
a na dotazy je odpovídáno. Školní kolektivy se lépe poznávají nejen na pravidelných výjezdech 
škol v přírodě a lyžařských výcviků, ale i na výjezdech v rámci multikulturní výchovy určených 
žákům vyšších ročníků. Pro žáky 6. ročníků jsou organizovány adaptační kurzy, na nichž se nově 
vzniklé třídní kolektivy seznámí s třídním učitelem, ale zejména naučí se spolu komunikovat 
a řešit nastalé problémy. Žáci mají možnost navštěvovat několik zajímavých projektů, besed  
s odborníky. Školy žákům nabízejí několik zájmových kroužků, které přispívají k pozitivnímu 
trávení volného času. Žáci se též pravidelně absolvují výuku k dopravní výchově na dopravním 
hřišti MČ Praha 9. 
Každá škola má svého garanta, většinou to je i preventista, kterým je kvalifikovaný pedagog, jenž 
se pravidelně účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence.

Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech,

ZŠ Na Balabence
Spolupráce se školou v Bad-Abbachu,  v tomto roce se však neuskutečnilo společné setkání.

ZŠ Novoborská
Škola se v loňském školním roce zapojila do Rozvojového programu MŠMT na zkvalitnění vzdě-
lávání na základních školách.

ZŠ Litvínovská 500
Škola se zapojila do projektu Adopce na dálku v rámci projektu Cambridge Day.

ZŠ Špitálská
Škola se rozvojových a mezinárodních programů neúčastnila

ZŠ Litvínovská 600
Škola se rozvojových a mezinárodních programů neúčastnila
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Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité 

ZŠ Na Balabence
Během školního roku 2009/2010 proběhla na škole kontrola pracovníky ČŠI. Ta byla zaměřena 
kromě jiného i na podrobnou analýzu vzdělávacího programu, který  ČŠI shledala jako kvalitní 
dokument zcela v souladu s RVP pro základní vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci ocenili, 
že úsilí, které vložili do tvorby ŠVP, došlo uznání.
V tomto roce jsme se ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřili především na rozvoj klíčových 
kompetencí a začlenění průřezových témat. V osobnostní a sociální výchově byla klíčová přede-
vším komunikace a podpora morálního rozvoje. Tomu přispěl na I. stupni i nový projekt nazva-
ný Pohádkový týden, který měl u dětí velký ohlas. Jako každoročně se na II. stupni uskutečnil  
v závěru školního roku Projektový týden 9. ročníků, kteří se svými třídními učiteli navštívili mno-
ho zajímavých míst v Praze, kromě jiného i exkurzi v Pražských kolektorech, kde se žáci zajíma-
vým způsobem seznámili s prací technických služeb hl. města Prahy. Osobnostní rozvoj jsme opět 
podpořili účastí na mnoha soutěžích, jak sportovních, výtvarných, recitačních, tak i vědomostních. 
V rámci multikulturní výchovy se v hodinách zeměpisných seminářů vytvářely projekty vztahující 
se k jednotlivým kulturám. Na přání žáků byl zaveden kroužek nejen anglického, ale i ruského  
a francouzského jazyka, pro cizince, kteří navštěvují naši školu pak kroužek českého jazyka. Opět 
jsme byli požádáni pomoci při organizaci Turnaje národnostních menšin, kde se žáci setkali se 
sportovci mnoha zemí světa. Velkou pozornost jsme i v tomto roce věnovali environmentální 
výchově. Všechny třídy se zapojili do projektu Den Země, starší žáci pak pokračovali v plně-
ní úkolů souvisejících s programem Recyklohraní, který probíhá na naší škole již několik let.  
V rámci školních výletů pak žáci navštěvovali nejrůznější kouty ČR, zúčastnili se výjezdů na ško-
lu v přírodě v Krkonoších apod. Úspěšně pokračovalo i třídění odpadových surovin, zejména sběr 
starého papíru a charitativní sbírky, do kterých jsme se opět zapojili. Téma mediální výchovy bylo 
kromě jiného plněno i ve spolupráci s agenturou MEDIA, která nabídla našim žákům možnost 
vyzkoušet si práci v televizním studiu. Stejně jako vloni si starší žáci II. stupně připravili slavnost-
ní Rozloučení s deváťáky, které si sami organizují a moderují. Na této akci byli nejen členové naší 
školské rady, ale i pan Dominik Hašek, který předal pamětní listy. Slavnostně také proběhlo Vítání 
prvňáčků, které se uskutečnilo ve spolupráci se školní družinou.
I ve školním roce 2009/2010 jsme pokračovali ve zlepšování materiálně technických podmínek 
pro práci pedagogů i žáků. Pomohl nám zejména příspěvek na učební pomůcky v závěru roku 
2009, díky němuž se podařilo zcela modernizovat počítačovou učebnu ve staré budově, vybudovat 
učebnu s interaktivní tabulí pro I. stupeň a pořídit další programové vybavení pro výuku žáků v 
oblastech jazyků, matematiky, fyziky, chemie, prvouky apod. Tento finanční příspěvek zásadně 
pomohl ke zlepšení práce s moderní technikou. Žáci se díky novým programům a vybavení mohou 
aktivně zapojovat do vyučování, protože je učební látka podávána pro ně mnohem přitažlivější 
formou.
Také prostředí školy bylo modernizováno. Podařilo se položit dlažbu a provést barevnou výmalbu 
ve 3. patře, takže byla dokončena celková oprava podlah ve staré budově. Byla vyměněna další 
část starých a poškozených radiátorů, dokončeno zavedení teplé vody do všech WC, provedena 
oprava ležatých rozvodů vody a velmi pěkně byla provedena rekonstrukce ve větší z tělocvičen.  
V panelové přístavbě pokračovala výměna starých oken za plastová a část budovy byla oddělena 
pro využití mateřským centrem Knoflík. Díky MČ Praha 9 bylo rekonstruováno zařízení klimati-
zace ve školní jídelně a prostory školního hřiště. Ke zkvalitnění školního prostředí přispělo nepo-
chybně i malování, zejména barevné, které zpříjemní pobyt v prostorách školy nám všem.

ZŠ Litvínovská 500   
Škola chce i nadále zajišťovat  jak oborovou tak klinickou praxi studentům PedF UK, neboť škola 
je fakultní školou PedF UK. I nadále je škola zapojena v projektu Camridge Day, adopce na dál-
ku.
    
ZŠ Špitálská
Podařilo se zlepšit klima školy, upravily se vztahy mezi učiteli, mezi vedením a učiteli, rodiči  
a učiteli, vedením a rodiči, vedením a zřizovatelem a dalšími veřejnými organizacemi. Vzhledem 
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k dlouhodobému záměru školy jsme upravili a doplnili ŠVP o výuku cizího jazyka od 1. ročníku, 
nabídku dalších volitelných předmětů. 
Spolu s agenturou Kroužky probíhá na naší škole řada zajímavých aktivit.
Od II. pololetí dva dny v týdnu mají žáci v odpoledních hodinách volný přístup na internet, kde se 
mohou učit, procvičovat učivo, vyhledávat informace.
V I. pololetí proběhla beseda se spisovatelem Jiřím Macounem spojená s autorským čtením knihy 
Plus minus Max. Děti byly nadšené, tato akce byla přínosem pro rozvoj čtenářské gramotnosti  
a podnítila děti ke čtení dalších knih. Školní knihovna spolupracuje s Albatrosem a KMČ. Ve spo-
lupráci s Odborem ochrany obyvatelstva uspořádala naše škola akci, která seznámila naše žáky  
s fungováním integrovaného záchranného systému. Na jednotlivých stanovištích popisovali  
a předváděli svoji práci příslušníci Policie ČR, vojenské policie, záchranáři, zdravotníci, hasiči, 
veteráni a další. Žáci si odnesli důležité informace o tom, jak se chovat v krizových situacích.

ZŠ Litvínovská 600       
Prioritou školy je vychovávat samostatné a cílevědomé žáky se základním globálním přehledem 
ve všech vzdělávaných oblastech. Jako prvořadé škola vidí  získání základních komunikačních 
dovedností jak v mateřském, tak cizím jazyce a počítačové gramotnosti žáků.
Rozvoj jazykových dovedností se škola snaží zajistit kvalitními aprobovanými vyučujícími, mož-
ností konverzace s rodilým mluvčím a organizováním pobytů v zahraničí. 
Rozvoj počítačové gramotnosti škola zajišťuje ve spolupráci se Soukromou školou výpočetní 
techniky Litvínovská 600, díky níž je škola nadstandardně vybavena osobními počítači. Za finanč-
ní podpory MŠMT a MČ Praha 9 má škola nově vybudovanou multimediální jazykovou učebnu, 
která napomáhá k dalšímu zkvalitnění výuky jazyků.
Vedle dvou počítačových učeben je po jednom PC instalováno v každé kmenové třídě, čímž je 
umožněno žákům procvičování a upevňování znalostí pomocí výukových programů. Práci s počí-
tačem zvládají již i žáci ve 2. ročníku. Své dovednosti žáci rozvíjejí i při práci v internetovém 
klubu. Od 5. ročníku mají všichni žáci začleněnu do vzdělávacího programu
výuku výpočetní techniky.
Díky deseti dotykovým  tabulím, instalaci dalších tří dataprojektorů a postupnému ozvučování 
učeben, je průběžně zkvalitňována výuka všech předmětů. Všichni vyučující jsou také průběžně 
vzděláváni i v oblasti práce s ICT technikou.         
Výchovou k toleranci se škola snaží vychovávat žáky, kteří se dokáží navzájem respektovat, ale  
i pomoci jeden druhému.
Škola hodlá i nadále pokračovat v navázané spolupráci s mateřskými školami a tím prezentovat 
svou práci v široké rodičovské veřejnosti.

 Shrnutí
Na našich dvou školách proběhly kontroly České školní inspekce. Inspektoři hodnotili ŠVP obou 
základních škol, přičemž ŠVP u ZŠ Na Balabence zhodnotili jako kvalitní dokument, který je 
zpracován v souladu s RVP ZV. ŠVP ZŠ Novoborské trpí spíše formálními nedostatky a není tak 
zcela v souladu s RVP. Tyto nedostatky však již byly k prvnímu září odstraněny. Průběh vzdělávání 
a dosahování klíčových kompetencí obou škol  však přispívají k rozvoji osobnosti žáků. Je však 
třeba důsledněji podporovat sebereflexi a vzájemné hodnocení žáků. Inspektoři objevili drobné 
nedostatky ve vedení třídních knih. 
Všechny školy, jejichž zřizovatele je Městská část Praha 9 se ve školním roce 2009/2010 více 
zaměřily na projektové dny, jejichž společným tématem byla environmentální a multikulturní 
výchova.  Dokladem toho může být i spolupráce s mnoha partnery jako je Červený kříž, Městská 
policie  a Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, Tereza či Člověk v tísni. Školy již 
tradičně spolupracují s mateřskými školy, zejména pracují s předškoláky, a v této spolupráci chtějí 
i nadále pokračovat.
Školy modernizovali materiálně technických podmínek pro práci pedagogů i žáků. Školy účelně 
využili příspěvek na učební pomůcky v závěru roku 2009, díky němuž vybavily učebny interak-
tivními tabulemi a pořídili další programové vybavení pro výuku žáků v oblastech jazyků, mate-
matiky, fyziky, chemie, prvouky. 
Údaje převzaty z Výroční zprávy Městské části Praha 9, oblast základního vzdělávání
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 Nová základní škola Spektrum – ideální škola
Ideální škola v představách dětí je, že se jim daří a s učiteli „kámoší“. Rodiče by zase rádi, aby 
pedagogové přistupovali k jejich potomkům individuálně a postarali se o ně po celou dobu, co jsou 
v zaměstnání.
To všechno nabízí nově otevřená Základní škola Spektrum na Proseku. Je zařazena do sítě škol 
MŠMT ČR a zabezpečuje komplexní základní vzdělání na prvním stupni se zřetelem na indivi-
duální zvláštnosti dětí. „Naším cílem je vytvořit školu domácího typu, kde se všichni známe a 
navzájem si pomáháme.
Tomu odpovídá i námi vybrané motto – nikdo není dokonalý. Ale o zdokonalení se budeme svou 
každodenní činností všichni usilovně snažit,“ říká jednatelka školy Lucie Bartošová. Nadstan-
dard školy Spektrum spočívá v tom, 
že ve třídách bude maximálně dva-
cet žáků. „Tak se budou moci učitelé 
věnovat dětem individuálně, respek-
tovat a podporovat jejich nadání, dát 
jim prostor pro jejich vlastní nápady. 
Také hodnocení kluků a holčiček by 
mělo vyznít tak, aby je motivovalo 
k další činnosti,“ vysvětluje Lucie 
Bartošová. Angličtina se vyučuje od 
první třídy s tím, že z tří hodin týdně 
dvě povede rodilý anglický mluvčí. 
Odpoledne mají děti k dispozici nej-
různější kroužky a družinu otevřenou 
od 7 do 8.30 a od 12 do 17 hodin. 
Všude sem je doprovodí pedagogo-
vé. Více se o ZŠ Spektrum můžete 
dozvědět při zahradní slavnosti, 
která se koná 8. června od 16 hodin  
v areálu školy, Kytlická 757, Praha 9-
Prosek, tel.: 283 882 044, www.zsspektrum.cz. Budoucí prvňáčci projdou kouzelnou zahradou, 
kde splní úkoly pohádkových postav a nakonec budou pasováni na  koláky. Doprovodit je mohou 
rodiče i kamarádi.

ZŠ Spektrum - Když je škola hrou 
Při hodině češtiny skládají slova z písmenek a usilovně se snaží, aby byli nejrychlejší, při matema-
tice počítají kamínky a paní učitelka přitom hraje na kytaru… čtrnáct neposedných prvňáčků ze 
Základní školy Spektrum v Kytlické ulici na Proseku už čtvrtý měsíc poznává, co je škola. 

Vlastně by se slušelo říct, co je škola hrou. 
„Snažíme se vytvořit školu domácího typu, 
kde se všichni známe a navzájem si pomá-
háme a k režimu učení vedeme děti postup-
ně,“ říká učitelka prvňáčků Kateřina Ehleno-
vá. „Tomu odpovídá i námi vybrané motto 
– nikdo není dokonalý. Ale o zdokonalení 
se svou každodenní činností všichni usilov-
ně snažíme.“ Díky malému počtu chlapců  
a dívek ve třídě (ani v budoucnosti jejich 
počet nepřekročí dvacítku) se pedagog může 
každému dítěti věnovat individuálně, respek-
tovat a podporovat jeho nadání, dát mu pro-

Budova ZŠ Spektrum
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stor pro jeho vlastní nápady. „Jsou tu děti, které přišly do první třídy s tím, že už znají písmena, ale 
i takoví, kteří se hůř soustředí na výuku. Těm prvním tedy dávám složitější úkoly, s těmi druhými 
probírané učivo neustále pilujeme. Hodnocení všech však musí vyznívat tak, aby je motivovalo  
k další činnosti,“vysvětluje Kateřina Ehlenová. 
Od první třídy se v ZŠ Spektrum vyučuje také angličtina. Z tří hodin týdně dvě vede rodilý anglic-
ký mluvčí. A nyní škola požádala MŠMT ČR o souhlas k vytvoření bilingvní (dvojjazyčné) třídy. 
Odpoledne mají děti k dispozici nejrůznější kroužky – angličtina, počítače, plavání, a družinu 
otevřenou po dohodě s rodiči od 7 do 8.30 a od 12 do 17 hodin. Všude sem prvňáčky doprovází 
pedagogové.

Metropolitní univerzita Praha 
Metropolitní univerzita Praha obdržela koncem loňského roku ocenění za nejlepší program/pro-
jekt ve prospěch mladých lidí se zdravotním postižením. Z rukou francouzského ministra školství 
Xaviera Darcose ji převzal v Paříži rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma,M.A., CSc. Toto 
ocenění udělila u příležitosti předsednictví Francie v Evropské unii francouzská národní organiza-
ce ONISEP pouze jediné instituci z České republiky.
Metropolitní univerzita Praha získala ocenění za projekt „Škola bez bariér“ – Program pomoci 
studentům se zdravotním postižením. Tento ojedinělý sociální program realizuje pod záštitou pri-
mátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma.
Výjimečnost programu tkví v jeho komplexnosti  
a rozsahu. Zahrnuje úplnou bezbariérovost všech 
budov školy, zcela bezplatné vysokoškolské vzdělání, 
bezplatné poskytování učebních pomůcek (notebooky, 
diktafony), literatury a služeb po celou dobu studia, 
možnost specifického studijního režimu a přizpůsobe-
ní komunikace individuálním dispozicím, péči studijní 
poradkyně, vytvoření
zázemí formou Denního centra s volným přístupem na 
internet, možnost bezbariérového ubytování ve vlastní 
studentské koleji. Ale i zajištění volnočasových aktivit 
(Školní sportovní klub, exkurze atd.) nebo pomoc při 
profesním startu. V roce 2007 byla vytvořena tréninko-
vá pracoviště, která umožňují studentům získat praxi  
v oblasti sociální, právní, vzdělávací i administrativní. 
Díky tomuto programu získávají mladí lidé s handi-
capem vysokoškolské vzdělání, Metropolitní  uni-
verzita Praha získala ocenění za projekt „Škola bez 
bariér“ – Program pomoci studentům se zdravotním 
postižením. Tento ojedinělý sociální program realizu-
je pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla 
Béma. Výjimečnost programu tkví v jeho komplex-
nosti a rozsahu. Zahrnuje úplnou bezbariérovost všech 
budov školy, zcela bezplatné vysokoškolské vzdělání, 
bezplatné poskytování učebních pomůcek (notebooky, 
diktafony), literatury a služeb po celou dobu studia, 
možnost specifického studijního režimu a přizpůsobe-
ní komunikace individuálním dispozicím, péči studijní 
poradkyně, vytvoření zázemí formou Denního centra  
s volným přístupem na internet, možnost bezbariéro-
vého ubytování ve vlastní studentské koleji. Ale i zajištění volnočasových aktivit (Školní sportov-
ní klub, exkurze atd.) nebo pomoc při profesním startu. V roce 2007 byla vytvořena tréninková 
pracoviště, která umožňují studentům získat praxi v oblasti sociální, právní, vzdělávací i adminis-
trativní. Díky tomuto programu získávají mladí lidé s handicapem vysokoškolské vzdělání, které 

Přednáška profesora Mika Pugha z University of Bradford 
 ve Velké Británii
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jim umožňuje lépe se zařadit do běžného života 
a získat uplatnění na trhu práce.
 O univerzitě 
Metropolitní univerzita Praha vznikla jako 
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních 
vztahů v roce 2001. Od počátku bylo mož-
né studovat obor Veřejná správa, ke kterému 
se následně přidávaly další obory jako např. 
Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy  
a evropská studia a další. V roce 2008 poskyto-
vala univerzita vzdělání v sedmi bakalářských, 
čtyřech magisterských a jednom doktorském 
oboru, u většiny z nich pak prezenční i kom-
binovanou formou. „Naše vysoká škola se  
v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí 
jak počtem studentů a kvalitou akademického 
sboru, tak prostorovým zajištěním,“ říká rektor Metropolitní univerzity Praha prof. PhDr. Michal 
Klíma, CSc., M. A. a pokračuje: „V roce 2007 jsme ve spolupráci s Ústavem mezinárodních 
vztahů, v. v. i., získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská 
studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního typu. V důsledku toho změnila naše vyso-
ká škola v prosinci 2007 název na Metropolitní 
univerzita Praha.“ V současné době  má univer-
zita také tři regionální střediska - v Plzni, Liberci  
a Hradci Králové. Její studenti mohou využívat  
i rozsáhlou nabídku zahraničních studijních 
pobytů, nejširší svého druhu mezi soukromý-
mi vysokými školami. Možnost studovat mají 
na univerzitách v USA, Kanadě, Velké Británii, 
Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, 
Švédsku a Dánsku. 
Cena Handinnov Europe 2008 odměňuje pří-
kladné úsilí vyvíjené ve prospěch mladých lidí 
se zdravotním postižením v jednotlivých státech 
Evropské unie. Jednalo se již o pátý ročník udě-
lování této ceny a účastnit se mohly různé aso-
ciace, školská zařízení apod., která se nacházejí 
v členských zemí EU. Cena vznikla díky pod-
poře známých osobností, oficiálních partnerů a 
Evropského fóra osob se zdravotním postižením. 

Miniškolky z mateřských center i obýváků 
Před nedávnem proběhly v Praze 9 zápisy do mateřských  kol. Koncem dubna, když začala přichá-
zet oznámení o přijetí či nepřijetí, zamrzl mnoha maminkám úsměv na rtech. Pro spoustu tříletých 
dětí, zvláště pak dětí maminek na mateřské dovolené nebo nezaměstnaných, nebylo v devítkových 
školkách místo. Ze všech žádostí v osmi školkách Prahy 9 bylo přijato 381 dětí, což je o dvacet 
více než v loňském roce. Od roku 2003, kdy mateřské školy Prahy 9 navštěvovalo celkem 860  
kluků a holčiček, sem dnes chodí o 120 dětí více. Počet přijatých dětí se také rok od roku zvyšu-
je.
V roce 2003 to bylo 243 dětí, dnes 381. Přestože se městská část snaží o zvýšení počtu míst, stá-
le to zřejmě nestačí. „Jde o to, že se oproti době před pěti lety výrazně prodloužila doba pobytu 
dětí v mateřských školách. Dnes chtějí do školky děti, kterým ještě nejsou tři roky, a odcházejí až  
v sedmi letech,“ říká místostarosta MČ Praha 9 Zdeněk Davídek a dodává: „Navíc jsme zjistili, že 

Utkání vozíčkářů ve florbale

Promoce vozíčkářů v roce 2009



���
o místa ve školkách žádají i maminky, které nesplňují podmínky pro přijetí svého dítěte, například 
nenastoupí do zaměstnání, i když do své žádosti uvedly, že pracují. Pokud se toto při namátkových 
kontrolách, které chceme dělat, prokáže, budeme nuceni sáhnout k sankcím.“ Pro matky, jejichž 
dítě se do školky nedostalo a ony musí nastoupit do zaměstnání, zbývá jediná varianta – využít 
soukromé zařízení. Takových je již v dnešní době v Praze 9 dostatek. 

Soukromá školka integruje děti s postižením 
Nejstarší soukromou mateřskou školou je Pro Family na Proseku. Funguje od roku 1992 a dnes 

již má tři provozovny, na Prose-
ku dvě a jednu v Měšicích. Každá 
školka disponuje dvěma třídami po 
čtyřiceti dětech. Zařízení je urče-
no zejména pro tříleté až šestile-
té děti. Přijímá také děti od dvou  
a půl let, ale v omezeném počtu.
Provozní doba školky je od 7 do 19 
hodin, přičemž lze využívat celoden-
ní nebo půldenní provoz. 

Mateřská škola má jedno specifi-
kum
„Pro naše děti děláme rozvozy dětí 
v odpoledních hodinách a také noční 
hlídání, například pokud mají rodiče 
noční směny, nebo i pokud chtějí jít 
třeba do divadla,“ říká ředitelka bc. 
Eugenie Hamplová. Mateřská škola 

Pro Family je specifická také tím, že od počátku přijímá i děti se speciálními potřebami. „Inte-
grujeme děti tělesně postižené, s dětskou obrnou, děti se sluchovými i zrakovými vadami. Školka 
dostává peníze na pedagogického i osobního asistenta pro tyto děti a můžu říct, že po sedmnácti 
letech zkušeností funguje integrace těchto dětí do běžného kolektivu naprosto bez problémů,“ 
dodává Eugenie Hamplová. 

Jesle nahradí hlídací kluby 
Vedle zavedených soukromých za-
řízení se začínají objevovat nové 
agentury a občanská sdružení, kte-
rá se snaží nabídnout maminkám 
náhradní variantu za školky nebo  
i chybějící jesle. Takovým případem 
je Radka Králová, která se rozhodla 
opustit své zaměstnání produkční a 
věnovat se dětem. „Rozhodla jsem 
se otevřít malou školičku pro zhruba 
deset dětí, protože nejsem zastáncem 
au pair a hlídání doma a myslím si, 
že děti potřebují kolektiv,“ vysvětlu-
je Radka Králová. V příjemném pro-
středí rodinného domu se zahradou 
na starém Proseku vybudovala paní 
Králová z třípokojového bytu pro-

stor pro hlídání těch nejmenších dětí. Hlídací klub Eliška nabízí péči o děti od sedmi měsíců, a to 
pod  ohledem odborného pedagoga i zdravotníka. Eliška nabízí prostor pro maminky, které pracují 
na poloviční úvazek, ale také je zde možnost postarat se o dítě třeba jen na tři hodiny, když matka 
potřebuje něco vyřídit. Hlídání není věkově omezeno, podle Radky Králové je integrace různě 
starých dětí výhodou. „Myslím si, že je dobré mít v kolektivu různě staré děti, protože ty starší ty 
mladší motivují a naučí se navzájem se respektovat,“ říká.

Pro Family - lyžařský zájezd 2009
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Klub funguje od 8 do 18 hod., i o prázd-
ninách. Nabízí také možnost stravování a 
je vybaven rovněž postýlkami. „Nabízíme 
aktivní hlídání. S dětmi si budeme nejen 
hrát, ale také procvičovat získané doved-
nosti a učit se dalším. Za obrovskou výhodu 
považuji možnost využití zahrady,“ dodává 
ještě ke svému klubu Radka Králová. 

Z mateřského centra školičkou 
Na hlídací agentury se v poslední době pře-
orientovávají také již zavedená mateřská 
centra. Vysočanský klub Woutíkův svět byl 
původně především prostorem pro zájmové 
kroužky apotkávání rodičů s dětmi. Dnes 
se prioritou stává školička. „Prozatím nabí-
zíme hlídání jednorázové - dvouhodinové, 
čtyřhodinové nebo půldenní. K tomu běží 
kurzy,“ říká k současnému provozu ředitel-
ka Jaroslava Cermanová. V nejbližší době 
však centrum chce provoz rozšířit na celo-
denní. „Nejdříve jsme si chtěli zmapovat, 
jaký je zájem o hlídání, a protože jsme 
zjistili, že tato služba opravdu maminkám 
chybí, rozhodli jsme se provoz rozšířit,“ 
vysvětluje Jaroslava Cermanová. To je mož-
né také díky vybavení centra vyhovujícím 
sociálním zařízením včetně sprch, postýlek 
a kuchyně. Díky dvěma hernám a tělocvič-
ně je potom také možné ve Woutíkově svě-
tě kombinovat hlídání velmi malých dětí  
s těmi staršími. Ve Woutíkovi hlídají děti od 
šesti měsíců do čtyř let. „Děti budou rozdě-
leny do skupin podle věku a podle toho se  
s nimi bude také pracovat,“ říká ředitelka. 

Dopolední chvilky bez maminky 
V Centru volného času na Proseku se 
vzhledem k současné situaci také roz-
hodli otevřít školičku pro děti, které se 

nedostaly do mateřské ško-
ly. Je určena dětem od 2,5 do  
5 let a probíhá dvakrát týdně (úte-
rý a čtvrtek) od 9 do 12 hodin. 
„Snažíme se reagovat na součas-
ný nedostatek míst v mateřských 
školách. Naše miniškolička je 
míněna jako doplněk rodinné 
péče. nejde ovšem jen o pouhé 
hlídání dětí, ale o pečlivě naplá-
novaný pravidelný program,“ říká 
ředitelka Mgr. Radka Nevosado-
vá. Podle ní je také důležité, aby 
děti byly ve známém kolektivu  
a s lidmi, kterým věří. Péči o děti 
proto zajistí dvě stálé a zkušené 

V mateřském centru Knoflík

Herna v miniškoličce Bertuška

Miniškolička Bertuška - Martinský bál 2009
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lektorky s pedagogickým a zdravotním vzděláním. Ve školičce se bude pracovat se skupinkou 
maximálně 8 až 12 dětí, které by zde měly získávat sociální zkušenosti a rozvíjet své schopnosti 
a dovednosti. „Záměrem je vytvoření příjemného prostředí pro zdravý růst a vývoj dětí, pěkného 
místa pro zvykání a hru malých dětí v kolektivu mimo rodinu a také vytvoření vlídnějšího prostře-
dí rodičům pro sladění pracovního a rodinného života,“ vysvětluje Radka Nevosadová.

Prosek 
Pro Family – soukromá MŠ, www.profamily.cz 
Centrum volného času – miniškolička dvakrát týdně od 9 do 12 hodin pro děti od dvou a půl do 
čtyř let, hodinové hlídání, www.cvcpraha9.cz ,
Stacionář Českolipská - celodenní pobyt dětí zaměstnaných rodičů – od 1 do 4 let, hodinové hlí-
dání dětí od 1 – 5 let, www.praha9.cz,
Klub Eliška – celodenní i hodinové hlídání pro děti od 6 měsíců, kalovka.radka@seznam.cz Vyso-
čany KMC 
Knoflík – miniškolička dvakrát týdně od 8 do 12 hodin pro děti od 1 do 4 let, http://www.volny. 
cz/kmc.knoflik/ 
Woutíkův svět – miniškolička denně pro děti od 6 měsíců do 4 let, www.hopklub.cz 
Beruška– soukromá MS, www.beruska- ssk.cz 

Střední škola slaboproudé elektrotechniky 
 nakročila k vyššímu odbornému vzdělání

Dříve Střední odborné učiliště elektrotechnické, pak Střední škola slaboproudé elektrotechniky 
a nyní Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky. To jsou proměny jedné 
školy z Novovysočanské ulice v Praze 9, kterou nechala postavit Tesla na vybombardovaných 
základech Marconiho továrny pro své učně.
Svými proměnami v posledních čtyřech letech se zařadila mezi nejmodernější veřejné školy  
v Praze. Její ředitelkou je Ing. Marcela Davídková, CSc. 
Paní ředitelko, když už jsme začali o vaší škole - jak vypadala, když jste do ní nastoupila? 
„Bylo třeba zachránit to základní. Takže jsme rovnou střechu, kterou všude zatékalo, nahradili 
novou valbovou, stará dosluhující kotelna byla přeměněna na novou, plynovou s moderní regu-
lací provozu, za provozu se rekonstruovala jídelna, vyměňovala okna v celé budově, budova se 
zateplovala. Škola přebrala do své správy odloučené pracoviště, kde probíhá praktická výuka části 
studentů. A mohla bych ještě dlouho pokračovat. Dneska už ovšem máte nejen učebny s nejmo-
dernější technikou, ale i víceúčelové sportoviště… To je díky grantům financovaným z Evropské 
unie. Díky první úspěšné žádosti o evropský grant nechala škola v roce 2005 vybudovat na své 
zahradě víceúčelové sportoviště, jehož součástí je i odpočinková plocha s lavičkami. Následovala 
– rovněž úspěšná – žádost o další grant. V rámci této akce opět s přispěním Evropské unie jsme 
vybudovali Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT, tzv. Centrum CEVELIT,  
a vybavili jsme učebny nejmodernější technikou, jako jsou videokonference, interaktivní tabule, 
IP telefonie a podobně. Zázemí a technické vybavení je nyní na špičkové úrovni. Partnerem tohoto 
projektu byla i Městská část Praha 9.“
Nyní zahajujete provoz vyšší odborné školy. Jaká je cesta k ní? 
„Složitá. Museli jsme žádat našeho zřizovatele, tedy Magistrát hlavního města Prahy, aby vyšší 
odbornou školu zřídil, a současně jsme na Ministerstvo školství ČR zaslali žádost o akreditaci 
vzdělávacího programu, což je vlastně náplň vyšší odborné školy. Vzhledem k některým adminis-
trativním problémům celé řízení trvalo poměrně dlouho. Z jaké filozofie jste při zřizování vyšší 
odborné školy vycházeli? Přísně jsme se drželi svého „kopyta“ a slaboproudé elektrotechnické 
obory jen vertikálně rozšiřujeme a přizpůsobujeme potřebám praxe. Znamená to, že když má 
uchazeč zájem o studium, může se ve škole vyučit náročnému oboru a získat výuční list, nebo 
získat maturitu buď rovnou ve čtyřletém oboru, nebo po vyučení v rámci dvouletého nástavbové-
ho studia. Škola se maximálně snaží spolupracovat s praxí a vycházet vstříc jejím potřebám. Teď, 
když jsme se stali vyšší odbornou školou, k nám mohou nastoupit absolventi všech středních škol, 
kteří získali maturitní zkoušku. 
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O co jste rozšířili svou vzdělávací nabídku? O vyšší odborné vzdělávání v oblasti informačních 
technologií zakončené získáním titulu DiS, – diplomovaný specialista. V prosinci loňského roku 
nám byl akreditován vzdělávací program „Přenosové a síťové technologie“. Zatím je vzdělávání 
možné pouze denní formou, ale budeme žádat ještě o akreditaci programu i pro dálkové studium, 
čímž by se zpřístupnilo vzdělávání i zaměstnaným uchazečům. Na vzdělávacím programu vyššího 
odborného vzdělávání jsme si dali záležet. Byl navržen ve spolupráci s odborníky z elektrotech-
nické fakulty ČVUT a jeho náplň je koncipována tak, aby studenti VOŠ byli úspěšní při dalším 
možném pokračování ve studiu na FEL ČVUT. Platí to ovšem i naopak. Znamená to, že vysoko-
školský student může přestoupit ke studiu na VOŠ s tím, že část již absolvovaného studia mu může 
být uznána.“ 
Jaké uplatnění mají vaši studenti v praxi? Nerozšiřují řady nezaměstnaných? 
V žádném případě. Naši absolventi nepatří mezi nezaměstnané. I proto, že vedení naší školy orga-
nizuje schůzky – workshopy zástupců odborných firem s žáky přímo v konferenčním sále v areálu 
školy, navíc naši studenti chodí do jednotlivých podniků a společností na odbornou praxi a mnozí 
z nich pak v těchto firmách zůstávají. Také při koncipování vzdělávacího programu vyššího odbor-
ného vzdělávání jsme spolupracovali s vedením firem, které takto vzdělané odborníky potřebují. 
Kromě zajišťování dlouhodobých praxí pro studenty budou také zadávat téma absolventské práce, 
aby studenti řešili opravdu problémy praxe.“ 
Do kdy je třeba podat přihlášky na VOŠ?
„Přihlášky ke vzdělávání na VOŠ se podávají do 31. května 2009. Přijímací řízení proběhne for-
mou rozhovorů v druhé polovině června. Školné je podle vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání 
3000 korun za školní rok a hradí se ve dvou splátkách – za zimní a letní období.
Kapacita prvního ročníku VOŠ bude čtyřicet míst.“ 
Rozhovor vedla Marie Kurková

Školství - různé - aktivity
 Základní škola Na Balabence

Chcete mít ze svého syna dobrého fotbalistu? Pošlete ho do stejné školy, kam chodil i Tomáš  
Poštulka, Patrik Berger, Pavel Horváth, Petr Gabriel…
Sport vhodně spojený se školou, to je projekt fotbalového klubu Meteor Praha ve spolupráci se ZŠ 
Na Balabence. Ta i ve školním roce 2009/2010 otevírá sportovní třídu pro budoucí šesťáky. Žáci 
budou v hodinách tělesné výchovy pod dohledem Víta Caudra, který je profesionálním trenérem 
klubu.
Můžete projekt v základní škole Na Balabence přiblížit? 
Každoročně otevíráme sportovní třídu, která je zaměřena na fotbal. Samozřejmě lze stávající spor-
tovní třídy, dnešní šestou a sedmou, doplnit – na začátku školního roku i v jeho průběhu. Kluci 
mají výuku tělesné výchovy týdně rozšířenu o tři hodiny, celkem tedy na pět hodin. Dvě hodiny se 
vyučuje podle školního vzdělávacího programu.
Na co jsou hodiny tělesné výchovy zaměřeny? 
Na všestranný rozvoj žáků. Věnujeme se zejména věcem, s nimiž děti nepřijdou tolik do praxe 
na tréninku. Jedná se především o rozvoj individuálních dovedností s míčem, obcházení soupeře, 
koordinační cvičení, akrobacii. Také se věnujeme sportovní gymnastice. Jakými tréninkovými 
možnostmi škola disponuje? Má k dispozici venkovní hřiště s umělým povrchem, hřiště na bas-
ketbal a běžeckou dráhu s tartanovým povrchem. Dále využíváme dvě výborně vybavené tělo-
cvičny. 
Mohou vaši sportovní třídu navštěvovat i fotbalisté z jiných oddílů? 
Samozřejmě. 
Nepřijdou žáci během hodin sportovní přípravy o některé důležité předměty? Ne. Pro jednotlivé 
třídy jsou dané počty hodin, které samozřejmě nesmíme překročit. Žáci sportovní třídy přijdou  
o méně potřebné předměty, jako jsou výběrové předměty a výchova ke zdraví. S tou se ale počítá 
v rámci hodin sportovní přípravy.
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Kde se mohou rodiče dozvědět o tomto fotbalovém projektu více? 
Stačí, když mi zavolají na číslo 733 107 290 nebo pošlou e-mail na adresu vit.caudr@fkmeteorpr 
ha. cz.  (Rozhovor vedla Marie Kurková)

Jarní prázdniny se sportem ve Sportcentru Duo

Městská část Praha 9 uspořádala ve dnech 2. až 6. března pro žáky základních škol sportovní 
prázdniny.
Uskutečnily se ve spolupráci se Sportcentrem Duo, Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9– Prosek již 
po šesté. Děti se mohly zúčastnit turnajů v bowlingu, zaplavat si v bazénu nebo si zahrát ricochet. 
Plavání bylo každý den od 9.00 – 11.00, turnaje v bowlingu od 11.00 – 13.00 a ricochet od 9.00 
– 13.00 hodin. Pro žáky základních škol MČ Praha 9 (po předložení orazítkované kartičky, kterou 
obdrží ve škole) bude VSTUP ZDARMA!

Letošní Brána do historie vedla na Pražský hrad 
Praha má celou řadu bran – známých i méně známých. Bránou do historie se však může chlubit 
pouze Praha 9. 
Již pošesté se otevřela v KD Gong. Brána do historie je totiž vědomostní soutěž pro žáky druhého 
stupně základních škol naší městské části. Letošní téma se po pěti letech vrátilo na Pražský hrad 
a Hradčany. Pět osmičlenných soutěžních týmů prokazovalo své vědomosti a bojovalo o body  
v osmi soutěžních kolech.V některých soutěžích museli soutěžící sáhnout hluboko do svých pamě-
tí, v některých museli zapojit fantazii, v některých šlo o správně zvolenou taktiku. Svoji roli sehrá-
lo i štěstí, které přálo připraveným.
Ani diváci se nenudili. I pro ně byly připraveny soutěžní otázky, a pokud zrovna neluštili test či 
tajenky, mohutně povzbuzovali své soutěžní týmy. Chvilky ticha, soustředění a napětí střídaly 
výbuchy skandování a fandění.
Mnohdy to v sále vypadalo jako při hokejovém utkání v O2 aréně. O prvenství se bojovalo až do 
posledního kola. Vítězný tým ZŠ Litvínovská 600 statečně odrážel útoky týmu ze ZŠ Na Balaben-
ce, který obhajoval již třetí vítězství za sebou. Zklamání z druhého místa snad netrvalo dlouho. 
Třetí místo vybojoval tým ze ZŠ Litvínovská 500, čtvrtý skončil tým ze ZŠ Novoborská,
páté místo obsadil soutěžní tým ze ZŠ Špitálská. Celé soutěžní dopoledne probíhalo v příjemné 
atmosféře, krátce po poledni bylo šestému ročníku odzvoněno. 
Ať žije VII. ročník Brány do historie.

Pereme se s Thálií – Gymnázium J. Seiferta

Šestý ročník nesoutěžní přehlídky vybra-
ných divadelních souborů pražských gym-
názií, mezi nimiž nechybělo ani pořáda-
jící Gymnázium J. Seiferta z Prahy 9, se 
konal od 27. do  9. listopadu v Divadle 
Na Prádle v Praze 1. Projekt podpořila 
Městská část Praha 9 a Magistrát hl. měs-
ta Prahy. Přehlídku zahájilo vystoupení 
studentů Gymnázia J. Seiferta kolektivní 
prózou Kopr. Pro letošní komorní čtení  
v kavárně divadla si připravili experi-
ment. Postupně se v autorském semináři, 
vedeném Danou Benešovou-Trčkovou, 
zabývali dopředu vymezenými téma-
ty, na něž vytvářeli své texty. Klíčovými 
pojmy se staly: hranice času, mezní sta-
vy, inspirace a jídlo. Texty pak společ- Záběr z vystoupení studentů ZŠ Na Balabence
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ně kladli vedle sebe tak, aby docílili zajímavých posloupností i kontrastů společného příběhu... 
ruku v ruce vznikala s texty i linka hudebního doprovodu. „Každým rokem je přehlídka více 
autorskou, čehož si velmi vážím,“ konstatuje Dana Benešová-Trčková a pokračuje: „Letos jsou 
to všechny tituly až na jeden - Hrdina západu, který se již hrál na mnoha pražských jevištích  
a studenti našeho gymnázia si ho vypůjčili a upravili pro svou potřebu.“
Studentům, kteří se představili na prknech, jež znamenají svět, pomohli zkušení lektoři. „Hlavními 
lektory festivalu byli vedoucí divadelního kroužku z Gymnázia Dopplera RNDr. Ludmila Ortin-
ská a student DAMU Lukáš Brychta, náš loňský absolvent,“ vypočítává Dana Benešová-Trčková.  
„K lektorům dále patřil Filip Budák z PT divadla, vedoucí divadelního kroužku z Gymnázia 
Dopplera prof. Eliška Čáslavská, Vratislav Hadraba z Divadelního spolku AHA!, umělecký šéf 
divadla Rubín Petr Kolečko, zpěvák Karel Bláha, herec Josef Šebek...“
Čemu diváci tleskali Kromě již zmíněné kolektivní prózy Kopr to byla hra Šest žen Jindřicha VIII. 
v podání studentek Gymnázia J. Nerudy. Podle scénáře a pod režisérskou taktovkou Michaely Kor-
cové viděli diváci šest různých žen, šest různých charakterů, šest různých způsobů vnímání lásky. 
V sobotu 28. listopadu se se „Splachovacími příběhy“ představil nejmladší divadelní kolektiv 
Gymnázia J. Seiferta. Studenti Prvního obnoveného reálného gymnázia (PORG) v Libni vystoupi-
li s autorskou hrou Děkan – pokleslým dramatem o hrdinství, zlehka inspirovaném středověkými 
fraškami. Přehlídku uzavřeli divadelníci Gymnázia J. Seiferta s již zmiňovaným Hrdinou západu  
a studentskou operou muzikálového typu Magdaléna, kterou napsal profesor tohoto gymnázia 
Karel Loula pro studenty už v roce 1994. Její nové provedení bylo revizí a zároveň rekonstrukcí 
patnáct let starého díla. Oktaváni Gymnázia J. Seiferta si letos vybrali vážné téma – na základě 
událostí dnů druhé světové války vymysleli příběh dvou mladých lidí, Čecha a německé dívky, do 
jejich osudu zasáhla válka i poválečné dění. Pod názvem „Tenkrát“ zahájili nedělní část přehlíd-
ky. Definitivní tečkou se pak stalo vystoupení studentů Gymnázia J. Nerudy. Autorský divadelní 
spolek Na 1/2 Ucha se představil kouskem PRO-HRA a divadelní soubor Holé neštěstí, který letos 
slaví desáté narozeniny, cimrmanovským Aktem.

Škola v přírodě po „novoborsku“
Žáci naší školy strávili v dubnu ve dvou turnusech několik příjemných dní na škole v přírodě  
v Žihli.
Ve škole totiž probíhala další fáze rekonstrukce – vyměňovala se okna, malovaly chodby, chlap-
cům se budovaly nové toalety. Vyučující připravili zajímavé programy, které se děti dozvěděly až 
na  ístě. Už před odjezdem se ale divily, že nemusí do zavazadel přibalit učení. 
Jak se stát Čechem Žáci osmého a devátého ročníku byli po příjezdu na školu v přírodě rozděleni 
na tři národy (Francouze, Maďary a Srby), každý národ tvořilo šest rodin (každá rodina měla stej-
né příjmení). Každý žák dostal „nový” občanský průkaz se svou fotografií, jménem odpovídajícím 
dané národnosti i rodině a s datem narození, které vypovídalo o jeho stáří a zároveň postavení 
v rodině (dědeček, otec, matka). Úkolem všech členů rodiny bylo získat státní občanství ČR. 
Na všechny „cizince” čekalo složení buď základní, nebo nadstandardní zkoušky z „mateřského” 
jazyka, dále museli absolvovat zkoušku ze znalostí o České republice a zkoušku z českého jazyka. 
Všichni si museli vyřídit veškeré náležitosti na příslušných velvyslanectvích „svých” zemí a též 
na úřadech České republiky počínaje Policií ČR, konče úřadem městské části, kde kromě všech 
potřebných dokumentů složili slib věrnosti České republice a poplatek tisíc „žihelských“ korun 
na osobu, bez nějž by jim nebylo státní občanství uděleno. Valná většina „cizinců” byla úspěšná  
a domů si ze školy v přírodě odvážela potvrzení o nabytí státního občanství. 
A ohlasy? Byly překvapivě příznivé. I vzpomínky zůstanou. Ze začátku se mi to nezdálo, ale uvě-
domila jsem si, že takhle poznám nové lidi. Mám hodně nových přátel, teď, když jdu po chodbě, 
znám zde každého. Můžu s klidným srdcem říci, že jako škola držíme pohromadě a ani jsme si 
neuvědomovali, že se vlastně zábavnou formou učíme. Uvědomila jsem si, že je program pro mě 
velmi přínosný, naučili jsme se několik slov z maďarštiny, francouzštiny, srbštiny. Získání občan-
ství není jednoduché, vyplňování formulářů velmi složité. Měli jsme se naučit chovat jeden k dru-
hému, pomáhat jeden druhému, připravit se na chození po úřadech. Nejvíce se mi líbila návštěva 
zámku Bečov nad Teplou, zvláště pak mě zaujal relikviář svatého Maura, dozvěděl jsem se mno-
ho zajímavého. Já najednou viděl vše vyzdobené, jídlo, pití, muzika, upravené stoly …začali mi 
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všichni blahopřát. V tu dobu to byly mé nejhezčí narozeniny. Nakonec jsme se vyfotili, byli jsme 
super kolektiv. Téměř každý večer jsem uspávala svého mladšího bratra Jakuba předčítáním pohá-
dek. Konečně mě nevítal pláčem (stýskalo se mu po rodičích), ale s úsměvem na tváři a ukazoval 
mi svůj namalovaný obrázek maminky. Spolu s Kubou se na mě vrhli i jeho spolubydlící. Nadšeně 
vyprávěli, jak si den užili, a prosili mě o další pohádku. Předtím jsem zrovna prošla „zkouškou“ ze 
srbského jazyka, a tak jsem měla s sebou papíry se slovíčky a povídku Cvrček a mravenci. Předčí-
tala jsem ji tedy klukům, ti z ní měli ohromnou legraci. Ale dalšímu čtení se vyhnout nedalo! Tudíž 
vyslechli další kapitoly z knížky Víla Vodánka a pak spokojeně usnuli. 
Text: Žáci a učitelé ZŠ

Žáci ZUŠ Prosek vystavují v Synagoze

Výtvarný obor, jemuž se věnují žáci Základní umělecké školy Praha 9 – Prosek, nabízí všestrannou 
výtvarnou činnost, při které se setkávají s různými materiály, technikami a zajímavými výtvarný-
mi postupy. Jejich díla můžete shlédnout na Výstavě výtvarného oboru, která se koná od 16. do 
28. června v Synagoze na Palmovce, Ludmilina 601/2, Praha 8 (metro B Palmovka). Otevřeno je 
denně od 12 do 18 hodin. Malí umělci z prosecké ZUŠ jsou podepsáni pod vystavovanými malba-
mi, kresbami, fotografiemi, grafikou či plastikami. Ke slavnostní atmosféře při zahájení výstavy 
15. června v 17 hodin přispějí svým vystoupením žáci hudebního oboru. 23. června v 17 hodin se 
pak představí žáci dramatického oboru.

Ball cup poosmé 

Osmý oficiální ročník Ball cupu 
proběhl v pátek 2. října. Tento turnaj  
v míčových hrách pro žáky základ-
ních škol Prahy 9 uspořádala již po 
osmé na své půdě Základní škola 
Litvínovská 600 a Sportovní klub 
při této škole pod patronací Městské 
části Praha 9. Tradice Ball cupu byla 
založena.
v roce 2001 při příležitosti slavnost-
ního otevření nového hřiště školy. 
„Původně jsme měli v plánu, aby 
se tato akce konala vždy v období 
kolem 17. listopadu, ale kvůli počasí 
jsme termín posunuli,“ říká organi-
zátorka celé akce Martina Zettlová.
Turnaje se pravidelně účastní žáci 
téměř všech základních škol a osmi-
letých gymnázií Prahy 9. Každou 
školu zastupují žáci sedmých a os-
mých tříd. „Věkově je to omezeno 
proto, aby se těchto akcí neúčastnily 
stále stejné děti. Takto mají příležitost zahrát si i chlapci a dívky, které nejsou z těch úplně nej-
šikovnějších,“ vysvětluje Martina Zettlová. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 140 žáků ze 
šesti škol Prahy 9, kteří soutěžili ve třech disciplínách – přehazovaná, kopaná a florbal. Na prvních 
místech se umístilo ve dvou disciplínách – florbalu a přehazované Gymnázium Litoměřická, kte-
ré slaví úspěchy v tomto turnaji pravidelně. V kopané zvítězila Základní škola Litvínovská 500. 
Hlavním smyslem Ball cupu však není zvítězit, ale zúčastnit se, potkat se s kamarády, zahrát si a 
užít si hezké chvíle se sportem.

Ball Cup 2009
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Praha 9 – Londýn 

Na pětidenní poznávací jazykový pobyt do Londýna odjeli žáci Základní školy Litvínovská 600 
v říjnu.
Pro nás, „kontinentální“ Evropany, byla zvláštní jízda po pozemní komunikaci vlevo. Při pře-
cházení jsme nevěděli, na kterou stranu se rozhlédnout dříve. V Londýně jsme navštívili např. 
„vyhlídkové kolo“ London Eye, Houses of Parliament a věž s hodinami Big Ben, Museum Mada-
me Tussaud‘s, kde jsme se fotili s figurínami známých osobností, Greenwich Royal observatoř, 
kde jsme stáli na nultém poledníku a rozhlíželi se na východní a západní zemskou polokouli. Učili 
jsme se jezdit londýnským The Tube (metrem); prohlédli si brnění a královské klenoty v Toweru, 
přešli po nejznámějším londýnském mostě Tower Bridge, navštívili letní sídlo královny Alžběty 
II. ve Windsoru, kde jsme viděli nejen interiér a zámecký kostel, ale i střídání stráží. Projeli jsme 
se za krásného počasí lodí po Temži a hlavně jsme bydleli a stravovali jsme se v anglických rodi-
nách, kde jsme se snažili mluvit anglicky. V anglických rodinách jsme se museli spolehnout jen 
sami na sebe nebo na jednoho až dva české kamarády, kteří tam s námi bydleli. Počasí bylo typic-
ky anglické – potřebovali jsme sluneční brýle i deštníky, jeden den teplo, další zima. Přivezli jsme 
si nejen mnoho fotografií, dárečků a suvenýrů, jako je např. anglický černý čaj, ale také spoustu 
neopakovatelných zážitků a poznatků z Londýna, hlavního města ostrovního Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska. 
Text: Mgr. Hana Štěpánková

Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu 

Ve znamení boje proti kouření byly poslední říjnové dny ve čtvrtých a pátých třídách Základní 
školy Litvínovská 600 v Praze 9.
Zdá se vám to v případě deseti, jedenáctiletých dětí předčasné či dokonce přitažené za vlasy? 
Omyl! Škola tímto pouze pružně zareagovala na zjištění, že skupina našich čtvrťáků chodí v odpo-
ledním volném čase kouřit do křoví v parku.
Množství kroužků, které škola denně dětem nabízí, není jediná možnost, jak je učit smysluplnému 
využívání volného času. Vedení školy spolu s výchovnými poradci pozvalo na pomoc Českou koa-
lici proti tabáku. Na besedu se čtvrťáky a páťáky přišel Lukáš. Mladý muž vybavený znalostmi, 
argumenty a ilustračním materiálem, odhodlaný odradit od kouření kohokoliv. Děti s otevřenou 
pusou vyslechly otřesné informace o zdravotních následcích kouření, doplněné působivými foto-
grafiemi postižených kuřáků. Lukáš děti zapojil do scénky, kvízu, ankety. Děti hádaly, odhadovaly, 
prostě a jednoduše – bavily se. A výsledek? Ten se projevil ve dvou následujících projektových 
dnech školy, které byly ve čtvrtých a pátých třídách zaměřeny na zdravý životní styl. Divili byste 
se, kolik znalostí teď mají naši čtvrťáci a páťáci nejen o škodlivosti kouření. Možná by strčili do 
kapsy leckterého z nás dospělých. 
Text: Marie Kolisková, třídní učitelka 4.C
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Kultura

Radnice pro kulturu a volný čas

Vysočanská „Véčka“ 
BŘEZEN
19. března - Exkurze do O2 arény 
Sraz s Renátou Píchovou před O2 Arénou 
od metra Českomoravská. První skupina  
v 10 hod. Druhá skupina v 11.30 hod. Mož-
nost nahlédnout do prostor arény - ledová 
plocha, VIP lóže, technologické zázemí. 
Zdarma. 
26. března - 10 kroků pro život 
Přednáška s ukázkami zdravotní záchran-
né služby Královéhradeckého kraje. Jak 
pomoci sobě i ostatním ve vypjatých 
a nečekaných situacích, které nás mohou  
v životě potkat. Zdarma. Od 13.00 na radni-
ci Prahy 9, Sokolovská 14, v zasedací míst-
nosti č. 205 
Plavání pro seniory MČ Praha 9
Do konce června. Kde? Bazén hotelu STEP, 
Malletova 1141, Nové Vysočany (bus 136, 
zast. Skloněná) Kdy? Pravidelně každé úte-
rý od 7 – 13 hod. (za zvýhodněné vstup-
né 70 Kč za hodinu čistého času pobytu 
v bazénu) a každý čtvrtek od 9 – 10 hod. 
rehabilitační cvičení v bazénu s vedením 
lektorky. (Vstupné 70 Kč, odborného lek-
tora hradí ÚMČ Praha 9) 
19. března v 19 hodin - Koncert 
Obřadní síň radnice Praha 9, Sokolovská 
324/14, 2. patro, tel. 283 091 111, e-mail: 
podatelna@p9.mepnet. cz, www.praha9.cz. 
Omezená kapacita sálu. Bezbariérový pří-
stup. Vstup volný. Bennewitzovo kvarteto 
– smyčcový kvartet. Program: J. Haydn,  
L. Janáček, F. Schubert.

DUBEN
7. dubna od 18 hodin - Velikonoční koncert
Uskuteční se v kostele sv. Václava na Proseku. Účinkují: Daniela Demuthová - mezzosoprán, Jan 
Valta – housle, František Svejkovský – trubka, Zuzana Němečková – varhany. Zazní hudba J. S. 
Bacha, A. Vivaldiho, G. P. Telemanna, G. P. Pergolesiho, W. A. Mozarta.
22. dubna ve 13. hod. - Exkurze do útulku pro psy „Psí domov Troja“
spojená s přednáškou a procházkou podle Vltavy směr ZOO. Sraz před stanicí Městské policie 
Praha v Troji, V Zámcích 56a, Praha 8 (bus č. 102, nástup zastávka u metra Ládví – 12.19 nebo 
12.34 hod., výstup na konečné Zámky).
Plavání  pro seniory MČ Praha 9 
Do konce června. Kde? Bazén hotelu STEP – Malletova 1141, Nové Vysočany (bus č. 136, zastávka 

Vysočanská „V“ - exkurze seniorů do O2 Arény (oba obrázky)
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Skloněná). Kdy? Pravidelně každé úterý 
od 7 – 13 hod. (za z výhodněné vstupné 
70 Kč za hodinu čistého času pobytu v 
bazénu) a každý čtvrtek od 9 – 10 hod. 
rehabilitační cvičení v bazénu s vedením 
lektorky (vstupné 70 Kč, odborného lek-
tora hradí Úřad MČ Praha 9). 
23. dubna v 19. hodin - Koncert
Obřadní síň vysočanské radnice, Pra-
ha 9, Sokolovská 324/14, druhé patro, 
tel. 283 091 111, e-mail: podatelna@p9 
.mepnet  cz , www.praha9.cz. Omeze-
ná kapacita sálu. Bezbariérový přístup. 
Vstup volný. Program: DUO SPIRITO 
– komorní koncert pro hoboj a klavír 
Program: D. Scarlatti, R. Schumann, L. 
Janáček, P. Eben 
Vysočanská „véčka“ - Vycházky s výkla-
dem Poznávejte Prahu 9 

KVĚTEN
12. května - první část Turistickovlastivědným okruhem. 
Výklad Miroslava Kurandy, doprovází Renáta Píchová, sraz u metra Vysočanská v 10 hod. 
2. června - druhá část Turistickovlastivědným okruhem. 
Výklad Miroslava Kurandy, doprovází Renáta Píchová, sraz u metra Vysočanská v 10 hod. 
20. května - Celodenní výlet na zámek Loučeň – Železný Brod – Bozkovské jeskyně. 
Přihlášky pouze osobně přijímá Renáta Píchová (je nutné předložení OP o trvalém pobytu  
v Městské části Praha 9 a zálohy 100 Kč na vstupy). Účastníky zájezdu přihlašuje a zálohu vybírá 
R. Píchová pouze dne 6. května 2009 od 10 do 17 hodin v Galerii „9“ v přízemí historické budovy 
radnice. Telefonické přihlášky se nepřijímají. Zájezd je náročný na pohyb a je určen pouze aktiv-
ním seniorům. 

ČERVEN
8. června - Vyplouváme 
čtyřhodinová plavba lodí Odra směr Zbra-
slav a zpět, výlet zdarma. Sraz s Renátou 
Píchovou v 10.30 na Rašínově nábřeží mezi 
Jiráskovým a Palackého mostem, na lodi je 
možno zakoupit občerstvení. Vyplouváme 
v 11 hod. 
Vyrábíme a tvoříme s Kateřinou. 
Každý čtvrtek od 13 do 15 hodin v klubu 
Harfica, v Harrachovské ul. 422/2 na Pro-
seku. 
Plavání pro seniory MČ Praha 9 
Do konce června. Kde? V bazénu hotelu 
STEP, Malletova 1141, Nové Vysočany 
(bus 136, zast. Skloněná). Kdy? Pravidel-
ně každé úterý od 7 do 13 hod. (za zvý-

Koncert v kostele sv. Václava  
na Proseku

¨Bazén v hotelu STEP
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hodněné vstupné 70 Kč za hodinu čistého času pobytu v bazénu) a každý čtvrtek od 9 do 10 hod. 
rehabilitační cvičení v bazénu s vedením lektorky (vstupné 70 Kč, odborného lektora hradí ÚMČ 
Praha 9). 
Pohádky Na Dvorečku. 
Začínáme s Pohádkami Na Dvorečku v Jandově 4, Praha 9 – Vysočany. 27. května od 16 hod. -  
Červík Jiřík a světluška Liduška“, hraje Liduščino divadlo 
3. června - „Byl jednou jeden dvoreček“, hraje Divadlo Rolnička 
21. května od 19 hodin - Koncert. 
Obřadní síň vysočanské radnice Praha 9, 
Sokolovská 324/14, druhé patro, tel.: 283 
091 111,e-mail:  podatelna@p9.mepnet.
cz, www.praha9.cz. Omezená kapacita 
sálu. Bezbariérový přístup. Vstup volný. 
LYRA DA CAMERA Jitka Navrátilová 
- cembalo, Johana Rosická – soprán, 
Kateřina Chudobová – flétna, Bledar Zajmi 
– violoncello. Program věnovaný výročí G. 
F. Händela, dále J. S. Bach, W. A. Mozart, 
F. X. Brixi, F. Dušek 
5. - 28. května Čestmír Suška – sochy a 
tisky 
Galerie 9 - Vysočanská radnice, Sokolov-
ská 324/14 Praha 9 – Vysočany, tel.: 236 
041 292, otevřeno: pondělí až čtvrtek od 
10 do 18 hodin. Historie a současnost Pra-
hy 9 v dokumentech a fotografiích Stálá 
expozice v historické budově radnice.
Kreativní dílna „Zastav se a tvoř“ 
Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, 
uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odrea-
govat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to. Srdečně 
vás zveme do prostor galerie, a to každou středu vždy od 17 do 19 hodin. 
  6. 5. – misky na piknik 
13. 5. – dekorace textilu – obtisky sklem 
20. 5. – akrylové barvy, proškrabovaná technika 
27. 5. – vodovky a tuš – malujeme vodní svět Dámský klub Od 19.00 do 21.00 hod. 
13. 5. – dekorace textilu 
Informace: Do 17. května hostuje v Praze 9 u Areny O2 Cirkus Busch-Roland z Německa – se 
svou 125letou tradicí nejstarší evropský cirkus. Mottem programu je „The Color of Life“ a vedle 
tradičních představení jako jsou vystoupení klaunů, provazochodců a drezury zvířat bude obsaho-
vat také moderní prvky, jako je artistika v motocyklistické kouli a na kole smrti. Hraje se denně 
mimo pondělí, ve všední dny od 16 a 19.30 hod., v sobotu a neděli od 11 a 16 hod. Tel. do poklad-
ny: 721 111 118.

ČERVEN
2. června - Procházka Parkem Přátelství. 
Výklad dr. Jan Stěnička. Sraz: metro Prosek, u zastávky autobusu č. 136, v 10.15 hod. 

8. června – výlet parníkem 
čtyřhodinová plavba lodí Odra směr Zbraslav a zpět. Sraz s Renátou Píchovou v 10.30 na Rašíno-
vě nábřeží mezi Jiráskovým a Palackého mostem. Vyplouváme v 11 hodin. Možnost občerstvení 
(párek, klobása, káva, nealko) 
Plavání Pro seniory MČ Praha 9 do konce června. 
Kde? V bazénu hotelu STEP, Malletova 1141, Nové Vysočany (bus 136, zast. Skloněná) Kdy? Pra-
videlně každé úterý od 7 – 13 hod. (za zvýhodněné vstupné 70 Kč za hodinu čistého času pobytu 

Koncert v Obřadní síni radnice MČ Praha 9
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v bazénu) a každý čtvrtek od 9 – 10 hod. 
rehabilitační cvičení v bazénu s vedením 
lektorky (vstupné 70 Kč, odborného lekto-
ra hradí ÚMČ Praha 9) 
Pohádky pro nejmenší Na Dvorečku 
Jandova 4, Vysočany – vždy ve středu  
od 16 hodin 
10. 6. – O Popelce:  
Divadlo Evy Hruškové 
17. 6. – O perníkové chaloupce:  
Divadlo Z praku 
24. 6. – O chytré kmotře lišce:  
Divadlo Ve Tři 
4. června od 19 hod - Koncert 
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9, 
Sokolovská 324/14, 2. patro, tel.: 283 091 
111, e-mail: podatelna@p9.mepnet.cz, 
www.praha9.cz. Omezená kapacita sálu. 
Bezbariérový přístup. Vstup volný.  Jana 
BEZPALCOVÁ – akordeon, sólový reci-
tál. Program: G. Frescobaldi, L. Janáček, 
A. Piazzolla. 

4. 6. – 25. 6. 100 let vysočanského fotbalu  
Galerie 9 - Vysočanská radnice, Sokolovská 324/14 Praha 9, tel.: 236 041 292
Otevřeno: Po – Čt od 10 – 18 hod.  (vernisáž 3. 6. v 18 hod.) 
Stálá expozice v historické budově radnice: Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a foto-
grafiích.
Kreativní dílna „Zastav se a tvoř“ 
Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, 
uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odrea-
govat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte si to! A to 
každou středu v galerii vždy od 17 – 19 hod. 
3. 6. – společné dílo   socha z papíru 
10. 6. – malované kameny 
17. 6. – hrátky s drátky 
24. 6. – malujeme barvami na sklo 
Dámský klub 19.00 – 21.00 hod. 10. 6. – hrátky s drátky
Pohádky v zahradě klubu Harfica 
Harrachovská 422, Prosek - vždy ve středu od 15 hod. 
1. 7. – Šípková Růženka – Divadlo matky Vackové 
8. 7. – Medvědí pohádky – Divadlo Rolnička 
15. 7. – O Palečkovi – Malé divadélko Praha 
22. 7. – O zlaté rybce – Divadlo Ve Tři 
29. 7. – Šamanka Manka – Divadlo matky Vackové

ZÁŘÍ
15. 9. v 18 hod. - Koncert
Komorní koncert významného ruského operního pěvce, národního umělce Eduarda Treskina. 
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14, bezbariérový vstup, (2. p./výtah). 
Omezená kapacita sálu. Vstup volný.
17. 9. v 19 hod. - Večer poezie s harfou 
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14, bezbariérový vstup, (2. p./výtah). 
Omezená kapacita sálu. Vstup volný. Verše J. Skácela a O. Mikuláška přednese Valérie Zawadská, 
Lydie Härtelová – harfa.

Pohádky Na Dvorečku - divadlo Evy Hruškové
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Plavání Pro seniory MČ Praha 9 
v bazénu hotelu STEP, Malletova 1141, Nové Vysočany. V úterý až pátek od 9 do 12 hod., vstupné 
70 Kč za půl hodiny čistého času pobytu v bazénu nebo 90 Kč za jednu hodinu. 
Mezinárodní den seniorů v KD GONG 
Sokolovská 191, Praha 9 – Vysočany 
1. 10. od 14 hod. – bavič a imitátor Vladimír Hron „Hvězdy, které nehasnou“ 
Kreativní dílna „Zastav se a tvoř“ 
Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, 
uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreago-
vat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to. Zveme vás 
do prostor Galerie 9, Sokolovská 324/14, Praha 9, vždy ve středu od 17 do 19 hodin: 2. 9. – ozdoby 
z přírodnin, 9. 9. – výroba pozvánek, 16. 9. – zdobené misky, 23. 9. – květinová výzdoba 

ŘÍJEN
8. 10. v 19.00 - Koncert 
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14. Bezbariérový vstup (2. patro/výtah). 
Omezená kapacita sálu. Vstup volný. Kinsky Trio Prague hraje skladby jubilantů roku 2009 – 
housle, violoncello, klavír. Program: J. Haydn, J. B. Foerster, B. Martinů, F. M. Bartholdy 
Do 22. 10. - Hana Tesařová - obrazy, kresby, grafika.
Galerie 9 - Vysočanská radnice, Sokolovská 324/14 Praha 9 – Vysočany, tel.: 236 041 292. Otevře-
no je v pondělí až čtvrtek od 10 do 19 hodin. Vstup volný. 
2. - 26.11. …a nikdy jinak (Listopad 1989)
Galerie 9 - Vysočanská radnice, Sokolovská 324/14 Praha 9 – Vysočany, tel.: 236 041 292. Otevře-
no je v pondělí až čtvrtek od 10 do 19 hodin. Vstup volný 
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotografiích Stálá expozice v historické budově 
radnice. 
Kreativní dílna „Zastav se a tvoř“ 
Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, 
uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreago-
vat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to! Zveme vás 
do prostor galerie, a to: vždy ve středu od 17 do 19 hod. 
7. 10. – frotáž, tisk rostlinných obrázků
14. 10. – zdobení květináčů 
21. 10. – papírová srdíčka 
Dámský klub se koná od 19 do 21 hod. 
7. 10. – frotáž 
21. 10. – tisk na trička 
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá přímo ve výstavních prostorách, takže 
můžete být inspirováni výtvarnými díly.

LISTOPAD
Kreativní dílna „Zastav se a tvoř“
Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, 
uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreago-
vat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to. Zveme vás 
do prostor Galerie 9, a to vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
4. 11. – veselé notýsky
11. 11. – kreslíme mandaly
18. 11. – ozdoby z barevného filcu
25. 11. – koláž z listů
2. 12. – vánoční přání
Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
18. 11. – závěsné dekorace
2. 12. – vánoční dárečky
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K účasti na dílně se nemusíte objednávat. 
Kurs probíhá přímo ve výstavních prosto-
rách, takže můžete být inspirováni výtvar-
nými díly.
Vysočanská „véčka“ pro seniory MČ 
Praha 9
Neil Simon „Druhá kapitola“ Divadelní 
představení v Divadle GONG 12. listopa-
du od 14 hodin.
Hrají: D. Prachař, D. Matásek, V. Zawad-
ská, M. Hudečková 
9. 11. od 14 hodin - VATIKÁN, tajemství 
a poklady Svatého města 
v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 9, 2. 
patro, Sokolovská 324. Vyprávění spojené 
s videoprojekcí připravil překladatel knihy 
Páter Vladimír Mikulova (kniha vydaná 
Knižním klubem u příležitosti návštěvy 
papeže Benedikta XVI. v ČR).
26. 11 v 19 hodin - Koncert 
Vituosi Ereti - koncert pro dvoje housle. Program: J. S. Bach, O. Respighi, F. Chopin, T. Halase, H. 
Tamaki. V obřadní síni vysočanské radnice, 
Praha 9, Sokolovská 324/14. Do obřad-
ní síně je bezbariérový vstup (2. p./výtah). 
Omezená kapacita sálu. Vstup volný.

PROSINEC
3.12. v 18 hodin - Koncert  (Svatyně Kris-
ta Krále)
Komorní orchestr Quattro s dirigentem Mar-
kem Štilcem se představí ve Svatyni Krista 
Krále v Kolbenově ulici v Praze 9-Vysoča-
nech. Na programu mimořádného předvá-
nočního koncertu je Ave Maria (R. Binge, 
A. Vivaldi, J. S. Bach, A. L. Weber, J. Suk  
a vánoční melodie pro orchestr).
10. 12. v 19 hodin - Koncert
Vánoce s Karmínou folklórní soubor inter-
pretující hudbu na dobové nástroje. Obřadní 
síň vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 
324/14. bezbariérový vstup (2. patro/výtah). 
Omezená kapacita sálu. Vstup volný. 
22. 12. od 18 hodin - Vánoční koncert 
Roman Fojtíček - saxofon, Aleš Bárta – var-
hany. Mimořádný koncert v čase vánočním 
v kostele sv. Václava na Proseku. Bezbarié-
rový vstup, omezená kapacita míst.  
15. 12. od 14 hodin v KD Gong - Vánoční 
pořad pro seniory z MČ Praha 9 
Program: Zdeněk Troška, Jaroslav Suchá-
nek a zpěvák Josef Sochor.  
Do 30. 12. Zbraslavský salon ve Vysoča-
nech 
Výměnná výstava Galerie 9 otevřeno: pon-
dělí až čtvrtek od 10.00 – 19.00  Vysočanská „V“ - Vánoční program pro senioryv divadle Gong. 

Zdeněk  Troška a Jaroslav Suchánek

Koncert ve Svatyni Krista Krále
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Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotografiích. Stálá expozice v historické budově 
radnice 
Kreativní dílna „Zastav se a tvoř“ 
Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, 
uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreago-
vat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to. Zveme vás 
do prostor Galerie 9, a to vždy ve středu od 17 do 19 hodin. 
9. 12. – ozdoby na stromeček 
16. 12. Vyrábíme anděly

Prosecké jaro
Prosecké jaro je součástí Festivalu orchestrální a komorní tvorby „Devětkrát s devítkou“, který se 
uskutečňuje pod záštitou starosty Městské části Prahy 9 Jana Jarolíma. 
A na co se můžete těšit? 
7. června 
Metropolitní symfonický orchestr Praha 
s dirigentem Vlastimilem Marešem, Park 
Přátelství, Praha 9–Prosek, metro C Pro-
sek Program: skladby B. Smetany a W. A. 
Mozarta
10. června – Pražské dechové kvinteto 
Svatyně Krista Krále, Praha 9–Vysočany 
Program: skladby W. A. Mozarta, J. Hayd-
na, L. van Beethovena 
15. června 
Apollon kvartet Kostel sv. Václava, Praha 
9–Prosek Program: skladby A. Dvořáka, 
W. A. Mozarta, J. Suka 
17. června 
Cantores Pragenses a sólisté, Ventova 
dechová harmonie Park Přátelství, Pra-
ha 9–Prosek, metro C Prosek Program:  
skladby J. Družeckého, od jehož narození 
uplyne 190 let. Začátek koncertů je vždy 
od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

Předškoláček
XIII. ročník nesoutěžní přehlídky hudeb-
ních, tanečních a dramaticko-recitačních 
vystoupení mateřských škol se pod názvem 
Předškoláček 2009 uskutečnil ve dnech 6. 
a 7. dubna v Praze 9. Tohoto setkání dětí, 
pedagogů a rodičů se zúčastnilo celkem 
357 kluků a holčiček z dvaadvaceti mateř-
ských škol. Každý soubor, reprezentují-
cí jednu ze školek, měl připraven krátký 
program, např. pohádku, hudební vystou-
pení, hru na flétničky, tanečky, cvičení na 
hudbu… Naštěstí je přehlídka Předškolá-
ček akcí pro radost a není třeba vyhlašovat 

Prosecké jaro - koncert Metropolitního symfonického orchestru Praha

Předškoláček - vystoupení dětí v divadle Gong 
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nejlepšího účastníka, protože to by bylo v množství krásných vystoupení zcela nemožné. Každý 
z vystupujících si odnášel nejen hezké zážitky a opojný pocit úspěchu, ale také malý dáreček.  
Do mateřských škol pak putovaly dřevěné kontejnerky na hračky. 
Letošního Předškoláčka spolu s Městskou částí Praha 9 také financovaly městské části, které  
na nesoutěžní přehlídku vyslaly své zástupce - MČ Černý Most, MČ Kbely, MČ Horní Počernice, 
MČ Letňany, MČ Čakovice.

Prosecké máje 2009 
Festival proběhl 25. května od 16.30 
v zahradě Pavana, v ulici U Prosecké  
školy, Praha 9-Starý Prosek. 
Patnáctý ročník nejstaršího hudeb-
ního festivalu v devátém obvodu 
pražském tentokráte zahájila pří-
jemná rocková formace z Kralup 
The NUTZ. Pohybuje se na pomezí 
žánrů a sami jste mohli posoudit jak 
a jakých. Prostě příjemný začátek. 

Po nich se na pódiu objevilo uskupení The IGNU 
UNDERGROUND. Melodickoakustický folkový 
underground s potemnělým klarinetem a zvukem 
psychedelických houslí. Čtyři vokály a z toho tři 
dívčí. To nezní špatně, že? Jako třetí se dostala 
na májové pódium černá mumie - BLAQ MUM-
MY. Ne zcela tiší Američané ve stověžaté Praze. 
Větší část této kapely tvoří Američané, kteří se 
dočasně usídlili v Čechách. A pak už se objevi-
li věrozvěsti podzemní kultury a zároveň místní 
patrioti - podzemní orchestr BBP. Tito pánové  
a dámy jsou „živým“ důkazem toho, že na Praze 9 

život klokotá nejen na povrchu, 
ale i pod ním. Kultovní kapela 
MCH BAND může zahrát téměř 
cokoli ze svého bohatého reper-
toáru a je tu vždy jedna jistota, 
že to bude prostě skvělé. Krásný 
večer plný všeobjímající bez-
naděje, chladného svitu umíra-
jících hvězd, času i posledních 
nadějí. Součástí tohoto příjem-
ného festivalu byl rovněž již 
tradičně prodejní stánek POLÍ 
PĚT (www.polipet.cz), plný 
nekomerční hudby, literatury  
a samozřejmě informací. .

Soubor Janota 1935

Soubor Původní Bureš

...a tady se to všechno odehrávalo
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Etnofest - festival plný exotických vůní

Vysočanský park Podviní se 29. srpna od 14 hodin opět po roce zaplnil milovníky exotické kuchy-
ně, hudby a tance i netradičních výrobků, které jinde neseženete. Poslední prázdninovou sobo-
tu zde vypukl 5. ročník multikulturního festivalu 
Etnofest pořádaný Městskou částí Praha 9 
Na festivalu se představili cizinci a menšiny žijí-
cí mezi námi i kapely ze zahraničí. Kromě muzi-
ky, tanečních vystoupení, divadla i módních pře-
hlídek, lákal také bohatý doprovodný program  
a celofestivalová hra pro děti i rodiče. 
Celý svět je na „devítce“
Jsme rádi, že se právě u nás ve Vysočanech, jako  
v jediné městské části, může jednou ročně předsta-
vit téměř celý svět. Na akci se návštěvníci sezná-
mí s životem etnik a menšin, které žijí mezi námi 
nejen zde v Praze 9, ale v celé České republice,“ 

říká radní deváté pražské měst-
ské části Adam Vážanský. Letos 
se Etnofestu zúčastnilo rekord-
ních dvacet národností. Každá  
z nich se představila v samo-
statném stanu, kde si bylo mož-
né nejen koupit krásné výrob-

ky či oblečení, ale také se například zúčastnit 
čajového obřadu, naučit se malovat kaligrafii, 
nechat se strhnout africkými rytmy v bubenic-
kém workshopu nebo si nechat vytvořit tradiční 
účes z Mali. Exotické tržiště nabídlo také exotic-

ké občerstvení v podobě mnoha 
jídel či nápojů, které jinde neo-
chutnáte. Své kuchařské umění 
předvedli mistři oboru například 
z Kalmické republiky, Ruska, 
Vietnamu nebo Japonska. I letos 
myslili organizátoři na děti, 
pro které bylo připraveno hned 
několik pohybových a sportov-
ních aktivit. Navíc na ně čekala 
celofestivalová hra „Za hodinu 

Etnofest 2009

 Návštěva starosty ve stánku Dominikánské 
republiky

Etnofest 2009

Etnofest 2009
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kolem světa“ o pěkné ceny. Pobavily se při ní a také se leccos dozvěděly o zemích našich blízkých 
i vzdálených sousedů. Pro nejmenší byla připravena výtvarná dílna, z které si mohli odnést vlast-
noručně vyrobené africké masky nebo dětský koutek plný her a drobných soutěží. 
Program probíhal také na hlavním pódiu, kde se během odpoledne a večera vystřídali desítky 
vystupujích doslova z celého světa. Střídala je taneční vystoupení a módní přehlídky národních 
oděvů.

Rockové Podviní už po desáté
Kdy? Ve čtvrtek 10. září od 16.30. Kde? V přírodním parku vysočanského Podviní. Kdo? VISA-
CÍ ZÁMEK, KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, BBP - podzemní orchestr, RUDOVOUS, MAJEROVY 
BRZDOVÉ TABULKY.
Ač je to neuvěřitelné, tak právě letos je tomu rovných deset let, co byl v přírodním parku vyso-
čanského Podviní přiveden na svět tento oblíbený festival. Od počátků je zaměřen na nekomerční  
a alternativní scénu, čímž se výrazně liší od mnoha jiných pražských festivalů. Za léta své exis-
tence si našel široký okruh svých diváků a poslu-
chačů, a to zdaleka nejen z naší městské části. Za 
specifickou hudbou v úžasném přírodním pro-
středí sem přijíždí lidé nejen z celé Prahy, ale i ze 
všech blízkých i vzdálených koutů země České. 
Na této scéně se za její historii objevila taková 
jména jako: The PLASTIC PEOPLE OF THE 
UNIVERSE, UŽ JSME DOMA, MCH BAND, 
NAHORU PO SCHODIŠTI DOLŮ BAND, 
HUDBA PRAHA, VLASTA TŘEŠŇÁK + 
BAND... a mnoho dalších. Díky podpoře Měst-
ské části Prahy 9 existuje tento dnes už opravdu 
poměrně známý festival vskutku rovných deset 
let a to je výročí, které si zaslouží řádně oslavit. 
Program jubilejního PODVINÍ byl vskutku 
více než lákavý. Oslavu desátého výročí zahá-
jilo dnes už legendární uskupení s podivným 
názvem MAJEROVY BRZDOVÉ  TABULKY. 
Jejím zakladatelem je i Petr Linhart, kdysi člen 
jedné z nejzajímavějších, snad ještě folkových 
skupin u nás, a to ČP 8. Tvorba MBT je barev-
ná a pestrá. Mají za sebou už mnoho cd a každé  
z nich je mírně či výrazně odlišné od předchozí-
ho. Dokáží být meditačně tiší i bigbeatově hluč-
ní a ve všech svých polohách jsou neuvěřitelní 
a úžasní. Asi i díky tomu s nimi v posledních 
letech začala vystupovat také paní zpěvačka 
Alice Holubová, jejíž hlas zdobí krásné písně 
na Skácelovy texty, které přivedl na svět sou-
bor Hradišťan. Ať s jejím vokálem, či bez něj, 
je tato kapela jedním z nejzajímavějších hudeb-
ních uskupení na českém poli alternativní scé-
ny. Jako druzí na nepovinné podviné oslavě 
vystoupili rovněž kultovní a legendární pánové 
z pekelného tělesa RUDOVOUS. Kouzelně a 
neopakovatelně nakřáplý rock´ n´ schrammel 
shrapnel chanson band, jehož historie sahá až k 
roku 1994. Hlava této chobotnice, bubeník a pěvec Bonzo, má kouzelný a podmanivý hlas, jakoby  
s panem Tomem Waitsem byli rodní bratři. Kdoví, řvali-li oba do stejných polštářů, by neopako-
vatelně zabarvili svoje čisté a křehké hlasy. Asi je to tak, že Amerika i Čechy mají svého Toma. Či 

Rockové Podviní 2009

Rockové Podviní 2009
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snad Bonza? A přesto právě v hudbě Rudovousu 
je tolik českého ze špinavých a dávno zmizelých 
lokálů a pražských ulic. Zvuk akordeonu, klari-
netu a poctivá beatová rytmika vás nenechají stát 
na jednom místě. 
Poté přišel čas skutečné alternativy a podzemí  
a na podiu se objevil až čtrnáctičlenný podzemní 
orchestr BBP, který tento festival provází už od 
jeho kolébky. Doufejme, že na jeho hrob je ješ-
tě času dost. Ale to nezáleží na nás ani na vás. 
Podzemní orchestr si právě na tuto kouzelnou 
akci zve téměř pravidelně do svých řad ještě dal-
ší vzácné hosty. Jejich taneční i netaneční pís-
ně proniknou do srdce a zůstávají. Je lepší říkat 
tomu láska než infarkt. Každopádně se na nepří-
liš častá vystoupení tohoto obskurního tělesa jen 
obtížně zapomíná. Hudebně i vizuálně je to jen 
těžko popsatelné - lépe je přijít a vidět na vlastní 
oko. A jsou to právě oni, kteří už léta přicháze-
jí pravidelně v září a rytmu krysařovy píšťaly s 
nekomerční tváří tohoto půvabného festivalu. 
Jsou důkazem toho, že podzemí Prahy je stále 
plné podivné hudby, která se jinde slyšet nedá. 
Stačí přiložit ucho k zemi a poslouchat. Učiňte 
tak a tančete vesele v rytmu svých posledních 
kroků. BBP vás rádi doprovodí!
Předposlední kapelou, která by roztančila i mrt-
vé, byly legendární KRÁSNÉ NOVÉ STROJE.
Tento rovněž početný soubor s výraznou decho-
vou re-sekcí patří dnes už k absolutní klasice. 
Vidět je naživo se poštěstí už jen výjimečně, ale 
o to větší je to tedy bonbónek pro všechny, kteří 
budou přítomni. Kultovní kapela se neuvěřitelně 
rytmicky zmítá pod taktovkou šíleného dirigen-
ta a výtvarníka Stanislava Diviše už od osmde-
sátých let a název KRÁSNÉ NOVÉ STROJE 
je pro ni zcela výstižný. Je-li na české rockové 
scéně něco skutečně neuvěřitelného - pak jsou 
to právě KNS. Jejich nesmrtelné hity, jako např. 
Tanec vloček, Felicie či Třezalky šílené by měly 
znít na vlnách rozhlasových místo písní padlých 
veteránů české popové scény osmdesátých let. 
Leč taková doba ještě nenastala a patrně nikdy 
nenastane. 
A zlatý hřeb večera zarazila do desátého ročníku 
festivalu PODVINÍ nejslavnější metal-punková 
legenda posledních asi sto šedesáti let - VISACÍ 
ZÁMEK. V původní sestavě hrají tito věrozvěs-
ti punku v luzích českých snad už od počátku 
světa, tedy alespoň toho, který je pevně uzamčen  
a visí nad stověžatou matičkou měst. Kdo nikdy 
neslyšel hity VZ nemá sluch, a nebo není a nikdy 
nebyl. Zámci nás odkojili a bezpečně nás vedou 
životem až na jeho konec. A to se bojím, že ještě 
zdaleka nejsme poslední generací, která je tímto 
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hudebním virem zasažena. Je to neuvěřitelné, ale jen oni jsou nesmrtelní! Zatímco jiní stárnou, 
umírají a rozpadají se, tito divocí mládenci stále holdují chmelovému džusu a těší se neuvěřitel-
nému zdraví i punkové pohodě.
V rámci festivalu by se v Podviní už tradičně objevil i prodejní stánek POLÍ PĚT (www.polipet.
cz) s produkty nezávislé a alternativní kultury. Tudíž byla možnost pořídit si  knihy, cd... z produk-
ce nezávislých vydavatelství, které se v běžných obchodech nevidí. Tak tedy, přátelé, těšíme se na 
viděnou a budeme společně s vámi doufat, že nám tento pěkný festival alternativní hudební scény 
bude zachován i pro časy budoucí. A tradičně něco hezkého na závěr: Vstup volný.

Koncert pianisty Filippa Subbotina
V rámci programu „Ruské úterý v Praze 9“ se 20. října v 18 hodin v obřadní síni vysočanské 
radnice uskutečnil koncert ruského pianisty Filippa Subbotina. Zazněla na něm hudba ruských  
a evropských hudebních skladatelů - Čajkovského, Beethovena, Brahmse, Liszta a dalších.
Známý ruský pianista Filipp Subbotin je laureátem mnoha mezinárodních i celoruských hudebních 
soutěží, mimo jiné prestižní italské soutěže „Umění XXI. století“, ve které získal první cenu. Nar-
odil se 15. února 1981. Hudbě se věnuje od šesti let. Studia ukončil nejprve na Hudební akademii 
Gněsinových vMoskvě, poté i na Hudební fakultě AMU v Praze. Zde byl jeho učitelem významný 
český pianista Ivan Moravec. Sólové koncerty Filippa Subbotina se těší velké popularitě nejen  
v Rusku, ale i v Itálii, Španělsku, Švédsku a Česku. Exkluzivně pro své milované Čechy před 
dvěma roky zorganizoval sérii vystoupení.
Spolu se svým přítelem Dmitrijem Kalininem (balalajka) založili v roce 2001 soubor „Ruské 
duo“, který je vysoce ceněn odborníky i posluchači. V současné době Subbotin působí jako vedou-
cí pražského oddělení Moskevského hudebního institutu A. Šnitke.

Folkové Podviní 2009
Letošní ročník oblíbeného folkového festivalu je v pořadí už šestým, který se v kamenném hradišti 
tohoto vysočanského parku uskutečnil.
Je to jedno z nejkrásnějších přírodních zákoutí na území Prahy 9. A dlužno říci, že tak nádherných 

míst pro konání hudebních 
akcí pod širým nebem je na 
celém území Prahy asi opravdu 
pekelně málo. Hudební festiva-
ly pořádané odborem kultury 
našeho devátého obvodu se v 
tomto přírodním parku na štěs-
tí už dávno staly tradicí a našli 
si své věrné návštěvníky nejen  
v celé Praze, ale i jejím širo-
kém a dalekém okolí. Letoš-
ní ročník festivalu zahájilo 
folkové duo NESTÍHÁME. 
Ve vodách českých už dosti 
známá formace. V roce 2007 
vydali tito pánové své zdařilé 
CD „Víceméně v klidu“. Dva 

věru pěkně sezpívané mužské hlasy, dvě kytary, chytré texty a to vše dohromady funguje jako 
opravdu milé a křehké písně. Nechte k sobě připlout jejich zprávu v lahvi a další slova a melodie, 
které se vám příjemně usadí hluboko v paměti, a věřte, že hned tak vás neopustí. 
Po těchto mládencích se objevila na pódiu čtveřice zvaná LÍSTEK. Kapela jako jedna z mála  
v Čechách využívá ve svých písních překrásný zvuk panovy flétny. Tento nástroj v rukách své 

Folkové Podviní 2009

K
U

LT
U

R
A

 a
 v

ol
ný

 č
as



���
rusovlasé paní doprovází zpěv, 
kytary, kontrabas a banjo. Lís-
tek vystupuje od roku 1990 
a má na svém kontě už dvě 
CD „Skály kvetou“ a „Den 
pramenů“. Že je věru nač se 
těšit, dokazujei to, že kapela 
je dnes držitelem Port, Krteč-
ků zahradních i dalších žánro-
vých ocenění. Někteří z vás 
Lístek znají už nejen z festiva-
lů a koncertů, ale také z tele-
vizního pořadu Aport, kde se 
pánové a tajemná dáma rov-
něž objevili. Tedy - těšme se! 
Tím třetím na prknech, která  
v Podviní znamenají folk, byla 
kapela s podivným názvem  
4 ZDI. Toto folkové uskupe-
ní sídlí v Pelhřimově a hraje 
od roku 2003. A co všechno 
se vejde mezi čtyři zdi, teď 
uslyšíte i vy. Vícehlasé zpěvy, 
jimž vévodí dívčí vokál, šesti 
i dvanáctistrunná kytara, basa, 
mandolína, housle, perkuse 
jsou zárukou toho, že když 
budou v rukách právě tohoto 
souboru, tak vy se rozhodně 
nudit nebudete. Důvěrně pro-
zradím, že kapelník přivádí na 
svět nejen melodické písně, ale 
i samotné kytary, mandolíny... 
V roce 2006 vydala kapela prv-

ní CD „Mezi tebou a mnou“. věřme, že přijdou i jeho další, neméně příjemní následovníci. Ano,  
4 Zdi ukrývají mimo jiné také krásný dívčí vokál. Ten, který právě tohoto večera patřil i vám. 
A pak vchází vyvolená trojice ztracených i zatracených, skuteční klasici trampské písně a života, 
tři esa v rukávu - kapela HOP TROP. Samson, Šroub a Huberťák - tři dřevorubci, kteří otesají 
i to vaše srdce do správného tvaru a rozměrů. Jejich písničky patří ke klasice a nechybí v žád-
ném pořádném zpěvníku, ani u žádného ohně pravověrných, tedy trampů. Písně tohoto vousatého 

tria jsou ten nejlepší flastr na 
bolavou duši. Asi proto, že 
jsou hodné a pravdivé. A to se 
dnes moc nenosí. Zaplať pán-
bůh za ty tři a horu krásných 
písní! A závěr letošního Fol-
kového Podviní už bude patřil 
nezaměnitelnému chraplavé-
mu vokálu Roberta Křesťana 
a písním jeho DRUHÉ TRÁ-
VY. Je úplně jedno, nakolik 
je jejich hudba bluegrassem a 
nakolik čímkoli jiným. Pod-
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statné je, že jsou jedineční a ještě k 
tomu, při vší skromnosti, opravdu 
skvělí! výjimečné spojení výbor-
ných muzikantů a charismatického 
hlasu. Pamětníci dodnes vzpomí-
nají na legendární píseň „Panenka“ 
a kapelu Poutníci, v níž toho času 
zněl ten drsný hlas zarostlého pěvce 
a banjisty, který dnes už neodmys-
litelně patří právě ke kapele Druhá  
ráva. Robert Křesťan se svým ban-
dem před časem natočil i CD složené 
pouze z Dylanových písní, jejichž 
texty sám přeložil.   (Otto Sepl)

Nová tradice zapustila kořeny 
- Prosecký podzim

V září loňského roku byl po rekonstrukci znovu 
slavnostně otevřen Park Přátelství. Tato prosecká 
„zelená perla“ se po své proměně stala něčím víc 
než jen obyčejným parkem: je místem příjemné-
ho odpočinku, aktivní relaxace a kultury. I proto 
se tu již podruhé uskuteční Prosecký podzim.
Novou tradici hudebních vystoupení pod širým 

nebem konaných na Proseku, za níž 
stojí MČ Praha 9, loni zahájil koncert, 
při němž tady poprvé zaznělo klavírní 
křídlo. Zahrál na něho klavírní virtuos 
Martin Kasík v doprovodu  Orchestru 
Quattro. Letos v červnu pokračovala 

hudební vystoupení při Proseckém jaru, kdy jste 
mohli slyšet Metropolitní symfonický orchestr 
Praha. 
Letošní Prosecký podzim vyvrcholil v Parku 
Přátelství 20. září velkým koncertem z hudební-
ho cyklu Devětkrát s devítkou a největším jeho 
lákadlem byl Rachmaninův 3. klavírní koncert.  
A jak bylo v plném parku vidět, obyvatelé „devít-
ky“ vzali nově se rodící tradici – kulturně-spole-
čenské setkání pod širým nebem – za svou.
O krásný hudební zážitek se postaral Metropo-
litní symfonický orchestr Praha. Rachmaninův 
klavírní koncert zazněl v podání Karla Košárka. Prosecký Podzim 2009 - dětské soutěže
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Odpoledne v Parku Přátelství patřilo dětem. Ty si mohly například zacvičit a zatancovat s Míšou 
Růžičkovou, kterou znají z České televize.
Metropolitní divadlo Praha přivezlo na Prosek s muzikálovou pohádkou Čertovský mariáš plno 
čertů a jiných kouzelných bytostí. 
O zábavu se dětem staralo – již tradičně – také občanské sdružení SAM a spol.
Závěr Proseckého hudebního podzimu přinesl i úžasný ohňostroj.

Ruské úterý v Praze 9 
Koncert ruské vážné hudby a romancí se pod záštitou Ruského střediska vědy a kultury v Pra-
ze konal 8. prosince v 18 hod. v Obřadní síni Vysočanské radnice, Sokolovská  24/14, Praha 9. 
Vystoupila na něm známá ruská operní pěvkyně Aljona Andrejevová a ruský klavírní virtuos Vadi 
Vartani. Aljona Andrejevová se narodila v Moskvě, studovala u významných ruských a světových 
hudebních pedagogů. V Rusku je známa především rolí Tatiany z opery Evžen Oněgin a rovněž 
rolí Lulu ze stejnojmenné opery Albana Berga. Klavírista Vadi Vartani se už v Česku stačil pro-
slavit svými sólovými hudebními improvizacemi. V průběhu večera zazněla populární kompozice 
Čajkovského, Skrjabina, Rachmaninova a rovněž známé ruské romance. 

Divadlo Gong
Přehled představení a kulturních pořadů v divadle Gong

LEDEN - DIVADLO
12. 1. pondělí 14.00  „VYPRÁVĚNÍ NEJEN O RYBÁCH“ Setkání s J. Vágnerem, který bude 
poutavě vyprávět o svých cestách po Amazonii, o rybách, indiánech a nejen o tom. Vyprávění je 
podbarveno hudbou a doprovázeno videem a diapozitivy. Pořádá MČ odbor kultury Praha 9 pro 
„V“ seniory. 
13. 1. úterý 19.30 „VÍC BEZVA UŽ TO NEMŮŽE BEJT“ Divadlo Post Scriptum 
14. 1. středa 19.00 POSEZENÍ U CIMBÁLU pořádá Slovácký krúžek v Praze
21. 1. středa 19.30  SWINGOVÁ TANČÍRNA 30.LET Pražský swingový orchestr JanaMa-
touška. Zpívá: P. Ernyiová 27.1.úterý 19.30 JIŘÍ SCHMITZER – recitál 28. 
1. středa 19.30  PAVLÍNA JÍŠOVÁ koncertní vystoupení
30. 1. pátek 19.30  FONTÁNA koncert skupiny s tancem 
31. 1. neděle 19.30  A. Goldflam: „ŽENY A PANENKY“ – hra o ženách a snad nejen pro 
ženy! Příběh žen v rodině, které spolu žijí, ačkoliv je  o vlastně nemožné a také dost nesnesitelné 
– ale přitom snad i zábavné. V režii A. Goldflama hrají I. Klestilová, I. Lokajová, I. Svobodo-
vá, L. Veliká a N. Vicenová. Hudba: P. Skoumal, scéna a kostýmy: P. Goldflamová-Štětinová.  
www.antproduction.cz 
3. 2. úterý 19.30  „VÍC BEZVA UŽ TO NEMŮŽE BEJT“ Divadlo Post Scriptum 
4. 2. středa 19.30  NEZMAŘI – koncert skupiny 
11. 2. středa 19.00  POSEZENÍ U CIMBÁLU pořádá Slovácký krúžek v Praze 
17. 2. úterý 19.30  POUTNÍCI – koncert skupiny

LEDEN - KLUB KOCOUR 
15. 1. čtvrtek 19.30  EL GAUČO - www.el-gauco.cz 
22. 1. čtvrtek 19.30  PEPA PITHART + TOAST SINGERS - www.pepapithart.wz.cz nebo  
www.toastsingers.cz 
29. 1. čtvrtek 19.30  TAMARAL 

LEDEN - GONG DĚTEM 
10. 1. sobota 15.00 J. Čapek,M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE - Veselá hudební pohád-
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ka. Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P.Moravec, texty písní: 
M. Pokorný a M.Moravcová, světla a zvuk:M. Puha. Hrají: K. Viktorinová, V. Hadraba, Z. Hadra-
bová / E. Hromníková, K. Nohýnek. Dramatizace a režie:M. Pokorný. Pro děti od 3 let. 
17. 1. sobota 15.00 J. Kolář,M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA 
- Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk poznával svět. Hudba: P. Zeman, choreografie: 
P. Štěpánek, výprava a masky:M. Král, as. režie: K. Viktorinová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají:  
G. K. Hašek, P. Bečková, K. Viktorinová, K. Nohýnek, V. Hadraba, P. Štěpánek/J. K. Mejstřík. 
Režie a texty písní:M. Pokorný. Pro děti od 3 let.
19. 1. pondělí 10.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA - Veselá písnič-
ková pohádka o bubácích, kterých se nemusíte bát. Dramatizace, texty písní a režie: M. Pokorný, 
hudba: T. Uhlík, kostýmy a loutky: P. Vykoukalová, scéna: R. Dubovský, choreografie: A. Sto-
dolová-Laštovková. Hrají: J. Škvrna, J. Šantroch, V. Hadraba, J. Stich, K. Viktorinová. Pro děti  
od 4 let.
23. 1. pátek 10.00  K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT - Nezbedná komedie o kluko-
vinách jedné party. Hudba: P. Kovařík, výprava: P. Vykoukalová, as. režie: K. Viktorinová. Hrají: 
G. K. Hašek, J. Škvrna, P. Vršek, V. Hadraba, D. Nová, K. Viktorinová / A. Kulovaná, P. Bečková, 
O. Lážnovský/D. Šváb. Režie: O. Lážnovský. Pro děti od 8 let.
24. 1. sobota 15.00  H. CH. Andersen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - Pohádka o 
vítězství lásky, čistého citu, životní radosti a schopnosti oběti pro druhého nad chladným a vypo-
čítavým rozumem. Dramaturgie: V. Pokorný, scénografie: N. Tempír, produkce: M. Král. Hrají:  
V. Striežencová / J. Pidrmanová, G. Hašek, L. Zahradnická, V. Hadraba, R. Klučka. Režie: Luci-
eMálková. Pro děti od 4 let. 
26. 1. pondělí 10.00  J. Kolář,M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA 
Pro děti od 3 let. 
28. 1. středa 10.00  C. Collodi: PINOKIO - Bezdětný řezbář Gepetto si pro potěšení vyřezal  
z očarovaného polínka loutku - panáčka s dlouhým nosem Pinokia. Jeho největší touhou bylo stát 
se opravdovým klukem, a tak se vydal do školy a do světa. Dramatizace a dramaturgie: M. Macha-
číková, scéna: L. Konopíková, kostýmy: M. Král. Hrají: K. Viktorinová, R. Klučka, V. Hadraba, 
M. Mazal, M. Burešová, O. Černý, L. Vlasáková, J. Stich. Režie:M. Pokorný. Pro děti od 4 let. 
29. 1. čtvrtek 10.00 H. CH. Andersen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Pro děti  
od 4 let.
31. 1. sobota 15.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Pro děti  
od 4 let. 

ÚNOR - DIVADLO
3. 2. úterý 14.00  J. B.Moličre: LAKOMEC divadelní představení souboru AHA! - Pro seni-
ory pořádá MČ Praha 9 – OŠK 
3. 2. úterý 19.30   „VÍC BEZVA UŽ TO NEMŮŽE BEJT“ divadelní spolek Post Scriptum 
4. 2. středa 19.30  NEZMAŘI koncert a křest DVD „Nezmaři 30 let“ 
10. 2. úterý 19.30  POUTNÍCI koncert skupiny 
11. 2. středa 19.00  Posezení u cimbálu pořádá Slovácký krúžek v Praze  
17. 2. úterý 19.30  KOA – koncert skupiny 
18. 2. středa 19.30  Swingová tančírna 30. let – Pražský swingový orchestr JanaMatouška. Zpí-
vá: P. Ernyiová 
24. 2. úterý 19.30  COP – koncert skupiny 
25. 2. středa 19.30  AllanMikušek & Grasscountry legenda slovenské country music a host 
Svatka Štěpánková &P.R.S.T.  

ÚNOR - KLUB KOCOUR 
5. 2. čtvrtek 19.30   JAUVAJS
12. 2. čtvrtek 19.30  PANELÁKOVÍ FOTŘI 
19. 2 čtvrtek 19.30  NAČAS 

ÚNOR - GONG DĚTEM
3. 2. úterý 10.00 a 14.00  J. B.Moliere: LAKOMEC Slavná satirická komedie o náruživé 
závislosti na mamonu. Scéna: R. Dubovský, kostýmy: E. Černá, rekvizity: P. Vykoukalová. Hrají: 
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J. Škvrna, E. Černá, J. Šantroch, K. Viktorinová, V. Hadraba,M. Bittnerová, M. Pokorný, K. Nohý-
nek, J. Stich. Úprava a režie: M. Pokorný. Pro mládež od 13 let. 
4. 2. středa 10.00 J. Čapek,M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE Veselá hudební pohád-
ka.

5. 2. čtvrtek 10.00  P. Cmíral: 
POHÁDKA O POPELCE Poetický 
příběh o vítězství dobra nad zlem, 
plný tajemných kouzel pohádko-
vých zázraků. Scéna: Z. Hadrabo-
vá, kostýmy a výtvarná spoluprá-
ce: M. Král, loutky: Z. Hadrabová  
M.Mazal, hudba: P. Zeman, choreo-
grafie: P. Štěpánek. Hrají: N. Topin-
ková, K. Nohýnek, V. Hadraba, 
P. Bečková,M.Mazal, J. Albrecht, 
L. Vlasáková. Úprava a režie: M. 
Pokorný. Pro děti od 4 let.   
6. 2. pátek 10.00  P. Vašíček: 
ALADINOVA KOUZELNÁ LAM-
PA - Čaruplný příběh chudého chlap-
ce Aladina ze světově známé sbírky 
Pohádky tisíce a jedné noci. Orien-

tální atmosféra, magie, nadpřirozené bytosti a silné city okouzlí každého, kdo rád vstupuje do svě-
ta snů a fantazie. Výprava: L. Konopíková, dramaturgie: M. Král, hudební spolupráce M. Haman. 
Hrají: N. Topinková, Š. Drozdová, J. Albrecht, J. K. Mejstřík, V. Hadraba, P. Veselý. Výprava:  
L. Konopíková, dramaturgie: M. Král, hudební spolupráce M. Haman. Režie: P. Stáncová. Pro děti 
od 6 let. 

7. 2. sobota 15.00   
C. Collodi: PINOKIO 
12. 2. čtvrtek 10.00   
K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO 
NÁS PĚT - Nezbedná komedie  
o klukovinách jedné party. 
13. 2. pátek 10.00   
H. CH. Andersen, D. Viceníko-
vá: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - 
Pohádka o vítězství lásky, čistého 
citu, životní radosti a schopnosti 
oběti pro druhého, nad chladným 
a vypočítavým rozumem. 
14. 2. sobota 15.00   
J. Kolář, M. Pokorný: DOB-
RODRUŽSTVÍ KOCOURKA 
MODROOČKA -Poetická hudeb-
ní pohádka. 

20. 2. pátek 10.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ -  REMIÉRA! Pohádka 
o princezně, která až po těžkých zkouškách pochopila, že láskyplné srdcemá větší cenu než pýcha 
a třpytivé bohatství. Hrají: K. Nohýnek, Z. Hadrabová, M.Mazal, Y. Jelénková, V. Striežencová, 
I. Čermák. Úprava a režie: M. Pokorný, scéna, kostýmy a masky: M. Král, hudba k písním: P. 
Zeman, světla a zvuk: M. Puha. Pro děti od 4 let.
21. 2. sobota 10.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ Pro děti od 4 let.
26. 2. čtvrtek 11.00 J. Kolář,M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA 
Pro děti od 3 let. 
27. 2. pátek 10.00  C. Collodi: PINOKIO Pro děti od 4 let. 

Divadlo AHA! - Pohádka O pejskovi a kočičce

Divadlo AHA! - Pohádka Pinokioe K
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BŘEZEN - DIVADLO
10. 3. úterý 19.30  „BREJ DEN PANE DOKTOR“ – „rimejk“ kdysi úspěšné hry na motivy 
kalifornských novel J.Steinbecka napsal Martin Wolf. Nastudováno k 25. výročí založení divadla 
Post Scriptum 
11. 3. středa 19.30  POSEZENÍ U CIMBÁLU – pořádá Slovácký krúžek v Praze 
17. 3. úterý 18.00  STAŘENKY – vystoupení dámské country kapely. Pořádá OŠK Praha 9  
ke Dni učitelů – zadáno 
18. 3. středa 19.30  SWINGOVÁ TANČÍRNA 30.LET – Pražský swingový orchestr Jana 
Matouška. Zpívá: P. Ernyeiová 19. 3. čtvrtek 19.30 HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA – koncertní 
vystoupení 
25. 3. středa 19.30  HOP TROP – koncert skupiny 
31. 3. úterý 19.30  SPIRITUÁL KVINTET – koncert skupiny Na měsíc duben připravujeme: 
Vystoupení mateřských škol obvodu Prahy 9, premiéru divadla Post Scirptum od L. Pivoňky –
„Dady box“, recitál Pepy Fouska… 

BŘEZEN -KLUB KOCOUR  
5. 3. čtvrtek   Ignitus - www.shsinferno.cz 
12. 3. čtvrtek   Městská – www.mestska.webgarden.cz 
26. 3. čtvrtek   Kámen úrazu – www.kamenurazu.cz 

BŘEZEN -GONG DĚTEM
3. 3. úterý 10.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ Pro děti od 4 let. 
7. 3. sobota 10.00  C. Collodi: PINOKIO
10. 3. úterý 10.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Veselá písnič-
ková pohádka o bubácích, kterých se nemusíte bát. Dramatizace, texty  ísní a režie: M. Pokorný, 
hudba: T. Uhlík, kostýmy a loutky: P. Vykoukalová, scéna: R. Dubovský, choreografie: A. Sto-
dolová-Laštovková. Hrají: J. Škvrna,  Šantroch, V. Hadraba, J. Stich, K. Viktorinová. Pro děti  
od 4 let.  

11. 3.středa 10.00 P .  
Vašíček: ALADINOVA KOUZEL-
NÁ LAMPA 
12. 3. čtvrtek 10.00  K. J. Erben:
KYTICE VODNÍK, POLEDNICE, 
VRBA, KYTICE – balady s moti-
vem vztahu matky k dítěti. Hrají: J. 
Škvrna, Z. Morávková, Y. Jelénková 
a další. Scéna a kostýmy: P. Vykou-
kalová, hudba: P. Kovařík, chore-
ografie: A. Stodolová-Laštovková. 
Režie: O. Lážňovský. pro děti a mlá-
dež od 10 let.  
13. 3. pátek 10.00  J. Kolář, M. 
Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KO-
COURKA MODROOČKA Pro děti 
od 3 let. 

14. 3. sobota 15.00  J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE Pro děti od 3 let.  
16. 3. pondělí 10.00  J. B. Moliere: LAKOMEC Pro mládež od 13 let. 
17. 3. úterý 10.00  K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT Pro děti od 8 let. 
18. 3. středa 10.00  C. Collodi: PINOKIO Pro děti od 4 let.
20. 3. pátek 10.00  P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE Pro děti od 4 let. 
21. 3. sobota 15.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Pro děti  
od 4 let.  
23. 3. pondělí 10.00  H. CH. Andersen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Pro děti  
od 4 let.  
28. 3. sobota 15.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ Pro děti od 4 let. 

Divadlo AHA! -  Pohádka Aladinova kouzelná lampa
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31. 3. úterý 10.00  J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE Pro děti od 3 let.
DUBEN - DIVADLO
4. pondělí 14.00 a 16.30  PŘEDŠKOLÁČEK – vystoupení mateřských škol obvodu Praha 9 
7. 4. úterý 14.00 a 16.30  PŘEDŠKOLÁČEK – vystoupení mateřských škol obvodu Praha 9 
8. 4. středa 19.00  Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze 
15. 4. středa 19.30  Swingová tančírna 30. Let – Pražský swingový orchestr Jana Matouška, 
zpívá P. Ernyeiová 
20. 4 pondělí 19.30  PAVEL ŽALMAN LOHONKA a spol. – koncertní vystoupení
21. 4. úterý 19.30  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA – koncertní vystoupení 
22. 4.středa 19.30  PEPA FOUSEK – recitál
24. 4. pátek 19.30  FONTÁNA– koncertní vystoupení s tancem 
27. 4. pondělí 19.30  JAN BUDAŘ se skupinou Eliščin band – koncert 
28. 4. úterý 17.30  Přednáška PhDr. Marty Foučkové – pořádá Astrom, spol. s r.o.
29. 4. středa 19.30  BACK SIDE BIG BAND – swingový a jazzový orchestr s více jak deseti-
letou tradicí. Dnes je již moderní jazzovou kapelou, která potěší ucho náročného posluchače, ale  
i srdce toho, kdo se chce bavit.

DUBEN - KLUB KOCOUR 
2. 4. čtvrtek 19.30  ŠESTET – www.sestet.cz 
9. 4. čtvrtek 19.30  ŠUPLÍK – www.suplik.eu
16. 4. čtvrtek 19.30  FAJNBEAT - www.fajnbeat.cz 
23. 4. čtvrtek 19.30  TOAST SINGERS - www.toastsingers. cz
30. 4. čtvrtek 19.30  PETR DVOŘÁK 

DUBEN - GONG DĚTEM 
8. 4. středa 10.00  P. Vašíček: ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA Pro děti od 6 let.
15. 4. středa 10.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Veselá písnič-
ková pohádka. Pro děti od 4 let. 
16. 4. čtvrtek 10.00 P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE  Pro děti od 4 let. 
20. 4. pondělí 10.00  H. CH. Andersen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Pro děti  
od 4 let. 
21. 4. úterý 10.00  C. Collodi: PINOKIO Pro děti od 4 let. 
22. 4. středa 10.00  J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE Pro děti od 3 let. ¨
23. 4. čtvrtek 10.00  J. B. Moliere: LAKOMEC Pro mládež od 13 let. 

24. 4. pátek 10.00  K. Poláček,
O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT  
Pro děti od 8 let. 
28. 4. úterý 10.00  H. Ch. Ander-
sen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ 
Pro děti od 4 let. 
29. 4. středa 10.00  J. Kolář,
M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ 
KOCOURKA MODROOČKA Pro 
děti od 3 let. 

KVĚTEN - DIVADLO
5. 5. úterý 19.30  Josef Nitra
a kolektiv.: „TO JSI TEDA PŘE-
HNAL…“ V režii O. Kovaříka hraje 
divadlo Post Scriptum. Velmi volné 
zpracování dramatu N. V. Gogola 
Ženitba 

6. 5. středa 19.30  BLANKET – koncert bluegrassové skupiny. Host pořadu skupina FLA-
SHBACK 
11. 5. pondělí 19.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ Večerní premiéra pohád-
ky v podání Divadla AHA! 

Divadlo AHA! - Moliére, Lakomec
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12. 5. úterý 19.30  KAREL PLÍHAL – koncertní vystoupení Pořad není vhodný pro děti před-
školního věku 1
13. 5. středa 19.00  POSEZENÍ U CIMBÁLU – pořádá Slovácký krúžek v Praze 
18. 5. pondělí 19.30  POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI – večer věnovaný trampským legendám. 
Vystoupí skupina Pacifik a T. Linhart, W. Daněk, kapitán Kid, M. Rivola, J. Vrbová 
19. 5. úterý 19.30  L. Smoljak, Z. Svěrák: ZÁSKOK – v provedení Divadla rodu Vejvodů  
a koncert skupiny The Pláky 
20. 5. středa 19.30  SWINGOVÁ TANČÍRNA 30. LET – Pražský swingový orchestr Jana 
Matouška, zpívá P. Ernyeiová 
27. 5. středa 19.30  ASONANCE – koncert   

KVĚTEN -KLUB KOCOUR 
14. 5. čtvrtek 19.30  HLAVNĚ MRAVNĚ – www.hlavnemravne. cz 
21. 5. čtvrtek 19.30  TAMARAL – www.tamaral.cz 
28. 5. čtvrtek 19.30  KÁMEN ÚRAZU – www.kamenurazu. cz 

KVĚTEN - GONG DĚTEM 
12. 5. úterý 10.00  P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE Pro děti od 4 let. 
13. 5. středa 10.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Pro děti od 4 let. 
14. 5. čtvrtek 10.00  P. Vašíček: ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA Pro děti od 6 let. 
15. 5. pátek 10.00  J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA 
Pro děti od 3 let.

18. 5. pondělí 10.00  J. Čapek, M. 
Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČ-
CE  Pro děti od 3 let. 
19. 5. úterý 10.00  C. Collodi: 
PINOKIO  Pro děti od 4 let. 
20. 5. středa  10.00  H. Ch. Ander-
sen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ 
Pro děti od 4 let. 
21. 5. čtvrtek 10.00  K. Poláček, O. 
Lážnovský: BYLO NÁS PĚT. Pro 
děti od 8 let. 
22. 5. pátek 10.00  H. CH. Ander-
sen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA Pro děti od 4 let.

ČERVEN - DIVADLO
2. 6. úterý 19.30  L. Pivoňka
a divadelní spolek Post Scriptum: „DADY BOX“ – premiéra Neuvěřitelné příběhy a osudy 
odložených dědků v mateřské školce. Scéna: A. Hustoles, kostýmy: J. Vodičková, úprava textu:  
J. Duběda, technika: T. Matásek, P. Veverková, J. Příhoda ml. Hrají: J. Krajník, Fr. Kasík,  
O. Kovařík, J. Řičař, F. Hlaváček, K.Dáňová, H. Zajícová, D. Šubertová, L. Knieradl, R. Slivka,  
J. Veselá, J. Jindřichová, R. Šilhart, M. Trajhan. Asistent režie V. Kratinová. Režie: L. Pivoňka
3. 6. středa 19.00  Pěvecký sbor CANTORIA – vystoupení souboru
9. 6. úterý 16.00  ZŠ Balabenka – školní besídka
10. 6. středa 19.00  POSEZENÍ U CIMBÁLU – pořádá Slovácký krúžek v Praze
15. 6. pondělí 15.30  MŠ Kovářská – vystoupení dětí školky
16. 6. úterý 19.00  GILGAMÉŠ Lehce oplzlá parodie podle akkadského eposu. Scénář, hudba 
a režie: Milan Brožek. Hrají a zpívají studenti Obchodní akademie Praha 2, Vinohradská 38.

ČERVEN - KLUB KOCOUR
4. 6. čtvrtek 19.30  DAVID „ALFÍK“ DEWETTER – http://bandzone.cz/alfikbobo
11. 6. čtvrtek 19.30  MARTIN ROUS–www.martinrous.cz
18. 6. čtvrtek 19.30  STANDA STEJSKAL

Divadlo AHA! - Dobrodužství kocourka Modroočka
K

U
LT

U
R

A
 a

 v
ol

ný
 č

as



��0
ČERVEN - NA DVOREČKU (Letní scéna v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4)
2. 6. úterý 19.30  ANDÍLCI – www.andilci.cz
9. 6. úterý 19.30  ŠUPLÍK – www.suplik.eu
16. 6. úterý 19.30  MĚSTSKÁ + FRANTA VLČEK –  www.mestska.webgarden.cz, www.
frantavlcek.net
23. 6. úterý 17.00  Koncert žáků kurzů OKD Praha 9
30. 6. úterý 19.30  PIVOŇKA & PÁNOVÉ – www.pivonka-panove.cz

ČERVEN - GONG DĚTEM
1. 6. pondělí 10.00  J. Čapek, M. Pokorný, pro děti od 4 let. 
3. 6. středa 10.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ, pro děti od 4 let.
8. 6. pondělí 10.00  P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE, pro děti od 4 let.
10. 6. středa 10.00  J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČ-
KA, pro děti od 3 let. 

ZÁŘÍ - DIVADLO
GONG v nové podobě! Nové hlediště se zvýšenými řadami sedadel pro 240 diváků je jistě vítanou  
novinkou pro každého, kdo se přijde do Gongu podívat na divadelní představení nebo koncert.  
9. 9. středa 19.00   Posezení u cimbálu – Slovácký krúžek v Praze 
16. 9. středa 19.30  Swingová tančírna 30. let - Pražský swingový  rchestr Jana Matouška  
21. 9. pondělí 19.30  L. Munari: TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE Hořká komedie v podání 

herců Divadla Bez zábradlí. Překlad H. 
Tomková, režie B. Ščedrin, výprava E. 
Stenberg. Hrají: K. Heřmánek, B. Klepl, 
P. Žák, N. Konvalinková 
22. 9. úterý 19.30  J. B. Moliere:
LAKOMEC – představení Divadla 
AHA! 
23. 9. středa 19.30    
L. Pivoňka a divadelní spolek Post Scrip-
tum: DADY BOX Neuvěřitelné příběhy 
odložených dědků v mateřské školce. 
24. 9. čtvrtek 19.30  B E S Í D K A 
PRO GONG Divadlo SKLEP si přijde 
do Gongu zavzpomínat na dobu, kdy zde 
pravidelně vystupovalo.  
29. 9. úterý 19.30  COP – koncert 
bluegrassové skupiny z Plzně 
30. 9. středa 19.30  K. Čapek: ZE 
ŽIVOTA HMYZU – premiéra Divadla 
AHA! Úprava a režie M. Pokorný, hudba 
P. Zeman, choreografie R. Vizváry, scéna 
a kostýmy L. Konopíková  M. Král, pro-
dukce M. Král, technická spolupráce M. 
Puha. Hrají: R. Klučka, M. Bittnerová, 
P. Bečková, N. Topinková, V. Hadraba, 
K. Nohýnek, M. Mazal, O. Černý, J. 
Albrecht 

ZÁŘÍ -NA DVOREČKU  (Letní scéna v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4)  
8. 9. úterý 19.30 OLDA CRZ - www.oldacrz.cz  
15. 9. úterý  9.30 DISHARMONICI + BIKINI (Mladá Boleslav) - www.disharmonici.hrajou. cz

ZÁŘÍ - KLUB KOCOUR  klub v Divadle GONG  
10. 9. čtvrtek 19.30  NOTOVÁNÍ - TRIOBAB  
17. 9. čtvrtek 19.30  LÁŽO PLÁŽO - www.lazoplazo.wz.cz  

Divadlo AHA! - Ze života hmyzu
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ZÁŘÍ - GONG DĚTEM 
18. 9. pátek 10.00  H. Ch. Andersen, 
F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ Pohádka pro 
děti od 4 let. 
21. 9. pondělí 10.00  C. Collodi: PINOKIO 
O dřevěném klukovi s dlouhým nosem. Pro 
děti od 4 let. 
22. 9. úterý 10.00  V. Vančura, M. Pokor-
ný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Pohád-
ka o bubácích, kterých se nemusíte bát. Pro 
děti od 4 let. 
23. 9. středa 10.00  J. Čapek, M. Pokorný: 
O PEJSKOVI A KOČIČCE Pro děti od 3 let. 
24. 9. čtvrtek 10.00  P. Cmíral: POHÁDKA 
O POPELCE Pro děti od 4 let. 
25. 9. pátek 10.00  J. Kolář, M. Pokorný: 
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODRO-
OČKA Pro děti od 3 let.
29. 9. úterý 10.00  K. Čapek: ZE ŽIVOTA HMYZU – I. PREMIÉRA Satirická alegorie o lid-
ském společenství. Úprava a režie M. Pokorný, hudba P. Zeman, choreografie R. Vizváry, scéna a 
kostýmy L. Konopíková a M. Král, produkce M. Král, tech. spolupráce M. Puha. Hrají: R. Kluč-
ka, M. Bittnerová, P. Bečková, N. Topinková, V. Hadraba, K. Nohýnek, M. Mazal, O. Černý, J. 
Albrecht. Pro mládež od 14 let. 
30. 9. středa 10.00  K. Čapek: ZE ŽIVOTA HMYZU – II. PREMIÉRA

ŘÍJEN - DIVADLO
1. 10. čtvrtek 14.00  Hvězdy, které nestárnou – vystoupení Vladimíra Hrona. Pro seniory pořádá 
OŠK Praha 9 
6. 10. úterý 19.30  L. Pivoňka a divadelní spolek Post Scriptum: DADY BOX 
13. 10. úterý 19.30  KOA – koncert skupiny 
14.10. středa 19.00  Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze 
20. 10. úterý 19.30  SPIRITUÁL KVINTET - koncert 
21. 10. středa 19.30  Swingová tančírna 30. let - Pražský swingový orchestr Jana Matouška, zpí-
vá P. Ernyeiová 
24. 10. sobota 20.00  Cimbálová muzika „Žandár“ - 10. výročí s besedou u cimbálu 
27. 10. úterý 19.30  JAVORY a sourozenci Ulrychovi - koncert 
28. 10. středa 14.00  Přednáška PhDr. Marty Foučkové – pořádá agentura Astrom 
29. 10 čtvrtek 19.30  FONTÁNA – koncert skupiny s tancem 

ŘÍJEN - KLUB KOCOUR (klub v Divadle Gong) 
1. 10. čtvrtek 19.30  NOTOVÁNÍ
8.10. čtvrtek 19.30  FRANTA VLČEK + host - www.frantavlcek.net 
15. 10. čtvrtek 19.30  KÁMEN ÚRAZU + NAČAS - w w w . k a m e n u r a z u . c z ; www.nacas.
cz 
22. 10. čtvrtek 19.30  MARTIN ROUS + MARTIN HEJNÁK - křest CD

ŘÍJEN - GONG DĚTEM 
3. 10. sobota 15.00 H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ. Pro děti od 4 let. 
4. 10. pondělí 10.00  J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA 
Pro děti od 3 let. 
6. 10. úterý 10.00  P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE. Pro děti od 4 let. 
7. 10. středa 10.00  C. Collodi: PINOKIO Pro děti od 4 let.
8. 10. čtvrtek 10.00  J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE. Pro děti od 3 let. 
12. 10. pondělí 10.00  J. B. Moliere: LAKOMEC. Pro mládež od 13 let. 
16. 10. pátek 10.00  J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČ-
KA. 

Divadlo AHA! - Pohádka o Popelce
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20. 10. úterý 10.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA. Pro děti  
od 4 let.
22. 10. čtvrtek 10.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ. Pro děti od 4 let.
23. 10. pátek 10.00  K. a J. Čapek: ZE ŽIVOTA HMYZU. 
24. 10. sobota 15.00  C. Collodi: PINOKIO Pro děti od 4 let. 
26. 10. pondělí 10.00  H. CH. Andersen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Pro děti  
od 4 let. 
31.10. sobota 15.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA

LISTOPAD - DIVADLO
3. 11. úterý 19.00  ASONANCE – koncert skupiny – zadáno pro Turistický klub
4. 11. středa 19.30  Smoljak - Svěrák: „Posel světla“ a „Vizionář“ - hraje Divadlo rodu Vejvodů 
+ Koncert skupiny The Pláky 
10. 11. úterý 8.00  Brána do historie – soutěž žáků obvodu Prahy 9. Pořádá OŠK Praha 9
10. 11. úterý 19.30  L. Pivoňka a divadelní spolek Post Scriptum: „DADY BOX“ 
11. 11. středa 19.00  Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
12. 11. čtvrtek 14.00  Neil Simon – „DRUHÁ KAPITOLA“ - konverzační komedie. Překlad: Ivo 
T. Havlů. Režie: Petr Hruška, hrají: Valérie Zawadská, Martina Hudečková, David Prachař, David 
Matásek. 
16. 11. pondělí 19.30  HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica – koncert 
17. 11. úterý 14.00  Přednáška PhDr. Marty Foučkové – pořádá agentura Astrom 
18. 11. středa 19.30  Swingová tančírna 30. let Pražský swingový orchestr Jana Matouška, zpívá 
P. Ernyeiová 
21. 11. sobota 19.00  Slovácké hody – pořádá Slovácký krúžek v Praze 
24. 11. úterý 19.30  RADŮZA – koncert 
25. 11. středa 19.30  RADŮZA – koncert 
26. 11. čtvrtek 19.30  FONTÁNA– koncert skupiny s tancem 
1. 12. úterý 19.30  Divadelní představení Post Scriptum
2. 12. středa 14.00  Vánoční těšení – pořádá OŠK Praha 9 
4. 12. pátek 19.30  Ondřej Havelka a MELODY MAKERS v pořadu „Příběh jazzu“ V Gongu 
poprvé! 

LISTOPAD - KLUB KOCOUR 
5. 11. čtvrtek 19.30  NOTOVÁNÍ - www.notovani.cz 
12. 11. čtvrtek 19.30  MĚSTSKÁ + 9. PATRO - www.mestska. webgarden.cz
19. 11. čtvrtek 19.30  ŠÁNTRÉ + STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ - www.santre.cz, www.straslivapo-
divana. cz 

LISTOPAD - GONG DĚTEM 
2. 11. pondělí 10.00  P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE 
3. 11. úterý 10.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ.

4. 11. středa 10.00  C. Collodi: 
PINOKIO
5. 11. čtvrtek 10.00  J. Čapek, M. 
Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE 
6. 11. pátek 10.00  Moliere: 
LAKOMEC
7. 11. sobota 15.00  V. Vančura, 
M. Pokorný: KUBULA A KUBA 
KUBIKULA 
9. 11. pondělí 10.00  H. CH. Ander-
sen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁ-
LOVNA 
12. 11. čtvrtek 10.00  J. Čapek, M. 
Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCEDivadlo AHA! - Sněhová královna
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13. 11. pátek 9.00 a 11.00  K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT 
14. 11. sobota 15.00  H. Ch.  ndersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ 
20. 11. pátek 10.00  K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT
21. 11. sobota 15.00  J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE
23. 11. pondělí 9.00 a 11.00  K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT
24. 11. úterý 10.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA Pro děti  
od 4 let.
26. 11. čtvrtek 10.00  K. a J. Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU 
27. 11. pátek 10.00  J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČ-
KA 
28. 11. sobota 15.00  P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE

PROSINEC - DIVADLO
9. 12. středa 19.00  Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
10. 12. čtvrtek 17.00  Vánoční besídka ZŠ Balabenka 
12. 12. sobota 19.30  Pavel Žalman Lohonka a spol. – vánoční koncert 
15. 12. úterý 14.00  Vánoce pro seniory – hosté: Z. Troška, J. Suchánek a J. Sochor Pořádá OŠK 
Praha 9 16. 12. středa 18.00 Vánoční besídka LŠU Praha 9, Prosek 
19. 12. sobota 19.30  Vánoční koncert skupiny PACIFIK 
21. 12. pondělí 19.30  BACK SIDE BIG BAND - swingový a jazzový orchestr 
22. 12. úterý 19.30  Swingová tančírna 30. let – Pražský swingový orchestr J. Matouška, zpívá 
P. Ernyeiová 

PROSINEC - KLUB KOCOUR 
3. 12. čtvrtek 19.30  NOTOVÁNÍ - www.notovani.cz 
10. 12. čtvrtek 19.30  F KAA + JAKUB KŘÍŽ - www.ifkaa.cz
17. 12. čtvrtek 19.30  PANELÁKOVÍ FOTŘI - www.panelakovifotri.wz.cz 

PROSINEC - GONG DĚTEM 
3. 12. čtvrtek 10.00  J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE - Pro děti od 3 let. 
4. 12. pátek 10.00  H. Ch. Andersen, F. Pavlíček: PASÁČEK VEPŘŮ - Pro děti od 4 let. 
5. 12. sobota 15.00 J. Š. Kubín, P. Vašíček, M. Král: VO TOM ČERTŮ ROJENÍ - Veselé  
a písniček plné kerkonošské poudačky vo čertech i lidech, kterak si je sousedi poudali a hráli pro 
potěchu serdce i mysli. Výprava M. Král, hudba P. Zeman, hrají členové 1. ND (www.1.ND.cz). 
Režijní spolupráce: M. Pokorný. Po pohádce navštíví děti Mikuláš, anděl a spousta čertů. Rodiče 
si pro své děti mohou  připravit jmenovkami označené balíčky, které odevzdají v pokladně, aby je 
mohl Mikuláš předat do těch správných rukou.

8. 12. úterý 10.00  P. Cmíral:
 POHÁDKA O POPELCE - Pro děti 

od 4 let. 
9. 12. středa 10.00  C. Collodi:

 PINOKIO - Pro děti od 4 let. 
10. 12. čtvrtek 10.00  Moliere:

 LAKOMEC -. Pro mládež od 13 let. 
11. 12. pátek 10.00  P. Nohýnková: 
PIKY PIKY NA HLAVU - Veselé  
a hravé leporelo, které děti seznamu-
je s nejkrásnějšími, ale polozapome-
nutými příběhy a verši dětské litera-
tury. Výprava L. Konopíková, hrají: 
N. Topinková a  . Nohýnek. Režie: 
P. Nohýnková. Pro děti od 3 let. 

12. 12. sobota 15.00  V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA - Pro děti  
od 4 let. 
14. 12. pondělí 10.00 J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA  

Divadlo AHA! - Piky piky na hlavu
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15. 12. úterý 10.00  K. a J. Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU - Pro děti od 14 let. 
18. 12. pátek 10.00  H. CH. Andersen, D. Viceníková: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - Pro děti  
od 4 let. 
19. 12. sobota 15.00  J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE - Pro děti od 3 let. 
21. 12. pondělí 9.00 a 11.00  K. Poláček, O. Lážnovský: BYLO NÁS PĚT - Pro děti od 8 let.

Galerie
Galerie Dion

Galerie Dion zahájila svoji činnost na podzim 2005 programem zaměřeným na prezentaci a nabíd-
ku současného výtvarného umění. Výběr autorů je podmíněn vytvářením vlastní galerijní sbírky 
současného umění, zvláštní pozornost je věnována okruhu tak zvané střední generace a umělcům 
řadícím se ke klasikům moderního výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Zároveň však 
galerie dává prostor i mladým perspektivním umělcům.
Cílem galerie je poskytovat sběratelům a zájemcům o výtvarné umění široký výběr kvalitních 
děl uznávaných i začínajících umělců, budování a zkvalitňování dlouhodobých vztahů s našimi 
zákazníky a klienty.

Výstavy

19.1. – 6.3.2009
MILOŠOVY VÝSTAVY
Malíř a grafik Miloš Ševčík (1939) zaujal veřejnost tvor-
bou velkoplošných grafik: leptů a suchých jehel již v še-
desátých letech, nedlouho po svém absolutoriu VŠUP  
v Praze (1964). V době postulování abstraktních tendencí 
a vrcholícího informelu stanul v předvoji nové figurace, 
oproti robustnosti pop artistických i čistě novofigurativ-
ních tvůrců se však lišil introvertní výpovědí a křehkostí 
děl. Příběhy lidí, jejich vztahů, pocitů a citů jsou zde zpo-
dobněny postavami nezvyklých siluet (Salome), zoomorf-
ní tvarosloví ústí až v zástupné vypodobení světa člověka 
alegorickými obrazy zvířat (Myší válka). 

5.5. – 24.6.2009
TAM A SEM 
A NAOPAK 

Dagmar Dost-Nolden, německo-česká malířka půso-
bící v Kolíně nad Rýnem, se narodila v Praze v roce 
1948. Umělecká studia absolvovala na AVU (1976) 
v ateliéru prof. Jana Smetany, od roku 1978 žije  
v NSR. Zde našla tvůrčí svobodu, seznamuje se s antro-
posofií, přijímá angažmá v Divadle FWT (odkud čerpá 
impulsy i ke svým performancím), její počáteční figura-
tivní tvorba se uvolňuje, aby posléze dospěla k dnešnímu, 
jí vlastnímu výrazu expresivní abstrakce. Zařadila se tak  
i k širokému proudu tendencí 80. a 90. let navazujícímu na 
neoexpresionismus let padesátých, v kontextu s českým 
výtvarným uměním je doplňkem a jistým protipólem figu-
rativních, i tak u nás řídkých projevů Neue Wilde. 
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7.9. – 23.10.2009

Malé formáty Vladimíra Nováka 
Vladimír Novák (nar. 1947), žijící a tvořící střídavě v Praze  
a Miláně, je jedním z nejvýraznějších představitelů expre-
sivní figurativní malby. Ústřední téma umělcových obrazů: 
abstrahovaná postava v otevřeném prostoru je metaforou 
lidské existence v její nejistotě hledání smyslu bytí, tlumo-
čené pocity vytrženosti a zmaru odráží estetické a morální 
hodnocení dnešní společnosti, jsou kritickým zrcadlem 
nastaveným době. Expozice v Galerii Dion, prezentující 
početný soubor středních a menších Novákových obrazů, 
je proto mimořádnou kulturní událostí letošní podzimní 
sezóny, je výstavním počinem, zasluhujícím si té nejvyšší 
pozornosti. 

2.11. - 18.12.2009
Obrazy implikátních sítí 

Malíř a grafik Lubomír Přibyl (nar. 1937 v Praze) je jedním  
z čelných solitérních autorů české výtvarné scény. Ač je člen 
Spolku Hollar a zúčastnil se četných výstav Klubu konkré-
tistů, jeho osobitá a autonomní tvorba se vymyká dobovým 
proudům a tendencím, představuje svébytný pól i v rámci 
světového umění. To dokládá i prezentovaný výběr z auto-
rových prací: větší soubor velkoplošných grafik akcento-
vaný ukázkami obrazových forem. Jednotícím pojítkem 
děl a celé umělcovy tvorby je zájem o tlumočení univer-
zálních principů působících na pozadí jevů světa, poukaz 
na zakotvení dějů - byť i s prvky náhody - v řádu a předur-
čení. Autorovo studium prostoru, textur a struktur, světla 
a stínů, prochází cestou kompozic od vidu znakových polí  
k obrazům sítí linií, k vizualizaci siločar obepínajících 
rozmanitost a tak ústících v  jednotu; Přibylova umělecká 
citlivost tím skýtá odraz obecného, je paralelou k vědnímu 
poznání. 

Galerie 9
6.1. – 29.1. 
Lubomír Hakl – obrazy

2.2. – 5.2.
SOU služeb Novovysočanská - výstava prací žáků oborů 
krejčí (dámské oděvy), fotograf a sedlář
Jarmila Kupková – Móda a staletí (dobové kostýmy na 
panenkách Barbie)

9.2. – 5.3.
Libor Beránek – Paměť místa (kresby)
Aranka Mašková – módní doplňky

9.3. – 2.4.
Jitka Štenclová – obrazy a kresby
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6.4. – 29.4.
Věra Sedláková, Lenka Vojtová , Zdeněk 
Vojta – obrazy, kresby, grafika, sochy

4.5. – 28.5.
Čestmír Suška – Rezavé květy

2.6. – 26.6.
100 let vysočanského fotbalu 

Výstavu připravila ji Městská část Praha 9 
spolu s Národním muzeem. Návštěvníci mohli 
shlédnout takové kousky ze sbírek Národní-
ho muzea, jako je stříbrná medaile Ladislava 
Ženíška z mistrovství světa v roce 1934 nebo 
dres kapitána československé reprezentace z 
mistrovství světa v Chile 1962 Ladislava Nová-
ka. Své fotbalové doplňky zapůjčil také fotba-
lista Petr Gabriel, který začínal ve vysočanské 

Pragovce a dotáhl to až na mistrovství Evropy 2000, nebo bývalý rozhodčí FIFA Ivan Grégr.
Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet své umění ve stolním fotbálku nebo si kopnout na branku hadrákem. 
Stále také probíhala DVD projekce dokumentu, v němž o fotbale mluvil i nejznámější vysočanský 
fanoušek a zdejší fotbalista dr. Zdeněk Mahler.

29.6. – 24.7.
Jiří Jaromír Kubát – techart, montáže, asambláže
Pavel Udržal – obrazy

27.7. – 20.8.
QUATROMM – Alena Hořejší, Miroslav Kubový, Jiří Mejstřík, Milan Mysliveček - obrazy, 
kresby, grafika, plastiky

24.8. – 17.9.
After the Year – práce studentů, absolventů a pedagogů oboru fotografie SOU Služeb Novovyso-
čanská ulice

21.9. – 22.10.
Hana Tesařová – obrazy, kresby, grafika a jako host Jitka Havlová – šperky

29.10. – 26.11.
A nikdy jinak … (atmosféra normalizace a lis-
topadu 1989)
Výstava připomíná dvacáté výročí „Sametové 
revoluce“. Autoři výstavy nemají v úmyslu vracet 
se podrobně do doby totality a dokumentovat její 
nedostatky, ani nabídnout předpoklady a výcho-
diska, která k listopadovým dnům 1989 vedla. 
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Starší návštěvníci – pamětníci – mají život v socialismu a dobu 
normalizace stále ještě hluboko pod kůží; nezapomenou, protože 
většině z nich doba přepsala jejich osudy bez ohledu na ambice a 
ideály, o kterých snili. Těm mladším, kterým je výstava víceméně 
určena, už padesátá, sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století 
naštěstí nic neříkají. Křehké nitky, z nichž se splétala síť, ve které 
v roce 1989 uvízlo komunistické vedení státu, jsou bez důkladné 
znalosti nedávné historie nebo osobních prožitků jen těžko pocho-
pitelné.
Výstava připomíná „Sametovou  revoluci“ trochu jinak: pokou-
ší se přiblížit návštěvníkovi základní pocit, který život lidí teh-
dy ovládal – byla to bezvýchodnost a zbytečnost, ztráta identity, 
šedivě špinavé prázdno.
Nezapomíná ani na roli dělníků z Kolbenky a ostatních vysočan-
ských továren, jejichž vstup do průběhu listopadových událostí  
v roce 1989 znamenal zásadní zlom v jejich vývoji.

30.11. – 31.12.
Zbraslavský salon
výměnná výstava – přehlídka prací výtvarných umělců MČ Pra-
ha-Zbraslav

Z vernisáže výstavy Jitky Štenclové  v Galerii 9 
nahoře Václav Hudeček, vpravo autorka
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Letos se v Parku  
Přátelství bruslilo 

S prvními velkými mrazy odklidili 
sníh z ledové plochy po domluvěs 
vedením radnice Prahy 9 pracovní-
ci firmy Hortus. Ta zajišťuje správu 
zeleně a úklid na „devítce“ a nad 
rámec svých pracovních povinností 
„naleštila“ kluziště v parku. Pocho-
pitelně to nejvíce oceňují děti z oko-
lí, ale ani rodiče nešetří chválou.

Střížkovský masopust
Již posedmé se konal v sobotu 21. února Střížkovský maso-
pust – uspořádal Spolek za veselejší Střížkov

Sraz účastníků byl ve 13.00 v ulici 
Přeťaté u starého fotbalového hřiš-

tě Střížkov. Okolo 14.00 se masopustní průvod vydal ulicemi Chrastavská, Litoměřická,U Pro-
seckého kostela a skončil v ulici Na Proseku u restaurace U Brabců okolo 15.00.Masky byly 
vítány. Účastníci měli k dispozici tradiční masopustní hody a další občerstvení. V dobrém jsme 

se sešli… Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy. 
Písemné zprávy o něm máme už ze 13. století, i když svátek 
je svým původem zřejmě ještě staršího data. K nejznámějším 
a zároveň nejveselejším patří poslední dny masopustu spojené 
s radovánkami a hodováním. O tučném čtvrtku bývala k obědu 
vepřová pečeně se zelím, knedlíky a pivem. O masopustní neděli 
tancoval, kdo měl nohy, v pondělí při „mužovském bále“ však 
jen ženáči a vdané. A o masopustním úterý nastal tolik očekáva-
ný den maškar. Největší pozornost v mumraji masek vždy vzbu-
zoval medvěd s medvědářem. Za časů našich prababiček měl 
takzvaný medvěd na sobě místo kožešiny převlečení z hrachovi-
ny nebo slámy. Dnes si podobné zjevy s načervenalými tvářemi  
a velikou veselou čepicí říkají Slamák, čili Slaměný muž. Chybět 
nesměla ani brůna,nebo-li klibna, chcete-li šiml, kobyla, koníček. 
Pod plachtou v sobě skrývala dva lidi. Opravdoví koně pak táhli 
zastřešený vůz, který se po dobu masopustního průvodu měnil 

Bruslařka
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v šatlavu.Tam vojáci a četníci vodili nepořádní-
ky všeho druhu. Turci v červených převlecích, 
žebráci, kominík, cikáni, dráteník, handlíř s kle-
cí na zádech, žena s nůší, nevěsta se ženichem, 
slouhové, šašci, Pán a Paní, fotograf, doktor, ras, 
bába s kozlem, výběrčí daní, zkrátka všechny ty 
pitvorné masky, se většinou rozcházeli přesně  
o půlnoci. Protáhnout si masopustní veselí ještě 
na Popeleční středu znamenalo pozvat mezi sebe 
ďábla. Narušovat šestitýdenní půst předveliko-
nočními svátky nebylo radno.

Vycházkový okruh Vysočany – Prosek – Střížkov otevřen
„Bude první jarní den, pojďme 
všichni ven!“. Pod tímto heslem 
byla 19. března slavnostně otevřena  
ová a zároveň první naučná stezka 
Prahy 9. Ojedinělá turistická trasa 
v Praze v délce 8300 metrů  uristic-
kého vlastivědného okruhu Vyso-
čany – Prosek – Střížkov vznikla 
díky Úřadu městské části Praha 9. 
Zvláštností trasy je, že vede měst-
skou zástavbou, městskou zelení, 
tedy parky Přátelství a Podviní, 
ale i památkově chráněnou oblastí 
Prosecké skály a volnou přírodou. 
Vstoupit na ni můžete hned ze tří 
stranic metra – Vysočany, Prosek 
a Střížkov. Pokud by se vám trasa 
zdála příliš dlouhá, lze si jí nejrůz-

nějšími zkratkami zkrátit. Okruh se 
pyšní i dvěma vyhlídkami, a to Při-
bíkovou a Emy Destinnové. Infor-
mace, které se dozvíte při jedna-
dvaceti zastaveních na turistickém 
okruhu z tabulí, poskytl Vlastivěd-
ný klub Praha 9 a odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 9. 

Vycházkový okruh má 21 
zastavení: 
Radnice
Vysočanské nádraží 
Flajšnerka 
Prosecký rybníček 

Starosta MČ Praha 9, Ing. Jan Jarolím otevřel vycházkový 
okruh Vysočany - Prosek - Střížkov

Po přestřižení pásky se účastníci 
vydali na pochod vycházkovým 
okruhemv
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Jetelka
Prosecká náves 
Kostel sv. Václava, fara, hřbitov 
Sokolovna 
Park Přátelství 
Socha Jiřího Wolkera
Madlina 
Přibíkova vyhlídka 
Vyhlídka Emy Destinnové 
Prosecké skály 
Vinice Máchalka
Park Podviní 
Jez a náhon ke mlýnu 
Mlýn v Podviní 
Broscheův lihovar
Kolčavka 
Socha Průmysl a TJ Praga 

Křest knížky Libeň   díl   první - Podviní 
Setkání všech, kteří se zúčastnili slavnostní-
ho otevření stezky, bylo u radnice MČ Praha 9. 
Odtud se přítomní společně se starostou „devít-
ky“ Janem Jarolímem a radním Adamem Vážan-
ským vydali na prohlídku krátkého úseku stezky. 
Pro ty, kteří zdolali nenáročnou část trasy, bylo 
připraveno občerstvení v restauraci Zlaté sele. 
Zde se také uskutečnil křest a autogramiáda nové 
knihy Miroslava Kurandy, předsedy Vlastivěd-
ného klubu Prahy 9, nazvané Podviní.

Dům dětí a mládeže na Proseku 
Dům dětí a mládeže je středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Pra-
ha. Snaží se vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, 
uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech. 
Činnost DDM zajišťuje kolektiv mladých pedagogů a řada externích spolupracovníků. DDM je 
otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby klientů 
a návštěvníků. Proto uvítá jakékoliv připomínky a podněty, nabídky ke spolupráci a případnou 
pomoc při zajišťování našich aktivit formou personální i materiální: info@ddmpraha9.cz.
Součástí DDM Praha 9 je Dům dětí a mládeže na Černém Mostě.

Dům dětí a mládeže na Proseku nabízí následující zájmové okruhy pro všechny věkové katego-
rie:

Estetika, tvoření věk
Pastelka 4 - 7 let
Paletka 4 - 7 let
Tvořivý ateliér 6 - 12 let
Výtvarný ateliér 6 - 15 let
Keramika mladší 6 - 11 let
Keramika starší 12 - 18 let
Keramický ateliér 7 - 13 let
Keramický ateliér
pro dospělé 18 - 99 let

Mapa s vyznačením  vycházkového okruhu
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Počítače… věk
PC Senioři (Z) 50 - 99 let
PC Senioři klub 50 - 99 let
PC Webaři 12 - 16 let
PC Programátoři 12 - 18 let
PC Linux a technologie
internetu 12 - 99 let
PC (Z) 8 - 10 let
PC Pokročilí 10 - 14 let
PC Dospělí -(Z) 30 - 50 let
PC Dospělí -(P) 30 - 50 let
PC Linux (Z) 9 - 15 let
PC Digitální fotografie 10 - 16 let

Modeláři věk
Plastikový modelář 8 - 18 let
Raketový modelář 8 - 16 let
Elektrokroužek (Z) 10 - 12 let

Hudba, divadlo věk
Kytara - (Z) 8 - 15 let
Kytara - (P) 8 - 15 let
Kytara - duo 9 - 15 let
Kytara - individuální 7 - 99 let
Klavír - individuální 7 - 99 let
Flétna - (Z) 7 - 13 let
Flétna - mírně pokročilí 7 - 13 let
Sborový zpěv 8 - 15 let
Divadlo 10 - 14 let
Improvariace - Výkřik 18 - 99 let
Improvariace - Extáze 18 - 99 let
Scénický pohyb 15 - 99 let
Tvořivé psaní 15 - 99 let

Jazyky a jiné učení věk
AJ pro I. stupeň 6 - 9 let
AJ pro II. stupeň 10 -15 let
NJ pro I. stupeň 6 - 9 let
NJ pro II. stupeň 10 - 15 let
AJ dospělí MP 15 - 99 let
AJ dospělí (P) 15 - 99 let
FR dospělí (Z) 15 - 99 let

Příroda věk
Za zvířátky 7 - 12 let
Kamarád kůň 8 - 15 let
Botanika/ornitologie 7 - 12 let
Turistický 7 - 15 let
Živá planeta -
výpravy za poznáním 7 - 14 let
Ekologie hrou 8 - 14 let
Přírodní tvoření -
putování světem 6 - 11 let

Ostatní věk
Klub seniorů Pohoda 55 a více
Žonglování 10 - 17 let
Sportovní věk
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Jóga pro děti 8 - 16 let
Jóga dospělí (Z) 8 - 99 let
Jóga dospělí (P) 18 - 99 let
Aikido děti 10 - 14 let
Aikido dospělí 15 - 99 let
Aerobic mladší 6 - 9 let
Aerobic starší 10 - 14 let
Aerobic dospělí 15 - 99 let
Kalanetika 15 - 99 let
Pohybové hry 5 - 7 let
Historický šerm 12 - 15 let
Sálový fotbal 12 - 18 let
Florbal 12 - 16 lt
Stolní tenis 10 - 12 let
Baketbal 12 - 16 let
Volejbal 10 - 16 let
Frisbee ulitimate 12 - 16 let
Sportovní hry 9 - 15 let
Tai-jutsu 8 - 16 let
Sebeobrana pro ženy 18 - 99 let
Tanec věk
Dance aerobic 10 - 15 let
Břišní tance 10 - 15 let
Historické tance 10 - 15 let
Cikánské tance 10 - 15 let
Disko tance 8 - 13 let
Dance aerobic 8 - 12 let
Pro rodiče s dětmi
Mamčo, pojď si hrát
Historické tance
Cikánské tance
Břišní tance

Kromě výukových programů nabízí zejména dětem mnohostranné využití volného času. Uvádíme 
příklady programů v některých měsících.

Dobrodružné letní tábory
O letních prázdninách uspořádal Dům dětí a mládeže v Praze 9 pro kluky a dívky kromě příměst-
ského také tábor v Nových Mitrovicích na Plzeňsku a druhý v Říčkách v Orlických horách.
Hvězdná brána II.- Mise bez návratu Po loňské úspěšné misi byly SG týmy opět povolány k akci, 
a to od 4. do 18. července. Ocitly se spolu s generály ve stanové základně v Nových Mitrovicích. 
Základna však byla záhy napadena virem Chameleoní chřipky a vrátit se na planetu Zem zname-
nalo zprovoznit záhadný artefakt. K tomu členové mise plnili mnoho nesnadných úkolů – cesto-
vali „červí dírou“ na neznámé planety, prokazovali odvahu a sílu SG týmů při nočních přesunech, 
navazovali komunikaci s obyvateli okolních galaxií… 
Trosečníci Dne 15. července 2009 ztroskotala skupina kluků a dívek na odlehlém ostrově upro-
střed Orlických hor. Veškeré snahy dostat se z ostrova byly marné a tak se trosečníci rozhodli, že 
když už musí na ostrově zůstat, tak si to alespoň pořádně užijí, třeba při hledání domorodců nebo 
pokladu.
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Den dětí a Den pro zdraví –  

29. května 2009
Dopolední program: 
Nafukovací atrakce a dětské soutěže 
9.00 Heidi Janků přivítá malé návštěvníky 
9.05 vystoupení legendární dvojice Jů a Hele 
9.30 Heidi Janků 
10.00 soutěže pro děti 
10.15 vystoupení legendární dvojice Jů a Hele
10.35 Heidi Janků 
11.00 příjezd autíčka Family Frost 

Odpolední program: 
Celým programem prováděl mode-
rátor Petr Šiška a zpěvačka Heidi 
Janků 
13.00 zahájení programu a otevření 
lékařských stanů 
13.05 soutěže pro děti – Vysočanská 
Life Center 
13.35 skupina DISCO FEVER 
(Boney M) 
14.10 Muzikál ze střední 
14.30 soutěže pro děti – Vysočanská 
Life Center 

14.50 skupina Golden Storm 
15.00 Heidi Janků 
15.30 skupina DISCO FEVER (Amici Italiani) H, Š, J 
16.00 Muzikál ze střední 
16.20 soutěže pro děti – Vysočanská Life Center 
16.40 skupina LEGENDY SE VRACÍ s Petrem Šiš-
kou 
17.25 skupina Golden Storm 
17.45 skupina LEGENDY SE VRACÍ s Petrem Šiš-
kou
18.30 ukončení provozu dočasných lékařských ambu-
lancí 

Ještěr: lukostřelba, výtvarničení 
Doprovodná stanoviště: bungee run-
ning velké míče, ježek „Shoď ho“, 
skákací hrad, koloběžky, soutěžní 
stanoviště pro děti – Vysočanská 
Life Center 
Změna programu vyhrazena 
Dětský den ve Fénixu MISS Teen’s 
Prahy 9 – 30. května 2009
Galerie Fénix a přilehlé okolí 
od 13 do 17 hod. Soutěž MISS 
Teen’s 

Skupina Legendy se vrací

Heidi Janků a děti
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Herečka Šárka Marková
Dětské soutěže: Sklářská pec, Malování na sklo, Střel-
ba lukem, Moderuje Martin Hrdinka
Dětské dopoledne ve Fénixu a přehlídka dětských fil-
mů v Clarionu 31. května 2009
Galerie Fénix od 10 do 12 hodin:
 Petra Černocká,Hudební klaun Karel Deyl, Vyhlášení 

soutěžního klání Hotel Clarion od 12 do 
17 hodin:
Filmový festival zahájí „Saxana“ Petra 
Černocká s filmem „Dívka na koštěti“. 
Moderoval Martin Hrdinka

Kam s dětmi o prázdninách?
Letní tábor – dárek od Městské části Praha 9
Je nejen organizačně, ale i finančně nad vaše síly obstarat dvouměsíční letní prázdninový program 
pro vašeho potomka? V tom případě máte možnost poslat ho na letní tábor, který pořádá Sociální 
odbor MČ Prahy 9 na Českomoravské vysočině. Děti budou bydlet v budově školy v přírodě na 
kraji lesa. V blízkosti je rybník a nabízí se možnost výletů do Pelhřimova, Telče, Jihlavy... Tábor 
se ponese v duchu rekordů, kterých lze dosáhnout snad ve všech oblastech a každý člen výpravy 
se tak může stát borcem v čemkoliv. Pro inspiraci navštívíme město rekordů – Pelhřimov a prolis-
tujeme zdejší knihu rekordů… Třeba se do ní dostane i nějaký náš rekord. A když ne, povedeme 
si táborovou knihu rekordů. Tábor MČ Praha 9 se koná ve dnech 2. – 12. 8. ve vesničce Hříběcí  
u Horní Cerekve (okres Pelhřimov) a je určen dětem ve věku 8 – 13let. Přihlášku je možné vyzved-
nout u vaší sociální pracovnice, nebo přímo u vedoucí klubu Harfica, který tábor pořádá. Počet 
míst je omezen (32 dětí), přihlášky musí být odevzdány do konce května. Podmínky účasti dítěte: 
bydliště v Praze 9 a kladné vyjádření pracovnice sociálního odboru k přihlášce. Celý tábor stojí 
pouhých 500 Kč, proto je nabízen především sociálně slabým rodinám jako dárek – poukázka na 
prázdniny pro vaše – naše děti. Bližší informace u vedoucí klubu Harfica Kateřiny Ehlenové, tel. 
283 091 423, 723 544 891. 
The Lost Treasure Vysočanská Life Center vás zve na 3. ročník příměstského tábora s výukou 
angličtiny od 13. do 17. července pro děti ve věku 7 - 16 let. Vydáme se prozkoumat různé konti-
nenty a hledat stopy po ztraceném pokladu. Zkušený tým dobrovolníků z USA a České republiky 
bude učit angličtinu formou her, soutěží, hudby, scének, videoklipů a příběhů (nejen) z Bible. 
Letos nabízíme celodenní program od 9 do 16 hod. ve Vysočanská Life Center. Cena celého týdne 
je 800 Kč, pokud se zaregistrujete do 15. května 2009. Více informací a přihlášky najdete na www.
v-lifecenter. com nebo volejte na tel. 605 230 677. 
Letní a příměstské tábory Domu dětí a mládeže 
28. 6. - 5. 7. ŠKOLA ČÁR A KOUZEL Pomocí her a kouzel si děti vyzkouší nejroztodivnější 
činnosti z řad řemeslné výroby a výtvarných i sportovních dovedností. Český Šumburk, Jizerské 
hory Věk: 6 – 9 let, cena: 1950 Kč 
4. 7. - 18. 7. HVĚZDNÁ BRÁNA II. Celotáborová hra na motivy Hvězdné brány, ke které se vzta-
hují rukodělné, vzdělávací i sportovní aktivity a výlety. Tábor je v přírodním tábořišti s možností 

Den pro zdraví - lékařské stany

Den pro zdraví - vyšetření krevního tlaku
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zapůjčení pramic a s vlastním vařením. Nové Mítrovice, Plzeňsko Věk: 9 – 15 let, cena: 2800 Kč 
5. 7. - 17. 7. INDIÁNI Výlety, táborák, stopování, diskotéka, karneval, soutěže, poznávání přírody 
a to vše doplněné sportovními, tvořivými i hudebními aktivitami. Smršťov – Louňovice pod Bla-
níkem, Střední Čechy CHKO Blaník Věk: 8 – 13 let, cena: 3200 Kč
5. 7. - 19. 7. OUTDOOR XTREME TOUR 2009 Horolezectví, cyklistika, MTBO, plavání, rafting, 
adrenalinové hry, zážitkové aktivity, noční přesuny, míčové hry, turistika, velký týmový závod… 
Český Šumburk, Jizerské hory. Věk: 12 – 16 let, cena: 3700 Kč 1
5. 7. - 25. 7. TROSEČNÍCI Celotáborovou hru bude doplňovat spousta her, soutěží, kreativních 
činností, výletů a sportovních aktivit. Říčky v Orlických horách Věk: 9 – 14 let, cena: 2700 Kč
19. 7. - 2. 8. ZA TAJEMSTVÍM PRALESA Táborové družiny budou postupovat Amazonským 
pralesem a po zdárném překonání všech nástrah se dostanou až k dávno zapomenutému městu 
Teotihuakán. Český Šumburk, Jizerské hory. Věk: 9 – 14 let, cena: 3800 Kč 25. 7. - 8. 8. AGENTI 
Hry v lese i na louce, koupání, rukodělné činnosti, výlety… Krásné prostředí, tábořiště obklopeno 
lesem, nedaleko koupání, louky, hřiště. Kozojedy, Kolínsko, Střední Čechy Věk: 8 – 14 let, cena: 
2800 Kč 
17. 8. - 21. 8. S BOBEM A BOBKEM NA CESTÁCH Tábor inspirovaný příběhy Králíků z klo-
bouku. Program bude doplněn, tvořivými, divadelními, hudebními a sportovními aktivitami. 
Nesvačili – Rožmitál pod Třemšínem, Příbramsko, Střední Čechy. Věk: 7 – 10 let, cena: 2000 Kč
13. 7. - 17. 7. UFO Tábor zaměřený na návštěvu zajímavých kulturních a tajuplných míst v Praze 
a blízkém okolí. Praha a okolí. Věk: 8 – 13 let, cena: 100 Kč/den 
20. 7. - 24. 7. I V PRAZE JE PŘÍRODA Výlety do blízkého okolí Prahy za poznáním přírody  
a nových kamarádů zpestřené různými hrami a hrátkami. Praha a okolí Věk: 8 – 14 let, cena: 100 
Kč/den
27. 7. - 31. 7. Z PODZEMÍ DO NEBE Projdeme pražské podzemí, vystoupáme na věže a něco si 
namalujeme nebo vytvoříme z hlíny. Praha a okolí Věk: 8 – 14 let, cena: 100 Kč/den 
3. 8. - 7. 8. LOVCI POKLADŮ Dobrodružnou formou se děti seznámí s méně známými místy  
v Praze a jejím okolí, stanou se na pět dní hledači šifer, které vedou k pokladu. Praha a okolí. Věk: 
8 – 14 let, cena: 100 Kč/den 
24. 8. - 28. 8. SPORTOVNÍ TÝDEN Každý den jiná sportovní disciplina – míčové hry, lanové 
aktivity, plavání, orienťák, ale i deskové hry a hlavolamy. Praha a okolí Věk: 9 – 14 let, cena:  
100 Kč/den Bližší informace na www.ddmpraha9. cz nebo přímo v Domě dětí a mládeže, Měšická 
720, Praha 9- Prosek, tel. 286 884 456.

Prázdninový týden se sportem
Městská část Praha 9 pořádá pro žáky základ-
ních škol ve dnech 24. až 28. srpna volné pla-
vání a možnost vyžití v lanovém centru.
Chlapci a dívky mohou plavat v bazénu Sport-
centra Duo každý den od 9 do 11 hodin. Nav-
štívit Lanové centrum Proud je pak možné od 
13 do 19 hodin. Pro žáky základních škol MČ 
Praha 9 (po předložení orazítkované kartičky, 
kterou žáci obdrží ve škole) je vstup zdarma.
Sportovní prázdniny se konají již pošesté ve 
spolupráci se Sportcentrem Duo, Hotel Duo, 
Teplická 492, Praha 9-Prosek a Lanovým cen-
trem PROUD, Rubeška 393, 190 00 Praha 9-
Vysočany.

Bazén ve Sportcentru Hotelu DUO
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Protáhněte se u Rokytky

Nový areál zdraví vybudovala Městská část Praha 9 na svém pozemku v blízkosti říčky Rokytky, 
v trase naučné stezky Vysočany – Prosek – Střížkov a cyklostezky. Nachází se na louce v ulici 
Podvinný mlýn naproti tréninkové hale Sparty. Otevřen byl 17. července. 
Areál zdraví pod širým nebem je určen pro děti i dospělé. Jedná se o sestavu cvičebních zařízení, 
která by měla sloužit k relaxaci a aktivnímu odpočinku. „Postavili jsme zde osm prvků na cvičení, 
jako například hrazdu, kladinu nebo žebřiny,“ vysvětluje vedoucí odboru správy majetku ÚMČ 
Praha 9 Jaromír Staněk. Areál vybudovala za 400 000 korun renomovaná firma Kompan, která 
dodává také herní prvky na dětská hřiště v Praze 9. Areály zdraví nejsou vlastně žádnou novin-
kou. Praha 9 již jeden takový má na Proseku se čtyřmi cvičebními prvky. „Jako dítě si pamatuji 
na podobný v ďáblickém lese, takže to opravdu není žádná novinka. Jen dnes jsou tato sportoviště 
podstatně modernější a cvičební prvky na nich opravdu kvalitní. Musíme jen doufat, že je lidé 
nebudou ničit, “ říká Jaromír Staněk. „Já mám zase v živé paměti areál na Máchalce u psího cvi-
čiště, moc se mi tehdy líbil. Proto mě napadlo realizovat něco obdobného,“ vysvětluje radní Adam 
Vážanský, jak myšlenka areálu zdraví vznikla, a dodává: „Věříme, že sportoviště bude využíváno. 
Jeho výhodou je, že je umístěn v těsné blízkosti cyklostezky a nabízí tak možnost aktivního odpo-
činku třeba i cyklistům, kteří se zde mohou zastavit a protáhnout.“ 
Dětská hřiště – fenomén „devítky“ 
Je-li řeč o protahování těla pod širým nebem, je třeba také zmínit více než šedesát dětských hřišť 
a sportovišť, která jsou rozseta po celé Městské části Praha 9. Na většině z nich najdete klouzačky 
a péráky pro malé děti, ale radnice nezapomíná ani na starší děti. Stačí se podívat například do 
vnitrobloků kolem ulice Pod strojírnami nebo do Parku Přátelství. „Všechna dětská hřiště a spor-
toviště postupně splňují bezpečnostní a hygienické normy,“ konstatuje Marianovská z Úřadu MČ 
Praha 9. „Na rukou jedné ruky by se dala spočítat ta,k terá ještě nebyla rekonstruována a nacházejí 
se na nich staré kolotoče nebo železné konstrukce určené k prolézání. Nová hřiště, jež vznikají, už 
všechny určené parametry splňují.“

Vysočanská Life Center
Kids Club 
Každé úterý ve dvou skupinách (od 15.30 a od 16.25). Výuka angličtiny v raném věku (od 3 do 
6 let). Spousta písniček, pohybu a interakce v laskavé atmosféře za přijatelnou cenu: 60 Kč/45 
minut. Registrace předem nutná (viz kontakt níže). 
VLC English Club 
Každé úterý od 16.30 pro děti školního věku (od 7 do 14 let). Učíme se základy angličtiny, hrajeme 
hry, tvoříme, zpíváme a vyprávíme si příběhy z Bible. Kurz stojí 80 Kč/60 minut, při předplacení 
bloku lekcí 60 Kč. 
Setkání mládeže 
Každý pátek od 18.00 máme dvojjazyčný program o věcech, které vás zajímají, křesťanském 
pohledu na ně, o hudbě a médiích. Užijete si zábavu a poznáte nové přátele. 

Nový život 
Každé úterý od 18.30 probíhá 
dvanácti krokový rehabilitační 
program pro lidi, kteří se ocitli  
v těžké životní situaci. Setkání 
jsou otevřena všem. Poznáte lidi, 
kteří vám rozumějí a chápou, čím 
si procházíte. Najdete povzbuze-
ní a pomoc. Více se dočtete na 
našich internetových stránkách 
www.v-life-center.com.
Ostatní setkání ve VLC Každou 

Nedělní setkání v Křesťanském centru Nové začátky
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neděli v 10.30 shromáždění církve, jak ji možná neznáte. Anglicky a česky. Křesťanské centrum 
Nové začátky (www.novezacatky. cz) je společenstvím křesťanů z různých koutů světa s různým 
společenským i etnickým pozadím. Současně se shromážděním probíhá i živá a zábavná Církev 
pro děti (2–12 let). 
Více informací podá Mgr. Daniel Němec na tel. 605 230 677 nebo emailem: 
daniel@novezacatky.cz 

Hledání ztraceného pokladu
Vysočanská Life Center uspořádala – i díky finanční pomoci MČ Praha 9 – příměstský tábor s 
výukou angličtiny pro děti od 7 do 16 let.
A věřte, že devětadvacet chlapců a dívek přitom zažilo velká dobrodružství. S Indiana Stevem 
se totiž vydali hledat ztracený poklad. Museli přitom prozkoumat kontinenty, překonávat nej-
různější překážky a samozřejmě učit 
se anglicky. Co všechno přitom doká-
zali, s ohromným nadšením předvedli 
17. července při závěrečném večírku 
rodičům. Vysočanská Life Center se 
tak na pár dní změnila v beduínský 
stan, kde se vyprávěly příběhy, straši-
delný londýnský dům, či jeskyni, v níž 
byla ukryta truhlice s pokladem. A děti  
v roli neohrožených cestovatelů a bada-
telů pomáhali Indiana Stevovi, který se 
nápadně podobal filmovému Indiana 
Jonesovi, získat deník s instrukcemi, 
kde je poklad ukryt, a přemoci zlořá-
da doktora Čertofa, jež rovněž toužil 
poklad najít. A jak to dopadlo? Přece 
dobře. Hamižný Čertof sice ukořistil  
z pokladnice mince, což ho ovšem stá-
lo život, protože … „učili jsme děti, že 
ti první budou poslední a ti poslední 
budou první,“ vysvětloval pomocník Indiana Steva mužíček s legračním jménem Salam Šunka 
Bůček Slanina a Obal. „Když jsme se pak do pokladnice podívali všichni, uviděli jsme na jejím 
dně, co jsme hledali – zrcadlo. Každé dítě, které se do něho podívalo, bylo tím největším pokla-
dem. Ne proto, že si myslí, že je nejlepší, ale proto, že ho někdo za poklad považuje, má ho rád  
a je ochoten za něho dát i život.“ Atmosféru celého hledačského příběhu podtrhla videa s Indiana 
Stevem natočená například v podchodu vysočanského nádraží nebo v parku Podviní, zábavné hry, 
které děti hrály, tanec, zpěv či rappování. A příští rok zase na viděnou.

Prázdniny v Harfice
Pokud zůstávají vaše děti o letních prázdninách v Praze a nemáte pro ně program, mohou přijít do 
klubu Harfica.
Tady si užijí zábavu podle svého. Co to znamená? Že podle počtu dětí, jejich zálib a společ-
né domluvy mohou kluci a holky pravidelně navštěvovat posilovnu, počítačovou učebnu, hernu, 
zahrát si stolní tenis nebo hry na zahradě, ale také se zúčastnit plavání a výletů.
Harfica je otevřena od 1. do 17. července každý den od 14 do 18 hodin. Každou červencovou  
tředu, tedy 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7. a 29. 7. od 15 do 17 hodin se tu na zahradě hrají pohádky.  
Od 2. do 9. srpna jedeme na letní tábor – ještě jsou volná místa. Od 24. do 31. srpna bude klub 
otevřen denně od 14 do 18 hodin.

Hledání ztraceného pokladu
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Všechny akce, které Harfica pořádá, jsou pro děti z „devítky“ ZDARMA. Financuje je Městské 
část Praha 9. Pošlete děti na letní tábor! Kdy? Od 2. do 10. srpna (od neděle do neděle). Pořádá ho 
pro děti z „devítky“ klub Harfica a MČ Praha 9 v rekreačním zařízení v Hříběcím u Horní Cerekve 
na Českomoravské vrchovině. Na děti čeká táborová hra, výlet za koňmi, návštěva Muzea rekordů 
a kuriozit v Pelhřimově, výlet do Telče, návštěva aquaparku, ale i koupání a hry v lese, táboráky, 
bojovky. Přihlášku je možné vyzvednout na sociálním odboru vysočanské radnice, nebo u vedoucí 
klubu Harfica Kateřiny Ehlenové. Za pobyt dítěte zaplatíte pouhých 500 Kč, protože je spolufi-
nancován MČ Praha 9 a Magistrátem hl.m. Prahy. Na děti se těší vedoucí klubu Katka, Martina, 
Péťa, Braňo

 Tábor rekordmanů
„Protože jsme byli kousek od města rekordů Pelhřimova, zkoušeli jsme i my plnit rekordy v růz-
ných oborech,“ vysvětluje, o čem byl letošní v pořadí čtvrtý tábor klubu Harfica, jeho vedoucí 
Kateřina Ehlenová. Posuďte a sami si třeba i vyzkoušejte, co všechno děti zvládly. Balancovat 
na rehabilitačním balónu tak, aby se člověk nedotkl země, vydržela malá Nikola celých šedesát 
minut. Přitom skutečný český rekord je jen o hodinu delší. „Vydržela by i déle, ale už ji to neba-
vilo,“ směje se vedoucí, které na táboře nikdo neřekne jinak než Kačka. Malý Kuba zase hodil 
kartou celých 17 metrů a rekord je 30 metrů.
Tábora rekordmanů se zúčastnilo celkem 26 dětí, které byly rozděleny do tří oddílů – Tygři, Ost-
rý papriky a Ďáblíci. Táborníci nesoutěžili jen o rekordy, ale zažívali také mnohá dobrodružství. 
Hned první večer navštívil tábor duch biskupa Pelhřima. „Ten nás dovedl až vykotlanému smrku 
a tam jsme objevili bezedný džbán plný drahokamů,“ popisuje dobrodružství Kačka. Kameny 
potom děti získávaly za plnění rozličných úkolů a rekordů. Táborníci navštívili také aquapark  
a ZOO v Jihlavě a samozřejmě město rekordů a kuriozit Pelhřimov a jeho věž rekordů a muzeum 
strašidel.
Tábor byl zakončen tradiční poutí, cestou odvahy a pasováním těch nejlepších borců. Všechny 
děti byly z tábora nadšené. Anička s Vašíkem nejvíce vzpomínají na aquapark: „Moc se nám na 
táboře  íbilo, hlavně v aquaparku to bylo krásné. Byly tam dlouhé a široké skluzavky.“ Lucinka by 
nejraději vůbec domů nejela: „Na táboře se mi líbilo, vydržela bych tam klidně měsíc.“
Stále jsme hráli hry a blbla s námi i naše hlavní vedoucí Kačka.“ Na Katku Ehlenovou budou děti 
vzpomínat dlouho. Táborem se s nimi i jejich rodiči rozloučila coby vedoucí Klubu Harfica. „Moc 
se nám na táboře líbilo - lom, bojovka, aquapark a taky výpomoc v kuchyni, táborák a vedoucí. 
Soutěže byly dobře vymyšlený a nejlepší je, že jsme na konci mohli nakupovat za diamanty, které 
jsme celý týden vyhrávali. Dárky byly moc hezký, ale na druhou stranu je blbý, že Káťa odchází,“ 
uzavírá malý Lukášek.

Vysočanské vinobraní na Máchalce
Přijďte ochutnat vína od sv. Václava  
a pobavit se při desátém Vysočanském 
vinobraní na vinici Máchalka v Pro-
secké ulici, které se koná od 25. do 27. 
září. Připravuje ho Vinařské družstvo 
sv. Václav.
pátek 25. září
15.30 Zahájení
16.00 Zavírání hory - vinařský obřad 
za účasti SHŠ Rebel
17.00 Vystoupení žáků ZUŠ Prosek 
(obor literárně-dramatický)

Vinobraní na Máchalce
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18.00 Posezení při hudbě - ochutnávka vín, 
burčáku
sobota 26. září
11.00 Otevírání vinice - SHŠ Rebel
13.00 Muzika Špalíček Praha - folklórní sou-
bor
14.00 Průvod a ochutnávka vína a hroznů  
z letošní úrody a předání vína starostovi na 
hlavním podiu při Svatováclavské pouti
15.00 „Pro pohár vína“ - vystoupení SHŠ 
Rebel
16.00 Tique - vystoupení hudební skupiny
neděle 27. září
12.00 Tique
14.00 Zlatá brána - pásmo dětské lidové muzi-
ky Osminka žáků ZUŠ z Prahy 8

Svatováclavská pouť na Proseku
S PROSECKOU POUTÍ DO RENEZANCE
Poslední víkend v září se mohli nejen obyvatelé Prahy 9 těšit 
na tradiční Svatováclavskou pouť. 26. a 27. září se v okolí 
kostela Sv. Václava opět rozezněla hudba, řinkot historických 
zbraní, víno a burčák tekly proudem, voněly klobásy a pro 
děti byla vedle kolotočů a atrakcí připravena spousta soutěží. 
Každoročně proseckou pouť navštíví stovky „ devítkových“, 
ale i „přespolních“ návštěvníků a vždy je zde o zábavu posta-
ráno. Na hlavním podiu jsme se v sobotu přenesli do období 
renesance. Vystoupily zde například Musica Vagantinum nebo 
Musica Canora. K odlehčení atmosféry jistě přispěla i diva-
delní scénka, v níž se představili také někteří radní v dobo-
vých kostýmech a v poledne přišel na řadu renesanční člověk 
20. století Pepa Fousek. Na historické scéně vyrostlo tržiště 
s dobovým programem. K vidění byla skupina historického 
šermu Memento s rytířským táborem, kejklíř a plivač ohně, 
skupina dobového tance Romance, herold vyvolávač, bube-
ník a další. Po oba dva dny tu byli také trhovci a řemeslníci. 
Pod zdí kostela měla své ležení skupina historického šermu 
Sinister, která vedle šermířské bitvy předvedla také ukázky 
dobových tanců. Soutěže pro děti probíhaly nepřetržitě po 
celý den. Součástí doprovodného programu byla také auto-
gramiáda nové knihy Miroslava Kurandy a tvořivá dílna, v níž 
si malí i velcí mohli vytvořit svého vlastního Golema. Neděl-
ní program bude věnován především hudebním vystoupením 
na hlavní scéně, kde zazpívala například Helena Zeťová a na 

Cena vinařskému družstvu Svatý Václav za 
nejlepší kolekci vín ročníku 2009  
na výstavě v Mělníku
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závěr jsme viděli show kapely Queenie 
Queen revival.
PROGRAM
Sobota 26. 9. 
Hlavní scéna – náměstí Na Proseku Sobot-
ní program je věnován období renesance. 
Program moderuje Lada Jelínková. 
11. 00 Musica vagantium - soubor se věnu-
je interpretaci renesanční hudby, jakou 
hráli a zpívali potulní studenti - vaganti. 
Interpretuje hudbu od nejstarších dochova-
ných hudebních památek až po hudbu 16. 
století. Stejně jako kdysi vaganti při svém 
putování za vzděláním procestovali téměř 
celou Evropu, tak i MUSICA VAGANTI-
UM koncertovala již v řadě zemí Evropy. 

11.30 Dvorský renesanční tanec v podání skupiny 
Sinister - skupina historického šermu a tance Sinis-
ter byla založena v Praze v roce 1994.  Pokračuje 
hudba Musica vagantium
12.30 Šermířské vystoupení SHŠ Sinister 
13.00 Josef Fousek - renesanční člověk 20. století.  
„Nemám čas lhát“ - setkání se svérázným básníkem, 
písničkářem a humoristou Josefem Fouskem, dlou-
holetým členem divadla Semafor a divadla Jiřího 
Grossmanna. 
14.00 Slavnostní zahájení. „Divadelní scénka“ 
švédských oblehatelů s místními zastupiteli a jejich 
stráží. 
Průvod z vysočanské vinice Máchalka (vinařské 
družstvo Sv.Václav) přináší košt vína z letošní úro-
dy - ochutnávku přijímá starosta Prahy 9 Ing. Jan 
Jarolím, který pouť zahajuje. 
14.45 Musica CANORA - zahrála světskou hudbu 
období renesance s využitím replik středověkých 

nástrojů, jako jsou loutny, šalmaje a flét-
ny. Později se skupina začala více zaměřo-
vat na starší, avšak dynamičtější a dravější 
hudbu období gotiky. Zazněly gotické dudy 
různých ladění a neobvyklých provedení, 
gotické šalmaje, hlasitý strunný nástroj git-
tern, oboustranné středověké bubny nazýva-
né davul nebo tapan a výraznější perkusní 
nástroje. Toto obsazení dodalo hudební pro-
dukci syrovější a energičtější náboj. Náv-
štěvníci pouti slyšeli hudbu rané renesance. 

Pouť zahájil starosta MČ Praha 9 
Ing. J. Jarolím

...rozdávaly se pouťové koláče

Divadelní scénka, kterou vytvořili radní a zastupitelé MČ Praha 9
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15.30 Pod zvonicí kostela v přilehlé ale-
ji se rozpoutala bitka o kostel sv. Václava 
-  za účasti SHŠ Sinister, SHŠ Rego, SHŠ 
Svobodní Páni z Nymburka, SHŠ Collegi-
um Armatum.
16.30 Marian Vojtko - písně z muzikálu 
GOLEM, Tři mušketýři aj.
17.15 IRISH DEW  - Skladby se nesly  
v keltském duchu, avšak ve fúzi folkové, 
rockové a klasické hudby. 

Neděle 27. 9. 
Hlavní scéna – náměstí Na Proseku 
10.00 Dechová hudba ŽIŽKOVANKA 
kapelníka Petra Soviče - dechový orchestr 
oslaví v září již 38 let své existence. Byl 
založen kapelníkem Josefem Jelínkem 1. 
září roku 1971 v závodním klubu ocelá-
ren ČKD v Praze 9 - Vysočanech. Orchestr 
působil za svou existenci na mnoha mís-
tech po celé ČR i v zahraničí (Rakousko, Švýcarsko, Německo a třeba i Slovensko). První stálou 
scénu v Praze měla Žižkovanka v Hotelu Tichý (Ariston), a to v Praze 3 na Žižkově. Na podzim 
roku 2008 kapelník Josef Jelínek odešel do penze a na jeho místo nastoupil zpěvák Petr Sovič. 

12.00 Karel Bláha - tenor, v jehož interpreta-
ci uslyšíte nejslavnější filmové a muzikálové 
melodie, např. West Side Story, My Fiar Lady, 
Rosemarie. 
13.00 Pražský pouťový orchestr - Písně ze staré 
Prahy v jejich podání jistě všechny návštěvníky 
potěšily. 
14.30 Helena Zeťová - bývalá členka skupiny 
Black Milk, od března 2005 na sólové dráze,  
v současné době jedna z nejvýraznějších a neza-
měnitelných zpěvaček, Skokan roku 2005. 
16.15 QUEENIE - Queen Revival - závěrečnou 
tečku za dvoudenním programem završí reviva-
lová skupina, která zpívá nejznámější hity Fred-
die Mercuryho a skupiny Queen. 
Historická scéna za kostelem sv. Václava
Tržiště s dobovým programem období rene-
sance Skupina historického šermu Memento  
s rytířským táborem. Kejklíř a plivač ohně, 
dobová hudební skupina Muzika Canora, skupi-
na dobového tance Romance, herold vyvolávač, 
bubenik. Po oba dva dny se představili trhovci 
a řemeslníci. Soutěže pro děti budou probíhaly 
nepřetržitě po celý den. 
Doprovodný program 
Historické ležení vojska SHŠ Sinister v aleji za 
kostelem sv.Václava, prohlídka zbraní, šermíř-

ské vystoupení, ukázky dvorských a vesnických tanců z období renesance. 
Autogramiáda knihy Miroslava Kurandy: „Z Prahy do Staré Boleslavi svatou cestou podél čtyřia-
čtyřiceti kapliček a Svatováclavskou cestou ze Staré Boleslavi do Prahy“. 
Vytvoř si svého GOLEMA. Tvořivá dílna pod širým nebem pro malé i velké, kteří si rádi hrají.
 

...a mnohým z návštěvníků přišly k chuti

Ulice lemovaly stánky s občerstvením a nej-
různějším zbožím
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Sport

Bohemians 1905 jasně ovládli Víkend šampionů
O vítězný pohár a odměnu půl milionu korun se na závěr celého dvoudenního programu Fortuna 
Víkendu šampionů, který se konal ve vysočanské O2 Aréně 10. a 11. ledna, utkal vítěz prvního 
ročníku Bohemians 1905 a Mladá Boleslav.
Bouřlivá atmosféra v hledišti hnala na zteč především Pražany, jejichž početná enkláva fanoušků 
je neustále povzbuzovala. Možná i díky tomu se nakonec z prvenství radovali hráči Bohemians 
po poměrně jasném vítězství 7 : 3. Paradoxně tak vyhrál jediný druholigový týmze všech osmi 
účastníků. Úvod utkání byl více než raketový.
Již ve čtvrté minutě svítil na ukazateli skóre stav 2 : 1 pro „klokany“ a mladoboleslavským se ztrá-
tu až do konce zápasu smazat nepodařilo. Poločas skončil pouze dvoubrankovým rozdílem, ovšem 
místo očekávaného tlaku Mladé Boleslavi jako by bylo ve druhých patnácti minutách na hřišti 
pouze mužstvo vítězů. Bohemians především díky hattricku Strnada dál navyšovali náskok a sou-
peři nepomohla ani dlouhá riskantní hra s pěti hráči v poli. Naopak z brejků ještě inkasovali. Kos-
metickou úpravu zařídil pár vteřin před koncem Dittrich, ale to nic nemohlo změnit  a velké radosti 
pražského týmu a jeho fanoušků. Nejlepším gólmanem turnaje byl vyhlášen brankář vítězů Radek 
Sňozík. Cenu pro nejlepšího kanonýra si vystřílel sparťanský Bonny Wilfried. A nejlepším hráčem 
celého turnaje byl vyhlášen ke všeobec-
nému nadšení v neděli jednadvacetiletý 
Jan Morávek. Bronz brala Sparta Poz-
ději odpoledne se v souboji poražených 
semifinalistů střetla Sparta s Libercem 
v boji o třetí místo. To nakonec spadlo 
do klína Pražanům po těsné výhře 6 : 5.  
Do střelecké listiny se zapsalo hned deset 
střelců, dvakrát se trefil pouze mladičký 
sparťanský supertalent Kadlec. „Vašek 
Kadlec je talent celého českého fotbalu 
a jsem rád, že se tu ukázal a gólově se 
prosadil,“ zhodnotil vystoupení nadějné-
ho hráče trenér Letenských Josef Chova-
nec a poté o celkovém vystoupení svého 
týmu na turnaji řekl: „Turnaj to byl dobrý. 
Vyhráli jsme skupinu, dali 20 gólů,  mělo to grády. chtěli jsme být ve finále, ale Bohemka byla 
lepší, a tak třetí místo bereme.“ Hráči v rudých dresech vtrhli po utkání jako hurikán a hned po 
dvanácti vteřinách se radoval turnajový kanonýr Wilfried. Severočeši sice dokázali srovnat, ale 
Sparta dala vzápětí dva slepené góly a od té doby zápas kontrolovala. Liberec se sice vždy dotáhl 
na rozdíl jedné, dvou branek, ale vyrovnat se  u až do konce třicetiminutového utkání nepodařilo. 
Nejblíže tomu byl pár vteřin před koncem liberecký Kelič, ale za stavu 5 : 6 branku přestřelil. 
Finále Bohemians 1905 –Mladá Boleslav 7 : 3 Branky: 2., 14. a 20. Strnad, 4. Janek, 11. Adam, 
23. a 26. Škoda - 3. a 30. Dittrich, 13. Opiela. 
Semifinále Bohemians 1905 - Sparta Praha 7 : 2 Branky: 7. Zeman, 29. z pen. Matušovič - 3. 
Augustín, 5. a 23. Škoda, 10. Adam, 19.Moravec, 22. Růžička, 26. z pen. Sňozík. Mladá Boleslav 
- Liberec 4 : 1 Branky: 11. Sylvestre, 15. a 23. Mendy, 20. Kalina - 24. Vulin. 
o 3. místo: Sparta – Liberec 6 : 5 Branky: 1.Wilfried, 3.Kladrubský, 3. a 19.Kadlec, 11. Zeman, 15. 
Peter - 2. Smetana, 8.Dejmek, 16. a 27.Holeňák, 29. Papoušek. 
o 7. místo: Viktoria Žižkov –Austria Vídeň 8 : 2 Branky: 2., 3., 17. a 18.Bae, 12. Hottek, 14.Notov-
ný, 15. Vaculík, 29. z pen. Švancara - 2.Metz, 28. Sun.
Konečné pořadí 1.Bohemians 1905 2.MladáBoleslav 3. Sparta 4. Liberec
5. Slavia 6. SlovanBratislava 7. Viktoria Žižkov 8. Austria Vídeň

Zleva nejlepší střelec Wilfried ze Sparty, nejlepší brankář Sňozík a nej-
lepší hráč Morávek (oba z Bohemians 1905)
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Prosecký volejbal v nejvyšších ligových soutěžích

Volejbalový oddíl SK Prosek se od svého vzni-
ku v sedmdesátých letech soustřed’uje přede-
vším na výchovu volejbalové mládeže. Cílem je 
dovést ty nejtalentovanější hráče do nejvyšších 
ligových soutěží.
„Na základě náboru jsme sestavili několik mlá-
dežnických družstev chlapců, která jsme přihlá-
sili do pražských soutěží,“ říká dlouholetý před-
seda volejbalového oddílu SK Prosek Zdeněk 
Korbel. Současně u nás také vzniklo družstvo 
mužů. Všechna družstva se díky dobré práci 
trenérů a dobrým výsledkům postupně propra-
covala do vyšších soutěží.“ Z líhně proseckého 
volejbalového oddílu se do nejvyšších ligových 
soutěží dostalo několik hráčů. Uvést je třeba 
zejména Jana Svobodu (dnes hraje extraligu za 
Kladno) nebo Otto Schuma. Družstvo dorostenců se zase účastnilo v letech 2007 a 2008 nejvyšší 
republikové soutěže. „Podařilo se nám tak navázat na tradici, kdy družstvo mužů SK Prosek hrálo 
v poválečných letech nejvyšší republikovou soutěž,“ konstatuje Zdeněk Korbel.

Fotbalisté Bohemians Praha na horách
K zimnímu soustředění vyrazili druhý lednový týden fotbalisté Bohemians Praha do hotelu Fit-
Fun v Harrachově. Během týdne v Krkonoších je čekalo jak klasické posilování, tak běh na lyžích 
i bez nich.
Na horách fotbalisté trénovali až třífázově. „Dopoledne měli na programu běžky, odpoledne nor-
mální běh po svých a večer posilovnu. Po ní následovala regenerace,“ popsal trenér Luboš Urban. 
Pražanům tréninkový kemp znepříjemňoval krutý mráz. „Jednou jsme si museli kvůli velké zimě 
objednat přípravu v hale. Venku bylo i přes den sedmnáct pod nulou, a tak jsem nechtěl riskovat 
zdraví hráčů. Být v tomto mrazu celý den by nebylo dobré,“ vysvětlil kouč. Mrazivé počasí v úvo-
du soustředění působilo velké problémy především africkým hráčům, jako jsou Diarra z Pobřeží 
slonoviny či Ibe z Nigérie. Zpočátku proto trénovali individuálně, protože se sněhem a silným 
mrazem nemají zkušenosti. „Pak si ale zvykli a vyráželi s námi i na běžky,“ řekl Urban. Projevili 
také smysl pro recesi: třebaže viděli sníh poprvé na vlastní oči, po dvou dnech na běžkách uvažo-
vali, že budou svou africkou domovinu reprezentovat právě v tomto sportu.
Soustředění podle trenéra splnilo účel. „Kluci začali při sobě ještě více držet a my trenéři jsme 
si  dělali obraz o fyzické připravenosti jednotlivců.“ Po návratu z Krkonoš porazili fotbalisté 
prvoligových Bohemians Praha ve svém prvním přípravném utkání na jarní část sezony účastníka 
pražského přeboru ČAFC Praha 4 : 0. Nováček nejvyšší soutěže rozhodl o vítězství až v závěru, 
kdy Belgičan Mayola Biboko nastřílel během čtyř minut hattrick.

Lední hrátky v O2 aréně
V krátké historii O2 arény vstoupila na její ledovou plochu celá řada domácích i zahraničních špič-
kových sportovců – především hokejistů a krasobruslařů. Nás těší, že jednou za rok mohou vyjet 
na tutéž ledovou plochu i žáci ze základních škol Městské části Praha 9, aby si zabruslili, zasou-
těžili a pobavili se. I v letošním čtvrtém ročníku, který se uskutečnil 16. února, soutěžila družstva 
z pěti základních škol. Kdo se nebál a nestyděl, mohl své síly a dovednosti změřit s kamarády  
z jiných škol. Soupeřilo se v bruslařských dovednostech s hokejkou i bez, dramatické okamžiky 
přinesla rychlobruslařská štafeta, vážné disciplíny se střídaly s disciplínami legračními. Skvělá 
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atmosféra a zdravá rivalita panovala také mezi skupinami fanoušků, kteří mohutně povzbuzovali 
své týmy. A jak to letos všechno dopadlo?
První místo vybojovali žáci ze základní školy Litvínovská 500, na dalších místech se pak umístily 
základní školy Litvínovská 600, Špitálská 789, Novoborská 371 a Na Balabence 800. Zvítězili 
však všichni, kteří přišli, soutěžili, fandili a s úsměvem na tváři si užívali příjemné odpoledne.

Florbal v Praze 9 – v nové hale Aréna Sparta  
v Podvinném mlýně

Florbal hrají proti sobě dvě družstva s pěti hráči v poli a jedním brankářem. Hráči jsou vybaveni 
plastovými hokejkami, hraje se s plastovým děrovaným míčkem. Oproti hokeji, se kterým je často 
srovnáván, je florbal méně nebezpečným a méně 
finančně náročným sportem. Pravidla omezu-
jí kontakt hráčů tak, aby hra co nejvíce plynula 
a aby se pokud možno zamezilo zranění hráčů. 
V České republice jeho kouzlu podlehlo na 300 
tisíc lidí, od nejmenších dětí až po veterány. 
Pro svou nenáročnost a dostupnost je oblíbený  
u kluků i dívek. Češi ve florbale patří do světové 
špičky. Na svém kontě mají stříbro z mistrovství 
světa 2004 mužů, stříbrnou medaili získala také 
reprezentace juniorů v roce 2007 a o rok pozdě-
ji pak reprezentace akademiků. Vrcholnou akcí  
v historii českého florbalu bylo mistrovství svě-
ta, které v prosinci 2008 hostila Praha a Ostrava. 
Finálový den v O2 Areně sledovalo na 14 tisíc 
fanoušků, celkem mistrovství světa přilákalo do 
hlediště 110 tisíc diváků. 
Florbalové centrum na „devítce“ Na jaře 2008 našel florbal nové centrum v Praze 9, když zde 
byla otevřena nová sportovní hala Arena Sparta na Podvinném mlýně – nejmodernější a nejkva-
litnější florbalová hala u nás. Tradiční klub AC Sparta Praha, který tu působí, dává příležitost trá-

vit volný čas sportem třem stovkám 
pražských dětí. Nejmladším členům 
klubu je šest let, v týmu veteránů pak 
naopak hrají jejich tatínci. Ve Spartě 
mají možnost si zahrát všichni hráči, 
které florbal baví. Příležitost se ote-
vírá také zájemcům o trénování mlá-
deže. kontakt je možný přes interne-
tové stránky www.sparta-florbal.cz. 
Výkladní skříní vysočanského klubu 
je pak její extraligový tým. Sparta 
loni po tříleté přestávce postoupila 
do nejvyšší soutěže a letos tak  a ni 
čekaly veškeré nástrahy pro nováč-

ka. Své domácí zápasy samozřejmě hraje v Areně Sparta v Praze 9, kam jste srdečně zváni. Nyní 
je na programu nadstavbová část, kdy sparťané musí potvrdit své působení v extralize. Aktuální 
termíny zápasů najdete vždy na internetových stránkách www.sparta-florbal.cz, kde jsou také další 
informace a zajímavosti z chodu klubu. 

Šance pro školy Prahy 9 
Florbalový klub AC Sparta Praha vyhlásil soutěž pro školy a další zařízení. Získat v ní lze spor-
tovní vybavení špičkové švédské značky Salming. Účastníci soutěže obdrží volné vstupenky na 
naše domácí zápasy v rámci florbalové Fortuna Extraligy v elektronické podobě. Počet vstupenek, 
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které si škola vytiskne, není omezen. Vstupenky však musí být pro identifikaci školy označeny 
razítkem. Žáci, kteří přijdou na zápas, je odevzdají v pokladně u hlavního vstupu a za to dostanou 
slosovatelný lístek na dané utkání. Kolik florbalového vybavení škola získá, záleží na tom, kolik 
jejich žáků nakonec dorazí do hlediště Sparta Areny. Po každém ligovém kole je vyhlášena nejú-
spěšnější škola, která získá poukázku na zboží v hodnotě 500 Kč. Poukázky se mohou sčítat.
Po skončení sezony v dubnu 2009 vyhlásíme celkově tři nejúspěšnější školy, z nichž přišlo nejvíce 
diváků.
Vítězové budou odměněni poukázkami v hodnotě 5500, 3000 a 2500 Kč. Pro přihlášení do soutěže 
stačí napsat e-mail na adresu lukas@sparta-florbal.cz. Text a foto: Lukáš Krejča, AC Sparta Praha 
– florbal.
Text: Lukáš Krejča

Praha 9 má mistra ČR boxu
Poděkování za tento titul si zaslouží reprezen-
tant S. A. C. Praga Praha – Patrik Šala. V bojích  
o zlato předvedl excelentní výkony na mistrov-
ství ČR kadetů, které se konalo 13. - 15. března 
2009 v Těmicích.
Vprvním utkání nedal šanci atleticky stavěné-
mu Brožovi z Ústí na Labem, který se vzhledem  
k Patrikově brilantní technice vůbec nedostal 
k úderu a zoufalí trenéři mu začátkem druhého 
kola hodili do ringu ručník. Ve druhém utkání 
Patrik porazil Bínu z Jičína vysoko 5:1 na body. 
Do třetího utkání ale nastoupil proti favorizo-
vanému borci této váhové kategorie - Jiráčkovi  
z Třeboně (podle názoru rozhodčích neměl 
Patrik v tomto utkání šanci) a pod vedením tre-
néra Benedikta dokázal zvítězit 4:1 na body.
Za první zlatou z Mistrovství ČR v historii klubu 
S. A. C. Praga Praha děkuje celé vedení klubu.

Ragby
Ragbisté pražských klubů 
Pragy a Sparty Praha, kte-
ré mají svá hřiště v Praze 9, 
zahájí nový rok i s novými 
muži na trenérských postech.
A tým Praga Praha Změnu 
hlavního trenéra u A týmu 
Pragy Praha oznámil podle 
klubových webových strá-
nek předseda RC Praga Praha 
Jiří Voves hráčům na schů-
zi, která proběhla nedlouho 
poté, kdy Pragovce pod vede-
ním Miroslava Fuchse unikl 
postup do velkého finále jen  
o vlásek. Připomínáme, že 
Pragu od postupu do finále 
play off, které se hrálo poz-

Patrik Šala
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ději v Edenu, dělilo skutečně jen pár sekund, přesto ještě nakonec Praga prohrála v semifinále  
s Tatrou až v nastaveném čase. Miroslavovi Fuchsovi se za jeho dvouletého trenérského působení 
podařilo své svěřence, kteří spadli právě před dvěma lety do druhé ligy, přivést zpět mezi silnou 
čtyřku. To, že změna v Pragovce přišla náhle, potvrzuje i skutečnost, že rozloučení s trenérem 
a poděkování proběhlo za jeho nepřítomnosti. Novým trenérem pro sezónu 2009 se stal Eduard 
Krützner mladší. Jeho asistentem pak bude stále hrající bratr trenéra Richard Krützner. Syn známé 
ragbyové legendy v nové roli by rád zapojil do hry v průběhu očekávané sezóny mladé hráče, kte-
ré ostatně na podzim trénoval v juniorském týmu. Senioři Sparta Praha K podobné změně došlo  
i v týmu seniorů Sparty Praha. Hlavním trenérem byl zvolen čtyřiatřicetiletý odchovanec Sparty 
Jan Zachariáš, který po svém uvedení do funkce hlavního trenéra představil svůj realizační tým. 
Za své asistenty zvolil shodou okolností současné reprezentanty Jiřího Skalla a Pavla Vokrouhlíka. 
„Nejprve chci stabilizovat celkovou atmosféru v mužstvu, protože současný stav je nevyhovující. 
Druhým úkolem bude zlepšit herní projev týmu, který se opírá buď o starší, nebo zcela nové hrá-
če. Úkoly jsou na první pohled jednoduché, ale sám vím zmnoha zkušeností, že to tak jednoduché 
nebude,“ řekl Jan Zachariáš ve zprávě uvedené na klubových webových stránkách. Nový realizač-
ní tým byl představen hráčům předposlední den v roce 2008 a tak jejich činnost zahájila skutečně 
od letošního roku. Pohár KB Na jaře se hraje jen pohár KB, který zahajuje už v dubnu 2009. Sparta 
byla zařazena do skupiny A, kde jejími soupeři budou RC Tatra Smíchov, RC Slavia Praha A, dále 
RC Prelouč a ARC Iuridica. Praga byla zařazena do skupiny B, kde jejími soupeři budou RC Říča-
ny, RK Petroviče, RC Brno Bystrc aRC Slavia Praha B. Program Poháru KB na duben 2009 

4. 4. Sparta - SlaviaPraha 9 - Vysočany KB Pohár - skupina A- 1. kolo 
4. 4. Praga - PetrovicePraha 9 – Vysočany KB Pohár - skupina B - 1. kolo 
11. 4. Tatra - Sparta stadion Tatry Smíchov KB Pohár - skupina A - 2. kolo
11. 4. Slavia - Praga Praha 10 - Eden KB Pohár - výzva - 2. kolo 
18. 4. Sparta - Iuridica Praha 9 – Vysočany KB Poh ár - skupina A- 3. kolo
18. 4. Říčany - Praga stadion J. Kohouta, Říčany KB Pohár – skupina B - 3. kolo 
25. 4. Přelouč - Sparta Přelouč KB Pohár - skupina A - 4. kolo 
25. 4. Praga - Nosorožci Praha 9 -Vysočany KB Pohár - skupina B - 4. kolo 
Čtvrtfinále se bude hrát 10. května, semifinále 24. května a finále 30. května. 
Text a foto: Petr Skála

Ragby Praga Praha
Ragbisté Pragy vstoupili úspěšně do Poháru KB, 
který je jedinou ragbyovou soutěží tohoto jara. Na 
domácím hřišti u Rokytky vyhrála Praga nad Petro-
vicemi 43:23, ale v dalším utkání s favoritem skupiny 
B v Říčanech se Pražanům už moc nedařilo. „Z Říčan 

jsme si odvezli porážku 3:50, což je navíc 
nejvyšší prohra Pragy v posledních dese-
ti letech. nakonec ani ta nám nezabrání  
v postupu do čtvrtfinále Poháru. Očekává 
se od nás, že vyhrajeme další dvě utkání se 
slabšími soupeři –sBystrcí a se Slavií Pra-
ha B – a nakonec skončíme ve skupině na 
druhém postupovém místě,“ řekl po dvou 
pohárových zápasech kouč Pragy Eduard 
Krützner mladší. Druhý ragbyový tým, kte-
rý hraje svá utkání v Praze 9 - Sparta Pra-
ha, se také probojuje do čtvrtfinále Poháru 
KB, ale patrně až ze třetího postupového Muži 2009
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místa skupiny A. Sparta prohrála v dramatickém derby pražských S 22:25, když borci Slavie Praha  
vrátili stav utkání ve svůj prospěch až v nastaveném čase. Hráči Sparty si vše vynahradili v jiném 
derby s Juridicou Praha, kterou borci z Prahy 9 porazili 82:6.

Pražské mažoretky
Pražské mažoretky při TJ Sokol Vysočany, úřadující Mistr Čech a Vicemistr České republiky, 
vyrážejí do víru soutěží.
Té příští byste se již mohly zúčastnit i vy! Po loňské, historicky úspěšné sezóně, jedou Pražské 
mažoretky ověřit svou formu. „Loni jsme se ze žádné soutěže nevrátily bez ocenění. Kromě titu-
lů Mistr oblasti, Mistr Čech a Vicemis-
tr České republiky 2008 jsme vyhrály i 
bronzový pohár na soutěži v Mohelnici a 
zlatý pohár na mezinárodní mažoretkové 
soutěži v Polsku,“ vypočítává úspěchy 
za poslední rok trenérka Lenka Kotvo-
vá. „Letos máme vysoké cíle, bojím se, 
aby pro nás nebyly svazující,“ komentuje 
touhu co nejvíce titulů obhájit. Na začát-
ku dubna tedy začala šňůra soutěží, která 
vyvrcholí na konci června Mistrovstvím 
ČR. „Jestli se tam vůbec probojujeme,“ 
směje se trenérka a kapitánka v jedné oso-
bě. Mezi jednotlivými soutěžemi vystupu-
jí mažoretky s celou škálou choreografií  
na různých akcích – svatbách, turnajích, 
slavnostech…
Děvčatům je 14 až 21 let. Jak vše dokážou 
skloubit se školou? „Paradoxně s tím 
letos problém není, ačkoli jsme zvolily podstatně náročnější program. Předchozí léta jsme se ori-
entovaly více na zájezdy po celé ČR i Evropě, soutěže byly vedlejší. Letos se ale změnila poli-

tika souboru a tomu se podřídila 
celoroční příprava. Ze školy se už 
takřka neuvolňujeme.“ A jak to 
vypadá s avizovaným náborem? 
„Na příští školní rok nabíráme 
nové členky. Nábor bude probíhat 
během května a června, nechce-
me nikoho svazovat jediným ter-
mínem. Kdo má zájem, ať se po 
domluvě přijde podívat na trénink 
a sám uvidí. Trénujeme hned ved-
le metra Vysočanská,“ říká Lenka 
Kotvová. 
A jaká jsou kritéria? Mažoretky 
nyní preferují děvčata ve věku 18 
až 25 let, ale přijímají už dívky od 
14 let. Nutností je rytmus v těle, 

pravidelná účast na trénincích a všech vystoupeních. Nábor však pořádají i mladší věkové katego-
rie, už od 4 let. Tak neváhejte.
Kontakt: Lenka Kotvová, tel.: 604 354 417, e-mail: lenka.kotvova@ centrum.cz
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100 let vysočanského fotbalu

Ostrý hvizd píšťalky bývalého významného rozhodčího FIFA Ivana Grégra odpískal slavnostní 
výkop současného europoslance Miroslava Ouzkého. Dlužno dodat, že v bráně stál doyen vyso-
čanského fotbalu Václav Chalupský a nefalšovaný hadrák neomylně skončil v jeho rukách. Tak 
byla 3. června v Galerii 9 odstartována výstava s názvem 100 let vysočanského fotbalu.
Připravila ji Městská část Praha 9 spolu s Národním muzeem. Návštěvníci mohli shlédnout takové 
kousky ze sbírek Národního muzea, jako je stříbrná medaile Ladislava Ženíška z mistrovství svě-
ta v roce 1934 nebo dres kapitána československé reprezentace z mistrovství světa v Chile 1962 
Ladislava Nováka. Své fotbalové doplňky zapůjčil také fotbalista Petr Gabriel, který začínal ve 
vysočanské Pragovce a dotáhl to až na mistrovství Evropy 2000, nebo bývalý rozhodčí FIFA Ivan 
Grégr. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet své umění ve stolním fotbálku nebo si kopnout na branku 
hadrákem. Stále také probíhala DVD projekce dokumentu, v němž o fotbale mluvil i nejznámější 
vysočanský fanoušek dr. Zdeněk Mahler.
 „Fotbalový oddíl na Pragovce působí sto 
let. Touto výstavou jsme chtěli připome-
nout její historii, ukázat, koho vysočanský 
fotbal za tu dobu vychoval, co dokázal,“ 
konstatoval iniciátor výstavy a radní Měst-
ské části Praha 9 Adam Vážanský. 
„A v neposlední řadě měla výstava předsta-
vit Vysočany jinak než jako čtvrť bývalých 
fabrik.“ Pragovka od roku 1909 do roku 
2009 „Když jsme více než před rokem 
začali tuto výstavu připravovat, zjisti-
li jsme, že před námi leží nepopsaný kus 
papíru. Jediný zdroj, z něhož jsme mohli 
– co se historie týká – čerpat, byla třicet 
let stará prezentace, která vyšla k 70. výro-
čí vzniku Pragovky. A také v ní byla řada 
bílých míst,“ zavzpomínal místopředseda 
TJ Praga Praha Milan Fryš. „Navíc ani 
posledních třicet let nebylo nijak zvlášť 
pečlivě dokumentováno. Spolupracovali jsme proto s odborníky, zpovídali pamětníky a myslím, 
že se nám podařilo dát dohromady alespoň základní osu oněch sta let existence Pragovky od roku 

1909 do 2009. Našim nástupcům tak 
zanecháme dobrý základ, do něhož 
budou moci přikládat další kamínky 
vysočanské fotbalové mozaiky.“ 
Z Pragovky vzešli nejen fotbaloví 
reprezentanti jako byl Gabriel, ale 
Praga vychovala řadu reprezentan-
tů i v jiných sportovních odvětvích. 
Jmenujme alespoň Františka Pácal-
ta, reprezentanta Československa 
v ledním hokeji, kapitána mistrů  
z pražského šampionátu 1947, účast-
níka mistrovství světa 1937 – 1939. 
Nebo Evu a Pavla Romanovy. Tato 
sourozenecká dvojice začínala s 
tréninkem na vysočanské Pragovce  
a stala se celkem čtyřikrát mistry 

světa v tancích na ledě v letech 1962 až 1965 a v letech 1964 a 1965 dvakrát mistry Evropy. 
Fanouškem vysočanského fotbalu byl i Ludvík Daněk, olympijský vítěz, mistr Evropy a světový 
rekordman v hodu diskem. „Dnes se Pragovka zaměřuje především na výchovu mládeže,“ pokra-

Zahájení výstavy 100 let vysočanského fotbalu. V druhé řadě zleva 
Mgr. Eva Kořánová,  Ivan Grégr a radní Mgr. Adam Vážanský

PhDr. Zdeněk Mahler
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čoval Milan Fryš. „V posledních pěti letech počet mládeže, která u nás hraje, narůstá. V sedmi 
oddílech máme 120 dětí.“ 
A ještě perlička: Na hřišti Pragovky se hraje nepřetržitě od roku 1913, takže ve Vysočanech najde-
te druhé nepřetržitě fungující hřiště v Praze. Tím prvním je travnatá plocha na stadionu Sparty na 
Letné. Díky podpoře Městské části Praha 9 a pražského magistrátu se také TJ Praga Praha pyšní 
novým, malým hřištěm s umělým trávníkem. „Křtilo“ 
se 20. června a jak jinak, než fotbalovým turnajem.
Václav Chalupský: Hráli jsme s láskou a vždy s plným 
nasazením „Pouštěl jsem góly,“ směje se jeden z nej-
starších pamětníků SK Vysočany, dnes třiaosmdesáti-
letý Václav Chalupský, když mluví o svém celoživot-
ním postu fotbalového brankáře. „Vždycky jsem stál 
v brance. Od roku 1936, to jako žák, až do roku 1958, 
kdy jsem s fotbalem na Pragovce skončil. Na stará 
kolena jsme pak ještě jezdili hrát fotbal do Zelenče.“ 
Co patří k vašim nejhezčím vzpomínkám na Pra-
govku? Paradoxně to jsou vzpomínky z války. Nikde 
nic nebylo, proto jsme se scházeli na hřišti a kromě 
fotbalu tu hráli i žolíky - o peníze   nebo o kuličky. Byli 
jsme parta. Navíc tu působili také kluci, kteří hráli za 
národní manšaft. Rád vzpomínám na doktora Češpivu 
- bydlel na Proseku a podle mě to byl nejvšestrannější 
sportovec. Chytal za Československo ve fotbale, hrál 
za národní manšaft basketbal, volejbal…
Kdo byl vaším brankářským vzorem? Klenovec ze 
Sparty. Ale coby ke sportovnímu idolu jsem vzhlížel k 
Pláničkovi. A s Klenovcem mám spojenou vzpomín-
ku na biřmování. Jako syn rodičů římskokatolického 
vyznání jsem šel k biřmování. Kmotrem byl strejda a 
slíbil mi jako dárek – jak bylo zvykem - hodinky. Stál 
nade mnou, já sepjaté ruce a v nich lístek s druhým 
křestním jménem. Na něm bylo napsáno: Bonzo. „Co 
to je?“ ptal se vyděšeně strejda. „To je brankář Spar-
ty,“ poučil jsem ho. Sice mě pokřtili Václav Bonzo, ale 
hodinky jsem už nedostal. 
Jaké utkání vám nikdy nezmizí z paměti? Zápas  
v Butovicích. Hráli jsme sice v divizi, ale tam jsme 
přijeli na fotbalové utkání, které se konalo o pouti. 
Podmínkou bylo, že když v našem mužstvu bude více 
než osm hráčů, kteří působí v divizi, dostaneme za zbytek náhradu. Jenže nás nebylo ani jedenáct  
do počtu – nastoupili jsme v devíti hráčích - a já, aby nám nedali náhradníka, hrál načerno pod 
jménem Žďánského. Tenkrát jsme hráli jako bozi. I když nás bylo jen devět, nemohli nám dát gól. 
Hráli jsme naplno jako o život a nedali jsme se. 
Chodili diváci na vaše zápasy? Vždycky jich bylo šest, sedm set a když se hrála divize, přišlo na 
zápas s Viktorkou Žižkov i pět, šest tisíc lidí. 
Komu dnes fandíte? Spartě. Když jsem byl malý, vzal mě strejda na Spartu a od té doby jí fan-
dím. 
Díváte se na fotbal? Pořád, ale už tak nefandím. Když moji favorité nevyhrají, mám vztek a oni 
přitom prohrát chtěli. 
Jako fanoušek jste tedy zklamaný? Ani ne, i za našich časů byly boudy. Třeba: Vysočany musely 
vyhrát poslední utkání s Admirou, aby nespadly z divize. Admira tedy po zákulisní dohodě posta-
vila proti nám pět dorostenců. Jenže ti se chtěli vytáhnout a Admira nás málem porazila. Nakonec 
vysočanský bek Bartůňek šel na Bláhu, který chytal za Admiru, a říká mu: „Prosím tě, pusť to.“ 
A on na to: „Tref aspoň bránu.“ Takže Vysočany vyhrály 1:0. Ale nelítaly v tom velké peníze, jen 
sud piva.

Vlevo v druhé řadě:  
nestor SK Vysočany Václav Chalupský
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B tým Sokola Vysočany vyhrál Přebor Prahy

SELP Sokol Vysočany, který reprezentuje Prahu 9 v nejvyšších futsalových soutěžích, zažívá letos 
opravdu skvělou sezónu.
A-tým, který hraje nejvyšší soutěž v ČR, celostátní ligu, postoupil do semifinále, když se mu poda-
řilo porazit Helas Brno 2:0 na zápasy (odvetné utkání jste mohli sledovat na ČT 4 Sport v přímém 
přenosu). V semifinále tak nastoupil proti obhájci titulu Era Packu Chrudim a rozdal si to s ním  
o postup do finále. (Před uzávěrkou květnové Devítky však výsledky ještě nebyly známy.) Rezerv-
ní B tým, který hraje Pražský přebor, měl také letošní sezónu velmi úspěšnou. Dvě kola před 
koncem porazil rezervní celek ligového Benaga včetně střelce Filingera a zajistil si tak celkové 
prvenství v soutěži a pomyslný titul Mistra Prahy. 
Petr Nedvěd 

Dopravní hřiště - soutěž mladých cyklistů
Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo 27. května na Dopravním hřišti 
Prahy 9. Zúčastnilo se ho celkem šest družstev základních škol – ze ZŠ Litvínovská 500 a 600, 
Špitálská, Masarykova a Univerzum.
Oblastnímu kolu předcházela kola základ-
ní. O tom v Základní škole Litvínovská 
500, které se uskutečnilo 23. dubna, nám 
mgr. Pavla Hanzlovičová a Dana Sovová 
napsaly: „Ráno dorazilo do školy 17 mla-
dých cyklistů v dobré náladě a řádně vyba-
veni helmami. Na školním hřišti už na ně 
čekalo nejen sedm připravených překážek, 
ale i milé překvapení. Než se žáci pustili 
do nácviku jízdy zručnosti, své umění jim 
předvedl i mistr světa a několikanásobný 
mistr České republiky v cyklotrialu Jirka 
Šmídl. Dorazil s trialovou motorkou, ale 
o to více byli nadšeni především chlapci.
I přes nepříznivé počasí nám přálo štěstí  
a vše proběhlo dobře. Do soutěže se zapojil 
dokonce i pan školník, který spravoval rozbité kolo. Součástí dopravní soutěže není jenom doved-
nostní jízda na kole a znalost dopravních předpisů, ale i znalost základů zdravovědy. Účastníci 

soutěže v budově školy pokra-
čovali psaním testu, kde řešili 
pravidla provozu na pozem-
ních komunikacích.
Test dodalo ministerstvo do-
pravy - BESIP. Na závěr sou-
těže žáci prováděli i praktickou 
část zdravovědy. V dopravní 
soutěži si nejlépe vedli: žákyně 
V. A Klára Hanzelínová, druhé 
až čtvrté místo si rozdělili žáci 
VI. B Tomáš Svoboda, Nicho-
las Fiala, Kristýna Hybrantová. 
Všichni čtyři reprezentovali 
školu v oblastním kole. V něm 
se sice našemu týmu postoupit 

nepodařilo, ale určitě se nám vyplatilo do přípravy soutěže investovat čas, protože zkušenosti  
a znalosti  opravních předpisů a základů zdravovědy, které žáci v průběhu soutěže získali, se jim 
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nikdy neztratí.“ Cílem je větší bezpečnost dětí Dopravní soutěž mladých cyklistů by měla dětem 
pomoci pohybovat se v provozu na silnicích co nejbezpečněji. 
A protože podmínkou úspěšného včlenění do velké rodiny řidičů je vzájemná tolerance, zdvo-
řilost, slušnost, ohleduplnost, ani při soutěži se nezávodilo. A co dělá malým cyklistům největší 
problémy? „Jízda u pravého okraje, dále předjíždění, kdy se nepředjíždí zprava, jak to – bohužel 
– dělá celá řada i dospělých cyklistů,“ vypočítvá Jiří Polomis z útvaru sociální prevence Městské 
policie hl. m. Prahy. „Děti často chybují také při odbočování doleva, protože si neuvědomí, že před 
místem odbočení se musí podívat za sebe, ukázat, že odbočují, přejet do levé části svého pruhu  
a pak teprve odbočit.“ To, jak děti zvládnou teoretickou i praktickou část soutěže mladých cyk-
listů, do značné míry ukazuje na úroveň dopravní výchovy v jednotlivých školách, v rodině, ale 
i na úroveň systému práce dopravních hřišť v určitých oblastech. Do krajského kola za Prahu 9 
nakonec postoupili v kategorii starší žáci reprezentanti ZŠ Litvínovská 600.

Florbal na elektrických vozících - poprvé v Praze
První mezinárodní turnaj ve florbale na elektrických vozících, ve světě známý jako Electric Wheel-
chair Hockey, se uskutečnil 8. a 9. května v Praze. Spolupořádala ho MČ Praha 9 a MP Praha.
Turnaje, který se konal v prostorách Met-
ropolitní univerzity Praha v městské části 
Praha 9, se zúčastnilo celkem deset týmů, z 
nichž osm bylo zahraničních. „Turnaj při-
nesl zúčastněným týmům mnoho herních 
zkušeností a zážitků,“ řekl Vašek Uher, 
hlavní organizátor turnaje. Jak vznikl 
nápad zorganizovat první mezinárodní tur-
naj v Praze? Náš tým EWSC LITA SPORT 
Praha se zúčastnil již několika zahranič-
ních turnajů, někteří hráči také mistrovství 
Evropy v Římě a Belgii. Na těchto turna-
jích jsme získali chuť a inspiraci pro zor-
ganizování vlastního turnaje. V tuto chvíli 
můžeme říct, že se nám společně s Metro-
politní univerzitou, Městskou policií Pra-
ha, Městskou částí Praha 9 a za podpory 
Magistrátu hl.  Města Prahy podařilo zorga-
nizovat velmi kvalitní mezinárodní turnaj. 
Jak dlouho trvaly přípravy? Zhruba čtyři měsíce, ve kterých bylo nutné zajistit především bezba-
riérové ubytování, sportovní halu  patřičnými rozměry, dále herní systém, ceny, dárkové předmě-

ty a asistenty, bez nichž 
by turnaj nebylo mož-
né realizovat. Jaké jsou 
výsledky turnaje? Čes-
kým týmům se bohužel 
do semifinálových bojů 
postoupit nepodařilo.
Boje o postup do finále 
svedly pouze němec-
ké a nizozemské týmy,  
z nichž vyšly jako fina-
listé týmy  Nizozemí. 
Vítězem se stal tým Star 
Riders, druhý skončil 
tým De Pont Rotterdam. 
Třetí místo získal celek 
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Torpedo Ladenburg, který porazil své německé kolegy Munich Animals. Páté místo obsadil tým 
Red Devils z Belgie, mužstvo ze Slovinska pak místo šesté. O sedmé místo bojovaly dva italské 
kluby, kde se stal zaslouženým vítězem tým z Janova. Deváté místo vybojoval domácí tým LITA 
SPORT Praha, když porazil svého rivala z Janských Lázní.
Proč se české týmy nedostaly ani do semifinále? To má mnoho příčin, které není jednoduché hie-
rarchicky seřadit. Stojí za tím určitě nedostatečné technické vybavení hráčů, chyby ve hře, a to  
v obraně i útoku, v některých momentech se podepsala i herní smůla.
Jsme ale nadšeni ze hry a těšíme se na sebezdokonalování, které se jistě projeví na turnaji  Němec-
ku, kam se v červenci náš tým chystá. Ještě bych chtěl dodat, že vzhledem k reakcím týmů, jejich 
herní dohodě a pohodě mezi členy organizačního týmu byla atmosféra turnaje naprosto skvělá a 
přátelská. Mohou se diváci těšit na pravidelné ročníky tohoto mezinárodního turnaje?
Myslím, že mohou! I my se těšíme. 
Helena Jílková

První mezinárodní turnaj ve florbalu  
na elektrických vozících

Sportovní klub EWSC LITA SPORT Praha společně s Metropolitní univerzitou Praha, Sportov-
ním klubem Městské policie Praha, Městskou částí Praha 9 a za podpory Magistrátu hl. m. Prahy 
pořádá 1. mezinárodní turnaj ve florbalu na elektrických vozících. Termín: 8. - 9. květen 2009, 
slavnostní zahájení turnaje 8. května v 9.30 hodin Místo konání: tělocvična a sál v budově Metro-
politní univerzity Praha, Učňovská 1/100, Praha 9 Účast: 10 družstev, z toho 8 zahraničních.

Malí sportovci se setkali s olympioniky
Již šestý ročník sportovních her dětí mateřských škol Městské části Prahy 9 se uskutečnil ve středu 
20. května na zahradě mateřské školy U Vysočanského pivovaru za přítomnosti zástupců radnice 
a členů olympijského klubu.
Z bývalých olympioniků přijali pozvání 
Oldřich Svojanovský, předseda Českého 
olympijského svazu, atletka Dana Zátopo-
vá, hokejové legendy Augustyn Bubník, Jiří 
Holeček, Jiří Holík a Josef Augusta, který 
byl také trenérem národního týmu, nebo 
zápasník ve volném stylu Karel Engel. 
Malého olympijského klání se účastnilo 
všech osm mateřinek z naší městské části. 
Každá z nich delegovala družstvo deseti 
dětí a v každém sportovním družstvu bylo 
pět dívek a pět chlapců v různém věkovém 
rozpětí. Soutěžilo se ve skoku do dálky, ve 
skákání v pytlích, v běhu s míčkem a v dal-
ších velmi zajímavých disciplínách. Kluci 
a holčičky kromě plnění sportovních dis-
ciplin také viděli ukázku práce příslušníků 
městské policie, kteří předvedli například 
výcvik psů nebo ukázku záchranářské akce. 
Nápad uspořádat olympijské hry pro malé 
sportovce vznikl v hlavě jednoho tatínka, jehož syn se jej v roce 2004, kdy probíhala olympiáda  
v Athénách, ptal, co to vlastně olympijské hry jsou. V témže roce se uskutečnil první ročník těchto 
her v mateřské škole Novoborská na Proseku. Od roku 2007 olympiádu organizuje společně s Čes-
kým klubem olympioniků ředitelka mateřské školy U Vysočanského pivovaru Marie Ledererová. 
„Jsme velmi rádi, že s námi na téhle akci spolupracují bývalí olympionici. My jim na oplátku na 

Bývalí olympionici sledují sportovní hry  
v MŠ U Vysočanského pivovaru
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jejich předvánočním setkání s naším 
pěveckým sborem zazpíváme kole-
dy,“ popisuje spolupráci ředitelka.  
A také bývalí sportovci podobné 
aktivity velmi vítají. „Dětské spor-
tovní slavnosti se mi moc líbí, pro-
tože si myslím, že by se děti měly 
vypouštět do přírody a na hřiště. 
Pohyb je jejich přirozená vlastnost 
a při sportování mohou vydat pře-
bytek energie,“ pochvaluje si Dana 
Zátopková a dodává: „Jako bývalá 
sportovkyně také myslím na budouc-

nost, abychom měli v ná-
rodě hodně šikovných li-
dí, kteří by v tom sportu 
něco dokázali.“ Karel En-
gel navštěvuje dětskou 
olympiádu pravidelně a 
moc se mu tato akce líbí. 
„Je krásné, když vidíte  
u těch malých capartů tu 
obrovskou soutěživost 
a vůli, aby to dokázali a 
byli nejlepší,“ říká. Podle 
něj mají dnešní děti vel-
kou výhodu, že podobné 
akce existují a že mladí 

sportovci mají lepší možnosti dostat se na vrchol. „Dnes se o mladé sportovce někdo stará, je to 
více organizované, ale my jsme se museli snažit každý sám za sebe, abychom se do špičky dosta-
li,“ říká Karel Engel. Vítězem dětských olympijských her je každý. Pro každého malého sportovce 
byla připravena medaile a každá mateřská škola zvítězila v jedné z osmi disciplín. Nakonec však 
přece jen jedna mateřská škola vyhrála. Tento sportovní den je malým předkolem celopražské 
olympiády mateřských školek a za Prahu 9 jej bude reprezentovat vítězný tým z MŠ U vysočan-
ského pivovaru.

Pojďte hrát ragby s Markétou Okénkovou
Na celostátním turnaji starších žáků, který se první den v květnu konal v Praze 9 na hřišti Sparty 
Praha na Podvinném mlýně za účasti osmi týmů, překvapivě hrála s chlapci i děvčata. Nebylo jich 
mnoho, ale i tak jsme zahlédli, jak se se šišatým míčem proháněla po hřišti jediná dívka z Prahy  
a dokonce z Vysočan.
Patnáctiletá Markéta Okénková hraje za tým Pragy Praha a za chlapci vůbec nezaostává. Ostatně 
trenéři Filip Král a Miroslav Fuchs ji při tréninku nic neulehčují. „Dávají mi zabrat stejně jako 
klukům,“ přiznává Markéta, kterou hrát ragby napadlo před rokem. Jednoho dne se přišla podívat, 
jak to na hřišti mydlí se šiškou její bratr a při druhé její návštěvě se hned přihlásila.
„Prostě mi tato hra učarovala. Věnovala jsem se předtím sice baletu, což je také náročná disci-
plína, ale v porovnání s ragby je to něco úplně jiného. Chce to jen jej trochu více poznat. Zvu na 
ragby kamarádky, ale bohužel, ještě jsem  ni jednu nepřesvědčila, aby hrála s námi. Líbí se mi, 
že v Ostravě hraje za starší žáky dokonce více holek. Možná i právě proto Ostrava na Podvinném 
mlýně turnaj vyhrála. Ragby je jednak rychlý a navíc tvrdý sport, ale to neznamená, že by nebylo 
i pro holky,“ obhajuje ragby žákyně Základní školy Špitálská Markéta Okénková. „Nebojím se  
a klidně složím protihráče, který je těžší i větší. Prostě s ním praštím o zem a on ztratí míč, pokud 
jej nestačí předtím přihrát,“ chlubí se modrooká ragbistka Pragy Praha. „Před lety za Pragov-
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ku také hrály dívky, ale ty už ragby 
nechaly. Markéta je zase po čase 
novou dívčí posilou. Ví se, že spo-
lečně s chlapci mohou hrát děvčata 
do patnácti let. Dokonce vyšly k této 
problematice v minulosti v zahraničí 
odborné studie, z kterých vycházel  
i legendární trenér Pragy Jan Kudr-
na, když se děvčata na konci minu-
lého století objevovala v českých 
žákovských týmech. Odborníci se 
shodují, že by po patnácti letech 
věku měly hrát dívky už jen mezi 
sebou. Ostatně i v Česku mají juni-
orky a ženy své turnaje a soutěže,“ 
vysvětluje kouč starších žáků Pragy 
Praha Miroslav Fuchs. Každopád-
ně je přítomnost dívek na turnajích 
starších žáků zpestřením a zdá se, že 
i dobrým argumentem, proč se nebát 
hrát hru se šišatým míčem. „Kluci, 
nebojte se a pojďte hrát¨ragby. Je správná hra a není nijak hrubá. Kdyby byla, nehrála bych ji,“ 
láká do ragbyových klubů Markéta Okénková z Prahy Vysočan. 
Text: Petr Skála
 

Prosecká Škola Taekwon – do Dan-Gun  
má mistra Evropy 2009

Mistrovství Evropy 2009 juniorů, seni-
orů a veteránů v Taekwon-do se konalo 
ve dnech 12. až 17. května ve slovin-
ském městě Zreči. Česká reprezentace 
zde získala celkem 12 zlatých, 14 stří-
brných    7 bronzových medailí. V cel-
kovém počtu se tak umístila za Ruskem 
a Ukrajinou na třetím místě. Trenér pro-

seckého oddílu Ivan Šípal zde startoval za český národ-
ní tým v kategorii veteránů a přivezl titul Mistr Evropy 
2009 v kategorii sestav III. Dan. Dále si z ME odvezl 
z kategorie tým sebeobrana zlatou medaili, z kategorie 
tým sestav stříbrnou medaili a z kategorie tým sportovní 

Markéta Okénková

Petr Poklop

Junioři
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boj bronzovou medaili. Prosecká škola Dan-Gun trénuje Taekwon-do od roku 1991 stále v Gym-
náziu Litoměřická 726 na Proseku. Ve svých řadách má děti od šesti let, mládež a dospělé, kteří 

nejsou jen řadovými členy, ale 
svými kvalitami jsou zařazeni 
i do výběrových skupin jako 
je Středisko talentované mlá-
deže Praha a Česká národní 
reprezentace. trénink všech 
kategorií je rozdělen podle 
věku a dále podle technické 
vyspělosti. Hlavní trenér školy 
Petr Poklop je trenérem České 
národní reprezentace, v květnu 
letošního roku složil zkoušky 
na V.Dan a byl mu v březnu 
udělen od mezinárodní fede-
race Taekwon-do ITF nejvyšší 

titul - „Mezinárodní instruktor v Taekwon-do ITF“. Informace o škole, případně o zářijovém ná-
boru nových členů, který se bude konat dne 14. září 2009 pro všechny věkové skupiny, naleznete 
na webových stránkách školy:

TJ Spartak Hrdlořezy slaví stovku 
Na oslavu svého 100. výročí založení zve Tělo-
výchovná jednota Spartak Hrdlořezy. Uskuteční 
se ve spolupráci s MČ Praha 9 dne 13. června 
2009 na hřišti Na Břežance v Hrdlořezích, Před 
Mosty 1 (nedaleko supermarketu Lidl). ¨
Na co se můžete těšit?
9.00 – 14.00 Fotbalový turnaj přípravek 
15.00 Muži B versus „Zbytek světa“ 
17.00 Muži A versus Bohemians „Stará garda“ 
19.00 Kulturní program – Kamil Emanuel Gott 
(bude přítomen po celou dobu oslavy) Prezen-
tovat se budou rovněž firmy Adidas, Bigsport, 
Emil Frey a Penco, včetně prodejních stán-
ků. Zúčastněte se i vy oslavy založení jednoho  
z nejstarších sportovních klubů v Praze 9. 
Poznejte sportoviště – fotbal, košíková, volejbal 
– v blízkosti vašeho bydliště. občerstvení zajiště-
no, vstupné dobrovolné.
Více na http://www.spartakhrdlorezy. cz

Ragby Praga skončila v Poháru KB třetí, Sparta čtvrtá
Muži Pragy a Sparty Praha se v jediné domácí soutěži jara v Poháru KB probojovali až do semi-
finále.
Ve čtvrtfinále sice ještě Praga porazila Dragon Brno 18:15 a Sparta Praha Slavii Praha 42:22, ale 
semifináloví soupeři už byli nad síly ragbistů z Prahy 9. Praga podlehla Tatře 24:41 a Sparta Říča-
nům 8:30. Ve finále se utkaly Říčany a Tatra a Pražané zvítězili před televizními kamerami 5:0. 
Celkové pořadí Poháru KB 2009: 
1. Tatra Smíchov 
2. Říčany 

TJ Spartak Hrdlořezy - stará fotbalové garda
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3. Praga Praha
4. Sparta Praha  
5. Slavia Praha      
 6. Dragon Brno
7. Vyškov 
8. Bystrc Brno
Ragbyová extraliga se bude od ročníku 2009-10 hrát opět systémem podzim - jaro a vítěze soutěže 
budeme znát až na jaře 2010. V extralize hrají z Prahy kromě Pragy a Sparty ještě Tatra Smíchov, 
Slavia Praha, Petrovice Praha. První ligu z pražských týmů bude hrát mimo jiné i záloha Pragy. 
Béčko z Vysočan povede někdejší úspěšný trenér Miroslav Fuchs. „Bude to tým složený z mla-
dých hráčů, kteří by se do základní sestavy áčka ještě nedostali, a ze zkušených borců, kterých 
máme v klubu dost,“ řekl trenér Fuchs.

Ragbisté Pragy oslavili pětašedesátiny klubu 

Z historie klubu
Historie nejúspěšnějšího českého ragbyového klubu Pragy Praha je spojena s pražskou čtvrtí Vyso-
čany doslova pupeční šňůrou.
Není o tom pochyb, neboť na ragbyovém hřišti u Rokytky každý rok několikrát týdně pravidelně 
po každém tréninku nebo utkání propotili nebo stále propocují své ragbyové dresy borci mnoha 
generací. Jsou mezi nimi mnozí dlouholetí ragbyoví reprezentanti, klíčoví hráči prvoligového cel-
ku, z nichž mnozí působili nebo ještě působí jako trenéři a funkcionáři.
„Seznam mužů, kteří hájili nebo stále hájí černožluté barvy slavného klubu, dosahuje téměř pěti 
set jmen, a to ještě nemáme všechna jména na našem tablu,“ poznamenává dlouholetý hráč Pragy, 
reprezentant a pozdější trenér Jan Král. 
Do Afriky na Pohár mistrů Jan Král se společně s dalšími legendami pragováckého ragby Milosla-
vem Hradcem, Eduardem Krütznerem starším, Milanem Malovaným sešli v ragbyové klubovně  
a nad rozloženými fotografiemi a památnými dokumenty připravovali obsah několika dokumen-
tačních plakátů, které budou připomínat pětašedesátiny klubu zejména nastupující hráčské genera-
ci a ragbyovému potěru. „V roce 1964 jsme poprvé, a navíc letecky, cestovali do Afriky na Pohár 
mistrů evropských zemí do marockých měst Casablanky a Rabatu a takhle o nás na titulní straně 
psaly místní noviny vydávané ve francouzštině,“ ukazuje Jan Král na zažloutlé noviny a bere 
do rukou další, na jejichž titulní straně je umístěn článek, který pod anglickým titulkem referuje  
o zápase Pragy ve Swonsea. „Jako tehdejší mistři Československa jsme byli v roce 1966 první 
čeští ragbisté, kteří hráli na britských ostrovech, a to konkrétně ve Walesu ve Swonsea,“ dodává 
legendární ragbista. 
Sázky na ragby v 50. letech „Ve Vysočanech se hrálo dokonce derby mezi AZKG, což je současná 
Pragovka, a ČKD Stalingradem, což byl další, ve Vysočanech působící, klub. Divácká návštěva 
na současném fotbalovém hřišti u polikliniky, kde se derby hrálo, dosahovala mnoho stovek pří-
znivců tohoto sportu a byla událostí sportovní neděle. Na zápasy se dalo dokonce vsadit, protože 
vybrané ragbyové zápasy byly v padesátých letech na programu tehdejší Sazky,“ vzpomíná na 
dobu před desítkami let další z ragbyových legend Miloslav Hradec. 
Přijďte 13. června „Sejdeme se k oslavám výročí v sobotu 13. června 2009 na hřišti u Rokytky a 
budeme tady nejenom vzpomínat na slavnou dobu pragováckého ragby, ale i hrát. Nastoupí proti 
nám hráči Sparty, kteří k nám mají z Podvinného mlýna nejblíže a s nimiž se na jaře v pohárové 
soutěži Praga bohužel nepotkala. Budou zde hrát i malí ragbisté a veteráni, jen tak pro radost a pro 
podívanou,“ má jasno o programu k výročí slavného klubu další z legendárních ragbistů a organi-
zátor oslav Eduard Krützner. 
V Praze ve Vysočanech u Rokytky se druhou červnovou sobotu na zdejším ragbyovém hřišti sla-
vily pětašedesátiny nejúspěšnějšího českého klubu Pragy Praha. Ragbisté z Vysočan, kteří získali 
ve své dlouholeté historii téměř dvě desítky mistrovských titulů a navíc desítky jmen hráčů Pragy 
najdete také v sestavách více než dvou stovek zápasů české reprezentace, měli na co vzpomínat.
Pragováci vyhrávali a vítězí nejenom doma, ale i v zahraničí. Projeli nebo proletěli za dobu své 
existence celou E vropou a při pohledu na mapu světadílu jejich stopu nenajdeme snad jen ve 
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čtyřech zemích - ve Vatikánu, Finsku, Estonsku a Norsku. Zato hráli i v Africe, a to v Maroku  
a v Tunisku, a také odtud přivezli cenná vítězství. Nejbližšího soupeře Spartu Praha však mají 
dokonce ve stejné městské části - v Praze 9. Bylo proto celkem symbolické, že derby obou týmů 
patřilo do sportovní části ragbyových oslav.
Praga - Sparta Sparťané v přátelském utkání, ve kterém si zahráli i starší hráči obou týmů, byli 
úspěšnější a slavící klub porazili 40:38. Slavnostní výkop k přátelskému utkání provedl nejstarší z 
přítomných Milan Vaníček, který poprvé nastoupil za Pragu krátce po druhé světové válce. Střípky 
z bohaté historie Velký zájem projevovali pamětníci o panely, na kterých byla historie klubu připo-
menuta desítkami fotografií. Na jedné z nich se našel i reprezentant a hráč Pragy ze sedmdesátých 
a osmdesátých let Pavel Štastný. A zatímco on zavzpomínal, jaké tehdy měli podmínky pro hru se 
šiškou, nejmladšímu divákovi - několikatýdenní Nicol Kudrnové - se zdál v kočárku pěkný sen o 
pradědečkovi Janovi, dědečkovi Brunovi i otci Janovi, kteří se všichni významně zapsali do dění 
klubu. V seznamu jmen ragbistů, kteří hájili v minulosti barvy Pragy, najdeme nejenom slavné 
sportovce, ale také osobnosti i z kulturního života - jako například herce Petra Nárožného. A navíc 
v dresu Pragy hrál ragby poprvé ve Francii jako mladší žák, a to v roce 1992, dokonce současný 
nejlepší český ragbista Martin Jágr. Ten právě v zemi galského kohouta slavil velké hráčské úspě-
chy v nejvyšší francouzské soutěži za Toulon, kde letos pravidelně hrál v týmu, který byl složen z 
hráčů z celého světa. Stříbro z mistrovství republiky V průběhu oslav přivezli z Říčan nejčerstvější 
zprávu dne o úspěchu mladších žáků Pragy jejich trenéři Rudolf Novák a Pavel Hrníčko. Ragbyo-
vé naděje získaly stříbrné medaile na mistrovství republiky, na kterém mladší žáci Pragy skončili 
na druhém místě. Z pěti soupeřů nestačili jen na Tatru, s níž  rohráli 1:6.
Text: Petr Skála 

V Praze 9 se sedmičkovému ragby daří
Ragby se nehraje jen o patnácti hráčích a hráčkách, ale také s menším počtem hrajících, a to v 
sedmičkách. A právě v této hře patří k nejlepším v zemi ragbisté Pragy Praha a ragbistky Sparty 
Praha.
Sparťanky obhájily loňské prvenství Již v polo-
vině června se radovaly v Brně po posledním 
turnaji žen z mistrovského titulu ragbistky Spar-
ty Praha. Pražanky patří dlouhodobě k nejlepším 
v zemi, což potvrdily, když obhájily titul šam-
pionek z loňského roku, kdy mělo toto repub-
likové mistrovství premiéru. „Jen jeden turnaj  
z osmi jsme nevyhrály,“ upozorňuje na suvere-
nitu týmu Karolína Lokšíková, která pravidelně 
informuje o úspěších sparťanských děvčat na 
klubových webových stránkách. Nadvládu nad 
ostatními mají hráčky Sparty i v reprezentaci. Za 
ni hrály na začátku července ze Sparty dokon-
ce čtyři ragbistky. Reprezentace žen na začátku 
druhého pololetí dosáhla výborného umístění v 
belgickém městě Visé, ležícího asi 15 kilomet-
rů od většího a známějšího města Liége. Tam se 
po skončení ME na krku deseti děvčat v dresech 
v národních barvách houpaly stříbrné medai-
le z evropského šampionátu. Češky byly jedny  
z dvanácti účastnic, jež se šampionátu zúčastnily 
a nestačily jen na Finky, za které hrála také jedna 
hráčka Sparty. Niina Karkas totiž hrála za Spartu 
při svém pobytu v Praze, ale protože má své kořeny ve Finsku, působila ve vítězném týmu. „Když 
už jsme u té převahy, tak v reprezentaci čtyřčlenné zastoupení mají rovněž studentky nebo absol-
ventky České zemědělské univerzity,“ upozorňuje na další zajímavost vedoucí sekce ženského 

Ragby není výsadou mužů
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ragby při České ragbyové unii a nejčastěji bodující hráčka Sparty a reprezentace Hana Schlangero-
vá (pokračuje v doktorandském studiu zrovna na Fakultě životního prostředí). „Ženské ragbistky 
mají následovnice,“ dozvídáme se z klubových stránek Sparty Praha další pikantnost. Do klubu 
Sparty přijela na malém posezení několikatýdenní Kristina Anna Bredlerová, dcerka zakladatelky 
ženského ragby ve Spartě a bývalé reprezentant-
ky Radky Bredlerové. 
Pragováci na titul nedosáhli Na Mistrovství ČR 
v ragbyových sedmičkách mužů měli velkou 
příležitost získat titul hráči Pragy Praha. Prven-
ství ale nakonec vybojovali borci Tatry Smíchov, 
kteří se tak poslední červnovou sobotu na Sta-
dionu Josefa Kohouta v Říčanech stali rovněž  
i mistry republiky ve hře se šišatým míčem, kte-
rá se hraje o sedmi hráčích. Ve finále borci z Tat-
ry porazili Pragu 19:12. Oba finalisté se spolu 
ovšem utkali podvakrát i ve finále kvalifikačních 
turnajů jen s tím rozdílem, že obě finále předtím 
vyhrála Praga, která se tentokrát musela sklonit 
před hráčským štěstím Tatry, neboť zápas roz-
hodla jen jedna pětka s prokopem navíc v bilanci 
vítěze. „Byli jsme vážnými favority a byl jsem 
spokojen i se zájmem hráčů, kterých na turnaje 
přicházelo dokonce více, než jsem mohl nomi-
novat. Škoda, že jsme v dobré bilanci v kvalifikaci nepokračovali i v rozhodujícím finále,“ usoudil 
po mistrovství kouč Pragy Eduard Krützner mladší.
„Ragby v sedmi u nás hrají hráči, kteří zároveň hrají i patnáctky, zatímco ve světě se už v této hře 
s menším počtem hráčů věnují někteří ragbisté výhradně a na úrovni reprezentací těch zemí je to 
pak znát. Přesto jsem s průběhem turnaje spokojen. Mohl jsem si udělat představu o úrovni hráčů, 
s nimiž se počítá pro reprezentaci,“ zhodnotil turnaj trenér reprezentace Antonín Brabec. Ragby-
ové sedmičky jsou zajímavé i tím, že se je snaží mezinárodní ragbyová federece IRB prosadil do 
programu OH. 
Celkové umístění na Mistrovství ČR ragby „7“ žen 2009 
1.RC Sparta Praha, 2.RC Slavia Praha, 3.RK Petrovice, 4.RC Přelouč, 5.RC Dragon Brno, 6.RC 
Sedlčany
Celkové umístění na Mistrovství ČR ragby „7“ mužů 2009 
1.Tatra Smíchov, 2.Praga Praha, 3.Slavia Praha, 4.Říčany, 5.Piratess Tony, 6.Mariánské Hory 
7.Slavia Praha B, 8.Sparta Praha 

Na Pragovce o trávník více
Hřiště fotbalového oddílu SK Praga Vysočany má nový umělý trávník, který by mu mohli leckde 
i ve světě závidět!
Od 20. června je v provozu hned za „klasickým“ velkým travnatým fotbalovým hřištěm ve Vyso-
čanech i jedno menší, tréninkové, s nejmodernějším umělým trávníkem. Umělý trávník má tu 
výhodu, že si na něm mohou své fotbalové finesy zkoušet malí sportovci nejenom v dobách, kdy 
je slušné počasí, ale třeba i hodně pozdě na podzim nebo velmi brzy na jaře.
Dokonce o Vánocích, pakliže budou zase „na blátě“. Nové „umělohmotné“ hřiště navíc umožní 
souběžný trénink několika družstev. Slavnost, která se konala na počest zprovoznění nového hřiš-
tě, se nesla tak trochu v duchu sportovních vzpomínek. Adam Vážanský, radní Prahy 9 pro oblast 
sportu, snil v dětství o tom, že se stane úspěšným fotbalistou. Vyrůstal v Chebu, proto se chodil 
na stadion dívat hlavně na Ivo Knoflíčka a Petra Herdu, kteří hráli za toto západočeské město. 
„Dlouho poté, jsem hrál na Strahově za tým ODS právě proti mužstvu, v němž kopal Knoflíček,“ 
přiznává se s úsměvem Adam Vážanský a hned zcela vážně dodává: „Na novém tréninkovém 
hřišti Pragovky je použitý nejnovější, velmi kvalitní umělý trávník. Jistěže, normální tráva je asi  

Eduard Krützner mladší
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o malinko lepší, ale vzhledem k našim klimatickým podmínkám je umělka nenahraditelná. Ostat-
ně - na umělém trávníku nové generace už i FIFA dovoluje hrát zápasy.“ 
Sport na „devítce“ se postavil na nohy „Mám velkou radost z toho, že sport se v Praze 9 posta-
vil na nohy. Má to obrovský přínos pro celou čtvrť -  kluci jdou odpoledne sportovat na hřiště, 
nelítají bezcílně po ulicích a nevyvádějí neplechu. Jejich rodiče zase vědí, že děti dělají něco pro 
fyzické zdraví,“ říká Jan Jarolím, starosta MČ Praha 9, a pokračuje: „Sport zde přispívá i k ožive-
ní společenského života. Lidé ze sousedních domů spolu díky setkávání na hřištích komunikují, 
spolupracují, pomáhají si. Je dobře, že s výraznou podporou od hlavního města se nám podařil 
další sportovní kousek,“ dodává starosta, jenž se v mládí věnoval hlavně lehké atletice a plavání. 
Prestižní úkol provést první slavnostní výkop na novém tréninkovém hřišti s umělým trávníkem 
připadl Marii Kousalíkové, náměstkyni primátora pro oblast školství, vzdělávání a volného času 
Magistrátu hl. m. Prahy. I ona má blízký vztah ke sportu. Vyrůstala na Vysočině, proto logicky 
jejím oblíbeným sportem bylo od dětství lyžování. „Mám doma ještě schované staré lyže, na nichž 
jsem kdysi jezdila. Moje vnučky se na ně dívají hodně pobaveně, a nevěří, že by se na nich vůbec 
dalo stát na sněhu,“ svěřuje se s úsměvem Marie Kousalíková. 
Na Pragovce rostou mladí mistři Na hřišti Pragovky se hraje nepřetržitě od roku 1913 a z Pragy 
vzešel nejeden fotbalový reprezentant. Dnes se SK Praga Praha zaměřuje především na výchovu 
mládeže. V posledních pěti letech její počet narůstá. V sedmi oddílech v současné době najdete 
na 120 dětí. Není se tedy co divit, že nové hřiště nejvíce vítají právě samotní členové Pragovky. 
„Nové hřiště dovolí, aby najednou mohlo trénovat více družstev, což dovoluje rozvrhnout tréninky 
do příznivějších časů. Navíc bude možné hrát na ´trávě´ i mimo sezonu, kdy je třeba nechat živý 
trávník na velkém hřišti odpočinout,“ říká místopředseda fotbalového oddílu SK Praga Vysočany 
Milan Fryš. Do Vysočan se přistěhoval před deseti lety. „Byl jsem se tady jednou podívat. To tu 
byla ještě škvára. A uvědomil jsem si, že vztah k fotbalu, který jsem hrál v dětství a mládí, ve mně 
zůstal. A když můj syn přišel do věku, že začal mít chuť hrát kopanou, přišli jsme sem a vzal jsem 
to tady od trenéra přípravek až po místopředsedu oddílu,“ vzpomíná. Závěrem jen malé shrnutí: 
Nová plocha malého hřiště přišla na 4 400 000 korun. Pražský magistrát přispěl částkou 4,3 milio-
ny korun, Fortuna a. s. 92 tisíci korunami a Městská část Praha 9 pozemkem a projektovou doku-
mentací. „S podporou oddílu jsme neváhali ani chvíli, protože jejich práce s mládeží z Vysočan  
a blízkého okolí je příkladná,“ uzavírá radní Adam Vážanský.

Ragbisté roku jsou z klubů Prahy 9
V historii ankety o nejlepšího ragbistu roku, která má téměř čtyři-
cetiletou tradici, se ragbisté z klubů Prahy 9 - pokud anketu přímo 
nevyhráli - vždy umisťovali na čele ročních hráčských žebříčků. 
Nejinak tomu bylo i při hodnocení ragbyové akademie v anketě 
za rok 2008.
Ragbistou roku 2008, která byla vyhlášena trochu opožděně, se 
totiž stal Martin Jágr. Před odchodem ze Sparty Praha působil ve 
francouzském Toulonu v loňském roce a ještě celou jarní sezo-
nu 2009. čtyřnásobný ragbista roku si prvenství z loňského roku 
uhájil před nejlepším domácím borcem a v anketě druhým Pavlem 
Syrovým z Pragy Praha.V doprovodných žebříčcích získali prven-
ství talent roku Tomáš Forst z Pragy Praha, rozhodčí roku Tomáš 
Tůma, který bydlí v Praze 9, a trenér roku Martin Kafka. Popr-
vé byla zvolena i ragbistka roku, kterou se stala studentka České 
zemědělské univerzity v Praze a reprezentantka Klára Hladilová 
ze Sparty Praha. Za akci roku 2008 bylo vyhlášeno finále extraligy  
v Edenu. Talent roku Tomáš Forst Tomáš začal hrát ragby ve tři-
nácti letech a do Pragovky jej převedl táta, třebaže on sám hrál hru 
se šiškou za jiný klub - Slavii Praha. „Rozhodlo to, že do Vyso-
čan na Pragovku jsme to měli ze všech pražských klubů nejblíže,“ 
vzpomíná talentovaný ragbista. Tomášovi nebylo ještě osmnáct 

Tomáš Tůma

Martin Kafka

SP
O

R
T



��0
let, když už si položil svoji první pětku za tým mužů 
TJ Praga. Rok 2008 byl pro něho zlomovým rokem, 
neboť na základě úspěšného vystoupení v reprezentač-
ním týmu juniorů na ME 19, které se hrálo v září 2008 
mimo jiné i na hřišti na Podvinném Mlýně v Praze 9, 
dostal pozvánku do národního týmu mužů. Hned v 
prvním utkání v Ostravě proti Polsku v listopadu 2008 
střídal a v prohraném zápase 7:13 zařídil všechny body 
Česka.
„Hrál jsem na nezvyklém místě útokové spojky, kde 
se mi sice moc nedařilo, ale snad jsem si to trochu 
napravil položenou pětkou a proměněným následným 
kopem,“ líčil své pocity po premiéře v reprezentaci 
Tomáš Forst, o němž určitě ještě uslyšíme, neboť zápas 
s Polskem nebyl jeho posledním a příležitost dostal  
i v dalších zápasech roku 2009. „Tomáš je rychlý  
a spolehlivý. Má před sebou budoucnost,“ říká trenér 
Miroslav Fuchs o borci, jehož jméno se nebál napsat 
na soupisku základní sestavy, třebaže mu nebylo ještě 
osmnáct. Možná to je náhoda, ale dvojnásobný ragbis-
ta roku Miroslav Fuchs také začal hrát za chlapy už  
v sedmnácti letech a v té době pokládal jednu pětku za 
druhou. 
Ragbistka roku Klára Hladilová K ragby se dostala přes maminku, která je zaměstnána ve stejné 
firmě, kde pracuje rovněž i předseda ragbyového klubu Sparty Praha Miloš Sluše. Do Sparty přišla 
na maminčino doporučení v šestnácti letech, ale ještě dlouho nebyla rozhodnuta, zda u něj zůstane. 
Jeden čas dokonce hrála jak basketbal, s kterým začala dříve, tak i hru se šišatým míčem, pro níž se 
nakonec nadchla a kterou hraje dodnes. Doma má v knihovně dvě zlaté medaile z republikového 
mistrovství, které získala v dresu Sparty a stříbrnou medaili vybojovanou zase v českém repre-
zentačním dresu v B skupině letošního ME. „Ragby je pro ženy jen zdánlivě tvrdý sport. Sama 
mám zkušenost, že basketbal nebo házená jsou daleko tvrdší,“ soudí studentka oboru podnikání 
a administrativa na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a kapi-

tánka české reprezentace žen Klára 
Hladilová. „Naučila jsem se nebát a 
i když proti mně běží o hlavu větší 
protihráčka, tak ji prostě složím,“ 
má jasno Klára. „Klára je kapitán-
kou na správném místě, neboť nás 
dovede vyburcovat k maximálnímu 
nasazení a navíc jde sama příkladně 
do každého souboje. V jednadvace-
ti letech má svoji hráčskou kariéru 
teprve před sebou a pevně věřím, že 
o ní ještě často uslyšíme,“ hodnotí 
ragbistku roku její spoluhráčka z 
reprezentace a spolužačka z univer-

zity Bára Papoušková. 
Ragbista roku Martin Jágr „Martin v roce 2008, přestože byl oporou týmu Toulonu v nejvyšší 
francouzské soutěži, nám pomohl v utkání B skupiny ME proti Moldavsku, kterému také v roz-
hodujícím okamžiku položil důležitou pětku. Hrál i v přípravě proti Chorvatsku a čeští příznivci 
ragby jej viděli hrát i při oslavách osmdesátin ragby na Spartě Praha. Za rok 2008 mu právem patří 
ocenění Ragbista roku,“ říká o ragbyovém králi 2008 trenér roku Martin Kafka. Některé útočné 
akce zakončené položenou pětkou, které předváděl v roce 2008 jako hráč Toulonu, jsou považová-
ny za ragbyové lahůdky a není divu, že jsou často spouštěny na YouTobe, kde jich několik najdete. 
Text: Petr Skála

Tomáš Forst

Klára Hladilová
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V plážovém ragby jsou týmy od Rokytky nejlepší 

První srpnovou sobotu patřila část písečné pláže 
v Praze v Podolí na O2 Žlutých lázních hře se 
šiškou, neboť na zdejším písku se hrál již osmý 
ročník ragbyového turnaje v jejím plážovém 
provedení. Celodenní turnaj začal už po deváté 
hodině, kdy se rozjel maraton 53 zápasů, ale kdo 
přišel i čtyři hodiny po poledni, ještě mohl vidět 
většinu týmů včetně ragbistů a ragbistek z Prahy 
9.
Zvláštní složení měl tým Fush´h´Cheeps, v jehož 
řadách bylo i několik Novozélanďanů. Cizinci 
před finálovým zápasem s borci Beach fuchers 
předvedli divákům Haku, což je bojový pozdrav 
převzatý od domorodců z Oceánie. Soupeře, kte-
rým byl tým složený z hráčů Pragy, však bojovné 
výkřiky nezastrašily a porazili je 5:3.

Stejně dobře se dařilo dívčímu cel-
ku blondýnek, který byl složený za-
se z hráček Sparty Praha. A ženy od 
Rokytky také finále vyhrály jen s ji-
ným rozdílem 6:2 nad Slavií Praha. 
„Plážové ragby má v současné době 
v evropské i světové ragbyové fede-
raci zelenou. Expertní skupina byla 
pověřena,  by zpracovala pravidla a 
návrh na pořádání oficiálních soutěží. 
Od příští sezóny chce FIRA-AER 
pořádat regionální soutěže. Měli by-
chom využít dobrých zkušeností s 
pořádáním těchto turnajů a zapojit 
se také do soutěží,“ míní dlouholetý 

ragbyový zástupce v těchto federacích a legendární ragbista z Pragy Praha Eduard Krützner. „Tur-
naje se  účastnilo 28 týmů a bylo dobré pro propagaci ragby, že alespoň jeden z 53 zápasů viděli 
i náhodní návštěvníci lázní, z nichž někteří například hru se šišatým míčem sledovali poprvé v 
životě na vlastní oči,“ pochvaloval si zakladatel turnaje a hráč Sparty Praha, Jiří Skall.
Text: Petr Skála

Prosecký basketbal před 
novou sezonou

Jako již dlouhá léta i v sezóně 2009/2010 se 
chystá dívčí basketbalový oddíl z Proseka na 
vrcholné republikové soutěže. Stejně jako loni 
jde do bojů s názvem BK DE Prosek.
Na prosecké palubovce v Lovosické 559 (u fot-
balového hřiště Bohemians Praha) i na hřištích 
soupeře se dají očekávat divácky zajímavé due-
ly. Vždyť počínaje seniorským družstvem žen  
a konče mladšími žákyněmi půjde o celorepub-
likové soutěže s účastí těch nejlepších basketba-
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lových klubů České republiky. Ženy jsou účastníkem druhé ligy, A družstvo mladších dorostenek 
bude bojovat v extralize mladšího dorostu a v lize staršího dorostu, B tým mladších dorostenek 

pak v lize mladšího dorostu. Další kategorií jsou star-
ší žákyně, které před sebou mají zářijovou kvalifikaci  
o starší žákovskou ligu, kde se  očekává jejich postup do 
této vrcholné soutěže v ČR. Také mladší žákyně v září 
čekají boje v kvalifikaci o mladší žákovskou ligu. Pevně 
věříme, že se postup těmto děvčatům podaří, a že i ony 
budou moci na své domácí palubovce přivítat elitu Čes-
ké republiky ve své kategorii. 
Výchova talentů Na Proseku se věnují výchově basket-
balových talentů již od nejútlejšího věku. Pravidelně se 
konají nábory do družstev nejmladší přípravky, kde se 
dívky připravují na první oficiální soutěže v kategoriích 
nejmladších, mladších a starších minižákyní, aby se poté 
pokusily probojovat kvalifikačními síty do žákovských 
republikových lig. 
Těžko na cvičišti… Účast ve výše uvedených soutěžích 
je na jednu stranu lichotivá, ale na druhou samozřejmě 
také velice zavazující. Všechna družstva se na sezonu 
pečlivě připravovala. Každý rok se v srpnu konají hlav-
ní letní basketbalová soustředění, která jsou základními 
stavebními kameny přípravného procesu. Po nich násle-

dují přípravné turnaje, další důležité prvky předsezónní přípravy. Družstvo žen má za sebou turnaj 
na Spartě, mladší dorostenky byly v srpnu již potřetí na turnaji v belgickém 
Gentu, kde obsadily třetí místo ze 16 družstev z celého světa. Pak absol-
vovaly na počátku září turnaj starších dorostenek v Jičíně, kde dokázaly 
obsadit třetí příčku z deseti zúčastněných družstev. Poslední přípravný tur-
naj pořádaly samy na domácí palubovce na Proseku. V kvalitně obsazeném 
turnaji dosáhly mezi pěti družstvy na stříbrné medaile. Poslední přípravou 
tohoto týmu budou dvě přátelská utkání s účastníkem starší dorostenecké 
ligy - družstvem ŠBK Sadská. Starší žákyně se zúčastnily turnaje na Arit-
mě a staly se přesvědčivě vítězem tohoto podniku. Turnaj byl poslední 
možností připravit se na kvalifikaci o starší žákovskou ligu, které je pro-
secké družstvo pořadatelem a na svém hřišti v ní přivítá Nobiles Nusle  
a SŠB Pardubice. 
Cíle proseckých basketbalistek Ženy se pokusí o co nejlepší umístění ve 
druhé lize. V posledních letech unikal tomuto týmu postup do první ligy 
vždy pouze o pověstný vlásek. Před letošní sezónou došlo k výrazným změ-
nám v kádru a tým je stále v procesu budování tradičně silného družstva. 
Ale míč je kulatý a o postup by se mohlo bojovat i letos. Poněkud jinak 
je na tom družstvo mladších dorostenek. Zde je kádr již řadu let stálý, ale  
v extralize bude nováčkem, a proto pro něj bude tato nejvyšší soutěž určitě 
hodně složitá. Ale základním cílem je extraligu udržet i pro další sezonu 
s tím, že se pokusí umístit se mezi osmi nejlepšími družstvy a stát se tak 
účastníkem čtvrtfinálového play off.
V soutěži starších dorostenek bude stejný tým hrát proti soupeřům o rok až dva starším a udržení 
se v lize by mělo být cílem pro nadcházející sezónu. Se stejným cílem vstoupí do dorostenecké 
ligy B družstvo mladších dorostenek. I tady bude konkurence velice vyrovnaná a přinese jistě 
množství zajímavých utkání. Starší žákyně by se měly probojovat sítem kvalifikace do žákovské 
ligy a v základní skupině se umístit do čtvrtého místa, které znamená postup de elitní „osmič-
ky“. Tady už je konkurence natolik silná, že jakékoliv umístění je považováno za veliký úspěch.
Složitější to bude mít v kvalifikaci o žákovskou ligu družstvo mladších žákyní. Pouhý postup by se 
dal považovat za úspěch a děvčata by měla možnost absolvovat první „ligové“ zkušenosti s jiným 
hracím systémem, než je obvyklý v přeborových soutěžích.
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Sokol Vysočany spolupracuje s SK Slavia 

Praha Sokol Vysočany, který je ve futsalovém světě vnímaný jako klub, který dobře pracuje s mlá-
deží, navázal od nové sezony 2009/2010 spolupráci s futsalovým klubem SK Slavia Praha. 
Slavia bude mít ve Vysočanech mládežnickou základnu a nejlepší  hráči tak budou nastupovat  
ve vrcholových soutěžích. Je to vyústění dlouhodobé spolupráce se SELPem, se kterým Sokol spo-
lupracoval již několik let a který od nové sezony změnil název na SK Slavia Praha a přestěhoval se 
tak do slávistické fotbalové rodiny. Na novou spolupráci se těší i trenér vysočanské mládeže Petr 
Nedvěd: Na poli futsalové mládeže se ve Vysočanech pohybuji více než deset let a této spolupráce 
si neuvěřitelně vážím. V současné době, kdy je velmi těžké dostat děti ke sportu a zároveň sehnat 
peníze pro mládež, je vytvoření silného zázemí nutností. Bohužel by to bez hlavičky Slavie ani 
nešlo, protože na ČMFS jsou pravidla pro účast v juniorských soutěžích dost specifická a Sokol 
Vysočany by se letos do vrcholových soutěží nedostal. Myslím si však, že budeme Praze 9 dělat 
velikou reklamu jako doposud. Například i tím, že usilujeme o umístění reklamní plachty Prahy 9 
při utkáních A týmu, která přenáší i televize. Praha 9 totiž patří v hlavním městě k bezkonkurenčně 
nejlepším městským částem, která se o financování mládežnických sportů stará,“ zakončuje trenér. 
Vzhledem k tomu, že letos mladé futsalisty čeká spousta sportovních akcí (včetně mezinárodní-
ho turnaje ve Francii), pořádají ve Vysočanech nábory do všech mládežnických oddílů. Jedná se  
o ročníky narození 1991 - 2002. Bližší informace o náboru zjistíte na tel.: čísle 608 884  70 – Petr 
Nedvěd, nebo na internetových stránkách www.slaviafutsal. cz v sekci mládež.
Roman Mazur

Ragbisté Sparty mají Vysočanský pohár 
V derby ragbyových týmů, které mají svá sídla v Praze 9, už podruhé nešlo jen o výsledek do 
extraligové tabulky, ale také o Vysočanský pohár. Ten získává vždy vítěz vzájemného soutěžního 
utkání těchto celků. V derby ragbyových týmů, které mají svá sídla v Praze 9, už podruhé nešlo jen 
o výsledek do extraligové tabulky, ale také o Vysočanský pohár. Ten získává vždy vítěz vzájem-
ného soutěžního utkání těchto celků. Proto se pohár před utkáním vystavil na stoleček vedle hřiště 
Pragy u Rokytky. Hráči Pragy také pohár obhajovali, ale nebyli první, kteří v zápase sousedních 
klubů skórovali. Sparta totiž vedla od prvních minut kopem ze hry Pavla Vokrouhlíka, ale v půli 
již prohrávala o dva body. Zápas měl spád i ve druhém poločase, kdy hosté přešli do útoku. Získali 
trestným kopem vedení a následně i položili i pětku. Praga sice ještě odpověděla hned z násled-
ného výkopu, kdy Jakub Fuchs položil druhou svoji pětku, ale borci ze Sparty ještě s bodováním 
neskončili. Za přestupek hráčů Pragy při mlýně před svým brankovištěm byli domácí potrestáni 
trestnou pětkou a ještě vyloučeným viníkem. Zdálo by se, že je o výsledku rozhodnuto, ale Praga 
se v závěru několikrát ocitla před brankovištěm Sparty a položila i třetí pětku. Poslední změnu 
skóre měl na kopačce Petr Čížek. Ten ovšem z trestného kopu, jež neprolétl nad břevnem mezi 
tyčemi branky Sparty, nevyrovnal a bylo vymalováno. „Dokázali jsme Pragu dobrou obrannou 
hrou uhlídat, a to rozhodlo. Už předchozí zápas s Říčany, který jsme sice prohráli, nám zvedl sebe-
vědomí,“ poznamenal k utkání trenér Sparty Petr Michovský. „Nehráli jsme tak, jak jsme si řekli 
před zápasem. Útok neměl míče a to nás stálo vítězství. Jakub Fuchs dvakrát dostal ideální při-
hrávku a bodoval. Útok podobných přihrávek mohl mít více,“ přiznal kouč Pragy Eduard Krützner 
mladší. Fakta ze zápasu Praga Praha - Sparta Praha 20:23 (8:6) Pětky 3:2 Body: Fuchs 10, Čížek 
a Boháč po 5 - Vokrouhlík 13, Salidmalidze 5, trestná pětka. Rozhodčí Tůma, který bydlí v Praze 
Vysočanech a Milan Haitman a Jiří Štuksa 
Text: Petr Skála

Nohejbal na Proseku 
Třebaže se na Proseku konal teprve druhý ročník Nohejbalového turnaje O Pohár modrého ptáka, 
nohejbaloví nadšenci se tu sešli letos 3. října již po třetí. Turnaj, jehož organizací je pověřen Jaro-
slav Klimek, měl totiž v roce 2007 nultý ročník.
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Letos se na veřejném hřišti v areálu Cihlářská, Pískovcová, Kopečná sešlo sedm družstev složených 
z neregistrovaných hráčů nohejbalu z Prahy 9 a Pr ahy 8,včetně družstva městské policie. Loňské 
vítězství v letošním turnaji obhájilo mužstvo Satanka z Prahy 8. Jeho hráči převzali tradiční cenu 
od senátora Tomáše Kladívka. A třebaže na stupni nejvyšším může stát jen jeden, vyhráli všichni, 
kteří se turnaje zúčastnili.

Ragbisté Sparty a Pragy jsou po podzimních zápasech  
extraligy čtvrtí a pátí 

Podzimní program extraligových ragbistů Spar-
ty Praha a Pragy Praha, jejichž utkání můžete 
přímo sledovat, nebot’oba kluby mají svá hřiš-
tě v Praze ve Vysočanech, byl po roce opět 
hodně vytížený. Nejvyšší ragbyová soutěž se 
po ročním experimentu v podobě jarního pohá-
ru a podzimní zrychlené extraligy vrátila do 
starých kolejí v podobě zápasů, které se hrají 
od podzimu do jara systémem každý s každým  
a navíc s odvetami. 
Pragovka se dvěma týmy „Má to mnoho 
výhod. Například zápasů jsme na podzim ode-
hráli celkem deset, a protože se hrálo praktic-
ky každý týden, hráči byli rozehraní, z čehož 
těžila i reprezentace. Navíc Pragovka měla  
v soutěžním ohni dva týmy, neboť po mnoha 
letech jsme dali dohromady i tým béčka, kte-
rý hrál první ligu. Dokonce se béčko nacesto-
valo více než áčko, protože první liga se hraje 
hodně na Moravě a hraje jej třeba i Bratisla-
va. Zatím jsme pátí, ale věřím, že se přes zimu 
dáme dohromady a podaří se nám probojovat 
mezi čtyři týmy, jež pak hrají o titul v play off. 
Mám radost z toho, že se do týmu zapojili naši 
nadějní junioři, kteří také bodují, a to je dobře,“ 
hodnotil podzim ragbistů Pragy trenér Eduard 
Krützner mladší.
Prosazují se mladí „Se čtvrtým místem po dese-
ti podzimních kolech jsem spokojený,“ konsta-
tuje kouč Sparty Petr Michovský. „Přiznám 
se, že na začátku extraligy to nikdo nečekal,  
a už vůbec nikdo nepředpokládal, že prohraje-
me s favorizovanými Říčany jen o jediný bod.  
O jediný bod jsme prohráli i se Slavií Praha,  
a protože hráči Slavie bez porážky vedou po 
podzimu tabulku, i to byl úspěch. Navíc to bylo 
nejtěsnější vítězství Slavie. Jsem rád, že ve 
Spartě dostali příležitost k prosazení se v extra-
lize mladí hráči. Protože je zatím nikdo nezná, 
nikdo ze soupeřů je moc nehlídá a kluci dávají 
pětky. Jaro bude zajímavé; mezi třetími Říčany 
a pátou Pragou je rozdíl jen pěti bodů.“
Hráči Pragy i Sparty v reprezentaci „Je dobře, 
že ragbisté Sparty i Pragy hrají v horní polovi-

Kouč Petr Michovský

Pavel Vokrouhlík
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ně tabulky a že oba týmy mají velkou šanci hrát po skončení základní části následnou play off. 
Také jsem rád, že se do dobré formy dostali hráči, kteří jsou v reprezentaci. Pavel Vokrouhlík ze 
Sparty se stal například nedávno klíčovým hráčem při utkání s Polskem, které česká reprezenta-
ce vyhrála ve Varšavě 19:5. Mezi reprezentanty jsou i hráči Pragy Petr Čížek a Tomáš Forst. Na 
výkonu ragbyových týmů z Prahy 9 určitě částečně stojí i úspěchy reprezentace, takže Spartě i 
Pragovce fandím, aby se jim dařilo,“ přidal pár slov k podzimní ragbyové sezoně i trenér repre-
zentace Martin Kafka. 
Text: Petr Skála

Florbal: s vysočanským týmem se musí počítat 
Již od září naplno běží kolotoč nejvyšší florbalové soutěže Fortuna extraligy, která se hraje také na 
Praze 9, konkrétně ve spart’anské hale v Podvinném mlýnu. 
Domácí tým AC Sparta Praha se pomalu probírá a odráží se ode dna, aby splnil předsezónní cíl - 
dostat se do play-off. Vysočanský tým již během léta zaznamenal velký úspěch, když v konkurenci 
stovky týmů z celého světa obsadil druhé místo na 
prestižním turnaji Czech Open.
V nejvyšší domácí soutěži pak střídá světlé oka-
mžiky se slabšími. V létě Spartu posílilo několik 
hráčů, kteří se zdají být spokojeni.
„Ve Spartě se mají hráči opravdu skvěle, už 
jen proto, kolik lidí se o nás stará, se snažíme 
vyhrávat,“ řekl obránce Tomáš Kiprov, který 
na „devítce“ nejen hraje florbal, ale také bydlí. 
Obměnou prošel také realizační tým. Petr Mud-
ra si v létě přivedl asistenty Lukáše Pokorného  
a Viktora Lukáše, nicméně po šestém kole byl na 
pozici hlavního kouče dosazen právě Pokorný. 
„Petr Mudra odvedl s týmem velký kus práce, 
za kterou mu patří velký dík, ale je potřeba dát 
týmu nový impuls,“ řekl tehdy sportovní manažer  
A-týmu Václav Culka. Přijďte povzbudit Spartu. 

Sparta pod vedením nového 
trenéra nejprve jednoznač-
ně porazila Znojmo 6:1, aby 
následně - v osmém kole - při-
pravila asi největší překvapení 
v dosavadním průběhu letoš-
ního ročníku Fortuna extrali-
gy, a sice porazila úřadujícího 
mistra z Vítkovic 6:5 po trest-
ných stříleních. Tímto výsled-
kem dal vysočanský tým jasně 
najevo, že se s ním musí počí-
tat. AC Sparta Praha dává ve 
svých mládežnických týmech 
příležitost všem, kteří mají  

o florbal zájem. V tuto chvíli probíhá doplňování některých družstev, a to zejména o hráče těchto 
kategorií: přípravka - ročníky 2000-2004, mladší žáci - ročníky 1996-1997, dorost a junioři - roč-
níky 1990 -1993. Bližší informace lze získat na e-mailu  sparta@spartaflorbal.cz

Obránce Sparty Tomáš Kiprov proti přesile

Václav Culka v akci
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Zdravotnictví

Den zdraví na Poliklinice Prosek 
Tradiční Den zdraví připravený pro občany Prahy 9 se uskutečnil  2. října na Poliklinice Prosek. 
Zástupci Státního zdravotního ústavu vyšetřili více než 160 lidí.
Každý, kdo přišel, si mohl nechat změřit cholesterol, krevní tlak, BMI, nechat si poradit od spe-
cialisty na zdravou výživu, podstoupit instruktáž samovyšetření prsu atd. Na akci měli zdravotní 
stánek i zástupci Vojenské zdravotní pojišťovny ČR. Přestože – nebo možná právě proto – že má 

Den zdraví na „devítce“ letitou 
tradici, setkal se s obrovským 
zájmem lidí. Takovým, že 
došlo i na reptání, když někte-
ří zájemci museli na vyšet-
ření čekat ve frontě, a padla 
i ostřejší slova: ať radnice 
takové akce nedělá, když není 
schopna zajistit více odborní-
ků a více přístrojů. „Myslím, 
že v tomto směru došlo k urči-
tému nepochopení významu 
Dne zdraví,“ konstatuje Eva 
Gorčíková, zástupkyně staros-

ty Praha 9. „Tato akce má pomoci lidem, 
kteří příliš často z nejrůznějších důvodů 
nenavštěvují ordinace lékařů, aby zjisti-

li svůj současný zdravotní stav a nezanedbali třeba 
i závažné onemocnění. To je také důvod, proč jsem 
navrhla sociálně zdravotní komisi, která působí na 
‘devítce‘, aby pro příště zvážila, zda by nebylo lep-
ší organizovat Dny zdraví v sobotu, kdy mohou přijít  
i lidé, kteří jsou zaměstnaní. Kritikům, které rozčilo-
valo, že na vyšetření musí čekat, bych jen vzkázala, 
že by jim slušelo více pokory. Městská část organizuje 
tuto akci pro své občany zdarma, je tedy třeba čekat, 
že se sejde více lidí, jimž není jejich zdraví lhostejné. 
A třebaže zájemci za vyšetření nic neplatí, městskou 
část to určité finanční prostředky stojí.“

Vyšetření krevního tlaku si nenechala ujít 
ani místostraostka MČ Praha 9  

Mgr. Eva Gorčíková

Na nejrůznější vyšetření lidé čekali ve frontě
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Dětská pohotovost na Proseku jen o víkendech 

Od 1. ledna příštího roku bude Lékařská služba první pomoci na území Prahy 9 (Poliklinika Pro-
sek, Lovosická 440/40) poskytovat služby pro děti a dorost jen o víkendech, tedy od 19 hodin  
v pátek do 6 hodin v pondělí a o svátcích. 
„Dětskou pohotovost  a poliklinice Prosek rušíme pouze ve všední dny, a to z toho důvodu, že 
nebyla téměř využita. Přitom její provoz ročně přijde naší městskou část na milion korun,“ říká 
Eva Gorčíková, zástupkyně starosty Prahy 9 a 
dodává: „Fakt, že dětská pohotovost na Prose-
ku není ve všedních dnech dostatečně využívá-
na, chápu. Většina nemocí nastupuje pozvolna, 
a protože maminky jsou svědomité, okamžitě 
jdou k dětskému lékaři, když jejich dítěti není 
dobře. Případů, které byly ošetřeny na dětské 
pohotovosti, je poměrně málo, takže se měst-
ské části nevyplatí, aby tuto službu financova-
la. Navíc nemocným nehrozí žádné nebezpečí, 
protože dětskou pohotovost  zajišťuje non-stop 
FN Bulovka.“ „Devítka“ tak od nového roku 
částečně přistupuje k tomu, co jí už delší dobu 
doporučuje Magistrát hl. m. Prahy – Lékařskou 
službu první pomoci na území Prahy 9 zrušit. „V 
plném rozsahu však o tomto kroku neuvažujeme, 
nechceme, aby lidé museli jezdit za lékařem příliš daleko,“ pokračuje Eva Gorčíková. „O víken-
dech proto pohotovost pro děti a dorost zachováme, protože je využívaná. Rodiče tu počínaje 
lednem příštího roku najdou pomoc pro své potomky od pátečního večera do pondělního rána. Do 
konce tohoto roku funguje dětská pohotovost celý týden.“ Provoz Lékařské služby první pomoci 
pro dospělé se v příštím roce nemění. Ordinovat se bude v pondělí až čtvrtek od 19 do 6 hodin,  
v pátek od 19 hodin, o sobotách, nedělích a svátích je provoz nepřetržitý.
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Životní prostředí
Brigáda v Hrdlořezích

Bujná zeleň v Hrdlořezích láká nejen k příjemným procházkám, ale stále také svádí k vytváření 
černých skládek a k odhazování nejrůznějších odpadků. Pneumatiky, starý nábytek nebo boty 
patří k tomu nejběžnějšímu, co lze na břehu Rokytky a v přilehlé zeleni nalézt. Občanské sdružení 
Hrdlořezská zvonička vyzývá každoročně obyvatele Hrdlořez k sousedské brigádě. V pořadí již 
třetí se konala poslední březnovou sobotu a pětadvaceti zúčastněným se podařilo naplnit čtyřicet 
pytlů odpadky. Odvoz nashromážděného nepořádku, včetně ledničky a sedací soupravy, zajistila 
Městská část Praha 9.

Den Země
Dopolední část byla koncipována jako hravý program 
pro žáky prvního stupně základních škol z „devítky“. 
Děti se seznámily s tím, jak pracují měřící jednotky 
kvality ovzduší ČHMÚ, dostaly odpovědi na otázky 
kam s odpady, jaký vzduch dýcháme, proč chodit pěšky. 
Odpoledne se mohli obyvatelé Prahy 9 v informačním 
EKO stánku dozvědět vše o nakládání s odpady, šetr-
né spotřebě, co si představit pod pojmem „město pro 
chodce“. Nechyběly ani hry a soutěže pro děti, mládež 
i dospělé. Součástí Dne Země byla výstava fotografií 
ze soutěže Ekologie v objektivu ve vestibulu radnice 

Prahy 9 a cyklus projekcí z Ekofilmu 
2008 na akci Neděle trochu jinak 26. 
dubna. Pod akci se podepsal pořa-
datel ÚMČ Praha 9, k. a. Křišťál, 
Český hydrometeorologický ústav, 
Magistrát hl. m. Prahy, Krocan o. s. a 
Ekocentrum Koniklec. Projekt pod-
pořila společnost BAYER s. r. o.

Devět krát devět, kdo netvoří je 
medvěd, aneb obraz Prahy 9  

v roce 2009
Občanské sdružení Kulturní a mateřské centrum Knof-
lík zahájilo projekt podpořený Městskou částí Praha 9 
a tiskárnou AF BKK, jehož cílem je vytvořit společný 
obraz Prahy 9.
Zapojit se mohou děti i rodiče, starší i mladší, tvořivci  
i netvořivci… Inspirací je nám obraz Vasilije Kandin-
ského, který vytvořil v roce 1913. Obraz, který je složen 

Ve vstupní hale radnice byla výsta-
va obrazů s tématikou Země
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ze čtverců se stejným motivem, ale 
různým barevným pojetím. Moti-
vem, který zvládne každý, motivem, 
který teprve složením mnoha čtver-
ců získává svou barevnou jedineč-
nost. V našem projektu jsme se roz-
hodli realizovat pokus o co největší 
společné výtvarné dílo obyvatel MČ 
Praha 9. Nástrojem budou čtverečky 
papíru o délce strany 9 cm. Každý, 
kdo se chce do projektu zapojit, je 

bude moci barevně ztvárnit  barevnými pastely a akva-
relem) podle své fantazie ve stylu Kandinského. Úkol 
je to snadný i pro docela malinké děti, stejně tak jako 
pro dospělé, kteří mohou mít před výtvarnými díly 
respekt a ostych. Na hotovém obraze bude v každém 
čtverečku v pravém rohu uvedeno jméno „umělce“  
a jeho věk. Vzhledem k termínu dokončení díla před-
pokládáme, že to bude vánoční dárek pro Prahu 9. Ter-
míny společného tvoření obrazu pro Prahu 9 najdete na 
nástěnkách a webových stránkách KMC Knoflík, Na 
Břehu 15, Praha 9, www.kmcknoflik.cz _

Kompostujte s Knoflíkem ve Vysočanech
Další z komunitních kompostérů v České republice slavnostně uvedlo do kompostovacího života 
1. dubna v Praze 9 – Vysočanech občanské sdružení Kulturní a mateřské centrum KNOFLÍK. Stalo 
se tak v rámci pilotního projektu „Šlupka? Šlupka!“.
Díky podpoře Městské části Praha 9 a spolupráci s o. s. 
Ekodomov se podařilo týmu rodičů z mateřského cen-
tra pokročit od nápadu k realiazaci myšlenky komu-
nitního kompostování , najít místo a finance pro pro-
jekt, oslovit zájemce o komunitní kompostování nejen  
z řad návštěvníků centra, ale i obyvatel okolních domů. 
Cílem projektu je samozřejmě ekologicky nakládat  
s bioodpady, dokázat, že kompostovat se dá i v zástav-
bě činžovních domů. Velmi důležitou stránkou pro-
jektu je především sociální a komunitní dopad. KMC 
Knoflík oslovuje rodiče s dětmi, návštěvníci centra  se 
sami do realizace projektu zapojili a zapojit mohou, 
třídit bioodpad budou moci i během běžného provozu 
centra. Zapojí se do něj i samy děti, v centru naleznou 
kompostovací sáčky, kompostování bude i tématem 
dílen a dalších akcí.
KMC Knoflík plánuje ve spolupráci s radnicí Prahy 9 a o. s. Ekodomov pokračovat v projek-
tu oslovením mateřských škol se zkušenostmi s kompostováním, s projekty pro děti, s možným 
kompostováním v mateřských školkách a v nejlepším případě zakoupením dalších kompostérů. 
Nedílnou součástí projektu bude setkávání těch, kteří budou kompostovat, a slavnost u příležitosti 
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rozdělování první kvalitní zeminy vytvořené kompostováním. Kompostér je umístěn v prostoru 
před Kulturním a mateřským centrem  KNOFLÍK v Čihákově ulici 18 v Praze 9. Více informa-
cí poskytne Eliška Kasinová, 605 806 230, Zuzana Zadrobílková, 731 850 470, kmc.knoflik@
seznam. cz, www.ekodomov.cz.

Druhý komunitní kompostér ve Vysočanech 
Již druhý komunitní kompostér v Praze 9–Vysočanech byl 22. prosince loňského roku slavnost-
ně uveden do svého kompostovacího života občanským  družením Kulturní a mateřské centrum 
KNOFLÍK v rámci projektu „Šlupka na druhou, aneb komunitní kompostování s Knoflíkem“. 
Nachází se v ulici Na Břehu 1, u dřevěného mostku přes Rokytku.
Komunitní kompostování s KMC Knoflík začalo díky podpoře Městské části Praha 9 a spolupráci 
s o. s. Ekodomov v dubnu loňského roku umístěním prvního komunitního kompostéru v Čihákově 
ulici č.18. Týmu rodičů z mateřského centra Knoflík se tehdy podařilo pokročit od nápadu k rea-
lizaci myšlenky komunitního kompostování, najít místo a finance pro kompostér, oslovit zájemce 
o komunitní kompostování nejen z řad návštěvníků centra, ale i obyvatel okolních domů. Pro-
jekt se rozjel velmi úspěšně, zájemci přibývají, kompostér se plní. „Rozhodli jsme se tedy získat 
peníze na druhý kompostér a zajistit místo, kde by mohl sloužit dalším zájemcům o komunitní 
kompostování,“ říká Eliška Kasinová z KMC Knoflík. „Potřebné finance jsme získali díky gran-
tové podpoře Nadace OKD, programu Pro budoucnost. Umístění kompostéru na svém pozemku 
umožnil Magistrát hl. m. Prahy. Kompostér vyrobilo truhlářství Zima ze Všeradic.“ Cílem pro-
jektu je ekologické nakládání s bioodpady, kompostování, které je, jak dokazuje úspěšné fungo-
vání prvního kompostéru, možné i v městské zástavbě činžovních domů. Velmi důležitý je také 
sociální a komunitní dopad projektu. KMC Knoflík oslovuje rodiče s dětmi, návštěvníky centra 
Knoflík i obyvatele Prahy 9 – ti všichni se do realizace projektu mohou zapojit a zapojují. Zájemci  
o kompostování se mohou hlásit na „knoflíkových“ kontaktech: Eliška Kasinová tel.: 605 806 230, 
Zuzana Zadrobílková tel.: 731 850 470, e-mail: kmc.knoflik@seznam.cz

 

Fast Good – to je dobrý oběd za „lidovku“
„Prosek považuji v tom nejlepším slova smyslu za lido-
vou čtvrť a restaurace, kde by se člověk dobře najedl 
v příjemném prostředí za opravdu přijatelnou cenu, 
tady chybí,“ vysvětluje Zdeněk Šulc, proč se s kolegou 
Dušanem Jakubcem rozhodli otevřít bufetovou restau-
raci Fast Good v Prosek Pointu B. Od pondělí do pátku 
mezi jedenáctou a patnáctou hodinou si hosté mohou 
vybírat v poledním menu ze dvou druhů salátů (před-
krm), dvou polévek, šesti hotových jídel a nabídku stu-
dených dezertů doplňuje ještě dezert teplý. „Ceny jsme 
nastavili tak, že za oběd nemusí strávníci zaplatit více 
jak sto korun. Stačí vybírat z lacinější nabídky, která 
však není na úkor kvality jídla,“ zdůrazňuje Zdeněk 
Šulc.
Dvanáct kuchařů pracuje pod vedením mistra kucha-
ře – šéfa výroby Dušana Jakubce, který je v současné 
době také trenérem české juniorské kuchařské repre-
zentace. Snaží se přitom uspokojit milovníky klasic-
ké české kuchyně, etnických specialit i ty, kteří rádi 
poznávají nová jídla inspirovaná například surovina-
mi, které právě roční období nabízí. Denně zatím při-
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pravují na 250 jídel. „Jsme však schopni odbavit každý den kolem tisíce jídel,“ dodává Zdeněk 
Šulc. Dovoluje to špičkové kuchyňské vybavení na 200 metrech čtverečných navržené speciálně 
pro proseckou bufetovou restauraci Fast Good. Vaření na indukčním sporáku zajistí stálou teplotu, 
která je tak potřebná při přípravě ryb a masa. Konvektomaty, holdomaty, indukční woky, grilo-
vací tály a profesionální vybavení cukrárny umožňuje kuchařům a cukrářům připravit prvotřídní 
pokrmy zdravého a vyváženého stravováni. Stravovat se v bufetové restauraci Fast Good můžete 
v průběhu celého pracovního dne. Od 8 hodin ráno se tu podávají snídaně, od 15 do 18 hodin pak 
minutky a speciality na objednávku. Kuchaři je však dokážou připravit do pěti minut. V restauraci 
lze platit i stravenkami Ticket Restaurant, Chéque dejeuner a Gastro pass. Pro náročnější klienty 
stejná společnost ještě otevřela Pizzerii Prosecco, která se nachází ve stejné budově a je otevřena 
od 11 do 23 hodin každý den. Zde můžete posedět ve velmi příjemném prostředí a ochutnat spe-
ciality italské kuchyně. 

Mikroklima v parku Podviní
Městská část Praha 9 ve spolupráci s Českou inspekcí  životního prostředí a Ministerstvem život-
ního prostředí ČR připravila pokračování ekologické akce Mikroklima. Uskuteční se 4. června  
v parku Podvinní a v přilehlém okolí.Pojmem „mikroklima“ je myšleno vše, v čem bezprostředně 
žijeme a co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života. Dopolední část této akce je 
určena pro školy - žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol z Prahy 9. Pro-
jekt Mikroklima se věnuje aktuálním ekologickým tématům svázaným s Prahou 9 a členěným do 
oblastí odpady, ovzduší, příroda a voda. Můžete shlédnout projekci vítězných snímků z přehlíd-
ky Ekofilm 2008, výstavu Ekologie v objektivu – Bayer, protáhnout si tělo na překážkové dráze  
v Lanovém centru Proud. Pro děti jsou připraveny hry. Odpoledne nebudou chybět hudební vystou-
pení, ohnivý cirkus, občerstvení.

Praha 9 pro chodce
I letos se Praha 9 společně s některými městy a obcemi v ČR zapojila do celoevropské akce 
„Evropský týden mobility“, která se konala 16. až 22. září.
A co si představit pod pojmem týden podporující šetrnou formu dopravy? Zjednodušeně lze kon-
statovat, že lepší veřejnou dopravu, bezpečné město pro chodce a cyklisty a více veřejných prostor 
s omezeným pohybem aut. Jedním z cílů Prahy 9 je zlepšení podmínek pro pěší dopravu. Všichni 
víme, že na „devítce“ najdeme mnoho míst, která tvoří bariéry pro chodce. Problematické jsou 
nejčastěji přechody pro chodce - jejich umístění, označení a světelná signalizace na přechodech. 
Nedostatky bývají také v osvětlení přechodů a komunikací, úklidu a udržování komunikací pro 
chodce a v nevybavenosti veřejných prostranství lavičkami, záchodky apod. Tyto bariéry spolu  
s nevhodnými přestupními místy a „děravou“ MHD tak vytvářejí nepříznivé podmínky pro chodce 
na Praze 9. Často pak raději volíme dopravu osobním automobilem, přestože jedeme na krátkou 
vzdálenost. Proto byl v loňském roce zahájen projekt Praha 9 pro chodce.
Díky němu mohou občané Prahy 9 podávat své podněty a připomínky ke kvalitě podmínek pro 
chodce Aleně Vojtové z odboru životního prostředí a dopravy MČ Prahy 9, a to písemně poštou 
nebo přes podatelnu. Podněty lze také zaslat mailem na adresu Vojtovaa@P9.mepnet.cz. Všechny 
vaše připomínky jsou evidovány, vyhodnocovány a v oprávněných případech hledá městská část 
možnosti zlepšení dané situace. Občanské sdružení Krocan tento proces sleduje a podporuje změ-
ny směřující ke zlepšení podmínek pro nás, kteří rádi chodíme  ěšky. Více se o projektu Praha 9 
pro chodce dozvíte na http://www.krocanos. cz/ nebo přímo od Aleny Vojtové z MČ Prahy 9 (tel.: 
283 091 359). 
S Krocanem na akce V letošním roce pro vás občanské sdružení Krocan ve spolupráci s MČ Pra-
ha 9 připravilo více akcí, na které vás srdečně zveme. Otevřený workshop se zastupiteli a odborem 
životního prostředí a dopravy ÚMČ P9 nad projektem Praha 9 pro chodce - 17. září od 18.00 do 
20.00, radnice Prahy 9, Sokolovská 324 
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Výstava současného evropského přístupu v řešení městské dopravy s ohledem na pěší dopravu  
a projekt Praha 9 pro chodce - 14. až 25. září ve vestibulu radnice Prahy 9 
Neděle bez auta - akce na Bobové dráze Prosek a Dopravním hřišti na Proseku. Dopravte se na 
bobovku a dopravní hřiště pěšky, na kole či MHD. Pro rodiny s dětmi, mládež i dospělé budou 
připraveny zábavné soutěže, hry a jízda na bobech zdarma. Dále pak můžete pokračovat na oslavu 
Prosecký podzim do blízkého parku Přátelství na Proseku - 20. září od 10.00 do 17.00 - Bobová 
dráha Prosek, Prosecká 906, Praha 9 a Dopravní hřiště na Proseku, Litvínovská 821/5a, Praha 
9. Pořádá občanské sdružení Krocan ve spolupráci s MČ Praha 9 a Bobovou dráhou za podpory 
Ministerstva životního prostředí.

Rekonstrukce parku Václavka 
Rekonstrukce parku Václavka byla zdárně do-
končena a v pátek 20. listopadu byl tento jediný 
park na Střížkově za přítomnosti starosty Měst-
ské části Praha 9 Jana Jarolíma slavnostně ote-
vřen a pokřtěn. Při této příležitosti se tu usku-
tečnila první kulturní akce pod názvem Staré 
pověsti střížkovské s lampiónovým průvodem  
a maškarami.
Rekonstrukce parku, která stála Městskou část 
Praha 9 pět a půl milionu korun, začala v září 
letošního roku a uvítali ji snad všichni místní oby-
vatelé. Dosavadní stav parku byl totiž v žalost-
ném stavu. Rozpraskané, neudržované a zarost-
lé plochy asfaltu, chybějící a poničený parkový 
mobiliář, mohutné výšlapy, nečisté prostředí a ve 
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večerních hodinách nepřehledné až nebezpečné místo bez veřejného osvětlení. „Když jsme záměr 
oznámili místním, okamžitě se zapojili a společně s architektem ing. Alešem Steinerem, který 

park navrhoval, vytvořili jeho 
konečnou podobu,“ říká radní 
Adam Vážanský. Především 
členové občanského sdružení 
Společnost za veselejší Stříž-
kov přišli s nápady, jak park 
vylepšit tak, aby sloužil nejen 
k odpočinku, ale také aby se 
stal místem setkávání obyva-
tel při nejrůznějších společen-
ských akcích. „K těmto úče-
lům zde bylo nainstalováno 
pódium, vzniklo zde místo pro 
umístění vánočního stromku 
nebo májky, bylo zde postave-
no hřiště na pétanque a stůl na 

stolní tenis,“ popisuje místostarosta Prahy 9 Jaroslav Tomšů. Ne všechny nápady střížkovských 
však mohly být zrealizovány. „Do projektu jsme nemohli zapojit požadavek na veřejné ohniště, 
protože máme negativní zkušenosti již z Parku Podviní, kde jej využívali bezdomovci, kteří likvi-
dovali veškeré dřeviny v okolí,“ dodává místostarosta Prahy 9 Jaroslav Tomšů.
V parku přibylo po rekonstrukci více laviček, 
dětské hřiště s moderními herními prvky, byly 
vydlážděny vyšlapané cesty a centrální prostor 
parku zpevnila žula. Střed parkové plochy je 
vybaven novým osvětlením – stožárová svíti-
dla a vnitřní nasvícení posedových lavic. Park 
se rekonstrukcí stal víceúčelovým prostorem, 
který na Střížkově doposud chyběl. A s novým 
vzhledem získal také nové jméno - Václavka. 
Doposud byl totiž neoficiálně označován jako 
park Madlina, podle přilehlé autobusové zastáv-
ky. „Napadlo nás, dát parku oficiální jméno,  
a protože v blízkosti stávala restaurace Václavka 
a park se také nachází nedaleko kostela sv. Vác-
lava, vyplynul nám jednoznačně název Václav-
ka,“ vysvětluje původ jména Adam Vážanský.
Citlivá otázka - zeleň Snad při každé revitalizaci parku řeší odborníci i laická veřejnost problé-
my spojené s tím, jakou vegetaci zachovat a kterou nahradit. Nejinak to bylo také v případě par-

ku Václavka. „Především keře 
tady byly přestárlé, přerostlé  
a nevhodně kompozičně uspo-
řádané. Je pravděpodobné, že 
ani nepocházely z doby vzni-
ku parčíku,“ vysvětluje kroky, 
které vedly k současné podobě 
parku Aleš Steiner, krajinář-
ský architekt, autor projektu 
Revitalizace parku Václavka 
a dodává: „Fenomén výsadeb 
keřových skupin v městské 
zeleni je již dnes oprávně-
ně za svým zenitem, zejmé-
na z důvodu nepřehlednosti  



���
a potenciální nebezpečnosti, ale také špatné udržovatelnosti. Při obnově vegetačních prvků zde 
jsme vycházeli ze zachování kvalitních a perspektivních stromů, vykáceny tedy byly jen zdravotně 
nevyhovující dřeviny a přestárlé keře. Veškeré zásahy do vegetačních prvků byly přitom podrob-
ně konzultovány s odborem životního prostředí MČ Prahy 9. Na vybrané stromy pak zvláštní 
odborný posudek provedla arboristická firma - za účelem vylepšení zdravotního stavu kosterních 
(dominantních) dřevin parku.“ ¨
Víte, že… … v parku bylo odstraněno 810 m2 původních asfaltových ploch, nově je vydláždě-
no 880 m2? … na místě přestárlých keřových skupin vznikly nové kvalitní travnaté plochy? … 
k odclonění ulice Na Pokraji byl vysázen nový kompaktní živý plot? … byly dosazeny také tři 
vzrostlé stromy – domácí druhy dřevin? … všechny stávající ponechané dřeviny byly pro zlepšení 
jejich zdravotního stavu a vitality odborně prořezány renomovanou firmou?

Stanice metra Střížkov získala mezinárodní ocenění 
Stanice pražského metra Střížkov dostala mezinárodní cenu za vzhled. Mezinárodní porota oceni-
la nejen její tvar, ale také vhodnou kombinaci skla a oceli.
Cenu udílí Evropská asociace ocelových konstrukcí, která každé dva roky oceňuje významné 
stavby z oblasti ocelových konstrukcí. Letos ji dostalo celkem devatenáct staveb, například kon-
certní hala v Kodani, Evropský soudní dvůr v Lucemburku nebo centrální kurt ve Wimbledonu. 
V minulosti již několik českých staveb bylo takto oceněno, například O2 Arena v Praze, Mari-
ánský most v Ústí nad Labem, lávka pro pěší přes dálnici D8 s názvem Kočičí oči nebo budova 
Jihomoravské plynárenské v Brně. Auto-
rem střížkovské stanice, kterou ještě před 
otevřením lidé pojmenovali „velryba“, je 
architekt Patrik Kotas. V oboru architek-
tury dopravních staveb patří k ostříleným 
matadorům – má za sebou realizaci tram-
vajových zastávek na pražském sídlišti 
Barrandov, stanici metra Rajská zahra-
da, jeho ateliér navrhl podobu některých 
stanic budoucího železničního spojení  
k letišti Ruzyně a do Kladna, spolupracuje 
na rekonstrukci hlavního nádraží. Z jeho 
dílny pochází i barevné řešení exteriéru  
a design interiéru rychlovlaku Pendolino, 
nové vozy metra Siemens M1 a design 
nových tramvají typu 15T ze Škody Trans-
portation. 
Stanice metropolitního typu V případě stanice metra Střížkov bylo záměrem Patrika Kotase 
navrhnout stavbu, která se stane výrazným orientačním bodem v unifikované panelové zástavbě 
pražského sídliště Prosek. Vytvořit místo, kde se lidé nadechnou čerstvého vzduchu po dlouhé 
cestě podzemím. Chtěl v cestujících vyvolat pocity, jaké v „raných dobách“ metra vyvolávala 
stanice Vyšehrad – po vynoření z tunelu se jim naskytl překvapivý výhled na panorama Prahy  
a Nusle. Vynoření vlaku metra na Střížkově výhled sice neskýtá, přesto se architekt snažil co nej-
více využít dispozice místa, kde je tunel metra nejblíže zemskému povrchu ze všech tří nových 
stanic metra C. Zároveň chtěl vytvořit stanici metropolitního typu. Proto mu připadalo ideální 
navrhnout prosvětlenou halu, která má svou podobou blíž k nádraží než k zahloubené stanici met-
ra s masivními sloupy. Z urbanistického hlediska také lépe plní funkci městského společenského 
prostoru. Stanice se hlásí k organické architektuře, zároveň však připomíná konstrukci mostů. 
Unikátní architektonické řešení zde představují dva prokřížené nosné oblouky, na nichž je zavěšen 
páteřní nosný prvek a střecha.
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Změny v autobusové dopravě 

V souvislosti s otevřením úseku metra C Ládví – Letňany v květnu loňského roku došlo v seve-
rovýchodní části Prahy k úpravě provozu většiny autobusových linek. V rámci těchto změn byla 
nově řešena i obsluha Klíčova a Krocínky.
Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po přepravě Praha 10 – Prosek, linky 181 a 183, přistoupil 
dopravní podnik k řešení této přepravní vazby jednou linkou s krátkým intervalem a celotýdenním 
provozem. Vzhledem k přímosti trasy byla zvolena linka 183 a linka 181 skončila ve směru od 
Hostivaře v Hloubětíně. Kompenzací pro Klíčov a Krocínku bylo posílení linky 151 o víkendech 
a ve večerním období zkrácením intervalu 
z 60 minut na 30 minut a závlekem lin-
ky 134 přes Krocínku, která jezdila pouze  
v pracovních dnech. K další změně došlo 
k 30. srpnu 2008. Linka 134 byla odklo-
něna od Klíčovských garáží přes Letňany 
a Čakovice do Miškovic, kde nahradila 
dosavadní linku 210. Po této lince převza-
la i rozsah provozu, jelikož se tímto stala 
základní
linkou obsluhující Miškovice. Z tohoto 
důvodu byl na této lince zaveden provoz 
ve večerním období a o víkendech. 
Nově na linkách 134 a 151 
Komplexní přepravní průzkum, který se 
uskutečnil v březnu 2009, prokázal, že lin-
ka 151 má v oblasti Krocínky vyšší obraty 
na zastávkách než linka 134. Jeví se tedy perspektivněji. V souvislosti s vyhodnocením realizova-
ného průzkumu došlo koncem listopadu ke změně tras a provozních parametrů linek 134 a 151, 
kdy linka 134 je vedena mezi zastávkami Vysočanská a Letňany přes Prosek a Nový Prosek. Jako 
kompenzaci bude pro oblast Krocínky posílena linka 151 - dojde ke zkrácení intervalů ve špičkách 
pracovních dnů z dosavadních 30 minut na 15 minut.
Co čeká 151?
Autobusová linka 151 je součástí projektu midi/minibusových linek, který by měl být v Praze rea-
lizován v následujících letech. Provoz nízkokapacitních dopravních prostředků má hned několik 
výhod. Tou nejvýznamnější je jejich průjezdný profil. Autobusy tohoto typu umožní vzhledem ke 
svým technickým parametrům obsluhu lokalit, které mnohdy na veřejnou dopravu nejsou vůbec 
napojeny nebo cestující, kteří je chtějí využít, musí na zastávky chodit dlouhé vzdálenosti. Další 
nespornou výhodou jsou nižší náklady na provoz midibusů. Ve srovnání se současnými standard-
ními autobusy je možné předpokládat, že současné intervaly budou zachovány i při nižší obsaze-
nosti vozidel.
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Výstavba v roce 2009

Kejřův mlýn
Byla dokončena výstavba 78 bytů v sedmi domech, při-
čemž tři z nich mají statut památkově chráněné budovy a 
projdou pečlivou rekonstrukcí. Patří k nim budovy mlýni-
ce, pocházející z 16. století a rondokubistická vila z 20. let 
minulého století. V nich jsou k mání jak mezonetové byty 
s vlastní předzahrádkou, tak klasické byty se štukovými 
stropy. Doplňují je čtyři nízkopodlažní novostavby se čtyř-
mi až šesti byty na patře. K budovám se vstoupí skrz rekon-
struovanou, původní zděnou bránu a k pocitu soukromí, 
vedle lokality samotné, napomůže fakt uzavření celého 
areálu a stála ostraha. Za zdmi Kejřova mlýna naleznete 
skutečně různorodou architekturu, která je citlivě sladěna  
a byty od nejmenších 1+kk po komfortní 4+kk. Duch his-
torie a komfort moderního bydlení se zde báječně slučují. 

Obyvatelé mohou využívat podzemní 
parkování, moderní výtahy, nejmenším 
obyvatelům slouží menší hřiště, těm 
větším zas sauna, fitnes nebo místo na 
grilování. V těsné blízkosti vede cyklo-
stezka, která bude protínat velkou část 
Prahy 9. Dopravní dostupnost je bez-
problémová a další potřebné zázemí ke 
kažodenímu životu naleznete doslova 
za rohem.

Revitalizace skládky v Hloubětíně
Jedním z pozoruhodných investičních záměrů letošního roku byl projekt revitalizace skládky  
v Hloubětíně (ulice Za Mosty). Jedná se o lokalitu zdevastovanou bývalým průmyslovým prostře-
dím, kam kromě náletových křovin a podobných plevelných rostlin. Přesto jde o malebný přírodní 
kus příměstské krajiny v blízkosti říčky Rokytky, který vyzýval po lepším využití než zanesení 
odpadky a černou skládku.
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Hlavní město Praha se proto rozhodlo zdevastované 
území nahradit novým sportovním a rekreačním par-
kem, jehož součástí jsou například in-line dráhy či 
lezecké stěny. Na obnovu získalo město významný 
finanční příspěvek z evropských fondů. 
Zdevastované území chce město do jednoho roku 
nahradit novým sportovním a rekreačním parkem, 
jehož součástí budou například in-line dráhy či lezec-
ké stěny. Na obnovu získalo město finanční příspěvek 

z evropských fondů. Informoval o tom 
náměstek pražského primátora Pavel Kle-
ga.

Nové odpočinkové místo, které bude volně přístupné 
pro občany všech věkových kategorií, a z něhož se 
v roce 2009 podařilo vybudovat podstatnou část, by 
mělo město dokončit na jaře roku 2010.
V konečné fázi na těchto místech vznikne park plný 
zeleně a nových stromů, aby zde lidé měli možnost  
i aktivně odpočívat. V projektu jsou dvě in-line dráhy 
a lezecké stěny, pro maminky s dětmi a starší občany 
lavičky, lákající k pohodlnému posezení.

Dvůr nad Rokytkou
V atraktivním pro-
středí zeleného pásu 
podél říčky Rokyt-
ky ve Vysočanech 
vyrůstá unikátní rezi-
denční čtvrť. V deseti 
etapách tady vyroste  
2 000  bytů, které při-
nesou do Prahy 9 vy-
soký standard moder-
ního a komfortního 
bydlení v příjemném 
životním prostředí. 
Dá se předpokládat, 
že rezidenční čtvrť 
Nad Rokytkou předur-
čí svým prostorovým 
uspořádáním budoucí 
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rozvoj celého území s důrazem na 
bydlení v přírodě. Oblast bude mít 
charakter velkého parku, rozprostí-
rajícího se kolem jednotlivých etap, 
které budou propojeny parkovými 
cestami a cyklostezkou, vedoucí až 
do centra Prahy.
V roce 2009 byl dostavěna a zkolau-
dována druhá etapa výstavby Nad 
Rokytkou. První etapou byly tzv. 
Zahrady nad Rokytkou, postavené 
v roce 2008. V loňské kronice byla 
zmínka o tom, že starosta MČ Praha 
9, Ing. Jan Jarolím, vložil do mokré-

ho betonu etui s pamětní listinou podepsanou develo-
perem a všemi zúčastněnými dodavateli, včetně autora 
projektu arch. Petra Bílka. Letos už Dvůr nad Rokyt-
kou stojí a vítá první obyvatele.
Dvůr Nad Rokytkou se rozkládá přibližně 20 minut 
od centra Prahy na břehu říčky Rokytky, která proté-
ká Vysočany v úseku ohraničeném ulicemi Freyova 
a Kbelská. Ačkoliv to odsud není daleko k důležité 
dopravní spojnici Průmyslová, celá oblast se vyznaču-
je klidným prostředím a na poměry Prahy nadstandard-
ním množstvím zeleně. A protože cílem celého pro-
jektu je stavět právě na těchto benefitech, projektanti 

vsadili na nízké bytové domy, které 
jsou zasazeny do upravené parkové 
plochy.
Dvůr nad Rokytkou  přinesl celkem 
275 bytů o různých výměrách v 10 
pětipodlažních bytech. Většina bytů 
má oddělenou koupelnu a WC, obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem  
a jednou a více ložnicemi a poměrně 
velké terasy. 

Rekonstrukce haly č. 4 (Kolben 
City Developement)

Částečně podsklepená čtyřpodlažní budova uprostřed 
území Kolbenova City Development sloužila původně 
ředitelství ČKD Trakce. Těsně před započetím rekon-
strukce sloužila jako administrativní objekt a zázemí 
filmových ateliérů. Na budoucí využití této budovy 
bylo vypracováno několik studií. 
Na budoucí možné využití bylo zpracováno několik 
variant – kanceláře, škola, muzeum. Zvítězila nejefek-
tivnější varianta, která po rekonstrukci doznala sou-
časný moderní vzhled administrativní budovy.
Budova železobetonové konstrukce je ve velmi dob-
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rém technickém stavu. Původně byla navržena jako 
administrativní objekt se stravovacím zařízením. 
Vzhledem k vítězství ve výběrovém řízení na umís-
tění sídla společnosti Vegacom a.s. prošla budova 
kompletní rekonstrukcí s přihlédnutím k přáním  
a požadavkům nového nájemce. Současná schodiště 
tak například doplnily výtahy, vstup do budovy je 
řešen velkorysou recepcí.
Půdorys jednotlivých podlaží tvoří „nalomený“ 
obdélník o celkové délce téměř 100 m a šířce 16 m. 
Každé podlaží tak nabízí přibližně 1 500 m2 kance-
lářských ploch. Výška jednotlivých podlaží se pohy-
buje od 5 metrů v přízemí po 3,7 m v dalších úrov-
ních. To poskytlo řadu možností na architektonické 
pojetí prostor.

Projekt Zelené Město 
Na konci Žižkova, přesněji v části zvané Jarov, která se nachází na rozhraní Prahy 3 a Prahy 9, 
vzniká obytný komplex s názvem Zelené Město. Jak již název napovídá, dominantou celkové plo-
chy o rozloze 140 000 m2 má být zeleň centrálního parku. Obyvatelé mohou počítat s výhledem na 

park Višňovka a vzdálené lesy.
Komplex pojme tisíc bytů, které 
budou mít v průměru rozměry  
50 - 60 metrů čtverečních. Výška 
obytných objektů odpovídá okol-
ní zástavbě – jedná se o šestipod-
lažní domy.
Kromě obytných domů vzniká 
v Zeleném Městě na Jarově také 
multifunkční centrum, podzemní 
garáže a další objekty občanské 
vybavenosti. Počítá se s úpravou 
křižovatky na Jarově a vybudová-
ním části tramvajové tratě včetně 

smyčky. 
Architektonický návrh vyšel z dílny české společnosti United Architect Studio a izraelského studia 
Moshe Tzura. Investorem je společnost Lighthouse Vltava Waterfront Towers.
Zástavba je koncipována jako soubor 28 samostatných nízkopodlažních bytových domů, dopl-
něný dvěma objekty o jedenácti podlažích. Obytné 
domy jsou posazeny na svazích mělkého údolí pod 
vrchem Třešňovky svažujícího se směrem od ulice 
Spojovací.
Svahy údolí přirozeně dělí výstavbu na dvě části - 
etapy. Obě etapy nabídnou díky rozdílné orientaci 
svahů a hlavních výhledů rozdílné koncepty bydle-
ní, nicméně vždy s důrazem na vysokou funkčnost, 
představovanou především promyšleným řešením 
vnitřní dispozice bytů, a maximálním propojením 
interiérů bytů s okolní zelení, zajišťovaným použi-
tím velkých prosklených ploch v hlavních obytných 
místnostech všech bytů. Výstavba první etapy je 
hotova a zkolaudována, druhá etapa na ni navazuje. 
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V těsné blízkosti křižovatky Jarov vzniklo 
obchodní centrum Kaufland, které doplni-
lo rozsah služeb v lokalitě – mimo samot-
ný supermarket např. tabák, květinář-
ství, lékárna, prádelna, masna (lahůdky), 
pekárna nebo obchod se šperky.
Pro účinné spojení interiérů bytů s atrak-
tivním exteriérem Zeleného Města bylo 
přihlíženo i k návrhu rozměrů teras  
a balkonů, zvláště, mají-li některé byty víc 
teras. Za minimální hloubku venkovního 
prostoru bylo zvoleno 1,8m, což je roz-
měr umožňující umístění stolu se sezením 
při zajištění stále pohodlného průchodu. 
Běžná výměra teras tak činí 8 m2, součás-
tí bytů v nejvyšších podlažích domů jsou 
skutečně rozsáhlé střešní terasy o výmě-
ře 30 m2. Samozřejmostí je vývod vody na 
terasách a jejich osvětlení.“

Všechny tři obrázky pocházejí z nově vybudovaného Zeleného Města
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