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Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2011 byl zpracován na podkladě člán-
ků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých 
novin firmy Newton, internetových informací, webových stránek exponova-
ných institucí a firem a z výročních zpráv školských zařízení.

Obrazový materiál uvedený v zápisu pochází většinou z archivu časopisu 
Devítka, webových stránek firem a institucí. Ostatní fotografie jsou dílem 
kronikáře.

Zápis do kroniky MČV Praha 9 za rok 2011 má 177 stránek. Autorem je 
Mgr. David Kraus



�
Obsah

Významné události v ČR v roce 2011       4
Praha 9 a vybrané události končící na jedničku     12
Slovo starosty          15
Zprávy z radnice          16
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2011    43
Školství
   mateřské školy zřizované MČ Praha 9     63
   základní školy zřizované MČ Praha 9     68
   Počty žáků vstupujících do prvních tříd ZŠ    79
   základní školy soukromé       81
   základní školy - zajímavosti      82
   střední školy         85
Kultura a volný čas         
   Centrum volného času       88
   DDM Prosek         90
   Galerie 9         97
   Galerie Dion         98
   Divadlo Gong         99
   Koncerty na radnici        104
   The Life Center        106
   Přehlídky, soutěže        113
   Zajímavosti         115
Sport
   Badminton         118
   Box          120
   Fotbal          123
   Karate          133
   Mažoretky         133
   Ragby          135
   Speed badminton        141
   Tenis          144
   Zajímavosti         145
Sociální péče          148
Zdravotnictví
   Clinicum, a.s.         156
   Poliklinika Prosek        158
   OB klinika         159
Doprava a životní prostředí        
   Doprava         161
   Životní prostředí        163
Výstavba           
   Tovární hala AF BKK        172
   Rezidence Green House       174
   Harfa Park ve Vysočanech       174
   Prosek Court         175
   Rezidence nad Rokytkou       176
   Tulipa Rokytka II        177



�

Významné události v České republice  
v roce 2011

1.ledna 2011
Na většině míst v Česku končí regulace nájemného. Na tom, kolik se bude v nájem-

ních bytech nově platit, se dohodnou majitelé bytů s nájemníky. Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj odhaduje, že v průměru by se nájemné mělo zvýšit asi o 16 procent. To je  
o procento méně, než se zdražovalo v roce 2010. Někteří majitelé bytů však nájemní-
kům hrozí zvýšením na více než dvojnásobek.

Ve zbytku republiky, v Praze a některých velkých městech, bude deregulace nájmů 
pokračovat až do roku 2012.

8. ledna 2011 
V pražské Vinohradské nemocnici zemřel v sobotu ve 

věku 73 let po delší nemoci první polistopadový ministr 
zahraničí Jiří Dienstbier. Bývalý disident za komunistic-
kého režimu a jeden ze zakladatelů Charty 77 působil 
před tím i jako novinář. Dosud byl senátorem za ČSSD.

17. ledna 2011  
Zadlužená společnost Sazka se ocitla v insolvenčním 

řízení. Návrh na něj podal miliardář Radovan Vítek, kte-
rému podle jeho slov loterijní firma dluží 1,5 miliardy 
korun. Sazka to označila 
za bezdůvodnou šikanu 
a pokus o nepřátelské 
ovládnutí společnosti 
největším věřitelem. 

17. února 2011  
Ministr zdravotnictví Leoš Heger podepsal s odboráři 

memorandum, které zažehnává odchod 3 800 nemoc-
ničních lékařů a zvýší jim základní platy. Podpis přidal 
i šéf odborů Martin Engel. Heger je přesvědčen, že 
vyšší odměňování lékařů vláda příští týden schválí.

26. února 2011 
Ve věku čtyřiaosmdesáti let zemřel nad ránem v Pra-

ze Arnošt Lustig, novinář a autor knih o holokaustu, 
kterým jako mladík prošel. Spisovatel pět let bojoval 
se zákeřnou nemocí. 

11. března 2011 
Ozbrojené komando vojenské policie vniklo do České 

televize a obsadilo prostory zpravodajství. Se soud-
ním příkazem se dostalo do kanceláře reportéra Karla 
Rožánka kvůli dokumentům o exšéfovi armádní taj-
né služby Krejčíkovi. Po pěti hodinách budovu opus-
tili, odnesli si pytle dokumentů, počítače redaktorů  
a archivní kazety.

16. března 2011
Policie našla v pražské Troji tělo nezletilé dívky 

pohřešované od loňského října. Tehdy zmizela devíti-
letá Anička. Značně rozložené ostatky byly zakopané 
v zemi, zčásti je vyhrabala divoká zvěř. Obviněného  
v případu si odvedla policie. 

18. března 2011 
Novým předsedou ČSSD je Bohuslav Sobotka. Těs-

ný souboj dvou kandidátů na nového předsedu ČSSD 

Jiří Dienstbier

Leoš Heger

Bohuslav Sobotka



�
dopadl lépe pro Bohuslava Sobotku. V druhém kole tajné volby získal 304 hlasů. Pro 
poraženého Michala Haška hlasovalo 258 delegátů. Hašek si chuť spravil v násled-
né volbě statutárního místopředsedy, ve které porazil Lubomíra Zaorálka. Bohuslav 
Sobotka získal funkci předsedy strany ve druhém kole tajné volby. V prvním mu křeslo 
uteklo o jeden hlas. ČSSD povede další dva roky.

8. dubna 2011  12:51 
Ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné) se rozhodl rezignovat. Tvrdí, že nechce ohro-

zit akceschopnost vlády při prosazování reforem. Bude se ale dál ucházet o funkci 
předsedy strany a chce se očistit se ze všech podezření kolem něj. Odchod Bárty  
z vlády může přispět k ukončení krize v koalici. 

11. dubna 2011
Prezidenta Václava Klause při návštěvě Chile zaujalo protokolární pero. Nejdříve ho 

převrací v rukou a pak ho s kamennou tváří schovává pod stůl. Lidé se teď nad záběry 
České televize baví a odhadují, jak to s psací pomůckou dopadlo. Podle Hradu je pero 
zcela běžným dárkem při státních návštěvách. Z videa je patrné, že si Václav Klaus 
na tiskové konferenci během projevu chilského prezidenta Sebastiána Piňery pohrává  
s perem, které leželo před ním na stole. Po chvíli pero ze záběru zmizí a na stole už se 
neobjeví. Klaus si jen zapne sako a ruce vrací na stůl. 

20. dubna 2011 
Výbuch nitroglycerinu zdemoloval před 

sedmou ráno tovární budovu firmy Explosia  
v Pardubicích-Semtíně. V troskách objektu  
o půdorysu deset krát deset metrů zůstali 
čtyři zaměstnanci. Exploze byla znatelná i ve 
20 kilometrů vzdáleném Hradci Králové nebo  
v Chlumci nad Cidlinou. 

2. května 2011  
Vůdce teroristické sítě al-Káida Usáma bin 

Ládin je mrtvý. Zemřel v neděli při přestřelce, 
kulka ho zasáhla do hlavy. Oznámil to ame-
rický prezident Barack Obama. Bin Ládin stál 
mimo jiné za útoky na newyorská dvojčata 11. 
září 2001. Američa-
né teroristu pohřbili 
do moře.

11. května 2011 
Vicepremiér Radek John ohlásil odchod z vlády. Necítí 

dostatečnou podporu v protikorupčním boji. Vadí mu také, 
že mu premiér mluví do toho, koho chtěl mít ve svém týmu. 
„Reformy se neprovádějí, personální rekonstrukce vlády je v 

nedohlednu, jednání K9 
se neschází,“ zdůvodnil 
John své rozhodnutí. 
Jednat o tom ale ještě 
bude koalice. 

20. května 2011
Ve věku 59 let náhle 

zemřel Eduard Janota, ministr financí v úřednické 
vládě premiéra Jana Fischera. Na tenisovém kurtu 
měl při hře zástavu srdce. Po odchodu z minister-
stva působil jako místopředseda dozorčí rady ČEZ. 
Eduard Janota zkolaboval na kurtu v obci Radove-
sice na Litoměřicku, kde hrál odpoledne tenis s 
rodinným přítelem Miroslavem Křivánkem. 

3. června 2011
Farmářka Havránková prodala pozemky k do-

stavbě dálnice D11. Letitý spor o pozemky nutné 

Usáma Bin Ládin

Radek John

Eduard Janota
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pro dostavbu dálnice D 11 u Hradce Králové skončil. Farmářka Ludmila Havránková 
prodala státu potřebných 11 hektarů za 90 milionů korun. Ještě koncem roku mohou 
začít potřebné průzkumy a řidiči se do Hradce Králové svezou po dálnici asi za dva a 
půl roku. 

15. června 2011 
U státních maturit vyhořelo 19,5 procenta studentů. 

Navíc téměř každý desátý k maturitě nemohl ani jít. 
Oznámilo to ministerstvo školství. Nejhůře dopadli stu-
denti odborných učilišť a nástavbových oborů. Opravné 
zkoušky se budou konat v září. 

Nejvyšší neúspěšnost měli podle očekávání maturan-
ti oborů středních odborných učilišť a v nástavbovém 
studiu. U nástavbových oborů byla neúspěšnost téměř 
44 procent, z učňů neprošla asi třetina. Naproti tomu  
u gymnázií byla neúspěšnost jen 5,1 procenta.

„Zhruba u sto škol bylo procento neúspěšnosti ješ-
tě vyšší,“ podotkl ministr školství Josef Dobeš. U dvou 
desítek škol dokonce u státních maturit neuspělo  
70 procent žáků. 

16. června 2011 
O půlnoci začala stávka dopravních odborářů. Nelíbí se jim 

vládní reformy. Zastavili vlaky a zčásti i městskou dopravu  
v Praze, Brně a dalších městech. Ve stanici metra Dejvická pro-
testovalo proti stávce několik stovek lidí. Na nástupišti uspořá-
dali asi hodinový happening. 

Slabá účast, házení rajčat po ministrovi Kalouskovi a potyčky  
s policisty před ministerstvem financí. Tak mohou odboráři vzpo-
mínat na pochod Prahou, kterým chtěli vládu přimět k zásad-
nímu přehodnocení reforem. Metropolí jich nakonec prošlo jen 
několik stovek. Původně plánovali rozsáhlé blokády dopravy. 

Akce skončila po čtyřech a půl hodinách. Lidé se na pokyn 
Dufka v klidu rozešli od Úřadu vlády v půl jedné odpoledne. 
Odboráři se už předtím rozhodli, že nepůjdou na Hrad, ačkoliv to 
plánovali. Prezident Václav Klaus kvůli tomu zrušil jednu z oslav 
svých sedmdesátin.

7. července 2011  
V noci zemřel houslový virtuóz Josef Suk. Pravnuk 

Antonína Dvořáka a vnuk skladatele Josefa Suka pat-
řil k nejvýznamnějším českým houslistům. V srpnu by 
fenomenální houslista oslavil 82. narozeniny. Na pří-
pravách posledního rozloučení se bude podílet právě i 
Pražské jaro.

Josef Suk byl už v dětských letech v houslové hře 
žákem Jaroslava Kociana. V letech 1946–51 studoval 
houslovou hru na pražské konzervatoři, v období 1951–
53 na AMU a byl krátce primáriem Pražského kvarte-
ta (1950–52). Po absolutoriu působil v letech 1953–55 
jako zástupce koncertního mistra činoherního orchestru 
Národního divadla, poté jako sólový a komorní hráč. V 
roce 1952 založil Sukovo trio (původně spolu s klaví-
ristou Jiřím Hubičkou a violoncellistou Sašou Večtomo-
vem, později s Janem Panenkou a Josefem Chuchrem), 
v letech 1961–90 byl sólistou České filharmonie.

7. srpna 2011  16:03 
Skupinka návštěvníků napadla v Novém Boru na Českolipsku obsluhu jedné z tam-

ních heren. Muži se na obsluhu vrhli s mačetami. Dva lidé skončili s lehkými zraněními 
v nemocnici. 

Lidé z Nového Boru svolávají na pondělí demonstraci kvůli nedělnímu útoku, kdy  
v místní herně napadla skupina Romů mačetami a pendreky přítomné hosty. Výzva se 

Josef Dobeš

Josef  Suk
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šíří na Facebooku a zúčastnit se chce i novoborský starosta. „Chceme pokojným způ-
sobem dát najevo svůj nesouhlas se stavem ochrany bezpečí v našem městě. Nejed-
ná se nám o vyjádření politických či rasových názorů, ale o apel na naše zastupitele  
a zástupce Policie ČR, aby začali účinně a rychle jednat v zájmu našeho bezpečí a bez-
pečí našich dětí. Chceme tím také vyjádřit své soucítění s oběťmi nedělního útoku,“ 
stojí v pozvánce.

Mačetový útok zahájil dlouhou sérii ostrých nepokojů mezi romským a bílým obyva-
telstvem na severu Čech. Spory nakonec řešila vláda i prezident Klaus.

13. srpna 2011
V sanatoriu pro vojáky a válečné vysloužilce v americ-

kém státě Ohio zemřel v sobotu v 11:00 SELČ po delší 
nemoci Ctirad Mašín. Měl leukémii. Odbojář vedl spolu se 
svým bratrem a dalšími lidmi v 50. letech v Českosloven-
sku ozbrojený odpor proti komunistickému režimu. V době 
smrti u něj byli bratr Josef a sestra Zdena. 

22. srpna 2011
Dlouholetý šéf Sazky Aleš Hušák oznámil, že končí ve 

funkci předsedy představenstva. Pokud by to neudělal,  
z postu by jej odvolali akcionáři. Hušák stál v čele loterijní 
firmy 16 let, na jeho místo nastoupí člen výkonného výboru ČSTV a předseda Asociace 
extrémních sportů Marek Hájek. Přestože Hušák na funkci sám rezignoval, z postu jej 
oficiálně odvolala i valná hromada pro případ, že by si svůj dobrovolný odchod roz-
myslel. 

2. září 2011
Vláda Petra Nečase prosadila ve Sněmovně balík sociálních škrtů. Jde například  

o nižší dlouhodobou nemocenskou či omezení porodného. Už jednou to vláda prosadi-
la, ale zabrzdil to Ústavní soud. „Země potřebuje reformy. Kam by se dostala, kdyby 
dostala ČSSD šanci realizovat program zadlužování?“ řekl předtím ve Sněmovně pre-
miér Nečas. 

16. září 2011  
Zemřel Otakar Vávra, jedna z největších  

a také nejkontroverznějších legend, režisér, 
scenárista a pedagog. Smrt si ho našla téměř 
přesně půl roku poté, co oslavil neuvěřitelné 
sté narozeniny. 

Režisér Otakar Vávra patřil k nejplodněj-
ším filmovým tvůrcům české kinematografie.  
Za svůj život stihl napsat na osmdesát scéná-
řů a zrežírovat padesátku filmů. Na FAMU, kte-
rou spoluzakládal, prošly jeho rukama zástu-
py  talentovaných tvůrců, představiteli nové 
vlny (Evald Schorm, Věra Chytilová, Jiří Men-
zel, Miloš Forman) počínaje, zahraničními tvůrci 
(Lordan Zafranovič, Emir Kusturica) konče.

21. září 2011 
Novým generálním ředitelem České televize se 

stal bývalý šéf TV Nova Petr Dvořák. Ve druhém 
kole hlasování porazil Hynka Chudárka, jenž 
dříve vedl hudební TV Óčko. Již předtím Rada 
ČT vyřadila trojici Roman Bradáč, Jan Svoboda 
a Radomír Šimek. V čele Kavčích hor by měl 
Dvořák stát následujících šest let. 

26. září 2011 
Soukromý železniční dopravce RegioJet, kte-

rý patří do skupiny podnikatele Radima Jančury 
Student Agency, v pondělí poprvé vyjel s cestu-
jícími. První spoj z Havířova do Prahy vezl zhru-
ba 200 lidí, převážně studentů.

Ctirad Mašín

Otakar Vávra

Petr Dvořák
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Mezi Havířovem a Prahou budou v 

obou směrech jezdit až do poloviny 
listopadu každý den tři spoje Regio-
Jetu. Od prosince nasadí firma v obou 
směrech devět spojů. Některé budou 
zajíždět až do slovenské Žiliny.

Jízdné mezi Prahou a Ostravou u Regi-
oJetu začíná na 230 korunách. Obecně 
si lidé mohou koupit tří různé druhy 
jízdenek. Ty nejlevnější se prodávají  
v režimu akčního jízdného. 

Kromě RegioJetu chce Českým dra-
hám na frekventované trase Ostra-
va - Praha konkurovat i společnost Leo 
Express podnikatele Leoše Novotného. 
Má v plánu vyjet na trať v prosinci 2012.

7. října 2011 
Jiří Paroubek opouští i se svými věrnými ČSSD. Přitom ještě 

loni měl jako předseda této strany ambici znovu být premi-
érem a později i prezidentem. Většinu ve volbách ale získaly 
ODS, TOP 09 a VV. Paroubek rezignoval na post předsedy, 
stal se řadovým poslancem a kritizoval vedení ČSSD. Soci-
ální demokracie opouští podle něj své sliby v boji proti zdra-
votnickým poplatkům a nedůsledně podporuje přímou volbu 
prezidenta.

 Teď odchází budovat novou stranu Národní socialisté - levi-
ce 21. století. 

Uspět s novou stranou chce Paroubek už příští rok v kraj-
ských volbách, sám 
Paroubek hodlá kandi-
dovat v Ústeckém kraji.

30. října 2011 
V pražské vojenské nemocnici v neděli ve věku 

87 let zemřel kreslíř, karikaturista, ilustrátor 
a humorista Jiří Winter - Neprakta. Informaci  
iDNES.cz potvrdil redaktor nakladatelství Epo-
cha Josef Šmatlák. Gur-
mán, vášnivý sběratel  
a cestovatel je se svý-
mi kreslenými vtipy 
zapsán v Guinessově 
knize rekordů. 

1. listopadu 2011 
Ve věku 78 let zemřel po těžké nemoci herec Bořivoj Navrá-

til. Dlouholetý člen souboru Národního divadla v posledních 
měsících bojoval s rakovinou tlustého střeva. Zprávu o úmrtí 
potvrdil mluvčí první české scény Tomáš Staněk. 

Bořivoj Navrátil se narodil v Kroměříži, po studiu JAMU získal 
první angažmá v Těšíně, později se mu otevřela cesta do dal-
ších divadel včetně Národního, kam přišel v roce 1961 a kde 
strávil celých 31 let. Natočil také řadu filmů, ve kterých hrál 
pro svůj seriózní vzhled často lékaře.

6. listopadu 2011  
Koaliční poslanci postupně prohlasovali všechny vládní reformy, které jim vrátil Senát. 

Po desítkách hodin obstrukcí došlo na hlasování o penzijní reformě nebo vyšší dani  
z přidané hodnoty, která se dotkne peněženek všech lidí. 

Poslanci schválili část daňové reformy. Konkrétně změnu nižší sazby daně z přidané 
hodnoty, která by v příštím roce měla vzrůst z 10 na 14 procent. Novela počítá, že se 
obě sazby daně v roce 2013 sjednotí na 17,5 procentech. Premiér Petr Nečas ale pro 
MF DNES připustil, že tato sazba může být vyšší - devatenáctiprocentní.

Vlaková souprava RegioJet

Jiří Paroubek

Jiří Winter - Neprakta

Bořivoj Navrátil
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Sněmovna hlasovala také o zákonech důchodové reformy. Novela mimo jiné zavádí 

druhý pilíř penzí. Ten umožňuje lidem vyvést do soukromých fondů část peněz nyní 
odváděných státu.

Koalice si rovněž přes veto Senátu prosadila změny v systému sociálních dávek. 
Nová pravidla by měla podle novely zákonů o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních 
službách a o státní sociální podpoře platit od příštího roku a týkají se například čerpání 
rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. 

Sněmovna také přehlasovala koaliční většinou senátní veto vládní novely zákoníku 
práce. Odstupné se podle ní má řídit počtem odpracovaných let, předloha omezuje 
také zaměstnávání na dobu určitou. Poslanci také rozhodovali o části přísnějších pra-
videl pro výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Kromě toho Sněmovnou v neděli prošly zákony zdravotnické reformy nebo zákon, 
který zřizuje Generální inspekci sborů.

 
9. listopadu 2011 
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek z ODS ve vládě 

končí. Premiér Petr Nečas přijal jeho nabídku na demisi. Kocou-
rek jen několik hodin předtím řekl, že miliony na kontě jeho mat-
ky byly peníze, které skryl před rozvodem s manželkou. Nečase 
ani koaliční partnery ovšem nepřesvědčil. 

Kocourek byl od prosince 2006 do srpna 2010 šéfem dozorčí 
rady firmy ČEZ. Právě v době, kdy zastával tuto pozici - v břez-
nu 2008 - dorazily na účet jeho matky Jindřišky Kocourkové od 
neprůhledné firmy Eton Ventures registrované v Novém Mexi-
ku cenné papíry, které po třech měsících prodala za 16 milionů 
korun. Na transakci se podílela finanční společnost Key Invest-
ments.

10. listopadu 2011  
V sedmašedesáti letech zemřel básník, publi-

cista a kritik Ivan Martin Jirous, známý pod pře-
zdívkou Magor.

Ivan Martin Jirous se narodil v roce 1944  
v Humpolci. V 60. letech vystudoval dějiny umění 
a dostal se do prostředí Křižovnické školy čisté-
ho humoru bez vtipu, kde také získal přezdívku 
Magor. Své umělecké záměry začal realizovat od 
konce 60. let jako umělecký vedoucí a nehrající 
člen skupiny Plastic People of the Universe.

Je držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta 
za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stop-
parda za slavnou sbírku Magorovy labutí písně. 
Kniha Magorovy dopisy byla vyhlášena Knihou 
roku ve stejnojmenné anketě Lidových novin  

v roce 2006.
Za své nonkonformní postoje byl Ivan Martin Jirous v letech 1973–1989 několikrát 

trestán minulým režimem. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem odporu proti komu-
nistickému režimu a k nejdůležitějším osobnostem české kultury 2. poloviny 20. sto-

letí.

11. listopadu 2011 
Ministerstvo financí vydalo pilotní emisí dluhopi-

sů, které lidé nakoupili na začátku října. Stát bude 
připisovat dluhopisy na majetkové účty investorů 
do konce listopadu. O státní obligace byl dvakrát 
větší zájem, než se čekalo, lidé si koupili dluhopisy 
za 20,4 miliardy. 

Dluhopisy si objednalo a zaplatilo téměř 33 tisíc 
fyzických osob z České republiky, 76 zahraničních 
fyzických osob a 57 neziskových organizací.

24. listopadu 2011
Pražský primátor Bohuslav Svoboda podepsal 

novou koaliční dohodu s TOP 09. Hned se k ní při-

Martin Kocourek

Ivan Martin Jirous

Bohuslav Svoboda



10
pojilo jemu loajálních osm zastupitelů ODS, až později zbytek klubu a večer novou 
koalici potvrdilo i vedení pražské ODS. Svoboda, za kterého se výrazně postavil pre-
miér Petr Nečas zůstává primátorem, TOP 09 má v jedenáctičlenné radě nejtěsnější 
většinu. 

Události na pražském magistrátu měly ve čtvrtek velký spád a režii měl pevně  
v rukou primátor Svoboda, který zvolil takovou cestu k nové koalici s TOP 09, aby ji 
nemohla zhatit část ODS z minulých let navyklá na úzkou spolupráci s ČSSD. Brzy 
ráno za Svobodou přišli Zdeněk Tůma s Tomášem Hudečkem a dvěma dalšími zástupci 
krajských orgánů TOP 09 s nabídkou na uzavření koaliční dohody, která zachovává pro 
ODS post primátora a křesla v radě rozděluje v poměru 6 pro TOP 09 a 5 pro ODS.

30. listopadu 2011
Ve věku 90 let zemřel český výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů Zdeněk 

Miler. Výjimečný filmař je otcem Krtka, jedné z nejpopulárnějších animovaných postav 
české kinematografie. 

Zdeněk Miler se narodil v Kladně. Od útlého 
dětství rád kreslil a zcela přirozeně směřoval 
k dráze výtvarníka. Vystudoval Státní grafic-
kou školu v Praze a od roku 1938 pokračoval 
studiem na VŠUP u profesorů Jaroslava Ben-
dy a Antonína Strnadla. Představoval si, že 
ho bude živit volná umělecká malba, jenže 
zasáhla válka. Studium musel přerušit, a pro-
tože malířstvím by se ve válečných časech 
neuživil, nastoupil více méně z nouze koncem 
roku 1941 jako výtvarník do Baťových atelié-
rů kresleného filmu ve Zlíně. Po válce dokon-
čil školu a přešel do studia Bratři v triku, které  
v Praze vedl Jiří Trnka. Tomuto stu-
diu dal i tvář - vyrobil pro něj firem-

ní logo, když namaloval tři kudrnaté kluky v námořnických tričkách.  
U Trnky se Miler naučil řemeslu animace i základům scénáristiky a byl připravený na 
samostatnou animovanou tvorbu.

7. prosince 2011  
Ruský prezident Dmitrij Medveděv se po 20 měsících 

vrátil do Prahy. Přiletěl na pozvání českého preziden-
ta, aby podepsali řadu smluv. Jeho manželka Světlana 
dorazila v předstihu z Madridu. Program návštěvy začal 
krátce po osmé hodin večer ve Strahovském klášteře. 

Podstatou Medveděvovy návštěvy je podpis řady bila-
terálních smluv. Jejich součástí bude například smlouva 
pro české vojenské opravny: tuzemští technici budou 
opravovat ruské armádní vrtulníky, které jsou rozšířené 
po celém světě. 

Podepsán by měl být také kontrakt o výstavbě železni-
ce na ruském severském Jamale nebo smlouva o stavbě 
multifunkčního komplexu v Soči, kde se za dva roky 
bude konat zimní olympiáda. Komplex má postavit za 
necelých 10 miliard korun česká stavební firma PSJ.

Dalším tématem bu-
de pravděpodobně do-
stavba jaderné elekt-
rárny Temelín. Kromě 
Američanů a Francou-
zů se na zakázce chce 
podílet i ruská skupina 
Rosatom. 

8. prosince 2011  
Ministr kultury Jiří Besser ve vládě končí. Necítí pod-

poru svých kolegů. Ztratil ji, když zamlčel vazby na 
Pavla Hrácha, odsouzeného za korupci. Premiér Petr 
Nečas Besserovu rezignaci přijal, očekával ji. Ministr 

Zdeněk Miler

Dmitrij Medveděv a Václav Klaus

Jiří Besser
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kultury dva roky po sobě nepři-
znal v majetkovém přiznání 
účast ve společnosti Comoros 
Group, která koupila přibliž-
ně za čtyři miliony korun byt 
na Floridě. Firmu spoluvlast-
ní odsouzený korupčník Pavel 
Hrách.

Kandidáta do vlády hnutí 
Starostové a nezávislí vybere 
příští týden.

17. prosince 2011 
Zemřel Václav Havel.
Smrt bývalého prezidenta 

Václava Havla zaskočila sou-
časné i bývalé vrcholné politi-
ky. Ve vzácné shodě soudí, že 
v Havlovi ztratila naše země 
výraznou a uznávanou osob-
nost. „Byl symbolem změn 
roku 1989, měl můj respekt, 
zaslouží si nejvyšší úctu a nej-
vyšší pocty ze strany státu,“ 
řekl premiér Petr Nečas. 

Pohřeb Václava Havla se 
konal 23. prosince. Jedním  
z vrcholů pohřebního aktu 

by-la zádušní mše ve Svatovítském chrámu. Zúčastnili se jí Havlova vdova Dagmar 
Havlová, jeho bratr Ivan M. Havel a další rodinní příslušníci. Mezi přítomnými oficiál-
ními smutečními hosty byli vysocí čeští ústavní činitelé v čele s prezidentem repub-
liky Václavem Klausem. Dále pak šestnáct hlav států, mezi nimi slovenský prezident 
Ivan Gašparovič, francouzský prezident Nicolas Sarkozy a německý spolkový prezi-
dent Christian Wulff. Americkou delegaci tvořili bývalý prezident Spojených států Bill 
Clinton, ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová a bývalá ministryně zahraničí 
Madeleine Albrightová. Dále byli zastoupeni čeští a zahraniční politikové, včetně pre-
miéra Spojeného království Davida Camerona, diplomaté a řada jiných významných 
hostů z České republiky a zahraničí.

V chrámu svatého Víta se podobná událost naposledy odehrála v roce 1875, kdy se 
konalo oficiální rozloučení s rakouským císařem a posledním korunovaným králem čes-
kým Ferdinandem I. Dobrotivým

Václav Havel

Příjezd lafety s ostatky 
Václava Havla  

na Hradčanské náměstí
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Praha 9 a vybrané události 
 v letech končících jedničkou

1311 
Písemný doklad o Proseku
1501 
Hrdlořezy, které byly odedávna v majetku Starého města Pražského, byly věnovány 

jako součást hospodářství špitálu sv. Pavla. Po třicetileté válce byl Josefem II. špitál 
zrušen a majetek včetně Hrdlořez převzal chudobinec sv. Bartoloměje. Z Hrdlořez zřídil 
část nadačního fondu na jeho vydržování. 

1611 
Vlastníkem Libně je Eliška Hoffmannová z Donína.
1651 
Po konfiskaci se vlastníkem Libně stali Jan z Černhausu a dědicové.
1701 nebo 1703 
V Hrdlořezích na návsi byla postavena dřevěná zvonička. 1851 Nejstarší evidova-

ný pravěký nález z Hloubětína - polovina kamenného mlatu - věnováno Národnímu 
muzeu 

1711 
V Hloubětíně byly postavena „stará hospoda“ (čp. 1).
1731 
Z hloubětínského lomu se dodával kámen na stavbu Invalidovny v Karlíně.
1741,1742,1744 
Libeňské panství třikrát vypleněno nepřátelskými vojsky saskými a bavorskými, fran-

couzskými a pruskými, která postupně obléhala Prahu. Rovněž tak Hloubětín a jeho 
obyvatelé zakusili značných útrap za válek o dědictví rakouské (1740-1745).

1811 
V sídle hloubětínské fary byla zřízena škola. Nejprve se učilo v kuchyni a od r. 1827 

v samostatné místnosti v přízemí.
1831-1832 
V listopadu vypukla poprvé v Libni cholera, nákaza trvala až do května příštího 

roku.
1851 
V tomto roce byl přelit prostřední zvon z hloubětínského kostela a posvěcen na jmé-

no Jiří. 
1861 

V Libni byl starostou zvolen Antonín Kubeš, majitel továrny na kartouny. Počet 
obyvatel Libně a okolí činil 5 095. 

V Libni od tohoto roku působila soukromá společnost divadelních ochotníků  
v podmínkách ne nepodobným českým vlastencům „z boudy“. V r. 1868 byly schváleny 
stanovy tohoto spolku jako „domácí divadlo“. Od r. 1871 byl název změněn jménem 
„Omladina“. V r. 1884 byl spolek spojen s divadelními ochotníky ze spolku „Osvěta“. 

Farářem v Hloubětíně se stal místní rodák Josef Dvořák, který začal psát kostelní 
pamětní knihu česky. 

1871 
Poslední semestr Vyššího hospodářského učiliště na Kolčavce, založeného univer-

sitním profesorem PhDr. Františkem Čuprem. 
5. 2. skupina českých podnikatelů pod vedením karlínského stavebního podnika-

tele a továrníka Václava Nekvasila uveřejnila v Národních listech provolání k založení 
První českomoravské strojírny. 

17. 5. se sešla první valná hromada akcionářů nové strojírny. Společnost vedl 
24členný volený výbor. 

20. 8. začalaly přípravné práce v provizorních prostorách závodu. Výrobu tvořili 
většinou zakázky pro vlastní závod. 

31. 8. byla akc. společnost pod názvem „První českomoravská továrna na stroje“ 
zapsána do obchodního rejstříku. Koncem roku bylo v továrně 126 zaměstnanců. 

Na pozemcích v Libni se stavěla Turnovsko-Kralupská železniční dráha. Obyvatel-
stva v „libeňsku“ bylo 6 834. 

Na katastru Libně a Vysočan byla zahájena stavba továrny První českomoravské 
továrny na stroje, akc. spol., která byla dokončena v březnu 1872. 

„Spolek vzájemně se podporujících dělníků truhlářských“, toho roku založený, 
byl prvním podpůrným spolkem v Libni. 
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V Libni se začalo hrát divadlo. Do r. 1895 sehráno 169 představení a pořádáno 

91 různých zábav. 
Hloubětínský řídící učitel Josef Pečený užil v tomto roce několikrát označení  

„v Hloubětýni“, taktéž farář užíval razítko „Fara Hloubětynská“, přesto, že úřední název 
obce byl Hloupětín. Což farář i učitel jistě věděli.

1871 
Ukončeno vyučování v hospodářském učilišti na Kolčavce 

1881 
9. 5. se v Libni za účasti okolního obyvatelstva konala velkolepá slavnost u pří-

ležitosti sňatku následníka trůnu rakouského, korunního prince Rudolfa s belgickou 
princeznou Štěpánkou. 

21. 5. majitel cukrovaru ve Vysočanech Bedřich Frey nechál zavést telefonní lin-
ku za svého bytu do kanceláří cukrovaru. Bylo to první využití nového vynálezu, dříve, 
než k tomu došlo v Praze v následujících měsících a v r. 1882. 

28. 8. dle usnesení obecního zastupitelstva bylo požádáno o zřízení dvoutřídní 
školy na Proseku pro seškolené obce Prosek a Střížkov. 

T. r. belgická akciová společnost postavila v Libni plynárnu, ze které byl později 
rozveden plyn i do Vysočan. V nové plynárně byla zahájena výroba svítiplynu. 

Libni bylo povoleno zřízení hřbitova. 
Někdejší starobylá viniční usedlost Kolčavka byla upravena na továrnu pro výro-

bu cementových výrobků. 
V Libni založen podpůrný spolek „Vesmír“ pro všechny vrstvy stavu živnostenské-

ho a dělnického. 
Ochotnický herecký soubor při Národní besedě Lubor t. r. hrál v sále hotelu Modrá 

hvězda. 
Při představení hry „Mlynář a jeho dítě“ se pod ochotníky propadlo provizorní 

jeviště 
Řád křižovníků pronajal svůj dvůr v Hloubětíně, k němuž patřilo 216 ha na 18 let 

velkostatkáři Freyovi z Vysočan.

1901 
18. 3. ve vysočanské škole otevřena školní opatrovna. 
16. 4. bylo uzákoněno připojení města Libeň k Praze. Slavnostní připojení bylo 

provedeno 12. 9. Libeň byla připojena ke král. hlavnímu městu Praze jako VIII. část. 
27. 2. ve Vysočanech usnesení o zřízení obou měšťanských škol tak, aby „budou-

cím školním rokem oba prvé ročníky mohly býti otevřeny“. 
Na Proseku založena tělocvičná jednota Sokol. 

1911 
Počet vyrobených lokomotiv v První českomoravské továrně na stroje v Libni 

dosáhl počtu 400. 
Starostou v Hloubětíně byl Josef Souček (do r. 1915).
Byla dokončena stavba budovy Vysočanské radnice. Budova z čelního pohledu 

(od Sokolovské ulice) není symetrická, levé  (východní křídlo) nemohlo být dostavěno, 
protože majitel pozemku Bedřich Frey – Strossmeyer, odmítl radním prodat pozemek 
pro stavbu východního křídla. Vlastní provoz radnice začal v roce 1912.

Hloubětínský zámek koupil Salomon, který jej následujícího roku postoupil 
Židovské náboženské obci, která v něm zřídila útulek pro slabomyslné příslušníky své 
obce. 

Ředitel vysočanské školy Jan Diviš (1873-1938) namaloval pro vysočanskou rad-
nici velký panoramatický obraz Vysočan.

V Hloubětíně ve Farkačově cihelně objeven hrob keltského bojovníka.
2.11. zemřel malíř Miloš Jiránek. Jeho urna byla uložena v rodinné vile čp. 343  

v Mezitratové ulici v Hrdlořezích. Ozdobný altán nad urnou je dílem uměleckého kováře 
Frolíka z Karlína.

1921 
18. 1. v Hloubětíně vznikla akciová společnost a továrna firmy Elektra na výro-

bu žárovek (čp. 186). Od r. 1923 se závod specializoval na výrobu radiopřijímačů.  
V roce 1932 se továrna stala majetkem firmy Philips, po r. 1945 znárodněné. Dnes 
Tesla Hloubětín, a. s. 

V Hloubětíně bylo asi 190 domů. 
12. 5. zemřel hloubětínský farář, člen francouzské akademie věd Karel Toman, 

redaktor a vydavatel hloubětínského farního „Zpravodaje“ (nar. 26. 3. 1864). 
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18. 10. Správní rada První českomoravské továrny na stroje, akc. spol. v Libni 

schválila fúzi s Elektrotechnickou akc. společností, dříve Kolben a spol. ve Vysočanech 
se zpětnou platností od 1. 1. Nová akciová společnost Českomoravská-Kolben zaměst-
návala 4 700 dělníků a 640 úředníků. 

Vysočany byly připojeny k hlavnímu městu Praze (od 1. 1. 1921)
1931 

4. 1. Sokol Vysočany pořádal VIII. šibřinky na Slovanském ostrově v Praze. 
15. a 16. 3. se v Lidovém domě ve Vysočanech konal celostátní sjezd nezaměst-

naných. Opravárenské loděnice Vltavsko-Iabské společnosti v Libni se staly součástí 
koncernu ČKD, a. s. pod názvem Loděnice Praga. 

V Libni, Drahobejlově ulici (č. 27) byl postaven objekt firmy Triola. Výroba byla 
zahájena přištího roku a polovina výroby byla vyvážena s úspěchem do zahraničí. Fir-
ma byla založena již r. 1919 jako společnost s ručením omezeným obchodníky s prá-
dlem Antonínem Paříkem, Josefem Džbánkem a Zdeňkem Sokolem. Původně své dílny 
měli na Balabence, jižně od železničního viaduktu. 

Elektrická dráha byla prodloužena od libeňského nádraží na Harfě do Hloubětí-
na. 

1941 
9. a 10. 9. stávkovali dělníci z Českomoravské-Kolben-Daněk. 
Místní stavitel Kotrba dokončil novostavbu moderní školní budovy v Hloubětíně 

(čp. 700), do které se přestěhovala měšťanská škola a I. obecná. Brzy na to ale oku-
panti zabrali budovu pro válečný lazaret. Po válce školu zabrala pro vlastní potřebu 
Rudá armáda. 

1961 
V Hloubětíně žilo 7 006 obyvatel.
Na Proseku byla založena Základní umělecká škola

1971
Založena základní škola v Novoborské ulici
Založena základní škola v Litvínovské ulici

2001
Na shromáždění akcionářů SAZKY byl projednán a schválen záměr výstavby mul-

tifunkční haly na místě, kde dosud stojí továrna na lokomotivy ČKD (ČKD Lokomotiv-
ka).

Na jaře byla zahájena dostavba vysočanské radnice.
Od 8. června roku 2001 slouží veřejnosti stanice metra Kolbenova. Byla pojme-

nována po Emilu Kolbenovi, zakladateli ČKD. Jejího otevření se účastnil i vnuk podni-
katele Jindřich Kolben. 

2011  
U polikliniky Prosek se otevřely farmářské trhy, které budou pořádány každou 

sobotu.
Vznikla druhá Vlastivědná stezka, která vede od Jiráskovy vily v Hrdlořezech pře-

vážně podél Rokytky na náměstí OSN.

•

•

•
•

•

•

•
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Slovo starosty

Stojíme na prahu roku 2011, do něhož bych vám, občanům Prahy 9, popřál klid, spokojenost, 
štěstí, úspěchy a samozřejmě hodně zdraví. 

Mým přáním také je, aby krize, která se už jeví trochu virtuálně, skutečně pominula a zase 
„jsme se našli“. I když je jasné, že už nic nebude jako předtím. Krize odhalila slabiny v celkovém, 
nejen ekonomickém, ale i společenském systému. Byl bych rád, kdybyste i nadále byli s prací 
naší radnice spokojeni. Budu se spolu se svými kolegy o to snažit, třebaže víme, že nemůžeme 
uspokojit všechny. Zájmy různých skupin obyvatel jsou totiž mnohdy protichůdné. Ale budeme se 
demokraticky držet vůle většiny. „Devítka“ má dobře našlápnuto, funguje, zvelebuje se a myslím 
si, že si to vy, naši spoluobčané, uvědomujete. Jinak byste nám nedali ve volbách vysvědčení, 
které jsme dostali. Děkuji vám za to. Uděláme všechno, abychom vaši důvěru nezklamali. 

Myslím, že nové zastupitelstvo včetně opozice tvoří zodpovědní a pro věc zapálení lidé. Doufám 
také, že nám vydrží styl práce, který charakterizoval vedení radnice v minulém volebním obdo-
bí: i přes rozdílné názory jsme byli schopni přijmout konstruktivní řešení, všeobecně přijatelný 
kompromis. 

Tak šťastný rok 2011.

Ing. Jan Jarolím
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Zprávy z radnice

Grantové programy pro rok 2011 
Ve stejném rozsahu jako loni schválilo Zastupitelstvo „devítky“ na svém jednání  

14. prosince grantové programy pro rok 2011 pro fyzické a právnické osoby. Až do  
4. února se můžete ucházet o granty Městské části Praha 9 vyhlášené v pěti oblastech. 
Programy se týkají využití volného času dětí a mládeže, podpory provozu, případně pří-
spěvků na nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9, dále oblas-
ti životního prostředí a kulturní činnosti, humanitární a sociální a oblasti protidrogové  
a prevence kriminality.  

Programy
1. 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 pro neorganizované děti a mládež, např. sportovní, 

společné využití volného času dětí a rodičů.

2. Cílem programu na podporu provozu, případně příspěvky na nájmy veřejně pří-
stupných tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9 je:

• podpořit činnost sportovních subjektů a umožnit dětem a mládeži více využívat 
sportovní kluby (ochrana před patologickými jevy)

3. Cílem programu v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti je:   
• podpořit ekologickou výchovu, vzdělávací a osvětové akce pro děti a dospělé, čin-

nosti směřující ke zlepšení životního prostředí, dlouhodobé projekty (kroužky, zájmo-
vé oddíly), společné využití volného času dětí a rodičů, aktivity směřující ke zlepšení  
a propagaci využití bývalých průmyslových areálů

• podpořit celoroční kulturní aktivity, ať se jedná o jednotlivé kulturní akce (diva-
delní, hudební atd.) nebo celoroční činnost neprofesionálních souborů, podpořit obča-
ny, kteří reprezentují MČ Praha 9 na regionálních, republikových nebo mezinárodních 
akcích

4. Cílem programů humanitárních a sociálních je:  
• podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří zajišťují registrované sociální služ-

by pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi podle Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2009 – 2011

• podpořit klubovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením
• podpořit organizace poskytující podporu sociálně znevýhodněným občanům

5. Cílem programů protidrogových a prevence kriminality je:  
• podpořit dlouhodobé projekty i jednotlivé akce protidrogové prevence
• podpořit projekty sloužící k prevenci kriminality v Praze 9
• podpořit projekty, které pomáhají občanům bránit se kriminalitě
• podpořit specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení (pro-

jekty vedoucí ke snížení patologického jednání dětí, vzdělávání pedagogických pracov-
níků a výchovných poradců…)

Podmínky pro podání žádosti
1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí v MČ Praha 9, 

jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsa-
né podmínky pro příslušnou činnost

2. Maximální počet podaných grantů jedním předkladatelem nesmí překročit 5  pro-
jektů ve všech programech

3. Požadavky musí být realizovány v roce 2011 v plné výši, v souladu s účelovostí 
darovací smlouvy
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4. Žádost o grant se podává na předepsaném formuláři ve 3 vyhotoveních
- předepsaný formulář pro program č. 1, 3, 4, 5 je Formulář č. 1
- předepsaný formulář pro program č. 2 je Formulář č. 2
5. Městská část Praha 9 si v případě přidělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout 

finanční prostředky v plné výši, realizace grantů není nárokovou položkou
6. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro 

rok 2011 a vybraným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány na základě 
smluv uzavřených oběma stranami

7. Každý požadavek musí být zpracován stručně a výstižně a musí obsahovat násle-
dující náležitosti:

cíl, obsah a zdůvodnění žádosti
ekonomickou rozvahu (celkovou výši, výši požadovaného grantu, položkový roz-

pis nákladů)
žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku 

do 15. 12. 2011 a předat jej Odboru ekonomickému, Úřadu MČ Praha 9
nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet Úřadu MČ Praha 9
žadatel je povinen v případě finančního krytí akce z jiných zdrojů uvést tuto sku-

tečnost ve svém požadavku 
8. U jednotlivých programů jsou uvedeny ještě další podmínky pro podání žádosti 
    

Pamatujte
• žádosti nesplňující všechny podmínky grantového řízení budou vyřazeny
• zaslané projekty se žadatelům nevrací
• žadatelé o grant jsou povinni se informovat do 15 dnů po jednání o výsledku 

projednání v Radě MČ Praha 9 nebo při udělení částky nad 50 tisíc Kč v Zastupitelstvu 
MČ Praha 9, a to na informacích ÚMČ Praha 9  tel. 283 091 101-2 nebo na Odboru eko-
nomickém tel. 283 091 237. Výsledek o udělení grantů bude též uveden na webových 
stránkách MČ Praha 9

• v případě schválení grantu je žadatel povinen uzavřít darovací smlouvu o poskyt-
nutí grantu s MČ Prahy 9, a to do 30 dnů ode dne schválení v Radě či Zastupitelstvu 
MČ Prahy 9, jinak schválený poskytnutý grant propadá

• Městskou část Praha 9 tvoří tato katastrální území či jejich části: 
Střížkov, Prosek, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín

Jak žádost o grant podat?
• osobně - podatelna ÚMČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9 – Vysočany, Vyso-

čanská radnice, PSČ 180 49
• poštou - pro dodržení termínu uzávěrky je rozhodující datum poštovního razítka

Termín uzávěrky
4. února 2011 ve 12 hodin 
Konzultační středisko:
Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 283 091 523 nebo 536 
Odbor sociální, tel. 283 091 435
Odbor životního prostředí a dopravy, tel. 283 091 350 nebo 351

Česká spořitelna  
má víkendovou pobočku v Galerii Harfa

 Pobočka České spořitelny v obchodním centru Galerie Harfa v Praze 9 má od 3. 
ledna 2011 otevřeno i o víkendu. Česká spořitelna tak rozšiřuje počet svých poboček  
s víkendovou otevírací dobou na 24. 

V Praze mohou klienti navštívit také víkendové pobočky v obchodních centrech Cho-
dov, Letňany a Čakovice.

Nová prostorná pobočka se nachází v prvním patře nákupního centra Galerie Harfa, 
je zařízena podle nejnovějších trendů a požadavků klientů České spořitelny a nabízí 
komplexní nabídku všech bankovních produktů (včetně privátních poradců). Je vybave-
na také vyvolávacím systémem, produktovými nástěnkami, paravány s produktovými 
letáky a dětským koutkem. V čekací zóně pak klientům zpříjemní čekání velkoplošná 

•
•

•

•
•
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tapeta či obrazovka s aktuálními informacemi o produktech a službách České spořitel-
ny. Velkou výhodou pro klienty je možnost bezplatného parkování na velkokapacitním 
parkovišti obchodního centra a výborná dostupnost MHD. 

Otevírací doba pobočky je od pondělí do neděle od 9.00 do 12.30 a od 13.30  
do 19.00. Klienti navíc mohou využít samoobslužnou zónu s bankomatem po celou 
otevírací dobu obchodního centra, tedy od pondělí do neděle od 9.00 do 21.00.

Chceme zajistit i údržbu ulic, 
které se zatím neudržují

Městská část Praha 9 má ve správě komunikace v parcích, tedy Parku Přátelství, Pod-
viní, Václavka, a před domy, které patří do jejího majetku. Přesto ze svého rozpočtu 
již několik let financuje také úklid cest před zdravotnickými zařízeními, mateřskými  
a základními školami, domovy seniorů. Například na Proseku tak udržuje více než tře-
tinu komunikací. 

„V současné době jednáme s Technickou správou komunikací Praha o dalším průbě-
hu zimní údržby v naší městské části,“ říká radní zodpovědný za oblast dopravy MČ 
Praha 9 Tomáš Holeček a dodává: „Naší snahou je konkrétní určení úkolů, které bude 
zajišťovat TSK Praha a které by připadly nám tak, aby se údržba týkala i ulic, které se 
dnes neudržují. Je to důležité pro zajištění vjezdu záchranné služby nebo hasičů, ale 
také kvůli svozu odpadu.“

Podmínky pro vydání parkovací karty  
v oblasti O2 arény pro rok 2011

Parkovací karta pro rok 2011 bude vydána  
pouze na základě těchto předložených dokladů:

Trvalý pobyt – OP + TP (vlastníkem vozidla může být kdokoliv z rodiny s trvalým 
pobytem v místě).

Nájemce bytu – nájemní smlouva + vlastnictví vozidla. Pokud s nájemcem bydlí 
druh, družka, přítel…, nemá trvalý pobyt ani není v nájemní smlouvě a vlastní vozi-
dlo, musí předložit potvrzení od správce domu (družstva, majitele…), že zde skutečně 
bydlí.

Vlastnictví více vozidel – karta bude na každé vozidlo (musí být splněny podmín-
ky pobytu a vlastnictví vozidel).

Služební vozidlo – přinést doklad o funkčním požitku od firmy.
Pokud je držitelem vozidla občan, který zde nebydlí a vozidlo půjčuje občanu zde 

bydlícímu k jeho potřebě, karta se nevydá.
Firmy - výpis z obchodního rejstříku, event. živnostenský list a TP od vozidel.
Majitelé domů – výpis z katastru, OP + TP.
Pokud je auto na leasing a nemá vlastník TP – přinést leasingovou smlouvu.
Firmám budou vydány maximálně dvě parkovací karty pro zákazníky.
Upozornění:
Karta musí být umístěna na vnitřní straně předního skla vozidla pro případnou 

kontrolu. V případě, že tak nebude učiněno, ponese veškeré důsledky majitel karty.
Karty pro rok 2011 se vydávají na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 9.

Snažím se o otevření přípravných tříd 
v ZŠ, první je plánována v Novoborské

Zastavení s Mgr. Zuzanou Kučerovou, radní pro oblast školství MČ 
Praha 9

Nová radní pro školství Mgr. Zuzana Kučerová (TOP 09) vystudovala Pedagogic-
kou fakultu Univerzity Karlovy, čtyři roky vyučovala na gymnáziu v Praze, je členkou 
Sdružení učitelů francouzštiny.

•

•

•
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Jak se cítíte v nové roli?
Politika je pro mne výzva a jako nově zvolená zastupitelka konfrontuji své vize  

s realitou.
Co považujete za prioritu v oblasti školství?
Mezi zastupiteli jednoznačně panuje shoda v navýšení počtu míst v mateřských ško-

lách. Podle demografických studií, jež máme k dispozici, bude počet dětí v následují-
cích letech v Praze 9 stoupat až do roku 2015. Chceme řešit deficit v počtu míst pro 
předškoláky. Na druhou stranu je třeba dbát nejen na kvantitu, ale i na kvalitu. Naši 
předškoláci by se měli dobře seznámit s prostředím, které je na ZŠ očekává. Školy by 
měly být propojeny s přírodou, tedy obklopeny zelení, což je podstatné hlavně pro děti 
bydlící v panelových a činžovních domech.

Jak chcete v navyšování míst konkrétně postupovat?
Připravujeme otevření první přípravné tří-

dy, tzv. nultého ročníku v základní škole. Půjde  
o třídu pro předškoláky a děti s odkladem povin-
né školní docházky. Děti si v přípravné třídě 
pozvolna navyknou na školní režim přestávek a 
„výuky“, protože by se učily od 8 do 11.40 hodin 
jako v první třídě, ale hravou formou. Nenásilně 
by tak přijaly školní režim. Nástup do první třídy 
by pak pro ně neznamenal tak velký stres. Třída 
může být naplněna maximálně patnácti žáčky, 
proto je zde velký prostor pro individuální péči 
o každé dítě. Zatím je nultý ročník plánován od 
září letošního roku v ZŠ Novoborská. Doufám, 
že se tento koncept osvědčí a výhledově by se 
takováto přípravná třída měla nacházet v každé 
základní škole v Praze 9.

V Praze 9 se hodně staví, budete se do školství 
snažit zapojit i jiný kapitál?

Při zvyšování počtu míst v mateřských školách 
je rovněž důležitá podpora ze strany develope-
rů, kteří by se též měli podílet na rozšiřování 
infrastruktury. Tak, jak to dělá například společ-
nost FINEP, jež v roce 2009 přispěla na výstavbu 
nového pavilonu ó v MŠ Veltruská.

Jak hodnotíte školství v Praze 9?
Po nástupu na radnici jsem prošla všech třináct 

školských zařízení v Praze 9 – pět základních 
škola a osm mateřských - a chtěla bych ocenit 
entuziazmus všech ředitelek. Je vidět, že školou 
hodně žijí. Velmi si cením také práce pedago-
gů, protože vím, co je to stát za katedrou. Je 
to velké poslání, časově hodně náročné, které 
veřejnost zatím nedocenila. Rovněž oceňuji, že 
každá základní škola má svou profilaci – spor-
tovní, zaměřenou na počítačovou gramotnost, propagující stejné příležitosti všem  
a pro všechny, a ačkoliv nemáme základní školu s rozšířenou výukou jazyků, dvě školy  
ve Vysočanech nabízejí výuku angličtiny od první třídy. 

Pokud jde o technickou stránku našich školských zařízení: vnitřní vybavenost škol je 
na vysoké úrovni, určité nedostatky jsou patrné ve stavu některých budov, které čekají 
na opravy. 

Co byste dále chtěla změnit?
Základní školy v Praze 9 se hodně snaží, pokud jde o volnočasové aktivity žáků. 
Na jedné škole nabízí až 24 kroužků a jejich spektrum je opravdu široké - od výuky 

cizích jazyků přes počítače až po sportovní aktivity. Tento směr je třeba dále rozví-
jet. Pestrá nabídka aktivit se musí přizpůsobovat měnícím se trendům ve společnosti. 
Např. aby si v kroužku počítačových dovedností děti jen nehrály hry, ale víc se učily 
programovat, pracovat s jednotlivými programy jako Photoshop a podobně.

Mohu se zeptat na soukromý život? Máte rodinu?
Jsem vdaná, s manželem máme malého syna Viléma (1,5 roku). 

Mgr. Zuzana Kučerová
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Jaké výchovné zásady zastáváte?
Tradiční. S manželem se ve výchově snažíme synovi stavět mantinely, které jsou 

pro něj přiměřené a dávají mu jistotu. Výchovná doporučení musí být stejná ze strany 
obou rodičů.

Jak se vám zatím daří skloubit rodinný život a práci na radnici?
Časová náročnost práce politika je značná, je to věc zodpovědnosti a času. V této 

souvislosti oceňuji velkou podporu manžela.

Aby Praha 9 byla ještě lepší adresou
Programové prohlášení Rady Městské části Praha 9  
pro volební období 2010 až 2014

Slib štědrého zůstane dluhem, pokud ho nesplní, říká arabské přísloví. Před loňskými 
volbami jsme slyšeli spoustu slibů a nyní nová Rada Městské části Praha 9 složená ze 
zástupců ODS, TOP 09 a Zelených a nezávislých pro Prahu 9 udělala první krok k jejich 
realizaci. Ve svém programovém prohlášení formulovala konkrétní cíle, o jejichž splně-
ní koaliční partneři společnými silami usilují ve volebním období 2010 – 2014.

Devítičlennou Radu MČ Praha 9 jsme představili v Devítce v prosinci loňského roku. 
Nyní zveřejňujeme její programové prohlášení. 

1.  Otevřená radnice 
-  Rozšiřování služeb poskytovaných portálem Prahy 9 a jednotlivými zřízenými  

 organizacemi a obchodními společnostmi ve vlastnictví Prahy 9 
- Podpora rozšiřování nabídky služeb v rámci Czech-pointu 
- Posilování prvků přímé demokracie v citlivých oblastech
- Zvýšíme transparentnost veřejných zakázek (internetové aukce apod.)

2.  Rozpočtová odpovědnost
-  Vyrovnané hospodaření
- Snížení mandatorních výdajů úřadu
-  Pokračování v úspěšném čerpání finančních prostředků z fondů EU, státního roz 

 počtu a hl. m. Prahy, případně zapojení investorů při spolupráci na zvyšování  
 kvality infrastruktury

- Transparentnost
-  Rozvoj podpory malých a středních podnikatelů v rámci možností samosprávy
- Zefektivnění správy vlastního majetku

3.  Životní prostředí
- Vytvoření koncepce správy a údržby zeleně a komunikací v Praze 9 „Čistá  

 Praha 9“ včetně údržby a dalšího rozvoje Parku Přátelství a Parku Podviní
- Účinná politika úklidu psích exkrementů 
- Budeme usilovat o vyvážené využívání veřejného prostranství (chodci, bruslaři,  

 cyklisté, pejskaři apod.)
- Rozvoj parkových úprav v rámci vnitrobloků za účasti „dotčené“ veřejnosti
- V oblasti Rokytky budeme usilovat o vytvoření „klidové“ zóny
- Podpora nové výsadby zeleně a péče o ni
- Budeme podporovat další rozvoj tzv. klecí na odpadkové kontejnery a politiku  

 třídění odpadu 
- Důsledný postup proti vlastníkům neudržovaných pozemků
- Zasadíme se o snižování hlučnosti protihlukovými opatřeními a zlepšování kvality 

  ovzduší
- Podpoříme rozvoj farmářský trhů na území Prahy 9
- Rozšíříme prostor pro konání pravidelných farmářských trhů na území Prahy 9  

 s cílem založení jejich tradice

4.  Doprava
- Budeme podporovat dobudování vnitřního a vnějšího okruhu ve spolupráci s hl.  

 m. Prahou
- Budeme usilovat ve spolupráci s Dopravním podnikem Praha, a. s., o rekonstrukci 

  tramvajové tratě v ulici Poděbradská včetně nové tramvajové zastávky
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- Pokračování ve výstavbě přechodů třetí generace především u škol, zdravotních, 

  sociálních a kulturních zařízení
- Zvyšování počtu midibusových linek pro zvýšení dopravní obslužnosti
- Obnovení možnosti výstupu na konečné tramvaje na Náměstí OSN
- Vytvoříme koncepci dopravy v klidu ve vztahu k rozšiřování počtu parkovacích  

 stání a zavedení „parkovacích zón“ s přednostním zajištěním parkování pro občany 
 Prahy 9

5. Bezpečnost a ochrana občanů
- Nadále budeme usilovat o zvyšování počtu městských strážníků
- Budeme podporovat preventivní programy
- Pokračování v koordinaci činností Policie ČR, městské policie a MČ Praha 9
- Efektivní rozšiřování stávajícího kamerového systému ve spolupráci s Policií ČR 

 a Městskou policií hl. m. Prahy do míst se zvýšeným bezpečnostním rizikem 
 a vysokou mírou kriminality

- Budeme usilovat o nalezení dlouhodobého řešení problému lidí bez domova 
 a jiných sociálně nepřizpůsobivých skupin občanů

 - Vytvoříme protidrogovou strategii založenou na prevenci užívání drog a snaze 
 o omezení jejich distribuce

- Pokusíme se omezit vznik nových, rizikových provozoven a budeme dbát na  
 důslednou kontrolu stávajících, problematických provozů a zařízení

6.  Výstavba a rozvoj území
- Budeme pokračovat v důsledném postupu proti dočasným černým stavbám
- Podpora rozvoje území po bývalých továrnách (tzv. brownfields)
- Zapojení investorů do budování občanské vybavenosti
- Minimalizace negativních dopadů spojených s novou výstavbou
- Omezování zahušťování stávající zástavby a posilování prvků přímé demokracie  

 v závislosti na dotčených lokalitách

7. Bytová politika a bydlení
- Pokračování v obnově bytového fondu
- Nová koncepce týkající se zásad pro přidělování bytů
- Důsledný postup proti neplatičům a spekulantům
- Pokračování v převodu bytových jednotek jednotlivým vlastníkům 
- Poskytování sociálních bytů těm, kteří je skutečně potřebují

8. Vzdělání, kultura, sport, volný čas
- Investice do rozšiřování počtu míst v mateřských školách
- Pokračování v modernizaci výpočetní techniky na základních školách
- Podpora alternativní předškolní výchovy, mateřských center
- Podpora výuky cizího jazyka ve školkách
- Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež
- Podpora programů celoživotního vzdělávání
- Obnova dětských a sportovních hřišť s důrazem na jejich rozmanitost
- Rozšiřování cyklostezek a infrastruktury pro cyklisty
- Podpora dalšího rozvoje divadla GONG
- Rozvoj volnočasových aktivit pro seniory
- Zachování a rozvoj tradičních kulturních akcí v Praze 9
- Důstojný památník obětem II. světové války ve Vysočanech
- Zvýšení počtu míst k pořádání kulturních akcí
- Rozvoj naučných stezek Prahy 9

9.  Zdravotnictví a sociální péče
-  Další rozvoj Polikliniky Prosek, a. s. včetně rekonstrukce sídla záchranné služby  

 a rozvoje služeb poskytovaných Poliklinikou Prosek, a. s.
- Zachování Lékařské služby první pomoci 
- Zřízení nonstop lékárny při Poliklinice Prosek
- Podpora projektů a programů umožňujících seniorům žít v bezpečí vlastního  

 domova
- Výstavba nového domu pro seniory v blízkosti Polikliniky Prosek
- Zřizování stacionářů pro handicapované občany
- Podpora bezbariérových přístupů
- Podpora neziskových a charitativních organizací působících v Praze 9 v oblasti  

 sociálních služeb
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Parkovací zóny pro rezidenty budou  
na „devítce“ nevyhnutelné

Radní pro oblast životního prostředí a dopravy Tomáš Holeček
Tomáš Holeček (ODS) je od října loňského roku na „devítce“ radním pro oblast život-

ního prostředí a dopravy. Je mu 46 let, bydlí s rodinou v Nových Vysočanech a má dvě 
děti.  

V Programovém prohlášení Rady MČ Praha 9 jste se zavázali vytvořit koncepci správy 
a údržby zeleně a komunikací v Praze 9 - Čistá Praha 9…

Předložím ji zastupitelstvu poté, co bude schválen rozpočet MČ Praha 9. Kromě jiné-
ho zahrnuje např. úpravu Parku Podviní, kde psí výběh doplníme o prvky agility, plánu-
jeme dětské hřiště, občerstvení s kamennými toaletami, vybavení pro seniory… 

Zkrátka chceme, aby si tu na své přišly všechny věkové kategorie i zájmové skupiny 
jako chodci, bruslaři, cyklisté, pejskaři. K celému projektu se v rámci „Hříšťat“ vyja-
dřuje také veřejnost. Rovněž počítáme s tím, že dotčení obyvatelé Prahy 9 si řeknou 
své k parkovým úpravám v rámci vnitrobloků. 

V oblasti podpory nové výsadby zeleně a péče o ni chci např. prosadit, aby novou 
zeleň (jako náhradu za pokácené stromy), vysazovala firma Hortus, jejíž odborníci 
posoudí, co v daném místě vysadí, aby to odpovídalo charakteru krajiny. Samozřejmě 
na náklady toho, kdo novou zeleň měl zajistit.

S končící zimou o sobě v celé své nahotě dává vědět problém psích hromádek v uli-
cích. Jak budete postupovat při jeho řešení?  

V současné době objednáváme úklid psích exkrementů v ulicích jednorázově, napří-
klad nyní, když zmizel sníh z ulic. Plánujeme však, že naše společnost Hortus, která 
se kromě jiného stará také o úklid komunikací, bude mít elektročtyřkolku s vysavačem 
na psí exkrementy, takže by se uklízelo průběžně. Bohužel se ukázalo, že všespasi-
telné nejsou ani stojany se sáčky na psích exkrementy, kterých je na „devítce“ 176. 
Lidé z nich sáčky ve velkém kradou, což je také důvod, proč je budeme nyní doplňovat 
jen jednou týdně. Počítáme však s doinstalováním stojanů v 
Parku Podviní, Parku Přátelství nebo kolem Rokytky, kde je 
jich málo. 

Mají také v tomto volebním období na „devítce“ zelenou 
tzv. klece na odpadkové kontejnery? 

To je osvědčená záležitost. Proto i dalším domům či 
družstvům nabízíme zprostředkování tzv. drátěného progra-
mu. Rychlé řešení si však vyžaduje situace ve Vysočanech, 
kde zatím popelnice a kontejnery mají ve dvorcích. 

Ovšem například v Jablonecké ulici, kde kolem klecí na 
kontejnery vládne značný nepořádek, se nezdá, že by se 
osvědčily…

Nepořádek kolem kontejnerů v Jablonecké ulici, v blízkos-
ti polikliniky, je jediným extrémním případem tohoto druhu 
v Praze 9, který však přetrvává dlouhou dobu. Zvažujeme 
proto, že místo budeme sledovat kamerou, abychom zjistili, 
kdo za nepořádkem stojí a viníka potrestali.

Lidé však také poukazují na to, že třídí odpad a společnost 
AVE, která kontejnery vyváží, pak vše hází do komunálního 
odpadu. 

Než posádka vozu odebere tříděný odpad, má za povinnost 
zkontrolovat, zda se opravdu o tříděný odpad jedná. V oka-
mžiku, kdy zjistí, že se v něm vyskytuje i to, co do něho nepatří, musí vše sesypat do 
komunálního odpadu. 

Nedávno se městská část měla vyjadřovat k projektu dobudování vnitřního a vněj-
šího okruhu.  

K projektu jsme neměli připomínek, protože trasy v Praze 9 vedou v podzemí - tune-
lem - a při vjezdu a výjezdu se počítá se skleněnými odhlučňovacími zónami.

A v jakém stadiu je projekt rekonstrukce tramvajové tratě v Poděbradské ulici včetně 
nové tramvajové zastávky?

Tomáš Holeček
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Po schválení rozpočtu MČ Praha 9 zadám projektovou dokumentaci. Jednáme  

s Dopravním podnikem Praha a myslím, že je reálné, aby v roce 2012 tady už tramvaje 
jezdily po zeleném. Bude však třeba vyřešit umístění tramvajových zastávek u Nové 
Harfy tak, aby nevznikly problémy v dopravě. Zároveň jednáme o obnovení možnosti 
výstupu na konečné tramvaje na Náměstí OSN.

Jediným přechodem třetí generace na „devítce“ je světelný přechod ve Vysočanské 
ulici na Proseku. Počítáte s budováním dalších?

V souvislosti s novou výstavbou to bude potřeba zejména u škol, zdravotnických, 
sociálních a kulturních zařízení. Je to ale finančně nákladné. Navíc odborníci i před 
těmito přechody varují. Bohužel většina řidičů zatím patrně neví, že signalizace  
na přechodu de facto nahrazuje semafory. Svítí-li tedy červeně, znamená to, že mají 
zastavit. Není to jen informace, že se blíží k přechodu.

Už jako zastupitel jste se v minulém volebním období angažoval v problematice řeše-
ní parkování a usiloval o zavedení „parkovacích zón“ s přednostním zajištěním parko-
vání pro občany Prahy 9. Co pro to teď děláte jako radní?

V současné době jednám s Magistrátem hl. m. Prahy o výjimce, která by nám dovo-
lila vytvořit parkovací zóny pro rezidenty v okolí Sparta areny v Podvinném Mlýně, 
kde se odehrávají celostátní a mezinárodní sportovní akce, velké koncerty a podob-
ně. Jednalo by se o stejný model, jež jsme vytvořili ve Vysočanech v okolí O2 areny.  
Na konci března by pak Sparta měla mít 77 vlastních parkovacích míst pro návštěvníky 
haly. Navíc usiluji o umístění značky vjezd autobusů pouze s povolením MČ Praha 9. 
Při konání akcí by sem autobusy směly vjet jen na dobu nezbytně nutnou k vyložení 
materiálu, účinkujících, návštěvníků.  

Parkovací zóny pro rezidenty v celé Praze 9 jsou však otázkou času. Parkuje tu totiž 
stále více lidí přijíždějících do Prahy za prací z okolí hlavního města.

Esemesky z radnice
Máte zájem o aktuální a průběžné informace z radnice prostřednictvím SMS zpráv? 

Zaregistrujte se!
Právě pro vás připravila Městská část Praha 9 novou službu SMS_info. Ve zkušebním 

provozu do konce června vám budou po zaregistrování zasílány zajímavé informace, 
pro začátek z oblasti kultury a životního prostředí, konkrétně k problematice odpado-
vého hospodářství. Po vyhodnocení pilotní zkoušky bude zváženo případné rozšíření  
o další oblasti působení Úřadu deváté městské části. 

Pokud se rozhodnete pro zlepšení své informovanosti o kulturních akcích, stačí zaslat 
SMS zprávu ve znění REG_KULTURA na číslo 720 001 508. Pokud uvítáte sdělení  
z druhé uvedené oblasti, zaregistrujte se SMS zprávou REG_ODPADY na stejném 
čísle. 

Samozřejmě se můžete kdykoliv podle svého uvážení z nabídnuté služby odhlásit. 
Potom postupujte obdobně, jen znění svých SMS zpráv upravte na UNREG_KULTURA 
nebo UNREG_ODPADY.

Radnice se snaží vyřešit chaotické 
 parkování v Jablonecké

Když v roce 2009 radnice Prahy 9 prostřednictvím dotazníkového šetření mezi občany 
Jablonecké ulice zjišťovala, jak si představují nové úpravy okolí svého domova, potvr-
dilo se, že jedním z nejvážnějších problémů tady je parkování a především to by se 
mělo řešit. Ovšem na způsoby řešení tohoto problému  je mnoho rozdílných názorů.

V současné době parkují automobily v Jablonecké ulici chaoticky, jestli se tak dá 
nazvat stav, kdy za auty stojícími na místech kolmo, je řada dalších. Chce-li tedy odjet 
řidič řádně parkující na vyhrazeném místě, musí si buď odtlačit auto, jež mu brání ve 
výjezdu nebo to vzít přes chodník. Ve druhém případě ovšem porušuje pravidla silnič-
ního provozu. Navíc řidiči parkující tzv. v druhé linii – jak sami říkají podle zvykového 
práva v této ulici – především v nočních hodinách brání průjezdu hasičů, záchranářů… 
Fakt, že dosud za to nebyli pokutováni, svědčí jen o velkorysosti policie nebo možná  
o nízkém početním stavu policistů, kteří nad takovýmito přestupky zavírají oči. 

Radnice Prahy 9 se snaží tento nepříznivý stav napravit a navrhla rozšířit komunikaci 
na úkor chodníků a v jejím středu vytvořit šikmá stání. Návrh byl projednán v územ-
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ním rozhodnutí, které nabylo právní moci v polovině prosince 2010. S tím ale nesou-
hlasí část nájemců a vlastníků bytů v Jablonecké 698 – 70 a zaslali na radnici petici 
proti výstavbě Pavilonů Jablonecká a úpravě ulice Jablonecká. 

„Ve vztahu k  akci nazvané Pavilony Jablonecká je však tato petice bezpředmětná, 
protože Městská část Praha 9 jako navrhovatel na základě  požadavků veřejnosti už  
3. srpna loňského roku  návrh vzala zpět. Proto je dnes diskuze o Jablonecké ulici 
zúžena pouze na úpravy systému parkování,“ konstatuje zástupce starosty MČ Praha 
9 Ing. Marek Doležal.  

O způsobech parkování se vede diskuze 
Veřejnou diskuzi s občany Jablonecké ulice vedla radnice už před dvěma lety, kdy se 

zajímala o to, co lidé v okolí svého bydliště nejvíce postrádají a jak by ho chtěli vylep-
šit. A diskutuje s nimi i nadále nad navrhovanými způsoby systému parkování.

V lednu se vedení „devítky“ v čele se starostou sešlo se členy petičního výboru. Pří-
tomní si sjednotili názory na současný stav a dohodli se na dalším setkání v únoru, na 
němž předloží více variant možného způsobu parkování v Jablonecké ulici. (Setkání 
se bohužel odehrálo po uzávěrce Devítky, takže o dalším vývoji v Jablonecké budeme 
průběžně informovat.)

„Variant je samozřejmě více, parkovací stání lze vytvořit například při vjezdu do Jab-
lonecké z Prosecké nebo Jiřetínské ulice, nebo si za vzor v Jablonecké můžeme vzít 
způsob parkování v Teplické ulici,“ říká Marek Doležal. „Otázkou ale je, do jaké míry 
přitom zničíme zdejší zeleň. Varianta, kterou navrhuje radnice a kterou odsouhlasil 
OOP MHMP a náš odbor životního prostředí, zásahy do stávající zeleně minimalizuje. 
Nedošlo by k jejímu výraznému úbytku, protože stavební úpravy počítají s kácením 
pouze dvou vzrostlých stromů a dále několika křovin, které ale nelze považovat za 
stromy.“ 

K dalším variantám prosazovaných zoufalými řidiči patří vytvoření parkovacích míst 
nejen na úkor chodníků, ale i stávajících zelených ploch. „A jednáme i se zástupci Jab-
lonecké, kteří by neradi přišli o chodníky a pokud je pohltí rozšiřující se komunikace 
pro vozidla, požadují vytvoření nových v zeleném pásmu,“ dokresluje panující složitou 
situaci Marek Doležal.

A co administrativní řešení?
Také v Jablonecké ulici se potýkají s tím, že u paneláků parkuje velké množství firem-

ních vozidel, která tak nemalou měrou přispívají k deficitu zhruba šesti set parkovacích 
stání  v této lokalitě. Lidé by tu proto rádi viděli stání pro rezidenty. 

„Jenže toto administrativní řešení není v Jablonecké v současné době možné. Systém 
parkování, který vytváří zóny pro rezidenty, je třeba řešit v celé Praze 9 komplexně, 
protože zároveň musíme nabídnout alternativu parkování pro ty, jež rezidenty nejsou,“ 
vysvětluje Marek Doležal.

Určité řešení zoufalé situace s parkováním v této části  Proseka nabízí parkoviště  
u Billy. Pozemek, na němž leží, však patří Magistrátu hl. m. Prahy. „Budeme s magis-
trátem jednat o svěření pozemku. Ale ani kladné vyřízení naší žádosti nemusí zname-
nat, že tu vznikne parkoviště, protože situaci v tomto směru komplikuje fakt, že pří-
jezdová komunikace k němu náleží Bille. Ale nechci předbíhat, jednání v tomto směru 
připravujeme,“ uzavírá místostarosta.

Parkování u Podvinného mlýna  
od dubna na kartu

Svízelnou situaci v parkování kolem Sparta areny v Podvinném mlýně ve Vysočanech 
vyřešila MČ Praha 9 vytvořením rezidenčních stání pro obyvatele, kteří zde žijí. 

Od dubna bude parkování pro rezidenty (svislé dopravní značení s dodatkovou tabul-
kou Pro držitele souhlasu MČ Praha 9) vytvořeno v ulicích Podvinný mlýn, Kovanecká, 
Kovářská, Čiháková, U Školičky, Matějkova a na Náměstí Na Balabence. Do těchto míst 
bude zakázán vjezd nákladním vozům a autobusům mimo zásobování, lékařských, 
opravárenských, údržbářských, komunálních a dalších služeb.

Neomezeně bude možné parkovat v Kovanecké ulici v úseku od ulice Podvinný mlýn 
po Kovářskou a v ulici Nad Kolčavkou.

Parkovací karty budou vydávány od 21. března u přepážky č. 3 ve vestibulu 
nové radnice. 
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Parkovací karta pro rok 2011 bude vydána pouze na základě těchto předložených 

dokladů:
Trvalý pobyt – OP + TP (vlastníkem vozidla může být kdokoliv z rodiny s trvalým 

pobytem v místě)
Nájemce bytu – nájemní smlouva + vlastnictví vozidla, pokud s nájemcem bydlí 

druh, družka, přítel …, nemá trvalý pobyt ani není v nájemní smlouvě a vlastní vozi-
dlo, musí předložit potvrzení od správce domu (družstva, majitele…), že zde skutečně 
bydlí

Majitelé bytů, domů – výpis z katastru, OP + TP
Vlastnictví více vozidel – karta bude na každé vozidlo (musí být splněny podmín-

ky pobytu a vlastnictví vozidel)
Služební vozidlo – doklad o funkčním požitku od firmy
Firmy - výpis z obchodního rejstříku, event. živnostenský list a TP od vozidel.
Firmám budou vydány maximálně dvě parkovací karty pro zákazníky.
Pokud je auto na leasing a vlastník nemá TP – přinést leasingovou smlouvu
Pokud je držitelem vozidla občan, který zde nebydlí, a vozidlo půjčuje občanu zde 

bydlícímu k jeho potřebě, karta se nevydá.
Upozornění:
Karta musí být umístěna na vnitřní straně předního skla vozidla pro případnou kont-

rolu. Jestliže tak nebude učiněno, ponese veškeré důsledky majitel karty.

U metra Střížkov se plánuje  
víceúčelové centrum

Snahy dát konečnou podobu tzv. Děčínskému náměstí u metra Střížkov jsou letité. 
Z megalomanských projektů, jež se tu plánovaly, však zatím vždy sešlo, i díky úsilí 
radnice Prahy 9. 

 „Rakouská společnost OCL Holding chce v Praze 9 u stanice metra Střížkov postavit 
nové víceúčelové centrum. Skládat se má hlavně z kanceláří a obchodů. Kancelářské 
budovy mají mít hrubou podlažní plochu kolem 60 tisíc metrů čtverečních, nákupní 
centrum šest tisíc čtverečních metrů. U dvou ze tří plánovaných administrativních 
budov chce mít investor patnáct nadzemních podlaží, třetí objekt má mít 11 pater. 
Začít se stavbou chce stavitel v ideálním případě v březnu 2012. 

Konkrétní datum závisí na reálném průběhu schvalovacích procesů,“ stojí v doku-
mentaci předložené firmou v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí.  
O dalším postupu chce developer rozhodnout po získání pravomocného územního roz-
hodnutí. Hlavní roli v jeho rozhodování bude hrát stav zajištěného financování. Firma 
odhaduje, že samotná stavba bude trvat tři roky.
Není v rozporu s územním plánem, ale…

Tato zpráva opět rozčílila nejednoho obyvatele Proseka, jenž se brání dalšímu zahušťo-
vání zástavby výškovými budovami. K záměru investora na tzv. Děčínském náměstí 
má však připomínky také Městská část Praha 9. 

„Investorovi jsme sice oznámili, že navrhovaná stavba není v rozporu s územním 
plánem, ale naráží na řadu omezení, která projekt nezohlednil,“ konstatuje místosta-
rosta MČ Praha 9 Ing. Marek Doležal. „Při zpracování dokumentace sice zpracovatelé 
vycházeli ze zadání a podkladů, které měli k dispozici, ale ty nebyly dostatečné. Nezo-
hledňovaly například probíhající přípravu dalších investičních záměrů, které se svým 
rozsahem a časovým souběhem uvedením do provozu budou sčítat nebo kumulovat 
s vlivy Polyfunkčního centra Střížkov. Jedná se především o již připravené projekty 
administrativního a bytového charakteru severně od ulice Lovosická – Polyfunkční dům 
Lovosická, a dále o Bytové domy Litvínovská a Střížkovská. Městská část také připra-
vuje rozšíření Polikliniky Prosek. Objekt bude sloužit nejen jako zdravotnické zařízení, 
ale také jako domov pro seniory se službami s tím spojenými. To kromě jiného zname-
ná, že se zvýší dopravní zatíženost v ulicích Lovosická a Vysočanská.“
Pozor, letiště!

Výškové budovy plánovaného Polyfunkční centra Střížkov naráží rovněž na omezující 
výškové regulativy, které dosud nejsou zahrnuty do územního plánu. Jedná se o vnitřní 
ochranné pásmo vodorovné roviny a kuželové plochy letiště Praha – Kbely, kterým je 
stanovena maximální výška atiky a hřebene staveb v této lokalitě na kótě 330 metrů 

•
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nad mořem. Toto ochranné pásmo, zahrnující 
také Děčínské náměstí, bylo zřízeno na zákla-
dě zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.

Navrhovaný projekt svou výškou nerespek-
tuje toto ochranné pásmo. Snížení budov by 
se však vzhledem k výdechům vzduchotechni-
ky umístěné na střeše negativně promítlo do 
zvýšení hlučnosti v této lokalitě. 
Hluk a dopravní zatížení

Ze stanoviska Městské části Praha 9 k zámě-
rům investora postavit na Děčínském náměs-
tí Polyfunkční centrum Střížkov dále vyplývá, 
že ke zvýšení hlučnosti v této oblasti vedle 
vlastních budov přispěje i zvýšení automobi-
lové dopravy zejména v ulicích Vysočanská  
a Lovosická. Nemluvě o ucpávání těchto komunikací. 

S investičním záměrem je úzce spojeno také přeložení Jiřetínské ulice, ze které je 
napojeno stávající povrchové parkoviště. Jeho odstraněním by došlo ke snížení parko-
vacích stání zhruba o 260, které „devítka“ požaduje nahradit v systému P+R.
Zeleň

Další nedostatky v záměrech investora vidí MČ Praha 9 také v tom, že bytový kom-
plex Prosek I a Polyfunkční centrum Střížkov zvyšují odtok dešťové vody bez jejího 
následného využití pro přilehlou zeleň. 

„Prostor od Parku Přátelství směrem k Lovosické je přirozeným pěším bulvárem. 
Navrhovaná zástavba včetně přeložek sítí jde na úkor zelených ploch a odstranění 
dřevin, které však nejsou dostatečným způsobem kompenzovány vytvořením odde-
chových ploch se zelení. Zelené střechy a rostliny na konstrukcích nemohou tento 
úbytek nahradit. Je třeba vytvořit adekvátní rozptylové plochy pro pěší doplněné  
o zeleň plynule navazující na stávající parkovou úpravu,“ konstatuje místostarosta Pra-
hy 9 Marek Doležal a dodává: „Navíc nová zástavba v této části Proseka vytvoří nové 
lokální centrum. Je proto nezbytné, aby ruku v ruce s tím šla odpovídající občanská 
vybavenost.“  
Setkání s občany

Záměr rakouského investora je nyní posuzován v tzv. malém zjišťovacím řízení. To 
ukáže, jaký vliv má stavba na životní prostředí v této části Proseka. Ale vzhledem  
k tomu, že většina zdejších obyvatel má jen málo vědomostí o dosavadním – již leti-
tém – vývoji projektu Děčínského náměstí, vlastnických vztazích v místě, kompeten-
cích a možnostech městské části i každého z občanů, diskutovalo o tomto všem vedení 
radnice s občany, kteří projevili zájem, 16. února.

Na čem se usnesla  
Rada Městské části Praha 9

Druhé jednání Rady Městské části Praha 9 se uskutečnilo 1. února.
Park Vysočanská
Z rezervy rozpočtového provizoria MČ Praha 9 bylo převedeno 12 100 Kč na dofinan-

cování výstavby I. etapy Parku Vysočanská
Kdo může oddávat?
Funkcí oddávajícího na svatebních obřadech byli pověřeni tito členové Zastupitelstva 

Městské části Praha 9:  Lukáš Dančevský, Jan Poupě a Mgr. Zuzana Kučerová.
Členové školské rady při ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Novoborská
Rada Městské části Praha 9 jmenovala členy Školské rady při ZŠ Litvínovská 500  

a ZŠ Novoborská 371, kteří budou zastupovat zřizovatele:
• Mgr. Zuzanu Kučerovou členkou Školské rady při ZŠ Litvínovská 500, Praha 9
• Markétu Dostálovou členkou Školské rady při ZŠ Novoborská 371, Praha 9
Společnost Garáže Lovosická, s. r. o. 
Rada MČ Praha 9 rozhodla v působnosti valné hromady společnosti Garáže Lovosic-

ká, s. r. o., o změně zakladatelské listiny společnosti Garáže Lovosická, s. r. o. v článku 

Stanice metra Střížkov
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IV - Předmět podnikání doplněním o další obor činnosti, a to Realitní činnost, správu  
a údržbu nemovitostí. Dále jmenovala druhým jednatelem společnosti Milana Tučka.

Bezpečnostní komise
Místo Markéty Taraležkovové byl do funkce tajemníka Komise bezpečnostní Rady 

Městské části Praha 9 k 1. únoru jmenován Ing. Alexander Dellamária.
Pracovní skupina Krizového štábu MČ Praha 9
Ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a nařízení vlády ČR čís.
462/2000 Sb., o krizovém řízení podle § 11 jmenovala rada níže uvedené pra-

covníky úřadu „devítky“ do následujících funkcí Pracovní skupiny krizového štábu  
MČ Praha 9:

Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Toman Leoš - tajemník Úřadu MČ Praha 9
Zástupce vedoucího pracovní skupiny: Mgr. Vážanský Adam - zástupce starosty
Zástupce vedoucího pracovní skupiny: Ing. Davídek Zdeněk - člen Rady MČ Praha 9
Tajemník pracovní skupiny: Ing. Dellamária Alexander - referent KŘ
Členové pracovní skupiny:
Poupě Jan - zastupitel MČ Praha 9
Geletová Eva - vedoucí odboru vnitřní správy
Ing. Fiala Oldřich - vedoucí odboru živnostenského
Mgr. Sýkora Pavel - vedoucí odboru občansko správního
Ing. Příplata Josef - vedoucí odboru správy majetku
Mgr. Hrubý Petr - vedoucí odboru sociálního
Mgr. Morávek Pavel - vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Ing. Šíba Jan - vedoucí odboru ekonomického
Ing. Vaněk Václav - vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
RNDr. Kvačková Helena - vedoucí odboru školství a kultury
Ing. Borovička Martin - servis IT
Bezpečnostní rada MČ Praha 9
Ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a nařízení vlády ČR č. 462/2000 

Sb., o krizovém řízení podle § 11 byli tito pracovníci Úřadu Městské části Praha 9  
a složek záchranného bezpečnostního systému „devítky“ jmenováni do funkcí Bezpeč-
nostní rady MČ Praha 9:

Předseda bezpečnostní rady: Ing. Jarolím Jan – starosta
Členové bezpečnostní rady:
Mgr. Portlík Tomáš - zástupce starosty
Mgr. Vážanský Adam - zástupce starosty
Ing. Toman Leoš – tajemník ÚMČ
plk. Mgr. Hrdlička Ladislav – ředitel Policie ČR III.
Bc. Olič Vlastimil - ředitel Městské policie Praha 9
mjr. Ing. Mrózek Bohdan – HZS hl. m. Praha
Tajemník bezpečnostní rady: Ing. Dellamária Alexander – referent krizového řízení
Povodňová komise MČ Praha 9
Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, pod-

le § 79 odst. 1 jmenovala rada tyto pracovníky Úřadu městské části Praha 9  
a složek záchranného bezpečnostního systému „devítky“ do funkcí Povodňové komise  
MČ Praha 9:

Předseda komise: Ing. Jarolím Jan - starosta MČ Praha 9
Tajemník komise: Mgr. Morávek Pavel – vedoucí odboru životního prostředí a
dopravy
Členové komise:
Holeček Tomáš - člen Rady MČ Praha 9
mjr. Ing. Mrózek Bohdan - HZS hl. m. Prahy
npr. Bc. Boukal Štěpán – Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha III.
Kmenta Petr – Městská policie Praha 9
Ing. Vaněk Václav - vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
Ing. Příplata Josef - vedoucí odboru správy majetku
Ing. Dellamária Alexander - krizové řízení

Internetové kiosky 
Ve snaze umožnit svým obyvatelům snazší přístup k elektronickým dokumentům 

Úřadu MČ Praha 9 a dalších institucí v ČR zprovoznila Městská část Praha 9 v roce 2007 



��
síť bezdrátového připojení k internetu zdarma. Dále zřídila tzv. informační internetové 
kiosky, které jsou na bezdrátovou síť napojeny. 

Prostřednictvím těchto kontaktních míst určených pro širokou veřejnost se každý 
může připojit na důležité webové stránky. Jejich provoz zajišťuje na základě smluvního 
vztahu pro MČ Praha 9 odborná firma, která v případě výpadku nebo nefunkčnosti zaří-
zení operativně zabezpečí opravu. Pokud kiosek nefunguje, volejte na telefonní čísla: 
283 091 111, 283 091 508 nebo 283 091 520.

 
Umístění internetových informační kiosků:
• Novovysočanská 505/8 
• Lovosická 440/40 
• Sokolovská 324/14 
• Litvínovská 600/1 
• Novoborská 371/10 
• Na Balabence 800/7 
• Litvínovská 500/5 
• Špitálská 789/4 
• Pod Táborem 300/7 

Granty rozděleny
Finanční prostředky v celkové výši 1 500 000 Kč určené na Granty v roce 

2011 rozdělilo Zastupitelstvo MČ Praha 9 na svém třetím zasedání 1. března.

Grantový program č. 1 - Využití volného času dětí a mládeže - získal 350 000 
Kč.

Grantový program č. 2 - Podpora provozu, případně příspěvky na nájmy veřejně 
přístupných tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9 – má k dispozici 450 000 Kč.

Dalších 200 000 Kč bude rozděleno v rámci grantového programu č. 3 - Životní 
prostředí a kulturní činnost.

Grantový program č. 4 - Humanitární a sociální - může počítat s příspěvkem  
ve výši 400 000 Kč.

Grantový program č. 5 - Protidrogový a prevence kriminality – má k dispozici  
100 000 Kč.

Bydliště na radnici? I to je zákon
Na vysočanské radnici je k trvalému pobytu hlášeno na tisíc lidí. Z 53 tisíc obyvatel 

Prahy 9 je to tedy 1,9 % lidí. Zarážející číslo je naplněním zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel).

Na počátku účinnosti zákona o evidenci obyvatel plnil institut trvalého pobytu občana 
na adrese sídla ohlašovny to, co se očekávalo. Na adrese sídla ohlašovny měl evido-
ván trvalý pobyt občan, kterého nebylo možné žádným způsobem lokalizovat, ať je to 
dítě, které bylo nalezeno, ale nebyla známa matka, nebo při utajeném porodu, jestliže 
matka chtěla utajit svoji identitu apod. 

Proč přibývá počet přihlášených?
Ovšem kromě lidí, u nichž nelze přesně identifikovat adresu pobytu, se množí přípa-

dy osob, kterým obce ve správním řízení ruší trvalý pobyt, ať už z důvodu, že trvalý 
pobyt byl zaevidován na základě neplatných, padělaných dokladů, nebo že objekt byl 
odstraněn, zbourán apod., ale zejména se jedná o řízení o zrušení trvalého pobytu na 
návrh oprávněné osoby.  

Stávají se i případy, že občané přijdou na ohlašovnu a řeknou, že se tam chtějí při-
hlásit. Některé obce, bohužel, občanům vyhoví a přihlásí je na adresu ohlašovny, což 
je v rozporu se zákonem. A v poslední době se také stává poměrně „módní záležitostí“ 
účelové rušení trvalého pobytu na faktické adrese, hlavně z důvodu „ukrýt“ se před 
exekutorem, soudními obsílkami či třeba jen před nespokojenými zákazníky. Je evi-
dentní, že tyto občany jsme na ohlašovně nechtěli. Institut trvalého pobytu na adrese 
ohlašovny byl vytvořen pro jinou kategorii lidí, pro ty, které nebylo možné nějakým 
jiným způsobem zaevidovat, pro ty, kteří nemohou splnit požadavky podle § 10 zákona 
o evidenci obyvatel. 

•

•

•

•

•
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Za Úřad MČ Praha 9 musím říct, že se snažíme všemi dostupnými zákonnými pro-

středky zabránit výše uvedeným případům účelového rušení trvalého pobytu z důvodu 
získání trvalého pobytu na ohlašovně.

Snaha lidí být hlášen na ohlašovně sílí, což je patrné i z počtu žádostí o zrušení trva-
lého pobytu, který náš odbor vyřizuje. Například v roce 2006 bylo podáno celkem 136 
žádostí o zrušení trvalého pobytu, ale v roce 2009 už jich bylo 180.

Změny zákonů jsou nevyhnutelné 
Problém je to poměrně zásadní a jeho řešení nebude jednoduché. Vše mají v rukou 

naši zákonodárci, respektive Ministerstvo vnitra ČR, které by mělo co nejdříve připra-
vit návrh na změnu zákona tak, aby nemohlo docházet k jeho účelovému zneužívání, 
o kterém již na ministerstvu dlouhou dobu vědí. A že to nebude změna jen jednoho 
zákona, je už teď nad slunce jasné.

Mgr. Pavel Sýkora, vedoucí OOS

Přátelský bowling popáté 
 a opět úspěšně

Již 5. ročník bowlingového turnaje O pohár starosty Prahy 9 připravil  
17. února pro základní a mateřské školy, které zřizuje, odbor školství a evrop-
ských fondů Městské části Praha 9.

Přizvána byla gymnázia z deváté městské 
části a také záchranné složky státu – Policie 
ČR, Městská policie Praha, Útvar prevence 
DDH. Zúčastnili se rovněž zaměstnanci Úřa-
du MČ Praha 9. Starosta Jan Jarolím turnaj 
zahájil a zúčastněným popřál úspěch slovy 
„makejte“. 

Všichni se snažili o co nejlepší výsled-
ky a současně se výborně bavili. Poháry  
a ceny vítězným družstvům předala spolu se 
starostou radní pro oblast školství Zuzana 
Kučerová.  

Oblíbený bowlingový turnaj představuje 
příjemné poděkování učitelům z naší měst-
ské části. A protože by každý chtěl putov-
ní bowlingovou kouli, již dnes se všichni těší 
na další ročník a jsou opět připraveni naplno 
„makat“

Farmářské trhy na Proseku 
Po obchodních galeriích Fénix a Harfa, které organizují farmářské trhy ve Vysoča-

nech, se pro tyto oblíbené akce otevřelo také 
prostranství u polikliniky na Proseku. 

„Dosavadní poznatky z nedávné obnovy 
farmářských trhů v několika částech Pra-
hy jednoznačně potvrdily prospěšnost jejich 
pořádání. S vědomím, že zájem spotřebi-
telů o nabídku čerstvých produktů je trvalý  
a současně jsou podporováni čeští pěstitelé 
a chovatelé, schválila také Rada MČ Praha 9 
spolupořadatelství vlastních devítkových far-
mářských trhů,“ konstatuje zástupce starosty 
Adam Vážanský. 

Konkrétně se budou konat na parkovišti  
u polikliniky Prosek, a to vždy v sobotu od 9 
do 16 hodin, kdy tato plocha není využívá-
na klienty místního zdravotnického zařízení. 
Vhodně by měly doplnit a rozšířit nabídku obdobných trhů ve Vysočanech, připravova-
ných obchodními centry Fénix a Harfa.

Bowlingový turnaj O pohár starosty  

Farmářské trhy na Proseku
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Devátá městská část ve smlouvě uzavřené s pořadatelem trhů na zkušební období 

od 1. 4. do 31. 12. 2011 jednoznačně vymezila sortiment prodávaného zboží tak, aby 
plně odpovídal charakteru těchto kdysi oblíbených trhů a sledovanému záměru poskyt-
nout veřejnosti požadované čerstvé výrobky domácí provenience, případně doplňky 
související s udržováním lidových tradic.

Ze Zastupitelstva MČ Praha 9
4. Zastupitelstvo MČ Praha 9 se uskutečnilo na vysočanské radnici 
26. dubna. Kromě jiného projednalo…

Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2010 
Zastupitelstvo bez výhrad schválilo závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2010 s těmito 

výsledky hospodaření podle skutečného plnění k 31. 12. 2010: 
• příjmy celkem  639 750,39 tis. Kč 
• výdaje celkem 673 822,84 tis. Kč 
• aktiva = pasíva 3 947 514,60 tis. Kč 
Udělení Grantů Městskou částí Praha 9 v roce 2011 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Usnesení Rady MČ Praha 9 č.141/11, kterým bylo 

schváleno rozdělení Grantů v roce 2010 v částkách do 50 000 Kč a je zveřejněno na 
webových stránkách MČ Praha 9 a na úřední desce. Dále schválilo udělení Grantů 
Městskou částí Praha 9 v roce 2011 ve výši 374 417 Kč v rámci Programu „Podpora 
provozu, případně příspěvky na nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení“  
v částkách nad 50 000 Kč.

I o prázdninách do mateřské školy
Také v letošním roce vychází Městská část Praha 9 vstříc rodičům a nabízí prázdnino-

vý provoz mateřských škol.
Už od jara se rodiče ptají na to, zda bude mít jejich mateřská škola otevřeno i v době 

letních prázdnin, protože „nemají hlídání“ svého potomka. Z hlediska dětí by sice bylo 
lepší, aby o prázdninách byly buď s rodiči doma, nebo docházely do své mateřské 
školy, ale mnohdy to není možné. Pak je třeba promyslet, jak dítěti pobyt v neznámé 
mateřské škole co nejvíce usnadnit.

Prázdninový provoz MŠ na „devítce“
Všechny mateřské školy budou v provozu až do pátku 1. července 2011.
4. 7. – 15. 7. MŠ Kovářská
18. 7. – 29. 7. MŠ U Vysočanského pivovaru
1. 8. – 12. 8. MŠ Novoborská
15. 8. – 26. 8. MŠ Pod Krocínkou
29. 8. – 31. 8. Přípravný týden: všechny mateřské školy jsou zavřené
Od 1. 9. 2011 všechny MŠ opět v provozu
Praha 9 přivítala studenty z Moldávie
Dvacetičlenná skupina třinácti až sedm-

náctiletých žáků z několika moldavských 
lyceí přijela do České republiky 12. června 
na pozvání Městské části Praha 9 v rámci 
dohody o vzájemné spolupráci mezi „devít-
kou“ a okresem Anenii Noi, kterou jejich 
představitelé podepsali v květnu 2008. 

Dlužno dodat, že pobyt u nás si chlapci  
a dívky museli zasloužit. Zájem o něho pro-
jevily stovky žáků lyceí z anenii-noiském 
okrese, takže komise jich nakonec s přihléd-
nutím ke školnímu prospěchu, schopnostem 
a zájmům vybrala dvacet.

Moldavané si během svého dvanáctiden-
ního pobytu prohlédli starou Prahu včetně 
Pražského hradu, Karlova mostu, Staro-
městské radnice, navštívili botanickou zahradu s tropickým skleníkem Fata Morga-
na, historický hrad Karlštejn, Dinopark na střeše obchodního centra Harfa, přijal je 
starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím i moldavský velvyslanec. V Základní škole 
Litvínovská 600 si udělali obrázek o úrovni našeho školství a na oplátku předvedli něco 

Moldavští studenti při přijetí u starosty
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ze svých dovedností – hlavně se zpívalo a tancovalo. A protože Česká republika není 
jen Praha, prohlédli si hosté z Moldávie také zámek v Loučeni, seznámili se s výrobou 
skla v Železném Brodě, prohlédli si Bozkovské dolomitové jeskyně, putovali v Krkono-
ších po Harrachovsku a vypravili se i na Sněžku. V Liberci se bavili v plaveckém centru 
Babylon. 

Stejně jako moldavské děti navštívily Českou republiku, mohou odjet za poznáním 
do Moldávie chlapci a dívky ze základních škol Prahy 9. Případným zájemcům zpro-
středkuje cestu MČ Praha 9 v rámci dohody o spolupráci s okresem Anenii Noi. 

Spolupráce Prahy 9 a Moldávie
MČ Praha 9 je prvním subjektem na české i evropské úrovni, který navázal konkrétní 

spolupráci s jedním ze 42 okresů Moldavské republiky, s okresem Anenii Noi nacháze-
jícím se v jihovýchodní oblasti republiky Moldávie. Na severu hraničí s hlavním měs-
tem Kišiněvem. Vyznačuje se  bohatstvím úrodné zemědělské půdy, na níž převažují 

ovocné sady a vinice. Moldav-
ská vína patří k ceněným díky 
množství slunečního svitu, 
teplotě a vysoké cukernatos-
ti, které z něj vytvářejí těžší  
a aromatická potěšení pro sku-
tečné znalce. Moldávie ovšem 
není jen o víně a zemědělství, 
jsou tu také průmyslové oblas-
ti, které mají snahu se rozvíjet. 
Vítají samozřejmě i zahraniční 
investice, což je prostor pro 
aktivity českých podnikatelů. 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
kultury a obchodu mezi MČ Pra-
ha 9 a moldavským okresem 
Anenii Noi se týká rozšiřování  

a prohlubování vztahů v oblasti kultury a umění, turistiky a sportu, podpory společných 
uměleckých výstav, výměn hudebních a koncertních těles a turistických či sportovních 
delegací. Hovoří rovněž o obchodní spolu práci, v níž MČ Praha 9 hraje roli zprostřed-
kovatele pro české firmy, které by chtěly v Moldávii investovat.

Hlasování o nejlepšího  
podnikatele Prahy 9

Začátkem května byla zahájena soutěž Era pod-
nikatel Prahy 9, kterou organizuje Městská část 
Praha 9 ve spolupráci s Poštovní spořitelnou. Kaž-
dý občan má nyní šanci hlasovat pro svůj oblíbený 
obchod, živnostníka, řemeslníka, restauraci nebo 
kulturní akci Prahy 9 a zapojit se tak do soutěže  
o zajímavé ceny. Výherci jsou losováni každý měsíc 
až do 15. září.   

Ve středu 9. června byly poprvé uděleny ceny 
třem vylosovaným šťastlivcům, kteří nominovali 
svého favorita do ankety Era podnikatel Prahy 9. 
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo ve finanč-
ním centru Poštovní spořitelny v ulici Krátkého  
v Praze 9.  Výherkyně paní Jana Pozlovská a paní 
Jana Ernigerová si zde z rukou delegátů Poštov-
ní spořitelny Ing. Petra Cihelníka a Martina Stein-

bruckera převzaly cestovní batohy Era a také poukaz na založení Era osobního účtu 
včetně jeho ročního vedení zdarma.   

Podle oceněných je anketa velice dobrý způsob, jak zviditelnit podnikatele v Praze 9. 
„Je příjemné slyšet přímo od soutěžících, že tato anketa má opravdu smysl. Chceme 
dát lidem jednoduchou možnost, jak ocenit jejich oblíbený obchod nebo službu v Praze 
9. Zároveň si myslím, že i pro podnikatele má toto hlasování určitě velkou vypovídající 
hodnotu,“ říká k soutěži Petr Cihelník, ředitel pražského regionu Poštovní spořitelny.

Moldavští studenti v ZŠ Litvínovská

OBCHODY SLUŽBY ŘEMESLNÍCI
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Využijte i vy tuto jedinečnou příležitost a zvolte svého nejlepšího podnikatele v Praze 

9. Svým hlasem máte navíc možnost získat šikovný cestovní batoh a Era osobní účet 
na 1 rok zdarma.

Ze Zastupitelstva MČ Praha 9
 

5. Zastupitelstvo Městské části Praha 9 se konalo 21. června. Kro-
mě jiného projednalo a schválilo:

• Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. čtvrtletí 2011. V tomto období 
činily příjmy 88 877,86 tis. Kč a výdaje 90 931,04 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpá-
ny na 18,25 % ročního objemu rozpočtu, v oblasti příjmů se dosáhlo plnění 17,98 % 
ročního objemu rozpočtu.

• Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 o účelovou investiční dotaci z rozpočtu Hl. m. 
Prahy ve výši 15 000 tis. Kč na realizaci investiční akce MŠ U Vysočanského pivovaru 
- výstavba pavilonů I. etapa.

• Záměr realizace sportovního zázemí TJ PRAGA v areálu ve Vysočanech a jme-
novalo komisi pro řešení realizace tohoto záměru. Předsedou komise se stal místosta-
rosta Prahy 9 Adam Vážanský.

• Udělení grantu z dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb 
(V. program), a to na podporu pečovatelské služby v roce 2011 Středisku sociálních 
služeb MČ Praha 9 ve výši 267 900 Kč

Sousedíkova – nová ulice ve Vysočanech
Vysočany mají novou ulici – Sousedíkovu. V květnu se na tom usnesla Rada hl. m. 

Prahy. Ulice vychází západním směrem z jižního konce ulice Pod Spalovnou a slepě 
končí před východním koncem ulice Jana Přibíka. Nese jméno vynálezce a průmyslníka 
Josefa Sousedíka.

„Josef Sousedík byl významným meziválečným vynálezcem v oboru elektrických 
strojů. Jeho firma například dodala motory a další elektrickou výzbroj pro pražské 
trolejbusy Tatra T86. A přestože jeho život byl spojený se Vsetínem, jsem rád, že Sou-
sedíkovo jméno nese naše vysočanská ulice. Vždyť do bývalé průmyslové zóny, kde se 
nacházely podniky světového jména, patří i jména vynálezců světového formátu,“ říká 
místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.

Josef Sousedík
18. prosince 1894 – 15. prosince 1944 
Po dokončení měšťanské školy se vyučil strojním zámečníkem. V roce 1912 nastoupil 

do firmy Bartelmus-Donát v Brně, kde pracoval až do vypuknutí 1. světové války, v 
posledních letech jako vedoucí. V srpnu 1914 narukoval, po skončení války se přihlásil 
jako dobrovolník do československé armády do bojů na Slovensku. Do Vsetína se vrátil 
v roce 1919, otevřel elektrotechnickou živnost a postupně ji rozšířil na moderní továr-
nu s více než 300 zaměstnanci. V roce 1920 přihlásil svůj první patent – automatický 
spouštěč. 

Odmítl nabídku zlínského podnikatele Tomáše Bati na vytvoření společného podniku, 
a když se později v důsledku hospodářské krize dostal do potíží, získala jeho podnik v 
roce 1934 v konkursu společnost Ringhoffer-Tatra. Josef Sousedík zde pracoval až do 
roku 1940 na ředitelském místě. Poté nadále s podnikem spolupracoval, ale v důsledku 
válečných událostí pouze jako soukromník. Jeho elektrotechnická továrna také sestro-
jila mnoho komponent motorového vozu řady M 290.0 (tzv. Slovenská strela). Mimo 
to jeho podnik dodal i část elektrické výzbroje (hlavně motory) pro pražské trolejbusy 
Tatra T86. Prototyp tohoto trolejbusu byl jedním ze tří, které trolejbusovou dopravu v 
Praze zahajovaly.

Celkem je jméno Josefa Sousedíka uvedeno u více než 50 patentů z oblasti elektro-
techniky a strojírenství (některé z nich byly i patenty světovými). Patřily mezi např. 
letadlo s kolmým startem, elektrické kormidlo pro motorové lodě, pohony kolejových a 
silničních vozidel, elektrické stroje určené k užití v průmyslu apod. Podílel se na vývoji 
benzinoelektrického hnacího agregátu pro motor rychlovlaku Slovenská strela, který 
maximální dosahovanou rychlostí 150 km/hod. patřil ve své době k nejrychlejším vla-
kům na světě. V knize Naše dráhy ve 20. století je o ní tento text: „V roce 1938 dokázal 
tento vlak vlaků urazit vzdálenost 398 km mezi Prahou a Bratislavou za 4 hodiny a 
18 minut (i s tříminutovou zastávkou v Brně). To představuje průměrnou rychlost 92 
km v hodině. Tyto hodnoty se podařilo překonat až výkonným elektrickým lokomoti-
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vám téměř po šesti desetiletích díky miliardovým investicím do koridorové trati Praha 
– Břeclav.“ Dalším vynálezem byl elektromobil s hybridním pohonem, který dosahoval 
rychlosti 70 km za hodinu. Byl patentován ve třiadvaceti zemích světa.

Sousedíkovy patenty bohužel propadly, protože stát je po válce nezaplatil a tak 
republika přišla o značné sumy peněz a práva na špičkové vynálezy, které okamžitě 
převzaly jiné země. Některé své vynálezy skrýval ve válečných letech, aby se nedosta-
ly do služeb nacistických okupantů, další patenty zamýšlel podat až po válce „To bude 
můj dar nové republice,“ říkával.

Josef Sousedík byl aktivní také v politickém a společenském životě. V letech 1927–
1938 byl dvakrát zvolen starostou Vsetína a působil i ve funkci starosty okresu. Velmi 
se zasloužil o rozvoj města. 

Za války se aktivně zapojil do proti-
nacistického odboje, udržoval styky se 
skupinou Clay Eva. Byl několikrát zatčen 
a během výslechu 15. prosince 1944 po 
potyčce s důstojníkem Gestapa zastřelen. 
Po válce mu prezident Edvard Beneš udělil 
Válečný kříž in memoriam.

Po roce 1948 se komunisté snažili 
památku na Josefa Sousedíka vymazat, 
jeho rodina ve Vsetíně byla perzekuována. 
Kapitalista, který byl vlastenec a odbojář, 
nepasoval komunistům do třídního profi-
lu. Sňali pamětní desku z budovy okres-
ního úřadu, rodina byla okradena o dům 
a dětem bylo znemožněno studovat. Josef 
Sousedík byl rehabilitován teprve po roce 
1989.

Úředníci z „devítky“ řeší dotazy  
rychle a spolehlivě

I když z červencového výzkumu společnosti SODATSW, jež sledovala rychlost a kva-
litu práce úředníků statutárních měst a městských částí v Praze, vyplynulo, že ptát se 
úředníků na jednoduché věci je ztráta času, protože informace, které většina z nich 
poskytne, jsou neúplné nebo dokonce chybné, neplatí to pro Prahu 9. Její úředníci na 
pomyslném žebříčku kvality obsadili výborné druhé místo, ještě s kolegy z Prahy 22. 
Nejlépe uspěl v testu Magistrát města Jihlavy.

To, že přesně a nejrychleji dokáže Úřad Městské části Prahy 9 odpovědět občanům 
na jejich dotaz, ukázal už průzkum společnosti Factum Invenio začátkem dubna roku 
2008. Byl součástí velkého porovnávacího žebříčku 206 obcí s rozšířenou působností  
a 22 správních obvodů Prahy s názvem „Město pro byznys“.

Rok účinné pomoci pro seniory  
a zdravotně hendikepované 

Městské části Praha 9 se v září loňského roku podařilo díky získaným finančním 
prostředkům z grantu zakoupit deset kusů mobilních dohledových jednotek Senior 
Inspect. 

Vedoucí sociálního odboru Petr Hrubý, z jehož popudu tato prospěšná pomoc vzešla, 
uvádí, že stávající uživatelé hodnotí službu velmi pozitivně. Zájemcům jsou mobilní 
jednotky půjčovány zdarma, a to po dobu jednoho roku. Městská část Praha 9 přispívá 
měsíčně na provoz jednotky částkou 350 Kč, uživatel služby tak doplácí pouze 200 Kč 
měsíčně.  Nabídka platí pro seniory starší 65 let či zdravotně hendikepované občany s 
trvalým bydlištěm v Praze 9. Podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, se jedná o registrovanou sociální službu, a proto je možné 
využít příspěvku na péči poskytovaného sociálním odborem, oddělením dávek a soci-
ální péče Úřadu MČ Praha 9.

Josef Sousedík s  T.G. Masarykem
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Jak služba funguje?
Pomocí mobilní jednotky, propojené přes telefonní síť mobilního operátora na asis-

tenční centrálu, se můžete v případě potřeby spojit ihned z kteréhokoli místa v České 
republice s dostupnou sítí mobilního operátora Telefonica O2 s asistenční službou. 
24hodinová asistenční služba zabezpečí po 7 dní v týdnu, 365 dní v roce  jistotu oka-
mžité interakce v případě nouzové situace či náhlé zdravotní indispozice. Vyhledávací 
služba umožní lokalizaci v případě komplikací doma i v terénu. K tomuto stačí pouze 
stisk nouzového tlačítka. Jakmile asistenční centrála dostane signál, je ihned schopna 
na základě předem uvedených údajů kontaktovat rodinné příslušníky, pečovatelskou 
službu, lékaře nebo ambulanci. Aby se mohli uživatelé volně pohybovat s jistotou, že 
pomoc přivolají z jakéhokoli místa, nosí mobilní dohledovou jednotku s nouzovým tla-
čítkem vždy při sobě, např. na krku nebo za pasem. 

Pražský primátor na „devítce“
Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda zavítal v pondělí 19. září 
na „devítku“. 

Čekaly ho tady příjemné oficiali-
ty - spolu se starostou MČ Praha 9 
Janem Jarolímem přestřihl pásku  
v nově otevřeném denním sta-
cionáři pro osoby s Alzheime-
rovou chorobou v Hejnické ulici  
a společně s ředitelem Záchranné 
zdravotnické služby hl. m. Prahy Zdeň-
kem Schwarzem otevřel nové stano-
viště záchranné služby na Proseku.  
Na vybudování obou objektů se 
pražský magistrát významně finančně 
podílel. 

Závěr návštěvy primátora  patřil set-
kání s obyvateli Prahy 9, jichž se nej-
více dotýká plánovaný rozvoj území 
Rokytka. Beseda s nimi se uskutečnila 
v klubovně Ragbyového klubu Praga.

První problematická ubytovna  
ve Skloněné se bourá

Demolice první z pěti problematických ubytoven ve Vysočanech začala  
ve středu 21. září. 

Ubytovny ve Skloněné ulici ve Vyso-
čanech, tzv. teskobaráky, byly posta-
veny koncem 60. let minulého století 
pro dělníky na stavbě železničního uzlu 
Libeň-Horní nádraží. Měly charakter 
dočasné stavby a na jaře roku 2008 
skončila stanovená doba jejich život-
nosti. Jejich majitelé je však využívali 
dále. V původně nouzových stavbách 
přebudovaných na ubytovny přespáva-
li dělníci ze Slovenska, Ukrajiny a dal-
ších zemí, často bez dokladů, povolení 
k pobytu v ČR a pracovního povolení, 
jak ukazovaly poměrně časté kontroly 
cizinecké policie. 

Den „D“ nastal 21. září. Demolice první problematické ubytovny ve Skloněné ulici 
začala poté, co byl objekt zkontrolován, zda je prázdný, je odpojen přívod elektřiny, 

Primátor Boh. Svoboda při setkání s občany MČ Praha 9
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vody a podobně. Protože vlastník ubytovny na nařízení k odstranění stavby nereago-
val, jde bourání objektu na účet radnice. Ta však bude náklady s tím spojené na něm 
dodatečně požadovat.

Významné osobnosti převzaly ocenění
Historicky druhé předávání Cen Městské části Prahy 9 a Cen starosty Měst-

ské části Praha 9 se uskutečnilo 13. září v obřadní síni vysočanské radnice. 
Ocenění předal starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím. 

Čestný občan Městské části Praha 9
PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. (1928)  
Spisovatel, scénárista, publicista, muziko-

log, pedagog. Čtenáře, diváky a poslucha-
če uchvacuje neobyčejným rozsahem své-
ho vzdělání, blízký je jim svou schopností 
vnímat a podat i vážné situace s osobitým 
humorným nadhledem. Jeho umělecké půso-
bení zasahuje do mnoha kulturních oblastí. 
Je osobností neuvěřitelné šíře především 
historických a hudebních zájmů a znalostí.

Rodák z Batelova na Vysočině po přestě-
hování do Úval a pak do Prahy vyrůstal ve 
Vysočanech, kde chodil do měšťanské ško-
ly. Poté absolvoval pražský Učitelský ústav  
a posléze vystudoval Filosofickou fakultu UK. 
Jako student působil v redakci studentského 
časopisu Předvoj, v padesátých letech pra-
coval v Čs. rozhlase ve vzdělávací redakci, 
učil jako asistent na AMU, pracoval také na 
ministerstvu školství jako tiskový tajemník. 
Později byl dramaturgem a poté uměleckým 
vedoucím Laterny magiky. Od roku 1960 má 

svobodné povolání. 
Za trvalý přínos pro českou kulturu obdržel roku 2003 od ministra kultury resortní 

medaili Artis Bohemiae Amicis, v roce 2005 byl zvolen do předsednictva Masarykova 
demokratického hnutí. S manželkou Janou má dva syny a těší se ze sedmi vnoučat.

Cena Městské části Praha 9
Libuše Havelková (1924)
Herečka. Zasloužilá členka pražského Národního 

divadla, v němž působila 30 let. Je rodačkou z Českých 
Budějovic, kterou zájem o herectví přivedl do Prahy  
v roce 1942 na Státní konzervatoř. Po jejím uzavření 
za německé okupace byla nasazena na práci v Němec-
ku, konzervatoř však absolvovala hned po osvoboze-
ní a vzdělání si doplnila ještě na DAMU. Stála rovněž  
u zrodu studentského divadla Disk.

Pedagogicky působila již od roku 1952 na DAMU  
a pak se věnovala studentům na pražské konzerva-
toři.

Na svém kontě má řadu výrazných divadelních a fil-
mových rolí, stejně jako postav v mnoha televizních 
pořadech a hlavně v pohádkách. 

Je maminkou dcery Daniely a syna Ondřeje, známé-
ho herce, zpěváka a muzikanta, má čtyři vnoučata.

V Praze 9 bydlí Libuše Havelková od roku 1960. 
Je pozornou pozorovatelkou proměn ve svém okolí  
a propagátorkou místních kulturních památek a zají-
mavých vycházek. 

PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.

Libuše Havelková
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Doc. dr. Ing. arch. Otakar Kuča 

(1927)
Architekt a designer. Narodil se v Ostra-

vě, v roce 1953 dokončil Fakultu archi-
tektury ČVUT v Praze. Na ní také dosá-
hl kandidatury technických věd – obor 
krajinářská architektura. Docenturu  
a doktorát pak získal na Technické uni-
verzitě v Západním Berlíně. Po ukončení 
ČVUT tam pracoval jako asistent, později 
jako výzkumník ve Výzkumném ústavu 
výstavby a architektury v Praze. V roce 
1973 přešel do firmy SÚRPMO jako pro-
jektant, od roku 1992 působí jako archi-
tekt a designer ve svobodném povolání. 
Externě vyučuje na AVU a UMPRUM, je 
členem Velké rady IFLA – Mezinárodní 
federace architektů krajinářů. Měl samo-
statné výstavy v zahraničí, kde se zúčast-
nil také přehlídek čs. architektury a umě-
ní, je spoluautorem několika odborných 
publikací.

Má dva syny a dceru a šest vnoučat.
S Prahou 9 je zásadně a trvale spojen 

prostřednictvím originálního Parku Přátel-
ství na Proseku. Je autorem návrhu jeho 

původní podoby a později se podílel i na jeho úspěšné revitalizaci. 

MUDr. František Neradílek (1939)
Lékař, odborník v oboru rehabilitace a léčby bolesti. Medicínu vystudoval na lékař-

ské fakultě UK v Hradci Králové. 
Po promoci v roce 1962 absolvo-
val dvouleté postgraduální školení  
v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, 
poté až do roku 1974 působil jako vojen-
ský útvarový lékař. Vzhledem k posto-
jům v roce 1968 i neskrývané křesťan-
ské orientaci byl propuštěn do zálohy  
v roce 1974. Po propuštění z armády 
byl shodou šťastných okolností přijat 
jako lékař na rehabilitační oddělení 
nemocnice ve Vysočanech v Praze 9. 
Od počátku rehabilitační praxe věno-
val pozornost chronické bolesti, která 
neměla dostatečný prostor na tehdej-
ší akademické půdě. V roce 1984 byl 
jmenován primářem rehabilitačního 
oddělení. 

Významné publikační a organizační 
aktivity Františka Neradílka vedly po 

listopadu 1989k jeho zvolení do funkce předsedy nově vzniklé samostatné Společnosti 
pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP (SSLB).

František Neradílek má dceru lékařku, syna právníka a pět vnoučat. V současnosti 
je pracujícím důchodcem, působícím stále jako vedoucí poradny pro léčbu bolesti na 
Poliklinice Prosek. 

Cena starosty Městské části Praha 9
Martina Drijverova (1951)
Prozaička, spisovatelka knih pro děti a mládež, autorka televizních pořadů, rozhlaso-

vých her, seriálů, audiokazet a divadelních her. Narodila se moravské matce a holand-
skému otci. Ten jí umožnil (po maturitě v roce 1968) studium Dějin umění na pařížské 
Sorbonně. Po návratu studovala na pražské FAMU (katedra produkce) a přivydělávala 

Doc. dr. Ing. arch. Otakar Kuča

MUDr. František Neradílek
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si překlady. Protože se jí překláda-
né pohádky nelíbily, rozhodla se pro 
vlastní tvorbu. Píše pro děti a mládež 
- od 3 do 18 let. Její texty obsahují 
osobitý humor, je přesvědčena, že s 
úsměvem a dobrou myslí lze v životě 
vzdorovat v podstatě všemu. 

Třicet osm let žije s manželem Ja-
nem Otčenáškem, režisérem, dra-
maturgem a scénáristou. Má dvě 
děti. 

Šedesát knih Martiny Drijverové 
vzniklo v Praze na Střížkově, kde již 
27 let bydlí. Váží si klidu v této obci, 
vzrostlých stromů, chráněného úze-
mí Prosecké skály a zejména přá-
telské atmosféry malé čtvrti, kde se 
všichni víceméně znají. 

Soňa Holubová (1935)
Sportovkyně, bývalá reprezen-

tantka ve volejbalu, mistryně spor-
tu. Ve svých 14 letech se začala na 
vysočanském Tyršově cvičišti věno-
vat lehké atletice. Byla držitelkou 
dorosteneckých rekordů v trojbo-
ji a ve vrzích diskem, koulí a oště-
pem. Závodně hrála také basket  
a házenou. Od roku 1953 působila 
jako smečařka ligového čakovické-
ho družstva a poté Spartaku ČKD 
Stalingrad, resp. ČKD Praha, poté 
se změněným názvem Bohemians 
Praha, v reprezentačním volejbalo-
vém družstvu Československa pak 
permanentně v letech 1955 – 1964. 
S národním mužstvem získala v roce 
1955 na mistrovství Evropy v Buku-
rešti zlatou medaili, v roce 1958 na 

stejném turnaji v Praze stříbrnou medaili a v roce 1960 na mistrovství světa v Brazílii 
medaili bronzovou. 

Soňa Holubová po vystudování střední ekonomické školy nastoupila jako úřednice 
ČKD Praha, závod Elektrotechnika, kde pracovala až do důchodu. Je maminkou dvou 
dcer, má čtyři vnoučata a dvě pravnoučata. 

Vlasta Křišťanová (1962)
Cvičitelka a organizátorka volnočasových aktivit. 

Její obdivuhodné působení v lokalitě Prosek se dotý-
ká především zdravého a smysluplného vývoje dětí 
a jejich prostřednictvím se jí daří sbližovat a aktivo-
vat také rodiče. Skromným, nezištným, obětavým 
a lidským přístupem dosahuje běžně nevídaného 
stmelování sídlištní prosecké komunity. 

Více než 20 let vede v tělocvičně SK Prosek cviče-
ní předškolních dětí a cvičení matek s nejmenšími 
dětmi. Každá hodina je zajímavě připravena, stá-
le se objevují jiné prvky, používají různé pomůcky  
a nářadí. Typický pro ni je citlivý přístup k méně 
šikovným dětem, které si na větší kolektiv muse-
jí teprve zvyknout. Důležité také je, že poplatek za 
cvičení je nízký a bez problému na něj dosáhnou  

Martina Drijverova

Soňa Holubová

Vlasta Křišťanová
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i vícečetné rodiny s omezeným rozpočtem. Vlasta Křišťanová je mámou tří synů a pra-
cuje jako školnice v Základní škole Novoborská. 

Petr Kmenta (1951)
Policista. U Městské policie hlavního města 

Prahy pracuje od roku 1993. A od roku 1995 
plní vrchní komisař Petr Kmenta úkoly výkonu 
služby v naší lokalitě, v současnosti konkrétně 
jako zástupce ředitele Obvodního ředitelství MP 
Praha 9. A pokud máte možnost strávit s ním 
určitý čas na pracovišti, dobře pochopíte, proč 
zdůrazňuje význam komunikace a vztahů se 
spolupracovníky. Jak sám říká, vždy si zakládal 
na tom, že dobře vychází s podřízenými. Zastá-
vá názor, že nejdůležitější je kolegiální atmo-
sféra a správná parta. 

Petr Kmenta pochází z Telče, kde maturoval na 
gymnáziu. Po maturitě absolvoval roční nástav-
bové studium počítačové techniky v Brně, poté 
nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím ukončení zůstal v armádě u letectva, 
kde v Klecanech zastával funkci technika do roku 1992. V následujícím roce přechází 
do služeb Městské policie Praha. Prošel základními funkcemi, strážníkem počínaje. Má 
dva syny, vnuka a vnučku.  

Jan Schütz (1949)
Policista. Jan Schütz se narodil v Jab-

lonci nad Nisou, po čase se vrátil s rodiči 
do Prahy, kde žil až do roku 1972. Snaha 
získat pro rodinu byt ho posléze přivedla 
na Šumavu. Pracoval u Vojenských lesů 
Sušice. Pak se opět se vrací do Prahy, kde 
je zaměstnaný u stavebního podniku. Byt 
však nakonec získává v Benátkách nad 
Jizerou, kde žije dosud. Po listopadu 1989 
se rozhodl změnit profesi. V roce 1993 
nastoupil u Městské policie hlavního měs-
ta Prahy. Od roku 1995 plní úkoly výkonu 
služby na území deváté městské části. Do 
své současné funkce zástupce Obvodního 
ředitelství MP Praha 9 pro výkon služby 
okrskářů prošel rovněž postupně v růz-
ných funkcích. 

Také on vyznává kolegiální a přátelské 
vztahy, na svém kontě má řadu přesčaso-
vých hodin bez nároku na odměnu. 

Násilníka usvědčily i kamery
Rekonstrukce kriminálního případu, který se odehrál letos v polovině dubna ve Vyso-

čanech, se uskutečnila 5. září. Násilníka, jenž podpálil na lavičce spícího muže, dopadli 
kriminalisté i díky kamerovému systému.

Šestnáctého dubna v půl třetí ráno šel z baru v Praze 9 sedmatřicetiletý muž k auto-
busové zastávce Vysočanská, odkud chtěl jet domů. Tady si ale všiml muže spícího na 
lavičce, což ho podle jeho slov rozčílilo, a tak se jej pokoušel probudit. Když spící muž 
na jeho podněty nereagoval, zapálil mu tašky, kterými měl podepřenou hlavu a celou 
událost si natáčel na mobilní telefon. Video pak chtěl zpeněžit prodejem do bulvárního 
tisku.

Tašky plné hořlavého materiálu explodovaly a spáč začal hořet. V tu chvíli projíždě-
la kolem policejní hlídka, která mu zachránila život. Skončil s popáleninami druhého 

Petr Kmenta

Jan Schütz
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a třetího stupně v nemocnici, následky si ponese doživotně. Násilníka, již desetkrát 
soudně trestaného, usvědčili kriminalisté i díky kamerovému systému.

Na „devítce“ až do jara fungoval pouze kamerový systém hl. m. Prahy, který však 
sleduje především hlavní tahy. „Díky dalším devíti kamerám, jež nechala instalovat 
MČ Praha 9, mají policisté od jara pod kontrolou také menší ulice ve Vysočanech,  
v nichž často docházelo k trestné činnosti,“ říká radní Prahy 9 Adam Vážanský a dodává: 
 „A protože zvýšení bezpečnosti je patrné ve všech sledovaných lokalitách, ale i při-
lehlých ulicích, které na ně navazují, chceme ještě letos zavést podobný kamerový 
systém na Proseku a ve Vysočanech v Odlehlé ulici.“

Umístění kamer v MČ Praha 9

Radnice navrhla změny  
územního plánu v Praze 9

Crystal Towers
Podle zpracované studie atelieru Loxia a. s. se jedná o území u ulic Na Obrátce  

v Hloubětíně na rozhraní městských částí Praha 9 a Praha 14 – vlastníkem pozemků je 
Nechasim, s. r. o. 

V současné době se jedná o pozemky s funkčním využitím občanská vybavenost (čis-
tě obytné, 8115 m²), všeobecně obytné (40 950 m²), všeobecně smíšené (4334 m²) 
a plocha pro sport (5101 m²). Studie navrhuje na celkové ploše 22 500 m² změnu na 
oblast všeobecně smíšenou. 
Areál bývalých barev TEBAS

Nachází se při Poděbradské ulici ve Vysočanech, parc. č. 991/19, 992/1 – 26 a 1842/2 
– vlastníkem pozemků je společnost Reality Harfa, s. r. o.

Jedná se o změnu z plochy nerušící výroby a služeb a plochy zeleně městské a kra-
jinné na všeobecně obytnou a všeobecně smíšenou. Celková rozloha území je 22 557 
m². To navazuje na stávající bytový soubor Finep Harfa. Se změnou územního plánu 
souvisí rovněž likvidace ekologické zátěže.
Areál Tesly Hloubětín

Území při ulici Poděbradské a U Elektry – vlastníkem je TESLA Properties, a. s.
Oblast o celkové ploše 58 195 m² by se měla změnit z území nerušící výroby a služeb 

na všeobecně smíšené. Studii zpracoval ateliér Architekti Headhand s. r. o.
Cílem je přeměnit celý areál na multifunkční centrum MČ Praha 9. 

Severozápadní segment Hrdlořez
Pozemky patří hl. m. Praze nebo jsou svěřeny MČ Praha 9. Rozkládají se na parcelách 

č. 90/1, 93, 94/1, 94,4, 94/5, 118/5, 118/6, 118/7, 131, 132, 133, 134, 135/5, 518/1 
k. ú. Hrdlořezy.

Do těchto pozemků zasahují sady, zahrady, vinice, lesní porosty a zeleň městská  
a krajinná. Návrh změn počítá s přeměnou na plochu čistě obytnou. Studie projekční 
kanceláře A. D. Studio řeší území o celkové rozloze 12 600 m². 
Litoměřická ulice

Jedná se o návrh zástavby při jižní straně ulice, zpracované ateliérem A plus, s. r. o. 
Plocha bývalé vodárny by měla být změněna na všeobecně smíšenou, území západně 
od ulice z charakteristiky veřejné vybavení na plochu všeobecně obytnou. Plocha pro 
městskou a krajinnou zeleň na severu by zůstala zachována. 

Balabenka VO
Bassova,Sokolovská č. 324
Děčínská
Děčínská - pevná
Freyova VO
Jablonecká 11
Jablonecká 40
Jablonecká 40 - fasáda
Lovosická/pol.Prosek
Prosecká VO 
Sazka autobus nádr. VO

Sazka- jih VO
Sazka- sever  FÚ Drahobejlova  
Sazka -západ   VO
Českomoravská VO 920982
Sokolovská - Kovářská 21
Sokolovská-Na Břehu VO
Spojovací-Novovysočanská VO
Spojovací-Novovysočanská VO-pevná
U Svobodárny 10
Vysočanská 67/555
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Dar MČ Praha 9 Policii ČR
Věcný dar v podobě zařízení, kte-

ré uniformovaným policistům i kri-
minalistům z policejního Obvodního 
ředitelství Praha III usnadní práci, 
věnovala v pondělí 17. října Policii 
ČR Městská část Praha 9. 

„Věříme, že technika, kterou jsme 
policistům zakoupili, přispěje ke 
snížení kriminality v naší městské 
části a že ji využijí i při preventivní 
činnosti,“ říká zástupce starosty Pra-
hy 9 Adam Vážanský.

Nejvíce policisté ocenili noktovizor 
– zařízení zesilující zbytkové světlo, 
což jim umožní vidět i v noci v mís-
tech, která jsou nedostatečně osvět-
lena.  

„Noktovizor nám poslouží při odha-
lování kriminality v noci, například 
při akcích zaměřených na krádeže 
aut,“ konstatovala kromě jiného plk. 
Radka Drexlerová, zástupkyně ředi-

tele Obvodního ředitelství Praha III pro službu kriminální policie a vyšetřování, která 
spolu s mjr. Zdeňkem Fejfarem, vrchním komisařem pro vnější službu Policie ČR Praha 
III, techniku převzala.

Fandů Internetového centra  
Prosek přibývá

Internetové centrum Prosek (dále jen ICP) letos slaví již páté narozeniny. Za dobu 
své existence si vybudovalo stálou klientelu z řad obyvatel Prahy a další zájemci při-
cházejí. 
Trocha z historie

Nová doba přináší nové možnosti a potřeby. V roce 2006 proto Zastupitelstvo Měst-
ské části Praha 9 rozhodlo o vybudování ICP jako prostředku pro zvýšení počítačové 
gramotnosti veřejnosti. 

ICP začalo fungovat 1. října 2006 a od prvních chvil bylo jasné, že se tento projekt 
bude těšit velké oblibě. Provoz centra byl rozdělen do dvou částí. První část je zaměře-
na na školení pro veřejnost a druhá na rozšíření přístupu k internetu pro sociálně slabé 
spoluobčany a seniory.

V prvních dvou letech provozu zájem o kurzy značně předčil možnosti učebny.  
Na kurz „Základy ovládání počítače“ se čekalo i tři měsíce. Přístup k internetu nebyl 
tolik využíván, protože potenciální klientela již měla svá zažitá místa pro uspokojení 
svých internetových potřeb. V odpoledních hodinách (po škole) se v ICP schází mládež, 
která zde má možnost trávit volný čas pod dohledem.

Postupem doby služeb ICP a přístupu k internetu využívá stále více uživatelů, a to jak 
z řad bývalých účastníků kurzů, tak i nově příchozích. 

„Do této skupiny uživatelů patří také nezaměstnaní, kteří si v centru hledají práci na 
internetu, připravují životopisy, a kterým pomáháme v komunikaci s úřady či s vypl-
ňováním různých dotazníků. Tito uživatelé především oceňují možnost řešení jejich 
problémů a konzultace s obsluhou v centru, vybavení učebny s možností ti vytisknout 
omezené množství stránek na tiskárně,“ říká Tomáš Kopecký z ICP.

Letos o prázdninách proběhla první větší údržba učebny. V počítačích byl přeinstalo-
ván operační systém a nainstalována poslední verze oblíbeného kancelářského balíku 
programů Microsoft Office. 

V současné době probíhají dva kurzy „Základy práce s počítačem“ a „Word a Excel“. 
„Zatím evidujeme dalších 17 zájemců o kurz základů a pět o kurz Word a Excel. 

Uživatelé internetu by také rádi uvítali krátký kurz, ve kterém by byli seznámeni  

Zástupce starosty Mgr. A. Vážanský předává dar
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s novinkami po rekonstrukci a s používáním nových verzí programů. Nadále budou 
probíhat bezplatné kurzy pro veřejnost, do kterých se můžete průběžně hlásit,“ uzaví-
rá Tomáš Kopecký, správce ICP.

S potěšením můžeme konstatovat, že naši senioři patří k  nejlépe proškoleným  
v České republice. 

První uspávání ježků v Parku Přátelství
Městská část Praha 9 uspořádala ve čtvrtek 3. listopadu pro naše nejmenší 

první ročník lampionového průvodu aneb uspávání ježků.
Na Proseku se letos na podzim vyrojilo nečekaně hodně ježků. V Parku Přátelství jim 

městská část zřídila veřejné doupátko. Děti z Prahy 9 je celý konec října nejen doma, 
ale i v mateřských školách kreslily, 
vyráběly z přírodnin a připravovaly 
na uložení k zimnímu spánku.

Než se průvod vydal k ježčímu dou-
pěti, byly děti a rodiče vlídně přivítá-
ni radní pro školství Zuzanou Kuče-
rovou a moderátorkou akce. Děti 
na cestu zažehly lampiony. Pro část 
dětí, které neměly lampion vlastní, 
se našlo něco ze železných zásob. 
Poté se děti vydaly hledat největšího 
ježka Arnoštka.

Když se nám podařilo najít doupě 
ježka Arnoštka, zahájili jsme uspá-
vání na dlouhou zimu pohádkou 
„Ježeček a ponožka“. Pro příjemné 

usínání zazpíval ježkům Mravenčí ukolébavku sboreček ze ZŠ Novoborská. Zazpívat 
několik známých písniček přišli i malí zpěváčkové z Mateřské školy U Vysočanského 
pivovaru. 

Vzhledem k chladnému počasí se ježeček odvděčil všem teplým čajem a vynikajícím 
jablečným štrúdlem. Pak už následovalo krásné uložení stovek ježků k zimnímu spán-
ku. Všem rodičům a dětem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na vás příští rok.

Svým hlasem jste rozhodli o nejlepších  
podnikatelích Prahy 9

„Každý, kdo se rozhodne podnikat, činí určitý krok do neznáma. Bude o moje služby, 
o moje výrobky zájem? Právě odvaha udělat tento krok a víra v sebe sama je to, čeho 
si velmi vážím,“ řekl 3. listopadu při prvním vyhlašování vítězů ankety Era Podnikatel 
Prahy 9 místostarosta „devítky“ Tomáš Portlík. 

Soutěž o nejlepšího podnikatele v Praze 9, nebo chcete-li anketa, kterou vyhlásily 
ve spolupráci Městská část Praha 9 a Poštovní spořitelna ERA, probíhala od 1. května 
letošního roku a původně měla trvat do 18. září. Posléze byla prodloužena do 25. září. 
O vítězích nerozhodovala odborná porota, ale přímo občané „devítky“, zákazníci, kteří 
dokážou nejlépe ohodnotit práci každého z podnikatelů. Stačilo, když zaslali svůj hlas 
do jedné z pěti vyhlášených kategorií, aby podpořili svůj oblíbený obchod, živnostníka, 
službu řemeslníka, restauraci nebo kulturní či sportovní akci Prahy 9.

Kdo patří k nejlepším?

Kategorie Obchody:
1. Vinotéka Pampinus
Roman Janovský, Měšická 721/1, Praha 9-Prosek, www.vinotekaprosek.cz
2. Vinotéka Kroj & Woznička
Jaroslav Kroj, Vinotéka, Pešlova 132/8, Praha-Vysočany, e-mail: jaroslav.kroj@cen-

trum.cz
3. Železářství U Rotta
Paříkova 362, Praha 9-Vysočany, e-mail: parikova.urotta@atlas.cz
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Kategorie Služby:
1. Paradise Studio
Kateřina Pechová, Sokolovská 904/244, Praha 

9-Libeň, www.paradisestudio.cz
2. Igor Pechal – pekařství
Pekařství Pechal, Kytlická 756/15, Praha 9, 

pechaligor@seznam.cz
3. ADAMA – Váš svatební salon
Adama, Jablonecká 359, Praha 9-Prosek, 

www.svatebni-saty.name
Kategorie Řemeslníci:
1. Karel Černý – prodej a opravy výpočetní 

techniky a služby hodinového manžela
Karel Černý, Pod Pekárnami 255/11, Praha 9-

Vysočany, www.volny.cz/pckacer
2. Zlatnictví Mádr
Zlatnictví Mádr, U Svobodárny 1180/14, Praha 

9-Libeň, www.madr.net
3. Tomáš Klimpt – instalatérské a topenář-

ské práce
Tomáš Klimpt, K Šafránce 508/18, Praha 9-

Střížkov, www.atk-klimpt.cz
Kategorie Kultura a sport:
1. Hammer Strength fitness, s. r. o.
Hammer Strength fitness, Kovanecká 2405/27, 

Praha 9-Libeň, www.hammerstrength.cz
2. Občanské sdružení Lanové centrum  

PROUD
Lanové centrum PROUD, Rubeška 393/7,  

Praha 9-Vysočany, www.lanovecentrum.cz
3. Bobová dráha Prosek
ZT Holding, a. s., Prosecká 77/34, Praha 9-Libeň, www.bobovadraha.cz
Kategorie Gastronomie:
1. Innuendo Cocktail & Music Bar
Innuendo Cocktail & Music Bar, Kurta Konráda 507/20, Praha 9-Libeň,  

www.nekurackybar.cz
2. Restaurace U Kapitána
Restaurace a pohostinství, Krátkého 1, Praha 9, www.ukapitana.cz
3. Ristorante & Pizzerie Prosecco
Restaurace a pohostinství, Prosecká 852/66, Praha 9-Prosek,  

www.ristoranteprosecco.cz
Zvláštní cena „Za odvážný podnikatelský počin“:
DinoPark – Galerie Harfa
Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9, www.dinopark.cz

Počet obyvatel v Městské části Praha 9
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu Praha 9 (MČ Praha 9)  

k 2. lednu 2012:
Evidováno je celkem 56 022 obyvatel 
z toho 44 425 občanů a 11 597 cizinců.

Paradise studio
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Komplexní rozbor hospodaření  
Městské části Praha 9 za rok 2011 

I. Plnění rozpočtu za rok 2011
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2011

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2011 byly příjmy stanoveny ve výši 446.333,50 tis. 
Kč, rozpočet příjmů byl upraven na 571.207,10 tis. Kč, skutečnost za rok 2011 dosáhla 
výše 577.095,73 tis. Kč, tj. 101,03 %  rozpočtu.

Výdaje pro rok 2011 byly schváleny v rozpočtu ve výši 450.235,80 tis. Kč, z toho 
běžné výdaje 301.232,70 tis. Kč a kapitálové výdaje 149.003,10 tis. Kč. Rozpočet 
výdajů byl upraven na 539.698,10 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 364.578,60 
tis. Kč a u kapitálových výdajů na 175.119,50 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2011 je ve 
výši 501.924,75 tis. Kč, tj. 93,00 % rozpočtu,  z toho běžné výdaje činí 353.560,99 
tis. Kč, tj. 96,98 %  rozpočtu,  kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 148.363,76 tis. 
Kč, tj. 84,72 %  rozpočtu.

Výrazné navýšení objemu rozpočtu příjmů i výdajů vzniklo v důsledku přijatých dota-
cí na výplaty v oblasti sociálních dávek a na financování vybraných investičních akcí.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 3.902,30 tis. Kč, rozpoč-
tovou úpravou byly zapojeny nedočerpané prostředky z minulého roku – a to pone-
chaná nedočerpaná investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na akci MŠ Šluknovská 
– nástavba pavilonu ve výši 2.940,1 tis. Kč,  vyúčtování dotace z fondů EU a SR na 
projekt Parter Starý Prosek ve výši 133,9 tis. Kč a vyrovnání finančního vypořádání 
za rok 2010 ve výši 610,60 tis. Kč. Z vrácené DPPO bylo do FRR převedena částka 
30.000,00 tis. Kč. Na provedenou akci Zateplení budov mateřských škol  Městská část 
Praha 9 obdržela dotace ze SFŽP a fondů EU v celkové výši 9.095,90 tis. Kč. 

V hospodaření za rok 2011 převyšují skutečné příjmy o 75.170,98 tis. Kč realizované 
výdaje. 
Rozpočtové příjmy.

 Schválený  Upravený  Výsledek  % plnění
 rozpočet  rozpočet  od poč.roku  k RU  v %  v tis. Kč

Poplatky a odvody v oblasti 
živ.prostř.
Místní popl.z vybr.činností
 a služeb
Ost.odvody z vybr.činností
a služeb

136x Správní poplatky          9 130,00          9 130,00          9 065,41           99,29 -           0,71 -      64,59
151x Daně z majetku        35 500,00       35 500,00        32 858,05           92,56 -           7,44 -        2 641,95

       63 260,00       63 260,00        69 481,84        109,84             9,84           6 221,84
211x Příjmy z vlastní činnosti              260,50             260,50                  3,61             1,39 -         98,61 -            256,89
214x Příjmy z úroků          1 700,00          1 700,00          1 159,30           68,19 -         31,81 -            540,70
221x Přijaté sankční platby              610,00             515,90             790,69        153,26           53,26              274,79 

Přijaté vratky transferů
a fin.vypořádání

232x Ostatní nedaňové příjmy              400,00             703,10             792,58        112,73           12,73                89,48
246x Splátky půjč. prostř.od obyv.              130,00             130,00             140,40        108,00             8,00                10,40

         3 100,50          3 676,60          3 253,58           88,49 -         11,51 -            423,02
       66 360,50       66 936,60        72 735,42        108,66             8,66           5 798,82

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.
ústř.úrovně
Neinv.přij.transf.od veř.rozp
.úz.úrovně
Neinvest.přij.transfery od 
obcí - UR
Neinvest.přijaté transf..od
 rozp.úz.úrovně

413x Převody z vlastních fondů      217 046,00     207 597,20     207 560,60           99,98 -           0,02 -              36,60
Invest.přijaté transfery z 
rozp.ústř.úrovně
Invest.přij.transfery od 
veř.rozp.úz.úrovně

     379 973,00     504 270,50     504 360,31        100,02             0,02                89,81
                     -

     446 333,50     571 207,10     577 095,73        101,03             1,03           5 888,63

Přijaté transfery (součet za tř.4)

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

       100,00 -           0,00 20,0-88,590909,5909

-00,00100,0395100,03951-x224   -

-x124

       100,00             0,00                  0,06

-00,00100,86100,861-9214       -

68,3984408,39844-1214

-                0,02

93,62101,001,00193,38603100,75503100,755031x214

      96 028,60        96 028,58        100,00 -           0,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)

00,07323x114

            367,00           99,97 -           0,03 -                0,10

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

01,763-x222

       150,73           50,73           8 562,55

36,35312,0212,02136,301200,057100,0571x531

55,2445200,0886100,08861x431

T E X T
 rozdíl k RU 

02,21x331

v tisících Kč
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Přijaté dotace

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Z rozpočtu hl.m. Prahy jsme obdrželi dotace na tyto investiční akce:

Běžné výdaje
Rozpočet 364.578,60 tis. Kč, skutečnost činila 353.560,99 tis. Kč, tj. 96,98 % roz-

počtu. Nižší plnění o 3,02 %, tj. 11.017,61 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje 
úsporu díky vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách.

 Schválený  Upravený  Výsledek  % plnění
 rozpočet  rozpočet  od poč.roku  k RU  v %  v tis. Kč

výkon agendy soc.právní ochrany dětí 4 167,80 4 167,77 100 0 -0,03
-00014,8854,885bežuls.cosydneganokýv

sč 10,0000114,2824,282udilínátí

výkon státní správy 32 370,00 32 370,00 32 370,00 100 0                     -

příspěvek na péč -000100,4658400,46584i
dávky SP a pomoci v hmotné nouzi 10 000,00 10 000,00 100 0                     -

-00016565ytnalyzaorpíneldyb

4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

Ukazatel
 rozdíl k RU 

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 

4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnných dotačních vztahů

v tisících Kč

 Schválený  Upravený  Výsledek  % plnění
 rozpočet  rozpočet  od poč.roku  k RU  v %  v tis. Kč

zákl.dotační vztah s HMP 130 557,00 130 557,00 130 557,00 100 0                     -
podíl MČ 60,0000163,7540403,754040102korazOPPDan

-00019,7629,762bežuls.cosínávocnanif-margorp.V
-00010404gorditorp-005áksvonívtiLŠZorp
-00012,8222,822agogadeptnetsisa-ŠZorp

odměny pracovníků -000101,138201,1382ívtslokševm
-00010505akitilopávogorditorp
-00019,2249,224bežuls.cosaropdop-margorP.I
-00015151bežuls.cosaropdop-margorP.II

Domov seniorů 170 170 100 0                     -
-00014,434,43kitsalpabžrdú
-0001051051ZOZykšuokz
-0001531531robátíntel-acifraH

Harfica - krátkodobé preventivní 
pobyty
hlasové zařízení do výtahů 19 19 100

-93,621ŠZykážanícbohcýnijdo.tod

Spolufinancování LSPP MČ 05105181
Předškoláč -00018181ke

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Ukazatel
 rozdíl k RU 

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

73 73 100 0                     -

v tisících Kč

 Schválený  Upravený  Výsledek  % plnění
 rozpočet  rozpočet  od poč.roku  k RU  v %  v tis. Kč

Zateplení MŠ 9 095,90 9 095,88 100 0 -0,02

Ukazatel
 rozdíl k RU 

4213. 4216 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

v tisících Kč

 Schválený  Upravený  Výsledek  % plnění
 rozpočet  rozpočet  od poč.roku  k RU  v %  v tis. Kč

Hřiště - vnitroblok Veltruská_litvínovská 600 600 100 0                     -
MŠ U vys.pivovaru - výstavba pavilonů 15 000,00 15 000,00 100 0                     -
SSS - odstraňování bariér 330 330 100 0                     -

Ukazatel
 rozdíl k RU 

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

v tisících Kč
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Rozpočtové výdaje

Přehled dle odvětví rozpočtu

 Schválený  Upravený  Výsledek  % plnění
 rozpočet  rozpočet  od poč.roku  k RU  v %  v tis. Kč

5xxx Běžné výdaje 301 232,70 364 578,60 353 560,99 96,98 -3,02 -11 017,61
6xxx Kapitálové výdaje 149 003,10 175 119,50 148 363,76 84,72 -15,28 -26 755,74

450 235,80 539 698,10 501 924,75 93 -7 -37 773,35

T E X T
 rozdíl k   RU

Celkem výdaje

v tisících Kč

Schválený Upravený Výsledek od % plnění
rozpočet  rozpočet počátku roku k RU v % v tis. Kč

59,625-8,5-2,4950,455800,180900,0057ecbojovzoR-10alotipaK
6,9-31,0-78,9904,124700,134700,0005jovzorínmezú-RÚVO
77,8-81,0-28,9938,137406,047400,0053ínávonálpínmezú:motv
38,0-30,0-79,9975,986204,096200,0051ecilomed

020305100,0001jovzorínmezú-EO -80 -120

53,793-94,62-15,3756,201100,005100,0051jovzorínmezú-FEŠO

Kapitola 02 - Městská infrastruktura 34 600,00 35 846,90 35 681,60 99,54 -0,46 -165,3
OŽPD - Životní prostř 62,561-64,0-45,9940,6655303,1375300,00643íde

33,75-33,2-76,7976,993200,754200,0903ydapdosínádálkan
ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň 31 510,00 33 274,30 33 166,37 99,68 -0,32 -107,93
v tom: správa dětských hřišť 1 500,00 1 357,00 1 356,81 99,99 -0,01 -0,19
            opravy chodníků 1 400,00 1 400,00 1 398,19 99,87 -0,13 -1,81
            správa pozemků vč.vnitrobloků 300 265,7 265,66 99,98 -0,02 -0,04

11,0-10,0-99,9998,167267007ispmargorp

OSM - opravy a údržba dětských hřišť 115,6 115,56 99,97 -0,03 -0,04

15,26-66,1-43,8999,207305,567300,0041avarpoD-30alotipaK
23,26-99,3-10,6981,005105,265100,0041avarpoD-DPŽO

v tom: podchod žel.trať Hrdloř 000015,265,260yze

OSM - oprava chodníků 0 2 203,00 2 202,81 99,99 -0,01 -0,19

Kapitola 04 - Školství, mládež a 
samospráva
OŠEF - vzdě 36,8221-65,11-44,8878,793905,6260103,33011ínávál

OŠEF - Zateplení budov mateř. škol 400 1 450,00 1 428,70 98,53 -1,47 -21,3

OŠEF - Dětské dopravní hřiště 1 000,00 1 100,00 1 009,78 91,8 -8,2 -90,22

Příspě 0000106,0587406,0587400,95424:zovorpanykv
01,6853301,6853302,88992ylokšíndalkáZ 100 0 0

Mateř 0000105,4624105,4624108,07421ylokšéks

2,711-47,6-62,3908,026100,83710ívtslokŠ-RÚVO

51,0-71,0-38,9951,883,880ívtslokŠ-SVO

Kapitola 05 - Zdravotnictví a 
sociální oblast

41,39671,171,10141,8400600,55395005itsotiželázínláicoS-SO
v tom:

56,20945,145,10156,6649500,465850ykvádínláicoS
87,1-77,1-32,8928,896,001021ínávonálpíntinumoK

Návštěvy dětských domovů 20 20 12,22 61,1 -38,9 -7,78

0,74 683,0426 464,20 91 982,00 92 665,04 100,74

Ukazatel
        rozdíl k RU

54 892,30 62 853,40 61 395,90 97,68 -2,32 -1 457,50

v tisících Kč
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59,991-38,92-71,0754,0744,076063ybžulsínláicosíntatsO

Granty - sociální péč 000010040040e

49,3-69,0-40,9969,5049,904533akitilopávogorditorP-SO
000010010010akitilopávogorditorp-ytnarG

49,5-67,1-42,8966,1336,7336,49acifraHbulK-SO

22,0-22,0-87,9989,892,990ybžulsínláicoS-SVO

0000103,275103,2751ákcinjeHSSD-MSO

Příspě 0000100,8079200,8079206,43552zovorpanykv
Příspěvek na LSPP Poliklinika Prosek 1 650,00 1 650,00 1 650,00 100 0 0
SSS - příspě 0000100,8508200,8508206,48832zovorpankev

Kapitola 06 - Kultura, sport a 
cestovní ruch
OKMT - kulturní č 41,191-10,3-99,6966,651608,743600,0045tsonni

00,000100,00010arutluk-ytnarG 100 0 0
0000104040arutluk-yraD

20,0-11,0-98,9989,12220arutluK-SVO

Divadlo GONG příspěvek na provoz 10 066,00 10 066,00 10 066,00 100 0 0

Kapitola 07 - Bezpeč 82,17-46,53-63,4627,821002002tson
87,01-65,12-44,8722,930505avtsletavyboanarhcO

Bezpečnost a veřejný poř 5,06-33,04-76,955,98051051kedá

Kapitola 08 - Hospodář 77,742-51,92-58,0733,2061,058059ívts
77,742-51,92-58,0733,2061,058059uktejamavárpS-MSO

v tom:
Pohř 23,0-51,0-58,9980,3124,312001ívtcinbe

50,651-95,23-14,7657,2238,874007jovzorínmezúaybžulsínlánumoK
4,19-88,75-21,245,669,751051umétsysohévoremakavárpS

Kapitola 09 - Vnitř 32,5205-95,3-14,6971,60943104,13993102,062541avárpsín
07,5161-96,1-13,8908,9373905,5535902,882101sivresínlánosreP

v tom:
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 7 200,00 7 150,00 6 783,64 94,88 -5,12 -366,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 63 000,00 58 449,30 58 369,11 99,86 -0,14 -80,19

37,174-79,02-30,9772,877100,052200,0022ejadývínbosoíntatsO
5,323-83,1-26,8905,2703200,6933200,73942ydovdoénnokázénnivoP
29,373-1,9-9,0982,637302,011402,1593ejadývíntatsO

70,5-60,0-49,9939,461800,071800,0718ykitamrofnisivreS

15 466,00 17 475,80 17 284,64 98,91 -1,09 -191,16

OVS - Provoz úř 97,1023-7,9-3,0913,1189201,3103300,51723uda

OŠEF - Ostatní veřejné služby 2 962,00 2 962,00 2 781,33 93,9 -6,1 -180,67
v tom:

44,57-72,8-37,1965,638219219kesorPmurtnecévotenretnI
Regionální komunikač 32,501-31,5-78,4977,449100,050200,0502sivresín

OOS - Č 28,12-7,41-3,5885,6214,841521yvárpsíntsímtsonni

Sčítání lidu, domů a bytů 0 282,4 282,22 99,94 -0,06 -0,18

Kapitola 10 - Pokladní správa 14 500,00 2 592,50 -1 360,45 -52,48 -152,48 -3 952,95
Rezerva rozpoč 05,2952-001-0005,295200,00541ut
Ostatní finanč 54,0631-00ecarepoín
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Kapitálové výdaje
Rozpočet 175.119,50 tis. Kč, skutečnost dosála výše 148.363,76 tis. Kč, tj. 84,72 %. 

Přehled investičních akcí

% plnění
UR

68,2810,092053061223ÁKCENOLBAJ.JBOECARENEGER
DOMY SKLONĚ 092,780ÁN
PARKOVACÍ DŮ 74,994464,746591DPÁVOCVOKSÍPM
URBAN. ŘEŠENÍ ÚZ. KLÍČOV A POD KROCÍNKOU 300 300 259,01 86,34
PŮDNÍ VESTAVBA KOVÁŘ 89,9933,4900300,1010300,43892ÁKS
HAVARIE KOTELNY POD STROJÍRNAMI 707 4 000,00 4 000,00 3 596,63 89,92

45,7825,151300,006300,00635/164áksvotšoPynletokeckurtsnokeR
82,9904,181100,091100,0911569áksvolokoSuhatýveckurtsnokeR
82,9904,181100,091100,0911669áksvolokoSuhatýveckurtsnokeR
78,8909,032100,542100,5421179áksvolokoSuhatýveckurtsnokeR
89,6982,903100,053100,0531263ákcenolbaJuhatýveckurtsnokeR
89,6982,903100,053100,0531363ákcenolbaJuhatýveckurtsnokeR
89,6982,903100,053100,0531463ákcenolbaJuhatýveckurtsnokeR
89,6982,903100,053100,0531563ákcenolbaJuhatýveckurtsnokeR

Rekonstrukce kanalizace Sokolovská 967, 968 6 300,00 6 300,00 6 257,82 99,33
70,3933,385300,058300,0073767,707imanríjortSdoPnelehuecanaS

Bezbariérový vstup Vysoč 57,9957,899999075áksna
Bezbariérový vstup Vysoč 57,9957,899999175áksna
Bezbariérový vstup Vysoč 57,9957,899999275áksna
Bezbariérový vstup Vysoč 57,9957,899999375áksna
Bezbariérový vstup Vysoč 57,9957,899999355áksna

0000,006200,0062gevatSežárag-pukýV
Novovysoč 29,6726,48011011TÚecaluger-005.mánéksna
Nákup pozemku parc.3105/9 v k.ú. Libeň 0 24 23,09 96,21
Pozemky v k.ú. Stř 95,070210710vokží

0019,999,990415ÁKSNILÍBUTYBECKURTSNOKER
49,5952,057287053KESORPÝRATSRETRAP
84,7949,441400,252400,0113DPKERÁCJERKLÁERA
6,8950,768606ÁKCENOLBAJNOLIVAPDP

MULTIFUNKČ 092,780KESORPMURTNECÍN
85,3944,5052603,0976600,93836ecbojovzoR-10alotipaK

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 000510519AHARP
PARK VYSOČ 23,9920,211,211,21ÁKSNA
Minihřiště Vysoč 89,9997,998009009yna

99,2391,310404kepuolsortkele-akvalcáVkraP
Park Př 93,9985,960707ykpuolsortkele-ívtsletá

000061gevatSežárag-pukýV
Revitalizace vnitrobloků Libeň 0 200 193,6 96,8
REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 1 500,00 1 564,40 1 558,80 99,64

79,9926,9237,9230ÍMEZDOPÉKCESORP
PD KANALIZACE Č 00105050ÁKSDORBOKSE
Rekonstr. hřiště 73,6963,836100,00710áksvonívtiL-áksurtleVkolbortinv
ZELEŇ-DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 0 211,2 211,2 100
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 11,8976,146456456AKNÍCORK
Kapitola 02 - Mě 25,5928,716504,188501,6843arutkurtsarfniáksts

Parkoviště 33,9192051051nýlMýnnivdoP
79,9984,956100,066100,00039AHARPYKÍNDOHC
39,325,72007007uoknatemSdoPeciluuhcrvopeckurtsnokeR

Parkoviště 0019639630kesorPykinilkiloPu
Účelová komunikace př 87,998,88980kesorPuokinilkiloPde

28,9957,6646,764004ÁKCENOLBAJYVARPÚÍNBEVATSDP
68,6755,046206,534300,0524avarpoD-30alotipaK

ZŠ Na Balabence vybavení multimediální uč 00114,1414,1410ynbe
ZŠ Na Balabence - výdejové zař 001040404JŠodínezí

001571571571KŠodletokývonylp-005áksvonívtiLŠZ
001575757KŠodínevabyv-005áksvonívtiLŠZ

etukSRURSeckavezán čnost

v tisících Kč
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ZŠ Novoborská - vybavení kuchyně 700 700 700 100

00004uzovorportsagínevabyv-ákslátipŠŠZ
82,9962,3014010áksvonkulŠŠManárbávodzejV
62,9945,16260áksvonkulŠŠMyklokšodputsV

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 90 90 85,68 95,2
00196,878508,878500,8006yvodubínelpetaz-áksvonívtiLŠM
99,9905,793400,893400,8454yvodubínelpetaz-áksrobovoNŠM
40,6955,623503,645500,7616yvodubínelpetaz-áksvonkulŠŠM
47,9947,907509,427500,5785yvodubínelpetaz-áksurtleVŠM
18,8925,3738730ŠZVODUBÍNELPETAZ

ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600-ELEKTROINSTALACE 2 000,00 2 000,00 1 765,84 88,29
ZŠ Špitálská 789 - vytápě 82,8965,691002002rotsorphcývodalksín

69,7926,054064064kelábmuBínecolpo-987ákslátipŠŠZ
34,899,860707netašoddohcvdanazýkram-987ákslátipŠŠZ

ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace 2 000,00 2 000,00 1 846,01 92,3
ZŠ Na Balabence 800 - rekonstrukce zdroje tepla 2 000,00 2 000,00 1 966,69 98,33
ZŠ Novoborská  - rekonstrukce střechy tělocvičny 1 900,00 1 900,00 622,79 32,78
ZŠ Novoborská - př 000002abvatsí
MŠ Šluknovská - úprava prostor kuchyně 400 400 399,83 99,96

49,9949,99001001métsysývoremak-uoknícorKdoPŠM
57,9931,943053053unolivapabvatsán-áksvonívtiLŠM

Rekonstr sportovního areálu př 000010005áksvonívtiLŠZi
0018,6718,6710hcíirtavumétsys.halvázecalatsniáksrobovoNŠZ

ÚPRAVA SYSTÉMU TEPLÉ VODY MŠ NOVOBORSKÁ 0 221 220,19 99,63
89,9997,1982980áksvonívtiLŠMretraP
19,991,4895890áksrobovoNŠMretraP
9,9985,2343340áksvonkulŠŠMretraP
69,9995,720100,82010áksurtleVŠMretraP
00000,0001RÚORPDP-UOKNÍCORKDOPŠM.2

MŠ Šluknovská - nástavba pavilonu - dokončení 3 600,00 6 637,10 3 692,90 55,64
MŠ U vys.pivovaru-výstavba pavilonů 947,763100,00251002apate.I

99,9908,155100,25510unolivapabvatsýv-ylokšévonUŠM
Dětský klub - mateř 0010950950murtnecéks
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva 38 198,00 60 608,30 41 769,68 68,92

Stř 00103,032103,03210ákcinjeHavodub-bežulshcínláicosokside
DS NOVOVYSOČ 001053053053YVARPÚ.VATS-ÁKSNA
DS Novovysočanská - hlásiče požáru, samozavírače 600 600 600 100
SSS - ODSTRAŇ 0010330330RÉIRABÍNÁVO
HARRACHOVSKÁ Č 49,7915,304214002KC
POLIKLINIKA PROSEK EVAKUAČ 00002002HATÝVÍN
úprava komunikace Č 26,8934,8645740elsej-126ákspilokse
CHRÁNĚNÉ DÍLNY HRDLOŘ 000480YZE
OSVĚTLENÍ Č 00199,9160260126ÁKSPILOKSE

71,0751,8636,2050kesorPakinilkiloP
42,8982,7925107,1755100,00241ÁKCINJEHSSD
66,0931,052900,3020100,0029KESORPAKINILKILOP-SZZ

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 24 750,00 31 334,60 28 917,80 92,29

001007007006ulásohélamavarpú-GNOGoldaviD
SOCHA KULIČKY - PARK PŘ 00103030ÍVTSLETÁ
Umělecké dílo Socha Taneč 00102020ecin
TURISTICKÝ VLASTIVĚ 79,7664,582024004HURKOÝND

5,8864,530100,071100,0001arutluK-60alotipaK

38,9961,444300,054300,0893YREMAK
47,9973,720100,03010kesorParutkurtsarfniávotaD

Kapitola 07 - Bezpeč 18,9935,174400,084400,0893tson

výpoč 9909900,00010akinhcetínte
39,9928,2623620423AKSVOLOKOS,ECINDAR
49,9962,663,660anityrkávohaldop-acifraHbulK

vybavení kancelář 694,68090ytsoratse
000005SOOECINDARYVARPÚ

Kapitola 09 - Vnitř 30,9984,504103,9141005avárpsín

00000,0009avrezeR-01alotipaK

27,4867,36384105,91157101,300941mekleC
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Financování

Přehled hospodaření organizací s přímým vztahem  
k MČ Praha 9
Příspěvkové organizace

Základní školy

Mateřské školy

 Schválený  Upravený  Výsledek  % plnění
 rozpočet  rozpočet  od poč.roku  k RU  v %  v tis. Kč

-3 902,30 31 509,00 75 170,98 238,57 138,57 43 661,98

Použití fin.prostředků
vytv.v min.letech

8115 Rezerva finančních prostředků   -                     09,590 93-
Změna stavu krátkodob.
prostř.na účtech

3 902,30 -31 509,00 -75 170,98 238,57 138,57 -43 661,98

238,57 138,57 -43 661,98

Celkem financování

89,071 57-00,905 13-03,209 35118

T E X T
 rozdíl k   RU 

Rozdíl příjmů a výdajů

09,685 703,209 35118

v tisících Kč

ZŠ Litvínovská 500
39,9900,945903,555908,6818ydalkáN
46,10102,258203,608200,5691ysonýV

Příspě 00100,947600,947608,1226zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     52,2
ZŠ Litvínovská 600

31,00104,364908,054902,1358ydalkáN
80,20100,384309,114300,2103ysonýV

Příspě 00109,830609,830602,9155zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     58,5
ZŠ Novoborská

99,20105,3951108,6521108,4549ydalkáN
64,11109,625302,461300,4972ysonýV

Příspě 00106,290806,290808,0666zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 26
ZŠ Špitálská

99,9901,547702,647705,9137ydalkáN
76,31105,260204,418100,0871ysonýV

Příspě 00108,139508,139505,9355zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 249,2
ZŠ Na Balabence

30,8900,184805,156809,6337ydalkáN
55,9902,968107,778100,0921ysonýV

Příspě 00108,377608,377609,6406zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 162
Celkem

73,00100,2386406,0666402,92804ydalkáN
5,50108,3973105,4703100,14801ysonýV

Příspě 00101,6853301,6853302,88992zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 547,9

 % plnění UR Ukazatel  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost

v tisících Kč

MŠ Kovářská
1,6906,709203,620300,1652ydalkáN
9,9908,741105,94113,009ysonýV

Příspě 00108,678108,678107,0661zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     117
MŠ Litvínovská

6,6901,287203,088205,2042ydalkáN
9,7902,342109,962100,3001ysonýV

Příspě 00104,016104,016105,9931zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     71,5
MŠ Novoborská

5,4905,150307,822307,7782ydalkáN
00101,454107,454100,1531ysonýV

Příspě 00100,477100,477107,6251zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 176,6
MŠ Pod Krocínkou

1,8905,146205,296209,3422ydalkáN
9,996,8891,989157ysonýV

Příspě 00104,307104,307109,2941zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 50,5
MŠ Šluknovská

5,6903,313306,234308,9972ydalkáN
6,7900,523106,75312,949ysonýV

Příspě 00100,570200,570206,0581zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 86,7
MŠ U nové školy

9,8803,071101,713107,8601ydalkáN
1,3017,3358,715183ysonýV

Příspě 0013,9973,9977,786zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 162,7
MŠ U vysočanského pivovaru

4,6906,992408,854408,7773ydalkáN
8,9901,811200,321200,1371ysonýV

Příspě 00108,533208,533208,6402zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 154,3
MŠ Veltruská

8,4901,706307,408309,6013ydalkáN
2,00104,817109,417100,1031ysonýV

Příspě 00108,980208,980209,5081zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 201,1
Celkem

7,5900,3773200,1484203,83802ydalkáN
5,9909,8250105,6750105,7638ysonýV

Příspě 00105,4624105,4624108,07421zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     1 020,40

Ukazatel  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

v tisících Kč
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Divadlo GONG kulturní ma vzdělávací centrum

Středisko sociálních služeb

MŠ Kovářská
1,6906,709203,620300,1652ydalkáN
9,9908,741105,94113,009ysonýV

Příspě 00108,678108,678107,0661zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     117
MŠ Litvínovská

6,6901,287203,088205,2042ydalkáN
9,7902,342109,962100,3001ysonýV

Příspě 00104,016104,016105,9931zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     71,5
MŠ Novoborská

5,4905,150307,822307,7782ydalkáN
00101,454107,454100,1531ysonýV

Příspě 00100,477100,477107,6251zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 176,6
MŠ Pod Krocínkou

1,8905,146205,296209,3422ydalkáN
9,996,8891,989157ysonýV

Příspě 00104,307104,307109,2941zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 50,5
MŠ Šluknovská

5,6903,313306,234308,9972ydalkáN
6,7900,523106,75312,949ysonýV

Příspě 00100,570200,570206,0581zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 86,7
MŠ U nové školy

9,8803,071101,713107,8601ydalkáN
1,3017,3358,715183ysonýV

Příspě 0013,9973,9977,786zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 162,7
MŠ U vysočanského pivovaru

4,6906,992408,854408,7773ydalkáN
8,9901,811200,321200,1371ysonýV

Příspě 00108,533208,533208,6402zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 154,3
MŠ Veltruská

8,4901,706307,408309,6013ydalkáN
2,00104,817109,417100,1031ysonýV

Příspě 00108,980208,980209,5081zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        - 201,1
Celkem

7,5900,3773200,1484203,83802ydalkáN
5,9909,8250105,6750105,7638ysonýV

Příspě 00105,4624105,4624108,07421zovorpankev
Hospodářský výsledek                            -                        -     1 020,40

Ukazatel  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

Hlavní činnost  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

6,8010,939.310,638.210,638.21ydalkáN
1,5310,147.30,077.20,077.2ysonýV

Příspě 0010,660.010,660.0100,660.01zovorpankev
Hospodář -231---kedelsývýks

Doplňková činnost  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

3,3110,904.10,932.100,932.1ydalkáN
3,0110,456.10,005.10,005.1ysonýV

Hospodář 9,39542162162kedelsývýks

v tisících Kč
Hlavní činnost  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

3,1012,195.640,789.546,760.04ydalkáN
7,797,015.710,929.710,381.61ysonýV
0,0010,005.10,005.10,000.1ecatod.ts:motv-

Příspěvek na provoz od zřizovatele 23.884,6 28.058,0 28.058,0 100,0
Hospodář -5,774--kedelsývýks

Doplňková činnost  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

3,997,682.45,513.48,383.3ydalkáN
5,994,385.45,506.48,376.3ysonýV

Hospodář 0,2017,6920,0920,092kedelsývýks

v tisících Kč
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Akciové společnosti

Poliklinika Prosek a.s.
Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických i 

odborných lékařů a na lůžkovém oddělení a současně provozuje lékárnu. 
Poliklinika Prosek a.s. plynule převzala provoz zdravotnického zařízení po zrušené 

organizaci Poliklinika Prosek p.o. k datu 1.1.2010. Společnost řídilo představenstvo, 
které se pravidelně scházelo k výkonu své funkce. 

Za období 1. - 4. čtvrtletí dosáhla společnost dobrých hospodářských výsledků. Výno-
sy společnosti činí 152.596 tis. Kč. Nárůstu tržeb bylo dosaženo zejména zvýšením 
zdravotních výkonů a zvýšením výkonů lékárny.

Za sledované období došlo k zvýšení nákladů na celkovou částku 148.806 tis. Kč a to 
zejména na úseku lékárny (nákup zboží), mezd a odpisů. 

Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši 3.790 tis. Kč.

Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno 
z rozpočtu hl.m.Prahy a z rozpočtů městských částí Kbely a Letňany. V roce 2011 MČ 
Praha 9 obdržela příspěvek pouze od MČ Letňany, hl.m. Praha dotuje poskytování 
této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejblíže dostupná 
nemocnice Bulovka.

Devátá rozvojová, a.s.
Mezi hlavní činnosti společnosti patří vydavatelské a nakladatelské činnosti, vedení 

účetnictví obchodním firmám, provozování parkovišť a pořádání kulturních akcí. 
Do vydavatelských a nakladatelských činností se řadí vydávání měsíčníku Devítka. 

Do činnosti vedení účetnictví obchodním firmám patří vedení účetnictví Deváté ener-
getické, s.r.o., Garážím Lovosická, s.r.o. a společnosti Hortus správa zeleně, s.r.o.. 
Dále společnost provozuje dvě parkoviště. Jedno u Polikliniky Prosek a.s., a druhé ve 
Skloněné ulici. 

Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 62,5 tis. Kč na 
zajišťování provozu a údržby podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech ve 4. čtvrtletí 
2011. Z uvedené dotace použila 15 tis. Kč na úhradu spotřebované elektrické ener-
gie.

Celkové náklady společnosti za rok 2011 jsou 7.838,04 tis. Kč. Tyto náklady se sklá-
dají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2011 jsou 7.900,47 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvo-
řeny hlavně prodejem služeb.

Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2011  zisku 62,43 tis. Kč.
Společnost Devátá rozvojová a.s. je vlastníkem 60,5% podílu ve společnosti Devátá 

energetická s.r.o., která vyrábí a prodává tepelnou energii pro objekty Městské části 
Praha 9 a obchodní společnosti. 

Společnosti s ručením omezeným

Devátá energetická s.r.o.
Mezi hlavní činnosti patří výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodlé-

hající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho 
zdroje nad 50 kW, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské-
ho zákona, měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel, provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování. 

Hlavní činnost  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

3,1012,195.640,789.546,760.04ydalkáN
7,797,015.710,929.710,381.61ysonýV
0,0010,005.10,005.10,000.1ecatod.ts:motv-

Příspěvek na provoz od zřizovatele 23.884,6 28.058,0 28.058,0 100,0
Hospodář -5,774--kedelsývýks

Doplňková činnost  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

3,997,682.45,513.48,383.3ydalkáN
5,994,385.45,506.48,376.3ysonýV

Hospodář 0,2017,6920,0920,092kedelsývýks

LSPP Poliklinika Prosek  Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  % plnění UR 

7,3010,311.30,200.30,200.3ydalkáN
3,690,203.10,253.10,253.1ysonýV

Příspě 0,0010,056.10,056.10,056.1zovorpankev
Hospodář -0,161---kedelsývýks

v tisících Kč
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Společnost provozuje 19 výměníkových stanic a 17 plynových kotelen pronajatých 

od Městské části Praha 9.
Celkové náklady společnosti za rok 2011 jsou 41.551,11 tis. Kč. Tyto náklady se sklá-

dají převážně z nákupu tepla a služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2011 jsou 43.979,10 tis. Kč. Tyto výnosy jsou 

tvořeny hlavně prodejem tepla.
Společnost Devátá energetická, s.r.o. dosáhla za rok 2011  zisku 2.497,99 tis. Kč.
Společnost má podaný odklad na podání daňového přiznání za rok 2011. Z tohoto 

důvodu se závěrečné operace přesunuly na měsíc duben až květen. Tento výsledek 
hospodaření není konečný.

Účetní závěrka za společnost Devátá energetická s.r.o. za rok 2011 bude zpracová-
na k 30.6.2012, po tomto datu budou známy konečné výsledky hospodaření uvedené 
společnosti.

Garáže Lovosická s.r.o.
Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa budovy v objek-

tu vícepodlažní garáže v Lovosické ulici. 
Celkové náklady společnosti za rok 2011 jsou 2.262,58 tis. Kč. Tyto náklady se sklá-

dají převážně z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2011 jsou 686,99 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny 

hlavně z tržeb z prodeje garáží a služeb.
Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2011 ztráty 1.575,59 tis. Kč.

Hortus správa zeleně s.r.o.
Mezi hlavní činnosti společnosti HORTUS správa zeleně s.r.o. patří poskytování služeb 

pro zemědělství a zahradnictví;  výroba pilařská a impregnace dřeva; výroba dře-
věných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček); nakládání s 
odpady (vyjma nebezpečných); přípravné práce pro stavby; zprostředkování obchodu 
a služeb; agenturní činnost v oblasti kultury a umění; poskytování technických služeb; 
zahradnické práce; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; úklidové 
práce.

Celkové náklady společnosti za rok 2011 jsou 26.528,69 tis. Kč. Tyto náklady se sklá-
dají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2011 jsou 26.883,36 tis. Kč. Tyto výnosy jsou 
tvořeny hlavně prodejem služeb.

Společnost HORTUS správa zeleně, s.r.o. dosáhla za rok 2011  zisku 354,67 tis. Kč
Hospodářský výsledek společnosti se bude ještě měnit. Společnost není auditovaná.

Projekty spolufinancované z fondů EU
V roce 2011 Městská část Praha 9 realizovala a dokončila projekt Zateplení budov 

mateřských škol a provedla vyúčtování dotace poskytnuté na projekt Parter Starý Pro-
sek, jehož realizace byla dokončena v roce 2010.

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Výsledek od 
počátku roku

% plnění
k RU vlastní

dotace ze 
SR dotace z EU

Bě 0,0001,046101,04615,897,82410,05410,004énž
Kapitálové 22598,0 21548,0 21312,5 98,9 22153,10 13057,22 505,33 8590,55
Celkem 22998,0 22998,0 22741,2 98,9 23793,20 14697,32 505,33 8590,55

Bě 98,36557,9457,5893,9960,000,00,00,0énž
Kapitálové 0,0 0,0 0,00 0,0 38503,09 5145,03 2704,71 30653,35

42,7121364,457287,032584,202930,000,00,00,0mekleC

Parter Starý Prosek
Projekt ukončený v roce 2010 - vyúčtované dotace v roce 2011

Zateplení budov mateřských škol

Výdaje - druh

rok 2011

Celkové
výdaje

projektu

zdroje
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II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových  

prostředků za rok 2011
Hlavní činnost

III. Účelové fondy
Fond rezerv a rozvoje

Zaměstnanecký fond

 limit  skutečnost  rozpočet  skutečnost  % plnění

Úřad MČ Praha 9
platy zaměstnanců        163,44             161,44           58 455,30      58 369,11     99,85
ostatní osobní výdaje  x  x             9 654,00        8 561,91     88,69

Divadlo Gong
platy zaměstnanců          26,00               25,00             5 727,00        5 725,00     99,97
ostatní osobní výdaje  x  x                      -                 -

Středisko sociálních služeb
platy zaměstnanců          93,50               85,60           20 914,90      20 911,68     99,98
ostatní osobní výdaje  x  x             1 146,00        1 144,32     99,85

Celkem
platy zaměstnanců        282,94             272,04           85 097,20      85 005,79     99,89
ostatní osobní výdaje  x  x           10 800,00        9 706,23     89,87

Text

 Zamě tsorpévodzMicnants ředky
 přepočtené stavy  v tis. Kč

částka
 v tis. Kč

Počáteč 81,71165vatsín

Příjmy - tvorba
př 32,779710102korazVFzdove
př 00,000030102korazOPPDzdove
úroky                       572,21
celkem                  48 549,44

Výdaje - použití
16,0yktalpopínvoknab

celkem                          0,61

10,6664011102.21.13kvatS

Text

etukSRURS čnost
Počáteč 11,9721,9721,972vatsín

57,001-7,001-7,011-0102korazVF
Příjmy - tvorba
splátky půjč 4,041031031ke
jednotný přídě 08,255408,255408,2554l
 z toho příjmy od rekreantů 73,343083083ZRz

02,396408,286408,2864meklec

Výdaje - použití
poskytnuté půjč 041051051yk

63,3299,48900,0301ínávovarts
rehabilitač 003003003margorpín
osobní konto zamě 57,229079079ecnants
příspě 2,3482,1392,139uvarpodankev
peně 511041051yradínž
příspěvek na rekreační zařízení 1 320,00 1 385,10 1 313,02

33,755402,168402,1584meklec

Stav k 31.12.2011                            -                           - 314,23
Neuskutečněný převod na výdajový úč 99,45te
Převod na depozitní účet 5
Zůstatek na účtu před finančním vypoř 22,463mínádá
Převod z depozit.úč 5.mazotnokínboso-ut
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový úč 99,45te
Zůstatek na účtu po finančním vypoř 32,413ínádá

Text
částka v tis. Kč
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IV. Hodnocení hospodářské činnosti za rok 2011
Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond - správní obvod Prosek

Plnění velkých oprav - viz tabulka na jednotlivé akce:

Domovní bytový fond - správní obvod Libeň

Vyšší výdaje jsou v Opravách a údržbě o cca 350tis. Kč a to z důvodu víceprací spo-
jených s výměnou oken ( byly samostatně provedeny též výměny vstupů do domů), 
dále byly nad plán provedeny opravy po plynových revizích. Celkově nebyly výdaje 
překročeny.

Překročeny byly také výdaje u Ostatních nákladů cca o 180tis. Kč a to z důvodů nové 
vyhlášky o provádění revizí komínů, kde je nově stanoveno období z pěti na jeden rok. 
Dále vzrostly náklady spojené s exekucemi.

Plnění velkých oprav - viz tabulka na jednotlivé akce

etukSRURS čnost
Počáteč 11,9721,9721,972vatsín

57,001-7,001-7,011-0102korazVF
Příjmy - tvorba
splátky půjč 4,041031031ke
jednotný přídě 08,255408,255408,2554l
 z toho příjmy od rekreantů 73,343083083ZRz

02,396408,286408,2864meklec

Výdaje - použití
poskytnuté půjč 041051051yk

63,3299,48900,0301ínávovarts
rehabilitač 003003003margorpín
osobní konto zamě 57,229079079ecnants
příspě 2,3482,1392,139uvarpodankev
peně 511041051yradínž
příspěvek na rekreační zařízení 1 320,00 1 385,10 1 313,02

33,755402,168402,1584meklec

Stav k 31.12.2011                            -                           - 314,23
Neuskutečněný převod na výdajový úč 99,45te
Převod na depozitní účet 5
Zůstatek na účtu před finančním vypoř 22,463mínádá
Převod z depozit.úč 5.mazotnokínboso-ut
FV - náhrada výdajů - převod na výdajový úč 99,45te
Zůstatek na účtu po finančním vypoř 32,413ínádá

Text
částka v tis. Kč

Ost. Nákl. Ost.nákl. Velké
511 ost opravy

63030584007200060146303RS
63038807000300380146303RU

Výdaje 2748 387 7942 2875 6581 2748
5,098,298,597,594,495,09%

Správa dle MS Pojiš.domů Opravy a údr.

v tisících Kč

Akce SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč Poznámky
Vysočanská 573,574 1450 1620 1619561,2 opr.vstupů,vstupních portálů-přední a 

zadní vchod, zábradlí,dlažby příz.a
spoj.chodba,vým.zvonků

mývínlákol365995006006482-672ákcilpeT ěny oken
Vysočanská 561-562 2300 2370 2368551,9 oprava ploché střechy - fólie

pavarpo245305180610615-605áksnilíB řetěsnění 225 lodžií

tsedophcínputsvavarpo8551620720615-605áksnilíB
utybavarpoíntelpmok1408220320363ákcenolbaJ
utybavarpoíntelpmok00520553ákcenolbaJ

0041005avrezer
celkem 4850 6538 6580817,1

Ost. Nákl. Ost.nákl. Velké
511 ost. opravy

655202683000300080146552RS
655241783005305390146552RU

Výdaje 2282 387 9714 3681 37583 2282
% k UR 89,3 94,4 103,9 105,2 97,1 89,3

Správa dle MS Pojiš.domů Opravy a údr.

v tisících Kč

Akce
SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč

Sokolovská 197/973 500 289 288300 opr.hav.stavu vodovod.přípojky a 
opr.propadlé přípoj.,kanal,před domem

Sokolovská 226/262 300 300 280687 oprava 16ks balkónů a stříšek nad vstupy 
Poštovská 9/744 840 840 563369 havarijní oprava teras
Sokolovská 193/971, 
195/972

1 850 2278 2277552 oprava elektroinstalace

Kovářská 9, 10 2 500 4500 4495104,94 oprava společných prostor
Sokolovská 193/971, 
195/972

1 500 905 904296,2 oprava domovních plynových rozvodů po 
revizi

Sokolovská 197/973, 
199/974

220 197 196928,6 oprava domovních plynových rozvodů po 
revizi

Na Vyhlídce 3/386 3 000 2334 2333575 opr.taškové krytiny, 
žlabů,svodů,lemování,komínová těl.

Kovářská 1414/9 1 200 1699 1697993 oprava oken výměnou za plastová
K Moravině 5/1872-uliční
str.

740 740 733650 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 183/965-6NP 1 550 1550 1536643 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 187/967-8NP 1 800 1800 1788425 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 189/968-8NP 1 950 1950 1948681 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 193/971-8NP 2 000 2000 1599953 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 195/972-8NP 1 900 1900 1889994 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 197/973-6NP 1 480 1480 1478016 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 199/974-6NP 1 650 1650 1650000 oprava oken výměnou za plastová

Drahobejlova 47/1092 400 490 490000 oprava oken výměnou za plastová
Pod Strojírnami 10/771 1 700 1860 1812844 oprava oken výměnou za plastová
Poštovská 9/744 1 200 1200 1196478 oprava oken výměnou za plastová
Na Vyhlídce 3/386-
vých.strana

550 510 509793 oprava oken výměnou za plastová

Kovářská 10A+B 3 150 2598 2376598 oprava oken výměnou za plastová
Pod Strojírnami 13/707 290 290 282434 oprava vstupů do domu - 2x vchodový dveře
Sokolovská 226/262 2 700 1266 1265769,77 oprava stoupacích rozvodů vody a kanalizace

PPod Strojírnami 10/771 400 522 519799 oprava teras

Poštovská 11/807 0 210 209999 oprava terasy
K Moravině 5/1872 0 110 109945 oprava výměnou vstupu do ulice

0001001avrezer
80,538285734178302683meklec

Hospodářská činnost Poznámky

Poštovská 11/807 3 150 3146 3145498,57 opr.havar.stavu stoupacích rozv.vody a 
kanalizace,osaz.vodoměrů
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Společenství vlastníků bytových jednotek
Výdaje Na SVJ – plán 18.590tis. Kč – čerpáno 11,918,5tis.Kč tj.64,1%.

Vlastní správa
Kotelny

VO – plnění je na 100,0%.

Plán 1.100tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 869,9tis. Kč, tj. 79,1% 
Plán 100tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 62,3tis. Kč tj. 62,3%.  

Akce
SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč

Sokolovská 197/973 500 289 288300 opr.hav.stavu vodovod.přípojky a 
opr.propadlé přípoj.,kanal,před domem

Sokolovská 226/262 300 300 280687 oprava 16ks balkónů a stříšek nad vstupy 
Poštovská 9/744 840 840 563369 havarijní oprava teras
Sokolovská 193/971, 
195/972

1 850 2278 2277552 oprava elektroinstalace

Kovářská 9, 10 2 500 4500 4495104,94 oprava společných prostor
Sokolovská 193/971, 
195/972

1 500 905 904296,2 oprava domovních plynových rozvodů po 
revizi

Sokolovská 197/973, 
199/974

220 197 196928,6 oprava domovních plynových rozvodů po 
revizi

Na Vyhlídce 3/386 3 000 2334 2333575 opr.taškové krytiny, 
žlabů,svodů,lemování,komínová těl.

Kovářská 1414/9 1 200 1699 1697993 oprava oken výměnou za plastová
K Moravině 5/1872-uliční
str.

740 740 733650 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 183/965-6NP 1 550 1550 1536643 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 187/967-8NP 1 800 1800 1788425 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 189/968-8NP 1 950 1950 1948681 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 193/971-8NP 2 000 2000 1599953 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 195/972-8NP 1 900 1900 1889994 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 197/973-6NP 1 480 1480 1478016 oprava oken výměnou za plastová

Sokolovská 199/974-6NP 1 650 1650 1650000 oprava oken výměnou za plastová

Drahobejlova 47/1092 400 490 490000 oprava oken výměnou za plastová
Pod Strojírnami 10/771 1 700 1860 1812844 oprava oken výměnou za plastová
Poštovská 9/744 1 200 1200 1196478 oprava oken výměnou za plastová
Na Vyhlídce 3/386-
vých.strana

550 510 509793 oprava oken výměnou za plastová

Kovářská 10A+B 3 150 2598 2376598 oprava oken výměnou za plastová
Pod Strojírnami 13/707 290 290 282434 oprava vstupů do domu - 2x vchodový dveře
Sokolovská 226/262 2 700 1266 1265769,77 oprava stoupacích rozvodů vody a kanalizace

PPod Strojírnami 10/771 400 522 519799 oprava teras

Poštovská 11/807 0 210 209999 oprava terasy
K Moravině 5/1872 0 110 109945 oprava výměnou vstupu do ulice

0001001avrezer
80,538285734178302683meklec

Hospodářská činnost Poznámky

Poštovská 11/807 3 150 3146 3145498,57 opr.havar.stavu stoupacích rozv.vody a 
kanalizace,osaz.vodoměrů

KOTELNY
 Akce 

 SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč

PK Pod Strojírnami 747/6
1 071  1065 1064967,30 dokonč.opravy kotelny-

VZT,rozv.MaR,izolace
VS Letňanská 329/17-

ulánakohénpotavarpo04,20006611661784ákcitejoK
PK Pod Strojírnami 707/13 342 342 342000,00 oprava topného kanálu

VS Sokolovská 972/195 140 140 140000,00 výměna ALFA LAVALU
PK Čihákova 36 460 460 460000,00 výměna regulace, čerpadel a VZT

07,969666386630052mekleC

Hospodářská činnost Poznámky
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Náklady spojené s nebytovými objekty

Pronajaté školy - velké opravy

VO –  plnění je 99,5%.
Plán 50tis.Kč – pojištění budov  – čerpáno 48,4tis. Kč, tj. 96,8%. 
Plán 500tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 294,6tis. Kč, tj. 58,9.
Plán 300tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 60,4tis. Kč tj. 20,1%

Nebytové objekty - velké opravy

VO –  plnění na 100,0%.
Plán 600tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 506,0tis. Kč , tj. 84,3%. 
Plán 500tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno 365,3tis. Kč, tj. 73,1%. 
Plán 175tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 153,0tis. Kč, tj. 87,4%. 

Základní školy - velké opravy

 Akce
 SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč Poznámka

Vysočanské náměstí 500 100 100 99750,00
Vysočanské náměstí 500 100 79 78533,00
Vysočanské náměstí 500 110 0 0

00,4333949001757ákciltyK
00avrezer

00,716172372014mekleC

oprava oken a kování
oprava lina
oprava regulace UT
oprava dveří

 Hospodářská činnost

 SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč poznámka

U mateřská školy 355/2 190 190 189966,00 orava nátěrů oken
Mě dovzoravarpo00082608ákciš ů vody

nubhcínláicosavarpo43,96393710471021ynrádobovSU ěk
43,53392910391074mekleC

 Akce 
VO SR v tis. Kč UR v tis. 

Kč
Čerpání v Kč Poznámky

500 380 341528,60 oprava střechy
150 150 150000,00 oprava ležatých kanal.potrubí
200 320 319223,00 oprava podlahy v malé tělocvičně
150 150 144732,00 opr.ochr.mříží na okna-TV a šatny u TV

20 20 19992,00 oprava odvětrání výměníků
65 65 54710,00 oprava učebny fyziky

300 300 299404,00 oprava maleb
80 80 79861,00 opr.podl. krytin výměnou v učeb. hudebny
25 25 24996,00 oprava omítek ve sklepním skladu
50 50 49992,00 oprava obkladů - v kuchyni-přípravna

0 81 80299,20 oprava-výměna čerpadla po havárii
900 900 896998,00 opr.oken vým. vč.žaluzií a sítí ve šk.jídel.a kuchyni
250 171 170851,20 opr,maleb učeben a chodby
250 250 250000,00 opr.podlah.krytin výměn.v učeb.a chodbách

35 35 35000,00 opr.izolace svodů deštivé vody v TV

60 60
60000,00 opr.dřevěných sedaček na tribuně u venkov.hřiště

vým.
100 179 178152,00 nátěrů oplocení zahrady - 1.etapa

50 50
50000,00 opr.osazení rohů stěn na chodb.ochr.kovovými 

lišt.3.et.
25 25 25000,00 opr.dveřních prahů v učebnách výměnou

390 390 364836,00 opr.oplocení školního hřiště
250 250 166898,00 opr.vchod.dveří výměnou v krčku budovy 2ks
600 600 599640,00 oprava školní kuchyně (malování, nátěry, VZT)
500 500 500000,00 opr.rampy u škol.kuchyně,plotu a příjezdových vrat
450 273 256552,00 opr. 3 atrií-chodníky,žlaby
200 200 198770,00 oprava pro zřízení přípravné třídy

00,37967913004avrezer
00,804493532850006meklec

Litvínovská 500

Litvínovská 600

Novoborská 371

 Hospodářská činnost
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VO – čerpáno 92,6%. . Z rezervy byly použity prostředky na dodatečnou výměnu 

žaluzii na ZŠ Litvínovská 600
Prodeje bytů – Ostatní náklady – plán 1.400tis. Kč – čerpáno  131,8tis. Kč tj.  9,4%                      
                    Odměna za prodej – plán 3.000tis. Kč – čerpáno 2,851,2tis. Kč,  tj. 95,0%
Správa pohledávek – účet 49
Plán 100tis. Kč – ostatní náklady /právní služby/ - čerpáno  1,9tis. Kč, tj.  1,9%.
Realitní činnost 
Plán 1.000tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 968,1tis. Kč, tj. 96,8%. 
Plán 9.600tis. Kč – daň z převodů – čerpáno   9.987,7tis. Kč, tj. 104,0%.
/čerpání závisí na FÚ – nelze přesně určit dobu, kdy obdržíme platební výměr/. 
Bytové oddělení
Plán 100tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 8,7tis. Kč, tj. 8,7%. 
Odvody do HČ
Na běžné výdaje - plán 57,387.200,- Kč - převedeno 57,387.200,- Kč, tj. 100,0%.
Plán 380tis. Kč z přijatých plateb za rekreace Jestřabí a Sepekov  - převedeno 343,4tis. 
Kč, tj. 90,4%
Plán 149,9tis. Kč za propagaci na kulturních akcí – převedeno 149,9tis. Kč, 
Na investice MČ – plán 148,980.800,-Kč –  převedeno 148,980.800,-Kč tj. 100,0%.
Osobní výdaje pracovníků byly refundovány ve výši 10,552.425,- Kč. 
Z toho bylo finanční vypořádání za rok 2010 bylo ve výši 77.693,-
Odpisy

Plán: Prosek                  9.654tis. Kč         Skutečnost : 9.271tis. Kč
          Libeň                  9.747                                        7.156
          Kotelny                 788                                           787
          Škol.pron.           2.073                                        2.003
          Nebyt. domy       3.783                                        3.798
          3x ZŠ              .   6.341                                        6.620
          Polikl. Prosek     5.654                                        6.504
          Celkem             38.040tis. Kč                            36.139tis. Kč

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu

Vymáhání dluhů za bytové prostory:
Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. 

Po neúspěšném upomenutí jsou dluhy  vymáhány na základě smluv přímo správní fir-
mou TOMMI holding, s.r.o. a AK JUDr. J. Stránského. Úspěšnost skutečného vymožení 
dlužné částky závisí na existenci příjmu dlužníka a na jeho majetkových poměrech, 
aby bylo možno vést výkon rozhodnutí. Některé úhrady vyšších dluhů váznoucích na 
bytech  se daří řešit po vyklizení dlužníka převzetím dluhu, nebo jeho části, vítězem 
výběrového řízení na pronájem bytu za  1. smluvní nájemné. Takto byly sníženy dluhy 
v prvním pololetí o 1,621,3tis. Kč.

Vymáhání dluhů za nebytové prostory /NP/:
Provozovna – Libeň
K datu 31.12.2011 je evidováno u nebytových prostor 41  neplatičů. ( 2.844 tis. Kč ) 

V několika případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná  
o dluhy před žalobou nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi.

Provozovna  - Prosek
K datu 31.12.2011 je evidováno u nebytových prostor 29  ( 577 tis. Kč )

Přehled příjmů 
Plán:                                                                      Splaceno k 31.12.2011   
Příjem z nájmu :    školy  pron.- 2,731tis.Kč            2.822,0tis. Kč  tj. 103,3%
                            ZŠ školy    - 1.500tis.Kč             1.500,0tis. Kč tj. 100% 
         neb. domy-prostory    -   3.185tis. Kč             3.013,4tis. Kč tj.  94,6%

Prosek byty                                           8,640.637,
Prosek nebyty                                          577.033,
Libeň byty                                             8,836.879,
Libeň nebyty                                         2,484.013,
Svobodárna byty                                       22.875,
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                           pozemků   -   4.287tis. Kč           3.841,7tis. Kč  tj.89,6%
            rekl. plochy+antény –  3.538tis. Kč             4.043,1tis. Kč  tj.114,3%
                           ubytovny  -   5.780tis. Kč            5.640,0tis. Kč  tj. 97,6%
                 Poliklinika Prosek  -  6.000tis. Kč            6.000,0tis. Kč tj. 100,0%
       Prodeje:     nemovitosti  -   7.344tis.Kč            7.344,4tis. Kč tj. 100,0
                                 byty -  273.944tis. Kč           275.022,0tis. Kč tj.100,4%
                           volné byty – 16.382tis. Kč          19.792,8tis. Kč tj.120,8%

V. Finanční vypořádání za rok 2011
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy

Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy projednali dne 9.3.2012 se 
zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2011. Vyúčtování účelo-
vých dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finanč-
ními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva 
financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání 
za rok 2011 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne 12. 
1. 2012.

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské čás-
ti současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním 
výkazům.

Z příloh připojených k záznamu z jednání o finančním vypořádání za rok 2011 vyplý-
vá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu 
hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastu-
pitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2011:

Městská část Praha 9 
1. o d v e d e  v rámci finančního vypořádání  c e l k e m         13 782 501,15 Kč
z toho:

2. o b d r ž í  při fin. vypořádání celkem                902 646,00 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem       902 646,00 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem          0,00 Kč
Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu financí byl předložen požadavek na dofinanco-

vání vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté 
dotaci dle bodu 3b) Informace o finančním vypořádání dotace na činnosti v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2011 ve výši 397 489,37 
Kč.

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádá-
ní bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2011 pro 
využití na stejný účel v roce 2012 ve výši 13 632 256,40 Kč na investiční akci MŠ  
U vysočanského pivovaru (ORG 41521)

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011 bude 
městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za 

     a) do státního rozpoč K00,581meklecut č

185,00 Kč
- vratka účel.prostř. poskytnutých během

roku 2011 z MF ČR (pol.4111)

     b) do rozpočtu hlavního města Prahy  c e l k e m

13 776 730,40 
- doplatky podílu místních poplatků 5 585,75 Kč

- vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2011 
(pol. 4121,4221)

- dokrytí vyplacených sociálních dávek
ZP a HN (ÚZ 13306)

34 446,00 Kč

- dokrytí vyplaceného příspěvku na péči
(ÚZ 13235)

868 200,00 Kč
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rok 2011 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2012) a po uzavření finančního vypo-
řádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým  
vztahem k MČ Praha 9

Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizacía rozdělení zlepše-
ného hospodářského výsledku do fondů

Devátá rozvojová a.s.
 Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 62.500,- Kč 

na zajištění provozu, údržby a oprav podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v 
poslední čtvrtletí roku 2011. Z uvedené dotace vyčerpala 14.957,- Kč na úhrady elek-
trické energie.

Organizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpané prostředky……47.543,- Kč

Ostatní finanční vypořádání
Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
-  vyrovnání výdajů z konce roku   54.990,46 Kč
- převod nedočerpaných prostředků osobních kont zaměstnanců  5.000,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům
Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů 

zaměstnanců za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpo-
kládané výši osobních výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedo-
cházelo ke zkreslení výsledku hospodaření. Nedočerpané 

prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu 
.Ve výplatách na prosinec 2011 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 229,66 tis. Kč méně 
než činil plán, z toho: 

 -  nevyčerpané osobní výdaje – hlavní činnost    369.325,00 Kč
 -  nevyčerpané prostředky osobních kont – zam.fond   5.000,00 Kč 
 -  osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti      134.542,00 Kč
 -  náhrada bankovních poplatků ke mzdám                       123,0 Kč

Vypořádání zůstatku zvláštního účtu k projektu Zateplení budov mateřských škol
Financování projektu bylo dokončeno v závěru roku 2011 přijetím dotace ze SFŽP a 

EU. Na zvláštním účtu je vykázán zůstatek uvolněného rozpočtu na spolufinancování 
MČ Praha 9 a přijatá dotace v úhrnné výši 9.609.974,83 Kč.

Příspě oddovdOávokv
stát.rozp

organizace
Základní školy 
Litvínovská 500 52,27 246,13 0 2,46 0 298,4 179,04 119,36
Litvínovská 600 58,51 468,51 0 0 0 527,02 260 267,02
Novoborská 26,05 34,77 0 0 0 60,82 48,66 12,16
Špitálská 249,18 12,85 0 0 0 262,03 60 202,03
Na Balabence 161,94 298,47 0 0,07 0 460,41 150 310,41
Mateřské školy 00
Kovářská 116,98 0 0 0 0 116,98 80 36,98
Litvínovská 71,43 15,64 0 0 0 87,07 69,66 17,41
Novoborská 176,52 17,52 0 0 0 194,04 100 94,04
Pod Krocínkou 50,52 10,44 0 0 0 60,96 20 40,96
Šluknovská 86,71 17,87 0 0 0 104,58 20,92 83,66
U Nové školy 162,59 17,52 0 0,05 0 180,11 30 150,11
U Vys. pivovaru 154,33 12,56 0 0 0 166,89 90 76,89
Veltruská 201,05 42,87 0 0 0 243,92 143,92 100

Divadlo GONG -131,9 244,56 0 0,03 131,9 112,66 22,5 90,16
Středisko soc. 
služeb

477,53 296,67 0 0,13 0 774,2 154,84 619,36

Celkem 1 913,71 1 736,38 0 2,74 131,9 3 650,09 1 429,54 2 220,55

Zlepšený
HV k 

rozdělení

Příděl do 
fondu odměn

Příděl do 
rezervního

fondu

HV z hlavní 
činnosti

HV z doplň.
činnosti

Odvod
zřizovateli

Dorovnání
ztráty HČ
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Vypořádání poskytnutých grantů
Soukromá ZŠ Universum vrátila nedočerpaný grant………….. 6.400,00 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání 
Zdroje:

Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF)              902.646,00 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ     50.288,10 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu         374.325,00 Kč
Vypořádání nedočerpaného grantu             6.400,00 Kč
Zdroje celkem        .333.659,10 Kč

Potřeby:
Vypořádání účelových prostředků ze SR prostřednictvím MHMP  185,00 Kč
Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP  ;       13.776.730,40Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP        5.585,75 Kč
Náhrada bankovních poplatků ke mzdám      123,00 Kč

Potřeby celkem              13.782.624,15 Kč 
Rozpočtová opatření roku 2012 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011
Navýšení objemu příjmů a převod do rezervy rozpočtu:
Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ         50.288,10 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu        369.202,00 Kč
Vypořádání nedočerpaného grantu            6.400,00 Kč
Celkem           425.890,10 Kč

Navýšení objemu příjmů a převod do ZF:
Nedočerpané prostředky osobních kont zaměstnanců         5.000,00 Kč

Konsolidační položky
Převod ze zvláštního účtu projektu EU na  ZBÚ:
Zůstatek nedočerpaných prostředků a přijaté dotace          9.609.974,83 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:
Vyrovnání výdajů z konce roku          54.990,46 Kč

Převod do fondu rezerv a rozvoje:
Skutečný výsledek hospodaření              75.170.968,36 Kč
Převod do FRR provedený během roku             30.000.000,00 Kč
Saldo finančního vypořádání se SR a rozpočtem HMP
(po schválení ZHMP bude vypořádání provedeno zapojením 
financování do rozpočtu r. 2012 MČ Praha 9 v uvedené výši ) -        12.879.855,15 Kč
Ostatní prostředky jsou zapojené ze ZBÚ do financování schváleného rozpočtu  
r. 2012  

Mimorozpočtové prostředky
Převod z hospodářské činnosti na depozitního  účtu:
Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2011          134.542,00 Kč

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

V účetním období roku 2011 dle Vyhlášky č. 410/2010 došlo k zásadní změně účtové 
osnovy včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, 
které se promítly do účetnictví MČ Praha 9. 

Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 na počíta-
čích PC v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví 
vedeno v souladu s předpisy.

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech :
1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje, výnosy a náklady 
2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady
 a) Domovní bytový fond (DBF)
 b) Hospodářská činnost (VHČ)
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DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2011 správní firma TOMMI holding s r.o., která 

každý měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jed-
notlivá 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 Pra-
ha 14 a MČ Praha 9 v roce 1994) zpracovává pátým 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. účetnictví 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.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpra-
covávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a 
následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2010 pro 
rok 2011 byla zvýšena pracovní činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak 
dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst 
práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku a zejména jeho včasného zařazování 
do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla věnována zvýšená pozor-
nost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

Časově náročná je práce v samotném programu GINIS do kterého přibývají ještě 
další moduly, které jsou navazovány na stávající moduly.

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 programem „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 účet-
ním programem GINIS od firmy Gordic přes modul INT, FUC a POK Hmotná nouze též 
od firmy Gordic. 

Sociální dávky ze systému Geovap jsou ještě dále zasílány na účty klientů. Soubory 
jsou vytvořeny na OS a následně předány na OE k dalšímu zpracování a jejich odeslání 
na účty klientů. Sociální dávky OK systému jsou ještě dále zasílány na účty klientů. 
Soubory jsou vytvořeny na OS a následně předány do programu GINIS modul BUC a 
OE zajistí 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 pro-
gramu 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. V roce 2011 došlo k přejmenování 
příspěvkové organizace Obvodní kulturní dům, Jandova 7, Praha 9 na Divadlo Gong 
– kulturní a vzdělávací společenské centrum – lze používat zkrácený název Divadlo 
Gong nebo DG dle ZMČ 60/10 ze dne 27.4.2011.

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
                         Divadlo Gong, Jandova 7, Praha 9
                         Středisko sociálních služeb, Novovysočanská 505,Pha 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 Divadlo Gong zaměstná-
vají 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.

VII. Vyhodnocení činnosti exekutora ekonomické- 
ho odboru za rok 2011

 Za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bylo exekutorem provedeno celkem 602 
pokusů o výkon rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla  bylo ukončeno realizací 132 exe-
kučních spisů a byla vymožena celková částka 386 795- Kč.

V roce 2011 došlo ve třech  případech k zabavení movitého majetku dlužníka. Ve 
27 případech nebyly u dlužníků nalezeny postižitelné movité věci z tohoto důvodu byl 
proveden bezvýsledný soupis . V současné době je vedeno 12 exekučních spisů, kde 
dlužníci splácí podle stanoveného splátkového kalendáře. Dále bylo 210 případů, kdy 
dlužník na uvedené adrese nebydlel a nebyl znám jeho pobyt. Z těchto důvodu bylo 
i nadále spolupracováno s orgány Policie ČR, Cizinecké policie ČR. Při zjištění nového 
bydliště je prováděn opětovný pokus výkonu rozhodnutí.V roce 2011 se zvýšil počet 
spisů k vymáhání prodejem movitých věcí a to především ze strany odborů OSO ÚMČ 
Praha 9/pokuty/a OE ÚMČ Praha 9/psi navýšení poplatků/ .

Činnost exekutora za období od  1.1. 2011 do 31.12.2011

Celkový počet pokusů 206ítundohzornokývo
962amodnežitsazenkínžuldohotz-

 - odstěhován z místa bydliště (zjištěno př 012)ítundohzorunokývi

Exekuční spisy vedené s bydliště 201uharPomimakínžuldm

Exekuč 381udalkdo.vztanénedevysipsín
 (dlužník na adrese fyzicky nebydlí, ale je zde stále policejně hlášen,
  není znám jeho pobyt

Exekuční spisy vedené na měsíč 21hcáktálpshcín
 (dlužník hradí měsíční splátky složenkami)

72énletižitsopynezelanylybenakínžuldu-sipuosýndelsývzebnedevorP
 movité věci

Počet exekučních spisů ukonč 231ícazilaerhcýne

Celková částka v Kč vybraná při provádě K-,957683ítundohzorunokývín č

Celková částka v Kč vybraná na exekuč K-,16002hcíctalpophcín č.
Zabavení  movitého majetku 3
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ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy zřizované MČ Praha 9

Vývoj kapacity mateřských škol v MČ Praha 9

Přijímání dětí do mateřských škol zřízených MČ Praha 9 pro školní 
rok 2011/2012

Jen připomínáme, že mateřské školy MČ Praha 9 zajišťují pouze celodenní provoz  
a o přijímání k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy. 

Mateřské školy MČ Praha 9 přijímají pouze děti, které se podrobily stanoveným pra-
videlným očkováním a mají doklady, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 Pravidla na „devítce“
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které: 
• mají trvalý pobyt v Praze 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Hrdlořez, část 

Hloubětína a část Libně)
• v příštím roce začnou chodit do základní školy (tzn. že dosáhnou věku 6 let  

v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) 
• měly odklad povinné školní docházky

Dále se přednostně přijímají děti s místem trvalého nebo prokázaného bydliště (např. 
nájemní či kupní smlouvou) v Praze 9, a to v pořadí:

• sourozenci dětí, které se již v mateřské škole vzdělávají a budou ji navštěvovat 
ještě minimálně po dobu následujícího školního roku, rodiče pracují nebo jsou v jiném 
obdobném poměru a nepobírají rodičovský příspěvek, a k 31. 8. 2011 budou dítěti  
3 roky 

• děti, jimž budou k 31. 8. 2011 tři roky, rodiče pracují nebo jsou v jiném obdob-
ném poměru a nepobírají rodičovský příspěvek, a alespoň jeden z nich je pedagogický 
pracovník

• děti, jimž budou k 31. 8. 2011 tři roky 
• děti, jimž budou k 31. 10. 2011 tři roky 
• děti, jež dosáhnou do 31. 10. 2011 věku tří let, a o které pečuje zákonný zástup-

ce registrovaný na Úřadu práce 
• děti, které dosáhnou do 31. 10. 2011 věku tří let, a zákonní zástupci nejsou  

v době zápisu v pracovním či jiném obdobném poměru, ale budou pracovat nejpozději 
do 31. 10. 2011 a doloží to předběžným potvrzením zaměstnavatele u zápisu a nebu-
dou po nástupu do zaměstnání pobírat rodičovský příspěvek

            MŠ                     2009/2010              2010/2011             2011/2012            2012/2013
Ková ská 120 dětí 120 dětí 120 dětí 120 dětí

Praha 9 - Libeň 6 tříd x 20 dětí 6 tříd x 20 dětí 6 tříd x 20 dětí 6 tříd x 20 dětí
Litvínovská 490 130 dětí 130 dětí 130 dětí 130 dětí
Praha 9 – Prosek 5 tříd x 26 dětí 5 tříd x 26 dětí 5 tříd x 26 dětí 5 tříd x 26 dětí

Novoborská 130 dětí 156 dětí 156 dětí 156 dětí
Praha 9 – Prosek 5 tříd x 26 dětí 6 tříd x 26 dětí 6 tříd x 26 dětí 6 tříd x 26 dětí
Pod Krocínkou 112 dětí 112 dětí 112 dětí 112 dětí

Praha 9 - Vysočany 4 třídy x 28 dětí 4 třídy x 28 dětí 4 třídy x 28 dětí 4 třídy x 28 dětí
Šluknovská 130 dětí 130 dětí 156 dětí 156 dětí

Praha 9 -  Střížkov 5 tříd x 26 dětí 5 tříd x 26 dětí 6 tříd x 26 dětí 6 tříd x 26 dětí
U Nové školy 50 dětí 50 dětí 50 dětí 50 dětí

Praha 9 -Vysočany 2 třídy x 25 dětí 2 třídy x 25 dětí 2 třídy x 25 dětí 2 třídy x 25 dětí
U Vyso . pivovaru 208 dětí 208 dětí 208 dětí 208 dětí
Praha 9 - Vysočany 8 tříd x 26 dětí 8 tříd x 26 dětí 8 tříd x 26 dětí 8 tříd x 26 dětí

Veltruská 180 dětí 180 dětí 182 dětí 182 dětí
Praha 9 – Prosek 5 tříd x 26 dětí 5 tříd x 26 dětí 5 tříd x 26 dětí 7 tříd x 26 dětí

2 třídy x 25 dětí 2 třídy x 25 dětí 2 třídy x 26 dětí
Celkem 1060 1089 1114 1114
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• děti, o které pečuje zákonný zástupce na rodičovské či mateřské dovolené  

s mladším dítětem, na něž pobírá rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateř-
ství

Při shodném splnění daných podmínek má přednost starší dítě.
Do mateřských škol na „devítce“ mohou být přijaty i děti, které nemají trvalé bydliště 

v Praze 9, pokud to dovoluje kapacita školek. 
Co byste měli ještě vědět
Děti, které začnou do školky chodit, se přijímají ke zkušebnímu pobytu, a to do 31. 

10. 2011. Do tohoto data musí rodiče (zákonní zástupci) předložit řediteli školy:
• potvrzení o zaměstnání vystavené zaměstnavatelem, včetně data přihlášení  

k zdravotnímu a sociálnímu pojištění, pokud jsou v pracovním či jiném obdobném 
poměru

• potvrzení o přihlášení ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a živnostenské 
oprávnění v případě OSVČ

Teprve poté bude dítě přijato do mateřské školy na dobu neurčitou.

Čím dříve začnete, o to větší pohodu zažijete  
v září 

Chystá se váš potomek na podzim do školky? Přemýšlíte, co všechno by měl umět? 
Nebo zatím nic neřešíte? Řekneme vám, jaké dovednosti jsou pro nástup do mateřské 
školy důležité.

Každá mateřská škola totiž může mít na děti jiné nároky. Záleží to v podstatě jen na 
ní. 

V mateřských školách se zpravidla vyžaduje, aby dítě umělo své jméno a příjmení, 
poznalo svou značku ve školce, samo si došlo na toaletu (pleny či pravidelné pomo-
čování je nepřípustné), najedlo se lžící a pilo ze skleničky a hrníčku, obléklo se a obu-
lo (u těch nejmenších paní učitelka pomůže zapnout zip či knoflíky, zaváže tkaničky  
a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci, umýt si 
ruce, utřít si je do ručníku, vyčistit si zuby, vysmrkat se a používat kapesník, uklidit své 
věci a hračky. A také, aby umělo vyjádřit své potřeby a přání, či znalo základní pravidla 
slušného chování a dodržovalo je.

Důležité je, aby se děti do školky těšily
Možná se vám zdá, že září je opravdu ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba 

počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již 
naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. 
A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete ve větší pohodě. A pokud se váš poto-
mek nestačí něco naučit, nebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali, 
určitě se tím nestresujte a netlačte na ně. Postupem doby se to určitě naučí, odkouká 
ve školce od kamarádů či to prostě přijde samo. Důležité je, aby se dítě pokud možno 
do školky těšilo a nemělo jí hned od počátku spojenou s tím, že je nešika a že když se 
nenaučí obléknout punčocháče, nebudou ho tam chtít.

 

MŠ Veltruská: 
Kulatiny oslaví „cestou za sluníčkem“
Mateřská škola Veltruská byla otevřena 7. ledna 1971 jako pětitřídní. Za téměř 40 let 

prošla mnoha změnami. 
Nejvýraznější změnou byla přístavba nového pavilonu, který byl otevřen v roce 2009. 

Tím se mateřská škola rozrostla o další dvě třídy. 
Vždy platilo, že školka je místem, kde si hrají děti. Dnes mnoho rodičů vodí své 

potomky k nám do školky, kde si dříve sami hrávali. Rozdíl je v tom, že dříve rodiče 
své děti pouze do školky doprovázeli, ale dnes jsou především našimi partnery. Vždyť 
motto současné mateřské školy zní: „Rodiče jsou první a nejdůležitější učitelé, společ-
ně chceme stavět pyramidu prožitků a znalostí“. Proto bychom rádi, aby narozeniny 
školky oslavily děti společně s rodiči.

Celodenní oslava proběhne 2. června na zahradě školky. Tématem slavnostní akce, 
do které budou aktivně zapojeni i rodiče dětí, je slunce. Celý den proběhne pod názvem 
„Cestujeme za sluníčkem“. Součástí oslavy, která se koná ve spolupráci s hlavním 
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partnerem Devátou energetickou, budou soutěže pro děti a mini-diskotéka s překva-
pením. Doufejme, že nám bude počasí přát.

MŠ Šluknovská
Petra Jindráčková je od srpna 2009 ředitelkou ve Šluknovské. Předtím pracovala  

24 let jako učitelka MŠ.

Mateřská škola Šluknovská bude v nadcházejícícm školním roce otevírat novou třídu 
ve zbrusu nové nástavbě. Kolik dětí se vám hlásilo, kolik jste jich mohli přijmout a jak 
vidíte situaci s počtem přihlášených dětí v porovnání s roky minulými?

Letos jsme měli dvoukolový zápis, protože se přistavovala nová třída pro 26 dětí.  
V prvním kole zápisů se přihlásilo 130 žadatelů, ve druhém kole 165. Celkem jsme 
zpracovávali 295 žádostí o příjetí k předškolnímu vzdělávání a přijali jsme v prvním 
kole 42 dětí a ve druhém 26. To je v porovnání s loňským rokem pozvolný nárůst. Asi 
o dvacet dětí v prvním kole více. 

Ve školce máme 130 zapsaných dětí, od září 156 dětí. 

Proč probíhá druhé kolo zápisu?
První i druhé kolo jsou stejné postupy. Probíhá ve správním řízení. Rodiče vyplní 

přihlášku, odevzdají ve školce a pak podle kritérií je dítě přijato nebo odmítnuto. Při-
hlášky sestavuje MČ Praha 9 nebo sama školka. Kritéria jsou potřeba v případě, že je 
více dětí do školek než míst.

Termín zápisu a místo konání se vyvěsí na místech obvyklých. Rodiče vyzvednou 
evidenční list dítěte, vyplní žádost – pro každé dítě založen spis, který dostane spisové 
číslo, je třeba dodržet zákonné lhůty - nabytí právní moci atd. Zpracované žádosti a 
evidenční listy dítěte přinesou rodiče v daném termínu do školky. Školka má 30 dní 
na zpracování žádostí a vydání rozhodnutí. O přijetí dítěte rozhoduje výhradně ředitel 
MŠ. 

Druhé kolo zápisů je nutné, protože není jisté, zda nástavba bude zkolaudována  
a před tím nelze děti přijímat. 

Vidíte podporu ze strany radnice při zvýšeném náporu dětí, které se hlásí do škol-
ky?

Letos radnice investovala do softwaru, který byl pro nás velkým přínosem. Práce 
spočívá v tom, že my musíme každý spis projít, zkontrolovat veškeré údaje a ty jsme 
na základě softwaru zadali do systému. Ten je sestaven podle platných kritérií. My 
zadáme všechny potřebné údaje – opíšeme přihlášky – přidělíte jednací číslo spisu, 
a na základě zadaných údajů už software vyhodnotí pořadí přijetí dětí do MŠ. Tím se 
výrazně zvyšuje objektivita přijímání. Byť je software v plenkách a bude třeba jej dále 
zdokonalovat, je to výrazná pomoc. Zápis je administrativně a časově velmi náročný. 
Loni jsme museli osobní údaje vypisovat každému rozhodnutí zvlášť. Software umož-
nuje automatický tisk těchto rozhodnutí stejně jako vypisování obálek do vlastních 
rukou, podací archy pro poštu. A protože se jedná o správní řízení, mohou se rodiče  
v zákonné lhůtě odvolávat proti rozhodnutí ředitelky prostřednictvím mateřské školky. 
A pokud ředitelka není schopna vyhovět – u nás je to z kapacitních důvodů – potom 
je ředitelka povinna odvolání postoupit nadřízenému orgánu, tedy Magistrátu hl. m. 
Prahy. Proces zápisů je tak dlouhodobý, že žádosti se vydávaly v únoru a já vzhledem k 
dvou kolům zápisů – očekávám vyjádření k odvolání koncem srpna, takže agenda ještě 
není uzavřena. Veškeré spisy se zprávou se posílají nadřízenému orgánu – magistrá-
tu. 

Pro příští rok uvažuje radnice o zjednodušení rozdávání přihlášek tím, že je umístí  
na internet. Myslíte si, že by vám to pomohlo?

Částečně to vidím jako pomoc, ale obávala bych se toho, protože ne všichni mají 
možnost stáhnout si žádost z internetu. Ti, co tuto možnost nemají, by měli mít mož-
nost najít vytištěnou žádost na určitém místě v určitý termín. A pak je tu evidenční list 
dítěte, který si musí rodiče vyzvedávat osobně. Není sice zákonem stanovená norma, 
ale my musíme vést školní matriku podle školského zákona a tam spadá i evidenční 
list, na němž je vyjádření od lékaře. A protože musíme dodržovat zákon o veřejném 
zdraví, musíme mít při přijímání dítěte razítko od lékaře, že je řádně očkováno a pokud 
ne, že má trvalou kontraindikaci a očkováno být nemůže. 

Jak jsou zápisy a administrativa s nimi spojená časově náročné a v čem vidíte u zápi-
sů největší potíž?

K tomu už jsem se vyjádřila. Zápisy začaly v únoru a doběhnou koncem srpna. Sta-
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tistický normativ musíme mít hotov k 30. září. 

Jaké další kroky ze strany radnice byste ocenila pro zlepšení zápisů do mateřských 
škol?

Byla bych vděčná, kdybychom dále rozvíjeli letos nastavený software. I návrh vyvě-
šení žádostí na internetu by mohl být přínosem.

K pravidlům přijímání. Je lepší přijmout čtyřletého jedináčka nebo dva sourozence, 
např. tříletého a pětiletého? Co je lepší z vašeho pohledu pro rozvoj dětí?

Pro každé dítě je dobré být v kolektivu vrstevníků, pokud dovrší hranice tří let. Ale 
bohužel kapacity mateřských škol jsou dnes omezené. Děti ale většinou přijímáme  
z pohledu rodiče. Asi pětileté dítě patří do školky více než tříleté. To je menší problém. 

Co by měli rodiče naučit tříleté dítě před nástupem do školky?
Dítě se má pro mateřskou školu v rodině připravovat všeobecně, nejen co se týká 

motorických dovedností, což samozřejmě je potřeba. Aby dítě umělo základy sebeob-
sluhy. To mu usnadňuje vstup do školky. Každý rodič by si měl uvědomit, že rázem 
je takovýchto dětí ve třídě 26 a paní učitelka je jedna. Oblékání, smrkání, pomoc při 
použití toalety. Naučit je režimu, protože z domova jsou zvyklé na jiné režimy. I psy-
chicky připravovat na to, že budou bez rodičů, aby dítě umělo respektovat autoritu, 
najíst se lžící, částečně se obléknout.

Pro nadcházející školní rok 2011/2012 se radnici podařilo otevřít dvě přípravné tří-
dy pro 30 dětí v ZŠ Novoborská. Jaký byl z vaší školky zájem rodičů o umístění dětí  
s odkladem školní docházky? Jaký je váš pohled na odklad školní docházky?

Tento krok MČ Praha 9 jsem uvítala. Sice u nás to rodiče příliš nevyužívají, ale čas 
ukáže, že je to dobrá věc. Pro odklad školní docházky mají děti různé důvody. Čas-
to to bývá jen logopedická vada. Dítě je nastartováno pro základní školní docházku,  
a přípravnou třídou se mu to částečně splní. V předškolní třídě MŠ je program nasta-
ven obdobně, ale v přípravné se přece jen školní návyky blíží základní školní docházce, 
navíc tu mají indidividuální přístup, který dovoluje 15 žáků ve třídě. 

Odchází od nás dvě děti z celkového počtu osmi odkladů školní docházky. Šest u nás 
zůstává. Jsou to cizinci a mají obavu z komunikace, proto odklad. 

Co všechno management školy obnáší a jaké jsou vaše odpovědnosti?
Protože nemáme sekretářku nebo asistenku, tak kromě vyučovací povinnosti, kterou 

ředitelka má (odvíjí se od počtu tříd ve školce), musí se orientovat v legislativně a to 
nejen školské: protože jsme právní subjekt je třeba znát všechno, s čím se dostáváme 
do styku, např. zákony o odpadech apod. Musí si osvojit roli zaměstnavatele – vést 
přijímací pohovory, uzavírat pracovní smlouvy, zařazovat do platebních tříd a stupňů. 
Pak je tu ekonomická část. Příspěvkové organizace zřizují peněžní fondy, musí s nimi 
hospodařit. I když jsou na to najímání externí spolupracovníci (účetní, mzdová účetní), 
kontrola a odpovědnost leží na ředitelce školy. Z učitelky jste rázem právník, ekonom, 
stavař – v letošním roce, jsem třeba získala nové zkušenosti s přístavbou nové třídy. 
A teď zateplení.

Zateplení je dobrý tah. Školky získají nejen hezký vzhled, ale slibujeme si ekonomic-
ké úspory a peníze tak můžeme použít na zvelebování zahrad, tříd. Jsme rádi, ačkoliv 
to přineslo řadu provozních problémů. Snažili jsme se informovat rodiče, na internetu 
průběh stavby, co to obnáší, museli jsme zajistit bezpečnost dětí. Ale je to dobrá inves-
tice pro další roky. Poděkování patří i rodičům, kteří byli tolerantní. 

 

Poslední zvonění  
a kouzelná noc

Většina předškoláků MŠ Litvínovská se 
9. června loučila se školkou a svými uči-
telkami.

Některé třídy prožívaly svůj den „naru-
by“ již od časného rána. Během dopoledne 
se Proseckým sídlištěm ozývalo poslední 
zvonění našich dětí. V odpoledních hodi-
nách se konala besídka s malou maturitou 
a poté čekala děti Kouzelná noc ve škol-
ce. 

Paní učitelky připravily bohatý program 
plný her. Po večeři a sprchování se děti Kouzelná noc
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prošly spící školkou, prohlédly si keramickou pec, poslouchaly pohádky, zpívaly, vyprá-
věly si kouzelné příběhy a ty, které vydržely, čekala noční bojová hra na zahradě.

Dobrou noc dětem přišla dát i Zuzana Kučerová, radní pro školství MČ Prahy 9. Věř-
te, že se nám moc krásně spalo. Učitelky nahradily tento večer maminky na jedničku 
s hvězdičkou, takže neukápla ani jedna slzička. Dětem přejeme šťastné vykročení do 
školy a my ostatní se těšíme na další Kouzelné noci ve školce.

Prodloužený provoz Mateřské školy Litvínovská
 Mateřská škola Litvínovská 490 na Proseku vychází vstříc potřebám rodičů, jejichž 

pracovní doba neumožňuje vyzvednutí dítěte v 17.00 a od 3. října nabízí nadstandard-
ní bezplatnou službu prodloužené provozní doby do 17.30.

Školka reflektuje na prodlužující se pracovní 
dobu zaměstnaných rodičů. Služba je nabíze-
na pracujícím rodičům, kteří dopředu zájem  
o prodloužený pobyt své ratolesti nahlásí. Pro-
dloužení provozní doby vyžadovalo zkoordino-
vání řady organizačních aspektů včetně uzpů-
sobení pracovních úvazků paní učitelek, proto 
velmi děkujeme vedení MŠ Litvínovská 490 - 
ředitelce Haně Šolcové a její zástupkyni Daně 
Broučkové, které se zhostily tohoto nelehkého 
úkolu. „Věřím, že řada pracovně vytížených rodi-
čů tuto službu uvítá. Pokud by se prodloužený 
provoz osvědčil, můžeme do budoucna uvažo-
vat o další možnosti rozšíření služeb MŠ,“ uved-
la radní pro školství Zuzana Kučerová. 

Pohled ředitelky MŠ Hany Šolcové: „Velmi 
ráda bych poděkovala paní učitelce Jaroslavě 
Rollerové, která spolu s námi vytvářela služby 
paní učitelek v jednotlivých třídách. Nemalý dík patří zcela jistě celému kolektivu peda-
gogů i nepedagogů naší MŠ za jejich ochotu přizpůsobit se prodlouženému provozu  
a také MČ Praha 9, která nové projekty v mateřských školách podporuje. Pevně věřím, 
že rodiče naši snahu ocení a prodloužený provoz bude prospěšný a nebude zneužíván 
v neprospěch dětí.“

Mateřské školy v Praze 9 mají provozní dobu od 6.30 – 17.00 s výjimkou MŠ Kovář-
ské, která má své brány otevřeny od 6.30 – 17.15.

„Devítka“ zatepluje budovy školek
Největší výdaje v rozpočtu odboru školství a evropských fondů MČ Praha 9 před-

stavují investice v budovách škol. Letos k nim patří zateplení v Mateřských školách 
Veltruská, Šluknovská, Litvínovská a Novoborská. Výdaje na zateplení v celkové výši  
22 milionů korun z části pokryjí dotace – 10 milionů korun jde ze Státního fondu život-
ního prostředí.

Mateřské školy Veltruská, Šluknovská, Litví-
novská a Novoborská shodně vznikaly v sedm-
desátých letech minulého století, postaveny 
byly z montovaného železobetonové skele-
tu a částečně opláštěny keramickými panely.  
V minulých letech došlo na výměnu oken za 
plastová s dvojsklem, nyní přichází na řadu 
zateplení budovy. 

„Třebaže zateplování je nemalým zásahem do 
provozu školek, bylo třeba ho provádět ve škol-
ním roce. Nelze čekat na prázdniny, když musíte 
dodržet poměrně zdlouhavý technologický pro-
ces a dotace na zateplení vyčerpat do určitého 
termínu,“ říká radní Prahy 9 pro evropské fondy 
Zdeněk Davídek. „Ekonomické výhody tohoto 
kroku nejsou zanedbatelné, představují nemalé snížení výdajů na vytápění, nemluvě  
o prodloužení životnosti objektu. Zateplená budova má vyšší odolnost vůči klimatic-

Ředitelka H. Šolcová a paní učitelka Rollerová

Zateplení MŠ obkladovým polystyrenem



��
kým změnám, snižuje se hluk v místnostech, možnost výskytu plísní a podobně. Navíc 
stavba dostává nový vzhled, takže s ní se k lepšímu mění i tvář okolí.“

Na „svou“ školku v novém kabátě se mohou děti z Veltruské, Šluknovské, Litvínovské 
a Novoborské těšit s novým školním rokem.

Dračí rej v Mateřské škole Veltruská
Dnes se každá mateřská škola může pochlu-

bit velkým množstvím aktivit, které ocení jak 
děti, tak jejich rodiče. Tradicí Mateřské školy 
Veltruská je pořádání podzimních tématických 
slavností. 

Slavnost, která se uskutečnila 22. září, nesla 
název „Dračí rej“. Rodiče spolu s dětmi vyrábě-
li draky všech barev a velikostí. Tím přispěli k 
výzdobě celé mateřské školy. Po celý den byl 
pro děti připraven program. Dopoledne se klu-
ci a holčičky s radostí oddali tanci a zpěvu při 
hudebním pořadu doprovázeným legráckami 
klauna Dendyho. Odpoledne si děti pro své rodi-
če připravily dračí vystoupení. Celá zahrada byla 
obležena nejen rodinnými příslušníky, ale i star-
šími sourozenci našich školáčků. Na závěr jsme 
si společně zatančili a zazpívali u táboráku.

Základní školy zřizované MČ Praha 9
ZŠ Litvínovská 500

Z pohádky do pohádky
První z několika projektových dnů plá-

novaných na tento školní rok v ZŠ Litví-
novská 500 se uskutečnil 3. listopadu. 

Z pohádky do pohádky – toť název, 
jenž v dětské fantazii už předem vyvolá-
val zvědavost, a který rovněž způsobil, 
že se ten den děvčata a chlapci do školy 
těšili snad ještě více než kdy jindy. Uči-
telé projekt připravili pro žáky prvních 
až čtvrtých tříd, do organizace se však 
velmi významně zapojili i jejich kamará-
di z 5. ročníků.  Ti pro mladší spolužá-
ky zajistili přes dvacet stanovišť, která 
představovala známé pohádky či večer-
níčky. Páťáci si dali velkou práci pře-
devším s převleky, proto bylo v jednu 
chvíli možné ve škole potkat kupříkladu 
dokonalého dvojníka Ferdy Mravence, 
Červenou Karkulku či naše nejpopulár-
nější šikuly - Pata a Mata. 

Každá zastávka u těchto i jiných pohá-
dek znamenala pro smíšená družstva 
sestávající z prvňáčků až čtvrťáků povin-
nost plnit zajímavá zadání. Vedle splně-
ní naučných úkolů vědomě zvolených  
z rozličných oblastí znalostí a doved-
ností si projektový den kladl i jiné cíle,  
a sice že děti budou seznámeny s autory 
či ilustrátory těchto pohádkových příbě-
hů, aby o nich získaly alespoň základní 

Dračí rej v MŠ Veltruská

„Pohádková“ škola Litvínovská 500
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povědomí, samozřejmě přiměřené jejich věku a rozumovým schopnostem. To, že žáci 
neseděli v lavicích, ale měli k dispozici celý prostor školy, mělo hned několik výhod –  
za všechny jmenujme fakt, že se ti nejmladší měli možnost opravdu důkladně sezná-
mit se všemi zákoutími budovy, která bude ve většině případů po celých devět let 
právě tou „jejich“ školou. 

Věda není na „pětistovce“ nuda
V tomto školním roce začal na Základní škole Litvínovská 500 pracovat velmi zajíma-

vý kroužek pro třeťáky. Jmenuje se „Věda není nuda“. 
Cílem kroužku bádání není učit fyziku, chemii či biologii, ale učit děti zvídavosti, 

smysluplnému vnímání světa kolem nás a hlavně je podporovat v jejich dětském zájmu 
ptát se a hledat řešení. 

Děti přicházejí na kroužek natěšené, co se dnes zase dozvědí. Mají místo svého 
jména přezdívku, jak jinak než z oboru fyziky nebo chemie. Vybíraly si je samy. A tak 
vedle Kyslíka sedí Dusík, holkám se líbí Pipetka, Erlenka, Kyselina, Tekuťka, Platina, 
Arsen, Xenon a Zlato. Přichází sem Hydrogenium, Sodík, Radium nebo Titan. Všechny 
zúčastněné řídí Katalýza - Ing. Květa Stejskalová, CSc. Na svém pracovišti, Ústavu 
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se zabývá také popularizačními a vzdělávacími 
programy, tj. otázkou, jak přivést mladou generaci ke studiu přírodních věd a poté  
i zapojit do vědy a výzkumu. 

Jak kroužek probíhá? 
Stavíme elektronické obvody, pracujeme se stavebnicemi Boffin. Ze stavebnice mole-

kulárních modelů (tj. různobarevné kuličky a spojovací tyčinky) stavíme molekuly látek 
kolem nás. Přitom musíme samozřejmě dodržovat pravidla vazeb jednotlivých prvků 
tak, jak velí chemie. Uzda fantazie je popuštěna dostatečně. S dětmi známe vodík, 
kyslík, dusík, uhlík a některé sloučeniny, které mezi sebou tyto prvky utvářejí a my je 
denně kolem sebe potkáváme (H2O, CO2, kyselina citrónová, uhlovodíky). Je legra-
ce vidět, jak ve skutečnosti molekula 
vypadá. 

Dozvěděli jsme se, že rok 2011 je 
vyhlášen mezinárodním Rokem che-
mie. Naše chemické laborování se 
tak uplatní při nacvičení alchymistic-
kého divadla. Bude mít 4 až 5 uká-
zek malých efektních pokusů a dojde 
samozřejmě i na výrobu zlata! Hlavní 
roli dostane sám Rudolf II., mecenáš 
alchymistů. Již máme zažitý pokus, 
který se jmenuje Zázračná kapalina, 
která usvědčí vraha. 

Děti pracují s běžně dostupnými 
látkami – ocet, zažívací soda, pra-
cí prášek, kyselina citrónová. Učí se 
takříkajíc správné laboratorní praxi, 
tj. dělat věci s rozumem, rozmyslem 
a podle pravidel. Pracují v latexových 
rukavicích s opravdovým chemickým sklem a náčiním, drtí a třou tloučkem v třecí 
misce, filtrují roztoky, měří lakmusovými papírky. Zkrátka zkouší být malými chemi-
ky a začínají být i malými vědci! Postupně zjišťují, že ne každý chemický pokus musí 
končit výbuchem. Některé znalosti využíváme v Prvouce. Kroužek má také své webové 
stránky. 

Děti dětem
Tímto rokem se loučíme jako deváté třídy se Základní školou Litvínovskou 500. Strá-

vili jsme tu většinu svého dosavadního života, který se zapsal do naší paměti v tom 
nejlepším světle. Naše vzpomínky nejsou jen z několika výjezdů, škol v přírodě, pro-
jektových dnů, ale hlavně ze skvělého kolektivu dětí i učitelů.

Tento rok jsme předali „pomyslné žezlo“ letošním prvním třídám a doufáme, že budou 
stejně spokojené jako my. 

Na konci školního roku nás čeká poslední, závěrečný a hlavně společný čtyřdenní 
výjezd. Plníme tím školní vzdělávací program Sluníčko. Hlavní náplní bude natáčení 
a fotografování okolní přírody a dalších krás naší vlasti. Průběžně budeme získané 

Malí chemikové na „pětistovce“
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materiály samostatně zpracovávat, sestřihávat a upravovat. Výsledkem celého výjez-
du bude krátký film s tématikou, kterou si sami zvolíme. 

Stejně jako každý rok my, žáci z devátých tříd, připravujeme pro Mateřskou školu 
Litvínovskou 490 zábavné dopoledne plné her a soutěží. Je to malý dárek ke Dni dětí. 
Kluci a holčičky mohou například skákat panáka, vyzkouší si svoji přesnost při lovení 
rybiček, shazování kuželek, při hodu na cíl a mnoha dalších činnostech, které rozvíjejí 
jejich motorické dovednosti. Nastává okamžik, kdy máme plnou zodpovědnost za děti 
z mateřské školy. Jsme si vědomi, že to nebude lehké, ale moc se těšíme a určitě to 
nakonec všechno zvládneme.

Základní škola Litvínovská 500 - Sluníčková
Blížíte-li se k ZŠ Litvínovská 500, již z dálky se na vás usmívá sluneční znamení  

na budově. Podle něho má název také náš Školní vzdělávací program – Sluníčko.
Pedagogové naší školy se věnují žákům se speciálními potřebami, žákům z cizoja-

zyčného prostředí, motivují nadané žáky, pořádají exkurzní a projektové dny napříč 
všemi ročníky. Podporují tím spolupráci a ohleduplnost všech zúčastněných. Toto tzv. 
inkluzivní vzdělávání se stává předností této školy (inkluze = rovnost ve vzdělávání). 

Předškoláčci mají možnost několikrát navštívit školu a sednout si do lavic. Pravidelně 
po zápisu připravujeme program „Prvňáček“, který zahrnuje tři setkání předškoláčků 
s paní učitelkou. Rodičům každoročně nabízíme nahlédnutí do výuky a rádi využíváme 
jejich podané ruky ke spolupráci. 

Vyučování obohacujeme nejrůznějšími zážitkovými akcemi (noční ZOO, exkurze  
na Letiště Praha, spaní ve škole, vaříme si sami, tvoříme knihu nebo kroniku třídy, sta-
ráme se o třídního maskota, návštěvy divadel, dopravní hřiště). Letošní tradiční dlou-
hodobý projekt dětí na prvním stupni má název „Pětistovka láme rekordy“ a je zamě-
řen na čtenářství, sportovní osobní výkony žáků a kreativnost vymyšlených rekordů. 

Anglickému jazyku se žáci věnují od první třídy formou kroužků, jeden z nich vede 
rodilý mluvčí. Žáci na druhém stupni mají k dispozici čtyři počítačové učebny a odbor-
né učebny vybavené interaktivní tabulí. V rámci výuky žáci v každém ročníku absolvu-
jí čtyřdenní výjezd k průřezovým tématům (environmentální, multikulturní, mediální  
a osobnostně-sociální výchova). 

Žáci se zúčastňují mnoha soutěží (např. Matematický klokan, Olympiáda z českého 
a anglického jazyka). Budoucí studenti, naši deváťáci, jsou úspěšnými řešiteli srovná-
vacích testů SCIO. Můžeme se pochlubit účastí na celostátní přehlídce Dětská  scéna. 
Vysoké procento žáků je přijímáno na víceletá a ostatní gymnázia.

Pedagogové spolupracují s poradenským týmem školy na prevenci rizikového chová-
ní, využívají odborníků z poraden, na základě získaných dotací z grantů se žáci zdar-
ma účastní nejrůznějších besed (Elio, Život bez závislostí). Více informací naleznete  
na www.litvinovska500.cz.

Výběr z nabízených kroužků: sportovní hry, mažoretky, anglický jazyk, divadlo, pěvec-
ký sbor, keramika, litvínovský kuchtík, zumba, věda není nuda, výtvarný kroužek.

Výběr aktivit školní družiny: barevný týden, drakiáda, vaříme si, talentmánie, spo-
lupráce s knihovnou, čarodějnice, den netradičních sportovních her, dětský den, brus-
lení.

Ing. Jaroslava Davidová, ředeitelka školy

Litvínovská 600
STOP aneb na silnici bezpečně

To je název kroužku dopravní výchovy, který ve spolupráci s Městskou policií Praha, 
útvarem prevence, funguje druhým rokem na Základní škole Litvínovská 600. 

Kroužek je otevřen pro žáky 4. - 9. tříd. Účastníci loňského kroužku postoupili  
v Dopravní soutěži mladých cyklistů přes školní kolo a reprezentovali kraj Praha v celo-
republikovém finále.

Dopravní výchova není jen o bezpečném provozu na pozemních komunikacích, ale i o 
první pomoci. Proto téma společného víkendu byla právě první pomoc na horách. Sice 
v době našeho odjezdu byl Prosek pokryt sněhem, ale v Jindřichově, nedaleko Jablon-
ce nad Nisou, kde se náš víkend odehrával, bylo vše krásnější - bílé jako v pohádce.  
V Jindřichově byli někteří z nás již na adaptačním kurzu a okolí bez sněhu znali, ale 
nyní to tu i pro nás bylo nové. 

Na víkend nejel jen náš kroužek, ale spojili jsme se s částí kroužku dopravní výchovy 
při ZŠ Kunratice v Praze 4. Na chatě Javor nás příjemnou vánoční atmosférou přivíta-
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li majitelé Monika a Ladislav. Jídla i tepla bylo 
dost a za okny se neustále sypal sníh.

Celým víkendem nás provázela dopravní 
tématika. Pan vedoucí nám ve sněhu vybudoval 
dopravní hřiště, které jsme jen osázeli značka-
mi, a procvičování jízdy mohlo začít.

Také jsme navštívili a prohlédli si stanici Hor-
ské služby Severák, kde jsme se i jako figuran-
ti účastnili nácviku první pomoci na sjezdovce. 
Nové poznatky jsme získali z přednášky člena 
horské služby o lavinách a úrazech v zimním 
období v Jizerských horách.

Stihli jsme i dovádět na sněhu a v příjem-
né atmosféře uběhl víkend velmi rychle a nám 
nezbylo než po obědě třetí adventní neděle 
sbalit batohy a vydat se zas směrem do Prahy, 
kde už sněhu bylo málo. Ale abychom si mohli 
užívat bobování a sáňkování i v Praze, přivezli jsme bílou nadílku s sebou. 

Herečka Jiřina Bohdalová v ZŠ Litvínovská 600
Před nedávnem mě oslovila produkční z České televize, jestli bych s dětmi z hudebně 

dramatického kroužku nepřipravila divadelní představení pro nově připravovaný maga-
zín Hobby naší doby. Tento pořad od ledna každé nedělní odpoledne moderuje herečka 
Jiřina Bohdalová.

Během velmi krátké doby jsme s dětmi nastudovali pohádku O dvanácti měsíčkách. 
Děti byly samozřejmě nadšené a maminky se předháněly v přípravě těch nejoriginál-
nějších kostýmů.

Setkání s Jiřinou Bohdalovou u nás ve škole bylo velmi příjemné. Ona sama byla  
z dětských herců mile překvapená. Zajímala se, jak je možné, že jsou v dnešní době 
děti ochotné hrát divadlo a nesedět celé odpoledne u počítače. Podivila se, že právě 
ve škole s rozšířenou výukou výpočetní techniky, se najdou děti takto zapálené pro 
dramatickou činnost.

Počítače jsou samozřejmostí, ale…
Uvědomujeme si, že dnešní generace se již bez počítačů neobejde, a proto se u nás 

ve škole dětem věnujeme již od prvního ročníku v oblasti počítačové gramotnosti. Pra-
cujeme s nimi v několika PC učebnách, jazykové laboratoři a na dotykových tabulích. 
Děti to přijímají jako standard patřící k výuce i k jejich každodennímu životu. Ale i  
v současnosti děti zůstaly dětmi – jsou hravé, zvídavé, tvořivé, plné fantazie a očeká-
vání. Čekají na podněty ze svého okolí, od rodičů, učitelů a vychovatelů.

Proto i naše škola nabízí dětem prvního i druhého stupně nepřeberné množství zájmo-
vých kroužků. Bohatý program čeká každý den na děti i ve školní družině.

Jak je tohle všechno možné? Jak to, že máme děti zapojené v zájmových kroužcích 
a mimoškolních aktivitách? Jen na prvním stupni je to 321 dětí z celkového počtu 342. 
Odpověď je jednoduchá.

Máme ve škole výborný tým pedagogů zapálených pro dobrou věc. Nadšenců, kteří i 
v dnešní přetechnizované době věří, že děti jsou pořád stejné – hravé a přizpůsobivé 
a nechají se podnětným prostředím podchytit k mnoha zajímavým činnostem a akti-
vitám.

Rozvíjejme v dětech to dobré
Jiřina Bohdalová se dětí ptala, jak dlouho se na vystoupení připravovaly, jestli je to 

bavilo, kdo jim vyrobil tak krásné kostýmy. A překvapila ji jejich spontánnost a ochota 
bavit se o svých dojmech a pocitech. Dětem bylo odměnou setkání se známou hereč-
kou a vysílání čtvrtého dílu magazínu Hobby naší doby v České televizi. Viděly, že 
jejich píle a snažení mělo smysl a užily si své minuty „herecké slávy“.

Buďme optimističtí – my dospělí. Hledejme a rozvíjejme v dětech to, co je v nich 
dobré. A věřte mi, není toho málo. 

Kateřina Lucáková

ZŠ Litvínovská 600 slaví čtyřicítku

14 609 dnů, tj. 480 měsíců, tj. 40 let. Tolik slaví Základní škola Litvínovská 600. 

Stala se z ní zkušená dáma. Z nevyzrálých krůčků 70. let, kdy pojímala davy žáčků 
v dvousměnném vyučování, překročila s pubertálním nadhledem období, kdy musela 

Figuranti na sjezdovce
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leccos skousnout. V rané dospělosti ale získala novou chuť a směr. Dnes je to svěží 
čtyřicátnice, odolala zhroucení z každodenního povyku, přezula se z galoší do super-
tenisek, dostala nový veselý 
kabát a kilometry kabelů při-
pojujících ji k modernímu on-
line životu. 

A jak to při narozeninách 
bývá, vzpomíná a bilancuje. 
Myslí na více než dvě genera-
ce pihatých rošťáků, copatých 
holčiček a vzdorovitých teena-
gerů, kteří prošli její náručí. 
Pojďte také zavzpomínat na 
svá školní léta, podívat se, jak 
se vaše škola změnila.

Srdečně zveme všechny - 
bývalé žáky, pedagogy, rodiče dětí současných i minulých - kteří mají chuť projít se 
částí své minulosti a zjistit, jak (na rozdíl od nás lidí) mohou místa mládnout. 

Dne 24. května 2011 si v dopoledních hodinách (od 9 do 12 hodin) můžete prohléd-
nout budovu školy a na odpoledne (od 16 hodin) je pro vás v jídelně připraven kulturní 
program, ve kterém vystoupí vybraní současní žáci.

Popřejme naší škole, aby ještě mnoho let nesla na svých základech dál svůj díl odpo-
vědnosti za vzdělání a výchovu nových generací.

Za kolektiv pedagogů Petra Kolářová

Akademie na „Šestistovce“
Žáci a pedagogové ZŠ Litvínovská 600 připravili 24. května ke 40. výročí založení 

školy Akademii. Zúčastnili se jí i představitelé MČ Praha 9.
V dnešní škole se střešními nástavbami s novými učebnami, novým vestibulem  

a školní zahradou s moderním multifunkčním hřištěm studuje 459 žáků a vyučuje 
zde 39 pedagogů. Žáci se vzdělávají 
podle vlastního školního vzdělávacího 
programu, který nese název „Šestistov-
ka“. V něm škola klade důraz na výuku 
informatiky a výpočetní techniky jako 
nezbytný prostředek pro budoucí pra-
xi žáků. Aby se škola mohla zaměřit na 
tento program, vybudovaly se dvě počí-
tačové učebny vybavené padesáti počí-
tači a po jednom počítači je i v každé 
třídě. Z 29 učeben je jich 12 vybaveno 
dotykovými interaktivními tabulemi. V 
multimediální jazykové laboratoři s dal-
šími dvaceti počítači si děti zdokonalují 
své jazykové dovednosti.

Svůj talent chlapci a dívky předved-
li také na školní Akademii, ať už hráli 
na hudební nástroje, předváděli ukáz-
ky break dance, rock´n´rollu, aerobicu, 

gymnastiky, či při natáčení vtipného videa o své 
škole, kterou navštívil i učitel národů Jan Ámos 
Komenský.

Hudebně dramatický kroužek v ZŠ 
Litvínovská 600 zapojuje postižené 
děti z Paprsku

Dnes se hodně hovoří a píše o integraci 
postižených dětí do kolektivu zdravých vrstevní-
ků. Ale… nejsou vhodní asistenti, není dostatek 
finančních prostředků. Někdy však stačí jen dob-
rý nápad, vstřícnost a dobrá vůle.

ZŠ Litvínovská 600 před 40 lety

Kapela Rytmic people pod vedením Františka Horkého

Malá gymnastka Adéla Pretlová
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Před časem mě oslovila sociální pracovnice Mgr. Eva Vedralová z DC Paprsek na 

Proseku s docela smělým nápadem. Zařadit do hudebně dramatického kroužku, kte-
rý vedu na naší škole, tělesně postiženou dívku Paulínku. Dvanáctileté děvčátko, jež 
je připoutáno na invalidní vozík, nemluví, reaguje jen očima. Byla to pro mě velká 
výzva, ale kladla jsem si zároveň 
řadu otázek: Jak přijmou zdravé 
děti takto postiženou dívku? Jak 
se ona sama bude cítit mezi zdra-
vými kamarády?

Po konzultaci s ředitelkou RNDr. 
Věrou Cyprichovou a Evou Vedra-
lovou jsme se dohodly, že díven-
ka přijde se svojí asistentkou do 
školní družiny na hudební před-
stavení, aby se děti i Paulínka 
mohly nenásilnou formou sezná-
mit. Setkání bylo velice dojem-
né, neboť děti okamžitě Paulínku 
přijaly a snažily se s ní navázat 
kontakt.

Paulínka pak s námi každý 
týden, společně se svojí obětavou 
asistentkou, „nacvičovala“ drama-
tizaci pohádky Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda. Nesměla samozřejmě 
chybět ani na premiéře představení ke Dni matek. Její rozzářené oči a spokojená 
maminka byly pro nás největší odměnou. 

Vyvrcholením půlroční spolupráce bylo setkání našich dětí s ostatními postiženými 
dětmi při Zahradní slavnosti v Paprsku. Děti se nám pochlubily hudebním vystoupe-
ním, které připravily společně se svými asistenty. Zmrzlina a opečené buřty chutnaly 
všem.

Málo někdy stačí k tomu, abychom někoho učinily šťastnějším. My dospělí bychom 
měli být příkladem našim dětem, aby se naučily nejen přijímat, ale také rozdávat 
radost a potěšení. (Kateřina Lucáková)

Šesťáci z Litvínovské 600 na Javoru
Jak už na Základní škole Litvínovské 600 bývá zvykem, i v letošním školním roce 

hned 3. září odjely šesté třídy na adaptační kurz do Jindřichova na chatu Javor. 
První dny nám přálo počasí, a tak jsme mikroskopovali s učitelkou A. Spěváčkovou, 

učili se jak zacházet s buzolou a mapou s učitelkou H. Štěpánkovou, zkoušeli drama-
tizaci s učitelkami E. Veličkovou a H. Čulíkovou, ale také jsme se vzájemně poznávali 
při zajímavých hrách. Hry s dopravní tématikou nám přivezla Městská policie z Prahy 
z Útvaru prevence - J. Polomis a P. Petrová. Zkoušeli jsme, jaké to je pohybovat se 
s brýlemi, které navozují iluzi několika promile alkoholu v krvi, a také někteří z nás 
zkoušeli dechovou zkoušku na alkoholtestru. Seznámili jsme se s dopravním hřištěm 
v Liberci, kam jsme se mimo jiné dopravili tramvají č. 11, která jede z Jablonce nad 
Nisou do Liberce. Výlet do Jablonce nad Nisou jsme zakončili v bazénu, kde jsme si 
pořádně zařádili. A protože z nebe poslední dva dny dost často padal déšť, byli jsme 
na moc zajímavé exkurzi v Jablonci nad Nisou – Kokoníně. Liboš Štryncl nám v driketě, 
neboli mačkárně, ukázal, jak se vyráběly korálky technologií starou 300 let a 150let. 
Vše jsme si mohli vyzkoušet a dopoledne uběhlo při velmi zajímavém vyprávění, v peci 
jsme topili dřevem a víla Jizerka nám nechala v mačkárně poklad – korálky, které si 
každý odnesl.  

Týden utekl jako voda a nám nezbylo nic jiného než se rozloučit s majiteli chaty 
Javor Ladislavem a Monikou, kteří se o nás celou dobu starali, a vypravit se domů, 
abychom v pondělí mohli zasednout do lavic a s týdenním zpožděním začali školní rok 
2011/2012. (Hana Štěpánková)

Městská policie v ZŠ Litvínovská 600
Již třetím rokem přicházejí strážníci Městské policie Praha z Útvaru prevence sociálně 

patologických jevů, aby s dětmi naší školy od 5. do 9. tříd prodiskutovali dané téma: 
5. třídy – Drogy I. (tabákové výrobky, alkohol a léky), 6. třídy – Šikana a násilí v dět-

Paulinka při premiéře pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda
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ských kolektivech, 7. třídy – Kriminalita dětí I. (jednání, odpovědnost, následek), 8. 
třídy – Drogy II. (Drogy a zákon – zneužívání omamných a psychotropních látek), 9. 
třídy – Základy právního vědomí I. (zákony v souvislostech: trestní zákoník, trestní 
řád, přestupkový zákon).

Diskuse probíhají po jednotlivých třídách, trvají 45 minut, jen deváťáci diskutují se 
strážníky 90 minut. Naše děti se rády dozvídají nové informace a strážníci, kteří mají 
za sebou mnohaleté zkušenosti v oblasti prevence, vždy ochotně odpovídají na dotazy. 
Velmi často se stává, že bychom potřebovali ještě více času, aby byly zodpovězeny 
všechny otázky dětí a probráno dané téma. ZŠ Litvínovská 600 děkuje za ochotu a 
vstřícnost těchto lektorů.

ZŠ Na Balabence
Pohádkový týden ve škole Na Balabence

Dny od 17. do 21. ledna se pro děti promě-
nily v Pohádkový týden, kterému předcházela 
návštěva Divadla Gong, kde mladší děti shlédly 
představení O zapomnětlivém andělíčkovi. 

Všichni žáci I. stupně pak během tohoto týd-
ne pracovali na úkolech, které byly nějakým 
způsobem propojeny s tématikou pohádek a 
pohádkových bytostí. Četli pohádky českých 
i cizích autorů, vytvářeli loutky pohádkových 
postav, malovali obrázky oblíbených pohádek 
a řešili  zábavné úkoly. Celý týden byl završen 
pohádkovým rejem v maskách. Děti měly šan-
ci popustit uzdu fantazii a proměnit se na pár 
okamžiků v princezny, čaroděje, piráty, víly a 
další bytosti z říše pohádek. 

Jana Voráčová

Školní těšení v ZŠ Na Balabence
„Školní těšení“ se stalo na naší škole tradicí. Přesto nás 16. března při prvním setkání 

velmi mile překvapil velký zájem rodičů, kteří přivedli 18 budoucích školáků. 
Rodiče si prohlédli třídy školní družiny a byli informováni o využívání dalších učeben, 

např. multimediální, relaxační, počítačové, cizích jazyků i o školní knihovně. V „oprav-
dové“ třídě se děti vzájemně seznámily při hře „Jak se jmenuješ?“. Všechny přitom 
ztratily ostych a pěkně se zapojily do všech dalších připravených aktivit. Velmi je např. 
zaujala práce u interaktivní tabule, snadno zvládly i „úkoly“ z matematiky, výrobou 
sněženek a písničkou uvítaly blížící se jaro. 

Naše první společné setkání se podle slov dětí i rodičů velmi vydařilo.
Zdeňka Sýpalová

Co nového v ZŠ Na Balabence?

Vzdělávání pedagogů
Učitelé ZŠ Na Balabence se 12. května zúčastnili školení připraveného pracovníky 

DDM Praha 9 Bc. Pavlíkem a jeho kolegyní Mgr. Čevelovou. 
V první části byli seznámeni s výstupy programů určených žákům, které proběhly od 

2. do 5. května na naší škole. Jednalo se o dva typy programů zaměřených jednak na 
formování zdravého klimatu ve třídě pro 6. ročníky a pak na problematiku gamblerství, 
šikany a kyberšikany pro 8. ročníky. Druhá část byla věnována konkrétním případům 
šikany a kyberšikany, návodům, jak ji rozpoznat, řešit a hlavně jí předcházet. Ve třetí 
části si vyučující sami vyzkoušeli některé aktivity z programů. 

Výjezd na školu v přírodě
Škola v přírodě, které se zúčastnili žáci třetích, pátých a šestých ročníků, se na Brád-

lerových boudách opět vydařila. Starší žáci hráli celý týden hru s tématem Asterix a 
Obelix, sklidila u dětí veliký úspěch. Během pobytu navštívila celá skupina harrachov-
ské sklárny, pramen Labe, Sněžné jámy, Mužské a Ptačí kameny a prošla si okruh 
po krkonošských boudách. V neděli byla beseda s panem Hartmannem - zástupcem 
ochránců národního parku. Konalo se i několik diskoték a žáci se nezapomněli ani učit. 
Pobyt všem zpříjemňovalo tradičně dobré jídlo. 

Pohádkový týden v Základní škole Na Balabence
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Den dětí ve školní družině
Jako každoročně vychovatelky ze školní družiny uspořádaly pro děti na hřišti naší 

školy sportovní odpoledne. Žáci se s nadšením zúčastnili několika sportovních disci-
plín: skok v pytlích, hod na cíl, skákání s míčem. Děti usilovně bojovaly o co nejlepší 
umístění. Na závěr bylo jejich snažení vyhodnoceno a nejlepší tři sportovci z každé 
disciplíny byli odměněni diplomem, hračkou a sladkou dobrotou. 

Mgr. Božena Žižková, ředitelka školy

Základní škola Na Balabence
Naše škola vzdělává podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem 

„Škola klíč k budoucnosti“, který ČŠI ohodnotila jako velmi kvalitní materiál zejména 
proto, že naším cílem je nejen kvalitní výuka, ale i smysluplné vyplnění volného času 
žáků.

Pozitivem naší školy je její multifunkčnost, 
především v oblasti jazykového a sportovního 
vzdělávání. Výuka anglického jazyka je realizo-
vána od 1. třídy a od 3. ročníku se na výuce 
pravidelně podílí rodilí mluvčí. Další specializací 
je na druhém stupni zařazení rozšířené výuky 
tělesné výchovy. Tomu odpovídá i náležité záze-
mí, školní hřiště s umělým povrchem i vybavení 
tělocvičen. 

Moderní zařízení se netýká pouze sportu, 
výuka většiny předmětů probíhá v odborných 
učebnách, z nichž některé jsou vybaveny inter-
aktivnímu tabulemi a další moderní výukovou 
technikou. 

Škola také nabízí velké množství zájmových 
kroužků 

• počítačový
• psaní všemi deseti
• výtvarný
• hra na flétnu
• anglický jazyk
• aerobik 
• stolní tenis 
V rámci prvního stupně škola spolupracuje s SK Kometa. Zvláštní pozornost věnuje-

me žákům – cizincům, pro ně otevíráme kroužek čeština pro cizince. Výuka je oboha-
cena i o projektové dny, tradici mají školy v přírodě v Krkonoších. 

Na prezentaci školy se mohou podílet žáci i prostřednictvím účasti na sportovních 
soutěžích a kulturních vystoupeních. Z mnoha akcí bychom rádi vyzdvihli den otevře-
ných dveří, školní těšení pro budoucí prvňáčky, akademie v Gongu. Velmi oblíbené jsou 
soutěže vyhlašované žákovskou samosprávou. S žáky devátých ročníků se loučíme 
slavnostním předáním symbolických „klíčů k budoucnosti“ žákům 8. ročníků. Samo-
zřejmostí je fungování školní družiny. 

V nově zrekonstruované jídelně je nabízen výběr ze dvou jídel. 
V příštím roce počítáme s otevřením dvou přípravných tříd pro předškolní děti. 
Škola disponuje plně kvalifikovaným učitelským sborem, který je zárukou kvalitního 

vzdělávání. Učitelé se v průběhu školního roku účastní seminářů v rámci DVPP. 
Mgr. Božena Žižková, ředitelka školy

ZŠ Novoborská
40 let ZŠ Novoborská

Základní škola Novoborská v listopadových dnech loňského roku vzpomínala na zahá-
jení výuky před 40 lety.

Už při přípravách na Dny otevřených dveří si všichni uvědomili, kolika změnami za 
tu dobu škola prošla. Nejen způsobem výuky, obsahem učiva, ale hlavně obrovským 
technickým pokrokem. Chodby a třídy září veselými barvami, pěknými pracemi dětí, 
novými tabulemi, moderní technikou. Již není problém, aby několik tříd současně pra-
covalo na počítačích, kde žáci jednak využívají nepřeberné množství výukových pro-

Moderní učebna v ZŠ na Balabence



76
gramů, ale i internetu, a sami se učí smysluplně PC použít – i k prezentaci svých prací. 
V mnoha třídách má učitel jako pomůcku počítač, plátno a interaktivní tabule i učebni-
ce. Zápisy a výklad jsou tak daleko jednodušší a také zajímavější. 

Vše výše uvedené ukazuje na to, že i ve škole se dá dobře hospodařit a získané pro-
středky smysluplně do školy vrátit. 

Také mnozí návštěvníci školy vůbec nepoznávali třídy, kde učili nebo byli vyučováni. 
S chutí se po škole nechali provázet žáky devátých a osmých tříd. Ti se jako obvykle 
své průvodcovské funkce zhostili se ctí a rádi se svou školou pochlubili.

V jídelně pak čekalo pohoštění, všichni – zaměstnanci i žáci – si zde mohli popovídat 
a také nahlédnout do kronik školy. V nich černé na bílém jsou tyto změny zachyceny, 
stejně jako úspěchy našich žáků ve všech oblastech – olympiádách, sportu, pomoci 
jiným, sběru… Všichni doufáme, že si naše škola dobré jméno udrží.

Jana Chalupová

Rodiče mohou nově využít přípravnou třídu
Od letošního září bude v Základní škole Novoborská na Proseku otevřen přípravný 

ročník základní školy. 
„Otevření přípravné třídy velmi vítám, neboť každý rok se při vyšetření školní zralosti 

objeví několik dětí, které sice vyhověly všem požadavkům předškolní výuky, ale přesto 
ještě nejsou v dílčích oblastech školní zralosti připravené na zvládání nároků základ-
ní školy,“ konstatuje psycholožka z Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro 
Prahu 9 Mgr. Helena Machová a pokračuje: „Jedná se o děti s percepční, řečovou či 
pracovní nezralostí, ale i o děti s jazykovou bariérou, nebo ty, které nenavštěvovaly 
žádné předškolní zařízení. Pro ně je pak přípravný ročník ideální možností dalšího roz-
voje a následného úspěšného nástupu školní docházky, protože přípravný ročník bývá 
zaměřen právě na intenzivnější procvičování oslabených oblastí dítěte a je zde možný 
– vzhledem k nižšímu počtu dětí (7 až 15) - také individuálnější přístup.“ 

Co se děje v přípravce
Vyučování probíhá denně od 8 do 11.45 hodin ve dvacetiminutových blocích, v nichž 

děti vzdělávací aktivity rovnoměrně střídají. V průběhu celého dne se věnují pracov-
ním, pohybovým, hudebním a výtvarným činnostem, procvičují paměť a oblast mate-
matických představ. Mají možnost využívat školní tělocvičnu a součástí denního režimu 
jsou i vycházky. Rodiče mohou 
navíc využít ranní a odpolední 
školní družiny, popřípadě ško-
lou nabízené kroužky. Žáci pří-
pravných tříd mají, stejně jako 
ostatní děti, zajištěno stravo-
vání ve školní jídelně.

Co si děti odnesou 
Celoroční docházka do pří-

pravné třídy by se měla proje-
vit ve zlepšení komunikativních 
a sociálních dovedností dítěte, 
v rozvoji jemné motoriky a v 
lepší časové a prostorové orien-
taci. Děti nejvíce ocení zbavení 
se nejistoty a strachu z nezná-
mého prostředí, které každý 
žáček při přechodu z mateřské 
do základní školy prožívá. 

Konec školního roku se blíží… 
Přichází červen, poslední měsíc tohoto školního roku.  
Naši deváťáci mají před sebou (již poosmé) obhajoby absolventských prací – svoji 

první malou maturitu. Ve čtyřech oborově průřezových předmětech zpracovávali po 
řadu měsíců zvolená témata a jednu z prací budou obhajovat. Touto formou zjišťuje-
me, jak žáci dokáží pracovat s informacemi a nabytými znalostmi, jak využívají knižní 
zdroje i výpočetní techniku, jsou-li jim jasné mezipředmětové vztahy, zda své závěry 
dokáží písemně zpracovat a následně s požadovanou kultivovaností ústně prezento-
vat. 

Slavnostní zahájení přípravných tříd 
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V aplikaci technických předmětů se prolínají technické obory (matematika, fyzika, 

pracovní výchova) a výsledkem je např. zpracování témat: výpočet nákladů na rekon-
strukci školní zahrady včetně nového oplocení, rekonstrukce vlastního pokoje, výpočet 
nákladů na zateplení a nátěr fasády školy, technické principy fotografie, vysvětlení 
antických úloh z matematiky apod. V předmětu Evropské a globální souvislosti dávají 
žáci do souvislosti poznatky z dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství, dějin umě-
ní a dějin literatury. Z absolventských prací minulých let už máme vytvořen celistvý 
a velmi kvalitní studijní materiál, z něhož čerpají jak žáci – budoucí absolventi, tak 
mnozí kantoři. Environmentální výchova nabízí témata čerpající z učiva chemie, příro-
dopisu, zeměpisu a výchovy k občanství jako např. ozonové díry, globální oteplování 
apod. Poslední předmět, z něhož žáky prověřujeme, je Mediální výchova. Nejčastěji se 
setkáváme s velmi zajímavou tvorbou vlastních časopisů, ale i s filmy nebo teoretic-
kým pohledem na masmédia. V závěru každé ze čtyř prací žáci předkládají cizojazyčné 
resumé – všichni v angličtině, další v jazyce, který si v 7. ročníku zvolili, tedy němčině 
nebo ruštině. Obhajoby jsou veřejné a mají slavnostní ráz. Letos se konají 14. a 15. 
června, v roce 40. výročí založení naší školy.

Den před vydáváním vysvědčení, 29. června, nás čeká nejslavnostnější okamžik 
– ukončení školního roku v Ládví. Rozloučíme se s deváťáky, slavnostní imatrikulaci 
absolvují naši prvňáčci a nezapomeneme ani na ocenění těch nejlepších.

ZŠ Špitálská
Malé ohlédnutí za školním rokem

Akce v ZŠ Špitálská ve školním roce, který se pomalu chýlí ke konci, by vydaly na 
několik stránek. Připomínáme jen některé z poslední doby, o dalších se můžete dozvě-
dět na webových stránkách školy.

Zima na Šumavě
Tuto zimu pořádala od 24. do 28. ledna na Šumavě naše škola zimní školu v přírodě 

pro žáky prvního stupně a lyžařský výcvik pro 2. stupeň. Zájezdu se zúčastnilo 50 
dětí. Všechny si užily spoustu pěkného lyžování i ježdění na snowboardu, den her na 
sněhu, koupání v bazénu, večerní lyžování na osvětlené sjezdovce, odpolední i večerní 
soutěže a spoustu další zábavy. 

Masopustní karneval
Ve středu 21. února pořádala škola odpolední karneval v maskách pro děti 1. stup-

ně.  Program byl plný hudby, tance, zpěvu, různých soutěží a hlavně parádní zábavy. 
Nechyběla ani promenáda všech masek a konečné vyhlášení těch nejlepších. V jedné 
školní jídelně se tak najednou sešli čarodějové a kouzelnice, princezny a princové, 
tanečnice ze všech koutů světa, vojáci, broučkové a berušky, pohádkové postavičky a 
spousta dalších. Zahanbit se nenechali ani průvodci programem, kteří si na toto zábav-
né odpoledne vyměnili svou mužskou a ženskou roli a přišli, jak se patří na takový 
ples, oblečeni ve večerních róbách. Hudbu si pro žáčky z 1. stupně výborně připravili 
naši skoro absolventi z 9. třídy. 

Exkurze do Příbrami
Dne 19. dubna zorganizovala škola celodenní exkurzi do Příbrami. Celkem 46 dětí 

navštívilo Hornický skanzen Březové hory, zhlédlo expozici Vodní kolo dolu Drkolnov, 
vodní patro na dole Anna, Muzeum mineralogie, jelo důlním vláčkem Prokopskou što-
lou a navštívilo hornický domek s velikonoční výzdobou.

 
Do konce školního roku máme naplánováno ještě mnoho akcí, např. pobyty ve ško-

lách v přírodě, další projektové dny, kulturní a sportovní aktivity, které budou jistě 
stejně zdařilé jako ty předchozí.

Alena Nídlová, ředitelka školy

Základní škola Špitálská
Naše Základní škola Špitálská uskutečňuje vzdělávání a výchovu podle ŠVP ZV Škola 

– brána do spokojeného života. 
Snažíme se vytvořit u každého žáka kladný vztah ke vzdělávání a celoživotnímu uče-

ní, rozvíjet tvořivé myšlení a logické uvažování, vést žáky k samostatné a otevřené 
komunikaci, posilovat a rozšiřovat výuku cizích jazyků. Nabízíme výuku cizích jazyků 
od 1. ročníku, německý a ruský jazyk ve volitelných předmětech na druhém stupni, 
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dále práci s výpočetní technikou, interaktivní tabulí a zapojení do zájmové činnosti. 
Žáci mohou každou velkou přestávku vyhledávat informace a učit se na volném inter-
netu ve dvou počítačových učebnách. 

Svůj volný čas po vyučování mohou trávit v knihovně školy, ve sportovních, výtvar-
ných, hudebních a jazykových kroužcích, kde vyučují naši učitelé a odborníci z agentu-
ry Kroužky s. r. o., se kterými máme vynikající spolupráci. Pěvecký soubor Špitálníček 
navštěvuje domovy seniorů, mateřské školky, zejména MŠ U Vysočanského pivovaru. 

Pořádáme jazykové a poznávací výlety do německy mluvících zemí. Každým škol-
ním rokem vyjíždějí třídy prvního stupně na školy v přírodě, žáci druhého stupně na 
lyžařský výcvik a jednodenní výlety. Letos vyjela na zimní školu v přírodě spojenou s 
lyžováním též třída prvního stupně. 

Každým rokem umožňujeme rodičům našich žáků a především budoucím prvňáčkům 
navštívit školu a zúčastnit se vyučování ve Dnech otevřených dveří, letos takto plánu-
jeme 11. a 12. ledna 2012. Budoucí prvňáčci mají možnost vždy od března do května 
navštěvovat přípravné vyučování v délce šedesáti minut týdně. 

Školní družina je organizována ve čtyřech odděleních, z toho dvě oddělení jsou umís-
těna v budově zvané Bumbálek a dvě jsou v hlavní budově školy. Školní družina pořádá 
výlety, děti docházejí do Galerie a knihovny Prahy 9, posilují své zdraví návštěvami 
solné jeskyně. 

Ve školní jídelně si žáci mohou vybírat každý den ze dvou druhů jídel, během roku 
jim umožňujeme i seznámení se s mezinárodní kuchyní.

PaedDr. Alena Nídlová, ředitelka školy

Co přinesl uplynulý školní rok
Pomalu se blíží konec školního roku, a to nás přimělo k ohlédnutí, k zamyšlení nad 

tím, jak jsme si v uplynulém čase vedli. V následujících příspěvcích našich žáků i uči-
telů se můžete dočíst, čím vším jsme se kromě učení zabývali. Vybrali jsme pouze 
některé akce, s dalšími  se můžete seznámit na webových stránkách školy.

PROJEKTOVÉ DNY – OLOMOUC
V pondělí 5. 10. a v úterý 6. 10. 2010 na naší škole proběhly projektové dny pro žáky 

2. stupně. V rámci poznávání naší vlasti jsme se tentokrát zaměřili na Olomouc. V pon-
dělí jsme se zabývali teorií. Vyučující jednotlivých předmětů připravili úkoly, které se 
týkaly cesty do Olomouce, samotného města a jeho historie. To byla příprava na druhý 
den. Z Hlavního nádraží jsme vyrazili krátce po osmé. Cesta trvala necelé tři hodiny. 
Pro mnohé to byl velký zážitek, vždyť vlakem necestují příliš často, a teď navíc ještě s 
kamarády. V Olomouci jsme si prohlédli Arcidiecézní muzeum a katedrálu sv. Václava. 
Prohlídka náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice, orloj a další památky se velmi líbily. 
Škoda jen, že nebylo více času a museli jsme pospíchat na vlak. Náš výlet na Moravu 
skončil večer po sedmé hodině. I když nám počasí příliš nepřálo, musíme říci, že byl 
výlet velmi vydařený a v podobných projektových dnech budeme pokračovat. Žáci tak 
získají nenásilnou formou mnoho dalších vědomostí, které často nejsou ani v učebni-
cích. Společné prožitky je zafixují na celý život.

 JAZYKOVÝ A  POZNÁVACÍ ZÁJEZD  DO DRÁŽĎAN
Skupina nadšených žáků z prvního i druhého stupně naší Základní školy Špitálská 

se vydala jednoho mrazivého dne autobusem na zájezd do historických Drážďan. Paní 
průvodkyně nás uvítala v autobuse motivačními slovy o tomto městě a pustila DVD 
s ukázkami pamětihodností i z leteckých pohledů a v jiných ročních obdobích. Svůj 
výklad v terénu začala u kostela Tří Králů (Dreikönigskirche), kde jsme si vyslechli 
dějiny Drážďan a prohlédli interiér kostela i s oltářem a vzácnými varhanami. Před 
kostelem jsme procházeli prvním adventním trhem s rukodělnými výrobky, vonícími 
nápoji a poslouchali výklad o Augustovi Silném, který byl spojován s historií s vícero 
památkami po celých Drážďanech. Z nejstaršího mostu jsme viděli Brühlovu terasu 
(Brühlische Terasse). Je to vyhlídková terasa na břehu Labe a vznikla pro relaxaci 
drážďanské šlechty a získala přiléhavou přezdívku Balkón Evropy. Obdivovali jsme také 
stavbu významné operní scény Semperoper nejen v Drážďanech, ale i celého Německa, 
sídlí hned vedle Zwingeru. Zwinger je nabitou klenotnicí drážďanských nejcennějších 
uměleckých sbírek a současně výtečným dílem barokní architektonické školy. Komplex 
se skládá z několika budov a nádvoří obehnaného zdí s vyhlídkovými terasami, v jehož 
středu prýští gejzíry ze čtyř kašen. Obdivovali jsme zde Raffaelovu Sixtinskou madonu, 
Tiziana a další evropské mistry. Frauenkirche je protestanstký barokní kostel v centru 
Drážďan . Tyčí se na náměstí Neumarkt v samém srdci města. Jeho dramatická minu-
lost je spojena více než cokoli jiného se smutnou historií celého města, které se na 
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konci druhé světové války stalo evropskou Hirošimou. Ve středu města Drážďan jsme 
si užívali vánoční atmosféru vánočních trhů, kde to vonělo punčem, štolami, smažený-
mi rybami. Tento zájezd se všem líbil, užili jsme si to, vyzkoušeli si i naše jazykové 
dovednosti, nakoupili dárky a přivezli si spoustu společných fotografií.

 NÁVŠTĚVA  V  RUDOLFINU
Dne 25. 11. 2010 byla naše třída 6. A v Rudolfinu na veřejné generální zkoušce České 

filharmonie, která se konala ve Dvořákově síni. V první části zazněly skladby od Petra 
Iljiče Čajkovského - Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35. Po přestávce zazněly 
skladby od Sergeje Prokofjeva - Symfonie č. 5 B dur op. 100. Tuto část doprovázela 
houslová sóla v podání mladého japonského houslisty Keie Shirae. Koncert dirigoval 
Dmitrij Kitajenko. 

LYŽAŘSKÝ KURZ A ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
(Termín: 24. 1. 2011 – 28. 1. 2011 Ubytování: hotel Kuba, Kubova huť 26, Vimperk, 

na Šumavě)
Tuto zimu pořádala naše škola zimní školu v přírodě pro žáky prvního stupně a lyžař-

ský výcvik pro 
2. stupeň. Zájezdu se zúčastnilo 50 dětí. Všichni si užili spoustu pěkného lyžová-

ní i ježdění na snowboardu, den her na sněhu, koupání v bazénu, večerní lyžování 
na osvětlené sjezdovce, odpolední i večerní soutěže a spoustu další zábavy. Žáci 1. 
stupně lyžovali přímo v Kubově Huti, kde byly k dispozici dvě sjezdovky pro začáteč-
níky i pokročilé a naši starší žáci dojížděli na větší kopce do nedalekého Mitterdorfu. 
MASOPUSTNÍ KARNEVAL NA ZŠ ŠPITÁLSKÁ

Ve středu 21. února 2011 pořádala naše škola odpolední karneval v maskách pro děti 
1. stupně.  Program byl plný hudby, tance, zpěvu, různých soutěží jako molekuly, pan-
tomima, pohádkové hádanky nebo balónkový tanec a hlavně parádní zábavy. Nechy-
běla ani promenáda všech masek a konečné vyhlášení těch nejlepších. V jedné školní 
jídelně se tak najednou sešli čarodějové a kouzelnice, princezny a princové, tanečnice 
ze všech koutů světa, vojáci, broučkové a berušky, pohádkové postavičky a spousta 
dalších. Zahanbit se nenechali ani průvodci programem, kteří si na toto zábavné odpo-
ledne vyměnili svou mužskou a ženskou roli a přišli, jak se patří na takový ples, oble-
čeni ve večerních róbách, což pobavilo nejen dětské osazenstvo.  Hudbu si pro naše 
žáčky z 1. stupně výborně připravili naši skoro absolventi z 9. třídy. 

Takže se už všichni těšíme na příští ročník!!
EXKURZE DO PŘÍBRAMI
Dne 19. 4. 2011 byla uspořádána celodenní exkurze do Příbrami. Organizovala ji 

Mgr. A. Malůšková a Mgr. Jana Jasaňová. Exkurze se zúčastnilo 46 dětí. Navštívili jsme 
Hornický skanzen Březové hory, zhlédli jsme expozici Vodní kolo dolu Drkolnov, vodní 
patro na dole Anna, Muzeum mineralogie. Jeli jsme důlním vláčkem Prokopskou štolou 
a navštívili hornický domek s velikonoční výzdobou. Exkurze se dětem líbila a byla plná 
zážitků.

Počty žáků vstupujících do prvních tříd ZŠ

Základní umělecká škola Prosek
Základní umělecká škola Prosek slaví 50 let své existence

Naši absolventi jsou lidé s citlivou duší
Pryč jsou doby, kdy padesátnice byly za zenitem svého půvabu i možností. Dnes to 

jsou krásné dámy, které vědí, co chtějí, a díky svým zkušenostem toho také dosáh-
nou. Jen se podívejte na Základní uměleckou školu na Proseku! Padesát let existence, 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
ZŠ Novoborská 66 73 55 92 79 107 114
ZŠ Litvínovská 600 53 65 70 66 69 67 73
ZŠ Litvínovská 500 45 62 49 52 58 55 63
ZŠ Špitálská 41 35 46 49 50 66 63
ZŠ Na Balabence 41 38 33 31 31 48 29
celkem 246 273 253 290 287 343 342
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které si letos připomíná, jí nijak neubraly na energii, s níž probouzí v dětech a mladých 
lidech smysl pro krásno, touhu prosadit se, mít vlastní názory, lhostejno, zda se z nich 
stanou profesionální umělci či svými schopnostmi a dovednostmi „jen“ prozáří svět 
kolem sebe.

Jak to začalo…
V roce 1961 byla zahájena výuka v Lidové škole 

umění v Klímově ulici ve Vysočanech v části budo-
vy přestavěného vysočanského pivovaru. Od roku 
1956 jí předcházela výuka formou kurzů hudební 
výchovy při Osvětové besedě v Praze 9. Právě zde 
byl učiněn krok k podchycení hudebně nadaných 
dětí. O samotný vznik LŠU ve Vysočanech se vel-
kou měrou zasloužili lektoři hudební výchovy Osvě-
tové besedy Vladimír Suchý a Helena Svatoňová, 
pozdější ředitelka školy. 

Ve školním roce 1961/1962 měla škola jedenáct 
učitelů a na 250 žáků. Vyučování bylo zaháje-
no v oddělení klavírním, houslovém, dechovém a 
pěveckém, v oddělení lidových nástrojů a v oboru 
výtvarném.

Dalším významným mezníkem v historii prosec-
ké ZUŠ byl rok 1986, kdy škola definitivně opouští 
působiště ve Vysočanech a v celém rozsahu výuky 
se stěhuje do budovy U Prosecké školy 92, kde sídlí 
dodnes. V tomto období už byla největší umělec-
kou školou na „devítce“ a jako jediná čtyřoborová 

– s hudebním, výtvarným tanečním a literárně-dramatickým oborem.
V roce 1992 se lidové školy transformovaly v základní umělecké školy, a tím se staly 

nedílnou složkou vzdělávacího systému v ČR.
Současnost
„Největší uměleckou školou v Praze 9, která vzdělává žáky ve všech čtyřech umělec-

kých oborech, jsme dosud,“ říká ředitel ZUŠ Prosek Roman Holk. „Letos se nám navíc 
podařilo zvýšit kapacitu školy na 1040 míst, tedy o třicet proti předchozímu roku.  
A žáky vede více než čtyřicet pedagogů.“

Stejně jako se před slavnostními pří-
ležitostmi šlechtí padesátnice (a nejen 
ony), nezůstala pozadu ani prosecká 
„zuška“. Její vedení se snažilo zpříjemnit 
prostředí školy dětem i učitelům, vybavilo 
novou učebnu výtvarné výchovy, ve dvou 
patrech vytvořilo studovničky, aby děti, 
které například čekají na hodinu, mohly 
nerušeně pracovat na svých věcech. Nový 
kabát dostalo schodiště v budově a novým 
osvětlením se mohou pochlubit i některé 
učebny. 

„Jsem vděčný MČ Praha 9, která vlastní 
budovu školy, že opravila střechu, protože 
nám v posledních dvou letech do budovy 
zatékalo. A v plánu máme ještě vytvoření 
učebny pro bicí nástroje. Projekt už exis-
tuje,“ dodává Roman Holk. 

I umění musí jít s dobou
V posledních letech zájem o výuku v ZUŠ Prosek roste. Je to i proto, že se škola snaží 

udržet krok s dnešní rychlou a přetechnizovanou dobou a začleňuje nové předměty a 
moderní výukové metody do výchovně vzdělávacího procesu.

„Před několika lety jsme zřídili oddělení Fotografie a nová média, v němž žáci vyjad-
řují své tvůrčí záměry prostřednictvím současných digitálních technologií a seznamují 
se s teorií fotografie a multimédií v kontextu současného umění,“ vysvětluje ředitel 
školy a pokračuje: „Oddělení populární hudby nabízí kromě dalšího výuku na bicí, 
elektrické kytary, baskytary a dokonce elektrické housle a plánujeme vznik dalších 
hudebních seskupení jako větší školní orchestr, kytarový soubor nebo soubor utvořený 
ze žáků třídy bicích nástrojů. Ostatně o tom, na jaké úrovni dnes jsou kapely složené 

ZUŠ Prosek dnes
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z našich žáků, se mohli přesvědčit například návštěvníci poslední Svatováclavské pouti 
na Proseku, kde vystupovaly.“  

Největší ocenění…
Nadaní žáci z hudebního oboru reprezentují školu například na soutěžích MŠMT, Fes-

tivalu ZUŠ, Festivalu nejmladších klavíristů, Libeňském jaru, Junior note, tanečníci se 
účastní namátkou Mezinárodního týdne tance, Mistrovství juniorů ČR, nejrůznějších 
soutěží dětských tanečních souborů a ve výčtu bychom mohli pokračovat. „Výtvarné 
práce našich žáků byly vysta-
veny v Bruselu v době české-
ho předsednictví a nedávno 
byla za účasti primátora Prahy 
Bohuslava Svobody pokřtě-
na kniha s názvem Praha oči-
ma dětí, v nichž je více než 30 
výtvarných prací našich žáků,“ 
může se pochlubit Roman Holk. 
„Pro nás je ovšem velkým 
úspěchem také to, že se naši 
absolventi dostávají na umělec-
ké školy, architekturu, konzer-
vatoře. Úspěšní jsou například 
žáci hudebního oboru na Kon-
zervatoři Jaroslava Ježka, ale 
uplatnění nachází také prosečtí 
tanečníci. Ovšem bez rozdílu, 
zda se naši žáci chtějí vydat na 
profesionální uměleckou dráhu 
nebo se umění věnují jen pro radost, snažíme se je připravit do života jako harmonické 
osobnosti s bohatým estetickým vnímáním a citlivou duší. V tom vidím hlavní poslání 
dnešních základních uměleckých škol,“ říká ředitel ZUŠ Prosek, Roman Holk.

Roman Holk ví, o čem mluví. Sám prosecké umělecké škole vděčí za své profesní  
i životní nasměro-
vání, jak říká. Tady 
začal hrát na klari-
net, tady před třice-
ti lety vznikl lidový 
soubor Muzika Špa-
líček, v němž dodnes 
působí.  A není sám. 
Velké množství býva-
lých žáků ZUŠ vede 
ke studiu umělec-
kých předmětů své 
děti už jen proto, 
že mají s proseckou 
školou spojeny hez-
ké vzpomínky a do 
dnešní doby využíva-
jí dovednosti získané 
právě tady.

Soukromé základní školy
Základní škola Spektrum 

Základní škola Spektrum je soukromou základní školou, zařaze-
nou do sítě škol MŠMT ČR. Škola zabezpečuje komplexní základní 
vzdělání na 1. stupni se zřetelem na individuální zvláštnosti dětí. 
Nadstandard školy je v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách a 
rodinné atmosféře, ve výuce anglického jazyka zavedeného od 1. 
třídy, včetně konverzace s rodilým mluvčím. V odpoledních hodi-

Výtvarná výuka

Taneční výuka



��
nách je nabídka kroužků v budově školy (přechody mezi kroužky a družinou zajistí 
pedagogové). Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální 
přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, mož-
nosti a potřeby. Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, tvořivých metodách 
vyučování a názornosti.

Adresa
Základní škola Spektrum s.r.o., Kytlická 757, Praha 9 – Prosek
ředitelka školy: Mgr. Alena Hrubá

Soukromá základní škola Univerzum

Škola zabezpečuje komplexní základní vzdělání se zvýšeným zřetelem na individuální 
zvláštnosti dětí. Usilujeme o dosažení takových studijních výsledků, které odpovídají 
schopnostem dětí.

Zpracovali jsme vlastní jazykovou koncepci orientující nadané žáky na intenzivní 
výuku anglického jazyka s cílem složení mezinárodně uznávaných zkoušek ve formě 
certifikátu vydávaného syndikátem Cambridge ESOL. Zkoušky v ČR organizuje jazyko-
vá škola British Council, která je součástí britské univerzity Cambridge. V 6. - 9. roční-
ku mohou naši žáci složit tyto zkoušky YOUNG LEARNERS-MOVERS, KET, PET a FCE.

Tato vzdělávací koncepce do značné míry zohledňuje individuální schopnosti žáků a 
počítá s individuální jazykovou přípravou nadaných dětí.

Snahou školy je provokovat ve všech žácích tvořivé osvojování si vědomostí a prak-
tických dovedností, vést je k pozitivnímu sebepojetí.

Široká nabídka nepovinných předmětů a zájmových aktivit na škole.
Adresa
Soukromá ZŠ UNIVERZUM s. r. o., Českolipská 373, Praha 9
ředitelka školy: Mgr. Miloslava Smolařová

Základní školy - zajímavosti, informace
Statistika počtu žáků nastupujících do prvních tříd

Počet žáků vycházejících ze základních škol v roce 2021

Termíny zápisů prvňáčků pro školní rok 2011/2012
S novým rokem čeká rodiny s dětmi, které by se od září měly stát školáčky, zápis  

do základní školy. Kdy a kam přijít?
ZŠ Balabenka
Termín zápisu: 17. a 18 ledna 2011 (14.00 – 17.00) 
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 12. ledna 2011  

od 8.00 do 10.00.

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
ZŠ Novoborská 66 73 55 92 79 107 114
ZŠ Litvínovská 600 53 65 70 66 69 67 73
ZŠ Litvínovská 500 45 62 49 52 58 55 63
ZŠ Špitálská 41 35 46 49 50 66 63
ZŠ Na Balabence 41 38 33 31 31 48 29
celkem 246 273 253 290 287 343 342

z 5. třídy z 6. třídy z 7. třídy z 8. třídy z 9. třídy Celkem odešlo
359341006áksvonívtiLŠZ

ZŠ Špitálská 5 2 1 37 45
ZŠ Litvínovská 500 13 1 2 36 52

147313ecnebalaBaNŠZ
7575áksrobovoNŠZ

CELKEM 35 1 2 4 206 248
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ZŠ Špitálská
Termín zápisu: 24. a 25. ledna 2011 (14.00 – 17.00)
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne 10. a 11. ledna 2011 

od 8.00 do 12.00. 
ZŠ Litvínovská 500
Termín zápisu: 27. a 28. ledna 2011
čtvrtek 27. ledna (14.00 – 19.00)
pátek 28. ledna (14.00 – 18.00)
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků je:
čtvrtek 27. ledna od 14.00 do 19.00
pátek 28. ledna od 14.00 do 18.00
ZŠ Litvínovská 600
Termín zápisu: 28. a 29. ledna
pátek 28. ledna (14.00 – 18.00)
sobota 29. ledna (9.00 – 12.00)
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 12. ledna 2011 od 

8.00 do 10.00 a od 14.00 do 16.00
ZŠ Novoborská
Termín zápisu: 18. a 19. ledna (14.00 – 18.00)
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků bude 11.ledna 2011 od 8.15  

do 10.00
Pamatujte

k zápisu je nutné přijít osobně s dítětem, vzít jeho rodný list a občanský průkaz 
zákonného zástupce

 zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 a znovu děti s povo-
leným odkladem školní docházky z roku 2010

 v případě, že rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, s dítětem k zápi-
su přijdou také. Při zápisu si vyzvednou formulář žádosti o odkladu

k vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodního 
dětského lékaře dítěte nebo doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny. 
Žádost s dokladem doručí zákonný zástupce škole nejpozději do 31. května 2011

Jarní prázdniny se sportem
Žáci základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9 mají v průběhu jarních 

prázdnin možnost zdarma si zasportovat. 
Ve dnech 7. – 11. února si žáci mohou zaplavat, vyzkoušet stolní tenis a bowling.
Plavání je možné každý den od 12.00 – 14.00. Stolní tenis si lze zahrát pouze v pon-

dělí a úterý od 10.00 – 12.00 a na bowling je možné jít od 10.00 – 12.00 každý den. 
Žáci obdrží ve školách orazítkované kartičky, na jejímž základě jim bude umožněn 
volný vstup. 

Oproti minulým rokům došlo ke změně, neboť plavání je přesunuto do Relaxačního 
centra Infinit (sousedí s hotelem STEP), Malletova 4/1141, Praha – Libeň. Stolní tenis 
si přijďte zahrát do sportovní haly Arena Sparta Podvinný mlýn, Kovanecká 27, Praha 
9 – Libeň a bowling do Hotelu DUO, Teplická 492, Praha 9.

A co dělají vaše děti ve volném čase
Kroužky pod jednou střechou – to je filozofie, kterou v oblasti volného času žáků 

prosazuje Městská část Praha 9 ve svých základních školách. Koncem loňského roku 
proběhlo dotazníkové šetření, které mapovalo, do jakých kroužků nabízených školami 
chlapci a dívky chodí, co je zajímá. 

ZŠ Novoborská
Škola svým žákům nabízí 24 kroužků. Nejvíce je v oblibě keramika, angličtina pro  

1. a 2. třídy, vaření, florbal a korálkování. 
Z celkového počtu 261 žáků 5. – 9. ročníku tráví svůj volný čas neorganizovaně 59 

žáků (22 %), z nichž 19 tento stav nechce změnit a 40 žáků by se chtělo věnovat 
aktivitám, které ale škola nenabízí, jako např. kroužek moderního tance, informatiky, 
fotografování… „Největší zájem nezapojených dětí (dívek) je o moderní tanec. Tento 
trend se objeví vždy v návaznosti na televizní soutěže tohoto charakteru. V šestém až 
osmém ročníku se o něho zajímalo 16 žákyň. Jim můžeme aktuálně nabídnout taneční 
kroužek. Pro další, kteří by chtěli chodit do kroužků podle svého zájmu, ale alternati-

•

•

•

•



��
vu nemáme, protože jejich zájmy jsou příliš individuální,“ uvedla ředitelka školy Věra 
Lodrová.

ZŠ Špitálská
V letošním školním roce nabízí škola matematický seminář, pěvecký kroužek a pěvec-

ký kroužek pro 1. až 5. třídy, hip – hop, aerobic, florbal, počítače pro 1. stupeň, psaní 
všemi deseti, kroužky keramiky, dramatický kroužek, sportovní hry pro 2. a 3. třídy 
a pro druhý stupeň, angličtinu pro 1. a 3. třídu a pro 6. až 9. třídu, bojové sporty a 
sebeobrana pro 1. a 2. třídu, vaření, kroužek hry na flétnu. 

ZŠ Na Balabence
Svým žákům druhého stupně nabídla škola kroužky počítače pro začátečníky a počí-

tače pro pokročilé, sportovní hry (chlapci), aerobic (dívky), kroužek angličtiny pro 
začátečníky, stolního tenisu, flétny pro začátečníky, výtvarný kroužek, český jazyk pro 
cizince. Pro malý zájem nakonec neotevřela nabízené kroužky francouzského jazyka, 
ruského jazyka, ručních prací a flétna pro pokročilé. 

„Spolupracujeme i se sportovním klubem Kometa, který ve škole organizuje míčo-
vé hry, a kroužky nabízí také školní družina v každém oddělení. Jedná se o kroužky 
literární, rukodělný a sportovní. Z 90 procent je navštěvují žáci prvního stupně,“ říká 
ředitelka školy Božena Žižková. „Rodiče oceňují především možnost přihlásit dítě do 
zájmové činnosti přímo v budově školy.“

Chlapci a dívky z druhého stupně o zájmové kroužky ve škole větší zájem neprojevují 
- jen 30 % z nich. Je to však dáno tím, že třetina žáků je zařazena ve sportovních tří-
dách s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřené na kopanou a odpoledne trénují 
ve svých fotbalových klubech. Více než polovina dotázaných také chodí do kroužků 
mimo školu, například Domu dětí a mládeže, LŠU…

ZŠ Litvínovská 600
Šesťáci až deváťáci mají ze školních kroužků největší zájem o konverzaci angličti-

ny, základy němčiny, florbal, pohybové aktivity, jako je tanec, cvičení v posilovně. Z 
ankety mezi nimi na téma využívání volného času vyplynulo, že odpoledne venku s 
kamarády je většina dětí alespoň dvakrát týdně. Většina se také doma připravuje na 
vyučování, jen když ví, že se píše test a učí se méně než hodinu. Většina se také denně 
připojuje na sociální sítě a facebook, skype, icq používá pro komunikaci se spolužá-
ky. Polovina z dotázaných navštěvuje zájmové kroužky, které nabízí škola, a většina 
kroužky v mimoškolních zařízeních nebo sportovních oddílech.

ZŠ Litvínovská 500
A co je „in“ v zábavě náctiletých podle chlapců a dívek z druhého stupně této školy? 

33 % dotázaných si myslí, že počítač (Facebook, PC hry), 16 % sport a dalších 16 % 
návykové látky, 10 % nakupování. A právě počítačům by se chtělo ve svém volném 
čase věnovat 26 % žáků, sportu 20 % a jen tak chodit ven by rádo 17 %. S tím, jak 
tráví své volno, je spokojeno 83 % dětí. 26 % z dotázaných sportuje, 21 % se věnuje 
počítačům, 14 % svým koníčkům, 13 % tanci, hudbě či zpěvu.

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
Roční přípravu na Dopravní soutěž mla-

dých cyklistů prověřilo ve středu 4. květ-
na oblastní kolo v Praze 9, které se usku-
tečnilo na Dopravním hřišti na Proseku. 

Žáci základních škol museli proká-
zat své znalosti pravidel provozu na 
pozemních komunikacích při testech 
i jízdě, předvést se při jízdě zručnosti  
a v praktickém poskytování první pomo-
ci. 

Družstva mladší i starší kategorie ZŠ 
Litvínovská 600 již po několikáté zís-
kala první místo a postoupila do kraj-
ského kola, které se konalo 25. května  
v Praze 6. Na druhém místě skončila obě 
družstva ZŠ Litvínovská 500 a bronzovou příčku obsadila opět v obou  kategoriích ZŠ 
Špitálská.

Žáci vítězných družstev - Martina Černá, Aneta Bělostíková, Pavel Horáček, Honza 
Špalíček a Johanka Bělostíková, Terezka Jarolímová, Ondra Harciník a Dan Truhlář - se 
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připravovali na soutěž průběžně celý rok v dopravním kroužku „STOP aneb na silnici 
bezpečně“, který již druhým rokem  funguje při ZŠ Litvínovská 600 pod vynikajícím 
vedením Mgr. Hany Štěpánkové a ve spolupráci s Městskou policií Praha - Útvarem 
prevence. Právě její strážníci vedou výuku na Dopravním hřišti na Proseku, kam pra-
videlně docházejí žáci 4. a 5. tříd, a mají tak podstatnou zásluhu na dosaženém opa-
kovaném vítězství svých svěřenců.
Schránka důvěry pro děti a mládež

Jsou chvíle, kdy člověka něco trápí. Hledá radu, přemýšlí, komu by se svěřil. Nechce 
se ptát rodičů nebo kamarádů. Může se jednat o potíže doma, problémy ve vztazích, s 
drogami, alkoholem, šikanou, špatného vysvědčení a obav z reakce rodičů... 

Pokud jste se ocitli v podobné situaci, můžete poslat písemný dotaz (i bez uvedení 
svého jména) do naší schránky důvěry. Najdete ji na webových stránkách MČ Praha 9 
– pod modrou záložkou „Rodina, bydlení, zdravotnictví“ v podokně „Protidrogová pre-
vence“ nebo přímo zadejte internetovou adresu: http://www.praha9.cz/?id=79 . 

Schránka důvěry byla zřízena v roce 2009 ve spolupráci Úřadu Městské části Praha 9 
a Střediska výchovné péče Klíčov. Odborníci z tohoto zařízení na vaše otázky odpoví. 
Dotazy i odpovědi jsou považovány za důvěrné.

Přímé odkazy do této schránky důvěry jsou také umístěny na webových stránkách ZŠ 
Na Balabence, ZŠ Špitálská, ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Novoborská. I zde je anonymita 
zaručena, nikdo ze školy nemá do schránky přístup. 

Střední školy
Gymnázium J. Seiferta - Pere-
me se s Thálií po sedmé

Divadelní festival Pereme se s Thálií se 
uskutečnil 26. až 28. listopadu loňské-
ho roku. Již 7. ročník nesoutěžní pře-
hlídky vybraných divadelních souborů 
pražských gymnázií pořádalo soukromé 
Gymnázium Jaroslava Seiferta ve spolu-
práci s malostranským Divadlem Na Prá-
dle, které je po celou dobu domovskou 
scénou přehlídky.

V různých divadelních žánrech se 
představily studentské soubory z Gym-
názia J. Seiferta, Prvního obnoveného 
reálného gymnázia (PORG), Gymnázia  
J. Nerudy, Gymnázia Nad Kavalírkou a 
Gymnázia Ch. Dopplera. Program probí-
hal na dvou scénách - v sále i kavárně Divadla Na Prádle. Tuto událost podpořila Měst-
ská část Praha 9 a přispěl rovněž Magistrát hl. m. Prahy.

Pořádající školu reprezentovaly převážně autorské tvary, zahrnující autorské čtení 
Pasiáns na prknech, operu 
Magdalena nebo divadelní 
kusy Děvčata z Brook Val-
ley, Proměna a Superžena  
a Dvojníci. Součástí festiva-
lu je Diskusní klub ve zku-
šebně divadla. Studentský 
Press tým zajišťuje přípravu 
a výrobu zpravodaje. Akci 
poprvé doprovodila autorská 
znělka studenta Gymnázia 
J. Seiferta Jakuba Rosáka  
a Klip Thálie, o který se 
postaral dámský divadelní 
soubor Na ½ ucha.

V samotném závěru fes-
tivalu uvedl divadelní sou-
bor Holé neštěstí cimrma-Z představení Hotelové příběhy

Z opery Magdalena
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novskou hru Dobytí severního pólu, kterou věnuval vzpomínce na skvělého autora  
a režiséra Ladislava Smoljaka. Shodou okolností letošní dramaturgie obsahovala také 
dramatizaci povídek Zdeňka Svěráka, o niž se přičinili studenti z Gymnázia Ch. Dopple-
ra. Přehlídku sledovali umělečtí patroni Divsalónu Dana Benešová-Trčková a Jan Václav 
Čep, kteří vybírali a uváděli mladé talenty ve svém pravidelném občasníku v blízkém 
Divadle Kampa. 

„Zájem škol je velký, letos jsme poprvé museli odmítnout hru z nedostatku časového 
prostoru v programové skladbě,“ říká Dana Benešová-Trčková a dodává: „Také letošní 
festival byl velmi úspěšný, o čemž svědčí kromě jiného řada vyprodaných předsta-
vení. Nemalou zásluhu na něm má ředitelka GJS RNDr. Pavla Holasová a dále MHMP, 
Městská část Praha 9 a někteří rodiče-podporovatelé našich kulturních projektů, kteří 
divadelní přehlídku finančně podpořili.“

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské 
ve Vysočanech.
Jarmark řemesel ve Vysočanech

Jarmark řemesel - celodenní akce určená všem žákům 9. tříd základních škol v Praze 
9, kteří projevili zájem o vzdělání v řemeslných oborech, se uskutečnil 10. prosince  
v prostorách Střední školy - Centrum odborné přípravy technickohospodářské ve Vyso-
čanech.

Žákům a odpoledne i jejich rodičům tady zástupci cechů a podniků prezentovali své 
obory. Představily se SŠ umělecká a řemeslná, SŠ stavební a zahradnická, Středisko 
praktického vyučování, SOŠ obchodní, SŠ odborné přípravy technicko-hospodářské, 
SŠT – Zelený pruh, SOU Čakovice, Cech obkladačů, Cech malířů a lakýrníků, Cech 
instalatérů – fy Rynda, ČKD group, firma Globus. Pro školáky byly navíc připraveny 
soutěže o hodnotné ceny. Akci organizovala Hospodářská komora hl. m. Prahy společ-
ně s Městskou částí Praha 9.

Řemeslo žije!
Jarmark řemesel ve Vysočanech byl součástí projektu Řemeslo žije! Bezprostředním 

důvodem pro vznik tohoto projektu je celkově neutěšená situace v oblasti učňovského 
školství v hlavním městě Praze - klesající počet žáků v prvních ročnících tzv. učebních 
oborů. Souvisí to nejen s dopady demografického vývoje, ale i malým zájmem dětí, 
které končí základní školu, o řemeslné obory. Výsledek? Na gymnáziích a středních 
odborných školách tak dnes studují i ti, pro něž by vzhledem k jejich osobnostní výba-
vě, studijním předpokladům, zájmům, zaměření, rodinné tradici a podobně byla daleko 
vhodnější volba některého z řemesel, ve kterém by mnohdy daleko snadněji nacházeli 
profesní cíle a smysl života.

Zodpovědná volba oboru vzdělání
„Chceme, aby se žáci ze základních škol Prahy 9 (ale i jejich rodiče), kteří se nyní 

budou rozhodovat o budoucím povolání, při výběru školy zaměřili vedle maturitního 
studia také na řemeslné obory a možnost získání výučního listu,“ vysvětluje radní Pra-
hy 9 zodpovědná za oblast školství Zuzana Kučerová, proč Jarmark řemesel podpořila 
i „devítka“, a dodává: „Považujeme to za první krok, který může vést k odstranění 
fatálního nedostatku řemeslníků některých profesí, ale i změně v myšlení mnoha lidí 
pohlížejících na řemesla se značnou skepsí.“

SPŠ Prosek 
Nová učebna elektrotechnických měření

Výuka v nové učebně elektrotechnických měření byla 16. února zahájena na Střední 
průmyslové škole v Praze na Proseku. 

Učebna elektrotechnických měření na SPŠ Prosek představuje technickou špičku  
a svým vybavením patří k nejmodernějším svého druhu v Praze. Studenti zde mají  
k dispozici dvacet čtyři pracovišť vybavených regulovatelnými stejnosměrnými i stří-
davými laboratorními zdroji a zabudovanými měřicími přístroji. Učebna byla vybudo-
vána celkovým nákladem 850 000 Kč z prostředků školy za přispění Magistrátu hl. m. 
Prahy. Celou dodávku vybavení učebny elektrotechnickým nábytkem značky Vario-
Lab+ zajistila firma Diametral spol. s r.o., která je zároveň výrobcem tohoto nábytku i 
elektrických přístrojů. Díky moderní technice mají nyní studenti školy jedinečnou pří-



87
ležitost se lépe připravit na své 
budoucí povolání v náročných 
elektrotechnických oborech, 
nebo lépe obstát při studiu na 
některé z odborných vysokých 
škol.

Slavnostního zahájení výuky 
v nové učebně elektrotechnic-
kých měření se kromě vedení 
školy v čele s ředitelem Mgr. 
Jiřím Bernátem zúčastnil též 
starosta Prahy 9 ing. Jan Jaro-
lím s Mgr. Zuzanou Kučerovou, 
která má na starosti školství na 
„devítce“, náměstek primáto-
ra Hlavního města Prahy ing. 
Antonín Weinert a Mgr. Len-
ky Němcová, vedoucí oddělení 
krajského školství. 

Střední průmyslová škola zeměměřická v Hrdlořezích 
60 let trvání SPŠ

V budově Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze v Hrdlořezích proběhly 
poslední den v září oslavy šedesátin průmyslové školy, jež absolvovali rovněž mimo 
jiných i jedni z nejlepších zeměměřičů v zemi. 

Vzpomínalo se na maturity, na terenní praxi, na lyžařské výcviky nebo brigády na 
chmelu a na bramborách.

„Škola kromě odborných znalostí naučí studenty také třeba řešit konkrétní situace  
a umět improvizovat“, řekl jeden z účastníků Dne otevřených dveří obchodník s geo-
detickou technikou Jiří Dědek. 

Školu absolvovali stovky zeměměřičů a mezi slavnými a známými absolventy školy 
jsou  například profesoři působící na ČVUT Jan Kostelecký a  Bohuslav Veverka, dále 
další odborníci, které znají jejich kolegové z celého světa z mezinárodních zeměmě-
řických organizací jako je například dlouholetý zátupce Česka a jeden rok dokonce  
i Malty Václav Slaboch, dále autor publikace popularizující obor vydaný pod názvem  
250 století zeměměřictví  Pavel Hánek. V seznamu absolventů však najdeme například 
i biskupa litoměřického Jana Baxanta, ale i známé sportovce a reprezentanty. Střední 
průmyslovou školu zeměměřickou  absolvovali  například fotbalista Vladimír Táborský, 
tenista Jiří Hřebec, šermíř Matyáš Ambrož, ale i reprezentanti v ragby Pavel Hrníčko,  
Vojtěch Mára a další ragbyový reprezentant Pavel Sláma dokonce na škole působil jako 
pedagog. „Naši absolventi působí například v různých pozicích od ředitelů odborů nebo 
katastrálních pracovišť až po uznávané speciality  resortu  Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního, dále i v jiných resortech  dopravy, životního prostředí,  zeměděl-
ství nebo dokonce i kultury. Naši bývalí studenti byli nebo jsou i starostové obcí a měst 
pochlubil se ředitel školy Jaroslav Růžek. „O stabilizaci školy hovoří i skutečnost, že  
v  šedesátileté historii zde působili jen tři ředitelé a já jsem ten třetí, shodou okolností 
s nejdelším osmadvacetiletým působením v řadě,“ dodal šéf průmyslovky Růžek.

Na slavnostní shromáždění rovněž promluvil náměstek primátora pro školství, 
sport a památkovou péči Antonín Weinert, který ocenil význam dlouholetého půso-
bení  zeměměřické školy na území hlavního města a reágoval na ředitelovu informaci  
o uvažovaném sloučení Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára s právě se 
Střední Střední průmyslovou školou zeměměřickou poznámkou, že o tomto kroku ješ-
tě nerozhodlo zastupitelstvo metropole. Alamanach vydaný k výročí školy si v té době 
prohlédla  ředitelka odboru školství, mládeže a tělovýchovy Lenka Němcová, kterou 
zaujal citát na úvodní stránce: „Zeměměřič ten si věří, protože si všechno změří.“

Na slavnostní setkání přišli i bratři Miroslav a Pavel Hrdličkovi, které lze  právem 
nazvat legendami českého zeměměřictví, dále současný i bývalý ředitel Výzkumného 
ústavu geodetického, topografického a kartografického Karel Raděj a František Beneš, 
dále  ředitelé firem, které se školou dlouhodobě spolupracují jako například Zdeněk 
Hoffmann (GEPRO) a Martin Hrdlička (Hrdlička spol.). Bylo zajímavé procházet třída-
mi, ve kterých byla rozložena zeměměřická technika, s kterou se měřilo v minulos-

Ze slavnostního otevření - uprostřed starosta MČ Praha 9
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ti, a porovnávat ji s nejmodernějšími přístroji, s nimiž pracují současní pedagogové  
a studenti. V rýsovně byly k nahlédnutí práce studentů staré několik desítek let, doku-
mentující zručnost mladých lidí z té doby. 

V současné době výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP projednává koncepci optima-
lizace pražských středních škol a navrhuje sloučení SPŠZ Hrdlořezy se Střední průmys-
lovou školou stavební Praha 4 z důvodu úbytků studentů v těchto školách. MČ Praha 
9 v této souvislosti usiluje o opětovné svěření budovy střední školy zeměměřičské pro 
potřeby školství Prahy 9.

Kultura a volný čas

Centrum volného času - ukázka programu akcí
Centrum volného času, Lovosická 610/21, Praha 9 – Prosek, 
LEDEN
V lednu se v Centru volného času můžete těšit na Maškarní bál – zábavné a taneční 

odpoledne pro malé i velké – soutěže, tanec, zpěv a hlavně přehlídku masek. Maškarní 
bál se zvířátky se uskutečnil v sobotu 29. 1. 

Masopusťáček – připomenutí tradic masopustu, průvod masek s lampióny a Burza 
dětských hraček a knížek II. Více informací najdete na webu.

Hrátky s kojenci a batolátky
Každý čtvrtek cvičení a hry na podporu psychomotorického rozvoje. 
Kurz IX.: 9.25 - 10.05 maminky s dětmi od 8 do 14 měsíců (nechodící)
Kurz X.: 10.15 - 11.00 maminky s dětmi od 1 do 2 let (chodící)
Kurz XI.: 11.15 - 12.00 maminky s dětmi od 1,5 do 3 let
Bližší informace na www.hratkysbatolatky.webnode.cz.
BŘEZEN A DUBEN
Pro děti
Nabízíme ještě volná místa v miniškolce a v kroužcích pro děti od 3 let. Novinkou je 

dětská jóga od 4 let a aerobik pro děvčata od 11 do 15 let. V březnu začíná oblíbený 
venkovní kroužek sportovních her pro kluky a holky od 5 let. 

Z pohádky do pohádky - V sobotu 19. 3. od 16.00 – 17.30
Projdeme se kouzelnou pohádkovou stezkou! Do našeho Centra zavítají opět přátel-

ské a milé pohádkové bytosti – skřítci, víly, hastrmánek, líbezné princezny a stateč-
ní rytíři. Pohádkové postavičky si připravily množství hádanek a úkolů, které budou 
muset děti vyřešit, aby nalezly kouzelný hrad a v něm ukrytý poklad. 

Pro dospělé
Další kurz Párty fit - Pondělky 14. 3. a čtvrtky od 17. 3. 
Pro zájemce každého věku, váhy i kondice, kteří se chtějí hlavně bavit a cítit se fit. 

Jedná se o nový dynamický program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení  
a latinsko-amerických tanců. Využívá základní kroky salsy, reggaetonu, merengue  
a cumbie. Párty fit je založen na principu přerušovaného kardiotréninku, kde se střídá 
svižná část s pomalou, a v této kombinaci dochází ke spalování tuků a efektivnímu 
formování celého těla. Na hodinách se začíná nejprve s velmi jednoduchými sestavami 
a není problém je zvládnout. Na lekci Párty fitu nepotřebujete mít žádné taneční či 
fitness zkušenosti, je navržena pro každého. I pro muže.

Cvičit u nás můžete i pilates, aerobik, p-class, body styling, s fitbally i overbally. 
Trénování paměti pro každého - Ve středu 16. 3. v 9.30
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná 

na trénování paměti pro seniory, vyhlašuje od pondělí 14. 3. do neděle 20. 3. Národní 
týden trénování v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“, který od roku 
1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org ). Cílem je pře-
svědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo 
poradí, jak na to. 

Hody, hody, doprovody, dejte vejce - Sobota 16. 4. 
Velikonoční oslava a velikonoční jarmark s tradičními lidovými výrobky a ukázkou 

řemesel. Připomeneme si zvyklosti spojené s tímto tradičním slavením jara.
Prosecká bleška - Neděle 17. 4. 
V CVČ ožije tajemný svět pozapomenutých věcí z půd a sklepů. Můžete prodat před-
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měty, které se vám již nehodí, ale pro někoho jiného mohou mít svou historii a půvab. 
Prodávejte levně cokoliv, co již nepotřebujete. Zveme i umělce, řemeslníky a tvořivé 
lidi, kteří mohou prodat vlastní rukodělné výrobky a také sběratele a vetešníky ama-
téry. 

Čarodějnický slet malých i velkých - Sobota 30. 4. 
Připomeneme si Filipojakubskou noc a s ní i tradiční slet čarodějů a čarodějnic. Náv-

štěvníky čekají zábavné soutěže s Čarodějnicí Filemónou, např. Miss čarodějka, závod 
na kolečkových bruslích nebo přímo na koštěti. Nebude chybět Bubusalon, kde zájem-
ce naše maskérky promění v nejstrašnější a nejúžasnější čarodějnice. 

Chvilky bez maminky pro děti od 2,5 do 5 let
Od dubna je miniškolka Chvilky bez 

maminky pro děti od 2,5 do 5 let v nové a 
větší herně se zázemím. 

Program pro děti je připraven na každý 
všední den a prodlužuje se provozní doba 
od 8.30 – 12.30. Miniškolička poskytu-
je individuální výchovnou péči a zároveň 
skupinka 14 dětí vytvoří dostatečné pod-
mínky pro získávání sociálních zkušenos-
tí, pro trénink komunikačních dovedností 
a pro rozvoj dalších schopností a doved-
ností dětí předškolního věku. Čtyři kva-
lifikované paní učitelky mají připravený 
program plný kreslení, říkadel, písniček i 
cvičení.

KVĚTEN
Pro rodiče s dětmi
Pokračuje kurz pro rodiče s dětmi Respektovat a být respektován. Na 1. a 2. semi-

náři  5. a 12. května od 18 do 21 hodin se dozvíte, jak postupovat při oprávněných 
požadavcích vůči druhým. 

Tématem 3. semináře 19. května od 18 do 21 hodin je, jak jednat s dospělými a dět-
mi, které dávají najevo negativní emoce. Poslední 4. seminář se uskuteční 2. června 
od 18 do 21 hodin. Probereme konflikty mezi dětmi a vytváření návyků. 

Účastnický poplatek: 1500 Kč za celou základní část (nelze se přihlašovat jen na 
některá témata).

Studio Kreativ - 14. května
Výtvarná dílnička pro všechny děti. Mohou si vyzkoušet odlévání sádrou a práci s 

materiálem Fimo. Vytvoří si a odnesou pěkné výrobky.
 Vernisáž obrázků
22. května od 16.00 vernisáž obrázků malé talentované kreslířky Nanynky Votočko-

vé
Výstava obrázků potrvá do 5. června v budově Centra volného času. Aničce je pět 

let a společně se svým bráškou Maxíkem pravidelně navštěvuje tradiční akce CVČ. Na 
výtvarné soutěži Z pohádky do pohádky vyhrála letos v březnu 1. místo s obrázkem 
víly Amálky.

 Dětský den - 4. června
V areálu Centra volného času bude dispozici velká a malá trampolína i jiné atrakce. 

Můžeme se těšit na taneční vystoupení a zábavné soutěže o centráčky, za které si děti 
budou moci vybrat odměnu. Na závěr všechny mlsné jazýčky čeká obrovský koláč.

Karneval s klaunem a pohádkou - 29. května 
Program v CVČ na Proseku je od 16.30 do 18.00 určen dětem od 1 do 7 let s dopro-

vodem. Těšit se můžete na soutěže a tanečky s klaunem, krátkou maňáskovou pohád-
ku, kejklířku a také přijde kouzelník. Vstupné 99 Kč/dospělý a 99 Kč/dítě. Kapacita 
sálu je omezená, proto si rezervujte místo na e-mail: hratkysbatolatky@seznam.cz 
nebo prostřednictvím SMS na tel. 605 219 555. 

ČERVEN
Den s motokárami 5. června od 16.00 do 18.00
Všechny děti a tátové se mohou povozit na našem okruhu. Po napínavé jízdě bude 

připravena trampolína a skákací hrad a další program.

Miniškolka
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 Babyolympiáda - 18. června od 16.00 do 17.30
Na naší zahradě si změří síly děti od 2 do 8 let v tradičních i netradičních sportovních 

disciplínách. 

DDM Prosek
Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9 nabízí  mnoho aktivit z nejrůznějších 

oblastí jako jsou například: Estetika, Tvoření, Hudba a divadlo. Jazyky a jiné učení. 
Modelářství, Počítače. Příroda, Sport, Tanec a mnoho dalších.

Kromě toho každý měsíc připravuje pro děti další atrakce, z nichž vybíráme:

ÚNOR
Zimní tábory – pobytové:
5. – 12. 2. 2011 Za polárním kruhem
5. – 12. 2. 2011 Pláně 2011
Zimní tábory – příměstské:
7. – 11. 2. 2011 Lovci mamutů
7. – 11. 2. 2011 Jarňáky na lyžích

BŘEZEN
V březnu DDM Praha 9 hlásí, že byl Znovu otevřen oblíbený klub „Oskárek“ určený 

maminkám na mateřské dovolené a rodičům s dětmi. Fungovat bude prozatím dvakrát 
týdně, a to v pondělí a úterý od 9.30 do 12.30.      

Několik volných míst je ještě ve středečních kurzech „Hrátky s batolátky“, který rodičům  
s dětmi nabízí zábavné cvičení 
k rozvoji rovnováhy, pohybo-
vých a orientačních dovednos-
tí i prohloubení vzájemného 
porozumění, komunikace a ci-
tové vazby. Hrátky s miminky 
(6 – 12 měsíců) probíhají od 
11.00 do 11.30, Hrátky s bato-
látky I. (1 – 2 roky) od 9.00 
do 9.45 a Hrátky s batolátky II.  
(2 – 3) od 10.00 do 10.45. 

Dále přijímáme nové děti (od 
3 do 6) do vzdělávacího progra-
mu „Domeček“. Ten probíhá ve 
skupině maximálně 15 dětí, je 
plný her a nejrůznějších aktivit 
a má za cíl přirozenou adaptaci 
a zvykání si dítěte na skupinu 
dětí. 

Pro ZŠ zajišťujeme také 
vzdělávací soutěže – v březnu 
si žáci budou moci poměřit své 
vědomosti v matematické olympiádě probíhající 18. 3. a  25. 3. a olympiádě fyzikální, 
která se uskuteční 15. 3.

DUBEN
Pro ty, kteří neztrácí smysl pro humor v žádné situaci a rádi by zažili něco víc, je 

určena akce plná dobrodružství, sportu a zábavy s názvem „Zavíkenduj si!“. Víkendov-
ka pro děti od 11 do 16 let se uskuteční od 8. do 10. dubna. 

Dále se s námi můžete vydat na „Výlet do Pohádkového domu“ (13. 4.) plného stra-
šidel, skřítků, vodníků, víl a dalších pohádkových bytostí od sklepa až po půdu. Pohád-
kový dům společně důkladně prozkoumáme a určitě si přitom stihneme i hrát, malovat 
a zpívat. 

Pro malé děti a jejich rodiče jsme přichystali „Velikonoční tvoření s Oskárkem“  
(18. 4.) Budeme malovat vajíčka, vyrábět velikonoční dekorace, soutěžit, tancovat a 
připravíme se na velikonoční pondělí. 

Nenechte si ani ujít výborný dvouhodinový taneční trénink „Taneční workshop“  
(30. 4.), který bude probíhat pod vedením jednoho z nejlepších tanečníků street dance 
u nás Wahe Akopjana a skvělé lektorky Jaryny Cvyk.

Ze zimního pobytového tábora Pláně 2011
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Večer 30. 4. jste rovněž 

všichni srdečně zváni k „Čaro-
dějnickému ohni“. Pojďte si s 
námi užít pohodový čarodějnic-
ký večer u ohně. Nezapomeňte 
doma kytary, zpěvníky a špe-
káčky na opékání!

KVĚTEN
Putování za skřítkem Vraníč-

kem - Kdy: úterý 17. května 
od 8.30 hodin. Kde: odjezd od 
DDM Praha 9 – Prosek - Pro: 
děti předškolního věku,Cena: 
60 Kč

Pojďte s námi nahlédnout do 
jednoho vrbového domečku, ve 
kterém hospodaří skřítek Vrbní-
ček. Seznámíme se také s jeho 
sousedy a kamarády – třeba s 
ježkem, žábami a motýly. Stih-
neme si i zahrát na ptačí rodi-
če, přivoníme si ke květinám a 
bylinkám a ochutnáme léčivý čaj. A od Vrbníčka možná dostaneme i malý dárek...

Cesta do Ameriky - Kdy: čtvrtek 19. května od 17.00 hodin. Kde: Park Přátelství. 
Pro: děti od 3 do 15 let. Cena: zdarma

Jak se asi cítil Kryštof Kolumbus, když objevil Ameriku? Co byla zlatá horečka na 
Aljašce, co musí absolvovat kosmonauti, než se vydají do vesmíru? To vše a ještě 
mnoho dalšího vám prozradí Cesta do Ameriky! Přijďte si zasoutěžit o ceny a pobavit 
se do Parku Přátelství.

ČERVEN
Den dětí Kdy: 1. června od 15 hodin. Kde: u nákupního centra Billa na Proseku. Pro: 

děti od 6 do 15 let.
Nákupní centrum Billa a DDM Praha 9 dětem k jejich svátku nadělí stanoviště se 

zábavnými úkoly, hry a soutěže o lákavé odměny. Zábavné atrakce, například skákací 
hrad a trampolína, budou připraveny již od 14 hodin

ČERVENEC
Dům dětí a mládeže přivítá léto již ve čtvrtek 16. června na své zahradě. Naši nej-

větší akci Ahoj léto si užijí jak předškoláci, tak starší děti. Budeme mít připravena 
stanoviště, která vás vtáhnou do soutěžení a zdolávání různých překážek. Vaše úsilí 
bude samozřejmě po zásluze odměněno a navíc se můžete vyřádit na obří skluzavce a 
skákacím hradě. Rodiče a prarodiče si určitě nenechají ujít vystoupení svých ratolestí, 
které navštěvují kroužky v DDM. A naše nabídka, jak trávit volný čas v dalším školním 
roce? Ta bude dozajista zajímat všechny. 

Letní pobytové tábory:
Dokážeš to? -  Kdy: 2. – 16. 7. Kde: Keblov – Benešovsko. Pro: děti od 12 do 16 let
Cena: 3900 Kč
Sportovně-zážitkový tábor v krásném prostředí Vysočiny. Celotáborová hra podle 

známé reality show Trosečník a ještě něco navíc...
Ve znamení zvěrokruhu - Kdy: 16. – 30. 7. Kde: Varvažov – Písecko. Pro: děti od 9 

do 15 let. Cena: 4400 Kč 
Celotáborová hra na motivy znamení zvěrokruhu se sportovními, rukodělnými, 

výtvarnými a vědomostními hrami.
Příměstské tábory:
Buď aktivní, sportuj! - Kdy: 8. – 12. 8. Kde: Praha 14 – Černý Most a okolí. Pro: děti 

od 12 do 15 let. Cena: 100 Kč / den
Různé sportovní aktivity, soutěže v týmech i sami za sebe, a to na lanech, na vodě, 

v lese i na hřišti.
S angličtinou nejdál dojdeš - Kdy: 25. – 29. 7. Kde: Praha 14 – Černý Most a okolí. 

Pro: děti od 10 do 16 let. Cena: 150 Kč/den
Hravá forma výuky AJ pomocí projektů, rozhovorů, her. Nebudou chybět doplňkové 

činnosti z řady sportovních a výtvarných aktivit ani celodenní výlet.

Malé čarodějnice na Proseku
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SRPEN
Prázdniny jsou v plném proudu, ale v 

DDM už  se připravují na zahájení škol-
ního roku 1. září, aby v novém školním 
roce mohli nabídnout širokou škálu mož-
ností využití volného času dětí i dospě-
lých. Rodiče předškolních dětí, kterým se 
nepodařilo pro jejich ratolesti najít mís-
to v mateřské školce, budou mít určitě 
radost z našeho nového vzdělávacího 
programu pro děti od 3 do 6 let Dome-
ček. Pro starší děti a náctileté připravu-
jeme opětovné otevření již osvědčených 
kroužků, ale také spoustu lákavých novi-
nek. Dnes vám přinášíme malou „ochut-
návku“:

Tanec: Zumba, Hip hop, Roztleskávač-
ky, Orientální tanec pro děti i dospělé

Estetika a tvoření: Magie a kouzla, 
Komiks, Animák, Umělec

Počítače: Digitální fotografie, Webaři, PC vytváření her, Grafici
Jazyky a jiná učení: Francouzština, Angličtina, Anglická konverzace , Čeština – pří-

prava na zkoušky
Hudba a divadlo: Saxofon, Klarinet, Zpěváčci, Hudební nauka
Sportujeme: Zdravá záda, Sebeobrana, Florbal, Aerobic
Příroda: Hrajeme si se zvířátky, Přírodověda hrou, Chovatel
Modeláři: Plastikový modelář, Elektrokroužek

ŘÍJEN
V taneční oblasti jsme pro vás připravili jedinečnou nabídku – kurzy s vítězkou tele-

vizní soutěže StarDance Alicí Stodůlkovou. Standardním a latinskoamerickým tancům 
se mohou naučit nejen děti, ale také dospělí. Tříměsíční kurz Taneční v teniskách jim 
pomůže připravit se na plesovou sezonu. Z dalších tanečních novinek jmenujme Hip 
hop, Zumbu pro děti i dospělé, kroužek roztleskávaček atd. Poprvé jsme pro vás při-
pravili také Animák, Komiks, Hledání pokladů – geocaching, hodiny klarinetu, saxofonu 
či zpěvu, PC programování her, kurz francouzštiny, cvičení s názvem Zdravá záda a 
mnoho dalších.

Taneční nocovka - 21. – 22. 10. od 17.00 – 12.00, věk: 9 – 16 let
Dvoudenní taneční akce „nocovka“ bude tentokrát zaměřena na Break Dance a Street 

Dance. Účastníci si budou moci vybrat, kterému z těchto tanečních stylů se chtějí 
věnovat a absolvují tréninky pod vedením zkušených lektorů Jaryny Cvyk a Zdeňka 
Bajera. 

Příměstský tábor Tajemství tmy - 26. – 27. 10. od 9.00 – 17.00, věk: 7 – 11 let
Vydáme se po stopách tmy za neviditelností a sny. Podzimní příměstský tábor je 

určen pro děti, které láká výtvarné umění, tajemství a záhady. 
Halloween - 31. 10. od 17.00 – 19.00, věk: 7 – 14 let
Svátek Halloween připadá na nejmagičtější noc v roce, kdy předěl mezi světem ži-

vých a královstvím neživých je nejtenčí. Na zahradě DDM bude pro děti připravena 
strašidelná stezka plná nástrah a úkolů. Kdo dorazí v hrůzostrašném převleku, získá 
odměnu navíc.

LISTOPAD- PROSINEC
V listopadu připravujeme textilní workshop pro mládež a dospělé. 
Mikulda to ví! - Pondělí 5. 12. od 16.30 do 18.00. Věk: 2 – 10 let + rodiče ,
Pojďte s námi pomoci Mikuldovi! Bude totiž zápasit a soutěžit s čertem Kuliferdou. 

Čeká nás malá pohádka a několik náročných úkolů, které však společně s mamkou  
a taťkou hravě zvládnete. A pro ty nejstatečnější je připravena pravá mikulášská nadíl-
ka a setkání s Mikuldou a jeho kamarády – s andělem a čertem Kuliferdou. 

Bláznivé Vánoce s Asterixem a Obelixem - Pátek 9. 12. až neděle 11. 12. Věk: 7 – 13 
let. Cena: 390 Kč

Tak je to pravda! Asterix s Obelixem se vrátili do Krkonoš, aby pátrali po tajemném 
kameni a kouzelné rostlině – ztracených přísadách zázračného elixíru druida Panorami-
xe. Podaří se jim je najít? A co z toho všeho nakonec bude? Pojeďte s námi a uvidíte. 
Život v přírodě, dobrodružství a kamarádství.

Malé výtvarnice
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Den dětí v Podviní
Tradiční Den dětí uspořádala Městská 

část Praha 9 letos už 27. května v parku 
Podviní ve Vysočanech.  A oslava dětské-
ho svátku byla opět spojena s oblíbeným 
Dnem pro zdraví. 

Dopolední program - moderoval 
Václav Upír Krejčí - začal v 9 hodin. 

9.05 Harry Potter
9.25 Český animační tým 
10.00 Václav Upír Krejčí 
10.50 Harry Potter
11.10 Český animační tým se soutěží  

o sladkosti
11.15 předpokládaný konec
Odpolední program zahájil Václav 

Upír Krejčí ve 13.30
13.35 Harry Potter
14.00 soutěže pro děti – Life center 

Vysočanská
14.20 vystoupení Václava Upíra Krejčí-

ho
14.50 Český animační tým
15.10 vystoupení Romana Vojtka
15.50 soutěže pro děti – Life center 

Vysočanská
16.10 vystoupení Václava Upíra Krejčího
16.40 Český animační tým 
17.00 vystoupení Olgy Lounové se skupinou
18.00 ukončení Dne dětí
Doprovodná stanoviště
- skákací hrady a další aktivity 
- soutěžní stanoviště pro děti 
– Life centrum Vysočanská
- od 13.30 hod. vstup pro děti do Lanového 

centra zdarma
- „nevidomým na zkoušku“ – orientace v 

prostoru jen za pomoci hole 
Za zdařilý průběh akce patří poděkování 

všem partnerům MČ Praha 9:
Kovosteel, OTR-KS, JVM computers, Žele-

zo Hranice, Galerie Fénix, Sentrybox,  
LK Union, Hotel GATE one, Hotel Absolutum, 
Dům dětí a mládeže Praha 9, Lanové centrum

Divadelní třesk v Podviní
Divadelní třesk 2011 připravila Městská část Praha 9 ve spolupráci s uměleckou agen-

turou FOIBOS. Konal se v sobotu 4. června od 13.30 do 21.30 hodin v parku Podviní 
ve Vysočanech (metro B Vysočanská). 

13.30 - Pochod kejklířů
Třeskutý nástup části souborů. Moderují Radka Tesárková a Josef Hervert.
14.00 - Šípková Růženka: Divadlo matky Vackové
Klasická pohádka o Šípkové Růžence, králi, královně a dobrých sudičkách, až na tu 

jednu uraženou a nepřející. Ale vše nakonec dobře dopadne. Hrají půl metru velké 
loutky, přes metr sedmdesát vysocí herci, a to vše v kulisách opravdového hradu.

15.00 - Magister Kelly
Kouzla, čáry a iluze pro děti i dospělé...
15.30 – Ententýky: Český rok, Divadlo Viola

Den dětí moderoval Václav Upír Krejčí

Den dětí - Harry Potter
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Hravé básničky, rozpočítadla, písně a pohádky českých autorů v novém nastudování 

pro Divadlo Viola. Režie Radka Tesárková. 
17.00 - Ebroviny
Vráťa Ebr hovoří s Václavem Flegelem o historii i současnosti Dismanova dětského 

rozhlasového souboru.
17.45 - Viking Vike: Divadlo Radar
Možná si myslíte, že všichni Vikingové jsou tupí a bezcitní, ale to se fakt mýlíte. 

Vždycky se najde někdo, kdo je tak trochu jiný. Kdo?! Přijďte se podívat! Čeká na vás 
příběh plný dobrodružství.

18.30 - MANUS REGIS
„Historií se zbraní“ - minipříběhy o dobových konfliktech a jejich řešení. Scénky před-

vede skupina a škola dobového šermu MANUS REGIS z Prahy pod vedením Milana 
Štěpána.

19.30 - Kabaret Červená 3
…je zároveň hudební skupinou, divadlem i taneční jednotkou. Vychází z postupů 

„malých forem“, je inspirován francouzským šantánem a především dnešní dobou. 
Jako základní stavební kameny používá nadsázku, ironii a satiru, které se promítají do 
vlastní tvorby.

20.30 Finis Terrae: Divadlo Continuo
Pohybové, loutkové a výtvarné pouliční představení. Montáž historických textů, fyzic-

kého herectví, živé hudby, rytmu a výtvarné poezie. Podobenství o dvou cestách: 
mužské a ženské, vnější a vnitřní.

Pouliční projekt Finis Terrae připravil mezinárodní tým performerů ze Španělska, Švý-
carska, Itálie a České republiky pod vedením režiséra Pavla Štourače.

Prosecká zastaveníčka 
Celý srpen a září mohou milovníci vážné hudby navštěvovat zcela zdarma koncerty 

pod širým nebem, takzvaná Prosecká zastaveníčka. Každé úterý v okolí Pizzerie Hélios 
(v parku) budou od 18.00 hodin hrát nejrůznější seskupení. Přijďte si zpříjemnit krás-
né, ještě stále teplé večery do romantického prostředí parku Přátelství.

  2. 8.  Pražské dechové kvinteto
  9. 8.  Uni kvartet
16. 8.  Wichterle quintet
23. 8.  Žesťové kvinteto Pražského hradu
30. 8.  Ventova dechová harmonie
8. 9. Ventova dechová harmonie
15. 9. Laštovka Duo (trumpety) a komorní orchestr
22. 9. Iuventa trio
29. 9. Unikvartet
6. 10. Trio Kalich (klasické a filmové melodie)

Exit-us, klub v Sokolovské pro rockery i neslyšící
Znovuvzkříšený klub Exit Chmelnice, tentokrát pod názvem Exit-us, bude uvádět 

kapely zvučných zahraničních jmen, domácí hudební legendy i nadějné mladé kape-
ly v Sokolovské ulici ve Vysočanech. Azyl v něm pro své aktivity najde také kroužek 
neslyšících.

Od Junioru Na Chmelnici po Exit Chmelnice
Vznik žižkovského a dnes již legendárního klubu Junior Na Chmelnici se datuje počát-

kem 80. let. Tenkrát se nejednalo o čistě hudební klub, ale o multižánrový prostor, 
kde se pořádala divadelní představení, výstavy, přednášky o výtvarném umění nebo 
poslechové diskotéky. Tento mix různých aktivit si získal velkou oblibu. Mezi absolutně 
nejpopulárnější však patřily rockové koncerty, které byly většinou vyprodány. Vzpo-
meňme, že Na Chmelnici začínala třeba Jasná Páka (později Hudba Praha), vystřídaly 
se zde skupiny OK Band, Pražský výběr, Psí Vojáci, Krásné nové stroje, Laura a její  
tygři, Precedens, Marsyas, Bluesberry či Letadlo. Problémy s fungováním měla Chmel-
nice kvůli opakovaným snahám o uzavření až do listopadu 1989. Nakonec klub za 
nejasných okolností přestal na dlouhou dobu fungovat v roce 1996.

Znovuvzkříšení klubu proběhlo o deset let později - pod názvem Dělová koule vznikla 
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diskotéka. Za nějaký čas násle-
dovala diskotéka Exit Chmelni-
ce, z níž se pod novým vede-
ním, které převzalo klub v roce 
2007, zrodil multižánrový klub 
Music hall Exit Chmelnice. 

Stěhování na „devítku“   
Postupem času však časté 

změny na postech vedení celého 
komplexu, kde se klub nachá-
zel, znamenaly i pomalý zánik 
klubu Exit Chmelnice, který po 
neustálém zdražování už tak 
vysokého nájmu mohl na Žiž-
kově jen stěží fungovat. Navíc 
bez jakýchkoli dotací a podpory 
města. Definitivní konec tohoto 
legendárního klubu, jež hrozil  
v polovině léta 2011, nakonec 
odvrátil vstřícný přístup Zastu-
pitelstva MČ Praha 9, které umožnilo kompletnímu týmu z Exitu na Koněvově ulici 
přestěhovat se a zároveň vybudovat zbrusu nový klub s názvem Exit-us v Sokolovské 
195. Přínosem je též pokračující spolupráce s organizátory koncertů, kteří jsou ochotni 
pokračovat ve spolupráci i v menších prostorách, skládajících se ze dvou pater. V hor-
ním se nachází příjemná pivnice zhruba pro 150 návštěvníků, dole je koncertní sál pro 
200 fanoušků. 

Vedle hudební produkce a koncer-
tů je určitě velkým obohacením pro 
obě strany poskytnutí prostor klubu 
kroužku neslyšících spoluobčanů, 
kteří budou mít pravidelně vyhraze-
ny tři dny v týdnu pro své aktivity  
a zájmy. 

Zahájení hudební produkce po srp-
novém stěhování se díky nezměrné-
mu úsilí majitelů podařilo odstarto-
vat v plánovaném termínu 15. září, 
ale představení hudebním odborní-
kům se chystá na 1. listopadu. 

Přejme tedy novému klubu Exit-
us co nejvíce spokojených fanoušků  
a majitelům klubu a zavedenému 

kompletnímu týmu Exitu Chmelnice vytrvalost v nastolené mravenčí práci, která se 
zaměřuje zejména na podporu rockové a metalové muziky v hlavním městě.

FITMAMI každé úterý na Proseku
První kompletní fitness program pro maminky a jejich miminka zahajuje již třetí 

sezonu cvičení s kočárky venku v přírodě. Každé úterý se ho můžete zúčastnit v Parku 
Přátelství na Proseku od 10 do 11 hodin.

Máte doma malé miminko a chcete shodit poporodní kilogramy? Rády byste cvičily, 
ale nemáte hlídání a samotnou doma vás cvičit nebaví? Nechcete svoje děťátko opouš-
tět ani na chvilku? Přidejte se k ostatním maminkám a vyzkoušejte program FITMA-
MI.

FITMAMI je program pro maminky (tatínkové jsou také vítáni) a jejich miminka nebo 
malé děti (cca do 4 let). Lekce jsou určené především pro maminky, které se chtějí 
dostat znovu do kondice, získat štíhlou postavu a přitom nemají čas nebo možnost 
chodit na „klasické“ cvičení do fitness centra nebo posilovny. Umožňuje maminkám 
cvičit ve společnosti jejich dětiček a občas je „využít“ i pro zintenzivnění cvičení jako 
zátěž. (Spolu s tím, jak se bude zlepšovat vaše kondice, poroste i zátěž, se kterou 
budete cvičit.)

Cvičení FITMAMI je rozděleno do dvou základních typů lekcí, a to: FITMAMI basic  
a FITMAMI outdoor.

Nový Exit-us  v Libni

Exit-us: Catamenia
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FITMAMI BASIC
Lekce probíhají v tělocvičně, popř. fitness centru, je určená hlavně začínajícím 

maminkám a těm, které dlouho necvičily.  Lekce zahrnuje úvodní zahřátí – jednoduché 
aerobní kroky, tanečky, poskoky, posilování s dětmi i s cvičebními pomůckami, zklid-
nění a protažení.

FITMAMI OUTDOOR
Lekce probíhají v parku, popř. v lese s kočárky. Lekce je koncipovaná jako intervalo-

vý trénink, který střídá aerobní a silovou složku – běh s kočárky, posilování v prostoru, 
posilování na místě s dětmi i pomůckami. Je určená maminkám, které již mají alespoň 
základní zkušenost se cvičením (před nebo po porodu). 

Folkové Podviní 2011
2. června od 16.30 v kamenném hradišti přírodní-

ho parku vysočanského Podviní. 

Folkový festival v kamenném hradišti vysočanského 
Podviní se letos uskutečnil už poosmé. Folkové Podviní 
patří k Praze 9, jejímu kulturnímu životu a naštěstí už  
i k tradicím. A že se letošní program nadmíru vydařil, 
o tom už není v tuto chvíli asi pochyb. 

Letošní osmý ročník festivalu zahájila skupina 
vynikající muzikantky Gabriely Vermelho MARACA, 
a to se svým projektem Zimbova. Láska a zrada  
v moravskoslovenských baladách, které dostaly blue- 
sové, jazzové, ale i rockové aranžmá. 

Jako druhý účinkující vystoupila slovenská dvojice 
ROMANIKA. Démonická zpěvačka a kytaristka Ika 
Kraicová, doprovázená svým kontrabasistou, zpívala 
velmi expresivní temné balady s texty básnířky Evy 
Luky. Tématem písní jsou osudy žen, které rozhodně 
neměly na růžích ustláno. 

Třetím z účinkujících byl SLÁVEK JANOUŠEK se 
svým kytarovým kolegou LUBOŠEM VONDRÁKEM. 

A poté vstoupila na pódium už skutečná legenda 
- skupina C&K VOCAL! Pětičlenná skupina vystoupila  

s doprovodnou kapelou a zazněly i legendární písně ze 70. a 80. let. Toto těleso vystu-
puje jen zcela výjimečně, a proto i koncert v prostředí kamenného hradiště byl nevšed-
ním zážitkem. Stejně jako loňské 
vystoupení Spirituál Kvintetu!

Dalšího z vystupujících rovněž 
není třeba dlouze představovat. 
Jméno PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁ-
TELÉ hovoří samo za sebe. Uni-
kátní hlas této dámy českého fol-
ku většina z nás dobře zná, a to 
ať už z jejích sólových alb či ze 
spolupráce s Pavlem Žalmanem 
Lohonkou, Druhou Trávou ...!

A závěr večera patřil rovněž kla-
sikům - tentokrát trampské písně 
a konec konců i tohoto festivalu. 
HOP TROP - trojice neučesatel-
ných trampů tělem i duší, která 
v loňském roce oslavila třicet let 
svého pozemského vytí i bytí. S 
nimi jsme tenhle festival začínali, 
po celou jeho existence ho provází a jsme moc rádi, že ani letos tu nechyběli! Zkrátka 
HOP TROP a FOLK v Podviní k sobě patří.

Jiří Cerha  - C&K VOCAL

Skupina HOP TROP
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Galerie 9
VOJTĚCH HORÁLEK: Tam v modré dáli
 Od 10. ledna do 3. února.
Shrnuje Horálkovu tvorbu v malbě, která v podobě 

batohu a stanu bude instalována v prostoru, shrnuje  
i jeho tvorbu objektovou, neboť přináší nové artefakty 
vzniklé na podzim 2010.

Bonusem výstavy je pak videosnímek Mikuláše Ada-
movského, který je dokumentem akce „přebývání  
v obrazu,“ v němž Vojtěch Horálek vynesl batoh a stan 
do přírody.

EVA VÁVROVÁ - ROK 2010 - obrazy, kresby, grafika, 
gobelíny

V Galerii 9 ve vysočanské radnici vystavuje od 8. února do 3. března výtvarnice, 
malířka a grafička Eva Vávrová.

Textilní výtvarnice, akademická malířka a grafička Eva Vávrová studovala v letech 
1961 - 1967 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Antonína Kybala. 
Od roku 1968 působila jako pedagožka pro výuku textilních technik v gobelínové díl-
ně Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Aloise Fišárka a později prof. 
Arnošta Paderlíka. 

VĚRA LAURENCE - obrazy, kresby, scénografie
Od 8. do 31. března. 
Věra Laurence-Schubertová je rodilá Pražačka. Od svého dětství projevovala zájem 

o divadlo a výtvarné umění. Ke konci prvního ročníku na Výtvarné škole na Hollaro-
vě náměstí byla vybrána na filmovou roli česko-francouzského kooprodukčního filmu  
V proudech. Po jeho dokončení se stala členkou divadelního studia slavného režiséra  
E. F. Buriana v divadle D 34. Tam objevila fascinující svět jevištního výtvarnictví a roz-
hodla se pro tuto dráhu. Věnovala se i loutkovému divadlu – pro vlastní projekt uvede-
ní dramatizace Saint-Exupéryho Malého prince navrhla a vyrobila loutky.

MARTIN PATŘIČNÝ: Dřevo
Dřevo je název výstavy, která se v Galerii 9 koná od 5. do 24. dubna a představí dílo 

Martina Patřičného. 

PEOPLE-metr 2011 na startu
Výraz peoplemetr jsme zvyklí slýchat v souvislosti se sledovaností televizního vysí-

lání. PEOPLE-metr 2011 je však název rozsáhlého projektu, do nějž se zapojilo 40 
výtvarných umělců a 7 galerií ze čtyř států: České republiky, Slovenska, Maďarska  
a Polska. 

PEOPLE-metr. Člověk a metr papíru. Autor a jeho sdělení k jednotnému tématu na 
jednotném formátu libovolnou technikou.

Tématem letošní výstavy je výrok anglického filozofa G. Berkeleye (1684 - 1753):
Esse est percipi - Existovat znamená být vnímán.

JIŘÍ POKORNÝ: Obrazy a kresby
Od 31. května do 23. června
Jiří Pokorný se narodil roku 1945 v Kolíně. V letech 1969 - 1975 vystudoval Akademii 

výtvarných umění v Praze, ateliér prof. Františka Jiroudka. Pokorného malířská tvor-
ba navazuje na tradici expresionismu. Jeho hlavními tématy zůstává krajina přírodní  
i městská, svět předmětů a člověk jako individuum v portrétech i člověk jako aktér pří-
běhů z prostředí venkovských poutí a cirkusů. Nadsazený kolorit a svérázná stylizace 
tvarů patří k hlavním výrazovým prostředkům, jimiž se profiluje jako výrazná individu-
alita na naší současné výtvarné scéně

BEATA WILK – Grafika, PAWEŁ KOTOWICZ – Pastely
Do 21. července.
Beata Wilk
 Profesně se věnuje grafickému návrhářství. V Krakově vede WILK STUDIO, které 

patří k elitnímu Klubu Brand Design při SAR ve Varšavě.
Paweł Kotowicz
Narozen 1968, studia na Fakultě grafiky Akademie krásných umění v Krakově. Věnu-

je se malbě, pastelu a volné grafice.
OLGA STÁRKOVÁ: obrazy a grafika
Od 4. srpna do 5. září.
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100 LET VYSOČANSKÉ RADNICE
Od 12. září do 13. října. 
Letos uplyne sto let od postavení a otevření staré vysočanské radnice. Tomuto výročí 

je věnována výstava v Galerii 9, která připomene fotografiemi a dobovými materiály 
postupnou proměnu této budovy i jejího nejbližšího okolí od počátku minulého století 
až do našich dnů.

VÝTVARNÁ SKUPINA FEMINA v Galerii 9
Od 18. října do 10. listopadu.
Výtvarnou skupinu Femina tvoří Eva HELEKALOVÁ – netradiční oděv, Helena HRUŠ-

KOVÁ - obrazy, Olga HUDEČKOVÁ - keramika, Kateřina JEŽKOVÁ – obrazy, Iris KOLÁ-
ŘOVÁ – aradecor, artprotis, Jarmila MALÁTOVÁ – plastika, Ivana RAKOUŠOVÁ – obra-
zy, Věra RŮŽIČKOVÁ – sochy a kresby, Helena SLAVÍKOVÁ – obrazy, Alena SUKUPOVÁ 
– plastiky a kresby, Marie ZÁBRANSKÁ – obrazy a medaile

Nad výstavou převzal záštitu starosta Městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

SOŠ UMĚLECKOŘEMESLNÁ v Praze 9
Od 15. do 24. listopadu.
Střední odborná škola uměleckořemeslná v Podkovářské ulici v Praze 9 oslavuje  

 v tomto roce výročí 60 let od svého vzniku. Po celou dobu své existence vychovává 
mistry uměleckého řemesla v celé řadě oborů. Výstavou v Galerii 9 chceme nejen osla-
vit úctyhodné jubileum, ale hlavně představit veřejnosti školu v celé šíři spektra jejího 
působení. Nechte se překvapit, okouzlit a inspirovat nejlepšími pracemi studentů školy, 
jejíž absolventi jsou kouzelníky svého oboru.

TŘETÍ ZBRASLAVSKÝ SALON ve Vysočanech
Od 2. do 29. prosince. 
Setkání se známými autory a jejich díly, která vznikají ve zbraslavských ateliérech, 

s pracemi autorů, kteří dosud na Zbraslavském salonu nevystavovali, a také s pozo-
ruhodnou tvorbou zahraničního hosta - malíře, který žije a tvoří v slovenském městě 
Partizánske a svá rozměrná figurální plátna podepisuje jménem MABE. Dalšími hosty 
Salonu jsou malíř Dobroslav Halata z Dejvic a sochař a umělecký pasíř Josef Matoušek 
ze Smíchova. 

Co ještě nabízí Galerie 9
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, štěs-

tí, harmonii, uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčej-
né, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní umělecké dílo. 
Nevěříte? Vyzkoušejte to. Vždy ve středu od 17 do 19 hodin.

DÁMSKÝ KLUB
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá přímo ve výstavních prosto-

rách, takže můžete být inspirováni výtvarnými díly. 

Galerie Dion
Kosmos, barvy, energie - Dana Puchnarová
Do 4. března 
Výstava prezentuje tvorbu z posledních let známé, mnoha cenami vyznamenané 

malířky, grafičky, kreslířky, knižní ilustrátorky a grafičky, autorky realizací do architek-
tury a tvůrkyně objektů, výtvarné pedagožky Dany Puchnarové (nar. 1938). Expozice 
je mimořádná i videm řady děl a jejich prostorovou instalací: vedle tradičních obra-
zových forem jsou vystaveny i litografie na průhledných podkladech, jejichž zavěšení  
v prostoru galerie utváří průhledy a prozáření, barevností tisků vytváří toky a interak-
ce různobarevných světel, ve svém vyústění proudy světelných energií, působících na 
vědomí a psychiku diváků.

Hra a tvorba – Jaromír E. Brabenec
Do 22. dubna. 
Tvorbu a dílo Jaromíra E. Brabence (nar. 1934) má česká kulturní veřejnost možnost 

sledovat v podstatě až od roku 1990, od doby politických proměn v naší zemi a pádu 
zábran v cestování, tedy i volnosti zpětných návštěv. Umělec, rodák z Horních Počernic 
u Prahy, totiž v roce 1968 emigroval do Švédska, kde obdržel státní občanství a stal se 
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záhy neoddělitelným členem tamní výtvarné scény. Galerie Dion autorovou výstavou 
rozšiřuje poznání Brabencovy stěžejní části tvorby v intencích geometrické abstrakce, 
výběrem exponátů z jeho početných souborů různorodých technik: malby, grafiky, 
vitráží i trojrozměrných objektů poukazuje na naplňování poezie konkrétního skladbou 
primárně jednoduchých, barevně akcentovaných prvků v artefakty prostřednictvím 
principu hry.

Zoja Villalobos–Popović: Moje tvář času 
Od 10. května do 24. června. 
V druhé polovině osmdesátých let minulého století v českém výtvarném umě-

ní, zvláště v tvorbě nejmladší generace, nastal příklon k postmodernismu, zejména  
k neoexpresivním tendencím. Mezi výrazné autory té doby se zařadila Zoja Villalobos-
Popović (4. 3. 1948 – 30. 9. 2003), malířka, laureátka soutěží grafické tvorby, tvůr-
kyně výtvarných objektů a prostorových instalací, realizátorka tapisérií a designérka. 
Výstava v retrospektivním pohledu připomíná dnes již uzavřené dílo umělkyně, těžiště 
expozice klade do zlomových let století, tedy i posledních let tvorby, jsou vystavena  
i publiku dosud nepředstavená díla.

Póly imaginace - Jan Gabriel a Bohunka Waage
do 27. října. 
Probíhající výstava v Galerii Dion představuje dva umělce, které v jejich tvorbě spo-

juje princip rušení hranic mezi snem a skutečností, umělce, kteří však vychází z odliš-
ných pólů imaginace a dospívají tak i k rozdílným uměleckým výpovědím. 

Jan Gabriel, člen Skupiny českých surrealistů, se prezentuje soubory koláží a objektů 
vycházejících ve velké míře z dadaistického konceptu významových převratů, navozo-
váním představ nevysvětlitelného neznáma, vzbuzujících pocity dezorientace a odci-
zení. 

Bohunka Waage od malby lyrických, snově vyznívajících krajin a portrétů dospěla 
k působivým fantazijním kompozicím vířících prostorových siločar, v nichž a z nichž 
vyvstávají archetypální tvary vesmírných těles a dívčích tors.

Barvy světa – Karel Vysušil
od 7. listopadu do 23. prosince.
V české výtvarné kultuře druhé poloviny 20. století zásadní roli sehrála generace 

umělců narozených ve dvacátých letech. Patří k ní i zakládající člen legendární skupiny 
Máj 57, významný český malíř a grafik Karel Vysušil (nar. 1926). 

Výstava je koncipována jako retrospektivní, proto jak výběrem děl, tak jejich insta-
lací je rozdělena do třech oddílů: expozici zahajuje soubor starších obrazů z let 1950 
– 1990, střed výstavního prostoru zaplňují litografie let 1970 – 2000, výstavu uzavírá 
kolekce autorských velkoplošných koláží z let 1990 – 2010.

Divadlo Gong
Nabídka kursů pro 1. pololetí 2011
Sport: 
Judo pro děti, začátečníky i pokročilé, pondělí 16.00 – 17.30 hod., cena za pololetí 

1500 Kč
Jóga pro rodiče s dětmi ve věku 3 – 7 let, úterý 15.30 – 16.30 hod., spojení pohy-

bu, her, pohádek a příběhů působí na dětskou duši, podporuje rozvoj psychomotoriky, 
cena za lekci 50 Kč

Jóga pro děti 8 – 15 let, úterý 15.30 – 16.30 hod., podporuje tělesný vývoj, rozvíjí 
tvořivost, představivost, soustředění, může se zlepšit i školní prospěch, cena za lekci 
50 Kč

Jóga pro dospělé, úterý 16.30 – 17.30 hod začátečníci, 17.30 – 18.30 hod. mírně 
pokročilí a pokročilí, cena za lekci 80 Kč, senioři 70 Kč, možnost zakoupení permanen-
tek

Cvičení pro ženy: 
Aerobik mix - pondělí 19.00 - 20.00 hod., Powerstretch, Pilates – úterý 9.00 – 10.00 

hod. – s hlídáním dětí, cvičení na trampolínách – středa 19.00 – 20.00 hod. (nutno 
předem objednat), cena za lekci 80 Kč, možnost zakoupení permanentek, lze střídat 
všechny druhy cvičení

Pohybová výchova pro děti 4 – 6 let, středa 16.30 – 17.30. hod., získání základních 
pohybových prvků hravou formou (tanečky, základy gymnastiky, improvizace na hud-
bu), cena za pololetí 1100 Kč. 
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Cvičení maminek s dětmi ve věku 2 – 5 let, středa 10.00 – 11.00 hod., písničky, říka-

dla, překážkové dráhy, rozvoj komunikace v dětském kolektivu, cena za lekci 80 Kč, 
možnost zakoupení permanentek, které platí také na cvičení pro ženy

Jazykové kursy: 
Angličtina pro dospělé, začátečníky i pokročilé, cena za pololetí 2600 Kč
Umění: 
Klavír, kytara, zpěv, zobcová flétna, saxofon, housle pro děti i dospělé, začátečníky  

i pokročilé, individuální hodiny, rozvrh dle dohody s lektorem, jedna vyuč. hodina týd-
ně, cena za pololetí pro děti 3150Kč (150 Kč za hodinu), pro dospělé 5250 Kč (250 Kč 
za hodinu vč.DPH)

Keramika pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé, odborné vedení zajištěno, mož-
nost točení na kruhu, cena za lekci (2 hod.č.č.) pro předškol.děti 100 Kč, škol. děti 120 
Kč, dospělé 180 Kč. Rozvrh: pondělí: 15.00 – 16.00 hod. děti od 2 let, 16.00 – 20.00 
hod. děti škol. věku a dospělí, úterý: 15.00 – 16.00 hod. děti od 2 let, 16.00 – 18.00 
hod. děti škol. věku a dospělí, středa: 16.00 – 18.00 hod. děti a dospělí, čtvrtek: 16.00 
– 20.00 hod. děti a dospělí

Představení Divadla AHA
K. J. Erben – F. Pavlíček: ZLATOVLÁSKA 
Divadlo AHA!
Klasická česká pohádka o kuchaři Jiříkovi, který rozuměl řeči zvířat. Během strastipl-

né cesty prokázal sílu svého charakteru, získal lásku princezny Zlatovlásky a nakonec 
i královskou korunu.  

Scéna a kostýmy: M. Král. Hrají: K. Jačková/N. Topinková, M. Kleinerová/V. Švarco-
vá, V. Hadraba, Z. Košata, R. Klučka, M. Mazal a K. Nohýnek. Režie: P. Khek.

F. Nepil: MAKOVÝ MUŽÍČEK
Divadlo AHA! 
Pohádka o vánočních zázracích, hodnotě lásky a harmonického domova. Babička s 

dědečkem si pod stromeček přejí vnoučátko a jejich přání se vyplní – z makovice se 
jim narodí maličkatý Makový mužíček.

Výprava: P. Jůzová, hrají: V. Svobodová, M. Mazal, R. Klučka, V. Stasiowská. Úprava 
textu a režie: M. Pokorný.

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, N. Topinková/K. 
Viktorinová, K. Nohýnek, V. Hadraba, R. Klučka. Dramatizace, texty písní a režie: M. 
Pokorný. Pro děti od 3 let.

O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho kamarády z broučičího světa? Brouka Pytlíka, 

Berušku, Pavouka Poutníčka nebo Pana Šneka? Inscenace zachovává nezaměnitelnou 
Sekorovu poetiku, kterou umocňuje písničkami.

Scéna: R. Dubovský, J. Škvrna; kostýmy: Z. Hadrabová; hudba: P. Moravec; hrají: 
V. Hadraba, R. Klučka, J. Škvrna, Z. Hadrabová, K. Nohýnek a M. Mazal. Úprava, texty 
písní a režie:M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

P. Nohýnková: PIKY, PIKY NA HLAVU!
Veselé a hravé leporelo, které děti seznamuje s nejkrásnějšími, ale polozapomenutý-

mi příběhy a verši dětské literatury.
Výprava L. Konopíková, hrají: N. Topinková a K. Nohýnek. Režie: P. Nohýnková. Pro 

děti od 3 let.

M. Twain, V. Štěpánek: DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy neposedného kluka, který žije se svou svéráznou tetičkou 

Polly a se svým nerozlučným kamarádem Huckem Finnem prožívá nejrůznější zapek-
lité situace.

Hrají: V. Hadraba, K. Nohýnek, J. Stich, V. Svobodová a N. Topinková. Režie: V. Ště-
pánek. Pro děti od 9 let.

J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselá hudební pohádka.
Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P. Moravec, 
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texty písní: M. Pokorný a M. Moravcová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají: N. Topinková/K. 
Viktorinová, V. Hadraba, Z. Hadrabová/E. Hromníková, K. Nohýnek. Dramatizace, tex-
ty písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.

K. a J. Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU
Satirická alegorie o lidském společenství. Činohra s výraznými hudebními, pohybo-

vými a výtvarnými prvky.
Hudba: P. Zeman, choreografie: R. Vizváry, scéna a kostýmy: L. Konopíková  

a M. Král, produkce: M. Král, tech. spolupráce: M. Kyliánek, R. Suchan, L. Vlasáková. 
Hrají: R. Klučka, M. Bittnerová, P. Bečková, N. Topinková, V. Hadraba, K. Nohýnek,  
M. Mazal, O. Černý, M. Juřica. Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný

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...

Dramatizace a dramaturgie: M. Machačíková, scéna: L. Konopíková, kostýmy:  
M. Král. Hrají: P. Bečková/K. Viktorinová, R. Klučka, J. Stich, V. Hadraba, M. Mazal,  
M. Burešová, O. Černý, L. Vlasáková. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

J. Verne, V. Pokorný: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružný příběh, který se točí kolem veliké sázky a kolem pozoruhodné a nebez-

pečné cesty anglického džentlmena Foga za doprovodu věrného sluhy Proklouze.
Dramaturgie: V. Pokorný; scéna: K. a J. Čapkovi; projekce a animace: M. Chwist-

ková a T. Polenský; produkce a kostýmy: M. Král; hudba: P. Zeman; choreografie:  
R. Vizváry. Hrají: M. Mazal, R. Klučka, K. Nohýnek, V. Svobodová/A. Blažková, O. Černý  
a P. Kalous. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 7 let.

Moliere: LAKOMEC
Slavná satirická komedie o náruživé závislosti na mamonu.
Scéna: R. Dubovský, kostýmy: E. Černá, rekvizity: P. Vykoukalová. Hrají: J. Škvrna, 

E. Černá, J. Šantroch, P. Bečková/K. Viktorinová, V. Hadraba, M. Bittnerová, M. Pokor-
ný, K. Nohýnek, J. Stich. Úprava a režie: M. Pokorný. Pro mládež od 13 let.

V. Vančura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA
Veselá písničková pohádka o bubácích, kterých se nemusíte bát.
Scéna: R. Dubovský, kostýmy a loutky: P. Vykoukalová, hudba: T. Uhlík, choreo-

grafie: A. Stodolová-Laštovková. Hrají: J. Škvrna, J. Šantroch, V. Hadraba, J. Stich, 
P. Bečková/K. Viktorinová. Dramatizace, texty písní a režie: M. Pokorný. Pro děti  
od 4 let.

N. V. Gogol: ŽENITBA
Slavná groteskní komedie o honu na nevěstu, o lásce bez lásky a o tom, že za všech-

no se platí…
Překlad: L. Suchařípa, hudba: T. Uhlík, scéna: P. Jůzová, kostýmy: M. Král.
Hrají: P. Zemanová, M. Mazal, R. Klučka, M. Bittnerová, V. Hadraba, K. Nohýnek,  

O. Černý. Úprava a režie: M. Pokorný.

M. Barrie, P. Khek: PETR PAN A VANDA
Výpravný muzikál o chlapci, který nechtěl vyrůst a o malé holčičce Vandě, která se 

bojí usnout. Společně se vydávají na dobrodružnou cestu do Říše snů, do Země Neze-
mě, bojují s piráty i nebezpečným krokodýlem.

Výprava: M. Král, hudba a korepetice: V. Nejedlý. Hrají: K. Nohýnek, K. Jačková/ 
T. Krchovová, N. Topinková, R. Klučka, V. Hadraba a M. Mazal. Režie: P. Khek.

J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi Kmotrou Liškou a psy Sultánem a Hektorem. 

Pohádkový dědeček má plné ruce práce, aby dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo umí  
v nesnázích nabídnout pomocnou tlapku a být dobrým kamarádem.

Hrají: P. Zeman – Bečková, V. Hadraba, R. Klučka a J. Stich. Dramatizace, texty písní 
a režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

Divadlo pro Malý
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
Poetická pohádka připomíná kouzelný vánoční čas, polozapomenuté zvyky a tradiční 

koledy. Spolu s herci v pohádce vystupují krásné loutky.
Výtvarná spolupráce: R. Marek. Hrají: J. Škvrna a K. Zima. Pro děti od 3 let
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O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
aneb Hodně veselá pohádka o Jeníčkovi a stařence, Perníčkovi a Mařence.
Scéna: R. Dubovský, loutky: P. Vykoukalová. Hrají: J. Škvrna a K. Zima. Pro děti  

od 3 let.

KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů o přátelství a o tom, jak je důležité mít někoho rád 

a někomu pomáhat.
Hrají: M. Zimová a M. Matejka. Hudební spolupráce: J. Vondráček. Pro děti od 3 let.

PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Ve velké staré popelnici se nacházejí věci, které jsou spojeny s poutavými příběhy. 

Ty odhalují a vyprávějí dva kluci, rozpustilí uličníci, kteří mají rádi dobrodružství i leg-
raci.

Hrají a zpívají J. Škvrna a K. Zima, scéna: R. Dubovský a P. Žák, tech. spolupráce: 
R. Dubovský. Pro děti od 3 let.

O ČERVENÉ KARKULCE
aneb to je ale náhodička, co?!
Scéna a loutky: P. Vykoukalová. Hrají: J. Škvrna a K. Zima. Pro děti od 3 let.

A. P. Čechov: NÁMLUVY S MEDVĚDEM
Dvě jednoaktové komedie o slávě a o bídě člověka.
Scéna a kostýmy: M. Král, v režii M. Pokorného hrají: M. Bittnerová, J. Škvrna  

a K. Zima

K. Zima: O HLOUPÉM HONZOVI
Poslyšte příběh o mládenci jménem Jan. O jinochovi v odřených kalhotách středního 

vzrůstu a s odřenýma ušima.
Hrají: K. Zima, J. Škvrna a E. Kodešová. Scéna a loutky: R. Marek

O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
Poetická pohádka připomíná kouzelný vánoční čas, polozapomenuté zvyky a tradiční 

koledy. Spolu s herci v pohádce vystupují krásné loutky.
Výtvarná spolupráce: A. Sodomková. Hrají: J. Škvrna a K. Zima. Pro děti od 3 let.

Představení spolku Post Skriptum

-Brej den, pane doktor

-Dady Box

-…TO JSI TEDA PŘEHNAL

-L. Pivoňka: Poslední lanovka
Premiéra Divadelního spolu Post Skriptum. Divadelní hra o překaženém pojišťovacím 

podvodu. Hrají: H. Zajícová, R. Šilhart, O. Kovařík, O. Typolt/J. Říčař, R. Slivka. Režie: 
L. Pivoňka

O. Kovařík: KAVÁRNA U ANDĚLA – tak trochu duchařská hra, kde vystoupí téměř 
všichni členové souboru. Prostřednictvím hypnózy se pacienti Mgr. Králika ocitají  
v prostoru mimozemského světa v Kavárně, kde řeší své pozemské problémy.

Klub Kocour  (klub v Divadle GONG)

PORTRAIT 
BEJLÍ + TRIOBAB 
MARTIN ROUS 
ŠUPLÍK
PIOSENKI 
ZTRACENI V PŘEKLADU
BÍLÁ NEMOC 
PANELÁKOVÍ FOTŘI
JAREK HAMPEJS + hosté
MARTIN ROUS + IL COLORI -bandzone.cz/ilcoloriitornodinoi
BEJLÍ 
BUFFALO BILL
MAREK DUSIL a AKUSTICKÝ ŘEZ 
PĚTNÍK
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STANDA STEJSKAL – zpěv, Filip Procházka – didgeridoo, Káťa Šetková – zpěv, Jakub 

Stejskal – percuse
WILD BAND - www.edawildjr.wz.cz
MAREK VOJTĚCH A JARDA SÍBRT
DAVID „ALFÍK“ DEWETTER + JAKUB JANDA - 
9. PATRO
TEAPACKS – 
NOTOVÁNÍ - písničková soutěž. Host: J. F.Palme – Furmas
RUBINET - kapelarubinet.webnode.cz

Mimořádná představení
-Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
-ONDŘEJ HAVELKA a jeho Melody Makers v pořadu „Písně krásné až k nesnešení“
-ASONANCE – koncertní vystoupení
-JOSEF FOUSEK – RECITÁL
-Swingová tančírna 30. let - Pražský swingový orchestr Jana Matouška, zpívá  

P. Ernyiová
-NEZMAŘI - 33 let aneb kapela v nejlepších letech
-COP – koncert plzeňské bluegrassové skupiny
-SWING COLLEGIUM – koncertní vystoupení pořádá Vysočanská „V “ MČ Praha 9 pro 

seniory obvodu Prahy 9
-Narozeninový koncert - Vladimír Hron uvádí to nejlepší za posledních deset let své 

činnosti. 
Den učitelů – pořádá MČ Praha 9
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI – pražský křest nového CD skupiny Kamelot - „22 ztrace-

ných písní W. Ryvoly“ a pokřtěn bude i velký zpěvník s  názvem „Poselství“. Vystoupí 
kpt. Kid, M. Ryvola, R. Horký (Kamelot) a skupina Pacifik

-VŠICHNI MOJI HRDINOVÉ
Autorské představení T. Matonohy s lehkým autobiografickým nádechem, vzniklé na 

základě série skečů v pořadu HBO „Na stojáka“. Komik pod neúprosným drobnohle-
dem odborníků, respektive diváků.

-Přednáška PhDr. Marty FOUČKOVÉ
-SPIRITUÁL KVINTET – koncertní vystoupení
-RADUZA – koncert
-Robert Křesťan a Druhá tráva
-P. Ž. Lohonka a spol. – koncert
-Z. Svěrák – L. Smoljak: ČESKÉ NEBE – představení v provedení Divadla rodu Vej-

vodů
-HOP TROP – koncert
-FONTÁNA – koncertní vystoupení s tancem
-KAREL PLÍHAL – koncert
-Juniorská liga boxu - pořádá S.A.C. Praga. Utkání o cenu starosty MČ Prahy 9
-TWO VOICES - Edita ADLEROVÁ a Jana RICHTEROVÁ - neobvyklé vokální duo.
Mezzosopranistka Edita a šansonierka Jana spojily zdánlivě nespojitelné - dva různé 

světy a dva odlišné hlasy.
IRENA BUDWEISEROVÁ – koncert
V repertoáru zpěvačky jsou zastoupeny různé hudební žánry, které spojuje její jedi-

nečný hlas a citlivý doprovod kapely: V. Fiala – kontrabas, J. Šindler – el. kytara, M. 
Linka - el. a akust. kytara

LUAS DANCING SCHOOL – irské tance a step v podání tanečníků školy Luas dancing 
school. Vystoupí i zajímaví hosté a ti nejlepší ve svém oboru.

ČERŃÁ HODINKA – komponované večery hudby, poezie a prózy
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ – koncert
HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA – koncert
STVOŘENÍ SVĚTA - 2. díl: Seifert, Praha a devět sil poetismu. Architekti, básníci  

a výtvarní umělci narozeni kolem roku 1900…Další díl seriálu agentury La Maison, scé-
náristy P. Cmírala a jeho hostů.
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Svěrák-Smoljak: VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ – představení v podání Divadla Rodu 

Vejvodů
KATEŘINSKÉ HODY – pořádá Slovácký krúžek v Praze
„KOŽÍŠEK JAKO HROM  HRON“
Uzavřené představení na pozvánky IZS. Vystupují: kouzelník a iluzionista Pavel Koží-

šek, bavič a imitátor, zpěvák, tanečník Vladimír Hron a Martina Dvořáková, modelka.
FLERET – vánoční koncert
PACIFIK – vánoční koncert skupiny
VÁNOCE S EVOU PILAROVOIU a folklorním sdružením Vonička

Za architekturou do Gongu
Na sympatické Malé scéně Divadla Gong se stolky a barem se můžete měsíc co měsíc 

vypravit na procházku Prahou a seznámit se s hvězdnými architekty, kteří jí dali v první 
polovině 20. století novou tvář. 

Po podzimních setkáních s gentlemanem moderní architektury Janem Kotěrou a rebe-
lem Pavlem Janákem na vás v prosinci čeká geniální architekt, Slovinec Josip Plečnik, 
který, kromě nádherných úprav Pražského hradu, stvořil pro Prahu jedinečný chrám 
Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Stejně zajímavé jako stavba 
sama jsou i Plečnikovy dopisy, plné lidské pokory i humoru, které osvětlují problémy  
a starosti se stavbou chrámu. 

Večery s architekturou jsou součástí projektu Stvoření světa 2 a chtějí ukázat, kolik 
skvostů, nápadů a kolik fantazie umělců „stvořitelů“ nám nabízí JINÁ KRÁSNÁ PRAHA, 
ta, kterou neznáme z pohlednic a kterou nevedou trasy turistických skupin. Jsou ale 
součástí našeho života. Je škoda, že kolem těch zajímavých domů a staveb tolik spě-
cháme a nemáme čas zvednout oči k jejich patrům a střechám. Mnohdy netušíme, jak 
jsou ty báječně vymyšlené „kulisy“ našich životů, které pro nás stavěli výše zmínění 
mistři, originální a přitažlivé.

Koncerty na radnici  - program
27. ledna v 19.00
Irvin Venyš (klarinet) a Martin Kasík (klavír): 

Moving clarinet
Program: J. Brahms, M. Ištván, B. Martinů 
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9, Soko-

lovská 324/14. Bezbariérový vstup. (2. p./výtah). 
Omezená kapacita sálu.

15. března od 18.00
Ruské úterý v Praze 9
Koncert z cyklu Ruské úterý v Praze 9 je organi-

zován Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. 
Vystoupí na něm známý klavírista Filipp Subbotin  
a talentovaný český klarinetista Petr Michalec.

Laureát mnoha mezinárodních cen F. Subbotin je 
velmi dobře znám hostům RSVK v Praze z cyklu 
koncertů vážní hudby Klasika pro přátele. Hraje na 
koncertech v Rusku i dalších státech Evropy – v Itálii, 
Španělsku… Klarinetista Petr Michalec je laureátem 
hudebních cen, absolventem konzervatoří v Praze 
a Teplicích, sólistou orchestru Divadla F. X. Šaldy  
a Severočeské filharmonie z Teplic. Není to poprvé, 
co společně s F. Subbotinem vystupují. Zájemci si 
jejich duet mohli poslechnout v Ruském středisku 
vědy a kultury v Praze.

Na programu koncertu jsou známá díla G. Rossini-
ho, J. Brahmse, F. Liszta a dalších skladatelů světo-
vých jmen. Vstup volný! 

24. března od 19.00
Jarní koncert
Na koncertě se představí Jan Markvart, sólista ND,  J. a V. Sibera, sólisté Státní opery 

Praha, studenti gymnázia s hudebním zaměřením Jana Nerudy v Praze. 

Filipp Subbotin
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Program: W. A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini, A. Dvořák, B. Smetana, C. Saint-

Saëns.

14. dubna v 19.00
Kvarteto Martinů – smyčcové kvarteto
 Lubomír Havlák - 1. housle, Libor Kaňka - 2. housle, Zbyněk Paďourek - viola, Jitka 

Vlašánková - violoncello.
Program: W. A. Mozart, B. Martinů, A. Dvořák     
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9

18. dubna v 19 hodin Velikonoční koncert ve Svatyni Krista Krále
Účinkuje pěvecký sbor Orfej, smyčcové kvarteto Quartetto Concertante, Ž. Nováčko-

vá (varhany), sólisté M. Kritznerová (soprán) a D. Demuthová (mezzosoprán). Diriguje 
Jan Svejkovský.

Stabat Mater dolorosa
Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná) je některými křesťany považován za 

jeden ze sedmi největších latinských hymnů všech dob. Líčí utrpení matky Kristovy, 
stojící pod křížem, na němž umírá její syn - latinské spojení „Stabat mater dolorosa“ 
znamená (volně přeloženo) „pod křížem stojící matka bolestná“. 

Hymnus pochází ze 13. století a nejpravděpodobněji jej napsal Jacopone da Todi 
(1230–1306), mnich řádu sv. Františka. Jímavá slova vyjadřující bolest matky nad 
ztrátou syna se stala inspirací pro umělecké vyjádření všech žánrů v celém průběhu 
historie od 13. století do současné doby.

Text Stabat Mater dolorosa se stal podkladem pro několik set hudebních skladeb, 
dodnes hraných a zpívaných. Skladatelů, kteří zhudebnili tento text, je více než 600. 
Mezi nejznámější patří Orlando di Lasso (1532–1594), Da Palestrina (1526–1594), 
Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736), F. J. Haydn (1732–1809), Jakub Jan Ryba 
(1765–1815), G. Rossini (1792–1868), Franz Schubert (1797–1828), G. Verdi (1813–
1901), Antonín Dvořák (1841–1904) a ze současných autorů např. Krzysztof Pen-
derecki (*1933).

12. května od 19 hodin
Pocta skladatelům 20. století 
DUO SPIRITO - Jiří Váca – hoboj, Alena Koudelková - klavír
Program:  J. B. Foerster, V. Novák, M. Ravel, P. Dukas, C. Debussy
Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9,

16. června v 19 hodin
Koncert španělské a jihoamerické hudby - kytarové duo Jindřich Kaulfers a Libor 

Janeček
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9

15. září v 19 hodin
Československé komorní duo: Antonín Dvořák - 170
Pavel Burdych – housle a Zuzana Berešová – klavír
Program koncertu je zaměřen na autory, kteří významně  ovlivnili život A. Dvořáka.
Koncert se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9

13. října v 19.00
DVQ – Dobrý Večer Quintet 
Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9, 2. patro/výtah. Ome-

zená kapacita sálu.
Dobrý večer Quintet vznikl v roce 1986. Tvoří ho pět profesionálních zpěváků. DVQ 

je a´cappella, což je ryze vokální soubor, který účinkuje bez použití hudebních nástro-
jů. Jeho repertoár se skládá z velmi rozdílných hudebních žánrů: od spirituálů, jazzu, 
swingu přes pop, klasickou hudbu až po kabaretní písně, písně Osvobozeného divadla 
a specifické hudební show. Díky tomuto bohatému, žánrově rozličnému repertoáru  
a především svému exkluzivnímu pojetí hudby vystupuje DVQ na samostatných kon-
certech, ale i na nejrůznějších společenských akcích, spolupracuje s rozhlasem a tele-
vizí. DVQ se v neposlední řadě věnuje i vzdělávací činnosti. Pro základní a střední školy 
pořádá výchovně-vzdělávací koncerty na téma: “Lidský hlas - nejpřirozenější hudební 
nástroj.“ 

10. listopadu v 19 hodin
Koncert španělské a jihoamerické hudby
kytarové duo – Jindřich Kaulfers a Libor Janeček  
Obřadní síň vysočanské radnice, Praha 9
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8. prosince od 19 hodin
„Básník Loutny z Jindřichova Hradce“ - Adam Michna z Otradovic, P. J. Vejvanovský, 

G. Finger
Barokní duchovní a alegorické písně ze sbírek Svatoroční a Mariánská muzika a Lout-

na česká v úpravě pro zobcovou flétnu, soprán a varhany doplněná hudbou Michno-
vých současníků.

Soubor  Societa Musicalis - Dana Dubová – mezzosoprán, Lucie Vocelová - zobcové 
flétny, Jana Hrbková – housle, Alena Michálková – varhany.

Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9, Sokolovská 324/14. 
Bezbariérový vstup. (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu. 

16. prosince od 19.00  
Vánoční koncert Muziky Špalíček Praha
V sokolovně na Proseku (vedle kostela sv. Václava).

21. prosince od 18.00 
Svatyně Krista Krále, Kolbenova 658/14, Vysočany
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Sbor: Labyrint, sbormistryně Lenka Charvátová
Orchestr: Symfonický orchestr Praha 8, dirigent Adolf Melichar
Obsazení: Blanka Sládková - soprán, Radka Kyralová – alt, Petr Frýbert – tenor, Ivo 

Michl – bas, Jakub Přibyl – varhaník. 
Části mše: Kyrie – Gloria – Graduale – Credo – Ofertorium – Sanktus – Benedictus 

– Agnus – Communio
Koncert ve Svatyni Krista Krále: Vánoce bez bariér 
Benefiční vánoční koncert 23. prosince od 19.00
Koncert se koná  ve Svatyně Krista Krále, Kolbenova 658/14, Vysočany.
V podání mezzosopranistky E. Adlerové a sopranistky G. Kopperové za varhanního 

doprovodu J. Popelky zazní díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. Händela, G. Bizeta  
a Ch. Gounoda.

Výtěžek vánočního koncertu bude poukázán na charitativní účely – odstranění bariér 
v klubu seniorů Harrachovská.

Atmosféru Vánoc zpříjemní vánoční punč. Vstupné dobrovolné.

The Life Center 
Life Center najdete v ulici U Svobodárny 1500/5, Praha 9. 
Připravujeme opět letní tábor s výukou angličtiny. 

Od roku 2011 otevřeme Školičku/Learning Center
Po pěti letech úspěšného fungování klubů angličtiny vám konečně budeme moci 

začátkem roku 2011 nabídnout dvojjazyčnou Školičku/Learning Center v našich 
nových prosvětlených prostorách v blízkosti stanice metra Českomoravská. V této čás-
ti Prahy 9 vnímáme nedosta-
tek cenově dostupných školek. 
Místa budou omezena, takže 
neváhejte se zapsat předem do 
našeho pořadníku. Více infor-
mací zjistíte na naší webové 
stránce, kde jsou o Školičce 
aktuální zprávy. 

Kids Club
Angličtina s úsměvem pro děti 

od 3 do 8 let. Tři skupiny: před-
školáci začátečníci, předškoláci 
pokročilí a školáci. Kluby máme 
v úterý a ve čtvrtek odpoledne. 
Akční písničky, pohyb a inter-
akce v laskavé atmosféře, za 
přijatelnou cenu 90 Kč/45 min. 
Kapacita klubu pro začáteční-
ky je naplněna, ale přijímáme 
nové zájemce, abychom ote-
vřeli další skupinu začátečníků Life center v novém prostředí
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ve čtvrtek. Registrujte se telefonicky nebo e-mailem, máte-li zájem.

English Lab
Pro školní děti ve věku 8 až 13 let nabízíme každé úterý odpoledne šedesátiminutový 

klub, který navazuje na letní tábory v Life Centru. Děti se dozvídají ze zápisků šíleného 
profesora zajímavé věci a přitom se učí anglicky. Registrace e-mailem nebo telefonic-
ky; cena 90 Kč.

Nový život
Každé úterý od 18.30 probíhá dvanáctikrokový rehabilitační program pro lidi, kteří se 

ocitli v těžké životní situaci. Osvědčený program (Celebrate Recovery), který pomá-
há více než 250 000 lidí na celém světě. Když se učíme navzájem se povzbuzovat a 
čerpat sílu u Boha, děláme potřebné kroky, abychom překonali svá zranění, komplexy  
a zlozvyky. Nový život je bezpečné prostředí, kde se nemusíte přetvařovat.

Ostatní setkání v Life Centru
Každou neděli v 10.30 setkání církve, jak ji možná neznáte. Církev Nová naděje sbor 

Nové začátky je společenstvím křesťanů z různých koutů světa, s různým společen-
ským i etnickým pozadím (www.novezacatky.cz). Současně s anglicko-českým progra-
mem pro dospělé máme i živou a zábavnou Církev pro děti (2 – 12 let).

Podpora projektu Metro Cuba
Každý ročník anglického příměstského tábora se vyznačuje bohatým programem. 

Letos děti měly možnost vyrábět výstroj pro hrdiny, nacvičovaly přiměřeně svému 
věku různé scénky v angličtině, vyslechly poutavá anglická vyprávění a volné chvíle 
vyplnily také řadou her. V rámci tábora se dále uskutečnil program v lanovém centru 
Proud, speciální vodní hry v parku Podviní a vyrábění dekorativních svíček a šperků. 
Řadu dětských výrobků si pak mohli zakoupit rodiče na záverečné páteční oslavě, kde 
mimo představení jednotlivých částí programu proběhlo také povídání o křesťanském 
projektu Metro Cuba na podporu výchovy dětí na Kubě. Právě tam poputuje i výtěžek 
z tohoto charitativního prodeje.

Za hrdiny všedních dnů
Děti však svým dílem nepomáhaly jen někde na druhém konci světa, ale navštívi-

ly i hrdiny našich všedních dnů, konkrétně policisty a hasiče z deváté městské části,  
a osobně jim poděkovaly za jejich skvělou práci pro naši společnost. 

Věříme, že tábor True Heroes English Academy významně přispěl k tomu, aby  
v našem okolí vyrůstali mladí lidé, kteří si budou vážit společnosti, v níž všichni žije-
me.

9. Střížkovský masopust se konal 5. března
Sraz účastníků byl mezi 13. a 14. hodinou 

v parku Václavka (u autobusové zastávky 
Madlina). Průvod se ve 14 hodin vydal uli-
cí Chrastavskou, Habartickou, Dvoudílnou  
a zpět do parku Václavka. V parku byl zajiš-
těn doprovodný program a občerstvení. 
Pořádal Spolek za veselejší Střížkov spolu  
s MČ Praha 9.

I když klasické masopustní období trvalo tři 
dny před popeleční středou a na Střížkově 
ho „drželi“ jen v sobotu, rozličností masek si 
zdejší masopustní průvod v ničem nezadal 
s těmi, které s velkou slávou pořádali naši 
předci. 

Masek se sešlo požehnaně, ukrývaly mladé 
i ty, co už něco pamatují, a dlužno dodat, 
že výtvarníci jednotlivých maškar nepostrá-
dali fantazii, šikovnost a smysl pro humor. 
Přišel vodník s mořskou pannou, Krakonoš, 
malý šerif, bubeníček, Svatá dala a nevědě-
la komu, veselá kráva, nefalšovaná zebra, 
objevil se voják na koni, malá smrtka, víly, 
čarodějnice, indiáni, kočičky, medvídek, šaš-
ci, pan Vajíčko až z Vellikonočních ostrovů…, 
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nechyběli muzikanti a samozřejmě dobré jídlo a pití. Tak za rok zase na shledanou  
– a v pořádné masce.

Nádraží Praha – Prosek zahájilo provoz
 „Mašinky se na „devítce“ opravdu roz-

jíždějí přímo uprostřed prosecké obytné 
zástavby, nedaleko dvou stanic metra i 
dopravní spojnice několika autobusových 
linek,“ potvrzuje místostarosta MČ Praha 9 
Adam Vážanský. Konečně, zkušební hláše-
ní pomyslného nádražního rozhlasu je také 
zcela srozumitelné: „Na první kolej nádraží 
Praha – Prosek právě přijíždí…“

Nepochybujeme, že na své si tady při-
jdou všichni milovníci lokomotiv, vlaků a 
vláčků i nezaměnitelné atmosféry nádraží 
a všeho, co patří k jeho provozu. Prav-
da, nové nádraží Praha – Prosek je své-
bytné, ale…není nádraží jako nádraží. 
Rozdíly se přece vždycky najdou. Posoudit jste je mohli v týdnu od 6. prosince  
v objektu v Jablonecké ulici č. 322. Právě tam je totiž na ploše 20 x 4 metry instalova-
ný detailní model železnice ve velikosti O, připravený Pragoclubem o. s. Kromě nádraží 
v přízemí budovy jste mohli navštívit také prodejní výstavu akademického malíře Jiřího 
Boudy „Portréty lokomotiv“. 

Občanské sdružení Pragoclub ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 tady perspektivně 
počítá s pořádáním různých tematických výstav, ale i zajímavých a tvůrčích workshopů 
tak, aby se nádraží Praha – Prosek stalo vyhledávaným cílem vašich návštěv.

V rytmech rocku a alternativy
Podvanácté v rytmech rocku a alternativy, aneb Vinní i nevinní – hodokvas beatový 

v Podviní. Open Air Festival PODVINÍ 2011 se uskuteční 8. září od 16.30 v přírodním 
parku vysočanského Podviní. Vstup volný.

Dvanáctý ročník festivalu alternativní a nezávislé scény PODVINÍ zahájili mladí, 
výborní a ještě k tomu NEDĚLNÍ LIDÉ.

Poté se pódia zmocnila legendární brněnské uskupení TY SYČÁCI v čele s Petrem 
Vášou. 

Jako třetí se po několika letech na tomto festivalu opět zjevilo legendární vozidlo 
nesmrtelných hitů - kapela TRABAND! Jeho neúnavný řidič Jarda Svoboda stále expe-
rimentuje, mění tvář i výraz kapely bez ohledu na komerční úspěch. 

Předposlední rozehráli večerní ticho přírodního parku členové někdy až čtrnác-
tičlenného podzemního orchestru 
BBP. Tito patrioti proseckého podze-
mí právě natáčejí materiál pro nové cd  
a i tady zazněly některé z připravovaných 
skladeb. Netradiční nástrojové obsazení: 
viola, příčná flétna, klarinet, saxofon, 
tuba, xilofony, klávesy, kytary, bicí, žele-
za, pila, tichý zpěv i divoký řev, melodie 
podivné a ještě podivnější slova. 

A o zlatý hřeb a skvostný závěr toho-
to hudebního hodokvasu se už postaral 
ďábelský soubor KILL THE DANDIES! 
Kdyby Quentin Tarantino hledal kapelu 
pro svůj nový film, v Čechách by nenašel 
lepší! Dovolím si citovat: Smrtící zvuko-
vý koktejl garážového rocku šedesátých 
let, výrazného zvuku hammondových 
varhan, analogových syntezátorů a útočných, kousavých kytar. Psychadelic rock je 
velmi výstižné zařazení pro tento skvostně šílený band  

Otto Sepl - kráceno

Soubor KILL THE DANDIES
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Pohádky Na Dvorečku
Už jsou tu zase – pohádky Na Dvo-

rečku v Jandově ulici 4, Praha 9. Už 
několik let od května do srpna se kaž-
dou středu od 16 hodin otvírá oblí-
bená malá letní scéna pro nejmenší.  
V plném odpoledním slunci se na dvorku 
mezi činžovními domy scházejí babič-
ky, dědečkové a maminky s kočárky, 
aby ukázali svým malým ratolestem 
kouzlo loutkového, maňáskové a často 
i netradičně pojatého divadla. Vstup je 
volný, pořádá ÚMČ Praha 9.

Letošní léto byl pro děti připraven 
následující repertoár:

25. 5. - Sváťovo divadlo - Míša Kulič-
ka - klasická loutková pohádka

1. 6. - Divadlo Pro malý - O Červené 
Karkulce, aneb to je ale náhodička, co?! 

  8. 6.  Dřevěné divadlo Honzy Hrubce - Princezna na hrášku
 15. 6. Divadlo Extrém  - Prasátka a vlk  
 22. 6. Divadlo ELF -  Kocour v botách  
 29. 6. Divadlo ŠUS - Čtyři pohádky 
10. 8. Divadlo Pro malý - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
17. 8. Liduščino divadlo - Ztracená pohádka  
24. 8. Malé divadélko Praha -  O Palečkovi 
31. 8. Divadélko z pytlíčku - O drakovi 

XXI. Svatováclavská pouť na Proseku 
Tradiční Svatováclavská pouť v Praze 9 se uskutečnila 24. a 25. září v okolí kostela 

sv. Václava na Proseku. 
Hlavní scéna – program na Náměstí Na Proseku
SOBOTA 24. září 
11.00 HOT WINGS se svými hosty  
13.00 MUZIKA ŠPALÍČEK PRAHA a taneční soubor MATENÍK                
14.00 Slavnostní zahájení 21. ročníku Svatováclavské pouti a 12. ročníku Vyso-

čanského vinobraní                  
14.45  WALDA MATUŠKA revival s kapelou JAM BAND
16.00 MUZIKÁLOVÝ  KOKTEJL - Hříšný tanec a Pomáda (R. Vojtek, Š. Marková, 

J. Urban, K. Nováková, H. Svrček)
17.00 STUDÁNKA PRAHA - cimbálovka

NEDĚLE  25. září
10.00 GOLDEN BIG BAND PRAHA  
12.00 SLOVÁCKÝ KRÚŽEK v Praze  
13.00 JOSEF ZÍMA s orchestrem J. SLÁDKA 
15.00 DALIBOR  JANDA  a JIŘINA ANNA JANDOVÁ  
16.00 BRUTUS  

Historická scéna – program za kostelem sv. Václava
Skupina Těžká Pára v dobových kostýmech svým osobitým projevem navodila atmo-

sféru staropražských kabaretů i poutí a zazpívá staropražské a starobrněnské písně. 
Slavný Cirkus Berto 
Tajuplný majitel panoptika pan Vrána vyzýval k návštěvě svého „muzea“ ve velikém 

stanu. 
Kaskadéra Fiodor. Předvádí věci, při kterých se doslova tají dech. Je mnohokrát 

zapsán v Guinessově knize rekordů. 
Provazochodec a artista Rudi. Jeho vystoupení je velice kvalitní ukázkou provazocho-

dectví a eqilibristiky.
Žonglování a ohnivá šou. Kejklíř Vítek hází do vzduchu všechno možné i nemožné. 

Vítek, to je magie ohně, tajemný rituál, žonglérské mistrovství 

Sváťovo divadlo - Míša Kulička
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Skupina historického šermu 

Briganti dokázala, že na pouti 
nesmí chybět ani trocha napětí 
a zábavy.

 Medvědář se svými medvědy 
na řetězu. 

Pro děti byly připraveny  
i pravé nefalšované staročeské 
pouťové atrakce našich pradě-
dečků a prababiček. Například 
střelba prakem nebo tlučení 
špačka. Nechyběla ani tradič-
ní odpolední soutěž pro děti 
„Medvědí pohlazení“, doboví 
prodejci a řemeslníci v historic-
kých kostýmech a stáncích. 

K dispozici byl i originální do-
bový kolotoč.

Doprovodný program
Koncert v kostele sv. Václava v sobotu 24. září od 19.00    
Ivana Michalovičová – varhany, Anna Trahová – zpěv
Program:  J. S. Bach, A. Dvořák, L. van Beethoven, G. P. Händel
Tvořivé dílny pro všechny, kdo rádi vytváří z ničeho NĚCO, pro malé i velké, pro 

mladé i starší, pro holky i kluky, kteří si rádi hrají. Dílny jsou připraveny u fary kostela 
sv. Václava v sobotu i neděli od 11.00 – 17.00.                      

Prohlídky kostela sv. Václava a přilehlého hřbitova 
Po oba dny vždy od 13.30 a 15.00 hodin s odborným výkladem průvodkyně. 
Cesta na Golgotu 
Umělecká instalace výtvarných objektů u hřbitovní zdi s názvem Cesta na Golgotu 

zpracovanou na motivy křížové cesty. Autorkou je mladá výtvarnice a obyvatelka Pro-
seka Veronika Láníková.

Vinobraní na Máchalce – tradiční součást pouti
XII. Vysočanské vinobraní na vinici Máchalka pořádalo Vinař-

ské družstvo sv. Václav. 
Program:
pátek 23. září
15.45 Zahájení
16.00 „Zavírání hory“ - tradiční vinařský obřad  SHŠ Rebel
17.00  Posezení při hudbě skupiny TIQUE 
sobota 24. Září
11.00 „Otevírání hory“ - SHŠ Rebel
13.00 Mouss de Chocolat – dívčí kapela, zpívá Martina Bártová
14.00 Průvod a ochutnávka vína a hroznů z letošní úrody - 

předání vína a hroznů starostovi na hlavním podiu při Svatovác-
lavské pouti na Proseku

15.00 Panoptikum starých časů – SHŠ Rebel
16.00 Muzika Špalíček Praha - folklórní soubor
neděle 25. září
13.00 TIQUE
16.00 Dixieboys 
Ochutnávka a prodej vína a burčáku po celou dobu vinobraní. 

Prosecké jaro - na Proseku ožily 
Benátky

Komponovaný program z díla Johanna Strausse, Franze Lehára a Jacquea Offenba-
cha v podání orchestru, sboru a baletu Divadla F. X. Šaldy Liberec a sólistů Hudebního 
divadla Karlín zazněl večer při Proseckém jaru 22. května. Na Proseku tak vyvolal iluzi 
italských Benátek – města na laguně. 

Prosecké jaro v Parku Přátelství se letos konalo po třetí, opět pod záštitou starosty 
Městské části Praha 9 Jana Jarolíma. A vysoká návštěvnost znovu dokládala, že kon-

Skupina historického šermu Briganti

Zavírání hory - tradiční vinařský  
obřad  SHŠ Rebel
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certy vážné hudby pod širým nebem na Proseku se těší opravdu velké oblibě.

„Bydlíme na ´devítce´ teprve pár měsíců a tohle je pro nás nové. A naprosto úžas-
né,“ svorně chválili představení Johana a Pavel Křížovi. „Manžel byl sice ke koncertu  
v parku skeptický, ale už ocenil orchestr. Prý podává naprosto špičkový výkon,“ dodala 
mladá žena. 

Jak se při Proseckém jaru stalo tradicí, zkrátka nepřijdou ani děti. Odpoledne pro ně 
v Parku Přátelství připravily soutěže a hry o ceny sdružení Sam a spol. a Dům dětí a 
mládeže Prosek. Kluci a dívky si mohli vyzkoušet chůzi na chůdách, žonglování s míč-
ky, kruhy nebo kužely, malování na obličej ve výtvarných dílnách… 

Pásmem krátkých pohádek nazvaným Kousky se představil i známý japonský loutkář 
Nori Sawa, jenž působí v Česku od devadesátých let. 

S orchestrem, sborem a baletem Divadla F. X. Šaldy Liberec vystoupili sólisté Hudeb-
ního divadla Karlín Karel Bláha, Galla Macků, Tomáš Lőbl, Oldřich Kříž…

Doprovodný proram pro děti
Nori Sawa – Kousky
V rámci programu se představil známý japonský loutkář Nori Sawa, jenž působí  

v Česku od devadesátých let. Nori Sawa vystoupil s pásmem krátkých pohádek nazva-
ným Kousky. Představení je tvořeno známými příběhy jako jsou Červená Karkulka 
nebo Tři prasátka, ale též pohádkami, jejichž kořeny sahají do tradice japonské, např. 
Hvězdy, Obloha, Ryba, Krab.

Kromě pohádky se děti mohly naučit novým dovednostem – chůzi na chůdách, žon-
glování s míčky, kruhy nebo kužely.  

Prosecké máje 2011
Kdy? Ve čtvrtek 26. května od 16.30. Kde? V zahradě Pavana ul. U Prosecké školy, 

Praha 9 – Prosek. Kdo? BBP - podzemní orchestr, PAŘEZ (Brno), PEPA LÁBUS A SPOL., 
MARTINA TRCHOVÁ TRIO, KOLBEN + KARLOS.

Festival alternativní a nezávislé hudební scény letos slaví už svých neuvěřitelných 
sedmnáct let. Je nejstarším hudebním festivalem devátého pražského obvodu a jeho 
odboru kultury. Už od prvního ročníku probíhá ve spolupráci s RAT v příjemném pro-
středí zahrady Pavana na Starém Proseku. Za ta léta se stal už nedílnou součástí kul-
turního života a tradic Prahy 9. Ale za nekomerční hudbou sem přicházejí lidé z celého 
hlavního města i jeho okolí.

Program:
KOLBEN + KARLOS -ostřílení kytaroví diabolos, které můžete potkat v kapelách Terra 

Ignota, Vítkovo Kvarteto, Ex-Files, Faust... Hudba pro všechny, kteří věří v boha rock-
ové kytary.

PAŘEZ. Jedna z kapel brněnského podze-
mí. 

PEPA LÁBUS A SPOL. Baladické písně 
tohoto uskupení zalézají nejen pod kůži, ale  
i hluboko pod nehty. 

MARTINA TRCHOVÁ TRIO. Jedna z nejza-
jímavějších zpěvaček posledních minimálně 
deseti let zpívá svoje písně, které vstupují 
do uší i srdcí, aniž by bylo jasné, chtějí-li 
pohladit či bodnout. 

dr. Otto Sepl - kráceno

Prosecký podzim
Ohnivá Carmen v přívalech deště
Podzim, co se počasí týká, bývá vrtošivý 

jako stařík a dokázal to letos při Proseckém 
podzimu. Nerozpálila ho ani ohnivě drama-
tická Bizetova Carmen, která při hudebním 
festivalu pod širým nebem v Parku Přátel-
ství zazněla 18. září. Nemilosrdně ji zkrápě-
ly proudy vody.

Navzdory ošklivému počasí si však milov- Carmen - Edita Adlerová
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níci krásné hudby nenechali strhující melodie operního díla Carmen ujít. Pod deštníky, 
pláštěnkami a provizorními přístřešky tleskali skvělému orchestru pod vedením diri-
genta Františka Poka, sólistům Editě Adlerové, Miloslavu Pelikánovi, Aleši Hendrychovi, 
baletu složenému z předních tanečníků Státní opery, Národního divadla v Praze, plzeň-
ského divadla J. K. Tyla a dětí z baletní školy Arabeska. Moře deštníků zkrátka výmluv-
ně dokázalo, že Prosecký podzim si vydobyl své místo na „devítce“. A odpoledne si při 
něm užily také děti, pro které organizace z Prahy 9 věnující se práci s dětmi a mládeží 
otevřely „bránu volného času dokořán“. 

„Devětkrát s devítkou“
Tradiční součástí Proseckého podzimu je festival orchestrální a komorní tvorby  

s názvem Devětkrát s devítkou. A co vás při něm letos čeká?
5. září od 18.00 - park Podviní, Vysočany
Žesťové kvinteto Hradní stráže
7. září od 18.00 - kostel sv. Václava Prosek
Kvarteto Národního divadla
12. Září od 18.00 – obřadní síň Vysočanské radnice
Klavírní recitál – E. Košková, host J. Čenský
14. Září od 18.00 - Svatyně Krista Krále, ul. Kolbenova
Pražské dechové kvinteto

Skauti
Chceš jezdit na výlety? Naučit se novým dovednostem? Chceš poznávat přírodu? Nové 

kamarády? Přijď do klubovny 53. skautského střediska ve Vysočanech, Čihákova 20.
Skauti:
Starší chlapci od 11 do 13 let. Schůzky jsou v úterý od 17 do 19 hodin. 
Vlčata:
Mladší chlapci od 7 do 10 let. Schůzky se konají v pondělí od 16 do 18 hodin. 
Světlušky:
Mladší dívky od 7 do 10 let. Schůzky jsou v pondělí od 16 do 18 hodin. 

Květinový den po skautsku
Naplněním skautského zákona je i pomoc slabším nebo potřebným. Snažíme se ji 

podle svých sil a možností naplňovat a sbírka Květinový den, která se konala 11. květ-
na, byla vhodná i pro menší hochy - vlčata. 

Kytičky se prodávají za dobrovolný příspěvek minimálně 20 Kč a výtěžek jde na 
výzkum léčby rakoviny. Hoši se navíc naučí komunikovat s dospělými, vysvětlují jim, 
proč jsou tady, co nabízejí…

Také letos jsme vybírali odpoledne od tří do pěti hodin, tentokrát jen na Vysočanské. 
Po nás nastoupili skauti. Nejochotnějšími dárkyněmi byly jako obvykle dámy, mamin-
ky s kočárky a malými dětmi (neodmítla ani jediná). Děkujeme všem zúčastněným i 
dárcům.

Skauti z Vysočan v Římě
Námořní plavby, jezdecké zápasy, šermířské souboje. To všechno se v prvních dvou 

prázdninových týdnech stihlo odehrát na táboře vysočanských skautů. Ani se přitom 
nemuseli vydat do Itálie – stačilo vyrazit k Ptáckému rybníku poblíž Mladé Boleslavi.

Čtyřicetihlavý skautský národ se na čtrnáct dní zabydlel v podsadových stanech a 
několika indiánských týpí, což ovšem nebránilo tomu, aby se na tu dobu kluci přenesli 
do starověkého Říma a děvčata do Tolkienovy Středozemě. Tam probíhaly jednotlivé 
úseky dlouhodobé hry: Římany i trpaslíky čekaly terénní hry, luštění šifer, cesta za dra-
čím pokladem. Vedle dobrodružství nechyběl ani praktický trénink první pomoci, pla-
vání nebo vaření. Táborovou kuchyň – od chlebíčků po borůvkové knedlíky – ostatně 
obstarávaly samy děti, byť s pomocí dospělých. I díky tomu se skauti učí samostatnosti 
a rozhodnosti.

Na světovém skautském Jamboree byli i Pepík se Skokanem z „devítky“
Každé čtyři roky se tisíce skautek a skautů z celého světa shromáždí a postaví vel-

ké stanové město, aby zde zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Je to taková 
skautská olympiáda, ovšem bez medailí, jedinečná příležitost zažít na vlastní kůži 
setkání s jinými kulturami a spolupracovat s jinými národnostmi, těšit se z rozmani-
tosti dané (nejen) zeměpisnými rozdíly. 

Takové bylo i 22. Světové skautské Jamboree 2011, které se konalo od 27. července 
do 7. srpna ve Švédsku. Jeho téma znělo: Simply scouting (Jednoduše, prostě skau-
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ting) a zúčastnilo se ho na čtyřicet tisíc lidí.

Do Švédska jelo z České republiky 153 účastníků ve věku 14 až 17 let. Byli členy tzv. 
Jamoddílů, které jsou obdobou klasických skautských oddílů. Každý Jamoddíl se sklá-
dal z 36 účastníků a 4 dospělých vedoucích. V tom pražském byli i dva skauti z Vysočan 
– Pepík a Skokan, jimž na účast v Jamboree finančně přispěla MČ Praha 9. 

O svých zážitcích ze Švédska skauti vyprávěli na setkání s představiteli „devítky“ v 
čele s jejím starostou Janem Jarolímem 12. října. Ten jim poděkoval za reprezentaci 
nejen Prahy 9 a zdůraznil, že podobná setkání jako skautské Jamboree je tou nejlepší 
formou jak poznávat svět, ale také jak světu představit zemi, v níž žijeme

Co „otřásá“ skautingem na Proseku
Kalendářní rok se sice chýlí ke konci, ale ten skautský teprve začal. Chcete vědět, jak 

nastartovali svůj skautský rok skau-
ti z Proseka?

Válka o Cintru
O víkendu 23. - 25. září jsme 

se my, skauti z oddílu Stowosm 
ze skautského střediska Prosek, 
zúčastnili akce, kterou pořáda-
lo středisko Hiawatha pro skauty 
z celé ČR. Akce se nazývá Válka o 
Cintru a je inspirována ságou knih 
Zaklínač od Anderzeie Sapkowskij-
ho. Hra je založena na dobrovolném 
dodržování pravidel, která lze snad-
no nekontrolovaně porušovat, čímž 
se účastníci učí hrát fair play. Jako 
oddíl Stowosm jsme bojovali v řa-
dách vítězné strany Nilfgaardu. 

Závod napříč Prahou „Přes tři 
jezy“

Skupina 11 činovníků proseckého střediska se 28. září zúčastnila závodu Přes tři jezy, 
který se jezdí již od roku 1939. Nejatraktivnějším úsekem je překonání Staroměstské-
ho jezu a následné proplutí pod Karlovým mostem. Cílová páska je pomyslně natažena  
u levého břehu ostrova Štvanice. Skauti z Proseku rozhodně nejsou nováčky v účasti 
na tomto závodu. V různých složeních se účastní pravidelně již několik let. 

Druhá vysočanská pouť
Nejen atrakce v zábavném lunaparku Helferových, ale také ohňostroj, jarmareční 

písničky a divadlo vás čeká na Vysočanské pouti, která se koná od 2. do 4. září v Pod-
viní. Městská část Praha 9 tak pokračuje vloni po mnoha desítkách let obnovené tradici 
Vysočanské pouti.

 Autodrom, velký a malý řetízkový kolotoč, lochneska, přehupovací lavice, vláček 
Lucky train, bobová dráha, opravdoví koně a mnoho dalších pouťových atrakcí jsme 
si mohli užít na znovuvzkříšené Vysočanské pouti. Stejně jako u obnovení Svatovác-
lavské pouti na Proseku – letos se koná už po jednadvacáté – stojí vedle MČ Praha 9 
majitel lunaparku Karel Helfer s rodinou. 

Program 2. Vysočanské pouti
Sobota 3. září
14.30 NEŠLAPETO – jarmareční hudební těleso, staropražské písničky
15.00 Šípková Růženka – Divadlo matky Vackové,  klasická tradiční loutková pohád-

ka pro každého od 4 – 144 let
15.50 Klauniáda Kuk a Cuk - Hudební divadlo Brno
16.30 NEŠLAPETO
21.00 Ohňostroj

Přehlídky, soutěže ...
Pražské poetické setkání 2011

Obvodní kolo stejnojmenné recitační přehlídky se uskutečnilo 24. března v reprezen-
tačních prostorách historické budovy radnice Městské části Praha 9. Ze školních kol 
sem postoupilo celkem 71 recitátorů.

Válka o Cintru
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Přehlídku zahájila autorskou písní za vlastního doprovodu na akordeon pří-

mo porotkyně Krystyna Skalická. Nikdo z recitátorů tak vlastně nemusel být první  
a díky tomu a rozverné písničce se spontánně odbouralo napětí, které několik dětí evi-
dentně prožívalo. Atmosféra se stala mnohem uvolněnější, což ocenili nejenom malí 
recitátoři, ale i členové poroty, kterými mimo již jmenované byli Jakub Hulák a Luděk 
Richter.

Výkony, které překvapily
Stejně jako loni si své recitační umění vyzkoušeli žáci z prvních ročníků ZŠ, a to  

v nepostupové nulté kategorii. Po vystoupení třech odvážlivců následovali další, kte-
ří postoupili ze školních kol 
jak základních, tak víceletých 
gymnázií. Výkony jednotli-
vých recitátorů byly zejmé-
na ve druhé a čtvrté kategorii 
vyrovnané, v první kategorii 
se často řadily k opravdu pře-
kvapujícím. O to složitější byla 
práce odborné poroty, protože  
z každé kategorie vybírala pou-
ze dva recitátory, kteří postupují 
do krajského kola. 

Ještě před vyhlášením výsled-
ků porota také udělila účinku-
jícím několik odborných rad na 
základě postřehů o nejčastěj-
ších chybách. Poté vybrala dva 
postupující a udělila i několik 
čestných ocenění.  

Všem postupujícím a oceněným gratulujeme. Připojujeme i poděkování učitelům, 
kteří recitátory na přehlídku připravili.

Předškoláček opět potěšil
Také letos uspořádala devátá městská část ve spolupráci s MČ Čakovice, MČ Praha 20 

Horní Počernice, MČ Praha 21 Újezd nad Lesy, MČ Praha 19 Kbely, MČ Koloděje a MČ 
Praha 18 Letňany již 15. ročník přehlídky mateřských škol. 

Oblíbený „Předškoláček“ se uskutečnil ve vysočanském Divadle Gong 27. a 28. dub-
na.

 Zúčastnily se mateřské školy, které se nacházejí na území „velké devítky“ a jsou zři-
zované městskými částmi. Letos to bylo celkem 17 mateřských škol, mezi nimi všech 
osm z Městské části Praha 9. 

„Předškoláčci se připravili na vystoupení hudební, taneční, sportovní i dramatic-
ko-recitační. Se spontánní radostí pak předvedli, co všechno umějí, jak jsou šikovní  
a také originální. Poděkování patří všem učitelkám, které jednotlivá vystoupení s dětmi 
nacvičily,“ s potěšením hodnotila radní pro školství Zuzana Kučerová. 

Přítomní mohli vidět hry na flétny, zdramatizované pohádky a tanečky a samozřejmě 
se také zpívalo.

„Předškoláček“ je zcela dobrovolnou akcí  pro radost účinkujících i přihlížejících. 
Všechny děti poté dostaly dárkové balíčky a pro učitelky byla připravena malá pozor-
nost.

Soutěž v plastikovém modelářství Panthers Cup 2011
Druhý ročník výstavy a soutěže v plastikovém modelářství Panthers Cup 2011, pořá-

dané klubem plastikových modelářů KPM Prosek Panthers a za podpory Městské části 
Praha 9 se uskutečnil 19. března v prostorách SPŠ na Proseku. 

Letošního ročníku se zúčastnilo více než 250 soutěžících téměř s 800 modely  
v 54 soutěžních kategoriích, z toho 8 dětských a juniorských. 

Hlavní „trophy“ cena letošního ročníku Panthers Cupu byla udělována za model jaké-
koli techniky či letadla z bojů za II. sv. války na africkém bojišti. Získal ji Josef Choreň  
s modelem letounu Bf-109 F-4 v měřítku 1/32. Dále byla letos poprvé vyhlášena sou-
těž o Pohár starosty Městské části Prahy 9. Získal ho Zdeněk Krčmář s modelem bitev-
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ní lodi IJN Kongo 44 v měřítku 1/350. Zároveň bylo rozdáno více než 20 speciálních 
„trophy“ cen v doplňkových soutěžních kategoriích.

Cyklisté ze ZŠ Litvínovská 600 sbírají na soutěžích vavříny
Vítězové oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů se sešli v pondělí 6. červ-

na v obřadní síni historické budovy radnice MČ Praha 9.
Žáci mladší kategorie Johana Bělostíková, Tereza Jarolímová, Dan Truhlář a Petr 

Špalíček i starší kategorie Martina Černá, Aneta Bělostíková, Pavel Horáček a Ondřej 
Harciník, všichni ze ZŠ Litvínovská 600, obsadili první místa v oblastním kole Dopravní 
soutěže mladých cyklistů, které se konalo 25. května v Praze 6. Obě družstva postou-
pila do celorepublikového kola, jež se uskutečnilo 21. až 23. června v Třeboni.

„Vzhledem k velké konkurenci v rámci celé Prahy je vítězství opravdu těžce vybojova-
né. Blahopřejeme vítězům a děkujeme učitelce Haně Štěpánkové za vynikající přípravu 
dětí na soutěž,“ konstatovala při setkání radní Městské části Praha 9 Zuzana Kučerová 
a předala dětem drobné dárky.

Hana Štěpánková dodala, že kvalitní průpravu na cyklistické soutěže dětem umožňu-
je skvěle vybavené dopravní hřiště na Proseku a neocenitelné zkušenosti sbírají také 
coby členové cyklistického kroužku, které při ZŠ Litvínovská vede městská policie.

Prosecké SCOTTačení s nečekanou účastí
První ročník dětských cyklozávodů Prosecké SCOTTačení se uskutečnil 3. září v areálu 

před prodejnou Skicentrum Prosek, které celou akci pořádalo.
 Akce se těšila nečekanému zájmu dětí i rodičů, když po uzávěrce přihlášek bylo 

zaregistrováno 130 závodníků 
ve věku do 15 let. Včetně jejich 
trenérů či mechaniků (prostě 
rodinného doprovodu) hostil 
areál kolem bobové dráhy více 
než 300 lidí.

Děti soutěžily v různých věko-
vých kategoriích, počínaje kate-
gorií odrážedel pro nejmenší ve 
věku do 6 let až po nejstarší  
v kategorii 13 - 15 let. 

Nejlepší tři závodníci v každé 
kategorii získali ceny a každý 
účastník mohl vyhrát hlavní, 
losovanou cenu - pobyt  tří-
hvězdičkovém penzionu v ra-
kouském Zillertalu. Mimo toho 
dostaly děti další dary od part-
nerů akce.

Zajímavosti
Sloni na Proseku

Cirkus Humberto přijel na Prosek 3. října a hned se začaly dít věci! Než byly šapitó  
a pavilon pro zvířata postaveny, dvě malé slonice se téměř volně pohybovaly na zele-
ném prostranství před panelovými domy. Od kolemjdoucích je oddělovala jen páska. 
Děti je krmily trávou a jablky.

Dinopark na střeše Galerie Harfa
Na střeše obchodního centra Galerie Harfa byl 28. dubna otevřen unikátní Dino-

Park. Všem zájemcům o zábavu a poučení nabízí téměř padesátku dinosauřích modelů  
v životních velikostech, z nichž ty největší se dokonce pohybují. DinoPark je otevřen 
každý den od 9 do 21 hodin. 

DinoPark je odvážnou výpravou do světa zvířat, která obývala naši planetu před 
mnoha miliony let. Hned za historickou branou uvítá návštěvníky dvojice velmi nebez-
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pečných králů druhohor – samec a samice Tyrannosaura Rexe. Největší modely dino-
saurů jsou robotičtí: mrkají, dýchají, pohybují krkem, tlamou i ocasem. V druhohorní 
pouštní krajině, kterou lidé procházejí, narazí mimo jiné na stádo Stegosaurů, ocitnou 
se vedle 20metrového Apatosaura u bahenního jezírka, uvidí útočícího Allosaura, vyso-
ké Brachiosaury či bojujícího Ceratosaura. Přes otočný Tunel času se dostanou do pavi-
lonu Cesta do minulosti Země 
se skutečnými artefakty z dru-
hohor. 

Součástí DinoParku je dět-
ské paleontologické hřiště, kde 
malí paleontologové jistě na-
jdou a určí kostru dinosaura, 
havarovaný vrtulník DinoExpe-
dition obsazený raptory i nové 
4D kino s prodejnou suvenýrů 
DinoShop. 

Jednodenní vstupné do Dino-
Parku v Galerii Harfa činí 150 
korun pro dospělého a 100 
korun pro děti od 3 do 15 let. 
Děti do tří let mají vstup zdar-
ma. Zvýhodněnou rodinnou vstupenku lze pořídit za 400 korun. V ceně vstupenky je i 
návštěva 4D kina.

Zdarma mohou DinoPark navštívit také třídy ze škol Prahy 9, které právě probírají 
dinosaury.

Střecha Galerie Harfa se otevřením DinoParku stává pravým místem pro zábavu 
všech generací. Mimo něj jsou její součástí restaurace, dětské hřiště, interaktivní 
hudební atrakce, farmářské sezónní trhy, v zimě pak ledová plocha.

Producentem a provozovatelem DinoParku je společnost WEST MEDIA, která svůj 
první DinoPark postavila před devíti lety v Plzni ve spolupráci s místní ZOO a dodnes jej 
provozuje, stejně jako DinoParky v Ostravě, ve Vyškově a na Slovensku v Bratislavě.

Strašidla „HALÓ VEN“‚ aneb ať žijí střížkovští i přespolní duchové
Spolek za veselejší Střížkov za podpory MČ Praha 9 pořádá 4. listopadu sraz všech 

místních skřítků i jiných pohádkových bytostí v parku Václavka na Střížkově. 
Bude učiněn pokus o světový rekord shromážděných skřítků. Místní dobrovolníci  

z řad Spolku za veselejší Střížkov předvedou (formou krátkého muzikálu), jak to bylo  
s hradem Střížburkem. Závěrečné scény, která vyvrcholí zázrakem, se mohou zúčast-
nit všichni přítomní skřítci (nářadí s sebou). Po setmění se vydá průvod za svitu lam-
pionů na procházku Střížkovem.

Na místě se bude možno již od 16.00 občerstvovat. Připraven bude i doprovodný 
program. Děti, které přijdou na akci v masce, budou odměněny drobným dárečkem. 
Průvod s lampiony vyrazí mezi 17.30 a 18.00 podle počasí.

Srdečně zveme a moc se těšíme na české pohádkové bytosti každého věku.

Festival potěšení v Gongu 
Poprvé 4. března se za velkého zájmu prezentovaly firmy především z Prahy 9, jež 

svými službami nebo produkty ovlivňují náš životní styl, zdraví a krásu, na Festivalu 
potěšení v Gongu. 

Na své si tu přišli všichni, kteří chtěli znát poslední trendy v líčení, účesech, ale i ti, 
jimž zdraví není lhostejné, a chtějí pro ně něco udělat – ať už se zdravě stravovat, 
cvičit pro relaxaci nebo formování postavy. Mlsným jazýčkům přišla k chuti ochutnáv-
ka čokolády, sýrů, zdravých potravin nebo degustace maďarských a slovenských vín. 
Očím zase lahodily krásně vázané kytice či šperky s kamínky Swarovski. Přítomné rov-
něž rozhýbala ukázka Zumby, crazy-breakers i zpěvačka Jana Koutová. 

Do Gongu přišla i herečka Naďa Konvalinková. Patří totiž k propagátorům relaxačního 
a ozdravného cvičení Hogudo, s nímž se návštěvníci festivalu rovněž blíže seznámili. 
„Je to malý zázrak, když se cvičením dokážete zbavit řady zdravotních potíží,“ řekla. 
„Chce to jediné, cvičit pravidelně.“
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Čarodějnice na Střížkově

I letos se 30. dubna slétnou na Střížkov do 
parku Václavka čarodějnice. Jejich rej začne 
v 15 hodin. Ovšem kromě pálení čarodějnic 
se také bude stavět májka. Přijďte – nejlépe 
v čarodějnické podobě, muzika a občerstvení 
zajištěno.

Akci pořádá Spolek za veselejší Střížkov za 
podpory MČ Praha 9.

Bobovka otevřela lanový park pro děti
Bobová dráha na Proseku otevřela 16. dubna novou atrakci – dětský lanový park. 

Pod dohledem rodičů a s profesionálním jištěním si mohou děti bezpečně vyzkoušet 
sedm lanových překážek a dětskou lanovou skluzavku. 

Dětský lanový park je otevřen vždy o víkendu a o svátcích, o prázdninách denně.  
V provozu je i bobová dráha, lanový park pro dospělé a restaurace s terasou.

„Rodiče se často ptali, jestli budeme mít v areálu lanový park i pro děti. Vyšli jsme 
jejich poptávce vstříc a od letoška mohou řádit v lanovém parku dospělí i děti,“ komen-
toval novou atrakci Michal Sadil, provozní ředitel Bobové dráhy.

Bobová dráha na Proseku je vyhledávaným místem Pražanů již od svého zprovoznění 
v roce 2003. Téměř 800 metrů dlouhá bobová dráha umožňuje adrenalinovou jízdu 
rychlostí téměř 60 km/hod. Kromě dráhy je v areálu také lanový park pro dospělé i děti 
a 180 metrů dlouhá skluzavka a její menší kopie pro děti.

Mistrovství ČR ve stepu 2011 bude ve Vysočanech
Mistrovství České republiky ve stepu se koná 4. června od 12 hodin ve sportovní hale 

Aréna Sparta v Praze 9 pod záštitou starosty deváté městské části Jana Jarolíma.
 Již druhým rokem se organizace této celorepublikové soutěže ujímá Taneční studio 

Andrea ve spolupráci s Českomoravským stepařským svazem. 
Mistrovství republiky ve stepu je vrcholem volnočasových aktivit všech stepařských 

klubů v České republice, které se na tuto událost sjedou a předvedou zde svou celo-
roční práci, své choreografie v disciplínách sól, duet, malých skupin a formací ve všech 
věkových kategoriích, nejvíce však zastoupených dětmi a juniory ve věku od 7 do 15 
let. Krásou tohoto oboru je i současná situace v kategorii dospělých a seniorů, kdy se 
stepu věnuje velká část rodičů žáků a jejich prarodičů. V posledních ročnících přibyla  
i kategorie Produkce, které se může zúčastnit dvacet pět a více stepařů a tanečníků 
bez omezení věku a zde se mohou spojit všichni stepaři dané taneční školy či kolektivu 
a vytvořit společnou choreografii, která přispěje k propojení všech věkových katego-
rií. 

Porota je složena z nestranných odborníků ze čtyř zemí. Mezi doprovodné akce pat-
ří i workshop se známou stepařkou z Německa Kerstin Albrecht, která také zasedne  
v porotě.

S letními večery opět přijíždí KINOBUS
Dopravní podnik hlavního města Prahy startuje již čtvrtý ročník letní filmové produk-

ce prostřednictvím mobilního kina s názvem Kinobus. V letošním roce pojízdné kino 
navštíví 23 stanovišť v Praze a blízkém okolí. 

V Parku Přátelství na Proseku bude kinobus 25., 26., 27. a 28. června, před parkem 
Podviní ve Vysočanech 29., 30. června a 1., 2. července.

Na každý den je v programu jeden celovečerní film z tuzemské produkce a na každém 
stanovišti Kinobus stráví několik večerů. Letos se mohou diváci těšit na české filmy 
oceněné Českým lvem jako Tmavomodrý svět, Je třeba zabít Sekala a Obsluhoval jsem 
anglického krále, kterým jsou věnovány čtvrteční a nedělní večery. V programu budou 
také filmy s vážnější tématikou - Kajínek, Hlídač č. 47 a Habermannův mlýn, ty budou 
promítány každé úterý. Většinu programu tvoří úspěšné české komedie z posledních 
let - Román pro muže, František je děvkař a Největší z Čechů.
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Kinobus nabízí 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení 

občerstvení. Promítání začíná vždy po setmění mezi 21.45 a 22.30 hodin. Vstup je 
zdarma.

„Interpreti v Harfice byli fakt hustý“
Dlouho očekávaná hudebně-zábavní akce „Hudba z Proseka“, kterou za podpory MČ 

Praha 9 pořádaly klub Harfica a občanské sdružení Proxima Sociale, se konala ve čtvr-
tek 9. června na zahradě klubu Harfica na sídlišti Prosek.

Informace o konání akce se rozšířila i za hranice proseckého sídliště, takže mezi 
zhruba padesáti účastníky všeho věku byli např. návštěvníci nízkoprahového klubu 
Pacifik z Černého mostu či klubu Suterén občanského sdružení Prev centrum.

Zábavní část programu začala krátce po 16. hodině turnajem ve stolním tenise o 
věcné ceny a možností vyzkoušet si pod vedením zkušených writerů z Almost Famous 
Grafitti práci se sprejem a legální cestou tak vytvořit své vlastní umělecké dílo. Násle-
doval turnaj ve stolním fotbálku a slack line show, tedy ukázka chůze na laně, kterou 
si příchozí mohli následně sami vyzkoušet pod vedením odborníka. 

Mladší návštěvníci si oblíbili především skákací trampolínu a ocenili možnost vyzkou-
šet si chůzi na chůdách. Pro všechny zúčastněné bylo také připraveno občerstvení za 
dotované ceny, které pomohlo zahnat hlad specialitami z místního grilu.

Bohatá hudební část programu odstartovala v 17 hodin freestylem v podání MC’s  
z Tesla Crew, po kterých se do středu pozornosti dostali tanečníci ze skupiny Pávl 
Dance. Předvedli netradiční streetdance a breakdance na travnaté zahradě. Násle-
doval osobitý dívčí rap v podání MC BioMashy a MC Taktiky, jenž příjemně překvapil 
nejednoho návštěvníka. S velkým úspěchem se setkaly také rýmy MC Oerea. Zarapo-
val několik skladeb ze svého nového alba a chytlavé verše dua MC Gey a MC Pepíček, 
které před devátou hodinou rozesmály všechny přítomné posluchače. Hudební část 
programu, kterou od gramofonů a mixážního pultu pomáhali zajišťovat DJ Back A DJ 
Pret, zakončilo vystoupení hiphopové skupiny Tesla Crew. Celá akce skončila úderem 
21. hodiny. 

A na závěr citace jednoho z návštěvníků akce: „Dneska nejvíc srandy kopec na 
zahradě před klubem. A ty interpreti byli fakt hustý, hlavně Mc GEY +Pepíček a pak 
ten chlapík na laně.Děkuji, Harfico, za nejlepší den mého života. No, vlastně s vámi je 
vždy sranda.

Zemřel Stanislav Bártl
Po krátké nemoci 10. července zemřel ve věku 83 let Stanislav Bártl, novinář, pub-

licista, spisovatel, svého času také cestovatel po polárních krajích a historicky první 
nositel Ceny Městské části Praha 9.

Byl redaktorem a známým autorem obsáhlého populárně vědeckého díla. Řadu let 
působil v Mladé frontě a byl prvním novinářem a třetím Čechem, který pracoval v Ark-
tidě a Antarktidě. Patřil ke členům polární sekce České geografické společnosti a Klubu 
autorů literatury faktu (Kalf), byl nositelem ceny České akademie za přínos k popula-
rizaci české vědy a techniky.

Čest jeho památce!

Sport
Badminton

Devítka a opeřený míček, to jde k sobě!
Badminton, to je Modrý Mauricius ve sbírce sportů, které se provozují pod hlavičkou 

SK Prosek. Díky němu má klub z Prahy 9 zastoupení v nejvyšší soutěži, tedy extrali-
ze.

Prosadit se však mezi elitou to už je opravdu hodně obtížné. Tím spíš, že v osmičlen-
né extralize družstev figurují další dva pražské týmy Sokol Radotín/Meteor Praha a TJ 
Astra Zahradní Město. A na rozdíl od mnoha ostatních sportů je o badminton stále větší 
zájem, a to na závodní i rekreační úrovni.

„Na devítce se hraje na vrcholové úrovni, tedy s účastí v nejvyšší soutěži, ještě ragby, 
kde městskou část reprezentuje RC Praga se sídlem ve Vysočanech. My máme sídlo v hale  
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v Lovosické ulici, ale zápasy hrajeme buď v hale Spojů na Balkáně, nebo v Kralupech,“ 
přiblížil předseda badmintonového oddílu SK Prosek Jan Jurka.

Malé ohlédnutí
S odbíjením opeřeného míčku začali už v 7. století v Číně, která je dodnes velmocí 

v tomto sportu – společně s Thajskem a Malajsií. U nás se začaly hrát badmintonové 
soutěže v roce 1957. Prosecký oddíl vznikl o jedenáct let později - nesl název ČKD 
Kompresory. Začínalo se ve staré sokolské tělocvičně u kostela, později byla domovem 
oddílu ZŠ Novoborská a až od roku 1984 hala v Lovosické ul. Od počátku u toho byl 
pan Jurka, je tedy ikonou badmintonového oddílu.

Do nejvyšší celostátní soutěže se reprezentant Prahy 9 probojoval o dva roky dříve, 
tj. v roce 1982. Ihned sestoupil, v roce 1987 se ale vrátil. O šest let později, tedy  
v prvním roce samostatné ČR, tým z naší městské části triumfoval v nejvyšší soutěži 
a získal mistrovský titul v kategorii smíšených družstev. Tím také rozbil dosavadní 
hegemonii Spojů a Meteoru. ČKD Kompresory se poté zúčastnil Poháru mistrů evrop-
ských zemí. Ten se konal v norském Kristiansandu, kde ale náš zástupce nepostoupil 
ze základní skupiny. Co se týče účasti v extralize, tu hraje dodnes.

Mnozí hráči SK Prosek reprezentovali ČSSR a později Českou republiku na řadě mezi-
národních turnajů a získali také domácí mistrovské tituly. Například sestry Jitka a Eva 
Lacinovy, Diana Stádníková, Pavel Kubiš, Filip Stádník, Michal Svoboda, Radek Gregor 
či Jan Jurka. Někteří z nich reprezentují prosecký badminton i v současnosti.

Vedeme mladé lidi ke sportu
Klub má širokou mládežnickou základnu, 

zhruba 60 žáků a dorostenců. 
„Mezi nimi se objevují jedinci, kteří díky 

své píli a talentu budou zanedlouho schop-
ni povýšit kvalitu nejen klubového, ale  
i celého českého badmintonového hnutí. 
Za všechny bych jmenoval Bertu Ausber-
gerovou, Mišu Zelinkovou, Jakuba Klubala  
či Honzu Vorlíka. To je možné i díky tomu, 
že máme velmi dobré trenéry. Zájem o bad-
minton, zvláště v teritoriu Prahy 8 a Prahy 
9, rychle stoupá. Tak rychle, že ani nejsme 
schopni zcela uspokojit všechny zájemce,“ 
sdělil šéf oddílu Jan Jurka.

SK Prosek pracuje výhradně s vlastními 
odchovanci, kteří vyrostli v hale v Lovosic-
ké ulici i dalších nedalekých halách a škol-
ních tělocvičnách. Oddíl disponuje třemi 
týmy dospělých, kromě toho extraligového 
má ještě B a C družstva s účastí v krajském 
přeboru. Ten hrají společně pražské a středočeské celky. Krajský přebor hraje i tým 
dorostu a pak jsou tu i dva žákovské kolektivy – to je dohromady šest týmů v SK Pro-
sek, přičemž jeden tým tvoří přibližně osm hráčů.

„Naším cílem je přivést obyvatele Prahy 9 ke sportu a přispět tak k tomu, aby to byli 
dobří, slušní a charakterní lidé,“ předestřel klubovou filozofii Jan Jurka. Krásné mot-
to!

Box
Boxeři S.A.C. excelovali v Plzni

Boxeři z oddílu S.A.C. Praga nastoupili do ringu v Plzni 27. listopadu. 
Výsledek? Tři závodníci - tři výhry. Ztrátu můžeme vidět v tom, že další tři borci 

neměli soupeře a mistr republiky Patrik Šala se na utkání omluvil. 
Jednotlivé výsledky:
Honza PETRÁŇ - PITRA - Praha (60 kg)
Náš závodník po celá tři kola udával tempo zápasu a soupeř velmi těžko překonával 

jeho přednosti. Pořadatel podniku ohodnotil hezký boj našeho závodníka upomínkovou 
cenou. Vítězí Petráň na body.

Lukáš RADIČ - KOSINOVSKÝ – Pardubice (64 kg)
Lukáš jako vždy začal svůj boj ve vysokém tempu, kterému soupeř pomalu přestával 

SK Prosek badminton A tým
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stačit. Byla to jeho velice dobrá příprava na mistrovství ČR. Vítězí Radič na body.

Michal JORDAN – SLAVÍK – Boleslav (75 kg)
Michal nastoupil po delší přestávce a jako vždy svou poctivostí a po dobré přípravě 

nepřipustil soupeře k vážnější šanci. Je jediný reprezentant oddílu v kategorii mužů. 
Vítězí Jordan na body.

Turnaj boxerských veteránů
 Ve sportovní hale SAC PRAGA Praha se 29. prosince loňského roku uskutečnil Turnaj 

boxerských veteránů. 
Turnaje se zúčastnili Petr Port a František Krejčí (jejich věk 40 až 50 let), kteří bojo-

vali na tři kola po třech minutách s jeden a půlminutovou přestávkou. Rozhodčím  
v ringu byl Ruda Obid. 

Oba veteráni předváděli krásný, technický boj, který probíhal ve vysokém tempu. 
Pro diváky bylo překvapením, že cílem úderů nebyla jenom hlava, ale celý trup. Dobrá 
obrana nedovolila žádnému konečný úder a tak se boxovalo plná tři kola. Rozhodčí 
přesně ohodnotili celý boj a všichni se shodli na výsledku - nerozhodně. Diváci boj 
ocenili velkým potleskem. Při hodnocení turnaje bylo schváleno, aby se ho v příštím 
roce zúčastnili také veteráni z jiných pražských oddílů. 

Boxeři z SAC Praga v Králově Dvoře
Po dlouhé přestávce pokračovala 12. března Juniorská liga dalším kolem v Králově 

Dvoře. Nový sportovní stánek přivítal 75 závodníků Středočeského kraje. Do ringu 
nastoupilo 34 dvojic, mezi nimi byli i čtyři závodníci z SAC PRAGA.

Jak to viděl trenér
Honza PETRÁŇ – kvalifikační utkání na mistrovství ČR. Tři kola snahy o vítězství však 

byla marná. Úprava váhy udělala své a ke konci utkání svému soupeři nestačil.
Fred RADIČ – celé utkání odboxoval ve vysokém tempu, neustále útočil ve snaze 

tvrdě zasáhnout. Nepovedlo se.
Nováček David  BARUKČIČ – nezklamal ve svém boji, byl ale dost pasivní. Slušelo by 

mu více útočit.
Michal JORDÁN – to bylo utkání! Oba zkušení borci v ringu předvedli boj plný tvrdých 

výměn ve vysokém tempu. Po třech kolech remiza.  
Výsledky
Honza PETRÁŇ - Aloyan (G. Praha): váha 60kg
Vítězí Aloyan na body
Fred RADIČ – Škop (Asfald): váha 64 kg
Vítězí Škop na body
David BARUKČIČ - Pelich (Palaestra): váha 75 kg
Vítězí Pelich na body
Michal JORDÁN – Dřevěný (G. Praha): váha 75 kg
Nerozhodně

Malý výlov v Třeboni
Sedm boxerů S.A.C Praga startovalo 2. dubna v Třeboni v dalším kole juniorské ligy. 

Ale výlov bodů v třeboňské síti nebyl velký – dvě vítězství a pět proher. 
Výsledky v ringu:
PLESAR - Rozbout (Třeboň): váha do 54 kg. Vítězí Rozbout na body.
PETRÁŇ - Kulich (Český Krumlov): váha do 64 kg. Vítězí Petráň ve druhém kole, když 

protivník vzdal. 
RADIČ L. - Škop (Králův Dvůr): váha do 64 kg. Vítězí Škop na body.
ŘEHÁK - Sekyra (České Budějovice): váha do 69 kg. Vítězí Řehák na body.
RADIČ F. - Nekola (Třeboň): váha do 64 kg. Vítězí Nekola ve druhém kole, když jeho 

soupeř vzdal.
GÜNTHER - Hošek (Pr. Rohovník): váha do 81 kg. Vítězí Hošek ve druhém kole poté, 

co protivník vzdal.
STŘEŠŇÁK - Šejnoha (České Budějovice): váha do 75 kg. Vítězí Šejnoha na body.

Box se vrací do Vysočan
Po třech letech 21. května opět zazní v divadle Gong … gong boxerský. 
Boxerského maratonu se zúčastní boxerské kluby téměř z celé republiky a padesát 
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boxerských dvojic všech váhových i věkových kategorií, včetně divácky velmi přitažli-
vých kategorií ženských.

Boje budou vedeny nekompromisně už vzhledem k získání ligových bodů, ale pře-
devším pak pro dnes už prestižní Cenu starosty MČ Praha 9, která bude odměnou pro 
nejlepšího borce celého boxerského klání. 

Ve váze velterové se povede boj o putovní pohár Rudolfa Obida.
Za místní klub S.A.C. Praga se představí již ostřílení borci a medailisté z českých  

i mezinárodních soutěží bratři Radičové, Jan Petráň, Patrik Šala, Michal Jordán, Petr 
Port a několik dalších talentovaných borců.

Zveme všechny fanoušky našeho klubu, ale především klasického boxu, na sobotní 
odpoledne plné kvalitních sportovních duelů do příjemného prostředí divadla GONG.

Miroslav Fajfrlík, za organizátora utkání S.A.C.Praga

S.A.C. Praga Praha
Box v Libčicích
Další kolo mistrovské soutěže v boxu 23. dubna v 

Libčicích, za účasti 89 závodníků, bylo pro závodní-
ky S.A.C. Praga Praha velmi příznivé. Sedm boxerů 
vybojovalo čtyři vítězné zápasy.

Jednotlivé výsledky:
Plesar – Karol (Žižkov): váha do 54 kg
Vítězí Karol na body.
Bejček – Vůjtěch (Žižkov): váha do 57 kg
Vítězí Bejček na body.
Sláma - Blaho (Sokolov): váha do 64 kg
Vítězí Sláma na body.
Petráň – Molík (Asfald): váha do 69 kg
Vítězí Petráň na body.
Barukčič - Vuman (Broumov): váha do 75 kg
Vítězí Barukčič na body.
Radič Lukáš - Plzák (Mělník): váha do 69 kg
Vítězí Plzák na body.
Radič Fred – Dmitrije (Kralupy n/V.): váha do 69 

kg
Vítězí Dmitrije na body.
Mistrovství republiky juniorů 2011 – Svitavy
Tři závodníci S.A.C. Praga Praha odjížděli do Svitav 

s cílem získat co nejlepší umístnění.
Byli to: Honza Petráň (váha do 64 kg), Patrik Šala 

(váha do 75 kg) a Slávek Günther (váha do 81 kg). 
A podařilo se. Všichni začali skvěle. Svá první utkání bez problémů vyhráli. Ale další 

byla již nad jejich síly a soupeři Gomez, Balog a Táborský je nepustili do dalšího kola. 
Nakonec boxeři S.A.C. získali tři bronzové medaile.

Soutěž o nejlepšího boxera S.A.C. Praga Praha pro rok 2011
Bodují se jen ta utkání, která jsou vybojována v barvách našeho oddílu, dále zápasy 

na Mistrovství ČR, v reprezentaci či pozvání na různé soutěže v barvách S.A.C. Pra-
ga. 

Bodování: výhra – 3 body, remiza – 2 body, prohra – 1 bod 
Stav soutěže k 24. 4.:
Honza Petráň 11 bodů
Lukáš Radič 8 bodů
Sláva Günther 6 bodů
Patrik Šala 5 bodů
David Barukčič 5 bodů
Petr Střešňák 4 body
Fred Radič 4 body
Daniel Řehák 3 body
David Bejček 3 body
Lukáš Sláma 3 body
Michal Jordán 2 body
Jirka Plesar 2 body
Závodníci Schnappel a Konstantinidis zanechali činnosti

Zápas - Libčice, 3. 12. 2011
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V Gongu mezi provazy

V Gongu se 21. května utkalo 34 skvěle připravených boxerských dvojic, jejichž 
hlavní motivací byla - dnes už velmi prestižní - Cena starosty MČ Praha 9. Získat ji 
ale nebylo snadné. Několik velmi dramatických duelů skončilo před limitem a jeden 
bohužel, ke škodě domácího boxera, i knockoutem.

Porota, složená z místostarosty Adama Vážanského a bývalých skvělých boxerů Jaro-
slava Barocha a Františka Krejčího, měla při rozhodování nelehký úkol. 

Téměř do poslední chvíle vše nasvědčovalo tomu, že si vytouženou cenu odnese 
David Barukčič z domácího klubu, který přesvědčivě a s přehledem v utkání plném 
výměn vybodoval svého  soupeře. Nicméně rozhodlo se až v téměř posledním juni-
orském duelu, ve kterém odchovanec rakovnického klubu František Kliment všechny 
přesvědčil o své technicko-taktické připravenosti a boxerské zralosti a ve svém duelu 
dokázal nad svým soupeřem zvítězit před limitem. Zvítězil opravdu nejlepší. Cenu pře-
dával starosta Prahy 9 Jan Jarolím.

Pro mladé boxery S.A.C. Praga – téměř všichni byli v ringu nováčky - bylo toto utká-
ní velmi cennou zkušeností. David Barukčič předvedl skvělý boj a zvítězil nad Kavkou  
z Rakovníka, Lukáš Sláma – třetí utkání, třetí vítězství, Petr Střešňák prohrál ve velmi 
bojovném duelu těsně na body s pražským Bendou. A velkou radost nám udělal  jeden 
z našich nejzkušenějších boxerů Lukáš Radič. Ten v kategorii seniorů nedal favorizova-
nému Stehlíkovi z Jičína šanci. V prvním kole ho poslal na podlahu ringu a pak dokázal 
svojí houževnatostí a neustálou aktivitou udržet vítězství i v následných kolech. Krásné 
utkání a zasloužený divácký potlesk.

Škoda jen, že boxerská špička našeho klubu se tohoto pro nás důležitého klání 
nemohla účastnit (až na jmenovaného L. Radiče). Patrik Šala a Fred Radič kvůli zranění 
a nadějný Jan Petráň v tomto termínu boxoval za českou reprezentaci v zahraničí. 

Diváci a hosté byli unešeni předvedenými boji mladých boxerů i atmosférou divadla 
Gong, která měla úplně vše, co patří k důstojné prezentaci. A zajímavost na konec: 
trenér S.A.C.Praga Ruda Obid se přesně v den boxerské soutěže, ale už před třiaosm-
desáti lety, narodil.

Děkujeme zástupcům MČ Praha 9, pracovníkům divadla Gong za úsměvy a pohodový 
přístup a v neposlední řadě trenérům, sportovcům, rozhodčím, skvělé lékařce a všem, 
kteří se podíleli na poměrně složité organizaci a přípravě sportovního klání.

S.A.C. Praga Praha nejlepší
Třináct mladých závodníků S.A.C. Praga Praha bojovalo celý rok o nejlepší umístnění 

v oblastní soutěži. A podařilo se. Boxeři získali první místo v kadetech a první místo  
v juniorech.

Je to velké ocenění práce trenérů a práce celého výboru. Opakované vítězství (dru-
hým rokem za sebou) je zavazující i pro další rok. 

 Poslední boje v ringu před letní přestávkou v Rakovníku 18. června přinesly tyto 
výsledky: 

Mladý Jirka PLESAR bojoval velmi soustředěně a jeho soupeř Šuda z Broumova se 
marně snažil získat převahu. Boj skončil nerozhodně. 

Dalším bojovníkem byl David  BARUKČIČ, který po dobrém výkonu porazil Horáka  
z Prahy na body. Řídké útoky Davida byly účinné a zvýraznily jeho převahu.

Michal JORDÁN po celá tři kola střídal obranu a útok, čistě trefoval a vítězství nad 
Fričem bylo doma.

Všichni jsme se těšili na naši těžkou váhu Petra PORTA. Jeho soupeř byl vysoké 
postavy a měl tvrdý úder. Ale Petr dobře unikal, z úniků zasahoval a Břicháček byl 
bezmocný. Výsledek  -  nerozhodně. 

Poslední člen mužstva Lukáš RADIČ neměl snadný úkol - vyhrát nad Sčerbakovem. 
Ale průběh boje byl nadějný. Soupeř byl počítán po tvrdém zásahu, ale bylo to málo. 
Radič prohrál na body.

Nová naděje oddílu Robert DORI neměl soupeře.

Boxeři S.A.C. Praga hlásí první body
Letní přestávka je za námi a celý rok bojů v boxerském ringu před námi. 
Robert Dori - poprvé v ringu a hned se ukázalo, že bude dobrým reprezentantem 

našeho oddílu. Jeho zkušenější soupeř neměl po celá tři kola žádnou šanci. Robert tvr-
dě zasahoval a rozhodčí chtěl několikrát soupeře počítat.
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Jirka Plesar- bez bázně se vrhl do boje a jeho snaha byla korunována dobrým výko-

nem, i když ne bodovým ziskem. 
Lukáš Sláma - průběhem jsme byli všichni překvapeni. Lukáš se nechal  zatlačit do 

rohu a při boji u těla byl pasivní a byl odpočítán.
Bratři Radičové - v oddíle patří mezi nejlepší a při losování dostávají nejtěžší soupeře. 

Fred nastupoval po delší době – léčil zranění, ale oba bratři vždy v ringu bojují na doraz 
a nyní to bylo také tak. 

Výsledky:
Jirka Plesar - Kubát (Pardubice), váha 54 kg: vítězí Kubát na body
Robert Dori – Štrunc (Plzeň), váha 54 kg: vítězí Dori na body
Lukáš Sláma – Urbánek (Brandýs), váha 69 kg: vítězí Urbánek RSC první kolo
Fred Radič – Chval (Jičín), váha 60 kg: vítězí Chval na body
Lukáš Radič – Mesiár (Jičín), váha 64 kg: nerozhodně
Za S.A.C. Praga Ruda Obid

Závodníci S.A.C. Praga bojovali v Jičíně
Do mistrovského utkání 19. listopadu v Jičíně nastoupilo celkem osm boxerů S.A.C. 

Praga Praha, včetně dvou nováčků. 
Všichni bojovali o vítězství a je jen škoda, že v případě našeho nejlepšího závodníka 

Petráně rozhodčí bodovali jeho soupeře, který bojoval nečistě, hlavou a otevřenou 
rukavicí, a přehlíželi úspěšné úniky, vstřícné údery a také čisté zásahy Petráně. Také 
boj Barukčiče byl podle našeho úsudku ovlivněn rozhodčími. Velmi dobrý výkon před-
vedl mladý Jirka Plesar. Lukáš Sláma neustálým útokem zasahoval soupeře, který byl 
ve třetím kole počítán a boj ukončen, ale to nejlepší přišlo až na konec. Petr Port po 
celá tři kola bojoval jak nikdy a jasně zvítězil. Svůj první start orámoval Michal Lazar 
po velkém boji vítězstvím. Bohužel druhý nováček Marián Halapi zaplatil v ringu nováč-
kovskou daň. Velmi těžkou úlohu měl také Michal Jordán proti domácímu závodníkovi, 
kterému fandil celý sál.

Výsledky:
Jirka Plesar – Kašpar (SKB Praha), 54 kg: Vítězí Plesar na body.
Jenda Petráň - Škrabal (Pardubice), 64 kg: Nerozhodně.
Lukáš Sláma – Sychevsky (Palestra), 69 kg: Vítězí Sláma na body.
David Barukčič – Dvořák (Úpice), 75 kg: Vítězí Dvořák na body.
Marián Halapi – Vacek (SKB Praha), 91 kg: Vítězí Vacek na body.
Michal Jordán – Pauliš (Jičín), 81 kg: Vítězí Pauliš na body.
Petr Port - Pavlíček (Pardubice), 91 kg: Vítězí Port na body.
Michal Lazar - Vávra (Pardubice), 91 kg: Vítězí Lazar na body.

Fotbal
Na „devítce“ se hraje znovu vynikající fotbal

Fotbalisté Bohemians Praha se vrátili na svůj domovský stadion na Proseku a v ČFL 
doslova válcují své soupeře.

Tři sezony ve sféře profesionálního fotbalu byly pro tým FK Bohemians Praha zároveň 
třemi roky, které musel strávit ve vyhnanství. Rok ve druhé lize strávil na stadionu  
v Horních Počernicích, zatímco následující dva v nejvyšší soutěži nejprve na Žižkově  
a poté na Strahově.

Teď hrají zelenobílí ČFL, což je třetí nejvyšší soutěž, a současně s tím se vrátili domů 
na Prosek. Alespoň podle dosažených výsledků v podzimní části soutěže jim šel ten-
to návrat náramně k duhu. Na svém hřišti, které protíná pomyslná hranice Střížkova  
a Letňan, dokonce neztratili prozatím ani bod.

Rekordní podzim s tuctem výher za sebou
Rekordy jsou od toho, aby byly znovu a znovu překonávány. To je sice fráze, leč 

platná. Týmu Bohemians Praha chybělo v úvodní polovině letošní sezony ČFL jen málo  
a nebylo už co překonávat. Přiblížil se totiž k maximálnímu možnému zisku.

Nebýt pouhých dvou klopýtnutí v podobě vysoké porážky 2:5 v srpnu v Ovčárech  
a remíze 1:1 v pražském derby s béčkem Viktorie Žižkov, jež přišla o týden později na 
počátku září v Horních Měcholupech, získal by celek ze Střížkova plný počet 51 bodů. 
Takhle jich má 46, což ale i tak stačilo k tomu, aby po patnácti letech o tři body překo-
nal dosavadní podzimní rekord, který držely společně týmy Děčína a České Lípy.

Rekordem je vlastně i dvanáct vyhraných střetnutí ČFL v řadě. „Unikátní bilance,“ 
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pravil spokojeně trenér Jaromír Jindráček. Jeho mužstvo ji může navíc klidně dál vylep-
šovat ještě na jaře.

V předešlých dvou sezonách hráli Bohemians Praha v nejvyšší soutěži a sestoupili  
z ní do druhé ligy. Protože ale včas neuhradili vysokou pokutu, která jim byla udělena 
po známých událostech jednak v souvislosti s nenastoupením k mistrovskému utkání 
ve vršovickém ďolíčku, jednak kvůli nepředložení důkazů v korupční kau-ze Olomouc, 
byli v létě přeřazeni ještě o jeden soutěžní stupeň níže, do ČFL. A tady kralují.

Návrat ztraceného syna Šislera se vyplatil
V létě přitom kádr zeštíhlil o tvůrce hry Romana Dobeše, který se po dvou letech 

vrátil do Zlína, zatímco útočník Marek Kincl opustil scénu velkého fotbalu a vzal zavděk 
divizními Jirny. Nigerijský forvard Stanley Ibe, jenž nastřílel v letní přípravě osm bra-
nek, zkusil na podzim hostování v Příbrami. Do Českých Budějovic zamířili z Proseku 
slovenský brankář Jaroslav Belaň a běloruský stoper Dmitrij Lencevič. Navíc v Písku, 
tedy v týmu největšího konkurenta v ČFL, hostoval útočník Jiří Chrdle.

Naopak do Bohemians Praha se po dvou a půl letech a vyléčeném zranění vrátil 
ofenzivní záložník Jiří Šisler a stal se hlavním tahounem mužstva. Pomohly mu k tomu 
i výborné výkony Michala Demetera na postu štítového záložníka, takže se nemusel 
tolik věnovat defenzivním úkolům. Mistr standardek Šisler byl u velké většiny ze 46 
branek nastřílených v podzimní části třetí ligy. Sedm jich dal sám, nejlepším střelcem 
týmu je ale s osmi góly slovenský útočník Peter Očovan.

Z Jihlavy se pro změnu vrátil brankář Václav Winter a také on patřil k pilířům týmu, 
na podzim vychytal devět utkání s čistým koncem. I stoper Jan Penc už dříve za stříž-
kov-skou Bohemku hrával. Na podzim se mj. blýskl hattrickem v Karlových Varech  
a se šesti góly je za Očovanem a Šislerem střelcem týmu č. 3.

Trenér nebere nic než postup do II. ligy
„V úvodu sezony jsme se na třetí ligu teprve adaptovali, ale po srpnové facce v Ovčá-

rech se naše hra rychle zlepšila a projevily se i zkušenosti z nejvyšší soutěže. S tím šla 
ruku v ruce i fotbalovost týmu, jeho vyzrálý herní pro-jev. Máme konsolidovaný kádr 
osmnácti hráčů, které živí fotbal, to se musí v soutěži jako ČFL projevit. Je to podob-
né jako u Opavy, která pro změnu suverénně vládne MSFL. Nechci předjímat, ale měli 
bychom si s ní zahrát v příští sezoně ve druhé lize,“ tvrdí trenér Jindráček.

Jeho svěřenci přezimují s náskokem 17 bodů na své tři nejbližší pronásledovatele 
- Ovčáry, Mladou Boleslav B a Hlavici – dá-li se vůbec v takovém případě použít slovo 
pronásledovatelé. Ale je to další z „balíčku“ podzimních rekordů. Pro srovnání: Opava 
vede MSFL o 13 bodů před HFK Olomouc.

Jindráčka si pamatují pražští fanoušci hlavně v dresu Slavie, který oblékal na vrcholu 
své kariéry. Ale ještě teď patří k oporám jirenského lídra divize B, kde nejenže stále 
střílí dost branek, ale nosí také kapitánskou pásku. V únoru mu bude 41 let.

Žák Jindráček porazil svého učitele Urbana
Už letní příprava dala tušit sílu Bohemians Praha, vždyť zdolali 1:0 i jednoho z favo-

ritů II. ligy Jihlavu, vedenou koučem Lubošem Urbanem. „Žák porazil svého učitele,“ 
řekl tehdy Jindráček. Urban totiž odešel do Jihlavy právě odsud z Proseka, kde byli 
Jindráček a s ním ještě Daniel Šmejkal jeho asistenty.

Zelenobílí hráli naposledy ČFL v sezoně 2006/07, vyhráli ji o 12 bodů před Spar-
tou Krč. „Teď máme lepší tým, než byl tehdejší,“ prohlásil sebevědomě Jindráček. 
Ale převahu nad zbytkem soutěže musejí zelenobílí potvrdit i na jaře. „Velký náskok  
v tabulce odpovídá kvalitám našeho mužstva. Jediným cílem je postup do druhé ligy,“ 
dodal kouč.

Denis Postler

Praga Vysočany míří do první B třídy a hledá sponzory
Zimní fotbalová příprava finišuje i v SK Praga Vysočany. A třebaže se při ní až s nud-

nou pravidelností střídá běh venku s posilováním v tělocvičně, mají fotbalisté důvod  
k radosti – s velkým náskokem (o 9 bodů) vedou tabulku druhé B třídy. Druhá polovina 
sezony by tedy měla završit jejich zatím úspěšnou cestuk postupu do první B třídy.

SK Praga Vysočany, o. s., který je součástí TJ Praga Praha, má na 130 aktivních členů.  
K úspěšnému áčku mužů patří i tým B muži, mladší dorost, starší a mladší žáci, dvě 
přípravky a dvě školičky, v nichž se na fotbal připravují kluci od pěti let. 

Všechny týmy vedou zkušení trenéři, většinou bývalí aktivní fotbalisté. „Pragovka je 
malá, provinční organizace, kde se lidé scházejí z bláznovství k fotbalu. Všechno to 
jsou amatéři, kteří si chodí zakopat po práci a ještě platí členské příspěvky. Ale děláme 
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všechno proto, abychom Pragovku přiblížili ke slávě, kterou už zažila. Dříve totiž byla  
v divizi,“ konstatuje předseda SK Praga Vysočany a vedoucí mužstva A a B Petr Končický  
a dodává: „Rádi mezi sebou přivítáme podobné nadšence bez rozdílu věku.“

Odměnou za obětavost je radost z vítězství 
Navzdory tomu, že na pragovácké trávě kopou samí amatéři, i nejmenším fotba-

listům se věnují zkušení trenéři. „Především v dětech je třeba pěstovat správné fot-
balové návyky. Proto je tak 
důležité, aby i ti nejmenší měli 
dobré trenéry. Od nich dostá-
vají základ. Protože zbavit pak 
hráče případných zlozvyků je 
velmi těžké,“ říká Petr Janat-
ka, trenér A a B mužstva. 
Dlužno dodat, že ani funkce 
trenérů nepatří na Pragovce  
k těm placeným. Jedinou odmě-
nou za obětavost, fandovství a 
absenci volného času je radost 
z vítězství. Tedy, když se vyhrá-
vá. Naštěstí se ukazuje, že pří-
klady táhnou a potvrzuje se, že 
čím lépe hraje áčko, tím více se 
snaží hráči v týmech pod nimi.  

Dejte si reklamu na Pragovku
V roce 2003 se fotbalisté na Pragovce dočkali travnatého hřiště (do té doby hráli na 

škváře), druhou sezonu pak využívají 20 x 40 metrů umělé trávy. „Ještě letos bychom 
však chtěli hřiště s umělou trávou rozšířit alespoň na velikost 35 x 40 metrů, jak nám 
to dovolují hranice pozemku,“ nastiňuje plány Petr Končický. „A po radikálním řešení 
volají kabiny. Zatéká do všech koutů a nechci domyslet, co by se stalo, kdyby více 
nasněžilo. Střecha by to patrně nevydržela. Navíc už ani nevyhovují svou kapacitou.“

Vedení klubu se proto snaží najít finance, které by dovolily postavit kabiny nové. 
Ostatně, ty stávající vznikly na Pragovce před 29 lety po velkém požáru jako nouzo-
vá, provizorní stavba. „Snažíme se využít fondů Evropské unie a také spolupracujeme  
s MČ Praha 9,“ dodává Petr Končický. 

Fotbalové kase by prospěly také příspěvky od sponzorů, kteří se zatím do Pragov-
ky příliš nehrnuli. Možná však, že téměř jistý postup do vyšší třídy jejich pohled na 
SK Praga Vysočany změní. „Reklama na našem hřišti, kde kolo od kola divácká náv-
štěvnost roste, loga na dresech – turnaje a přátelské zápasy hrajeme po celé Praze  
a účastníme se rovněž mezinárodního fotbalového turnaje v Německu,“ nabízí benefity 
Petr Končický za úplatu už od tří tisíc korun a pokračuje: „Případným sponzorům dáme 
jednorázově k dispozici i naše hřiště se zázemím pro uskutečnění firemní akce.“

Chceme se etablovat ve druhé lize, tvrdí Karel Kapr
Cílem je zajistit profesionální fotbalovou soutěž pro obyvatele Proseka, Letňan  

a Střížkova
V domácím prostředí svého areálu na Proseku absolvovali zimní přípravu fotbalisté 

Bohemians Praha. Tým, který má za sebou dva ročníky strávené v Gambrinus lize,  
v současnosti startuje v ČFL, tedy třetí nejvyšší soutěži. A přestože je letošní sezona 
teprve v polovině, nikdo nepochybuje o tom, že zelenobílí vybojují na jaře postup do II. 
ligy. V tabulce ČFL mají totiž ohromný náskok sedmnácti bodů před dalšími mužstvy.

„O ničem jiném než o postupu neuvažujeme, ostatně kvalita našeho hráčského kádru 
tomu odpovídá,“ říká trenér Jaromír Jindráček. Mužstvo je sebevědomé a plné zku-
šených fotbalistů, přičemž mnozí z nich se před zahájením letošní sezony nebo v je-
jím průběhu do klubu vrátili: brankář Winter, obránce Penc, záložníci Šisler, Zoubek  
a útočník Ibe. Zvláště skvělé výkony Šislera byly na podzim základem úspěchů mužstva 
z Prahy 9. Jsou tu ale i mladí nadějní fotbalisté, příslibem do blízké budoucnosti je 
zejména ofenzivně laděný Kanaďan s českým pasem Andrew Kliment.

Co se dá tedy očekávat v dohledné budoucnosti?
„Do druhé ligy určitě chceme postoupit. Doufáme, že nebude nic bránit, abychom 

dostali licenci, protože máme veškeré závazky vůči fotbalovému svazu splněny. Rádi 
bychom náš klub na úrovni druhé ligy stabilizovali a etablovali. Netoužíme už tolik po 

Nejmladší fotbalisté SK Praga Vysočany
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účasti v nejvyšší soutěži,“ řekl redakci Devítky předseda představenstva Bohemians 
Praha Karel Kapr. Po několika letech sporů a přestřelek „znesvářených Bohemek“ to 
může být pro někoho možná překvapivé konstatování.

„Dospěl jsem k tomuto názoru už loni na jaře, kdy jsme ještě působili v první lize. 
Ano, je to ústupek, ale je hodně ovlivněn tím, že po dosavadních zkušenostech už 
nechceme hrát na pronajatých stadionech,“ vysvětlil Kapr. Bohemians Praha totiž 
museli v posledních letech vzít zavděk „domácím prostředím“ na Xaverově v Horních 
Počernicích, na Žižkově a na Strahově. Až poté, co sestoupili do II. ligy a byli přeřazeni 
ještě o stupeň níž do ČFL, se vrátili do svého areálu na Prosek. Ten přitom není jen 
útočištěm fotbalistů, ale např. i volejbalistů SK Prosek či basketbalistek BK DE Prosek. 
Volejbalisté hrají druhou nejvyšší soutěž, basketbalistky třetí.

Fotbalová část areálu se skládá ze dvou hřišť, hlavního travnatého a vedlejšího s umě-
lým trávníkem. Na hlavním hřišti se už pomalu rozjíždějí práce nutné pro rekonstruk-
ci. Od příští sezony 2011/12 by 
měl stadion s tribunou pro 900 
diváků splňovat předepsané 
parametry pro II. fotbalovou 
ligu. „Domácí zápasy z konce 
sezony si předehrajeme tak, 
aby byl stadion už od června  
k dispozici pro závěrečné sta-
vební úpravy,“ prozrazuje spor-
tovní ředitel klubu Vladimír 
Rosenberger.

A co bude dál s Bohemkou 
jako takovou? Vždyť v součas-
nosti působí v Praze hned tři 
subjekty s obdobným názvem: 
Bohemians 1905 v I. lize, Bohe-
mians Praha v ČFL a FC Bohemians Praha ve III. třídě (nejnižší pražská soutěž). V 
posledním případě jde o tzv. původní Bohemku, de iure je to klub, který tu byl ještě 
před rozdělením.

„Nadále usilujeme o spojení Bohemek. Až bude znovu jediná Bohemka, bude hrát 
ligu ve vršovickém Edenu. Byl bych rád, aby to platilo už od příští sezony,“ vyjadřu-
je své přesvědčení Kapr. Jeho klub funguje pod názvem Bohemians Praha už šestou 
sezonu, do té doby hrál v ČFL pod názvem FC Střížkov. Přesný oficiální název je FK 
Bohemians Praha, a. s. To ale nemusí platit donekonečna.

„Zatím budeme hrát na Proseku s mužstvem, jež ponese dosavadní název. Až se nám 
podaří spojení Bohemek zrealizovat, klidně se přejmenujeme. Může to být znovu zpát-
ky název FC Střížkov, může být klidně i jiný. To zatím nevíme. Víme však, co je naším 
cílem: zajistit profesionální fotbalovou soutěž, kterou druhá liga je, pro obyvatele Pro-
seka, Letňan a Střížkova a přivést k fotbalu i mládež z devátého pražského obvodu,“ 
dodává Kapr.

Denis Postler

SK Praga Vysočany hraje fotbal, co se líbí
Fotbalisté SK Praga Vysočany vedou o devět bodů, tedy s velkým náskokem, tabulku 

druhé B třídy. Druhá polovina sezony, která pro ně začíná 26. března, by tedy měla 
završit jejich zatím úspěšnou cestu k postupu do první B třídy. 

„Pragovka je malý provinční tým, i když dříve hrála divizi. Snažíme se ji dostat ke slá-
vě, kterou už zažila,“ říká předseda SK Praga Vysočany a vedoucí mužstva A a B Petr 
Končický a dodává: „Děláme všechno proto, abychom na jaře vše dotáhli k postupu do 
první B třídy. Bojujeme o něho už asi tři roky, ale vždy nám kvůli zranění hráčů nebo 
jen proto, že nevyšla sezona, unikl.“  

Sázka na mladé
Jak to, že se teď fotbalistům na Pragovce tak daří? „Omladili jsme mužstvo. Věkový 

průměr v áčku je dnes čtyřiadvacet, pětadvacet let. Noví hráči přišli z dorostu, který 
jsme si na Pragovce vychovali,“ říkají svorně trenér Petr Janatka a jeho asistent Roman 
Kuba. „Kluci z dorostu sice nemají zatím tolik zkušeností, ale získali jsme také několik 
zkušených hráčů, kteří u nás hostují, takže máme postavený dobrý tým.“

O tom, že to nejsou jen planá slova, svědčí nejen velký náskok v tabulce, ale i skóre 
daných a inkasovaných gólů – 57 : 7. 

Na hřišti Bohemians Praha na Střížkově
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Kromě A mužstva postavila SK Praga Vysočany také stabilní B mužstvo. „V obou 

manšaftech máme na každém fotbalovém postu v celku slušnou konkurenci,“ dodávají 
Petr Janatka a Roman Kuba, oba bývalí aktivní fotbalisté, kteří občas doplňují na hřišti 
sestavu béčka, když chybí hráči. 

…a gól!
Fotbalisté Pragy hrají silový, 

útočný, rychlý fotbal. Žádné 
překombinované akce, ale jed-
noduše postavené útoky, jejichž 
zakončením je gól. Na hřišti 
tedy předvádí hru, co se líbí. 
„Neříkám, že všechny zápasy 
nám v první polovině sezony 
vyšly, ale těch úspěšných, kdy 
jsme vítězili 7:1, 10:1 byla vět-
šina,“ konstatuje Roman Kuba. 
„Kromě toho, že vedeme tabul-
ku o devět bodů, to má ještě 
jeden přínos – čím lépe hraje 
áčko, tím lepší jsou i fotbalisté 
pod nimi.“  

Nad sestavami a taktikou  
A i B mužstev kalkulují trenér 
s asistentem také s nasazením 
dorostenců. „Jsou mezi nimi 
nadějní fotbalisté,“ vysvětluje Petr Janatka,„a chceme, aby co nejdříve získávali zku-
šenosti. A také aby pořád byli na hřišti. Talenty nám totiž často přetahují jinam. Jenže 
tam hráči pak zjišťují, že sedí jen na lavičce náhradníků.“ 

Rozlosování Pragovce přálo
„První jarní kola hrajeme se soupeři z čela tabulky, takže pro nás budou stěžejní. Ale 

přálo nám rozlosování,“ dodává Petr Končický. „Jen dvě kola hrajeme venku, ostatní 
doma. Víckrát si tedy v domácím prostředí změříme síly s lepšími soupeři a věřím, že 
této výhody využijeme. Navíc na Pragovce máme jedno z největších hřišť v Praze. Kluci 
jsou na to ale zvyklí, mají dobrou fyzičku, což je pro ně další plus.“

Postoupit a…
… „a udržet se,“ směje se Roman Kuba, když se řeč stočí na ideálně zakončenou 

sezonu, tedy postup do 1. B třídy. Ale raději nepřebíhejme. Do červnového závěru 
sezony je třeba vyhrát ještě hodně zápasů. 

„Budeme bojovat, abychom postoupili, budeme bojovat, abychom se udrželi. Chce 
to jen zachovat dobrou partu. Ta je za úspěchy, které dnes máme. Je třeba, aby kluci 
spolu drželi nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ uzavírá trenér Janatka.

Jindráčkova parta splnila postupový cíl
Není moc obvyklé, aby si fot-

balový klub stanovil sám sobě 
obtížnější metu, než je samot-
ný postup do vyšší soutěže.  
V Bohemians Praha se sídlem 
na Proseku tomu tak bylo.

Nešlo jen o to, prodrat se  
z ČFL do druhé ligy, ale záro-
veň v co nejkratším možném 
termínu. Důvodem byla potře-
ba zahájit brzy rekonstrukč-
ní práce na stadionu v areálu  
v Lovosické ulici, a to tak, aby 
vyhovoval velmi přísným nor-
mám fotbalového svazu.

„Po vyměřování hřiště vyšlo 
najevo, že musíme rozšířit hra-
cí plochu na délku o šest a na 

SK Praga Vysočany A tým
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šířku o osm metrů: na velikost 115 na 76 metrů. Rekonstrukcí projde také tribuna. Je 
potřeba to stihnout nejdéle do druhého srpnového týdne, tedy do premiérového domá-
cího zápasu nové sezony,“ vysvětlil sekretář Bohemians Praha Vladimír Rosenberger.

Podle výsledků byla cesta mužstva za postupem docela hladká a přesvědčivá. „Cíl 
jsme splnili, postoupili jsme s předstihem do druhé ligy,“ ohlásil již 18. května šéftrenér 
mužstva Jaromír Jindráček. Tým zelenobílých vedl od poloviny podzimní části předcho-
zího ročníku 2009/10, kdy ještě působil v nejvyšší soutěži.

Vleklé spory klubu se svazovým establishmentem vyvrcholily právě loni v létě tím, 
že se vedení tuzemského fotbalu rozhodlo prezentovat svoji moc a po sestupu z I. ligy 
přeřadilo Bohemians Praha až do ČFL, tedy do sféry amatérského fotbalu. Reprezen-
tant Prahy 9 však nezahořkl a ihned začal pracovat na tom, aby si i ve třetí lize udrželo 
mužstvo vysokou sportovní úroveň. To se podařilo a mohla začít cesta zpět do profe-
sionálního fotbalu.

Odešlo sice několik výrazných postav v čele s Kinclem a Dobešem, přesto se na Pro-
seku podařilo udržet stávající kádr a zachovat hráčům profesionální podmínky. Kromě 
toho se začala postupně vracet zpátky řada bývalých hráčů, vesměs opor. A byli opo-
rami i po svém návratu: brankář Winter, obránce Penc, záložník Šisler a od poloviny 
sezony pak i obránce Studík, záložník Zoubek a střelec Ibe.

Po čtyřletém působení v náhradním domácím prostředí, konkrétně v Horních Počer-
nicích, na Žižkově a na Strahově, mužstvu velmi prospěl návrat do skutečně domácího 
prostředí. Na výsledcích to bylo znát, na podzim Jindráčkovi svěřenci vyhráli na Prose-
ku všechna utkání, zatímco venku prohráli jen jediné, v Ovčárech. Právě Sokol Ovčáry 
byl později koncem března prvním a současně posledním soupeřem, který dobyl pro-
secké hřiště, vyhrál zde 3:1.

Aby bylo možné dál spoléhat na domácí prostředí, bylo třeba rozhoupat 
se k ne zrovna jednoduché obměně areálu v Lovosické ulici. Svazové náro-
ky na zvětšení plochy hlavního hřiště nelze řešit jinak než úpravami tribuny.  
Po jejich dokončení by však měli být všichni spokojeni, tedy nejen hráči, trenéři a funk-
cionáři, ale především diváci.

„Jsem přesvědčen o tom, že sem díky postupu do druhé ligy a také přestavbě stadi-
onu bude chodit hodně diváků. Tak jako v letech, kdy se hrálo na Xaverově,“ řekl asi-
stent trenéra Jindráčka Pavel Mráz, který současně vede B-tým Bohemky v pražském 
přeboru. Během uplynulé sezony se na Proseku sešlo nejvíc diváků na jarní premiéru, 
kdy tady v březnu přihlíželo pražskému derby s holešovickým soupeřem Loko Vltavín 
přes sedm stovek diváků. Zelenobílí se jim odvděčili za návštěvu vítězstvím 3:0.

Pavel Mráz byl sám o sobě zajímavým zjevením jarní části sezony, neboť společně se 
svými svěřenci nastupoval k zápasům přeboru coby aktivní hráč tam, kde bylo potře-
ba – jedno či v útoku nebo obraně, všude byla jeho přítomnost znát. Ve 42 letech!

Ale ani o rok a půl mladší Jindráček se nenechal v tomto směru rozhodně zahanbit, 
odehrál další sezonu v dresu divizních Jiren a navzdory svému „pokročilému“ fotbalo-
vému věku plánuje další. „Dokud bude sloužit zdraví, chci aktivně hrát,“ řekl kouč.

Jindráček splnil, co splnit měl, i když na konci sezony, tedy v době, kdy už bylo jasno 
o postupu, to párkrát zaskřípalo. Tým prohrál čtyři z pěti posledních vystoupení na 
hřištích soupeřů. „Hráčům už chyběla motivace. Přesto jsme získali osmdesát bodů, 
můžeme být s tímto výsledkem spokojeni,“ uzavřel sezonu Jindráček.

Tím ale také jeho čas na postu šéftrenéra vypršel, v druholigové sezoně jej totiž 
nahradí František Barát. Šedesátiletý kouč vedl v uplynulé sezoně divizní Strakonice, 
dříve však trénoval v I. lize tým Příbrami. A ještě předtím působil právě na Proseku 
u tehdejšího FC Střížkov! Po letech se vrátil ke stejnému mužstvu, i když s jiným 
názvem. V hráčské kabině ale ze „své“ původní éry našel už jen obránce Pavla Macháč-
ka. Nezbývá než staronovému trenérovi popřát, aby se mu dařilo podobně jako jeho 
předchůdci.

Denis Postler

Barát koučem číslo 6
František Barát, jenž v minulosti vedl v I. lize tým Příbrami, je novým trenérem 

nováčka II. ligy Bohemians Praha. Dosavadní lodivod divizních Strakonic vystřídal o 19 
let mladšího kouče Jaromíra Jindráčka, který letos přivedl tým z Proseka k prvenství 
v ČFL.

Od roku 2005, kdy si tehdejší FC Střížkov změnil název na Bohemians Praha, je  
u tohoto týmu šestým trenérem. Před ním mužstvo zelenobílých vedli Daniel Šmejkal, 
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Luboš Urban, Radim Nečas, znovu Luboš Urban, Robert Žák a po něm až do letoška 
Jaromír Jindráček. Ten je stále aktivním hráčem vítěze divize B z Jiren.

Zelenobílí zušlechťují svůj stánek
Po téměř třiceti letech od vybudování hřiště a tribuny prošel letos sportovní stánek  

v Lovosické ulici v Praze 9 důkladnou rekonstrukcí. Nebylo na ni mnoho času, protože 
fotbalisté Bohemians Praha, kteří tu mají svůj domov společně s oddílem SK Prosek, 
postoupili z ČFL do druhé ligy a v té už jsou daleko vyšší nároky na vyba-venost jed-
notlivých stadionů.

„Platit pronájmy na jiných a drahých stadionech by bylo scestné,“ uvedl vcelku logic-
ky František Stránský, majitel 
společnosti Přípravné práce 
pro stavby Stránský. Právě ta 
zajišťovala společně s další-
mi třemi firmami letní rekon-
strukci. Šlo o to, aby mužstvo 
ze-lenobílých nemuselo pod-
stoupit, tak jako v nedávné 
minulosti, stěhovací kalvárii po 
jiných pražských stadionech 
včetně nepopulárního Straho-
va.

„Bývalý hráč FC Střížkov 
Josef Smutný nám vypraco-
val studii a museli jsme získat  
i stavební povolení, aby už od 
června mohly práce zahájit. 
Nakonec jsme to stihli během 
deseti týdnů do prvního domá-
cího utkání druhé ligy s Karvi-
nou. Vše fungovalo dobře, i když jsme tu však byli denně od rána do večera,“ ohlédl 
se za hektickým létem sekretář Bohemians Praha Vladimír Rosenberger. Ten v klubu 
působí už 17 let a přišel ještě v době, kdy se tu hrál pražský přebor. Práce koordinoval 
společně s Karlem Kaprem mladším, synem šéfa klubu.

„Vycházeli jsme z projektu Stadiony 2012, podle nějž bylo provedeno rozšíření hrací 
plochy, kapacity hlediště a další úpravy, jako například zvláštní vchod pro fanoušky 
hostů. „Popravdě v tak krátkém termínu bylo na hraně, abychom to stihli. Obvykle se 
to dělá za dvojnásobný čas,“ prozradil Stránský. Vedle stavebních firem se zde uplatnil 
také klubový sponzor Pilecký, oplotil areál a zajistil nové brankové konstrukce. „Dosa-
vadní náklady na rekonstrukci jsou osm až deset milionů korun, zčásti jsme to dělali 
sponzorsky,“ upřesnil Stránský.

Rekonstrukce přitom nebyla zrovna snadná. Asfaltové a betonové plochy okolo hřiš-
tě se musely pomocí těžké techniky co nejrychleji odtěžit. Terén podél celé plochy 
hřiště se snižoval o téměř půl metru v celkové ploše 1700 m². Což mj. znamenalo 
odvézt stovku nákladních vozů zeminy a suti a naopak přivézt píseka novou hlínu. Ta 
se navrstvila na nově položené drenáže, závlahový systém a vodovodní řad, nakonec 
byl položen trávník. Hřiště je teď oproti původnímu stavu celkově o šest metrů delší  
a dokonce o deset metrů širší.A k tomu tzv. výběhové zóny.

Z čelné strany tribuny byla odstraněna čtyři schodiště, přístup pro diváky je tak nyní 
z její zadní části. V tomto prostoru u tenisových kurtů také vyrostla přístavba sloužící 
jako skladové prostory a počítá se i s tréninkovou plochou pro gólmany.

„Rozšířila se i kabina pro tým hostů a tribuna se natře na světle zelenou barvu. Až se 
celá rekonstrukce dokončí, bude to tu opravdu hezké,“ podotkl správce areálu Luboš 
Votýpka.

V plánu je také rozšíření parkoviště. „Nápadů na další zvelebení areálu je hodně. 
Budou-li finance, můžeme vybudovat umělé osvětlení a vyhřívání trávníku. Také tri-
bunu po celé délce hřiště na protější straně nebo reprezentativní VIP zónu na příchozí 
straně areálu. Šlo by mimo jiné i o zázemí pro ty, co zde pracují. Je tady skvělá parta 
lidí, to je výhoda. Jinak by klub ani fungovat nemohl,“ dodal Stránský.

Bohemians Praha by byli také rádi pořadatelským celkem zimní Tipsport ligy. Samo-
zřejmě na hřišti s umělým trávníkem, které sousedí s tím hlavním, travnatým. „Svůj 
stánek by tu mohly rovněž najít mládežnické reprezentace,“ nastínil Rosenberger plá-
ny klubového vedení.

Bohemians Praha - areál Prosek



130
Na trávníku Pragy bylo všechno – pěkný fotbal i legrace,  
slunce i déšť

Fotbalová sezona 2010/2011 se do historie SK Praga Vysočany zapsala skvěle – Pra-
gováci impozantně postoupili do I. B. třídy. Jako poděkování za tento výsledek nejen 
fotbalistům, ale i jejich fanouškům, MČ Praha 9 spolu s vedením klubu zorganizovala 19. 
června utkání se Slavojem Houslice, známým manšaftem z televizního seriálu Okresní 

přebor. Přišlo se na 
něj podívat téměř 
700 diváků. A bylo 
se na co dívat. 

Zápas začal v plá-
novaných 14 hodin, 
i když se fotbalis-
té Slavoje Houslice 
slézali na Pragovku 
jako švábi na pivo. 
Pár minut před výko-
pem vběhl do míst-
ního výčepu Norbert 
Kott (herec Jarmil 
Škvrna) s vytřeš-
těným zrakem, že 
se kluci z Pragovky 
rozcvičují!  Nicméně 

v hodině dvanácté velel Ladislav Křivánek (v seriálu ho ztělesňoval Petr Růžička), že 
Houslice mohou hrát.

Slavnostní výkop
Jestliže se říká, že všechno je tak, jak chce režisér, maminka nebo trenér, není to 

pravda. Největším dirigentem je sám život, jak se ukázalo hned při slavnostním výko-
pu, který ležel na nejstarším zastupiteli Prahy 9 Vladimíru Zedníkovi a věčnému kibi-
covi z Okresního přeboru panu Jebavém. Ze seriálové postavy se totiž vyklubal Oldřich 
Limport, dlouholetý fotbalový trenér, který ještě loni trénoval přípravku v Letech  
a v polovině padesátých let hrál v divizi za Zlíchov, a především motorář ze Škodovky. 
S Vladimírem Zedníkem, rovněž z ČKD Lokomotiva, spolu v polovině šedesátých let 
pracovali na montáži v Indii. Teď na Pragovce se sešli po třiceti letech.

Po zahajovacím výkopu nám nedalo, abychom se Oldřicha Limporta nezeptali, jak se 
neherec stane televizní seriálovou postavou. „Režisér Okresního přeboru Honza Pru-
šinovský patřil k mým dorostencům, které jsem trénoval v Letech. Na vysoké škole 
coby absolventskou práci točil film o fotbale a to mě oslovil poprvé. A znovu si na mě 
s malou roličkou vzpomněl při natáčení Okresní přeboru. Takže jsem Jirkovi Luňáko-
vi (Ondřej Vetchý) radil u kabin: ´Prosím tě hrajte to po zemi. Vždyť se na to nedá 
koukat´ a tak podobně. A musím říci, že ačkoliv nejsem žádný herec, ti skuteční jako 
Ondřej Vetchý, Luděk Sobota jsou úžasní lidé bez hvězdných manýrů.“

3:0 v poločase na remízu 6:6
První poločas se na Pragovce hrálo před brankou soupeře. (Přece jen bylo znát, že se 

kluci z Pragovky rozcvičili ). „Hráli jsme opatrně, aby se nikomu nic nestalo, ale chtěli 
jsme ukázat hezký fotbal,“ říká trenér A SK Praga Vysočany Petr Janatka. A protože  
s netradičním protivníkem si chtěli zahrát všichni, na straně Pragovky se často střídalo. 
Na chvíli zaskočil i místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.

Pro druhý poločas už příkazy trenéra Janatky zněly: kluci brzděte, je třeba dát 
soupeři prostor a uhrát remízu, aby se fanoušci bavili. A protože seriálové hlášky  
na trávníku padaly ještě častěji než góly, bylo o zábavu postaráno a nevadilo ani krát-
ké přerušení zápasu, když hráče vyhnal z hřiště lijavec. 

Jsme nejlepší
„Byl to nejtěžší zápas, který jsme zatím hráli,“ funěl po utkání Norbert Kott (Jar-

mil Škvrna). „První poločas jsme měli pocit, že kluci z Pragy mají za vítězství slíbeny  
od radnice prémie. Šli do toho na krev a naše hra navíc postrádala režiséra. Naštěstí 
o poločase nám režisér přijel, takže jsme výsledek zvrátili. S remizou jsem naprosto 
spokojen.“

To, že čtvrtý zápas s SK Praga Vysočany, který Slavoj Houslice zatím fakticky hrál, byl 
těžký, přiznal i kapitán Slavoje a podle svých slov také nejhezčí hráč týmu Kája Vacho-
pulos (Jakub Kohák). Při focení s krásnými fanynkami nám poskytl krátký rozhovor: 

Momentka ze zápasu
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„Zápas byl těžký. Hoši z Pra-

gy jsou na tom fyzicky dob-
ře. Na nás bylo vidět, že nám 
chyběl náš vůdce a trenér Jir-
ka Luňák (Ondřej Vetchý). S 
ním bychom to zvládli mnohem 
lépe, přesto jsem za remizu 
6:6 rád. Jinak vždycky všechno 
vyhráváme o pět, šest, sedm 
gólů,“ prášil kapitán jako baron 
stejného jména. „A to máme za 
sebou stovky a stovky zápasů 
v nižších, středních až vyšších 
ligách.“ 

Slíbili jste něco hráčům, 
když vyhrají?

„Ano. Že každý dostane pra-
sátko, bečku rumu a jáhly. No, 
je to jen remiza. Ale příští zápas hrajeme, tuším, v Litoměřicích, a taky česká repre-
zentace chce, abychom s nimi potrénovali. To víte, jsme nejlepší. Ale nevím, zda se 
nám to všechno vejde do itineráře.“

Teď už vážně
Začátkem srpna jedou hráči A a B mužstva Pragy na týdenní soustředění pod vede-

ním trenéra Janatky a jeho asistenta Kuby. A ještě než 20. srpna začne nová fotbalová 
sezona, sehrají dva přátelské zápasy s kluby z vyšších fotbalových tříd. 

„Například 13. srpna to bude přátelské utkání s SK Štěrboholy, hrají A třídu,“ říká 
Petr Končický, vedoucí A a B mužstev SK Praga Vysočany. „Uvidíme, jak na tom jsme, 
než začneme naostro. A pak je naším úkolem se v I. B třídě udržet.“ 

Už dnes však na Pragovce pracují na rozšíření kádru A mužstva o dva hráče – před 
podpisem je smlouva se stoperem a jedná se o posílení útoku. 

Turnaje žáků a přípravek
Sobota 18. června patřila na Pragovce Turnaji DECRO Bzenec cup, v němž si na tráv-

níku změřili síly starší žáci. Zúčastnila se ho družstva domácího SK Praga Vysočany, 
dále Viktorie Žižkov, FC Jistebnice, FK Česká Kamenice a HC Slavia Praha.

„Vyhráli naši kluci, stejně jako loni,“ usmíval se trenér starších žáků SK Praga Stani-
slav Votoček. Na druhém místě skončili malí fotbalisté z České Kamenice a na třetím 
z Viktorky Žižkov. 

V neděli 19. června dopoledne pak hostila Pragovka Turnaj přípravek o Pohár MČ 
Praha 9. V mladší kategorii (hrála tři družstva) vyhrál Spartak Kbely, druzí byli malí 
fotbalisté z SK Praga Vysočany a třetí z Březiněvse. Ve starší kategorii (čtyři družstva) 
byli nejlepší kluci z Pragovky, druhé místo obsadili fotbalisté Bohemians 1905, třetí  
z Březiněvsi a čtvrtý skončil Spartak Kbely.

Malí fotbalisté hráli  
O pohár Městské části Praha 9

Druhý ročník turnaje O pohár MČ Pra-
ha 9 pod záštitou Adama Vážanského 
se konal v sobotu 11. června na hřiš-
ti TJ Spartak Hrdlořezy. Celkem se ho 
zúčastnilo pět mužstev: Spartak Hrdlo-
řezy, Sokol Kolovraty, Avia Čakovice, 
Čechie Dubeč, SK Modřany, tedy zhru-
ba 65 dětí.

Odpovídající zázemí, pěkné ceny, hez-
ké počasí – sečteno a podtrženo: pro 
malé fotbalisty a fotbalistky se podaři-
lo uspořádat kvalitní turnaj, takže není 
divu, že se jeho účastníci už ptali na 
další ročník turnaje. A jak dopadl ten 
letošní?

Jsme nej-

Nejlepší střelec - Ondřej Kopec  (Čechie Dubeč)
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1.  Čechie Dubeč  4 0 0 23:1 12
2.  Avia Čakovice  3 0 1 10:7 9
3.  Sokol Kolovraty 2 0 2 10:9 7
4.  Spartak Hrdlořezy 0 1 3 5:16 1
5.  SK Modřany 0 1 3 8:23 1

Výsledky
SK Modřany - Avia Čakovice (1:5)
Nejlepší hráči (volili vždy trenéři soupeře): Novák Jan - Havlina Pavel
Spartak Hrdlořezy - Sokol Kolovraty (0:1)
Nejlepší hráči: Liška Vladimír - Svátek Ota
Sokol Kolovraty - SK Modřany (8:2)
Nejlepší hráči:  Baloun Kristián - Novák Jan
Čechie Dubeč - Spartak Hrdlořezy (9:0)
Nejlepší hráči:  Paur Daniel - Liška Vladimír
Avia Čakovice - Čechie Dubeč (0:4)
Nejlepší hráči:  Havlina Pavel - Kopec Ondřej
Spartak Hrdlořezy - Avia Čakovice (1:2)
Nejlepší hráči: Liška Vladimír - Havlina Pavel
Čechie Dubeč - Sokol Kolovraty (4:0)
Nejlepší hráči: Kopec Ondřej - Baloun Kristián
Spartak Hrdlořezy - SK Modřany (4:4)
Nejlepší hráči: Cvikr Matyáš - Herman Vojtěch
SK Modřany - Čechie Dubeč (1:6)
Nejlepší hráči: Novák Jan - Štrobl Patrik
Sokol Kolovraty - Avia Čakovice (1:3)
Nejlepší hráči:  Baloun Kristián - Havlina Pavel
Nejlepší střelec:
Kopec Ondřej (Čechie Dubeč) - 9
Nejlepší brankář:
Untermüller Adam (Avia Čakovice)
Nejlepší hráči svých týmů:
Čechie Dubeč - Kopec Ondřej
Avia Čakovice - Havlina Pavel
Sokol Kolovraty - Baloun Kristián
Spartak Hrdlořezy - Liška Vladimír
SK Modřany - Novák Jan
Střelci podle týmů:
Čechie Dubeč
9 - Kopec Ondřej
5 - Matějka Vojtěch, Pětroš David
1 - Čadina Matyáš, Štrobl Patrik, Tůma Richard, Merta Filip
Avia Čakovice
4 - Havlina Pavel, Ladislav Martin
1 - Doboš Ghenadie, Koštialik Ondřej

Sokol Kolovraty
3 - Sedláček Oto
2 - Novák Tomáš, Baloun Kristián, Dupuy Sam
1 - Hladký David
Spartak Hrdlořezy
5 - Liška Vladimír
SK Modřany
5 - Herman Vojtěch
2 - Novák Jan
1 - Nerad Otto
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Karate

Karate pro naše školáky
Již několik let působí v Praze 9 jeden 

z největších a nejúspěšnějších karate 
klubů v České republice - sportovní 
klub KAMIWAZA KARATE. 

Stejně jako v minulých letech pořá-
dá během celého měsíce září nábor 
nových členů. Přijít mohou všich-
ni zájemci, kteří chtějí zlepšit nejen 
fyzickou zdatnost, ale také soustředě-
nost a koncentraci svých dětí. 

KAMIWAZA KARATE tradičně nabí-
zí dětské volnočasové aktivity pro 
mladší i starší školáky, kteří se chtějí 
naučit bojové umění karate. Speci-
fickým prvkem, který v proseckém 
klubu najdete, je propojení tradičního 
japonského umění s moderní výukou 
řady pohybových činností.  Navíc mají děti možnost si vyzkoušet tréninky, které jsou 
připravovány metodiky evropského významu. 

Závodníci klubu v minulých letech úspěšně reprezentovali naši městskou část na 
republikových i mezinárodních závodech, včetně Mistrovství Evropy či Mistrovství svě-
ta. Na prosecké ZŠ Novoborská bylo díky karatistům možné spatřit medaile ze všech 
těchto velkých závodů. 

Mažoretky
Pražské mažoretky z TJ Sokol Vysočany

Pražské mažoretky mají za sebou další sezonu, která přinesla řadu úspěchů a rado-
sti. 

Nejmladší skupina Pražské PIDI mažoretky se letos rozrostla k více než dvěma desít-
kám členek a řádně se připravovala na své první soutěže a vystoupení pro veřejnost. 
Jsou zde mažoretky ve věku do sedmi let, a té nejmenší nebyly v září ještě ani čtyři 
roky. Malé PIDInky nás poprvé reprezenovaly na Národním šampionátu mažoretek  
v Kladně, kde skončily na 3. místě. Dále nás reprezentovaly na pohárové soutěži Cho-
dovské berušky v Praze. Jejich trénérky Adéla Kadlecová, Karolína Oehmová, Zuzana 
Jedličková, Kateřina Vacátková a dvorní choreografka Jana Lochmanová mají s holčič-
kami velké plány. 

Starší skupinou jsou Pražské BABY mažoretky, které nás letos reprezentovaly  
v Národním šampionátu mažoretek dokonce až na Mistrovství ČR. Mezi jejich úspě-
chy můžeme zařadit 4. místo z Oblastního kola NŠ v Kladně, nebo krásné 3. místo  
z pohárové soutěže Chodovské berušky. Úspěšné bylo i duo Vanesy Rajchartové a 
Anny Žižkové, které nás reprezentovaly na Zemském finále v Klatovech. Tuto skupinu 
navštěvují mažoretky ve věku 7 – 10 let. Jejich trenérky Soňa Purmová a Světla Jaro-
šová jsou za jejich postup na Mistrovství ČR moc šťastné.

Prostředňačky Pražské MINI mažoretky měly v letošním roce opět vynikající výsled-
ky. V Národním šampionátu postoupily do starší kategorie, kde byly nejmladší. I přesto 
se mohou pochlubit 1. místem z Oblastního kola NŠ, 3. místem z Mistrovství Čech a 
bramborovou medailí z Mistrovství ČR. Dále nás reprezentovaly na Pohárových sou-
těžích Chodovské berušky (1. místo) a Benešovská mažoretka (2. místo). Za zmín-
ku určitě stojí vynikající výkon sólistek Daniely Kopřivové, Kláry Faltusové a Barbory 
Pulchartové. Všechny se probojovaly až na republikovou soutěž a Daniela Kopřivová 
dokonce až na ME. Skupinu navštěvují děvčata ve věku 10 – 13 let. „Naše malé MINI 
už dosahují MAXI výsledků... Jsme šťastné a přejeme jim, ať zůstanou tou bezva par-
tou, kterou jsou,“ říkají jejich trenérky Blanka Musilová a Denisa Břízová.

Starší a zkušená skupina Pražské PRINCESS mažoretky v letošním roce zazářila v 
nových kostýmech. Své sbírky obohatila medailemi za 1. místo z pohárové soutěže 
Chodovské berušky. V Národním šampionátu mažoretek se umístila v Oblastním kole 
v Kladně na krásném 2. místě a postoupila na zemské finále do Strakonic. Skupinu 
reprezentovala řada sólistek a duí. Sólo Denisy Rajchartové, duo Denisy Rajchartové a 

Z letního soustředění v Krkonoších 2011



���
Terezy Vladykové a duo Roma-
ny a Liběny Řápkových se pro-
bojovaly až na republikovou 
soutěž. Skupinu tvoří děvčata 
ve věku 13 – 16let. Trenérky 
Soňa Purmová a Světla Jarošo-
vá věří v další úspěchy.

Nejstarší a nejzkušeněj-
ší skupina Pražské mažoretky 
letos rovněž oslnila své pub-
likum v nových kostýmech a 
krásnou choreografií od jejich 
dvorní choreografky Roma-
ny Jelínkové. Děvčata nezkla-
mala a rozjela sezonu zlatou 
medailí v Pohárové soutěži 
Benešovská mažoretka. Poté 
nás reprezentovala Martina 
Lišková a Tereza Slivanská  
v Rytmickém tanečním duu, 
kde získaly titul Vicemistr Čech 
a postup na MČR. V Národním 
šampionátu mažoretek měla děvčata přímý postup z loňského roku na Zemské finále 
Čech, kde postup obhájila postupem na MČR. Nyní se připravují na zahraniční zájezd 
do Francie. Skupinu navštěvují slečny ve věku od 15 let. „Holky se mají rády a společ-
né zážitky jsou pro ně nenahraditelné. Tvoří bezva tým...,“ usmívají se jejich trenérky 
Blanka Musilová a Denisa Břízová.

Všechny skupiny si nyní užívají zasloužených prázdnin. V srpnu se mažoretky účastní 
každoročního soustředění, kde opět oživí své umění, a v září můžou začít nanovo. 

Máš i Ty chuť stát se mažoretkou? 
Neváhej a přijď mezi nás. Naučíš se správnému držení těla, získáš taneční a baletní 

průpravu pod odborným dohledem, v případě zájmu budeš mít možnost rozvíjet svůj 
talent v sólu/duu, poznáš řadu nových lidí a staneš se součástí velkého týmu s více jak 
13letou tradicí. Povedou tě trenérky s letitou praxí a vynikajícími výsledky na mistrov-
ských soutěžích.

Ragby
Jaký bude ragbyový rok 2011?

Než se dozvíme, jaký bude rok 2011 pro ragbisty a příznivce této hry, poohlédněme 
se za uplynulým rokem 2010. Je k tomu důvod. Pro oba ragbyové kluby Spartu i Pragu, 
jež mají svá hřiště na území Prahy 9, to byl úspěšný rok.

V Praze 9 hrají nejlepší ragbistky a hráči v sedmičkách
„Podařilo se nám potřetí v řadě vyhrát mistrovství žen, a to se ještě žádnému klubu 

nepodařilo, protože to bylo teprve třetí mistrovství,“ upozorňuje před nominací do 
ankety Ragbyová akce roku 2010 Radka Bredlerová, která je jedna ze zakladatelek 
ragby žen v železné Spartě.   

„Je to radost trénovat snaživý a úspěšný kolektiv, kterým ragbistky Sparty jsou,“ 
přiznal  kouč mistrovského týmu žen, jinak i bývalý reprezentant a trenér Zdeněk 
Albrecht. 

Také v táboře ragbistů Pragy se radovali ze zlatých medailí, jež tento klub získal na 
republikovém mistrovství mužů v ragby o sedmi hráčích. 

„Mistrovství sedmiček je zajímavé také tím, že tato hra se šišatým míčem  je olympij-
ským sportem a někteří účastníci právě republikového mistrovství určitě budou hrát za 
reprezentaci Česka, která se zúčastní kvalifikačních turnajů o účast v soutěžích pod vlajkou  
s pěti kruhy na hrách  pro rok  2016,“ odhaduje trenér vítězného celku Pragy Edu-
ard Krützner mladší. A tak se stalo to, co redakce ceskeragby.cz předvídala. Všechny 
pražské ragbyové kluby se nakonec radovaly z mistrovských titulů. Slavia Praha se 
stala vítězem extraligy, Sparta má mistryně v ženském ragby, Tatra má nejlepší juni-
ory a Petrovice zase juniorky a tak jediný klub v Praze, jehož hráči neměli koncem 
června ještě žádný titul a zlaté medaile, byli borci Pragy. Ti si je vybojovali v sedmič-
kovém ragby. 

Mažoretky Pražské PRINCESS

Roman Šuster, ragbista roku
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V extralize je Praha 9 bez medailí 
Rok 2010 nenadělil mužům hrajícím  ragby na hřištích u Rokytky medaile ze žádných 

cenných kovů. Sparta se umístila čtvrtá a Praga pátá. Do finále se probojovaly celky 
Slavie a Tatry, aby jejich jediný vzájemný duel skončil výhrou Slavie 11:9. Extraliga 
se však od nového ročníku zase pozměnila a po podzimní části se bude hrát rozdělená 
na dvě části. V TOP 6 se utkají všichni systémem každý s každým o postup do finále.  
A protože mezi šesticí nejlepších celků jsou Sparta a Praga, může být rok 2011 nako-
nec pro některého z těchto klubů velmi radostný, třebaže mezi soupeři budou ještě 
Říčany, Slavia, Tatra a Dragon Brno. Navíc to jsou kluby, které se od roku 2000 všech-
ny alespoň jednou staly mistry republiky. 

„Máme šanci titul vyhrát a zaměříme přípravu pro tento úspěch,“ upozorňuje kouč 
Sparty Petr Michovský. 

„Všechno je otázka, jakou budeme mít silnou lavičku. Každý týden se bude na jaře 
hrát těžké utkání a silné lavičky rozhodnou,“ má jasno Eduard Krützner mladší.

Česká reprezentace s krajánky z Vysočan
Reprezentační tým Česka hraje od roku 2008 druhou nejvyšší evropskou soutěž  

a o střídavé úspěchy českých barev se starají  krajánci působící zejména ve Francii. 
Někteří z nich jsou ze Sparty jako například Martin Jágr, Václav Jursík nebo z Pragy, 
odkud přešli do cizích služeb Roman Šuster, Robert Voves a Pavel Šťastný. Nutno 
dodat, že v reprezentaci Česka v pěti utkáních roku 2010 hráli ještě borci působící  
v tuzemsku jako například Jan Benda, Vachtang Pailodze, Pavel Vokrouhlík a Irakli 
Sulamanidze ze Sparty Praha a Petr Čížek a Tomáš Forst z RC Praga. 

Na výsledcích z utkání  Česko - Belgie 16:19 (Praha), Česko - Ukrajina 27:16 (Říča-
ny), Česko - Polsko 20:15 (Praha), Česko - Belgie 12:24 (Praha) a Nizozemsko - Česko 
13:25 (Amsterdam) se svými přesnými kopy podílel nejvíce Pavel Vokrouhlík, který 
skóroval ve všech zápasech. 

Čekání na světový šampionát
Mistrovství světa v ragby je po olympijských hrách a mistrovství světa ve fotbale třetí 

nejvýznamnější sportovní akcí na světě, a to jak z pohledu sledovanosti přímo na stadio-
nech, tak mnoha milionů diváků  
u televizních obrazovek. Kvali-
fikace na MS 2011 v ragby se 
hrála od podzimu 2008. Ode-
hrálo se 184 utkání a Česko se 
kvalifikace rovněž zúčastnilo, 
ovšem bez úspěchu. 

„To neznamená, že se na MS 
netěšíme. Zápasy bude vysílat 
Česká televize a někteří nad-
šenci jako například z Old boys 
Praha se pojedou k protinož-
cům na některá utkání podívat 
osobně,“ hlásí předseda klubu 
Old boys a bývalý hráč a trenér 
Pragy Jiří Livers. 

„Ragby  každým dnem získá-
vá na celém světě stále více nadšenců, hráčů a příznivců. Otázka je, zda jsme schopni 
této vlny popularity využít a připravit se, že po MS 2011 může být zvýšený zájem  
o tuto hru i v Česku. Navíc v roce 2011 oslavíme 85 let od založení českého ragby. Bylo 
by krásné, kdyby to byly oslavy spojené i s úspěchy českých reprezentací ve všech 
věkových kategoriích a osobně bych si přál i s úspěchy mého kluby Pragy,“ přeje si pro 
rok 2011 legenda českého ragby Eduard Krützner.

Ragbistou roku je Roman Šuster, který hraje s číslem 1
Na plese ragbistů v Praze byly poslední lednovou sobotu vyhlášeny výsledky ankety 

o Ragbistu roku 2010. Kromě hlavní ankety o ragbyového hráče roku se předávala 
ještě ocenění pro ragbistku roku, talenty, rozhodčího a trenéra. Ve všech kategoriích 
zůstaly plakety v Praze nebo v Říčanech. Některé z cen dostali nebo na dalších místech 
se umístili ragbisté a ragbistka z klubů z Prahy 9. Při vyhlašování totiž zazněly vícekrát 
názvy ragbyových klubu Sparty a Pragy.

Vítězné mužstvo Pragy
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Téměř čtyřicet členů ragbyové 

akademie rozhodlo o tom, že prv-
ní dvě místa ankety patří hráčům 
působícím ve Francii. Jedničkou 
v ragby za rok 2010 se stal kapi-
tán české reprezentace a součas-
ný hráč francouzského Aurillacu 
Roman Šuster, který byl vyhlášen 
jako nejlepší poprvé. V jeho přípa-
dě je to patřičné, neboť jako pilíř 
 v roji má na dresu číslo 1. Na druhé 
pozici se umístil devětadvacetiletý 
Robert Voves. Nejvyšší český rag-
bista Robert Voves měřící 204 cm 
v současné době hraje za Narbon-
ne. Třetí v pořadí byl reprezentant 
Pavel Vokrouhlík ze Sparty Praha. 
Předchozí ragbista roku Martin 
Jágr, který již několik let působí ve 
Francii, kam odešel ze Sparty Pra-
ha, skončil na čtvrtém místě. 

V kategorii žen získala nejvíce 
hlasů loňská Ragbistka roku dok-
torandka České zemědělské univerzity Hana Schlangerová ze Sparty Praha.

Talentovaným hráčem roku byl vyhlášen hráč Tatry Smíchov devatenáctiletý rojník 
a student Vyšší školy grafické v Praze Vojtěch Havel a talentovanou hráčkou teprve 
patnáctiletá útočnice a studentka Střední hotelové školy v Praze Barbora Bendová  
z pražských Petrovic. 

Sedmičkovým hráčem byl vyhlášen bratr nejlepší ragbistky Michal Schlanger z RC 
Mountfield Říčany, osobností extraligy Jan Macháček ze Slavie Praha, dále koučem 
roku Antonín Brabec mladší z RC Mountfield Říčany, rozhodčím roku obchodník z Pra-
hy Tomáš Tůma a akcí roku Turnaj v plážovém ragby, který se konal v červenci 2010  
v Praze. 

Jednotlivé ceny předávaly osobnosti českého ragby jako například první Ragbista 
roku z roku 1972 Jiří Skall, ale i Ragbista roku 1973 Jaromír Kourek (oba ze Sparty 
Praha).

Pohár Prahy 9 získali v derby se Spartou ragbisté Pragy 
Čeští ragbisté letos na jaře nadstavbovou část své nejvyšší soutěže extraligy hrají ve 

dvou skupinách. Ta silnější se nazývá TOP 6 a o mistrovský titul v ní usilují i tradiční 
soupeři Sparta a Praga. Vítěz derby získává navíc pohár předávaný představiteli Prahy 
9, a proto má utkání zvláštní atmosféru.

„Víte, kdyby se nehrálo o pohár, tak by utkání bylo jako každé jiné. Takhle je o derby 
větší zájem našich příznivců. Se Spartou máme mnoho společného. Třeba naše hřiště 
jsou od sebe vzdálena jen pár stovek metrů a navíc máme v dosahu Rokytku, do které 
občas spadnou odkopnuté míče,“ poznamenal před utkáním kapitán Pragy Petr Čížek. 

„Těším se na setkání s bývalými hráči obou klubů v hledišti a na pěkné ragby, které 
očekávám od obou celků,“ zval na derby předseda RC Sparty Praha Miloš Sluše.

A drama začalo…
Klíčový zápas druhého kola TOP 6 měl dramatický průběh. Praga obhajující podzimní 

výhru nad Spartou a pohár začala zostra. V půli vedla dílem kopáče Petra Čížka a dílem 
pozorné obrany 16:10.

Zvrat nastal až v samotném závěru. Nejdříve se Petr Čížek při odkopu trefil do hráče 
soupeře a Vojtěch Tlapák tak přišel snadno k pětce, když najednou před sebou a ještě 
v brankovišti viděl poskakující míč. Ovšem dvě minuty před koncem za stavu 32:29 
pro Spartu prošel kolem pomezní čáry křídelní útočník Pragy Tomáš Forst, pokopl si 
míč směrem do brankoviště Sparty, kde jej také položil. 

Praga vyhrála Pohár Prahy 9 a důležité utkání, které oba předsedové Zdeněk Žák 
(Praga) a Miloš Sluše (Sparta) hodnotili jako dramatické a líbivé. „Hráli jsme odpověd-
ně a navíc vyšly všechny kopy Petrovi Čížkovi, který získal pro svůj tým 21 bodů,“ měl 
jasno po utkání kouč Pragy Eduard Krützner mladší. 

„Patnáct bodů z trestných kopů - to byl trest za chyby a přestupky. Praga využila 
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všeho, co se ji naskytlo,“ přiznal po utkání trenér Sparty Petr Michovský. 

Soutěž je však na začátku a do červnového semifinále zbývá ještě každému týmu 
osm utkání. 

Ragbyový pohár Prahy 9 zůstal na Pragovce 
V sedmém kole nadstavbové části nejvyšší soutěže ragbistů TOP 6 se druhou květ-

novou sobotu hrála v Praze dvě derby. Tatra prohrála se Slavií Praha 15:16. Ale to 
důležitější utkání se hrálo u Rokytky, kde Praga na svém hřišti vyhrála nad Spartou 
42:24. Protože hřiště obou soupeřů leží pouhých pár stovek metru od sebe, vítěz si 
vybojoval zároveň i Pohár Prahy 9.

 Právě proto se vraťme k derby podrobnějšími informacemi. Derby mělo dramatický 
průběh a divákům se určitě líbila hra, ale ne všem. Například  fanouškům Sparty výsle-
dek, neboť pro ně skončil nepříznivě. Zápas, ve kterém se ve vedení oba týmy střídaly, 
se totiž rozhodl až po přestávce, kdy Sparta ztratila poslední své vedení a zaznamená-
vala od soupeře už jen bodový příděl. Ten se zastavil u sedmi pětek.

„Šlo o třetí výhru nad Spartou v řadě a věřil jsem, že ji dosáhneme, neboť jsme měli 
lepší fyzičku,“ komentoval úspěch svého týmu kouč Eduard Krützner mladší. 

Utkání pozorovali z míst určených pro diváky klíčoví hráči obou týmů Petr Čížek 
a Pavel Vokrouhlík, kteří nenastoupili pro zranění. „Není to nic příjemného, když se 
musím jen dívat na spoluhráče, kteří ze začátku dokonce prohrávali,“ zalitoval kapitán 
týmu Pragy Petr Čížek a dodal: „Vyhráli jsme zaslouženě a Pavel Syrový, který převzal 
kapitánskou pásku, dokonce položil dvě pětky.“

Podobně prožíval vysočanské derby i Čížkův spoluhráč z reprezentace a také kapitán 
Sparty Pavel Vokrouhlík. „Udělali jsme mnoho chyb a Praga jich využila k bodová-
ní. Výsledek byl hodně důležitý pro naši účast v semifinále, která je ohrožena ztrá-
tou bodů. Předchozí utkání jsme také prohráli (32:36), ale za čtyři položené pětky  
a za těsnou prohru jsme získali alespoň dva bonusové body. Po této porážce nemáme 
bohužel žádné,“ řekl po utkání Pavel Vokrouhlík.  

„Bylo to velmi těžké utkání pro rozhodování. Mnoho herních situací bylo nepřehled-
ných, ale snad jsem zápas zvládl. Výhru Pragy jako zaslouženou přiznal i soupeř,“ 
vyjádřil se k zápasu i rozhodčí důležitého derby Matěj Rázga. V době, kdy si budete číst 
tento článek, už bude jasné, který z celků z TOP 6 postoupí do semifinále soutěže. Není 
vyloučeno, že se oba celky z Prahy 9 ještě v tomto pololetí utkají. Ale v tomto zápase 
by nešlo jen o Pohár Prahy 9, ale i medaile z Mistrovství České republiky.

Ragbisté Pragy a Sparty Praha postoupili do semifinále play off 
extraligy

V nadstavbové části ragbyové extraligy TOP 6 došlo během deseti kol odehraných 
na jaře 2011 k nejrůznějším překvapením, ke kterým přispěly i týmy z Prahy 9 Sparta 
Praha a Praga. 

O prvním červnovém víkendu, kdy se všechny výsledky podtrhly a sečetly, bylo jas-
né, že Sparta i Praga postoupily do semifinále play off. Jejich cesta za medailovými 
místy z mistrovství Česka 2011 však nebyla vůbec jednoduchá. Praga, která se celkově 
umístila v TOP 6 na třetím místě, při své postupové cestě dvakrát porazila Dragon Brno 
30:22 a 27:18, dále Spartu Praha 36:32 a 42:24, remizovala 37:37 a prohrála 19:26 
s Tatrou, prohrála 27:32 s Říčany, ale nad nimi i vyhrála 22:17, a dvakrát prohrála 
se Slavií 15:17 a 7:29. Sparta, jež se umístila na čtvrtém místě, po dvou uvedených 
porážkách s Pragou dvakrát vyhrála nad Tatrou 33:12 a 33:24, dále střídavě se ji vedlo 
se Slavií 29:19 a 26:30 i s Dragonem Brno 33:14 a 10:32 a po remize s Říčany 13:13 
s nimi v závěrečném kole prohrála 10:32. 

Praga porazila Říčany
Favoritem na mistra Česka ročníku 2011 jsou Říčany, které devět měsíců v extrali-

ze neprohrály a ztratily body až teprve začátkem června po porážce 17:22 od Pragy. 
Pragovce se tedy podařilo to, co předtím od září 2010 nikomu jinému, a to porazit 
Mountfield Říčany. V zápisu z tohoto utkání bylo ve sloupci se jmény úspěšných hráčů 
na straně Pragy napsáno jediné jméno Tomáš Forst, který položil tři pětky a proměnil 
ještě tři kopy. 

„Hráli jsme útočné ragby a těžili z chyb soupeře,“ řekl po utkání kouč vítězného týmu 
Eduard Krützner mladší, jehož svěřence k semifinále vyzvala  Slavie Praha do Edenu. 

Do semifinále play off se probojovali i ragbisté Sparty, ale museli čekat až do desá-
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tého kola, a dokonce  až do osmdesáté minuty derby se Slavií, kdy nejstarší hráč 
domácího týmu Jiří Skall položil pětku. Protože to byla čtvrtá pětka v pořadí a navíc 
tím snížil rozdíl skóre na čtyři body, získala Sparta i po prohře dva bonusové body do 
tabulky. Tím ragbisté Sparty získali potřebné body před pátou Tatrou Smíchov. „Postup 
do semifinále považuji za úspěch,“ poznamenal po utkání se Slavií kouč Sparty Petr 
Michovský, jehož svěřenci se v semifinále utkají s Říčany. 

Konečná tabulka Top 6
1. MOUNTFIELD ŘÍČANY 10 8 1 1 259:163 39 
2. SLAVIA PRAHA 10 7 0 3 224:208 32 
3. PRAGA PRAHA 10 5 1 4 262:254 29 
4. SPARTA PRAHA 10 4 1 5 247:261 25 
5. TATRA SMÍCHOV 10 2 1 8 242:258 20 
6. DRAGON BRNO 10 2 0 8 188:278 9 

Oslava devadesátin legendárního ragbisty Milana Vaníčka 
Před utkáním ragbyové extraligy  Praga - Říčany 22:17, o kterém píšeme na jiném místě, a po 

tomto utkání proběhly slavnostní události. Čestný výkop před tímto zápasem provedl bývalý 
Pragovák a také bývalý předseda České rugbyové unie Miloš Dobrý. Mezi přítomnými byl  
i bývalý kapitán československé 
reprezentace Milan Vaníček, 
jemuž je v roce 2011 devade-
sát let a je nejstarším žijícím 
ragbyovým reprezentantem  
v zemi. 

„Navíc se zde s ním sešla sta-
rá parta spoluhráčů, která se 
zasloužila o několik mistrov-
ských titulů a proslavila ragby 
nejenom doma, ale i ve světě. 
Bylo jen příjemné, že se v rám-
ci této slávy podařilo porazit  
i Říčany a Milan Vaniček, který 
do Prahy přicestoval z Němec-
ka, kde žije, byl přitom,“ zářil 
po utkání Praga - Mountfield Říčany 22:17 legendární český ragbista, bývalý reprezen-
tant, trenér a předseda Ragbyové unie a také Vaníčkův spoluhráč Eduard Krützner.

Ragbisté z Prahy 9 se do finále play off nedostali
Praga skončila na mistrovství republiky 2011 třetí a Sparta čtvrtá. 
Do finále play off české ragbyové extraligy se ragbisté z Prahy 9 neprobojovali, a tak 

se finále RC Říčany - Slavia Praha, které skončilo výhrou Středočechů 21:10, odehrálo 
bez týmů, jejichž sportovní úspěchy sledujete na stránkách Devítky. Říčany postoupily 
do finále po výhře 10:3 nad Spartou a Slavia po úspěchu 27:6 nad Pragou.

Říčany - Sparta
Podmáčený trávník na Stadiónu Josefa Kohouta z celonočního deště a semifinálové 

utkání provázející déšť ovlivnily průběh hry, ve které hostující Sparta měla téměř celý 
poločas převahu. Z té však vytěžila jen jeden úspěšný trestný kop. Říčany však hned 
po přestávce využily hrubé chyby ve sparťanských řadách a to tak, že nejrychlejší z 
běžeckého souboje za do brankoviště pokopnutým míčem Pavel Čamrda položenou 
pětkou otočil výsledek. Vrba poté proměnil následný kop a časem ještě přidal trestný 
kop. Sedmibodový rozdíl ve skóre se už do konce utkání nezměnil, což bylo částečně 
dílem pozorných hráčů bránících na obou stranách svá brankoviště a dílem i nedostat-
ku štěstí útočníků při dokončování svých akcí. Sparta se v posledních minutách hry 
ještě snažila o zvrat, ale vyrovnat a tím prodloužit utkání se už Pražanům nepodařilo.

„Rozhodly naše chyby a dvě zbytečná vyloučení,“ přiznal po utkání kouč Sparty Petr 
Michovský. S výkonem svých svěřenců během celého ročníku soutěže byl celkem spo-
kojen. „Omlazujeme tým a mladíci sbírají zkušenosti,“ dodal Michovský.  

Slavia - Praga

Milan Vaníček, čtvrtý zleva
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Pražské semifinálové derby v Edenu začala dobře domácí Slavia, která se brzo ujala 

vedení a ve dvacáté minutě získala náskok, který už nešel zvrátit. Praga se během 
utkání prakticky nedostala do žádné šance, z které by mohla položit pětku. A to roz-
hodlo. Mistrovský tým Slavie hrál lehce, byl důraznější a šel tvrdě za výhrou. V Pragov-
ce patřil k nejlepším hráčům od samého začátku hrající její kapitán Petr Čížek, s nímž 
se v sestavě moc nepočítalo, neboť v předchozích utkáních nehrál právě pro zranění. 

„Vybojovali jsme si bronzové medaile a to je pro nás úspěch, třebaže výsledek semi-
finálového derby jsme si před ním představovali jiný, než jaký nakonec byl. Škoda. 
Letos jsme dokonce ze tří utkání ani jednou Slavii neporazili,“ přiznal kapitán Pragy 
Petr Čížek.

Kouč Pragy Eduard Krützner mladší byl spokojený s bronzovým místem v konečném 
pořadí. „Na začátku sezony jsme si dali za cíl postoupit do TOP 6, a to se nám nakonec 
podařilo. Třetí místo už bylo nad plán a o to více bronzové medaile potěšily. 

Semifinálová utkání 
RC Říčany - Sparta Praha  10:3  (0:3)
Pětky: 1:0 
Body: Čamrda 5, Vrba 5 - Vokrouhlík  3 
Rozhodovali: Heřman, Čekal, Livers
Slavia Praha - Praga Praha   27:6 (22:6)
Pětky 5:0
Body: Kolář 12, Chalupa, Veselý Martin, Macháček po 5 - Čížek 6 
Rozhodovali: Tůma, Štuksa, Haitman
Finále 
RC Mountfield Říčany - Slavia  Praha                
21:10 po prodloužení  (10:10, 10:0)
Pětky: 2:2
Body: Vančura 8, Rohlík a Kučera po 5, Vrba 3 - Michal Jirman 10
Rozhodčí: Bednařík, Livers, Haitman. 
Konečné pořadí 2011:
1. RC Moutfield Říčany, 2. Slavia Praha, 3. Praga Praha, 4. Sparta Praha, 5. Tatra 

Smíchov, 6. Dragon Brno, 7. Havířov, 8. Vyškov, 9. Petrovice, 10. Olomouc

Mistry v ragbyových sedmičkách se stali hráči Pragy 
Mistrovský titul v ragbyových sedmičkách mužů obhájili hráči RC Pragy, kteří si dru-

hou červencovou sobotu nejlépe vedli na finálovém turnaji ve Vyškově.
Sedmičky se hrají jako jedna z mnoha her se šišatým míčem, kterému se říká 

ragby. Sedmičky hrají, jak lze 
poznat podle názvu, týmy o sed-
mi hráčích na stejném hřišti jako 
se hraje ragby s patnácti rag-
bisty. Utkání trvá 2 x 7 minut,  
a protože málo hráčů na hřiš-
ti umožňuje rychlým útočníkům 
pokládat pětky, má hra spád a 
utkání končí i zajímavými výsled-
ky. Ragby v sedmi se hrají i v Čes-
ku a bylo tomu tak i při finálovém 
turnaji na Mistrovství republiky ve 
Vyškově, do kterého postoupily 
nejlepší týmy z kvalifikace. Prven-
ství z loňského roku obhájili borci 
Pragy, kteří na mistrovství položili 
nejvíce pětek (23) z celkových 79 
v jedenácti utkáních. Ve finále Pra-
ga porazila Slavii 66:28, což bylo 
utkání, ve kterém bylo položeno 
nejvíce pětek (14) a bylo dosaženo 
i nejvíce bodů (94).

„Ragbyové sedmičky jsou olympijským sportem, který se bude hrát již v roce 2016 
na hrách pod pěti kruhy. Proto se tomuto sportu musíme věnovat, aby se český tým 
mužů i žen v kvalifikacích neztrácel v řadách méně úspěšných zemí,“ domnívá se sou-
časný předseda České rugbyové unie Bruno Kudrna. 

Momentka z ragbyového utkání
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Ragbisté z Prahy 9 tedy slavili úspěch další. Praga skončila první místě a na čtvrté 

příčce se umístili ještě ragbisté Sparty Praha. 
Zrcadlo výsledků ragbistů z Prahy 9 
Skupina A: Praga - Slavia 28:0 (pětky 4:0) a Praga - Říčany  (pětky 3:2)
Pořadí:  1. Praga Praha, 2. RC Slavia Praha, 3. RC Mountfield Říčany  
Skupina B: Sparta - Vyškov  26:12 (pětky 4:2) a Sparta - Tatra  33:12 (pětky 5:2) 
Pořadí:  1. RC Sparta Praha, 2. JIMI RC Vyškov, 3. RC Tatra Smíchov   
Semifinále
Praga - Vyškov  36:14 (pětky 6:2)
Sparta - Slavia  19:33 (pětky 3:5) 
O umístění 
Říčany - Tatra  49:5 (pětky 7:1)
Vyškov - Sparta  36:7 (pětky 6:1)
Praga - Slavia  66:28 (pětky 10:4)
Konečné pořadí:  
1. Praga Praha, 2. Slavia Praha, 3. JIMI RC Vyškov, 4. Sparta Praha, 5. RC Mountfield 

Říčany, 6. Tatra Smíchov 

Ragbyový Pohár Prahy 9 obhájili hráči Pragy 
Ragbyová extraliga po šesti odehraných kolech byla poslední říjnovou sobotu pro 

rok 2011 uzavřena. Neporazitelnost na podzim předvedli hráči Mountfieldu Říčany, 
ale Středočeši mají zdatné pronásledovatele v podobě finalistů z posledního play off, 
hráčů Slavie Praha a ještě borců Rental.cz Havířova. Třetí Praga a čtvrtý tým Sparta  
z posledního ročníku přezimují na čtvrtém a šestém místě. 

Poslední kolo ragbyové extraligy roku 2011 však mělo na programu ještě jednu 
zvláštnost. Tradiční soupeři z Prahy 9 Praga a Sparta se v posledním kole roku 2011 
spolu utkali o tradiční Vysočanský pohár a to není jen tak obyčejné utkání.

„Tady totiž nerozhoduje, který z týmů má lepší postavení v tabulce ani jiné statistiky. 
Souboj o Pohár Prahy 9 má svoji zvláštní atmosféru,“ upřesnil náladu provázející derby 
legendární ragbista Pragy Karel Brejla.  

Proto se Sparta, která nebyla favoritem, pustila do svého tradičního soupeře s tako-
vým nadšením, že to nikdo nepředpokládal. Po třiceti minutách hry vedli hosté 15:0  
a diváci byli skutečně hodně překvapeni. 

Pragováci stačili sice do poločasu snížit náskok hostujícího týmu na rozdíl pouhé pět-
ky, ale jejich šťastné chvíle nastaly až po změně stran, kdy dvojice bodujících spojek 
Pavel Syrový a Tomáš Forst dosáhla vedení 30:15. Ovšem poslední změnu ve výsledku 
zaznamenala Sparta, kterou jen jediný bod dělil od zisku jednoho bonusu do tabulky, 
neboť za prohru o osm bodů se už nic nepřidává.

„Bojovali jsme s tím, co jsme měli k dispozici,“ přiznal po utkání Petr Michovský, kouč 
Sparty oslabené o zraněné hráče, který současně po skončení podzimní části soutěže 
vyhlásil pro své svěřence měsíc klidu.

„Pohár už hodně dlouho nezměnil držitele,“ připomněl pravidelné výhry Pragy nad 
Spartou kapitán vítězů Pavel Syrový. 

„Rád chodím mezi ragbisty a sleduji nejenom derby týmů z Prahy 9, ale i jejich další  
utkání. Byl jsem také stálým televizním divákem MS, které bylo úžasné,“ řekl mís-
tostarosta Prahy 9 Adam Važanský, který také vítězům Vysočanský pohár předal.

„Viděl jsem dva semifinálové zápasy MS přímo na Novém Zélandě na vlastní oči. 
Zájezd jsem dostal od synka sedmdesátinám a musím přiznat, že to byl nádherný 
dárek s mnoha úžasnými zážitky,“ pochlubil se po derby Praga - Sparta tradiční divák 
ragbyových utkání, bývalý hráč Pragy a reprezentant Karel Brejla. Slibuje si, že právě 
MS přivede k ragby další zájemce. 

Praga - Sparta Praha 30:22 (10:15)
Pětky 3:3
rozhodčí Heřman – Haitman, Prudel
Body: Syrový 5 (3P), Forst 15 (3KP, 3TK) - Schneider 7 (2KP,1TK), Loutocký 5, Fojtík 

5, Okleštěk 5
Tabulka, která bude platit až do března 2012:
1. Mountfield Říčany 6 6 0 0 183:53 26
2. Slavia Praha 6 5 0 1 161:95 24
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3. Rental.cz Havířov 6 4 1 1 135:112 21
4. Praga Praha 6 3 0 3 147:156 15
5. Tatra Smíchov 6 2 1 3 148:114 12
6. Sparta Praha 6 1 0 5 110:139 6
7. Dragon Brno 6 1 0 5 74:166 6
8. JIMI RC Vyškov 6 1 0 5 92:215 5

Speed badminton
Český speed badminton má kořeny na „devítce“

Speed badminton je nejmladším raketovým 
sportem, který vznikl v roce 2001 v Němec-
ku. Od roku 2004 se šíří i v České republice. 
Česká asociace speed badmintonu má sídlo  
v Praze 9, Ocelářské ulici 9 a na „devítce“ se 
v listopadu bude také konat mezinárodní 1. 
Czech Open Speedminton 2011.

Je málo těch, kdo by nezkoušel hrát bad-
minton, a málokdo zůstal v klidu, když mu 
košíček zanášel vítr. U speed badmintonu se 
vám to nestane. 

„Speedery jsou vyvinuty tak, že jejich váha 
a tvar je dělá aerodynamičtějšími než bad-
mintonový míček, jsou odolné vůči větru díky 
své vyšší váze a menšímu košíčku. Létat tak 
mohou na mnohem větší vzdálenosti a jejich 
dráha je přesnější,“ vysvětluje Roman Suchel 
z České asociace speed badmintonu (ČASB). 

Hráči speed badmintonu stojí každý ve 
čtverci o straně 5,5 metru vzdálených od sebe 
12,8 metru. Venku je můžete postavit kdeko-
liv – tenisovým kurtem počínaje a travnatým 
povrchem v parku konče, protože přenosný 
kurt (tzv. easy court) je vyrobený ze silných 
skládacích pásků, které lze připevnit k většině 
typům povrchů pomocí ukotvovacích kolíků. 

Pravidla hry
Set končí, když jeden z hráčů dosáhne  

16 bodů. Pokud mají oba hráči shodně 15 
bodů a více, hra pokračuje, dokud jeden z hráčů nedosáhne dvoubodového rozdílu. 
Zápas je na tři vítězné sety.

Hráči losují o první podání, potom se střídají po třech podáních. Každé podání se 
počítá. Při shodném skóre 15:15 se podání střídá po každém bodu. Při podání si může 
hráč zvolit pole, ze kterého podává – buď z vnitřku hracího pole za podávací čarou  
a podání musí být spodem, nebo za zadní čarou, kde může podávat nad hlavou. Stra-
na, která prohrála set, v následujícím začíná podávat. Podávací čára je vyznačena 
přerušovaně a je tři metry od přední čáry pole.

Hráči mění strany po každém setu, aby si zajistili stejné hrací podmínky.

Body
Počítá se každý úder, který nebyl správně vrácen. Body jsou udělovány v těchto pří-

padech:
• špatné podání
• speeder (hrací míček) se dotkl země
• speeder přistál v hracím poli nebo na čáře a nebyl vrácen
• speeder přistál mimo hrací pole
• hráč se dotkl dvakrát speederu při jednom úderu
• kontakt speederu s tělem hráče
Pokud hráč vrátil speeder, který letěl mimo hrací plochu, pokračuje se ve hře.

Takhle se hraje speed badminton
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Kdekoliv a kdykoliv
V ČR existuje zatím šest klubů, z toho tři v Praze. „Speed badminton je však u nás 

hodně rozšířen coby rekreační sport,“ konstatuje Marcel Patěk z ČASB. „Můžeme říci, 
že zcela vytlačit badminton, protože speed badminton lze hrát kdekoliv a kdykoliv, 
dokonce i v noci se svítícím míčkem. Navíc základní vybavení pro speed badminton lze 
pořídit už od tisíce korun.“ 

Přijďte do Podvinného Mlýna na mistry
Letos v létě se v Berlíně uskutečnilo první mistrovní světa ve speed badmintonu. 

A světovou špičku v tomto sportu můžete vidět 19. listopadu také v Praze 9 v Aréně 
Sparty Podvinný Mlýn, Kovanecká 2295/9. 1. Czech Open Speedminton 2011 začíná 
v 10 hodin. Semifinále a finále je plánováno mezi 16 a 19 hodinou, výsledky budou 
vyhlašovány od 19 hodin.  

„Tento první mezinárodní turnaj u nás je koncipován jako tisícibodový turnaj, což 
znamená, že jeho vítěz si připíše 1000 bodů v hodnocení světového žebříčku. To je 
dobrý důvod, aby k nám přijeli medailisté z mistrovství světa,“ dodává Roman Suchel. 
Takže se těšte na mistrovskou hru v podání nejlepších speed badmintonistů z Němec-
ka, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie. 

Taekwon-do 
Škola Taekwon-do Dan-Gun má vicemistra Evropy 2011

  17. Mistrovství Evropy v taekwon-do se uskutečnilo 20. až 26. února letošního roku 
v hlavním městě Estonska Tallinu. Prosecký oddíl zde měl, tak jako v minulých letech, 
svého zástupce.

Tentokrát teprve čtrnáctiletého juniora Michala Radotínského, držitele I. danu. Michal 
zde nastupoval ve dvou disciplínách. Ve sportovním boji a sebeobraně, z níž si odvezl 
domů krásné druhé místo a titul vicemistr Evropy. Navázal tak na loňské úspěchy dvou 
členů Školy Dan-Gun Ivana Šípala a Ondřeje Malého, kteří na Mistrovství Evropy roce 
2010 získali v Italském městě Barletta celkem dvě stříbrné a jednu bronzovou medai-
li. 

Michal Radotínský trénuje taekwon-do na Proseku od svých osmi let a díky své píli 
a talentu byl vybrán do střediska talentované mládeže. Z něho byl zařazen do čes-
ké sportovní reprezentace. Ve středisku talentované mládeže má oddíl Dan-Gun nyní 
sedm svých členů a snad v brzké době budou následovat úspěchů Michala.

Prosečtí excelovali v Taekwondu Czech Open 2011
Prestižní mezinárodní závody v Taekwondu Czech Open 2011 se konaly ve dnech 8. 

a 9. dubna v Nymburce. Zúčastnili se jich i taekwondisté z Proseka. A protože tyto 
otevřené mezinárodní závody každý rok přitahují stále více soutěžících z nejrůznějších 
zemí, není zde o dobrou konkurenci nouze.

V soutěži měli šanci uplatnit se závodníci ze všech věkových a technických skupin. 
Celkem zde startovalo 271 soutěžících z osmi států včetně takových velmocí, jako je 
Rusko, Kanada, Grónsko, Švýcarsko, Wales. 

Prosečští taekwondisté vyslali do soutěže jedenáct svých zástupců, včetně členů Čes-
ké reprezentace a členů střediska talentované mládeže. Na závodech se sešli opravdu 
kvalitní soupeři, a tak získání tří zlatých, tří stříbrných a dvou bronzových medailí 
bylo opravdovým úspěchem. Ten jen potvrdil kvality proseckých taekwondistů, kteří 
v letošním roce oslaví dvacáté výročí vzniku taekwonda na Proseku. K tomuto výročí 
vám budeme přinášet v každém dalším čísle Devítky článek, který vám toto bojové 
umění přiblíží. 

Taekwon-do se na Proseku učí už dvacet let
Když bylo v dubnu roku 1955 korejským generálem Choi Hong hi (1918 - 2002) popr-

vé oficiálně představeno veřejnosti moderní umění sebeobrany pod názvem taekwon-
do, nikdo netušil, jak populárním se jen za několik málo let stane. Dnes jej aktivně 
vyznává přes 100 milionů lidí po celém světě. Jeho příznivci na Proseku v Praze 9 
nejsou výjimkou.

Smyslem taekwonda bylo vytvořit velice účinné bojové umění sebeobrany, které by se 
dalo použít v dnešní moderní době a které má možnost naučit se každý (v rámci svých 
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schopností, samozřejmě). Neméně důležitým prv-
kem výuky je také aspekt morálních principů, 
který má tvořit člověka čestnějšího, zdvořilejší-
ho, vytrvalejšího, sebevědomějšího ap. Typické 
je dnes taekwon-do především svou velkou silou, 
dokonalou technikou nohou, rychlostí, obratností 
a tak není nic překvapujícího, že i v mnoha mimo 
asijských zemích je taekwon-do mnohem popu-
lárnější než ostatní bojová umění. 

Mezi hlavní přednost výuky taekwonda patří 
jeho ucelená a dokonalá skladba, která zaručuje 
neustálou možnost zdokonalování se v technikách 
po mnoho let nebo i celý život. Základním prv-
kem výuky je nácvik základních technik. Po zvlád-
nutí určité skupiny základních technik jsou tyto 
sdruženy do sestav, tzv. tulů. Těchto tulů je cel-
kem 24 a jsou rozděleny podle náročnosti. 

Z armády mezi civilisty
Zpočátku se taekwon-do zavádělo především 

jako armádní způsob boje, dnes však již můžete 
toto umění cvičit pod civilní mezinárodní federací 
ITF. Tato organizace zajišťuje pro své členy výuku 
taekwonda po celém světě (pomocí mezinárod-
ních instruktorů), růst technické vyspělosti cvi-
čenců (existuje zde 10. žákovských barevných stupňů „kup“ a 9. mistrovských černých 
stupňů „dan“) a také pořádá nejrůznější mezinárodní semináře a soutěže v taekwondu 
včetně oficiálního mistrovství světa.

V České republice se taekwon-do ITF cvičí od roku 1987, na Proseku od roku 1991, 
a v současnosti jsou čeští cvičenci taekwonda ITF sdruženi především pod Českým 
svazem Taekwon-Do ITF ve 32 registrovaných školách. Dohled nad výukou v České 
republice má již od roku 1987 korejský mistr Hwang Ho-yong (8. dan).

V prosecké škole Taekwon-do Dan-Gun se rodí mistři světa  
i si tady můžete jen zacvičit

Prosecká Škola Taekwon-do Dan-Gun z Pro-
seka oslaví začátkem října 20. výročí svého 
založení. To byl důvod, proč jsme položili něko-
lik otázek hlavnímu trenérovi a zakladateli této 
školy Petru Poklopovi, který je zároveň meziná-
rodní instruktor v taekwondu a nositel V. danu.  

Jaké byly začátky taekwonda na Proseku a co 
vás vedlo k založení  oddílu v Praze 9?

Když jsem se v létě 1991 na popud mého 
trenéra, korejského mistra Hwang Ho Yonga 
rozhodl otevřít oddíl taekwonda, byla to z mé 
strany trochu troufalost. Bylo mi devatenáct let  
a neměl jsem žádné zkušenosti jako trenér, ale 
ani jako manažer nově vznikajícího subjektu. 
Všechna jednání byla svízelná, protože kdo věří 
devatenáctiletému vedoucímu klubu, který v té 
době vypadal na šestnáct. Oddíl málem nevzni-
kl, protože legislativa před dvaceti lety nebra-
la na vědomí realitu pro nově vznikající sporty  
a spoustu předpisů nebylo možné spl-
nit. I inzerce byla díky financím minimál-
ní. Měl jsem jen několik náborových pla-
kátků. Nicméně hlad po bojových sportech  
v té době byl opravdu velký. Obrovský 
zájem o taekwondo se ukázal hned na prv-

ním náboru, kdy nováčci museli čekat několik hodin na zápis. Oddíl začínal přibliž-
ně s 80 dospělými studenty a postupem času se začal rozšiřovat i podle technic-
kých skupin. Později jsme otevřeli i dětské skupiny. Začali trénovat v jiných lokalitách  

Momentka z tréninku

Petr Poklop
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a v jiných městech, ale po nějaké době jsme veškerou energii nasměrovali jen na Pro-
sek.

Čím se po dvacetiletém působení můžete pochlubit? 
Rád vzpomínám na první zkoušky na černý pás mých prvních studentů. Byla to 

srdeční záležitost. Nyní už jsou z nich trenéři a trénují i své vlastní ratolesti. Právě díky 
nim náš oddíl za dvacet let navštívilo více než 1300 cvičenců. 

V minulosti se náš oddíl několikrát stal nejúspěšnějším na Mistrovství ČR, naši svě-
řenci získali tituly mistři republiky, mistr a vicemistr Evropy a světa. Naši talenti jsou 
zařazeni do Střediska talentované mládeže Prahy, což je výběr nejtalentovanějších dětí 
a juniorů z Prahy a dále působí i v české reprezentaci. V roce 2007 mezi nás zavítal 
prezident ČR Václav Klaus a naši členové pro něho připravili exhibiční ukázku. 

V současné době jsme co do počtu studentů druhým největším oddílem v ČR. Díky 
podpoře vedení gymnázia, kde trénujeme, jsme si mohli vybudovat zrcadlový sál  
s tatami a pomůckami pro taekwondo. Dokonce je podle našeho oddílu pojmenována 
nově vzniklá ulice v Praze. Ale nejdůležitější je, že zájem o prosecké taekwondo neu-
padá, což je asi nejlepší vizitka naší práce.

Kolik technických a věkových skupin máte v oddílu?
Po dvaceti letech jsme se rozšířili do dvou věkových kategorií - děti a dospělí. Děti 

jsou dále rozděleny na tři skupiny včetně přípravky, dospělí do třech technických sku-
pin. Od začátečníků přes mírně pokročilé až po skupinu nejvyšší, zahrnující černé 
pásky. 

Co nabízíte nováčkům?
Především zodpovědnou práci trenérů. Prestižní oddíl s mnohaletými zkušenostmi  

a s dostatečně velkou členskou základnou, která garantuje rozdělení cvičenců nejen 
podle věku, ale i podle technických stupňů. Máme pro nováčky zkušební bezplatné tré-
ninky. Je potřeba, aby si vyzkou-
šeli, zda je pro ně taekwon-do 
to, co hledali. Aby po několika 
měsících nezjistili, že jim toto 
bojové umění nevyhovuje. Pro 
rodiče je také důležité, aby 
se přišli podívat, zda přístup  
k jejich dětem a výuka je to, 
co očekávali a dítěti nenutili 
něco, co ho nezajímá. Mohli by 
mu tak do budoucna znechutit  
i jiné sportovní aktivity. Pro děti 
ve věku 6 až 11 let máme dět-
skou přípravku se všeobecnou 
motorikou pohybu, samozřej-
mě zaměřenou na taekwon-
do, a tak je velice nenásilnou 
formou seznamujeme s tímto 
korejským bojovým uměním. 
V dnešní době se totiž bohužel stává, že i desetileté děti neumí obyčejný kotrmelec. 
Nemají totiž absolutně žádné pohybové návyky. Bohužel tento trend se v dnešní pře-
technizované době stále více prohlubuje.

Jak staří cvičenci do vašeho oddílu chodí?
Standartně přijímáme děti od šesti let, výjimečně i pětileté, u nichž však nejdříve 

zkoušíme jejich věkovou dospělost. Tedy zda dokáží dostatečně reagovat. Náš nejstarší 
aktivní člen je 53letý a shodou okolností letos v srpnu skládal zkoušky na černý pás.

Tenis
Tenisová škola Tallent

JARNÍ TRIMEST tenisových kurzů, který začíná 18. dubna, připravuje Tenisová škola 
Tallent. 

Pro všechny předškoláky, školáky i dorost jsme již nyní připravili zdarma ukázkovou 
hodinu (termín vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech).

S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech svě-

Mladí bojovníci - základní výcvik
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řenců do cvičení a her po celou 
dobu tréninku. Děti se při tré-
ninku a vzájemných utkáních 
učí umění fair-play, vytrvalosti 
a soustředěnosti. Tenis podpo-
ruje rozvoj dítěte, jeho pohy-
bové, ale i psychické schopnos-
ti. Tím nejlepším, co můžeme 
našim dětem dát, je pohyb  
a pokud vaše dítě není na 
kolektivní sporty, tenis je ideál-
ní alternativou.

Kromě tenisových kurzů jsme 
pro všechny dívky a kluky bez 
ohledu na věk, ale i celé rodiny, 
připravili program na celé léto 
v podobě příměstských tábo-
rů, tenisových táborů a campů. 
Např. tenis a moře, tenis a hor-
ská kola a další. 

Ukázkové odpoledne s tenisem
Tenisová škola Tallent připravila pro všechny holky a kluky bez rozdílu věku ukázkové 

tenisové odpoledne ve SC Prosek ve čtvrtek  15. 9. od 15.00 a v Tenisovém centru 
Černý most ve čtvrtek 15. 9. od 18.00. Přijďte se seznámit se základy tenisu a alespoň 
na chvilku si vyzkoušet jaké to je být malou Kvitovou nebo Berdychem. 

Uvidíte, jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpovíme dotazy týkající se tenisu.  
V rámci doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy.

Přesvědčte se, že tenis je pro děti vhodná mimoškolní sportovní aktivita. Jde o indi-
viduální sport, který je učí vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair play. Zároveň pod-
poruje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti. Neváhejte tedy  
a společně s rodiči přijďte strávit příjemné sportovní odpoledne.

Novinkou v tomto školním roce jsou trigolfové kurzy pro děti.

Zajímavosti
Nejen nejúspěšnější hokejisté světa ve Vysočanech

Kde se v Praze 9 scházejí nejúspěšnější sportovci? V O2 areně. Není divu, že jejími 
branami od září do konce roku prošlo více než čtvrt milionu diváků. 

„V říjnu dokonce padl rekord a desátý měsíc roku 2010 se stal s 86 tisíci diváky nej-
úspěšnějším říjnem v historii arény,“ říká tiskový mluvčí O2 areny Jan Tuna.

Připomeňte nejatraktivnější akce loňského roku…
Střídali se tu nejlepší hokejis-

té světa, legendy světové, české 
a slovenské hudby a samozřej-
mě hokejová Slavia. Jen namátkou 
ty největší a nejúspěšnější akce,  
z nichž některé by se bez O2 areny 
v ČR konat vůbec nemohly: Zahájení 
NHL, které si její vedení chválilo jako 
nejlepší z celé Evropy, Lady Gaga, 
Joe Cocker, Sting, Santana, Guns 
N´Roses, Elán, 50 let bigbítu, Cirque 
du Soleil, FMX Gladiator Games  
a  další. A nezapomínáme ani na 
obyvatele Prahy 9 – senioři si mohli 
prohlédnout zákulisí a děti ze ZŠ si  
v aréně zabruslily a zasoutěžily.

Na co se můžeme těšit letos?
V roce 2011 se diváci mohou těšit 

Tenisová škola Tallent

Kylie Minoque v O2 Aréně - březen 2011
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např. na dokonalou show Kylie Minogue, Roxette, ABBA the show, Sade, Rogera Water-
se a lahůdkou bude Symfonie tisíců Gustava Mahlera v rámci Pražského jara. 

Dnes se všechno přepočítává na peníze. Jak si vedete z ekonomického hle-
diska? 

O2 arena dosud přinesla českým veřejným rozpočtům podle propočtů společnosti 
KPMG bezmála 5 miliard 387 milionů korun a zajistila v přepočtu zhruba 19,5 tisíce 
plných ročních pracovních úvazků. Jako jediná aréna v ČR přitom nečerpala a nečerpá 
ani korunu z veřejných peněz. 

Lední hrátky v O2 areně pro žáky základních škol
Již sedmý ročník Ledních hrátek v O2 areně pořádaných Městskou částí Praha 9 spolu 

s občanským sdružením SAM a spol. se uskutečnil 22. února.
Celkem 156 žáků ze základních škol zřizovaných MČ Praha 9 a žáci ze ZŠ Gene-

rála Janouška si mohli nejen 
zabruslit, ale sdružení SAM 
a spol. pro ně připravilo také 
zábavné soutěžní klání. Každá 
škola ze svého středu vybra-
la šest odvážlivců, kteří zdo-
lávali mnohdy nelehké úkoly, 
jako závody v rychlobruslení 
či slalom s hokejkou a pukem 
mezi kužely. Slalom patřil spíše  
k těm těžším úkolům, neboť 
soutěžící si sami vyzkoušeli 
dovednost hokejisty, která se 
nám v roli diváků zdá obvykle 
velmi jednoduchá. 

Nejzajímavějším soutěžním  
úkolem bylo psí spřežení.  Dva 
dobří bruslaři měli za úkol 
dopravit svého mašéra do cíle 
co nejrychleji a mašér se musel 
svých saní přidržovat tak, aby 
nevypadl a nezpůsobil kolizi s jiným družstvem. Soutěže Byly provázeny bouřlivým 
skandováním, které podněcovalo k co nejlepším bruslařským výkonům. Celé odpolední 
klání vyvrcholilo vyhlášením výsledků všech soutěžních družstev a předáním pamět-
ních listů. 

Nejúspěšnějším se stal soutěžní tým ze ZŠ Špitálská. Gratulujeme však nejenom 
jemu, ale i všem soutěžícím, protože výsledky se v průběhu každého klání měnily a až 
do poslední chvíle nebylo jisté, kdo nakonec vavříny vítězství získá.

Na Proseku se daří nejen fotbalu 
Na možnosti tělocvičného vyžití obyvatelé Proseka a Střížkova moc žehrat nemusejí. 

K dispozici je jim tady už 106 let SK Prosek Praha, největší sportovní klub na území 
Prahy 9. 

I když známější je možná stále ještě spíš pod názvem Kompresory, který získal  
v roce 1966 díky patronátu jednoho ze závodů ČKD. Od roku 2004 už nese znovu svůj 
původní název.

Praha 9 má dva velké sportovní kluby. Dělí je značný výškový rozdíl a spojuje estaká-
da. „Dole“ ve Vysočanech je to TJ Praga, jehož vlajkovou lodí je extraligový tým ragby, 
„nahoře“ SK Prosek Praha. 

„V současnosti máme necelých sedm set členů, kromě toho tady jsou zhruba dvě 
stovky fotbalistů Bohemians Praha. Za socialismu, tedy v dobách, kdy jsme se jmeno-
vali TJ ČKD Kompresory, nás byly dva tisíce. Nejvíc členů měl turistický oddíl, ten tu 
už nemáme. Lidé dnes nemají na takové aktivity moc času,“ tvrdí 69letý předseda SK 
Prosek Praha Jaroslav Vojtěch.

Sportovní areál jeho klubu se nachází v Lovosické ulici. I ona svojí délkou dělá čest 
ustálenému rčení „dlouhá jako Lovosice“. Na rozdíl od TJ Praga nemá SK Prosek Pra-
ha žádný hvězdný oddíl, který by se hřál na výsluní vrcholového sportu. Profesionály 

Bruslení v O2 aréně
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jsou de facto jen fotbalisté, ti už ale šestým rokem hrají pod názvem Bohemians Pra-
ha (předtím FC Střížkov Praha 9) a v předešlých dvou ročních startovali v Gambrinus 
lize.

„I my se můžeme pochlubit družstvem v nejvyšší soutěži. Jsou jimi naše mladé bas-
ketbalistky, startující v extralize mladších dorostenek,“ sděluje pan Vojtěch. „Z minu-
losti pak máme dokonce mistryni republiky ve sportovní gymnastice Veroniku Entliche-
rovou. Bylo to na počátku devadesátých let, titul tenkrát získala ještě jako členka ČKD 
Kompresory.“ Ostatně pod stejným názvem hrávali svého času i fotbalisté a je známo, 
že v Kompresorech začínal coby žáček reprezentační kapitán Tomáš Rosický.

V kategorii dospělých sportovců je pod hlavičkou SK Prosek Praha v současnosti zná-
mý především tým volejbalistů, který je účastníkem I. ligy, tj. druhé nejvyšší soutěže. 
O soutěžní stupínek níž působí basketbalistky ženy.

Skvělé výkony podává letos smíšený tým badmintonu, vítěz západní skupiny I. ligy 
(stejně jako u volejbalu rovněž druhé nejvyšší soutěže). V nesmírně dramatické nad-
stavbové části, jež se konala právě v hale v Lovosické ulici, si zajistil postup do baráže 
o účast v extralize, když za sebou nechal týmy Chemičky Ústí nad Labem a SKB Český 
Krumlov. Proseckým badmintonovým oddílem „prošel“ mj. i Petr Koukal, nejlepší Čech 
v tomto sportu, který nedávno přemohl rakovinu. Baráž o účast v extralize badminto-
nu se hraje koncem května, zúčastní se jí ještě týmy Orlová-Lutyně a Brno-Jehnice B.  
Pokud by to vyšlo a Prosek postoupil mezi elitu, jednalo by se o vpravdě historický 
počin.

„Ve všech třech sportech, tedy basketbalu, volejbalu i badmintonu, jsme přitom začí-
nali v těch nejnižších pražských soutěžích,“ zdůrazňuje pan Vojtěch. Některé jiné oddí-
ly pod křídly Kompresorů a Proseka už bohužel zanikly, konkrétně kulturistika, šerm 
a zmíněná turistika. Z odboru turistiky ale vznikl odbor ZPS, tj. cvičení pro osoby se 
změněnou pracovní schopností. A to je nepochybně velmi záslužný počin.

Jaroslav Vojtěch sám o sobě tvrdí, že spíš než šéfem je koordinátorem jednotlivých 
sportovních oddílů, jež se o sebe musejí umět z valné části postarat samy. Vlastně je 
jediným klasickým funkcionářem SK Prosek Praha, k ruce má už jen účetní Věru Saj-
frtovou. Ono zajistit fungování sportovních oddílů je dnes složité, klub má však dobré 
vztahy s radnicemi ve Vysočanech i v Letňanech. A proč s oběma? Protože napříč 
sportovním areálem SK Prosek Praha vede čára katastrálního výměru, jež stanovuje 
hranice Střížkova a Letňan.

„Naším největším kapitálem jsou však obyvatelé pětatřicetitisícového proseckého 
sídliště,“ dodává živoucí ikona SK Prosek Praha Jaroslav Vojtěch.

SK Prosek Praha
založen: 1905
sídlo: tělocvična na Proseku, Lovosická 559, Praha 9
počet členů: 673
počet oddílů: 8 (volejbal muži, basketbal ženy, badminton, nohejbal, tenis, sportovní 

gymnastika, sport pro všechny, UZPS-vnitřně postižení)

Absolutní vítězka Olympiády seniorů je z Prahy 9
Olympiádu pro seniory uspořádala MČ Praha 18 u příležitosti Mezinárodního dne seni-

orů na hřišti SK Prosek 14. září a pochopitelně nechyběl ani tým reprezentující Prahu 9. 
Vybojoval zlato a tři stříbrné medaile.

V družstvech obsadila Praha 9 třetí místo za Letňany a Kbely, za ní skončil tým Čako-
vic. Ovšem absolutní vítězkou podle počtu získaných bodů v šesti disciplínách se stala 
naše Anna Vojáčková. Ta také byla nejlepší v disciplíně stavba korálů na čas. Druhé 
místo v téže kategorii obsadila Edita Žáková z „devítky“. Dvě stříbrné medaile pro naší 
městskou část pak vybojoval František Kozár v pétanque a ruských kuželkách. Nezbý-
vá než konstatovat, že reprezentanti „devítky“ do písmene naplnili svůj bojový pokřik: 
„Přestože jsme nechtěli, tak jsme tady, maskota tu máme a zadarmo vám nikomu nic 
nedáme“.

Mládežnický volejbal na Proseku 
Sezona chlapeckého volejbalového oddílu SK Prosek Praha zahájila soustředěním na 

konci srpna ve Zruči nad Sázavou. Od prvních zářijových dnů startuje činnost všech 
mládežnických celků. 

V přípravce, mladších a starších žácích, kadetech a juniorech se naši trenéři starají  
o více než 70 svěřenců ve věku od 10 do 19 let. 
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V nové sezoně chystáme novinky v podobě snížení věkové hranice našich nejmen-

ších svěřenců na 8 let a spolupráci s Beach klubem Ládví. Naplno bude do přípravy 
mládežníků zapojen barevný minivolejbal, který je určen i pro děti z prvního stupně 
základních škol.

Sociální péče
Vydařené Letní slavnosti seniorů

Letní slavnosti seniorů se na „de-
vítce“ letos konaly již podruhé, a to 
27. a 28. května, v režii hudebníka 
Petra Soviče a Střediska sociálních 
služeb Prahy 9. Patronkou dvouden-
ní akce byla herečka Miriam Kantor-
ková. 

Ve dvou odpolednich si přišli na 
své senioři – milovníci dobré zábavy 
i jejich rodiny. Na zahradě Domova 
seniorů v Novovysočanské i zahradě 
Klubu seniorů v Harrachovské zně-
ly krásné písně a rozprávění plné 
humoru i slov, jež hladí po duši. 

Ve Vysočanech 27. května hrála 
Žižkovanka Petra Soviče, vystoupi-
li zpěváci Milan Černohouz, Lukáš 

Kumpricht, Ondřej Ruml, pobavily herečky Květa Fialová a Naďa Konvalinková, zatan-
covaly Meduňky a další…

Během odpoledne proběhne 
i prezentace výrobků a akti-
vit Střediska sociálních služeb  
a dalších organizací poskytují-
cích sociální služby. 

Na Proseku 28. května se 
představili klavíristka Laura 
Kaufmann, se staropražskými 
písněmi Pražský Šraml, dále 
Komorní soubor Basfifa. He-
rec Miroslav Dvořák provedl 
operetou, šansony Honza Rou-
šar a Václav Tobrman, jazzem  
a swingem Golden Big Band 
Praha a Lucie Černíková… 

Součástí bohatého doprovod-
ného programu bylo například 
měření tepu a tuku, ukázka 
první pomoci, ochutnávka vín, výstava obrazů, výstava výrobků seniorů.

Partnerem projektu je Městská část Praha 9, Český červený kříž, ozvučení Damp  
a vinné sklepy Lechovice. Mediálním partnerem je rádio Dechovka.

Denní stacionář v Hejnické v novém
Komplexní rekonstrukce bývalé centrální budovy penzionu v Hejnické ulici na Stříž-

kově, která probíhala od roku 2009, je u konce.  V budově vznikl denní stacionář pro 
osoby s alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. V novém je také Zdra-
votnická záchranná služba hl. m. Prahy na Poliklinice Prosek. 

Denní stacionář pro osoby s alzheimerovou chorobou
„Vzhledem k současnému demografickému vývoji a jeho další perspektivě víme, že 

populace v Praze 9 stárne. Jednou z priorit v této oblasti, kterou ODS na ´devítce´ 
prosazuje, je komplexní péče o seniory. Do tohoto záměru spadá také otevření Denní-

Kapela Žižkovanka

Klienti Domova seniorů v Novovysočanské ulici
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ho stacionáře v Hejnické ulici na Střížkově pro dvanáct osob s Alzheimerovou choro-
bou nebo jiným typem demence, tedy lidi, kteří nejsou soběstační a potřebují pomoc 
druhých,“ konstatuje radní Prahy 9 zodpovědný za oblast zdravotnictví a sociální péče 
Ing. Jaroslav Tomšů. 

Senioři tady mohou ve všední dny trávit svůj čas, kdy se o ně nemůže postarat 
rodina či blízká osoba. Ve stacionáři jim bude poskytnuta pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, v případě potřeby pomoc při osobní hygieně, mohou se 
zde najíst, k dispozici jim jsou vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické 
činnosti. „Cílem Denního stacionáře Hejnická je poskytovat takovou sociální službu, 
aby jeho klienti mohli co nejdéle žít ve svých domovech, tedy oddálit dobu, kdy budou 
z důvodu svého zdravotního stavu a nesoběstačnosti nuceni hledat pomoc v některém 
z ústavů,“ shrnuje Jaroslav Tomšů. 

Od poloviny srpna probíhal v Hejnické zkušební provoz denního stacionáře a zkušeb-
ní provoz kuchyně, přitom finišovaly práce na posledních úpravách, opravách nedoděl-
ků a dovybavování budovy. Zároveň s tím se ladí spolupráce mezi Střediskem sociál-
ních služeb Městské části Praha 9, které denní stacionář provozuje, a firmou Societa  
o. p. s., jež dopravuje zdravotně postižené do stacionáře. Objekt začíná sloužit také 
jako centrum pečovatelské služby.

Oba objekty, Denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem 
demence v Hejnické i nová Zdravotnická  záchranná služba hl. m. Prahy na Poliklinice 
Prosek, budou slavnostně otevřeny v polovině září za přítomnosti představitelů hlavní-
ho města Prahy a Městské části Praha 9.

Hejnická: Denní stacionář pro lidi postižené Alzheimerovou  
chorobou a centrum pečovatelské služby Prahy 9

V současnosti trpí Alzheimerovou chorobou každý dvacátý člověk starší 65 let. One-
mocnění ale není strašákem jen pro ty nejstarší. Při dědičném výskytu může ojedi-
něle postihnout i mladší osoby. Demenci má dokonce více než čtvrtina obyvatelstva 
starších 85 let, z čehož uvedená nemoc se na tom podílí přibližně z pětapadesáti pro-
cent. Přitom stacionářů či podobných zařízení pro takto nemocné je v celé republice 
nedostatek. V Praze jsou zaregistrována pouze čtyři. To byl také důvod, proč se v roce 
2007 Městská část Praha 9 rozhodla denní stacionář pro lidi postižené Alzheimerovou 
chorobou otevřít.

Denní stacionář v Hejnické byl uveden do zkušebního provozu už 15. srpna. V pon-
dělí 19. září při jeho slavnostním otevření přestřihli pásku pražský primátor Bohuslav 
Svoboda a starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím za přítomnosti poslankyně Parlamentu ČR 
Lenky Kohoutové, senátora Tomáše Kladívka a představitelů Městské části Praha 9.

Cílem je, aby si senioři co nejdéle udrželi své dovednosti
Denní stacionář pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou nebo podobným typem 

onemocnění je ambulantní sociální službou poskytovanou Střediskem sociálních služeb 
Městské části Praha 9. Senioři, jichž je zde v současné době dvanáct, zde mohou trá-
vit dny v moderním prostředí, které je přizpůsobené jejich potřebám. Přímou péči jim  
v pracovní dny, kdy se jim nemohou věnovat rodinní příslušníci, poskytují tři pracovníci 
v sociálních službách a sociální pracovnice. Klienti sem mohou docházet po uzavření 
Smlouvy o poskytování sociální služby v Denním stacionáři Hejnická ve dny, které si 
předem se sociální pracovnicí sjednají. 

„Naším cílem je poskytovat takovou podporu, abychom co nejdéle udrželi schopnosti 
a dovednosti našich klientů, kteří tak mohou co nejdelší dobu žít ve svých domovech 
bez nutnosti využít pobytové sociální služby,“ konstatuje ředitelka Střediska sociálních 
služeb Praha 9 Michaela Žáčková a dodává, že stacionář je otevřen vždy od 6.30 do 
17.30 hodin a klienti tu mohou odebírat celodenní stravu, nebo jen jednotlivá jídla 
podle svého výběru. Den pobytu tu přijde na 200 až 1000 korun podle toho, jakou péči 
vyžaduje onemocnění klienta či jaké služby využívá. 

Co stacionář nabízí
Příjemné a vlídné prostředí denního stacionáře je účelově vybaveno tak, aby se tu 

klienti cítili co nejlépe. Většina aktivit, které vedou pracovníci v sociálních službách, 
se odehrává ve společenské místnosti. Jedná se především o lehké kondiční cvičení, 
trénování paměti, hraní stolních her. Klienti se v této místnosti také stravují. K potřeb-
nému odpočinku v průběhu dne je jim k dispozici relaxační místnost. Ta je vybavena 
polohovacími křesly, televizí a knihovnou. Klienti se také mohou účastnit, s pomocí 
pracovníka v sociálních službách, ergoterapie. „Stacionář jsme vybavili kuchyňskou 
linkou, ve které si mohou připravovat drobné občerstvení nebo péct moučníky. V pří-
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padě zájmu je také možnost využít výtvarnou dílnu. Klienti se zde pod vedením zkuše-
né pracovnice mohou věnovat výtvarným činnostem, zkoušet nové výtvarné techniky 
apod. Krásná terasa zase slouží pro odpočinek ve venkovním prostředí jako bezpečný 
pobyt venku,“ vypočítává Michaela Žáčková a dodává: „Aby byla naše služba komplet-
ní, zajistili jsme dopravu do a z denního stacionáře v případě, že o to klient projeví 
zájem.“

Jak to začalo
Objekt v Hejnické ulici byl v minulosti využíván jako centrální budova bývalého pen-

zionu pro seniory. Zákon v roce 2007 penziony zrušil, z domů v jeho okolí se sta-
ly nájemní byty prioritně určené pro seniory a centrální budova byla uzavřena. Po 
složitých jednáních s pražským magistrátem, jemuž objekt patřil, se podařilo budovu 
získat do majetku Městské části Praha 9 a v průběhu dvou let i zrekonstruovat.

„Od nápadu, který byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 9 v roce 2007, po otevření 
tohoto centra sociálních služeb však uběhlo tři a půl roku,“ upřesňuje Tomáš Portlík, 
místostarosta „devítky“ odpovědný za oblast financí a spolu s bývalou místostarostou 
a dnešní zastupitelkou Evou Gorčíkovou duchovní otec centra. „Říká se, že na počát-
ku každého úspěšného projektu stojí čtyři teze - nápad, nemovitost, kapitál a inte-
lekt, tedy parta, která dokáže nápad realizovat. Když jsme získali objekt v Hejnické  
a finanční podporu ve výši 32 milionů korun od magistrátu, protože samotná rekon-
strukce za víc než 58 milionů korun byla jen pro městskou část neúnosná, měli jsme  
v rukou všechny trumfy,“ usmívá se Tomáš Portlík. 

Centrum pečovatelské služby
Budova v Hejnické bude sloužit výhradně seniorům a osobám se zdravotním znevý-

hodněním. V nástavbě je umístěn již zmiňovaný denní stacionář pro osoby s Alzheime-
rovou chorobou nebo jiným typem demence, v přízemí byla nově vybudována jídelna 
zhruba pro 50 strávníků. Vaří se podle potřeb seniorů, včetně diet – běžné, diabetické, 
šetřící, ale také žlučníkové nebo kombinovaných. Jídelnu mohou využívat obyvatelé 
z okolí, ale i klienti pečovatelské služby, kteří nechtějí být izolováni ve svých domo-
vech.  

„Nově vybudová kuchyně byla asi nejnáročnější částí, jak z hlediska projektu, tak 
finanční náročnosti,“ uvedla Michaela Žáčková. „Pečovatelská služba, která rozváží 
denně seniorům na 250 teplých obědů, neměla do současné doby adekvátní zázemí.  
V nové budově se proto spojilo několik požadavků na organizační změny a vznik-
lo moderní synchronizované zázemí, kde se čerstvě uvařená jídla hygienicky přeloží 
do připravených nádob, přes rampu v uzavřených prostorech naloží do automobilů  
a potrava může cestovat ke strávníkům. Kuchyně zároveň vaří pro příchozí do jídelny, 
pro zaměstnance a pro uživatele všech služeb, kteří jsou v budově.“

S jídelnou a uživateli pečovatelské služby souvisí i nově vzniklé pracoviště centra 
pečovatelské služby, odkud je koordinována pečovatelská služba, všichni pečovatelé, 
kteří v Městské části Praha 9 docházejí do domácností, kteří vozí obědy, doprovází 
občany k lékařům atd. 

Co se ještě chystá? 
V nejbližších měsících se budova v Hejnické naplní dalšími službami. Bude zde vytvo-

řen nový denní stacionář pro seniory, týdenní stacionář pro seniory a v souvislosti  
s poptávkou případně další služby pro seniory a veřejnost. Součástí budovy je i nově 
budovaná prodejna, která zatím nemůže být z technických důvodů zprovozněna.

Nově otevřený Klub seniorů na Střížkově
Vedení Střediska sociálních služeb MČ Praha 9 vyšlo velmi ochotně vstříc střížkov-

ským seniorům a umožnilo jim využívat v odpoledních hodinách jídelnu rekonstruova-
ného domu v Hejnické ulici ke klubové činnosti seniorů. 

Postupně se tak vrací aktivita seniorů z bývalého Penzionu pro důchodce, který byl  
v roce 2008 zrušen. Zatím byly obnoveny tyto aktivity:

Pondělí od 15.00 do 16.00 - rehabilitační tělocvik
Středa od 14.30 do 15.30 - setkání seniorů nad Biblí
Čtvrtek od 14.30 do 16.00 - klubová posezení

Rehabilitační cvičení vede zkušená fyzioterapeutka dr. Věra Filipová. Scházíme se my, 
seniorky (průměrný věk 76 let), které si chceme udržet pohyblivost a postřeh, úsměv 
a chuť být fit!
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Setkání nad Biblí. Již patnáct let se schází malé společenství seniorů s kazateli Církve 

bratrské ze Žižkova nad knihou knih, která je stále živá. Prostřednictvím výkladu teo-
logicky vzdělaných kazatelů se nám i dnes Bible stává ukazatelem cesty v obtížných 
životních situacích. Rádi mezi sebou přivítáme i další seniory, bez ohledu na to, patří-li 
k jiné církvi nebo jsou bez vyznání.

Klubové posezení se sousedy a kamarády při kávě, čaji nebo čokoládě. Vzájemné 
předávání zkušeností s ručními pracemi, popovídání o pěkných knížkách a o mezilid-
ských i mezigeneračních vztazích. A pro zájemce i možnost hraní karet, deskových her 
apod.

Volná místa v denním stacionáři ve Skloněné
Ruka pro život – občanské sdru-

žení nabízí volná místa v progra-
mu Denní stacionář pro dospělé 
spoluobčany s mentálním a kom-
binovaným postižením od 16 let 
věku.

Stacionář se nachází na adre-
se Skloněná 308/16, Praha 9 
– Vysočany. V jeho programu 
jsou zařazeny aktivity na podporu  
a rozvoj soběstačnosti a seberea-
lizace, činnost sportovního a kul-
turního charakteru, aktivity pro 
rozvoj a upevňování již nabytých 
vědomostí a schopností.

Nový Domov seniorů ve 
Vysočanech

V Praze 9 byl v  listopadu v moderním objektu otevřen nový Domov seniorů Vysočany 
s kapacitou 120 lůžek. V této souvislosti jsme o krátký rozhovor požádali jeho ředitele 
Jiřího Duška.

Komu je vysočanský domov pro seniory určen?
Bezbariérové zařízení bude zajišťovat komplexní pobytové sociální služby pro seni-

ory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči jiné osoby. 
Díky geriatrické erudici našeho 
lékaře a ošetřovatelského per-
sonálu jsme schopni poskyt-
nout kvalifikovanou péči oso-
bám trpícím demencí včetně 
Alzheimerovy choroby. Jsme 
připraveni postarat se o klien-
ty ve všech stadiích demence 
a přistupovat k nim diferen-
covaně a individuálně. Jsme si 
vědomi, že základem péče je 
podpora a rozvoj těch schop-
ností klienta, které jsou klíčové 
pro jeho soběstačnost a sebe-
obsluhu. Snažíme se o udržení 
co nejvyšší možné míry nezá-
vislosti s adekvátní asistencí 
ošetřovatelského personálu.  
V mírnějších stadiích onemoc-
nění se snažíme o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování 
či nucení k činnostem. Dbáme také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti  
i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjíme komunikaci s nemocnými pomocí ver-
bálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci 
klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě. Ve své práci se opíráme o doporučené 
postupy České Alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické spo-
lečnosti. 

Ruční práce lidí, kteří navštěvují denní stacionář občanské-
ho sdružení Ruka pro život
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Jaké máte zkušenosti s poskytováním sociálních pobytových služeb?
V minulém roce jsme otevřeli domov pro seniory v obci Šanov na Znojemsku. Sou-

časná kapacita tohoto domova je 78 lůžek a do konce tohoto roku plánujeme dokon-
čení dalšího pavilonu s kapacitou 42 lůžek. Za poměrně krátkou dobu své činnosti byl 
Domov Šanov již zapsán na seznam priorit komunitního plánování sociálních služeb 
Jihomoravského kraje.

Kde se Domov seniorů Vysočany nachází?
V bezprostřední blízkosti stanice metra Vysočanská v Praze 9, ale zároveň v klidné, 

dopravně neprůjezdné, rezidenční lokalitě s výhledem do zeleně. V blízkosti domova 
se nachází přírodní park Rokytka s pěší bezbariérovou promenádou.

Kdo je zřizovatelem domova?
Domov pro seniory ve Vysočanech je soukromým pobytovým sociálním zařízením, 

jehož provozovatelem je společnost Domov seniorů Vysočany s. r. o. 
Kontakt:
Domov seniorů Vysočany s. r. o., Bassova 14, 190 00 Praha 9,

Harfica - Letní tábor pro děti – dárek od MČ Praha 9
Pro děti především ze sociálně slabších rodin uspořádala Městská část Praha 9  

v minulých letech již pět letních táborů. A ani v letošním roce tomu nebude jinak. 
Pokud ještě nemáte pro své děti zajištěný program na letní prázdniny a chcete, aby 

strávily kousek léta v přírodě, hraním her, koupáním a zábavou, pošlete je s námi na 
tábor. Pro ten letošní jsme vybrali krásné místo nedaleko Hracholuské přehrady. V blíz-
kosti tábora teče řeka Mže a přímo nad táborovou základnou se tyčí zřícenina hradu 
Buben. Tábor se koná ve dnech 3. – 13. srpna a je určen dětem ve věku 7 (absolvo-
vaná 1. třída ZŠ) až 15 let. 

Přihlášku si můžete vyzvednout u vaší sociální pracovnice nebo přímo u vedoucí klu-
bu Harfica, který tábor pořádá. Počet míst je oproti loňskému roku omezen (21 dětí), 
a proto s odevzdáním přihlášky neotálejte. Čas je jen do konce května. 

Podmínkou pro účast dítěte na táboře je jeho trvalé bydliště v Praze 9. A protože 
za tábor rodiče dětí zaplatí pouze 500 Kč, nabízíme ho především dětem ze sociálně 
slabších rodin.

Letní tábor s klubem Harfica
Letní prázdniny jsou už za 

námi. Každý z nás je prožil tro-
chu jinak, ale ti, co jeli tento rok 
na letní tábor s klubem Harfica, 
procestovali celý svět.

Od 3. srpna strávilo 21 dětí 
z Prahy 9 deset dní plných 
zábavy a dobrodružství  
v lokalitě Louňovice pod Bla-
níkem v Turistické základně 
Buben. Tábor byl nabitý zážitky 
a dobrodružstvím celotáborové 
hry, takže se nikdo rozhodně 
nenudil.

Turistická základna Buben, 
která leží nedaleko Hracholus-
ké přehrady, stojí přímo pod 
zříceninou hradu Buben, kolem 
protéká řeka Mže. Samostatná 
budova základny je útulná a má 
i verandu s výhledem na řeku. Hned pod ní se nachází hřiště, kde děti mohly trávit čas 
hraním různých her. Nejvíce oblíbený byl fotbal, ale hrála se například i přehazovaná 
anebo udýchané „Hututututu“. 

Devět klíčů od pokladu
Úkolem celotáborové hry bylo najít devět klíčů od skrytého pokladu. Klíče ale byly 

roztroušeny po různých zemích světa. A tak se děti musely vypravit do horkokrevné-

Na letním táboře s Harficou
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ho Španělska, exotické Číny, velkého Ruska, ezoterické Indie… Vyvrcholením cesty 
za pokladem byla návštěva Egypta a rituální probuzení mumie faraona, jež vlast-
nil poslední klíč. Děti si během celotáborové hry prověřily svoji paměť, rychlé nohy  
a hlavně týmovou spolupráci.

Počasí nám letos nebylo příliš nakloněno, takže nedošlo na žádné vodní radovánky.  
I když vlastně ne tak docela... Děti si vyzkoušely plavbu na raftu a během celodenního 
výletu také plavbu na lodi přes Hracholuskou vodní nádrž.

Děti i dospělí tvořili po celou dobu tábora dobrou partu a pobyt si užili. Všichni se už 
teď znovu těšíme na další dobrodružství s dětmi z Prahy 9.

Akce „V“ pro seniory z MČ Praha 9
Do hotelu Šroubek 

Exkurze od sklepa po půdu v hotelu z první republiky Šroubek (Evropa) s průvodcem 
PIS se uskuteční 13. ledna.

Zimní přírodou
Vycházka zimní přírodou na Babu kolem kostela U Matěje doprovázená odborným 

výkladem je plánována na 25. ledna.  
Sraz ve 14.00 s Renátou Píchovou na stanici BUS č. 131 Dyrinka (z Hradčanské).
Na konci vycházky se ohřejete v restauraci na faře. 
Vycházka na Petřín a Galerie Reon
10. února 
Sraz ve 13.30 s Renátou Píchovou na stanici tram č. 22 Pohořelec (doporučujeme jet 

ze stanice metra  Malostranská – Klárov tram č. 22 směr Pohořelec). Odtud projdeme 
Petřínskými sady směr Nebozízek do Galerie Reon na výstavu do magické jeskyně fan-
tastických a mystických obrazů. 

Výstava Geosvět
25. února 
Výstava Geosvět – mezinárodní mineralogická výstava a burza drahých kamenů  
a šperků – možnost výhodného nákupu drobných dárků za nízké ceny. 

Vystoupení Swing Collegium v Divadle Gong
14. března ve 14.00
Hudbu z doby první republiky k poslechu hraje swingový orchestr, zpívá P. Ernyiová.
Vstup do sálu od 13.30, kapacita 220 míst, zdarma.
Vzpomínáme na Senior akademii – přednáška
31. března ve 14.00 
Téma přednášky: Bezpečný pohyb seniorů v provozu metropole s využitím moder-

ních reflexních prvků a fluorescenčních materiálů. 
Opět se setkáte s oblíbenými pracovníky Městské policie Praha, z oddělení prevence 

- p. Hofmanovou, p. Krumlovskou. 
Výprava do Domova Sue Ryder v Praze Michli
7. dubna ve 14.00  
Michelská 1/7, Praha 4, sraz s Renátou Píchovou před areálem
Seznámení s jedinečností tohoto zařízení pro seniory, možnost návštěvy obchůdku, 

kavárny, restaurace Michelský dvůr i dalších prostor domova. Zdarma.
„To nejlepší ze S+H“
21. dubna ve 14.00
Divadlo Spejbla a Hurvínka v Dejvicích, Dejvická ul. 38, Praha 6 – divadelní předsta-

vení pro dospělé. Zdarma.
Vyprávění
12. května ve 14.00 velká  zasedací místnost Úřadu MČ Praha 9 (2. patro)
Setkání se zástupci Hasičského záchranného sboru – čeká vás poutavé vyprávění, 

osobní zkušenosti z terénu. Můžete se zeptat na cokoliv z oblasti prevence, požáru  
a nehod.

Výlety
18. května a  24. května
Celodenní výlet autobusem (vždy pro 49 lidí) na zámek ve Slatiňanech spojený  
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s prohlídkou Chrudimi a odpolední procházkou s průvodcem ve skanzenu Na Veselém 
kopci u Hlinska v Čechách.

Vycházka z Roztyl k Hamerskému rybníku
7. 6. úterý 

 Přes tři obvody doprovodí zájemce průvodkyně Pavla Lešovská – zdarma.

Výprava do Tulcova dvora 
14. 6. úterý 
Prohlídka areálu od sklepa po půdu s průvodcem - možnost občerstvení, návštěvy 

obchůdku s lidovými  suvenýry  (autobus číslo 177 - zastávka Toulcův dvůr přímo  
u branky)

Vystoupení v divadle Gong 
4. října v 14.00
„Písničky ze Semaforu“ – představení a šatna zdarma – vstup do sálu nejdříve  

ve 13.30. 
Výprava do areálu Bohnické léčebny 
11. října v ?? hod.
Prohlídka areálu Bohnické léčebny, seznámení s historií, architekturou – průvodce 

Ing. Stěnička (zdarma).
Vycházka z Klukovic
20. října ve 13.00
Vycházka z Klukovic přes část  Prokopského údolí - průvodkyně paní Lešovská (zdar-

ma).
Kino Ládví: Tři mušketýři
8. listopadu od 14.00
Film „Tři mušketýři“ uvidíte ve formátu 3D. Sraz v atriu kina ve 13.30 s Renátou 

Píchovou, od níž obdržíte zdarma vstupenku. Je však nutné předložit kartu „V“ nebo 
občanský průkaz s uvedením trvalého bydliště v Praze 9.

Divadlo Gong: Cesta kolem světa za 80 dní
22. listopadu od 14.00
Divadlo AHA!
J. Verne, V. Pokorný: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružný příběh, který se točí kolem veliké sázky a kolem pozoruhodné a nebez-

pečné cesty anglického džentlmena Foga za doprovodu věrného sluhy Proklouze. Režie: 
M. Pokorný. 

Pomoc pro děti a mládež přímo v ulicích
Během dospívání děti a mládež řeší složité životní situace. Potřebují se poradit  

o rozličných osobních a vztahových problémech (potíže ve škole, doma, s kamarády, 
šikana, alkohol a jiné drogy, sex, výběr povolání apod.). Nedaří se jim najít si brigádu 
nebo neumějí jednat s úřady a institucemi. 

Anna Miháliková a Hana Boubalíková  jsou terénní sociální pracovnice, které dochá-
zejí do míst, kde mladí lidé na „devítce“ nejčastěji tráví volný čas. Potkáte je každou 
středu a čtvrtek od 15 do 20 hodin např. v parku OSN u metra Vysočanská, v parku 
Podviní, na střeše obchodního domu Harfa, v okolí stanice metra Prosek, v Parku Přá-
telství nebo u DDM Praha 9 na Proseku. Přímo v terénu rády mladé lidi vyslechnou, 
nabídnou poradenství a podporu, a to zcela zdarma a anonymně. Součástí poradenství 
může být i nabídka smysluplného trávení volného času, zprostředkování sportovních  
a kulturních programů. Mladí také získají kontakty na další organizace, které jim mohou 
pomoci.

Terénní práci pro děti a mládež od 13 do 19 let zajišťuje MČ Praha 9 také s ohledem 
na jednu z priorit komunitního plánování sociálních služeb. Zmíněné sociální pracov-
nice jsou z občanského sdružení Proxima Sociale a mohou na požádání předložit svůj 
průkaz se jménem a fotografií.

Dny sociálních služeb v Praze 9
Dny sociálních služeb se uskuteční v naší městské části ve dnech 14. až 25. listopa-

du. Na panelech vystavených ve vstupní hale nové radnice v Sokolovské ulici se po dva 
týdny budou prezentovat organizace poskytující sociální služby občanům Prahy 9. 
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Představí se řada zařízení specializujících se na sociální služby pro seniory, zdravot-

ně postižené občany, rodiny s dětmi i osoby ohrožené sociálním vyloučením. Všichni 
se tak budou moci dozvědět o činnosti občanských sdružení Fokus Praha, Asisten-
ce, Cerebrum, Společnost DUHA, Amelie, Proxima Sociale, Centrum pro zdravotně 
postižené kraje Praha, Ruka pro život, Oblastní spolek ČČK Praha 9, Dětské cent-
rum Paprsek, Dílny tvořivosti, Acorus, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice.  
V neposlední řadě se představí i naše příspěvková organizace Středisko sociálních 
služeb Praha 9, které koncem léta rozšířilo své sociální služby o nový Stacionář pro 
osoby s Alzheimerovou chorobou.  

Během úředních dnů bude výstavu doprovázet také prodej výrobků klientů vždy  
z jednoho občanského sdružení - Fokus Praha, Společnost DUHA, Dílny tvořivosti nebo 
Ruka pro život. Nezapomeňte se přijít podívat a dozvíte se víc.

Jen informovaný senior dokáže přispět ke svému bezpečí
Praxe ukazuje, že mezi kriminalitou nejohroženější skupiny obyvatel patří občané  

v seniorském věku. Proto bychom rádi v příštím roce zahájili pro všechny aktivní seni-
ory naší městské části druhý ročník Senior akademie.

Jedná se o cyklus vzdělávacích programů, a to formou deseti dvouhodinových před-
nášek Městské policie hlavního města Prahy. Přednášky budou v případě vašeho zájmu 
probíhat na radnici MČ Praha 9 od února do dubna 2012 v odpoledních hodinách. 
Součástí Senior akademie je také atraktivní program v podobě návštěvy Muzea Policie 
ČR, Centrálního operačního střediska Městské policie hlavního města Prahy a Psího 
domova v Tróji. 

Účastníci Senior akademie získají zdarma praktické informace, jak významně při-
spět k osobnímu bezpečí a ochraně svého majetku či si mohou zvýšit právní vědomí  
v souvisejících oblastech. Každý z účastníků obdrží po skončení akademie pamětní list 
o jejím absolvování. 

Připravte se na změny v systému sociálních dávek
Na základě novely zákonů souhrnně označované jako Sociální reforma, jejichž účin-

nost se předpokládá od 1. 1. 2012, nastanou v příštím roce převratné změny v sociál-
ním systému. Tou největší je bezpochyby sjednocení administrace a výplaty sociálních 
dávek na jedno místo. 

Doposud se jednotlivé nepojistné dávkové agendy tříštily mezi Úřad práce ČR (ÚP) 
a úřady městských částí nebo obcí. Nově od 1. ledna už budou potřební občané za 
účelem uplatnění požadavku nebo výplaty dávek v hmotné nouzi, příspěvku na péči a 
dávek pro zdravotně postižené navštěvovat pouze příslušné kontaktní pracoviště úřa-
du práce. 

Co se tedy konkrétně změní pro občany MČ Praha 9?
Jelikož kontaktní pracoviště ÚP dlouhodobě funguje právě v budově Úřadu MČ Praha 

9, pro klienty dnes navštěvující sociální odbor Úřadu MČ Praha 9, který do konce roku 
uvedené dávky administruje, nebude znamenat změna kompetentní instituce zhoršení 
její dostupnosti. Navíc neznamená ani konec pomoci potřebným ze strany městské 
části. Prostřednictvím sociálního odboru a ve spolupráci s ÚP bude i nadále poskytovat 
sociální poradenství a provádět sociální práci pro jednotlivé cílové skupiny. Například 
osoby zdravotně postižené budou i nadále navštěvovat odbor sociální za účelem vydání 
nebo změny parkovacích průkazů. 

Nicméně vzhledem k možným úskalím spojených s převodem uvedených sociálních 
agend apelujeme na občany, aby případnou návštěvu sociálního odboru neodkládaly 
až na konec roku. S ohledem na technické důvody související s převodem zároveň 
všechny upozorňujeme na omezení provozu v poslední prosincový úřední den - 28. 12. 
2011. V tento den bude pro občany odbor sociální uzavřen!

Samozřejmě vyvineme maximální úsilí, aby přijatá opatření související s naplňo-
váním reformy ani přechodně nepostihla kvalitu poskytovaných služeb. Za všechny 
sociální pracovníky odboru také všem přeji krásné prožití Vánoc a šťastný vstup do 
nového roku. 

Petr Hrubý, vedoucí odboru sociálního
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Zdravotnictví
Nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech změnila majitele

V současné době se připravuje projekt transfor-
mace zdravotnického zařízení a zároveň rozsáhlá 
postupná modernizace objektu vysočanské nemoc-
nice. Cílem je modernizovat lůžkovou i ambulant-
ní část zdravotnického zařízení, rozšířit spektrum 
služeb a také dostupnost poskytované zdravotní 
péče.

Ve Vysočanech tak postupně vznikne moderní 
komplexní zdravotnické zařízení se 100 lůžky. To 
umožní, aby pacient ze spádové oblasti Prahy 9 
nemusel za vyšetřeními cestovat po celé Praze. 
V první etapě se budou některé části vysočanské 
nemocnice rekonstruovat již v roce 2011. Největ-
ší akcí bude modernizace obou operačních sálů, 
oddělení interny a nových 20 ordinací pro ambu-
lantní péči. Součástí objektu bude klinika následné 
péče s 90 lůžky. 

Poliklinická část zařízení ve Vysočanech se roz-
šíří o 20 ordinací ambulantních specialistů, tak 
aby zvládla rostoucí počet návštěv pacientů. 
Těch bude zhruba 90 000 ročně. Ambulantní část 
nemocnice pak bude svou strukturou i kapaci-
tou více odpovídat potřebám zdravotní péče pro 
dynamicky se rozvíjející spádovou oblast Prahy 9  
a přilehlých městských částí. 

Celková postupná rekonstrukce objektu vysočan-
ské nemocnice je ve fázi úvodních studií. Některé  
z nich zahrnují dokonce i jeho podstatné rozšíření a 
dostavbu. Postupně se promění také vnější vzhled 
objektu nemocnice i polikliniky, zlepší se přístup do areálu a rozšíří se služby související  
s vysokým počtem osob v objektu, včetně odpovídajícího zázemí. Konečná varianta rekon-
strukce a dostavby bude upřesněna ještě letos. Některé úpravy a modernizace interiéru, 
jako jsou rekonstrukce výtahů a vybraných částí nemocnice, již probíhají, nebo budou  
v nejbližší době zahájeny.

Změny s novým vlastníkem 
Novým vlastníkem společnosti CLINICUM, která tuto nemocnici spravuje, se stala 

MONEA a. s. Ta patří do stejné investiční skupiny jako holding MEDICON a. s. provozu-
jící v Praze polikliniku Budějovická, Zelený pruh a Kliniku následné péče.

Tým manažerů, který bude modernizaci nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech 
řídit, již modernizoval polikliniku Budějovická. Ta nyní disponuje novým objektem pro 
ambulantní péči i novým diagnostickým centrem. Předsedou představenstva společ-
nosti CLINICUM se stal Radek Kliment, který je současně i předsedou představenstva 
společnosti MONEA a předsedou představenstva společnosti MEDICON.

Změny ve vysočanském zdravotnickém zařízení CLINICUM
V návaznosti na dohodu s VZP ČR přestalo mít zdravotnické zařízení společnosti CLI-

NICUM a. s. k 30. červnu 2011 statut akutního zdravotnického zařízení. Od 1. července 
se plně orientuje na ambulantní zdravotní péči, kterou společnost plánuje rozšířit co 
do počtu lékařů i odborností, a dále na elektivní péči v rámci jedno a vícedenní chirur-
gie. 

Nejvýznamnější změnou je uzavření interního lůžkového oddělení, a to k 31. červen-
ci letošního roku. Z tohoto důvodu nejsou od 30. června přijímáni pacienti na interní 
lůžkové oddělení. Od stejného data je uzavřeno oddělení ARO. 

Chirurgické oddělení projde zásadními změnami, jejichž cílem je zvýšení kvality 
poskytované péče a servisu pro pacienty. V červenci až září letošního roku budou 
rekonstruovány operační sály. Od jejich otevření pak zdravotnické zařízení CLINICUM 
nebude poskytovatelem akutní lůžkové chirurgické péče, ale bude se plně věnovat 
plánovaným zákrokům. Co se však týká struktury a rozsahu operací, nedojde k výraz-
né změně poskytované péče. Naopak se plánuje postupné rozšiřování spektra operací  

Nemocnice Clinicum, a.s.
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i v oborech urologie, gynekologie a dalších. 

Během rekonstrukce chirurgického oddělení zařízení nepřijímá pacienty pro operace. 
U plánovaných zákroků je bude objednávat na měsíc říjen 2011, tj. po otevření ope-
račních sálů. 

Chirurgické ambulance zdravotnického zařízení CLINICUM - včetně zákrokového sál-
ku, sádrovny – jsou od 1. července v provozu od pondělí do pátku v době od 7 do 
21.30 hodin. 

Od 1. července jsou v rámci ambulantní péče nově otevřeny dvě interní ordinace, 
je rozšířena péče v oboru kardiologie a otevřeno nové oddělení home-care zaměře-
né na poskytování kvalitní péče pro pacienty v domácím prostředí. Komplementární 
péče radiodiagnostického oddělení funguje v ambulantním režimu od pondělí do pátku  
v době od 7 do 21.30 hodin. 

Zajištění zdravotní péče v Praze 9 bylo dohodnuto se Zdravotnickou záchrannou 
službou hlavního města Prahy a s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. S Fakultní 
nemocnicí Na Bulovce budou v nejbližší době dohodnuty konkrétní podmínky. 

Zásadní změny: 
• Lůžková péče – akutní zdravotní péče bude v zařízení ukončena. K 31. 7. 2011 

bylo uzavřeno oddělení interny s tím, že od 1. 7. 2011 oddělení nové pacienty již nepři-
jímalo. K 30. 6. 2011 bylo bez náhrady uzavřeno oddělení ARO. Akutní pacienty vozí 
ZZS hl. m. Prahy do FN Bulovka či FN Královské Vinohrady. 

• Lůžková péče – následná zůstane beze změny s výjimkou období červenec – 
srpen 2011, kdy dochází k výměně oken v této části budovy. Do budoucna čeká toto 
oddělení modernizace s cílem zlepšení podmínek pro pacienty.

• Chirurgické oddělení čekají největší změny, během prázdnin dojde k rekonstrukci 
operačních sálů, v kterých bude zahájen provoz v říjnu 2011. Během období červenec 
– září  bude chirurgické oddělení tedy pouze v provozu ambulantním (po - pá 7.00 
– 21.00). Po dokončení rekonstrukce operačních sálů se bude chirurgické oddělení 
Clinicum  zaměřovat na zákroky jednodenní a vícedenní chirurgie, tedy více na oblast 
plánovaných operačních zákroků. 

• Oddělení chirurgie bude mít k dispozici také pracovníky domácí péče, toto 
nové oddělení budeme rozvíjet pro naše pacienty a pacienty ambulantních lékařů  
Prahy 8 a 9 od září 2011.

• Od 1. 8. 2011 jsou v rámci ambulantní péče nově otevřeny ordinace interny, 
rozšířena péče v oblasti kardiologie. V průběhu následujícího půl roku plánujeme  
v budově polikliniky Vysočany zřídit či rekonstruovat další ambulance tak, aby polikli-
nika poskytovala komplexní ambulantní zdravotní služby pro pacienty bez rozdílu věku 
v oblasti Prahy 8 a 9.

• Rekonstrukcemi projdou také provozy jednoho z našich významných nájemníků, 
společnosti CLPA – Centrum léčby pohybového aparátu s. r. o., který rozšiřuje svoje 
pracoviště o rehabilitační lůžka. Konec rekonstrukce je plánován na září 2011. 

• Ostatní zdravotnické provozy, ať již společnosti CLINICUM a. s., či všichni nájemci 
v budově, jsou v provozu po dobu rekonstrukcí bez omezení.

Den zdraví na Proseku
Preventivně osvětová akce 

podporující a propagující zdra-
vý životní styl se uskuteční 
26. května od 9.00 do 17.00 
na Proseku na prostranství 
před poliklinikou. Tuto akci  
s názvem Den zdraví tra-
dičně pořádá Odbor sociální 
Městské části Praha 9 spolu  
s Poliklinikou Prosek a. s. 

A na co se mohou návštěvníci 
těšit? Odborný servis složený 
především ze zdravotnického 
personálu polikliniky poradí co 
udělat pro udržení zdraví a jak 
léčit případné zdravotní nedu-
hy. Na místě mohou zájem-
ci podstoupit měření krevního Den zdraví na Proseku - měření tlaku  
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tlaku, měření hladiny cukru 
v krvi nebo určení BMI, der-
matologické vyšetření v rámci 
prevence kožního onemocnění 
a kuřákům nejenom poradíme 
s odvykáním, ale i ukážeme 
aktuální kondici jejich plic. 

K dispozici bude také pora-
denství z oblasti domácí péče  
o nemocné, diabetologie, obezi-
tologie, dentální hygieny, onko-
logie nebo správného využití 
protetických pomůcek. Praktic-
kých rad zájemcům se dostane 
i od lékárníka nebo od pracov-
níků ČČK a Besipu v oblasti prv-

ní pomoci. Poradíme jak na rehabilitaci a pomoc při bolestech. Po loňské odezvě náv-
štěvníků je letošní program obohacen rovněž o informace k prevenci dětských úrazů, 
očkování pro děti a dětské výživy. V neposlední řadě vám sociální pracovníci z úřadu 
městské části zodpoví otázky o fungování dohledové a asistenční služby pro seniory, 
nebo k zahájení provozu stacionáře pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou.  

Věřím, že tento společný příspěvek polikliniky a městské části na poli zdravotní pre-
vence dokáže svoji pestrou nabídkou oslovit většinu návštěvníků. Řada z nás přece 
dosud nemusí mít viditelné příznaky konkrétního onemocnění, ale nabídnuté vyšetření 
nebo poradenství může takové onemocnění odhalit a dalším postupem lze zabránit 
rozvoji nemoci. Naopak mnohým dalším provedené vyšetření pomůže obavy z případ-
né choroby rozptýlit. 

Petr Hrubý

Poliklinika Prosek, a. s., 
získala v prosinci loňského roku, na základě provedeného akreditačního šetření dle 

standardů Spojené akreditační komise ČR,  akreditaci kvality a bezpečí při poskytování 
akreditaci Standart  zdravotní péče.

Lepší péči zajistí na 70 standardů
Akreditace je ve svém důsledku zavedení pořádku v nemocnici, tedy lůžkové čás-

ti polikliniky, zavedení pořádku na jednotlivých odděleních, omezení chyb a kvalitní  
a současně bezpečná péče. Aby tomu tak skutečně v praxi bylo, museli v prosecké poli-
klinice vnést do praxe na sedmdesát standardů zdravotní péče vytvořených Spojenou 
akreditační komisí ČR - o poskytování zdravotní péče, vedení zdravotní dokumentace, 
o mimořádných událostech na odděleních, bezpečnosti práce, personálním zajištění, 
vzdělávání lékařů, vzdělávání zdravotnického personálu a mnoho dalších. 

„I když je těžké mluvit o důležitosti jednotlivých standardů, protože jeden nemůže 
existovat bez druhého, za významné standardy považuji ty, které se týkají například 
vedení zdravotnické dokumentace, zajištění kontinuity zdravotnické péče, zajištění 
diagnostických postupů, informovaného souhlasu pacienta o výkonech, které bude 
podstupovat, dodržování bezpečnosti při manipulaci s léky, dodržování práv pacientů 
zejména těch, kteří jsou přijímáni na lůžkovém oddělení,“ vypočítává ředitel Polikliniky 
Prosek.

V České republice už tuto akreditaci získalo několik zdravotnických zařízení, přede-
vším nemocnice, prosecká poliklinika je však první svého druhu akreditované polikli-
nické zdravotnické zařízení s lůžkovým oddělením následné péče..

Lékařská služba první pomoci na Proseku se stěhuje do nových 
prostor

Středisko LSPP od března působí v nových prostorách v přízemí hlavní budovy Poli-
kliniky Prosek.

Nové prostory prošly komplexní rekonstrukcí včetně vybavení ambulance, a tak se 
pacientům dostává důstojné místo pro poskytování nezbytné zdravotní péče. Polikli-
nika Prosek a Městská část Praha 9 tak plní své sliby – zvyšuje kvalitu zdravotní péče 
pro občany „devítky“.

Představila se i Záchranná služba   
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Na Proseku má záchranná služba nejmodernější výjezdové  
stanoviště v Praze

V areálu Polikliniky Prosek otevřela Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy  
v pondělí 19. září nové výjezdové stanoviště, odkud budou pro pacienty z okolí vyrážet 
tři výjezdové skupiny. Nové stanoviště je v hlavním městě vůbec nejmodernější.

Stanoviště záchranné služby vzniklo z bývalé trafostanice v areálu poliklini-
ky v Lovosické ulici. „Částkou deseti milionů korun na ně přispěl pražský magis-
trát, dalších téměř deset milionů investovala naše městská část. Šest milionů korun  
z toho však šlo na novou trafostanici pro proseckou polikliniku,“ říká Tomáš Portlík, 
místostarosta Prahy 9 zodpovědný za finance. 

Starosta Prahy 9 Jan Jarolím k tomu dodává: „Mít na Proseku stanoviště záchranné 
služby, navíc v sousedství prosecké polikliniky, považujeme za velmi důležité. Pro naše 
občany to znamená zkrácení doby výjezdu k pacietům v případech, kdy o životě rozho-
dují minuty. Proto jsme se také snažili vytvořit pro zdravotníky takové podmínky, aby 
mohli plnohodnotně pracovat.“ 

Na vzniku výjezdního stanoviště na Proseku se podíleli sami záchranáři. Vytvořili tak 
prostor, který zcela vyhovuje jejich požadavkům. Díky tomu je také nejmodernější 
ze všech devatenácti pražských stanovišť. V této souvislosti ocenil velmi vstřícný pří-
stup Městské části Praha 9 ředitel ZZS HMP-ÚSZS Zdeněk Schwarz. „Díky tomu, že 
Městská část Praha 9 projevila pochopení a při budování nového stanoviště spolupra-
covala se zdravotníky, podařilo 
se vytvořit skutečně kvalitní 
zázemí výrazně usnadňují-
cí náročnou práci záchranářů.  
A to v Praze nebývá zvykem.“ 

Součástí výjezdového sta-
noviště záchranné služby je 
kryté parkovací stání s mož-
ností dobíjení sanitních vozi-
del a zdravotnických přístrojů. 
Nechybí moderní sociální zaří-
zení, prostorné šatny, skvěle 
vybavená kuchyň, denní míst-
nost a odpočinkové místnosti 
pro jednotlivé výjezdové sku-
piny. Samostatnou kancelář 
zde má lékař a vedoucí záchra-
nář oblasti se staniční sestrou. 
Nedílnou součástí stanoviště je 
technické zázemí pro zajištění provozu – dvě úklidové místnosti a dva sklady spotřeb-
ního zdravotnického materiálu a léků.

Výjezdové stanoviště pracuje v nepřetržitém provozu, za pacienty je připravena kdy-
koli vyrazit výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci a tři skupiny rychlé zdravotnické 
pomoci.

OB klinika 
Přesně před rokem, na přelomu dubna a května roku 2010, se na hranicích „devítky“ 

Pod Krejcárkem 975 otevřelo nové a svým způsobem velmi ojedinělé zdravotnické 
zařízení - OB klinika.

V tomto zdravotnickém zařízení jsou pacientům k dispozici významní odborníci  
v oboru vnitřního lékařství, diabetologie a endokrinologie, dále pak chirurgové, dieto-
logové a psycholog. Nedílnou součástí kliniky je i oddělení gastroenterologie, jehož 
hlavním úkolem je, kromě spolupráce s ostatními odbornostmi při léčbě obezity, péče 
o pacienty s některými onemocněními zažívacího traktu (žaludek, dvanáctník, tenké  
a tlusté střevo a konečník).V budoucnu se plánuje také otevření oddělení ortopedie. 

Samozřejmou součástí celkové péče je i rehabilitace, ať již krátkodobá, tedy v průbě-
hu hospitalizace po některých chirurgických zákrocích, nebo dlouhodobá v rámci pro-
gramu redukce váhy. A také nabídka pravidelných preventivních zdravotních programů 
a takzvaných manažerských vyšetření pro jednotlivce a firmy.  

Trápí vás nadváha? 
Unikátnost OB kliniky spočívá v tom, že poskytuje komplexní péči především při 

léčbě vyšších stupňů nadváhy a obezity. O ty, kteří trpí výraznou nadváhou či obe-

Primátor Boh. Svoboda a ředitel Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy Zd. Schwarz otevírají nové výjezdové stanoviště
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zitou se starají odborní léka-
ři internisté – obezitologové, 
diabetologové, endokrinolog, 
dietologové a psycholog. Paci-
entům se tak dostává vysoce 
kvalitní péče a lékařská pomoc 
při redukci hmotnosti a léčbě  
s obezitou souvisejících one-
mocnění, jako je například cuk-
rovka 2. typu, vysoký krevní 
tlak, poruchy lipidového meta-
bolismu (vysoké hladiny chole-
sterolu, triglyceridů a jiné). 

„Pacienti s obezitou mohou 
být léčeni například pomocí 
odborně sestaveného dietní-
ho režimu, případně kombino-
vaného s léky usnadňujícími 
hubnutí, psychologickou pod-
porou a individuálně sestave-
nou pohybovou aktivitou, až po 
možnosti chirurgické léčby vysokých stupňů obezity, takzvanou bariatrickou chirurgií,“ 
vypočítává možnosti přednosta OB kliniky prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

Bariatrická chirurgie léčí cukrovku
Bariatrická chirugie má za úkol výrazně snížit váhu pacientů trpících vysokými stupni 

obezity a váhový úbytek pak pomoci dlouhodobě udržet. Toho lze dosáhnout například 
chirurgickým omezením velikosti žaludku, nebo snížením schopnosti těla trávit a vstře-
bávat část přijaté potravy. Chirurgické léčení obezity s sebou přináší kromě velkého 
snížení váhy také výrazné zlepšení či úplné vyléčení například cukrovky 2. typu, a to  
i u diabetiků na inzulínu. 

„Jinými slovy řečeno: OB klinika se nezaměřuje jen na léčbu obezity, ale postupem 
doby stále více na léčení metabolických onemocnění, tedy již zmiňované cukrovky. 
Například s novým typem, velmi šetrného operačního výkonu při léčbě obezity i cuk-
rovky, s tak zvanou plikací žaludku S bariatrickou chirurgií jsme jako první v Evropě 
začali v klinické praxi koncem roku 2009 a byli jsme jediným pracovištěm v České 
republice, které standardně tyto operační výkony provádí. Dnes můžeme říci, že šede-
sát až sedmdesát procent našich pacientů-diabetiků 2. stupně jsme takto zcela vyléčili 
nebo alespoň jejich onemocnění značně zmírnili,“ konstatuje prof. MUDr. Martin Fried, 
CSc. 

Dlužno dodat, že tato operace je pro pacienta velmi šetrná, protože se provádí lapa-
roskopicky (zákrok prováděný pouze díky několika malým vpichům přes kůži do bři-
cha) a nevyžaduje velký zásah do zažívacího traktu. Chirurgové jen určitým způsobem 
zažívání „přeorganizují“, aniž by cokoliv odoperovali. 

Šetrně, v rukou předních odborníků
Kromě léčby obezity provádí chirurgický tým OB kliniky celou řadu dalších, přede-

vším miniinvazivních (laparoskopických) zákroků. Například odstranění žlučníku pro 
kameny, operace tříselných i jiných kýl, operace pro takzvanou hiátovou kýlu a další. 
Ambulantně i na lůžku bude ošetřovat pacienty s žilními městky (varixy) na dolních 
končetinách, hemoroidy apod. 

Všestranně vysoká kvalita zdravotní péče poskytované týmem lékařů a sester OB 
kliniky je mimo jiné dána také skutečností, že v OB klinice pracuje, či s ní úzce spo-
lupracuje, celá řada předních českých, evropských a světových odborníků. Za všech-
ny jmenujme alespoň prof. MUDr. M. Frieda, CSc., doc. MUDr. V. Hainera, CSc., prof. 
MUDr. Š. Svačinu, DrSc., MBA, doc. MUDr. M. Kunešovou, CSc.,. 

Oceněním kvality lékařů a sester OB kliniky je i fakt, že klinika je výukovým praco-
vištěm 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze. Je také jediným pracovištěm  
v České republice, které získalo evropský titul „European Bariatric Center of Excellen-
ce“ a je akreditováno od Evropské Sekce Mezinárodní federace pro chirurgickou léčbu 
obezity a metabolických onemocnění. 

OB klinika má k dispozici dva operační sály vybavené  
nejmodernější technikou
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Dětská pohotovost pro “devítku” jen ve FN Bulovka

Počínaje 3. lednem 2011 nebude na Poliklinice Prosek lékařská služba první pomoci 
pro děti a dorost. Důvodem pro to je minimální návštěvnost i značná neefektivnost 
vynakládaných finančních prostředků.

Dětskou pohotovost plnohodnotně zajišťuje ve všední dny, v sobotu, neděli a v době 
svátků Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, Praha 8 - Libeň. 

Ordinační hodiny LSPP pro děti ve FN Bulovka:
Pondělí - pátek: 16.00 – 7.00
Sobota a neděle:  nepřetržitě
Telefon:   266 082 673
Rozsah služeb LSPP pro dospělé na Poliklinice Prosek se nemění.

Liga proti rakovině Praha 
Liga proti rakovině Praha se sídlem v areálu Fakultní nemocnice Bulovka je občan-

ským sdružením. Členy jsou jak nádorově nemocní a jejich rodinní příslušníci, tak 
občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. 

Padesát sedm dobrovolných onkologických organizací z celé republiky jsou kolektiv-
ními členy. Vzájemnou informovanost umožňuje periodicky vydávaný Zpravodaj. Liga 
je členem mezinárodních organizací - ECL a UICC.

V rámci preventivního programu nabízí Liga proti rakovině Praha zdarma vám i vašim 
blízkým a známým 40 titulů brožur o nádorové prevenci a údajích o různých druzích 
zhoubných nádorů a jejich léčbě. Poskytuje bezplatné poradenství v pracovní dny na 
Nádorové telefonní lince (224 920 935) nebo při osobní návštěvě. Snaží se zlepšit kva-
litu života onkologických pacientů  finanční podporou pacientských organizací v České 
republice. 

Organizuje a přispívá na rekondiční pobyty v IOR na Pleši u Mníšku pod Brdy  
a Sanatoriu Paracelsus v Meziboří v Krušných horách. Podporuje výchovné nekuřác-
ké programy pro mateřské školy a 1. – 5. ročník základních škol. Podporuje finančně 
grantovým způsobem onkologický výzkum a přispívá na modernizaci onkologických 
center. Uděluje Cenu za nejlepší odbornou publikaci s onkologickou tématikou. Přispívá 
i na hospicovou péči.

Liga jako občanské sdružení získává finanční prostředky sbírkou během Českého dne 
proti rakovině a dary od jednotlivců i organizací.

Každoročně publikuje veřejně dostupnou výroční zprávu včetně hospodářského roz-
boru.

Nezapomeňte, že každý třetí z nás onemocní rakovinou a každé čtvrté úmrtí je způ-
sobeno touto chorobou. Práce Ligy proti rakovině je proto nezbytná a s vaší pomocí 
se může mnoho v životě onkologických pacientů zlepšit. Mezi členy a příznivce ligy 
můžete patřit i vy. 

MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně

Doprava a životní prostředí
Změny MHD v Praze 9

Jak tedy letos můžete jezdit vlakem nebo autobusem?
Vlakem nově bez přestupu z Libně na Hlavní nádraží, na Smíchov nebo do Radotína
• ve špičkách pracovního dne je prodlouženo 16 párů vlaků linky S7 z Berouna  

do Úval
• v úseku Praha – Úvaly ve špičce pracovního dne jedou vlaky linek S1 a S7 v sou-

hrnném intervalu 15 minut
• rychlé spojení berounské trati s východní částí Prahy (Libeň, Běchovice, Klánovi-

ce)
• rychlé spojení východní části Prahy s jihozápadní částí města (Smíchov, 

Radotín)
• na lince S7 Beroun – Praha – Úvaly jsou provozovány výhradně jednotky řady 

471 „City Elefant“
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 Provoz městské vlakové linky S41 i o víkendu včetně prodloužení do Hos-

tivaře
• zaveden nově víkendový provoz na městské lince S41 v intervalu 60 minut zhru-

ba od 7 do 20 hodin
• o víkendu je tato linka vedena v prodloužené trase Roztoky u Prahy – Praha-Li-

beň – Praha-Hostivař
• v Hostivaři ráno a dopoledne přípoje směr Říčany, odpoledne a v podvečer  

ze směru Říčany, zajímavé přípoje od vlaků/k vlakům dálkové dopravy v Libni
• v pracovní dny zůstává provoz nezměněn, jsou nasazovány kapacitnější vozidla 

řady 451 (tzv. „pantografy“) ve třívozovém provedení
 Reorganizace speciálních linek pro tělesně postižené
Na základě vyhodnocení provozu linek H1, H2 a H3, rozvoje sítě midibusových linek, 

průběžného zlepšování bezbariérové přístupnosti celé sítě PID a od roku 2009 provo-
zovaného systému mikrobusů na objednání jsou provedeny úpravy v provozu linek pro 
přepravu osob se sníženou schopností pohybu.

Nově je zajištěn provoz linkami H1 a H2 v upravených trasách a se základním inter-
valem 60 minut. Nadále zůstává zachována funkce centrální přestupní stanice Florenc 
s příjezdy obou linek ve 20. minutě a odjezdy ve 30. minutě. Posílený provoz linky H1 
zajišťují kapacitní autobusy Iveco Crossway (dva původní a dva převedené ze zruše-
né linky H3) a provoz prodloužené linky H2 midibusy SOR CN 8,5. Zkrácení intervalu 
na 60 minut umožní výrazně zlepšit nejsilnější přepravní vztahy, zejména obsluhu 
Jedličkova ústavu. Úpravy tras (včetně zrušení linky H3) vycházejí z rozšiřující se 
obsluhy bezbariérovými vozidly na pravidelných linkách i z nových midibusových linek 
- jedná se zejména o již provozované linky 293 (výrazné zlepšení směrových vazeb 
pro zastávku Petýrkova, obsluha zastávky Ústav akademie věd), 295 (přímá obsluha 
nemocnice Bulovka a oblasti Střížkova), 297 (obsluha Malešic včetně zastávky Rektor-
ská, nahrazuje tak nově odkloněnou linku H2) a linku 296 (provoz zahájen od 12. 12. 
2010), která zajistí řadu místních vazeb, a to i v oblasti sídliště, terminálu a obchod-
ního centra Černý Most.

Spojení centrum - Jihozápadní Město místo zrušené linky H3 zajišťují v úseku Florenc 
- Kodymova vybrané spoje linky H2 (v intervalu 120 minut), místní přepravní vztahy 
mezi Prahou 6, 13 a 17 jsou zajištěny především linkami 174, 180 a 164, jejichž pro-
voz je z výrazné části zajištěn nízkopodlažními autobusy. Spojení Prahy 17 s centrem 
města zajišťují zejména tramvaje, jejichž bezbariérová přístupnost se výrazně zlepšila 
v rámci letos provedené rekonstrukce tramvajové trati včetně zastávek.

Změny jednotlivých linek:
H1: výrazné zkrácení intervalu na 60 minut celodenně (v úseku Poliklinika Budějo-

vická – Chodov jede pouze každý druhý spoj), zrušena je zastávka Obchodní centrum 
Černý Most (nahrazeno linkou 296), 

H2: linka je prodloužena o úsek Jiřího z Poděbrad – Florenc – Kodymova (v úseku 
Florenc – Kodymova je vedena pouze část spojů); zrušeny zastávky Plaňanská, Sídliš-
tě Malešice a Rektorská (nahrazeno linkou 297)

H3: linka je zrušena a částečně nahrazena prodloužením linky H2
Centrální přestupní stanice FLORENC zůstává zachována, linky H1 a H2 odtud budou 

odjíždět každou hodinu ve 30. minutu.

Nová trasa autobusu č. 151
Na základě požadavku Městské části Praha 9 a v souvislosti s pokračováním projektu 

rozvoje midibusových linek obsluhujících zdravotnická zařízení dochází od počátku září 
k úpravě trasy a provozních parametrů autobusové linky číslo 151 v oblasti Prahy 9 a 
částečně i Prahy 18. 

Linka je mezi zastávkami Vysočanská a Českomoravská nově vedena ulicemi Na 
Břehu, Sokolovská a K Moravině. Zlepší tak dopravní obsluhu vysočanské polikliniky. 
Zároveň je na Proseku prodloužena ulicemi Lovosická, Českolipská a Novoborská do 
zastávky Novoborská. Spoje projíždějící tímto novým úsekem budou vedeny jako polo-
okružní v trase Českomoravská - Novoborská - Českomoravská. 

Trasa linky 151 
ČESKOMORAVSKÁ - Poliklinika Vysočany - Vysočanská - Střížkov - POLIKLINIKA 
PROSEK -Terezínská - Novoborská - Poliklinika Prosek - Střížkov - Vysočanská - Poli-

klinika Vysočany - ČESKOMORAVSKÁ 
(V pracovních dnech zhruba od 6 do 20 hodin je linka vedena v polookružní trase 
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Českomoravská - Novoborská - Českomoravská, v ostatní době v trase Českomorav-
ská - Poliklinika Prosek)

Posílení tramvají o víkendech na lince č. 8
Dopravní podnik hl. m Prahy z důvodu nárůstu přepravní poptávky od začátku září o 

víkendu vypravuje dvouvozové soupravy na tramvajové lince 8 z Podbaby do Starého 
Hloubětína. Trasa linky se nemění: PODBABA – Lotyšská – Vítězné náměstí – Hrad-
čanská – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Ná-
břeží kapitána Jaroše (t) – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Bílá labuť – Florenc 
– Karlínské náměstí – Křižíkova – Urxova – Invalidovna – Palmovka – Palmovka (z) 
– Balabenka – Ocelářská – Sazka Arena – Nádraží Libeň – Podkovářská – U Elektry 
– Nademlejnská – STARÝ HLOUBĚTÍN.

Dopravní podnik nasadí na vybrané linky nové midibusy
Dopravní podnik hl. m. Prahy rozšířil svůj vozový park o sedm nových nízkopodlaž-

ních midibusů značky SOR. Tyto vozy, které usnadňují přepravu cestujících se zdravot-
ním handicapem, jsou od neděle 12. prosince 2010 nasazeny na vybrané autobusové 
linky provozované společností.

Nové midibusy značky SOR 
BN 8,5 jsou plně nízkopodlaž-
ní, celkově pojmou 63 cestují-
cích (24 míst k sezení a 39 míst  
k stání) a součástí jejich inte-
riéru je i prostor pro umístění  
a fixaci invalidního vozíku. 
Vozidla jsou vybavena nafto-
vým motorem o objemu 4,5 l,  
automatickou převodovkou  
a blokováním rozjezdu před 
uzavřením všech dveří a zasu-
nutím plošiny určené pro nájezd 
invalidního vozíku. Uzamyka-
telná kabina řidiče zahrnuje 
nejmodernější zařízení, včetně 
potřebného informačního systému, prostřednictvím kterého řidič komunikuje s dispe-
činkem DPP. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy zařadil nové midibusové vozy v první fázi na auto-
busové linky č. 151 (Českomoravská – Poliklinika Prosek), č. 216 (Hradčanská – 
Nové Vokovice) a noční linku 514 (Sídliště Ďáblice - Ďáblice). Současně bude možné 
tyto vozy nasadit i na stávající midibusovou linku č. 236 (Zámky - Podhoří). Provoz 
nových nízkopodlažních midibusů Dopravní podnik zajišťuje z provozoven DPP Řepy  
a Klíčov. 

Dosud DPP využíval celkem 6 nízkopodlažních midibusů provozovaných na linkách 
128, 236 a 291, jejichž trasa spojuje zdravotnická zařízení, městské úřady v metropoli 
a oblasti, které nelze z hlediska průjezdnosti obsluhovat standardním autobusem délky 
12 metrů. V budoucnu bude společnost počet midibusových vozidel dále rozšiřovat

Životní prostředí
Proč se kácí stromy?

Povinnost pečovat o stromy má ze zákona každý vlastník pozemku, na kterém strom 
roste. Vlastník je také povinen předcházet možným škodám, jež by mohl strom způso-
bit. Aby se předešlo neodborným zásahům případně nenávratným škodám, má péče o 
stromy a rozhodování o jejich případném pokácení svá pravidla. 

K pokácení musí být závažné důvody

Důležitou roli při posuzování hraje poloha stromu. Jinak se hodnotí strom stojící osa-
moceně mimo pěší i automobilový provoz a jinak strom na dětském hřišti či u rušné 

Nové midibusy značky SOR BN 8,5
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komunikace. Jedním z nejčastějších a nejdůležitějších faktorů je tzv. provozní bezpeč-
nost stromu. Ta zahrnuje veškeré možné vlivy, které by mohly způsobit pád celého 
stromu, či jeho částí, anebo nebezpečí, vyplývající sekundárně např. z nevhodné polo-
hy stromu (zakrytí výhledu v křižovatkách, dopravních značek, světelné signalizace 
apod.).  Při posouzení provozní bezpečnosti stromu se zkoumá množství suchých vět-
ví, defektní větvení hrozících rozlomením, dlouhé křehké vodorovné větve lámající se 
vlastní vahou, sekundární nestabilní větve vyrostlé po radikálním řezu, rozsah hnilob  
a infekce kosterních větví kmene, báze kmene a kořenů. Velmi důležité je zjištění sta-
vu (případně poškození) kořenů, které strom drží v půdě, aby nepadnul.

Zdravý nebo poškozený?
Kromě provozní bezpečnosti jsou ale i další důvody, proč je nutné strom pokácet. 

Nejčastěji jsou to zdravotní důvody, životnost a také zastínění oken domů. Pokud krát-
kověký strom (např. bříza) již odumírá, není naděje na jeho „uzdravení“. Je to podob-
né jako u lidí. Vyskytují se také různé karanténní nebo tracheomikózní choroby, které 
napadají např. jilmy, hlohy, jasany, duby, břízy, borovice a další. Při jejich výskytu je 
vlastník v určitých případech dokonce povinen strom neprodleně odstranit.

Každý strom potřebuje svůj prostor
Nezanedbatelný důvod ke kácení jsou takzvané „pěstební důvody“. Strom potřebuje 

ke svému zdravému rozvoji určitý prostor, a to jak nad zemí, tak i v zemi. Dřeviny 
jsou někdy záměrně, jindy z nevědomosti vysazovány příliš hustě k sobě. Postupem 
času si začnou vzájemně konkurovat v boji o světlo a vodu, jejich koruny se deformují  
a snižuje se kvalita růstu, která je důležitá nejen kvůli estetickému hledisku, ale hlav-
ně kvůli bezpečnosti. Včasnou pěstební probírkou (tedy proředěním porostu či skupi-
ny) zachováme celkovou hmotu zeleně a zajistíme i potřebnou kvalitu.

Když se staví…
Velmi nepopulárním důvodem kácení je výstavba. V tomto případě se často oprav-

du kácí zdravé a krásné stromy. O umístění staveb ale rozhoduje v obecném měřítku 
územní plán a následné územní řízení a stavební řízení. 

Rozhodnutí se musí opírat o odbornost a reálná fakta
Rozhodnutí o pokácení stromu je vždy nepříjemné, zvláště v městském prostředí  

a bohužel v řadě případů bývá nevyhnutelné. Při rozhodnutí hrají svou úlohu i finanční 
možnosti vlastníka a účelnost případného alternativního zásahu. 

Není asi možné se vždy zavděčit všem, ale důležité je takové rozhodnutí, které se 
opírá o reálná fakta, odbornost a co nejlepší vyhodnocení dané situace. Když se podí-
váme kolem sebe v Městské části Praha 9 na stav zeleně, tak jistě najdeme místa, 
která se dají ještě zlepšit, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že její úroveň je na 
poměry v našem hlavním městě nadstandardní.

Ing. Pavel Wágner, znalec se specializací arboristika - kráceno

Kácení dřevin v období vegetačního klidu 2010/2011 v Praze 9
V zimním období vegetačního klidu 2010/2011 se kácely nebo budou pokáceny dře-

viny rostoucí mimo les v těchto ulicích a parcích na „devítce“ na základě vydaných 
rozhodnutí o povolení kácení:

• park Podvinní – 1 javor jasnolistý
• lesopark Klíčov – 1 trnovník akát
• nám. Na Balabence 1437 – 1 buk
• Teplická, u rybníčku – 1 jasan, 1 lípa
• Čihákova – obnova keřů a živých plotů
• Čihákova 1824 – 1 třešeň
• Litvínovská 491 – 1 bříza
• Novoborská 649 – 2 břízy, 1 javor jasnolistý
• Litvínovská 600 – 1 bříza
• Vysočanská 554 – 1 mahalebka
• Veltruská 607 – 1 bříza
• K Lipám 297 – 1 mahalebka
• Rudečská (roh s Měšickou) – 1 javor jasnolistý
• Varnsdorfská 335 – 1 zerav
• Veltruská 535 – 1 bříza
• Zárybská, zadní trakt při čp. 664 – 1 ořešák
• Jablonecká 419 – 1 mahalebka
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• Jožky Jabůrkové – 1 lípa
• Vysočanská u čp. 569 – 1 dub
• Čihákova 1824 – 1 bříza
• Jetřichovická, zadní trakt – 1 borovice, 1 jasan

Jedná se o kácení dřevin nevhodně vysazených, nevhodně narostlých, stínících byty 
domů, poškozující movitý majetek, v rámci pěstebních probírek, starých, nemocných, 
provozně nebezpečných, z podnětu občanů.

Správce veřejné zeleně v rámci komplexní péče o dřeviny dále provádí kácení stro-
mů, které nepodléhají povolení. Jedná se o stromy s obvodem kmene do 80 cm.  
V praxi jde většinou o stromy ve skupinách nebo hustých porostech, ve kterých je 
nutné upřednostnit kvalitní a perspektivní jedince.

Na Proseku se mění kabely elektrického vedení
Výměnu starých kabelů elektrického vedení na sídlišti Prosek zahájila Pražská ener-

getika, a. s., loni. Pokračovat bude ještě letos. 
Stávající kabely vedou většinou v předzahrádkách bytových domů mezi stromy  

a keři. Mnohdy jsou dřeviny vysázeny přímo na kabely, což je v rozporu se zákonem  
a technickými normami. Znamená to, že aby bylo možné se ke kabelům dostat, je 
nutné nejdříve tyto stromy a keře odstranit. Rozsah odstraňovaných dřevin a potřebný 
pracovní profil konzultuje dodavatelská firma s odborem životního prostředí. 

V jarním období budou vyměněny kabely v ulicích Českolipská a Novoborská. 

Květinové hřiště na Krocínce je pro všechny
Jedinečné a svého druhu první hřiště nejen pro děti bylo 14. dubna otevřeno na Kro-

cínce na Proseku. 
Vznik Květinového hřiště iniciovalo občanské sdružení Krocan. „Zorganizovali jsme 

anketu, jíž se zúčastnilo více než 300 obyvatel Krocínky, a vyplynulo z ní, že lidé by 
chtěli hřiště, které by sloužilo 
nejen dětem, ale i starším 
občanům, popřípadě teenage-
rům,“ řekla nám za o. s. Kro-
can Renata Klusáková. „Navíc 
jsme měli představu, že vzhled 
hřiště by měl esteticky doplňo-
vat krásnou louku, na níž mělo 
vzniknout. Oslovili jsme proto 
firmu Strašné dítě, které má  
s podobnými projekty zkuše-
nosti.“

Dlužno dodat, že nestandard-
ní projekt vzala za své MČ Pra-
ha 9, který ho celý financovala. 
„Květinové hřiště přišlo téměř 
na 800 tisíc korun. Šli jsme 
sice do určitého rizika, protože 
s podobnou výstavbou jsme zatím neměli zkušenosti, ale Krocínka má svá specifika  
a jsem rád, že jsme je respektovali,“ říká radní pro životní prostředí a dopravu Tomáš 
Holeček.

I když herní prvky Květinového hřiště jsou atypické, všechny jsou certifikované  
a odpovídají požadovaným bezpečnostním a hygienickým normám. 

„A odpovídá také posledním trendům o funkčnosti dětských hřišť,“ dodává Vladimí-
ra Marianovská z Úřadu MČ Praha 9 a vysvětluje: „Aby hřiště bylo pro děti zajímavé, 
motivovalo je a rozvíjelo, musí být do určité míry předvídatelně nebezpečné. Potom se 
děti snadno naučí zvažovat své možnosti, přijímat výzvy, zkrátka baví je na takovém 
hřišti si hrát.“  

Je to fuška, aby „devítka“ byla zelená
Na péči o životní prostředí vyhradila „devítka“ pro letošní rok na běžné výdaje 34 600 

000 korun. Nejvíce peněz z tohoto balíku je určeno na práci zahradnických firem, které 

Květinové hřiště Na Krocínce
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udržují zeleň v parcích, na sídlištích i ve vnitroblocích, 
sekají trávu, hrabou listí, prořezávají dřeviny, starají 
se o stromy, uklízí zelené plochy a chodníky… V Praze 
9 má tyto činnosti v popisu práce firma Hortus, správa 
zeleně.

Když jsme se v polovině dubna sešli s Václavem Buri-
ánkem, provozním firmy Hortus, finišovali zahradníci  
s výsadbou stromů a keřů. V té době už měli za sebou 
úklid po zimě, s nímž začínají v okamžiku, kdy zmizí 
poslední sníh. „Bylo potřeba zamést chodníky, které 
patří MČ Praha 9, a cesty v parcích, zároveň jsme ještě 
prořezávali stromy a do konce března káceli ty, které 
byly uschlé, nemocné nebo nebezpečné svému okolí. 
Koncem března, jako jeden z posledních, protože kácet 
se smí do 31. března, jsme odstraňovali strom na Pro-
seku. Hrozilo, že spadne na dopravní hřiště,“ vypočítá-
vá jarní povinnosti Václav Buriánek.   

Pracovníci Hortusu také vyměňovali poškozené lavič-
ky v parcích (některé sami vyrábějí) nebo je opravova-
li, kontrolovali stav dětských hřišť. A zatímco dodavatel 
herních prvků je sám opravuje, zahradníci mění písek 
na dětských hřištích za nový. Zkrátka s jarem musí mít 
všechno „nový kabátek“. 

„Letošní jarní práce byly zvláště náročné. Loňská zima 
přišla opravdu brzy, první sníh napadl už koncem listo-
padu a pak vydržel celý prosinec, takže jsme spoustu 
věcí nestihli. Jarní vyhrabávání listí bylo o to nároč-
nější,“ konstatuje Václav Buriánek. Nicméně půda je 
prokypřena, trávníky provzdušněny, dosety a pohnojeny a na pořad dne přichází čiš-
tění vodotečí v parku Podvinní. „Musíme je vypustit, vylovit ryby, dát do kádí, vyčistit 
vodoteče a vrátit do nich ryby,“ dodává provozní Hortusu.

Sysifovská práce - úklid
Poněkud sysifovskou prací je každodenní sbírání odpadků v parcích a městské zeleni, 

na což má Hortus vyčleněn tým pracovníků. Jenže, když odpadkové koše, které mají 
vyvážet Technické služby Praha, často „přetékají“, není práce za nimi vidět. „A podob-
né je to u mnohých škol,“ dodává ze zkušenosti Václav Buriánek. „Tam se nejčastěji 
válí kelímky a umělohmotné lahve z automatů, které mají žáci k dispozici.“ 

Poletující papírky navzdory úklidu pracovníky Hortusu mrzí, ovšem pořádně je 
nadzvedne vandalismus nebo zlodějina. „Vysadíte stromek a někdo ho zláme. Vysadíte 
růže a vzápětí je někdo ukradne,“ dokresluje stav Václav Buriánek. Možná by situaci 
zlepšily kamery přímo v parku Podviní. Ovšem zmiňované růže ukradl zloděj na Prose-
ku v místě, na které je vidět z desítek oken paneláku.  

Černé skládky
K celoročním povinnostem pracovníků Hortusu patří také likvidace černých skládek 

na pozemcích patřících MČ Praha 9. O tom, jaký smysl pro pořádek lidé (ne)mají, 
svědčí například to, že během roku firma nechává odvést celý kontejner použitých 
pneumatik, které nachází v nejrůznějších zákoutích „devítky“.

„Často ovšem odstraňujeme nepořádek i z pozemků, které městské části nepatří. 
Zvláště jedná-li se o nebezpečný odpad nebo je nepořádek v bytové oblasti,“ říká radní 
pro životní prostředí a dopravu Tomáš Holeček. „Kontaktovat majitele pozemku, aby 
skládku odklidil, totiž bývá oříšek, protože některé pozemky vlastní i více než deset 
majitelů, kteří nejsou schopni se domluvit, nebo majitel pozemku žije v zahraničí.“

Úspěchem proto je, že se odboru životního prostředí podařilo zlikvidovat neustále se 
objevující černou skládku za OBI na Proseku. Díky jednání radnice současná majitelka 
pronajala pozemek firmě, která se shodou okolností zabývá likvidací odpadu, takže do 
tohoto prostoru už nebude volný přístup.

„Konsensus jsme našli i v případě Višňovky, ležící na pozemku hl. m. Prahy. Černou 
skládku tam zlikvidovali bezdomovci za dohledu městské policie, když MČ Praha 9 zafi-
nancovala přistavení kontejnerů,“ dodává Tomáš Holeček. 

Zahradník firmy Hortus pečuje  
o rododendrony v parku Podviní
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Klíčovský lesopark má svá specifika

… je záměrně ponecháván  
v přírodním stavu. Proto, když 
musel být z bezpečnostních 
důvodů pokácen nemocný dub 
naklánějící se nad silnicí, roz-
hodl odbor životního prostředí 
a dopravy MČ Praha 9, že jeho 
kmen nechá v lesoparku jako 
přírodní lavici. 

„Snažíme se zkoušet nové 
věci, které nás více přibližují 
k přírodě, a specifický charak-
ter Klíčovského lesoparku si 
vysloveně říká o přírodní prv-
ky,“ konstatuje radní pro život-
ní prostředí a dopravu Prahy 9 
Tomáš Holeček. „Čekali jsme, 
zda netypickou lavici přijmou 
za svou i místní obyvatelé  
a zdá se, že jsme se trefili.“

Dubový kmen se stává místem neformálního setkání lidí, kteří si tu na chvíli odpoči-
nou, místem dětských her i cílem pejskařů a jejich čtyřnohých kamarádů. 

Arboristické ošetření stromů 
Pokud je v hledáčku vašeho zájmu 

městská zeleň, určitě vám v červenci 
neuniklo arboristické ošetřování vybra-
ných stromů. 

Uskutečnilo se v ulici Satalická v plo-
še pod domy čp. 360-363, ulici K Lipám 
u dětského hřiště, v Litvínovské 500  
u tělocvičny ZŠ a u ZŠ, Litvínovské 291, 
v parčíku Václavka (ul. K Lípám x K Šaf-
ránce x Na Pokraji).

V rámci komplexní péče o stromy 
byl zajištěn základní zdravotní a bez-
pečnostní řez koruny, u vybraných lip  
v parčíku Václavka ještě instalace bez-
pečnostních vazeb koruny.

Rokytka bude mít ještě letos 
nové mosty do parku Podviní

Je dobrou zprávou, že se Městské části Praha 9 poda-
řilo z rozpočtu hl. m. Prahy získat 15 milionů korun na 
další revitalizaci okolí Rokytky. Ještě letos tak mohou 
být rekonstruovány mosty vedoucí do parku Podviní.

„Mosty přes Rokytku v Podviní už dávno volaly po rekon-
strukci. Nyní jsme se na ní dohodli s odborem městské-
ho investora. Opravy čekají dva mosty, další, který je  
v havarijním stavu, bude odstraněn a poslední potře-
buje jen ´kosmetické´ úpravy,“ nastiňuje místostarosta 
Prahy 9 Adam Vážanský.

Dřevěný most
Dřevěný mostek přes Rokytku v blízkosti ulice Rubeš-

ka vyvolává nostalgické vzpomínky. Ovšem jen do doby, 
než se ho rozhodnete použít. Na jeho dřevěné konstruk-
ci se značně podepsal zub času a především pak rozma-
ry počasí. 

„Most demontujeme a od základu postavíme nový,“ 

Lesopark na Klíčově

0šetřování stromů - vazba v koruně akátu
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říká Ondřej Krutský z oddělení pozemních staveb Odboru městského investora pražské-
ho magistrátu. „Nový most bude vypadat stejně, jen dva dřevěné pilíře nahradíme 
betonovými. Mostovka zůstane dřevěná s dřevěným zábradlím.“

Železný most
Osud má však zpečetěn železný most, který se 

nachází o několik desítek metrů dále. Ocelová 
mostovka leží na vyskládaných panelech, které se 
sesouvají do koryta Rokytky. „Most má špatnou sta-
tiku, je nestabilní, proto bude demontován,“ vysvět-
luje Ondřej Krutský. A protože vstup do parku Pod-
viní přes Rokytku zajišťují v krátkém úseku další tři 
mostky a v neposlední řadě je vše o penězích, bude 
tento stržen bez náhrady.

Betonový most

V bezvadném technickém sta-
vu je betonový most s ocelovým 
zábradlím v těsném sousedství 
železného mostku. Čekají ho jen 
„kosmetické“ úpravy v podobě 
natření zábradlí, které zajistí MČ 
Praha 9.

Betonový most bez zábradlí
Na rozdíl od železného mostu je betonový most 

přes Rokytku dobře založen, takže si zaslouží rekon-
strukci. „Stávající mostovku z prefabrikovaných 
panelů nahradíme betonovou a na most instalujeme 
dřevěné zábradlí stejného typu a stylu, jaký je na 
dřevěném mostku,“ dokresluje Ondřej Krutský.

Úpravy kolem cyklostezky u parku
„Spolu s rekonstrukcí mostů přes Rokytku usilujeme o dokončení chybějícího úseku 

cyklostezky u Sparty Podvinný mlýn, úpravu chodníčku podél malého travnatého hřiš-
tě spojující rezidenci Podvinný mlýn s ulicí Sokolovskou, včetně instalace veřejného 
osvětlení a vybudování nájezdu na cyklostezku v Sokolovské ulici u SK Praga Vysoča-
ny,“ konstatuje radní Prahy 9 Tomáš Holeček.

Jak nám potvrdili na Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, spojnice 
rezidence Podvinný mlýn a ulice Sokolovské bude vyasfaltována a veřejné osvětlení 
zde bude instalováno ještě letos.

„Mluvit o termínu dokončení úseku cyklostezky u Sparty je však předčasné. Tady je 
třeba položit zámkovou dlažbu a práce s tím spojené jsou vedeny jako nová stavba. 
V současné době vzniká projekt, je třeba požádat o územní řízení, stavební povolení,“ 
konstatuje Ondřej Krutský a dodává: „Podobné je to rovněž s vybudováním nájezdu na 
cyklostezku v Sokolovské ulici. Tady nám navíc situaci komplikuje fakt, že se budoucí 
stavba nachází v ochranném pásmu výdechu z metra.“

Cyklostezka od Freyovy do Hloubětína   
Bohužel problémy se nevyhýbají ani v loňském roce otevřené cyklostezce z Vyso-

čan do Hloubětína. Přestože je velmi využívaná a otevřela a oživila místa po bývalých 
továrních areálech, doposud ji nepřevzaly TSK Praha, takže začínají být problémy  
s úklidem a údržbou.

„To je také důvod, proč se bráníme instalování laviček a odpadkových košů podél 
cyklostezky,“ vysvětluje místostarosta Adam Vážanský. 

V současné době se z prostředků Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Pra-
hy zpracovává studie na přeměnu tohoto území v rekreační zónu. V místě mezi býva-
lými továrními areály se totiž nachází velké území bývalé zahrádkářské kolonie, které 
je v majetku hlavního města Prahy. 
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„Chceme tu mít odpočinkové plochy, herní prvky, zkrátka rekreační zónu, která bude 

sloužit obyvatelům „devítky“. Věřím, že když se našly peníze na zpracování projektu 
tak, aby byl v souladu s územním plánem, bude na pražském magistrátu i politická 
vůle k jeho realizaci,“ uzavírá Adam Vážanský. Na rozhodnutí pražského magistrátu 
rovněž závisí, zda bude vysočanská cyklostezka, která dnes končí v ulici Za Mosty, pro-
dloužena dále podél toku Rokytky až k hranicím Prahy 14. I o tom všem se debatovalo 
19. září při setkání pražského primátora Bohuslava Svobody a představitelů MČ Praha 
9 s obyvateli „devítky“, jichž se rozvoj Rokytky bezprostředně dotýká. 

Psí hřiště na Proseku? Super!
V Parku Přátelství na rohu ulic Jiřetínská a Vysočanská otevřela Městské část Praha 9 

téměř před rokem na rozloze zhruba 1000 metrů čtverečných psí hřiště. Jeho součástí 
jsou i hrací prvky pro psy (agility) – překážky jako proskokový kruh, kladina, šikmá 
plocha... A pejskaři si ho nemohou vynachválit.

U psa je důležité, aby navázal kontakt s jinými hafany, protože se tím snižuje jeho 
možná agresivita. Měl by mít proto možnost proběhnout se bez uvázání na vodítku, 
což ve veřejných parcích většinou není možné. Je proto třeba, aby vznikaly výběhy pro 
psy. Takové jako na Proseku – s provozním řádem, na jehož dodržování dbají nejen 
sami pejskaři (hlídají zdravotní stav psů, vylučují hárající feny), ale i policie (namátko-
vě kontroluje přihlášení psa, případně čipování).

Jak jsme se sami přesvědčili, zastihnout hrajícího si psa na hřišti není problém. 
„Chodíme sem pravidelně, zvláště když přijdu unavená z práce a nechce se mi do 

Stromovky, na Letnou nebo do lesa. Tady se Truffo dokáže vyřádit,“ láskyplně sleduje 
Nina z Proseka svého desetiměsíčního křížence, kterého si před osmi měsíci vybrala  
v trojském útulku. Psí puberťák je na překážkách jako doma. Vymění je jen na společ-
nost psí slečny, která se tu objevuje v doprovodu své paničky. Teď přes poledne patří 
hřiště jen jim. „Někdy se sem ani nedostaneme, zvlášť když je tu hodně lidí s malými 
psy,“ pokračuje Nina. „Truffo je velmi přátelský, ke každému hned běží, ale to víte, 
přece jen je to velký hafan a mnozí se ho bojí.“

Psí hřiště na Proseku se tedy povedlo. Slouží nejen ke „společenskému“ setkávání 
psů, ale i jejich páníčků. Dostaveníčka si tu dávají třeba majitelé malých plemen jako 
čivav či jorkšírských teriérů, a to pak dojde i k lakování drápků.

Psí exkrementy
Městská policie Praha 9 eviduje za rok 2010 celkem 509 „psích“ přestupků – 296 pří-

padů volného pobíhání psů, 106 případů znečištění veřejného prostranství, 16 nepři-
hlášených psů, po jednom případu porušení zákazu vstupu na dětské hřiště a neozna-
čení zvířete čipem a dalších 89 přestupků. Na pokutách vybrala 23 700 Kč. Domluvou 
bylo vyřešeno 324 přestupků a 60 jich bylo oznámeno na úřad MČ Praha 9.

Tanečnice hladí po duši
Ani nejlepší pověst neudělá ze zdravot-

nického zařízení místo, kam by se každý 
těšil. Prosecká Poliklinika není výjimkou, 
ovšem od středy 8. prosince 2010 tu 
roztřesenou dušičku nejednoho pacienta 
hladí Tanečnice.

Socha tohoto názvu, která ozvlášt-
ňuje prostranství před poliklinikou, je 
dílem studenta VŠUP Praha Štěpána 
Čapka z Ateliéru veškerého sochařství, 
vedeného prof. ak. arch. Kurtem Ge-
bauerem. Hezký nápad byl realizován 
ve spolupráci Městské části Praha 9  
a VŠUP Praha.

Socha Tanečnice  
před Poliklinikou Prosek
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Co bude s podchodem pod železniční tratí v Hrdlořezích?

Správa železniční dopravní cesty vybudovala v Hrdlořezích podchod pro pěší pod 
železniční tratí nákladem 1 334 000 korun. Místní občané ho hojně využívají, protože 
spojuje dvě lokality od sebe odříznuté právě trojkolejnou železniční tratí. Bohužel se  
v něm nesvítí a není nijak udržován. Kdy se stav změní? 

Na nedostatečnou údržbu a špatnou vybavenost podchodu si obyvatelé Hrdlořez již 
delší dobu stěžují na vysočanské radnici. Na podzim loňského roku se starosta MČ 
Praha 9 Ing. Jan Jarolím setkal s představiteli Správy železniční dopravní cesty, aby 
situaci řešili, ale vzhledem k právní složitosti bylo třeba, aby do jednání vstoupilo hlav-
ní město Praha.

Stav je takový, že Správa železniční dopravní cesty může a chce bezúplatně převést 
podchod pod železniční tratí na město. (Umožňuje jí to fakt, že se jedná o tzv. vyvo-
lanou investici s vědomím dříve zrušeného přejezdu.) Konkrétně se jedná o komuni-
kaci pro pěší - včetně vozíčkářů 
- v samotném podchodu, dále  
o osvětlení podchodu a chod-
ník, který k podchodu vede. 

„Zastávám názor, že podchod 
je komunikací a měl by být 
proto provozován a udržován 
organizací, která je k tomuto 
účelu v hlavním městě zřízena, 
tedy Technickou správou komu-
nikací Praha,“ konstatoval teh-
dy Jan Jarolím a dodal: „Navíc, 
když tato komunikace spojuje 
dvě lokality jedné obce od sebe 
odříznuté velmi frekventova-
nou železniční tratí.“ 

Jen pro ilustraci: Do oblasti 
Úval, Českého Brodu, a Kolína 
jezdí přes Hrdlořezy v současné 
době v rámci příměstské dopravy čtyři páry vlaků za hodinu (čtyři z Prahy, čtyři do Pra-
hy). V hodinových intervalech to jsou IC a EC vlaky do Olomouce, další hodinový takt 
mají vlaky do Brna a Břeclavi. Jednou za dvě hodiny projede pendolino, každou hodinu 
zastávkové rychlíky směr Česká Třebová, jednouza dvě hodiny rychlík do Havlíčkova 
Brodu a Brna.A k tomu připočtěte nákladní dopravu. Není tedy pochyb, že podchod pod 
tratí znamená zásadní zvýšení bezpečnosti pro pěší. 

Dobrá zpráva na obzoru
Začátkem letošního roku se ledy hnuly a …“Hlavní město Praha je připraveno ve spo-

lupráci s MČ Praha 9 tento pro místní občany významný podchod pod železniční tratí 
převzít a zajistit jeho provoz,“ řekl pro Devítku Ing. Karel Březina, první náměstek 
primátora hl. h. Prahy a pokračoval: „ V současné době již proběhla některá jednání 
mezi dotčenými subjekty (SŽDC, Hl. m. Praha, MČ Praha 9, TSK) a bylo předběžně 
dohodnuto rozdělení kompetencí a povinností mezi TSK a MČ Praha 9 se záměrem co 
nejdříve podchod zprovoznit. Nicméně je zapotřebí připravit několik převážně právních 
kroků, které umožní převzetí a následné využívání této stavby. Očekávám, že v řádu 
několika málo týdnů by měl být podchod zprovozněn.“

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Praze 9
Zeleně ve městě není nikdy dost. „A tam, kde jednou zmizí, a týká se to zejména 

sídlišť, se jen těžko nahrazuje,“ dodává radní pro oblast životního prostředí a dopravy 
Tomáš Holeček. „Proto velmi oceňuji, když se lidé sami snaží své okolí zkrášlit napří-
klad tím, že udržují a starají se o předzahrádky.“

Jestli se i vy můžete pochlubit hezkou předzahrádkou, pošlete její „rozkvetlou“ foto-
grafii do konce září na adresu redakce Devítky. Začátkem října na odboru životního 
prostředí vyhodnotíme tři nejkrásnější a starostlivé zahradníky odměníme.

Živé střechy
Nové stavby rostou na „devítce“ jako houby po dešti a soudě podle toho, jak jednot-

liví developeři představují další a další projekty, bude tento stav ještě dlouho trvat. 

Podchod pod železniční tratí v Hrdlořezích
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„Byl bych rád, kdyby v Praze 9 vznikaly budovy, které respektují charakter svého 

okolí, tak jako například Galerie Harfa nebo rekonstruovaný areál tiskárny AF BKK, 
které navíc úžasným způsobem využívají své střechy,“ říká zástupce starosty MČ Praha 
9 Tomáš Portlík. „Kdyby bylo u nás realizováno více takových projektů, pak si dokážu 
představit i zahuštění zástavby. Nebudu však podporovat laciné nové stavby, které 
působí jako novodobé zateplené paneláky.“ 

Galerie Harfa 
Tato nová obchodní galerie u metra Českomoravská aspiruje na to, aby se stala při-

rozeným centrem zábavy a nákupů nejen pro obyvatele Vysočan a nejbližšího okolí. 
Od jiných obchodních center se liší unikátní nabídkou volnočasových aktivit, které se 
odehrávají zejména na střeše galerie. Kluziště, audiovizuální a vodní atrakce… Na jaře 
se na střeše otevře také Dinopark.

Tiskárna
Do Vysočan putovala loni také Cena za architekturu a design. V kategorii Rekonstruk-

ce získal cenu projekt Martiny Buřičové a Štěpána Kubíčka na rekonstrukci a dostav-
bu areálu tiskárny AF BKK. Zdevastovaný průmyslový objekt z přelomu století tvůrci 
v maximální míře „očesali“ a vytvořili chladně funkční budovu, která ovšem splňuje 
náročná estetická měřítka. Na střeše je přitom možné hrát basket.

K zabezpečení zříceného objektu v ulici U Harfy
V nočních hodinách 9. února došlo ke zřícení střechy a části zadního traktu objektu v 

ulici U Harfy na parcele Vysočany, č. p. 302, jehož majitelem je Harfa City s. r. o. Šlo o 
neobydlený objekt, který byl vyhledáván lidmi bez přístřeší. Poškozena byla zaparko-
vaná auta, sloupy a tramvajové troleje.

Druhý den ráno se na místo havárie dostavili pracovníci Hasičské záchranné stanice, 
Policie ČR, zástupci Dopravního podniku, městský statik, zástupce vlastníka objektu 
a zástupci Úřadu Městské části Praha 9. Posledně jmenovaní vydali nařízení majiteli 
objektu k odstranění sutin a k celkovému zabezpečení objektu.

Lípa Anglického gymnázia
Před Anglickým gymnáziem ve Vysočanech roste od poloviny května nový strom. 

Bude u něj umístěna cedulka s nápisem „Lípa Anglického gymnázia - zasazená 20. 
5. 2011“. Zároveň s tím byla do země uložena časová schránka, která by tam měla 
zůstat 50 let. Obsahuje vzkazy studentů budoucím nálezců - zejména jejich představy 
o tom, jak bude vypadat svět a jejich život za 50 let. Obsahuje také některé předměty 
obvyklé v dnešní době nebo už pomalu mizející, například zápalky, audiokazetu, mobil-
ní telefon (bez baterií), mapu Prahy, tričko s logem Anglického gymnázia, knihy, tužky, 
noviny, českou a britskou vlajku apod.

Knoflík zasadil jednu ze sta lip Anežky České
Knoflík, o. s., se připojil k inici-

ativě mládežnických spolků a or 
ganizací a u příležitosti osmisté- 
ho výročí narození Sv. Anežky 
České vysadil 4. listopadu - za 
účasti několika maminek, tatín-
ků a zvědavých dětí - nedaleko 
hřiště naproti Poliklinice Clinicum 
Vysočany pamětní lípu. Díky všem 
malými velkým pomocníkům, fir-
mě Hortus, Městské části Praha 9 
a o.s. Krocan za spolupráci. Sou-
řadnice lípy budou zaneseny do 
webového portálu www.kamcho-
dit.cz. Držme lipce palce, ať se jí 
daří.

Lípa Anežky České v parku  
před nemocnicí CLINICUM
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Odpad, který hřeje a svítí ve 20 000 pražských domácností

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice provozuje společnost Pražské 
služby, a. s. Ta je spolehlivým poskytovatelem služeb nejen v oblasti sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování odpadu, ale i čištění, údržby komunikací a dopravního zna-
čení. Její strategie je postavena na dvou základních cílech: zákazník a ekologie.

Za účasti pražského primáto-
ra Bohuslava Svobody uvedlo 
6. října ZEVO po roce zkušeb-
ního provozování do ostrého 
provozu kogenerační jednotku, 
moderní ekologické zařízení, 
které z našeho odpadu vyrábí 
nejen tepelnou, ale i elektrickou 
energii a to až pro dvacet tisíc 
domácností v metropoli. Roční 
zkušenost prokázala, že se tato 
investice do ekologie vyplá-
cí. „Během prvních tří čtvrtle-
tí letošního roku ZEVO přijalo, 
energeticky a zároveň ekologic-
ky využilo již 225 000 tun, tedy 
více odpadu, než činilo roční 
množství v průběhu uplynu-
lých třinácti let provozu,“ uve-
dl generální ředitel Pražských 
služeb Patrik Roman. Je tedy zřejmé, že projektovaná roční kapacita asi 300 000 tun 
je disponibilní. Veškerý budoucí komunální odpad z našeho hl. města tak může být  
v Malešicích zpracován a využit.

„Přesvědčil jsem se, že ZEVO Malešice je moderní zařízení evropského formátu, kte-
ré v sobě spojuje využití energetického potenciálu ukrytého v komunálním odpadu  
a ohleduplné chování k přírodě i lidem,“ navázal primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Ředitel ZEVO Aleš Bláha poté doplnil: „Emisní hodnoty malešického gigantu jsou nyní 
srovnatelné s emisemi, jichž dosahují obdobná zařízení u našich nejbližších sousedů, 
Německa a Rakouska. Udržení tohoto stavu je budoucím úkolem Pražských služeb“.

Podchod pod železniční tratí v Hrdlořezech přebírá „devítka“
Po dlouhých peripetiích, kdy se Správa železniční dopravní cesty marně snažila pře-

dat podchod, který vybudovala v Hrdlořezech pod železniční tratí, Magistrátu hlavního 
města Prahy, vytáhla horký brambor z ohně MČ Praha 9. „Zajistíme, aby podchod pod 
značně frekventovanou tratí byl provozuschopný, jak po tom už dlouho volají občané 
Hrdlořez,“ říká radní Prahy 9 Tomáš Holeček.

Výstavba
Příkladná přestavba tovární budovy AF BKK ve Vysočanech

V Podkovářské ulici budí zaslouženou pozornost přestavovaný areál společnosti AF 
BKK s. r. o. Zachovává totiž genia loci této oblasti Vysočan, kde v minulosti dominant-
ně převládala výrobní funkce spojená s komplexem průmyslových areálů továren ČKD 
a přitom přináší „vtipné“ řešení v podobě basketbalového hřiště na střeše. 

 Původní stav
Průmyslový objekt postavila roku 1934 Továrna barev Weissberger a spol. Až done-

dávna byl plně využíván - za socialismu jako sídlo Výzkumného ústavu barev a laků  
a poté firmou Lavis. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt, s dominantní nos-
nou konstrukcí železobetonového trámečkového skeletu a charakteristickými továr-
ními tabulkovými okny. Dispozičně i tvarově je to jednoduchá, výrazově silná budova  
s centrálním schodištěm uprostřed severní a jižní haly. Zkrátka krásná ukázka historic-

Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO
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ké průmyslové architektury, ovšem zdevastovaná socialistickým hospodařením. 

Rekonstrukce
Areál společnosti AF BKK s. r. 

o. prochází posledních šest let 
postupnou komplexní renovací 
podle potřeb tiskárny (majitele 
areálu). Pod projekty přestavby 
je podepsána Arch. Ing. Marti-
na Buřičová a Arch. Ing. Ště-
pán Kubíček. Oslovil je přímo 
jeden z tehdejších spolumajite-
lů areálu. 

„Nejdříve jsme dlouze disku-
tovali o celkové koncepci řeše-
ní areálu, poté jsme začínali 
drobnými úlohami - interiér 
obchodního oddělení, drobné 
dílčí stavební úpravy. Pak při-
šel projekt na menší objekt pro 
vedení společnosti a nakonec  
i zakázka na tuto ´velkou´ 
budovu,“ říká arch. Martina 
Buřičová a dodává: „Přestavba areálu ale stále nekončí, celý areál se neustále dobu-
dovává a vyvíjí.“

Využili jsme potenciál industriálního objektu
Měli architekti při práci volnou ruku, nebo museli dodržet investorovy striktní požadav-

ky? 
„Obecně zde lidem chybí úcta k tradici, kontinuita, ochota přijmout odpovědnost  

a starost o hodnotu, jež vybudovali naši předci. Daleko levnější a často i prvoplánově 
efektivnější je zbourat staré a vybudovat něco momentálně lépe vyhovujícího. Náš kli-
ent ale věděl, že takový postup může být, vlastně je, velkou ztrátou. Správně vytušil 
obrovský potenciál industriálního objektu,“ reaguje na otázku arch. Martina Buřičová a 
oceňuje, že klient ví, co chce, architektura ho zajímá a baví, aktivně a intenzivně vstu-
puje a zasahuje do navrhování. „Společně jsme se snažili odhalit, zachovat a doplnit 
kvality a hodnoty celého areálu. Shodli jsme se na koncepci, že domy se mají posouvat 
dál, že současné vrstvy, které se na ně nakládají, jsou užitečné a správné za předpo-
kladu, že respektují a nelikvidují jejich původní charakter a výraz. Původní figura domu 
je zachována, vše co je nové, je materiálem jednoznačně definované a odlišené - výta-
hová věž, mostek mezi objekty, střešní nástavba, vše plechové s přiznaným ocelovým 
konstrukčním skeletem, kontrastní k původnímu objektu. Na první pohled je jasné, co 
je nové. Společně nás vedla snaha o kultivaci prostředí zásadně ovlivňující vnitrofirem-
ní kulturu zaměstnanců. Prostředí je podstatné pro vztahy mezi lidmi, konkrétně i pro 
vztah majitele se zaměstnanci a jejich přístupu k zaměstnání.

 Na práci nevzpomínáme, pokračujeme v ní
Na tomto projektu Martina Buřičová a Štěpán Kubíček pracují více než šest let a jak 

říkají, na klienta měli opravdové štěstí. 
„Máme k tomuto areálu intenzivní vztah, zásadně ovlivnil naši profesní dráhu. Projekt 

se neustále vyvíjel a měnil, tiskárna, která je majitelem, je velmi pružnou firmou, rea-
gující na neustálé změny a potřeby polygrafického trhu. I proto jsme navrhli nespočet 
variant řešení, než jsme dospěli k finálnímu řešení, které dnes můžete vidět. Zásadním 
požadavkem byla univerzální použitelnost - pro tiskařskou výrobu, pro kanceláře nebo 
výstavní prostory, dokonce část objektu je možné využít i jako obytné prostory. Takové 
provozy jsou ve své podstatě naprosto odlišné a dokázat sladit potřeby pro různorodé 
využití a zároveň zachovat koncepci a architektonickou čistotu prostoru bylo velmi 
obtížné.“

Hřiště na střeše
Dlužno dodat, že stále ještě probíhá přestavba parteru, rýsují se další provozní změ-

ny... V areálu stojí další, ještě neopravené a nevyužité objekty, o jejichž náplni se 
diskutuje.

Budete-li je také měnit, počítáte s podobným vtipným řešením jako je hřiště na 
střeše? „O takové řešení se snažíme pokaždé! Ale vždy nejvíce záleží na osvícenosti 
investora. A ten zde slibuje další překvapení,“ usmívá se Martina Buřičová.

Přestavba tovární budovy
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V areálu AF BKK nyní pracuje asi sto lidí a střecha se jako jediná volná plocha v inten-

zivně zastavěném prostředí nabízela jako rekreační a relaxační zóna. Lidé již vytvořili 
družstva po pěti a pravidelně hrají „areálovou“ basketbalovou ligu.

Rezidence Green House – první bytový dům se solární elektrárnou
Nový projekt s názvem „Rezidence Green House“ vyrůstá v Drahobejlově ulici.  

Za označením „Zelený dům“ se skrývají byty s předzahrádkou nebo menší řadové dom-
ky s terasou a zahrádkou v příjemném dvorním traktu. Navíc střechy domků budou 
pokryty stálezeleným substrá-
tem a rostlinami a na střeše 
hlavního objektu instalována 
solární elektrárna.

Z oken všech obývacích 
pokojů bez výjimky budou 
mít noví obyvatelé výhled  
do zeleně, převážná část lož-
nic a dětských pokojů či praco-
ven je pak situována do klid-
né Drahobejlovy ulice. Sklepy  
a garážová stání jsou umístě-
ny v prvním nadzemním nebo 
podzemním podlaží. 

Rezidence Green House pat-
ří, co se energetické náročnosti 
budovy týče, do kategorie B, tj. 
nízkoenergetický dům. 

Dům s vlastní elektřinou
Na střeše hlavního objektu 

Rezidence Green House bude instalována a uvedena do provozu solární, tj. fotovoltaic-
ká elektrárna o výkonu 10,5 kWp. Ročně vyrobí zhruba 10 MWh elektřiny. Tato eko-
logicky čistá energie ulehčí našemu životnímu prostředí o 11,7 tun oxidu uhličitého 
ročně, který by vznikl při výrobě elektřiny klasickým způsobem. Práce na instalování 
fotovoltaických článků začnou nyní v září.

Elektrárna bude zdarma převedena do vlastnictví Společenství vlastníků. Každý, kdo 
si zde koupí byt, se tedy zároveň stane spolumajitelem solární elektrárny. Vyrobená 
elektřina se z části spotřebuje ve společných prostorách domu, např. na provoz výta-
hů či osvětlení společných prostor či garáží, a z části se bude prodávat do distribuční 
sítě. Výtěžky za její prodej půjdou na účet společenství vlastníků. Minimální životnost 
elektrárny je 25 let.

Pro fotovoltaické články jsou střechy
„Překotné budování solárních elektráren u nás vyvolalo bouřlivou diskuzi o jejich 

významu a celý problém média podrobně rozebírala. Proto bych jen zdůraznil, že není 
žádoucí, aby masově vznikaly na polích nebo zelených plochách. Když už je buduje-
me, proč nevyužít již urbanizovaných ploch, například střech panelových domů,“ říká 
starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím a pokračuje: „Proti fotovoltaickým článkům  
na střechách se však ohrazovali především hasiči, protože v případě požáru nebo jiných 
kalamit bylo možné odpojit dům od standardní elektrické sítě, fotovoltaické články však 
dále elektřinu produkovaly. Zelený dům v Drahobejlově ulici problém vyřešil. Jsem rád, 
že se tato první vlaštovka objevila právě v Praze 9. Věřím, že bude mít následovníky  
a se zájmem budu sledovat, co solární elektrárna přinese pro ekonomiku společenství 
vlastníků.“

Harfa Park ve Vysočanech
Za pouhých šestnáct měsíců od položení základního kamene zkolaudovala společnost 

FINEP další etapu projektu Nová Harfa ve Vysočanech, největšího rezidenčního projek-
tu v České republice. 

Čtvrtou etapu, nazvanou Harfa Park, představují tři rezidenční domy s uzavřeným 
vnitroblokem. Z celkového množství 101 nových bytů je již více než 90 procent pro-
dáno. Čtvrtou etapou ale projekt Nová Harfa zdaleka nekončí, FINEP v těchto dnech 

Dvůr rezidence Green House
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zahajuje výstavbu v pořadí páté etapy.

„Bytový projekt Nová Harfa je charakteristický svou členitostí, každý z bytů disponu-
je balkonem, terasou nebo předzahrádkou. Výstavba tak zdánlivě připomíná pařížské 
rezidenční bulváry,“ říká Michal Kocián, předseda představenstva FINEP Holding, SE.  

FINEP byla první společnost, která v roce 2004 začala stavět na místě bývalé spa-
lovny a změnila nevzhlednou průmyslovou zónu na příjemné místo k bydlení. „Jsem 
rád, že se lokalita Nová Harfa těší stálé oblibě a její rozvoj tak může pokračovat. Díky 
těmto úspěšným projektům Praha 9 postupně mění svojí industriální tvář a stává se 
vyhledávanou rezidenční lokalitou,“ dodává starosta Prahy 9 Jan Jarolím. 

Prosek Court
Jedna z největších křižovatek Prahy 9 Prosecká – Vysočanská čeká na konečnou 

podobu. Posledním kouskem do její skládanky by měl být polyfunkční dům Prosek 
Court. Jeho současná navrhovaná podoba se však nelíbí lidem, kteří v této části Pro-
seka žijí, ani vedení MČ Praha 9.

Polyfunkční dům Prosek Court je navržen na pozemcích soukromého investora  
na Proseku, jižně od proseckého sídliště. Severovýchodní hranici tvoří ulice Vysočan-
ská, jihovýchodní hranici ulice Prosecká,z jihozápadu a severozápadu stojí nová bloko-
vá zástavba obytných domů.

Nový objekt by měl být 
dopravně obsluhován z nově 
zbudované obytné ulice mezi 
Prosek Courtem a obytnými 
domy. S parkovacími místy se 
počítá ve dvou podzemních 
podlažích objektu a na ulici (kol-
má a podélná stání). Inženýr-
ské sítě navazují na stávající 
infrastrukturu přilehlého oko-
lí a byly by vedeny převážně  
v osách přilehlých ulic.

Navrhovaný Prosek Court 
tvoří dvě výškově rozdíl-
né budovy - desetipodlažní 
„žiletka“ při ulici Vysočanská  
a dvoupodlažní převýšená 
„plotna“. Jedná se čistě o admi-
nistrativní objekt s komerčními 
prostory v prvním nadzemním 
podlaží, kde je navržen vstupní prostor administrativy a komerční plochy. Na fasádu 
by byly použity betonové štíty v kombinaci s prosklenými fasádami. 

V severní části by mělo vznik-
nout náměstí s pásy zeleně a 
vodním prvkem. Navrhované 
náměstí má nálevkovitou půdo-
rysnou stopu rozšířenou k ulici 
Vysočanské a je vyvrcholením 
kompoziční osy nově zbudova-
né komunikace blokové zástav-
by.

Petice proti výstavbě
Proti výstavbě polyfunkčního 

domu Prosek Court se postavi-
lo občanské sdružení Trmická a 
další občané, kteří v této části 
Proseka žijí. V petici adresova-
né ÚMČ Prahy 9 se kromě jiné-
ho uvádí:

„Projektová studie podle § 
7 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých 

Prosek Court - vizualizace

Prosek Court - vizualizace
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souvisejících zákonů byla zpracována téměř před třemi lety a neodpovídá aktuální-
mu stavu prostředí. Studie z roku 2008 nezhodnotila ani skutečnost, že u křižovatky 
Prosecká – Vysočanská jsou již postaveny další tři výškové budovy s podzemními 
garážemi, výměníky apod. Také zátěž na dopravu v okolí neustále narůstá. Měření 
hluku a emisí se uskutečnilo v nevhodnou dobu…

Akustická studie uvádí, že v oblasti plánované stavby bylo provedeno měření hluku 
18. 3. 2008 mezi 12.00 a 13.00. Domníváme se, že čas měření hluku byl úmyslně 
načasován na období největšího klidu v lokalitě. Měření hluku a emisí by mělo být jed-
noznačně stanoveno na největší zátěž, tzn. mezi 17.00 a 18.00, kdy již nyní je hluk 
téměř neúnosný.

Dále se domníváme, že projektovaný dům s několika patry naprosto nezapadá do 
rázu okolních domů. Pozemek na stavbu je pro tak velkou budovu také minimální. 
Žádáme, aby byl snížen počet pater budovy, a to na výšky nejvyššího sousedícího 
domu. 

Pozemek sousedí přímo s částí pozemku Společenství Prosecká 843, který je nyní 
používán jako chodník pro chodce. Upozorňujeme však, že se jedná o soukromý poze-
mek, o jehož používání či nepoužívání rozhoduje Společenství Prosecká 843. Blízkost 
tak velké stavby není pro rezidenty bydlící v ulici Libočanská a Zubrnická ani z hlediska 
zachování soukromí vhodná.

Zásadní nesouhlas však vyslovujeme k návrhu řešení dopravy, a to k vedení dopra-
vy ulicemi Trmická a Zubrnická. Podle našeho názoru je doprava do garáží zbytečně 
vedena okolo celého bloku, přes značku označující klidovou pěší zónu ulic Zubrnická, 
Trmická, dále pak na Proseckou a Vysočanskou. Žádáme, aby klidová zóna ulic Trmická 
a Zubrnická nebyla narušena. Ulice zde jsou také užší, s parkovacími stáními a výjezdy 
z garáží. Při projektování výjezdů z garáží a parkovacích stání bylo počítáno s minimál-
ním zatížením provozu.

Žádáme, aby byl zvážen příjezd do garáží mimo obydlenou část, navrhujeme spíše 
přímé odbočení z ulice Vysočanská, a to samostatnou rampou (nájezdem). Jako vhod-
né se jeví postavení kruhového objezdu na hranici křižovatky Vysočanská a ulice Lito-
měřická. Tento návrh by vyřešil vhodné odbočení do Prosek Court, a to samostatnou 
odbočkou z kruhového objezdu. Výjezd by mohl vést přímo do podzemních garáží.“ 

A co na to radnice? 
„Navrhovaným projektem Prosek Court se zabývala komise územního rozvoje  

a výstavby a při příštím zasedání v září se její členové seznámí se situací přímo na 
místě zamýšlené stavby,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal a dodává: 
„Ke stavbě se rovněž vyjádří komise životního prostředí a dopravy Rady MČ Praha 9, 
které jsme předali dokumentaci. V současné době je situace taková, že stavba Prosek 
Courtu je sice v souladu s územním plánem, ale v objemu, v němž je navrhovaná, by 
neúměrně zatížila životní prostředí a dopravu v této části Proseka. To byl také hlavní 
důvod, proč zatím grémium starosty Prahy 9 nedalo investorovi souhlas s připojením 
na inženýrské sítě přes pozemky MČ Praha 9, které s Prosek Courtem sousedí.“

Snahou radnice nyní bude domluvit se s investorem na kompromisním řešení, kte-
ré by danou oblast zastavělo v rozumné míře. Přes své pozemky MČ Praha 9 plánuje 
vytvoření zeleného pruhu, jež by propojil oddychovou zónu Parter Starý Prosek a Park 
Přátelství. 

Stavba Rezidence nad 
Rokytkou zahájena

Položením základního kamene 
23. února Ing. Jan Jarolím, staros-
ta Městské části Praha 9, slavnost-
ně zahájil stavbu Rezidence, již tře-
tí etapy úspěšného developerského 
projektu Nad Rokytkou. 

Prodej bytů v Rezidenci byl zahájen 
v létě roku 2010a sestává z 200 bytů 
v atraktivním prostředí zeleného pásu 
podél Rokytky ve Vysočanech. V sou-
časné době jich je prodána již téměř 
třetina a dobíhá slevová akce s všeří-
kajícím názvem „Posledních pár bytů  
s cenami od 39 900 Kč/m2“.Rezidence nad Rokytkou - vizualizace
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Rezidence nad Rokytkou nabídne pět nových moderních sedmipatrových domů s 

předzahrádkami u přízemních bytů, parkováním v garážích uvnitř domu a možností 
výběru výhledu na říčku. Kolaudovat Rezidenci, jejímž architektem je renomovaný 
architektonický ateliér LOXIA, by se mělo v polovině roku 2012.

S.O.S. Střížkov proti výstavbě výškového domu „Litvínovská“
Obyvatelé Střížkova a Proseka protestují proti výstavbě výškového domu „Litvínov-

ská“ (investor Odin Investment). Na své straně mají i radnici Městské části Praha 9.
Mezi dětským hřištěm a přístupovou cestou pro pěší od budovy Telefonica O2 do 

severního konce ulice Děčínská má být na základě územního rozhodnutí postaven 
výškový bytový dům „Litvínovská“ s více než 100 byty a několika suterénními patry 
podzemních garáží. Uvedené rozhodnutí nijak nezohledňuje skutečnost, že v těsné 
blízkosti této oblasti se již buduje výškový, třináctipatrový obytný dům „Art rezidence 
Střížkov“. 

„V případě že bude dům Litvínovská skutečně postaven, stane se tak výrazně na úkor 
zeleně a přinese to nejen další zalidněnost i zvýšení počtu aut na již tak malém prosto-
ru, ale také vezme našim dětem dvě hřiště. Utrpí tím jak životní prostředí, hygienické 
předpoklady, tak zároveň kultura bydlení pro obyvatele Proseka, respektive Střížkova, 
a to v blízkém i vzdálenějším okolí,“ říká předseda občanského sdružení S.O.S. RNDr. 
Ivo Aubrecht, CSc. a za sebou má na 427 podpisů, které občané Proseka a Střížkova 
připojili od 5. října, kdy se konal v Parku Přátelství mítink proti zahušťování bytové 
výstavby, pod petici S. O. S. proti výstavbě domu „Litvínovská“.

Ještě není definitivně rozhodnuto  
Další výškový dům na Proseku se nelíbí ani Městské části Praha 9. „Naší snahou je 

podporovat výstavbu na území po bývalých průmyslových areálech ve Vysočanech, 
nikoliv na již zastavěném Proseku. Proto vítáme iniciativu našich občanů, kteří bojují 
proti zahušťování sídlišť a jsme s nimi v kontaktu,“ říká starosta MČ Praha 9 Jan Jaro-
lím. A ze strany radnice nezůstává jen u slov.

Protože Odin Investment vlastní 19/36 pozemku, na kterém chce výškový dům sta-
vět, a ostatní část je zatím v majetku hl. m. Prahy, požádal magistrát Komisi územního 
rozvoje a výstavby Rady MČ Praha 9 o stanovisko, zda pozemky prodat, či nikoliv. 
Komise „devítky“ na svém zasedání 12. října prodej nedoporučila. 

„Je to jeden z kroků, který v této záležitosti podnikáme,“ říká Marek Doležal, mís-
tostarosta MČ Praha 9 odpovědný za územní rozvoj. „Je však třeba si uvědomit, že 
podle územního plánu jsou tyto pozemky určeny k bytové výstavbě, nejsou tedy zelení, 
a musíme respektovat soukromé vlastnictví. Na druhou stranu vidíme, že navrhovaná 
stavba je na střížkovské podmínky příliš mohutná. Jsme však připraveni s investorem 
komunikovat a hledat všeobecně přijatelný konsenzus.“ 

Tulipa Rokytka 
Druhá fáze rezidenčního kom-

plexu Tulipa Rokytka, který se 
nachází v pražských Vysočanech, 
nabídne 92 bytů o velikosti 1+1 
až 4+1. 

Generálním dodavatelem stav-
by je stejně jako u první fáze 
projektu (85 bytů) písecká firma 
CASTA; architektonický návrh 
je dílem společnosti LOXIA. Do 
nových bytů se obyvatelé budou 
moci nastěhovat v roce 2013, na 
kdy je plánováno dokončení pro-
jektu.   

Tulipa Rokytka se nachází v těs-
né blízkosti stanic metra Česko-
moravská a Vysočanská. Cesta 
do centra města tak zabere pou-
hých 10 minut. Kromě metra jsou 
v krátké docházkové vzdálenosti 
také stanice tramvají a nádraží 
Praha – Libeň. Komplex Tulipa Rokytka II. fáze - vizualizace



178



179



180


