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Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2014 byl zpracován na podkladě člán-
ků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých 
novin fi rmy Newton, internetových informací, webových stránek exponova-
ných institucí a fi rem a z výročních zpráv školských zařízení.
Obrazový materiál uvedený v zápisu pochází většinou z archivu časopi-
su Devítka, webových stránek fi rem a institucí. Ostatní fotografi e:  David 
Kraus.
Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2014 má 160 stran. 
Autorem je Mgr. David Kraus 
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Z významných událostí 
roku 2014 v České republice

ČTVRTEK 2. LEDNA 2014
Schodek státního rozpočtu v loňském roce činil necelých 81 miliard korun. Uvedl to 
po jednání vlády premiér Jiří Rusnok. Schválený rozpočet přitom počítal s defi citem 
100 miliard korun. Jak upřesnilo ministerstvo fi nancí, schodek dosáhl 80,9 miliardy 
korun. Defi cit je tak nejnižší od roku 2008. Celkové příjmy rozpočtu loni činily 
1092,2 miliardy korun a celkové výdaje 1173,1 miliardy korun. „Výsledek rozpočtu 
je v kontextu doby a podmínek myslím velmi pozitivní. Jde o nejnižší defi cit od 
roku 2008, dokonce nižší než v roce 2006, kdy byla poměrně svižná konjunktura,“ 
uvedl Rusnok.

PONDĚLÍ 6. LEDNA 2014
Lídři stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL v pondělí ve Sněmovně podepsali koaliční sm-
louvu, která popisuje program a principy spolupráce vznikající trojkoalice. Vlá-
da má mít 17 postů včetně premiéra a dvou ministrů bez portfeje. ČSSD obsadí 
v kabinetu osm křesel, ANO šest a lidovci tři. Koalice se může v dolní parlamentní 
komoře opřít o 111 hlasů.
Budoucí kabinet slibuje mimo jiné zvyšování důchodů, vyšší minimální mzdu 
a daňové slevy na druhé a další dítě. Zruší většinu zdravotnických poplatků. 
roku 2015 plánuje snížení DPH na léky, knihy, dětskou výživu a pleny. K dodržení 
nejvýše tříprocentního defi citu veřejných fi nancí má vést lepší výběr daní i hledání 
úspor ve státní správě.

SOBOTA 18. LEDNA 2014¨
Novým předsedou ODS se stal akademik Petr Fiala. Zvo-
len byl v sobotu na volebním kongresu strany v Olomouci. 
Hlas mu dalo 437 delegátů. Prvním místopředsedou byl 
zvolen Jan Zahradil. Řadovými místopředsedy se stali Martin 
Kupka, Evžen Tošenovský, Miloš Vystrčil a Martin Novotný. 
Posledního místopředsedu se podařilo zvolit až půl hodiny 
po půlnoci.
„Jsem přesvědčen, že dnešní den bude novým začátkem 
pro ODS, že vykročíme k tomu, abychom byli opět silnou 
a důvěryhodnou politickou stranou,” dodal Petr Fiala po 
svém zvolení.

PONDĚLÍ 20. LEDNA 2014
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který by 
se ve vládě Bohuslava Sobotky měl stát min-
istrem fi nancí, končí ve vedení společnosti 
Agrofert, kterou založil.
„V pondělí 20. ledna jsem si sám podepsal 
výpověď, což byl zvláštní pocit. Mé jméno musí 
zmizet ze všemožných rejstříků, zbavuji se 
podpisových práv, členství v představenstvech 
a dozorčích radách,” uvedl.
Spojení s fi rmou však zcela nepřeruší a hodlá zůstat ve správní radě charitativní 
Nadace Agrofert. „Což mi snad už nikdo jako střet zájmů vyčítat nebude,” dodal.

STŘEDA 22. LEDNA 2014
Demolice dejvického hotelu Praha může začít. Proti rozhodnutí stavebního úřadu 
se nikdo neodvolal a verdikt nabyl právní moci. Kdy přesně demolice začne, není 
zatím jasné. Ve středu to oznámil mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši.
Právní moci už v uplynulých dnech nabylo i rozhodnutí o demolici přilehlých budov. 
Demoliční fi rma začala s jejich vyklízením. Kdy začne bourání hotelu, není zatím 
jasné. Z 
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Už dříve se ale majitel, kterým je společnost PPF, nechal slyšet, že práce chce za-
hájit co nejdříve. PPF chce na místě hotelu vybudovat zahradu pro studenty školy 
Petra Kellnera Open Gate. Samotná pobočka či ústředí školy vznikne pod kopcem 
u Evropské třídy.

ÚTERÝ 28. LEDNA 2014
Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč v úterý přijal rezignaci premiéra 
Mykoly Azarova i jeho vlády. Janukovyč zároveň nařídil ministrům, 
aby ve svých úřadech zůstali, dokud nevznikne nový kabinet. Prezi-
dent tak částečně vyhověl požadavkům demonstrantů. Parlament také 
v úterý zrušil devět sporných zákonů, které aktivisté i EU považovali za nedemokrat-
ické. 

STŘEDA 29. LEDNA 2014
Prezident Miloš Zeman jme-
noval ve středu na Pražském 
hradě ministry koaličního 
kabinetu premiéra Bohu-
slava Sobotky. Je tvořen 
ministry ČSSD, hnutí ANO 
a lidovců. Vláda má sedm-
náct členů a ihned po jme-
nování a složení slavnost-
ního slibu se sešla k prvnímu 
jednání. Sobotka poděkoval 
za jmenování. „Jsem pře-
svědčen o tom, že nová vlá-
da přinese České republice 
hospodářský růst, přinese jí 

prosperitu a přinese jí také potřebnou stabilitu,” řekl Zemanovi po jmenování.
Vláda bude mít 17 členů. Ve Sněmovně ji bude zastupovat 111 poslanců. Na prvním 
jednání by se vláda měla zabývat mimo jiné přípravou legislativního plánu a pro-
gramového prohlášení. Ministři by se mohli dohodnout také na tom, kdy požádají 
Sněmovnu o důvěru. Hlasování by mělo proběhnout do 30 dnů a mělo by být for-
malitou, neboť tři koaliční strany disponují ve Sněmovně 111 poslanci.
SLOŽENÍ VLÁDY
Premiér Bohuslav Sobotka, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 
Tominová, ministr pro legislativní radu vlády, lidská práva a rovné příležitosti Jiří 
Dienstbier, ministr průmyslu Jan Mládek, ministr školství Marcel Chládek, ministr 
vnitra Milan Chovanec, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministr zdravotnictví 
Svatopluk Němeček, ministr fi nancí a vicepremiér pro ekonomiku Andrej Babiš, 
ministr dopravy Antonín Prachař, ministr obrany Martin Stropnický, ministryně 
pro místní rozvoj Věra Jourová, ministryně spravedlnosti Helena Válková, ministr 
životního prostředí  Richard Brabec, ministr bez portfeje pro vědu a inovace Pavel 
Bělobrádek, ministr kultury Daniel Herman, ministr zemědělství Marian Jurečka

ČTVRTEK 6. ÚNORA 2014
Ve věku 96 let zemřel v noci na čtvrtek v Bra-
tislavě bývalý vysoký funkcionář Komunistické 
strany Československa Vasil Biľak. 
Biľak se narodil v roce 1917 na východním Slov-
ensku. Vyučil se krejčím. Za KSČ byl opakovaně 
zvolen do Slovenské národní rady.
Významnou roli sehrál v roce 1968, kdy se 
angažoval proti reformnímu křídlu ve straně. 
Byl v té době členem ústředního výkonného 
výboru a podepsal tzv. zvací dopis pro vojska 
Varšavské smlouvy. O intervenci se vehementně 
zasazoval. Vasil Bilak - foto z roku 2000 Z 
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PONDĚLÍ 10. ÚNORA 2014
Česká republika je za období 2007 až 2013 nejhorší v čerpání peněz z evropských 
fondů v rámci Evropské unie, uvedla v pondělí po jednání vlády ministryně pro 
místní rozvoj Věra Jourová (ANO). Loni Česko nedočerpalo 10 miliard korun, přitom 
celkem se v Evropské unii nedočerpalo 16 miliard. Letos hrozí, že se nedočerpá 
24 miliard.

PÁTEK 14. ÚNORA 2014
Veřejnou ochránkyní práv byla v pátek 
ve druhém kole zvolena Anna Šabatová. 
Porazila nynějšího zástupce ombudsma-
na Stanislava Křečka. Šabatová dostala 
85 hlasů, což byl nejnižší nutný počet k 
jejímu zvolení. Křeček obdržel 36 hlasů.
Šabatová měla nominaci od Senátu, ex-
poslance Křečka vedle horní komory nom-
inoval i prezident Miloš Zeman. Šabatová 
v minulosti působila jako zástupkyně 
veřejného ochránce práv. Jednou z 
prvních věcí v nové funkci bude podle 
Šabatové dokončení některých kroků je-
jích předchůdců Pavla Varvařovského a Otakara Motejla. „U ombudsmana je to 
takové, že podněty hodně přináší doba. A vy musíte reagovat na to, co přichází,“ 
řekla novinářům. Veřejnému ochránci práv by ráda rozšířila některé kompetence. 
„Byla bych ráda, kdyby se ombudsman mohl obrátit na Ústavní soud a dát návrh 
na zrušení zákona. V otázce diskriminace by mohl sám podávat žaloby k soudu,“ 
dodala.

ČTVRTEK 20. ÚNORA 2014
Násilí na Ukrajině si od úterý vyžádalo možná až 128 obětí, uvedl pro CNN šéf 
zdravotnické služby opozice Oleh Musij. Vnitro potvrdilo použití ostré munice 
a armádních zbraní. Kyjevská márnice ve čtvrtek přijala 67 těl. Mezi mrtvými je 
dvanáct policistů. Ministr vnitra Vitalyj Zacharčenko potvrdil podle agentury DPA 
použití vojenských zbraní při zásahu proti nepokojům v Kyjevě. Bílý dům vyzval 
Janukovyče k okamžitému stažení bezpečnostních jednotek z centra Kyjeva a do-
dal, že je šokován použitím automatických zbraní.

ÚTERÝ 25. ÚNORA 2014
Islámští radikálové ze sekty Boko Haram 
zaútočili v noci na úterý na internátní školu 
ve státě Yobe na severovýchodě Nigérie. Za-
bili přitom až 40 žáků, uvedla agentura AP 
s odvoláním na místní úřady. Část studentů 
útočníci zastřelili, jiným podřízli hrdla.
Sekta Boko Haram usiluje o zavedení is-
lámského práva šaría na severu Nigérie, 
přičemž neváhá masakrovat civilisty. Jen 
minulý týden radikální islamisté připravili 
o život na severovýchodě země víc než 200 
lidí. Zapálili také na 1500 domů.

ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014
Zemřel Richard Sacher. Muž, který zrušil StB. Ve 
věku 71 let zemřel ve čtvrtek někdejší polistopa-
dový ministr vnitra Richard Sacher. Skonal po dlouhé 
nemoci v Hospicu Anežky České v Červeném Kos-
telci. Potvrdila to mluvčí KDU-ČSL Miriam Farská.
Sacher byl členem Československé strany lidové, 
předchůdkyně dnešní KDU-ČSL, od roku 1968. Z 
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ČTVRTEK 6. BŘEZNA 2014
Krym už nepatří k Ukrajině, jeho odtržení schválené ve čtvrtek jeho parlamentem 
má okamžitou platnost. Prohlásil to krymský vicepremiér Rustam Těmirgalijev.
Podle vicepremiéra jsou jedinou zákonnou silou na poloostrově ruské jednotky. 
Ukrajinská armáda je od nynějška považována za okupační „brannou moc třetího 
státu“. Ukrajinští vojáci se podle Těmirgalijeva mají buď vzdát, anebo Krym 
opustit.
Ukrajina označila veškeré kroky krymské vlády za protiústavní. 

SOBOTA 8. BŘEZNA 2014 
Letadlo společnosti Malaysia Airlines v noci na sobotu zmizelo z obrazovek radarů 
u ostrova Tho Chu na jihozápadě Vietnamu. Malajsie zatím nepotvrdila, že by se 
stroj zřítil, což uváděly neofi ciální zprávy z Vietnamu a z Číny. Pátraní po stroji, 
kterého se účastní několik zemí, bylo zatím neúspěšné, ale v moři jižně od Viet-
namu byly objeveny mastné skvrny. Podle aerolinek bylo v letadle 152 Číňanů, 
38 Malajců, 12 Indonésanů a sedm Australanů. Další cestující byli z USA, Francie, 
Nového Zélandu, Ukrajiny, Kanady, Itálie, Tchaj-wanu, Nizozemska a Rakouska. 
Mezi cestujícími byly dvě malé děti.

STŘEDA 12. BŘEZNA 2014
Slavná režisérka Věra Chytilová ve středu 12. března zemřela, 
oznámila její rodina. Bylo jí osmdesát pět let. Do světa fi lmu vs-
toupila v šedesátých letech minulého století. Proslula snímky jako 
Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, Dědictví aneb Kurvahošigutntág, 
Kopytem sem, kopytem tam nebo Šašek a královna.

PÁTEK 14. BŘEZNA 2014
Ve věku 89 let zemřel v pátek fi lmový a divadelní herec, 
dlouholetý člen pražského Divadla na Vinohradech Otakar 
Brousek. Oznámil to prezident Herecké asociace Jiří Hro-
mada. Recitátor a divadelní a fi lmový herec Otakar Brousek 
starší se narodil 28. září 1924 v Krhanicích. Už za války vys-
tupoval ochotnicky, studovat tehdy nemohl, protože nacisté 
vysoké školy zavřeli. Přežil totální nasazení a po válce působil 
v rozhlase a na mnoha divadelních scénách, jako byly Re-
alistické divadlo Zdeňka Nejedlého, Divadlo E. F. Buriana 
a hlavně Divadlo na Vinohradech. Také ve fi lmu ztvárnil desítky 
rolí a téměř nekonečný je seznam televizních seriálů, v nichž 
se objevil v hlavních nebo vedlejších rolích.

PONDĚLÍ 17. BŘEZNA 2014
Krymský parlament vyhlásil v pondělí nezávislý svrchovaný stát Krymská repub-
lika. Požádal zároveň o vstup do Ruské federace jako její nový subjekt. V nedělním 
referendu se pro připojení k Rusku vyslovila drtivá většina voličů. Ukrajina kvůli 
tomu mobilizovala. Rusko proto navrhuje vytvoření podpůrné skupiny pro řešení 
ukrajinské krize. Ukrajina návrhy odmítla.

PÁTEK 21. BŘEZNA 2014
Počet obyvatel České republiky loni po desetiletém období růstu klesl. Ke konci 
roku se snížil o 3,7 tisíce na 10 512 419 osob. Za zápornou bilancí je jak nižší 
porodnost, tak vyšší počet lidí, kteří se ze země vystěhovali. V pátek to oznámil 
Český statistický úřad (ČSÚ).

neděle 23. března 2014
Bývalý člen ÚV KSČ, vedoucí tajemník Městského výboru KSČ v Praze a velitel 
pražských Lidových milicí Miroslav Štěpán v neděli v nedožitých 69 letech zemřel na 
rakovinu. Miroslav Štěpán se narodil 5. srpna 1945 v Lounech. Než se stal jednou z 
největších negativních ikon listopadu 1989, prošel tento zemědělský inženýr a ko-
vaný komunista od sedmdesátých let mnoha funkcemi. Byl tajemníkem Městského Z 
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výboru Socialistického svazu mládeže v Praze i předsedou normalizačního Mez-
inárodního svazu studentstva. Později se stal tajemníkem Městského výboru KSČ 
v Praze a náčelníkem Lidových milicí. Štěpán byl mnohokrát v médiích zmiňován 
jako muž, který je zodpovědný za brutální potlačování demonstrací za svobodu 
v letech 1988 a 1989 a hlavně 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze. Hned 
první prohlášení Občanského fóra z této doby požadovalo jeho odstoupení.

ÚTERÝ 25. BŘEZNA 2014
Sněmovna v úterý přijala dvě usnesení k situaci na Ukrajině. Poslanci podporují 
kroky vlády, odmítají anexi Krymu Ruskem a přiklánějí se k řešení krize na platformě 
OSN, EU a NATO. Kabinet by se měl zabývat i situací Čechů na Ukrajině.

SOBOTA 29. BŘEZNA 2014 
Ve slovenských prezidentských volbách 
s převahou zvítězil podnikatel Andrej Kis-
ka, s 59,38 procenta hlasů před premiérem 
Robertem Ficem se 40,61 procenta hlasů. 
Vyplývá to z výsledků druhého kola voleb 
hlavy státu po sečtení všech volebních 
okrsků. Robert Fico o půl dvanácté večer na 
mimořádném brífi ngu přiznal svoji porážku 
a poblahopřál svému soupeři k vítězství. 
„Slíbil jsem, že budu prezidentem všech 
občanů, že budu lidi spojovat. Slovensko je 
země skvělých občanů. Chci, abychom se 
tu všichni cítili dobře,” uvedl Kiska ve chvíli, 
kdy už bylo jeho zvolení jasné.

STŘEDA 2. DUBNA 2014
Letošní březen byl s průměrnou teplotou 6,6 stupně Celsia nejteplejší za posledních 
50 let. O předběžných statistických údajích ve středu informoval Český hydrom-
eteorologický ústav (ČHMÚ), podle něhož se konečná hodnota může lišit pouze 
o dvě desetiny stupně.„Podle operativních dat je průměrná měsíční teplota března 
2014 na hodnotě 6,6 stupně, což je mimořádně nadprůměrná hodnota, vzhledem 
k dlouhodobému průměru za období 1961-2014 o 3,9 stupně vyšší,” konstatovali 
meteorologové.

ČTVRTEK 10. DUBNA 2014
Energetická společnost ČEZ ve čtvrtek zrušila zadávací řízení na dostavbu dvou 
bloků Jaderné elektrárny Temelín, sdělil to mluvčí fi rmy Ladislav Kříž. Rozhodnutí 
ČEZ předcházela i komunikace s vládou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), řekl 
Kříž.
„Důvody pro zrušení tendru jsou i zcela racionální, podmínky na evropském trhu 
aktuálně vůbec nedávají možnost stavět v regionu jadernou elektrárnu způsobem, 
který ČEZ předjímal v roce 2008. Co tehdy měli spočítáno, dnes absolutně neplatí,” 
dodal.

NEDĚLE 13. DUBNA 2014
Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) jmenoval novým policejním prezidentem 
Tomáše Tuhého. Upřednostnila ho komise odborníků. 

Chovanec uvedl, že Tuhý sice nepřinesl žádnou 
překvapivou koncepci, ale že pečlivě analyzoval 
situaci a popsal potřebné změny. Tuhý v projektu 
zdůraznil pět klíčových bodů práce policie - extrem-
ismus, zvládání mimořádných situací, jako jsou fot-
balové násilí, řešení informační a drogové kriminality 
a bezpečnost silničního provozu. Drobná kriminalita 
je v projektu též zmíněna, ale ne mezi pěti hlavními 
okruhy.Tomáš Tuhý Z 
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ČTVRTEK 17. DUBNA 2014
V Mexiku ve věku 87 let zemřel ve čtvrtek kolumbijský spisovatel Gabriel José 
García Márquez. S odvoláním na zdroje blízké rodině o tom informovala agen-
tura AP. Márquez za své dílo obdržel v roce 1982 Nobelovu cenu za literaturu.V 
padesátých letech napsal několik povídkových próz, se kterými ovšem nebyl příliš 
spokojen, a tak se pustil do psaní fi lmové kritiky, v Římě dokonce vystudoval režii. 
V roce 1967 se konečně dostavil literární úspěch — Sto roků samoty, za tři roky se 
prodalo více než půl miliónu výtisků.
Slavné jsou i jeho další knihy Láska za časů cholery, Kronika ohlášené smrti, Podz-
im patriarchy či Generál ve svém labyrintu. Poslední knihu vydal García Márquez v 
roce 2004 - román Na paměť mým smutným courám.
V roce 1982 obdržel Nobelovu cenu za literaturu.
 
ÚTERÝ 29. DUBNA 2014
Zpěvačka Iveta Bartošová spáchala v úterý dopoledne s největší pravděpodobností 
sebevraždu, když skočila pod vlak, následkům zranění 
na místě podlehla. 
Tragická událost se odehrála kolem 11.30 na trati 
mezi Uhříněvsí a Kolovraty. V Uhříněvsi zpěvačka 
žila se svým manželem Josefem Rychtářem v ulici U 
Starého mlýna.Iveta Bartošová se narodila 8. dubna 
1966. Několikrát zvítězila v anketách popularity Zlatý 
slavík i Týtý. Zlatého slavíka získala poprvé ve svých 
dvaceti letech. Spolupracovala s Františkem Janečkem 
a Ladislavem Štaidlem, s nímž má syna Artura.

PÁTEK 9. KVĚTNA 2014
Deset let v Unii: Češi to moc nezvládli, Slováci patří 
k šampiónům
Skandály s plýtváním evropských peněz jsou jen 
špičkou ledovce české neschopnosti využít možnosti, 
jež nabízí Evropská unie. V přibližování k ekonom-
ickému průměru Unie sice Česko za 10 let pokročilo, 
daleko lépe si však vedli Slováci, Poláci, Litevci a další 
nováčci.
Zatímco Slováci si loni oproti předloňsku polepšili o 
550 dolarů na hlavu, Poláci o 650 a Litva o více než 
1100, Češi zvedli HDP na hlavu o směšných 141 dolarů. Horší už byly jen země jako 
Řecko či Kypr, kde HDP na hlavu poklesl, či Portugalsko, kde se zvýšil o pouhých 
devět dolarů. S jedenaosmdesáti procenty unijního ekonomického průměru tak 
na tom bylo Česko už v roce 2012 o nějaká tři procenta lépe než v květnu 2004. 
Do téže doby si však Polsko polepšilo o 16, Lotyšsko o 17, Slovensko o 19 procent 
a Litva dokonce o plnou pětinu.

STŘEDA 14. KVĚTNA 2014
Český katolický kněz Tomáš Halík v Londýně 
ve středu převzal prestižní Templetonovu 
ce-nu, která je udělována za výjimečné zás-
luhy o posilování duchovního rozměru života. 
U Halíka nadace vyzdvihla, že se zasazoval 
o náboženské a kulturní svobody po invazi vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa v roce 
1968. 
Halík “duchovní Nobelovu cenu” spojenou s 
fi nanční odměnou 1,1 milionu liber (asi 36 
milionů Kč) převzal na slavnosti v kostele 

svatého Martina v polích na Trafalgarském náměstí. Prémii chce věnovat zejména 
na iniciativy spojené s dialogem mezi věřícími a ateisty. Halík se ve svém proslovu 
na ceremoniálu zamyslel nad obecnějšími otázkami víry či nutnosti náboženského 
dialogu, ale vyjádřil se i k aktuálním sociálním a politickým problémům. Z 
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STŘEDA 21. KVĚTNA 2014
Krajský soud ve Zlíně ve středu poslal do vězení aktéry takzvané zlínské větve 
metanolové aféry. Za obecné ohrožení si Rudolf Fian a Tomáš Křepela vyslechli 
verdikt doživotního vězení. Jiří Vacula, který pomohl případ objasnit, dostal 15 let 
vězení a Martinu Jiroutovi soud vyměřil 16 let. Rozsudek není pravomocný.

NEDĚLE 25. KVĚTNA 2014
Hnutí ANO se stalo vítězem eurovoleb v České republice, když těsně zvítězilo nad 
TOP 09. Celkem však v Evropském parlamentu zasednou zástupci sedmi uskupení. 
Češi o volby většinou nestáli, z celé Unie je bojkotovali víc už jen Slováci.Výsledek 
voleb není překvapením, poslední průzkumy v eurovolbách hnutí ANO favorizovaly. 
Nakonec získalo 16,13 procenta hlasů a z 21 europoslanců, kteří Česku v Evrop-
ském parlamentu přísluší, má čtyři mandáty.Jen s těsným odstupem se na druhé 
příčce umístila TOP 09 – získala 15,95 procenta hlasů. Třetí ČSSD dostala 14,17 
procenta. Stejně jako ANO budou mít v europarlamentu čtyři zástupce.Křesla v 
Bruselu a ve Štrasburku obsadí také představitelé komunistů (10,98 procenta), 
KDU-ČSL (9,95 procenta), ODS (7,67 procenta) a svobodní (5,24 procenta).Hlas-
ování provázela historicky nejslabší účast voličů v evropských volbách.. K urnám 
se dostavilo jen 18,2 procenta českých voličů.

NEDĚLE 25. KVĚTNA 2014
Favorit ukrajinských prezidentských voleb Petro 
Porošenko podle průběžných výsledků získal 54,6 pro-
centa hlasů a zřejmě vyhrál hned v prvním kole. Sám 
se prohlásil za vítěze ještě ve chvíli, kdy hlasování 
probíhalo.
Osmačtyřicetiletý miliardář Porošenko, označovaný 
za „čokoládového krále”, protože vlastní několik fi -
rem na výrobu cukrovinek, byl dlouho považován za 
jednoznačného favorita.
Jeho nejvážnější protivnice Julija Tymošenková se 
umístila druhá s 13,3 procenta hlasů.
Porošenko Ukrajincům poblahopřál v úspěšné volbě. Řekl, že jeho prioritou je 
ukončit chaos v zemi. Dodal, že vztahy s Moskvou jsou nejsložitější za posledních 
200 let. K navázání dialogu chce využít USA i Evropskou unii.

ÚTERÝ 27. KVĚTNA 2014
Nejvyšší státní zastupitelství v pondělí zamítlo stížnost bývalého premiéra Pet-
ra Nečase proti jeho únorovému obvinění z korupce. Trestní stíhání někdejšího 
předsedy ODS tak bude probíhat dál. Informaci o neúspěšné stížnosti potvrdil 
v úterý Právu jeden z Nečasových obhájců Josef Lžičař.

NEDĚLE 8. ČERVNA 2014
V celé České republice padají teplotní rekordy. Překonány byly zatím na zhruba 
třetině stanic ze 135, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Praze na Karlově, 
kde v neděli naměřili 34,4 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeoro-
logický ústav (ČHMÚ).Kromě Prahy stouply teploty v nižších polohách na 30 až 
33 stupňů Celsia zejména v západní polovině Čech a v Polabí. Praha - Karlov je 
jedinou stanicí, která zatím překonala 34 stupňů.Meteorologové v sobotu vydali 
výstrahu před vysokými teplotami nad 30 stupňů Celsia. V Čechách platí od neděle 
do úterý, zejména na východě republiky budou velká vedra i ve středu.

ČTVRTEK 19. ČERVNA 2014
Na španělský trůn usedl nový král – šestačtyřicetiletý Felipe VI. Dosavadní ko-
runní princ složil ve čtvrtek ve španělském parlamentu slavnostní přísahu a završil 
tak přebírání žezla po otci Juanu Carlosovi I., který ve středu podpisem stvrdil 
svou překvapivou abdikaci.„Dnes mohu před oběma komorami říct, že začíná vláda 
ústavního krále. Krále, který se ujímá ústavy, kterou přijali Španělé už před více 
než 35 lety. Budu symbolem jednoty a trvalosti státu,“ prohlásil nový monarcha 
v parlamentu. Z 

V
Ý

ZN
A

M
N

Ý
C

H
 U

D
Á

LO
S

TÍ
 V

 R
O

C
E 

2
0

1
4



12
PÁTEK 20. ČERVNA 2014

Státní maturitu letos nezvládlo 18,7 procenta 
studentů. Téměř čtvrtina z nich neudělala zkoušku 
z matematiky, v němčině neuspělo 22 procent. Stu-
denti se však zhoršili ve všech předmětech. V matem-
atice neuspělo 24,1 procenta studentů, v českém 
jazyce 6,8 procenta, v angličtině 9,5 procenta, 
v němčině dokonce 21,5 procenta. Ve zkoušce z jiného 
cizího jazyka neuspělo 10,5 procenta maturantů. 
Ministr školství Marcel Chládek v reakci na výsled-
ky Radiožurnálu řekl, že resort bude zkoumat sys-
tém maturity, ale také maturitní obory – zda na nich 
nejsou studenti, kteří se učí nějaký praktický obor 

a jejich teoretické znalosti nejsou srovnatelné se znalostmi jiných středoškoláků.

ÚTERÝ 24. ČERVNA 2014
Letošní květen byl celosvětově nejteplejším měsícem za celou dobu pravidelného 
měření teplot, tedy za více než 130 let. Oznámil to americký Národní úřad pro 
oceán a atmosféru (NOAA).Průměrná teplota na Zemi byla 15,54 stupně Celsia, 
tedy o 1,33 stupně vyšší, než jaká v průměru panovala v minulém století. Nejvyšší 
teploty byly naměřeny nejen na pevnině, ale také v oceánech.Nadprůměrně teplé 
počasí panovalo na Zemi po celé jaro. Bylo druhé nejteplejší hned po tom z roku 
2010. Platilo to jak pro Kalifornii, kde měli prvních pět měsíců roku o pět stupňů 
tepleji než průměrně, tak pro Českou republiku. Vůbec nejteplejší jaro ze všech 
zaznamenali i v Norsku.

ČTVRTEK 26. ČERVNA 2014
Ministr fi nancí Andrej Babiš ve čtvrtek u Okresního soudu Bratislava I vyhrál spor 
ve věci žaloby na slovenský Ústav paměti národa (ÚPN). Domohl se verdiktu, že ho 
komunistická Státní bezpečnost (StB) neprávem evidovala coby agenta s krycím 
jménem Bureš. Soudkyně v odůvodnění rozsudku uvedla, že přelíčením nebylo 
prokázáno, že navrhovatel byl evidovaný jako agent a že by vědomě spolupra-
coval s StB jako agent. „Z předložených důkazů vyplývá, že jméno agent Bureš se 
v těchto svazcích nachází, ale vědomá spolupráce navrhovatele tímto prokázána 
nebyla,“ řekla soudkyně.

PÁTEK 27. ČERVNA 2014
Po dvouleté rekonstrukci se v pátek odpoledne pro cestující znovu otevřela stanice 
Národní třída. Nad vestibulem vzniklo nákupní centrum Quadrio, které však bude 
otevřeno až koncem roku. Kompletní rekonstrukce stanice na trase B vyšla na 
671 miliónů korun.V částce jsou započteny výstavba vestibulu, oprava eskalátorů 
a stanice i vybudování bezbariérového výtahu. Na výstup z výtahu do Lazarské uli-
ce navazuje opravená tramvajová trať a zastávka, kde mohou pohodlně nastoupit 
a vystoupit lidé na vozíčku nebo rodiny s kočárky. Tramvaje tudy začnou jezdit 
v sobotu časně ráno. V průběhu rekonstrukce stanice dělníci vyměnili obklady, 
technologie a technologické zázemí. Nový je nerezový odvodňovací systém, který 
je umístěn za obklady. Ve stanici je umístěn nový automat na lístky, ve kterém 
mohou cestující platit platební kartou, mincemi i bankovkami.

ČTVRTEK 17. ČERVENCE 2014
Malajsijský civilní letoun s 298 lidmi na palubě se zřítil na východě Ukrajiny. Spadl 
v oblasti, kde probíhají střety mezi proruskými separatisty a ukrajinskou armádou. 
Podle poradce ukrajinského ministra vnitra nikdo nepřežil. Uvedl také, že stroj 
byl sestřelen, tuto informaci později potvrdily i americké úřady. Trosky letadla 
vyšetřovatelé nacházejí v okruhu 15 kilometrů.

STŘEDA 30. ČERVENCE 2014
Soudci se mohou těšit na zvýšení platů. Cestu k němu otevřel Ústavní soud (ÚS), 
když ve středu zrušil část zákona s výpočtovým mechanismem, podle kterého se 
soudcovské platy určovaly. Nové platy by měli soudci dostat už na začátku příštího 

Ministr Marcel Chládek
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roku, do té doby musí zákonodárci reagovat na verdikt ÚS. Dosud soudcovskou 
platovou základnu určoval 2,75násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře 
za předminulý kalendářní rok. Nyní se podle ÚS musí vrátit na trojnásobek, jak 
dlouhodobě požadovali představitelé justice, což je více než 70 000 Kč.

PONDĚLÍ 4. SRPNA 2014
České školství čeká významná změna. Žáci, kteří budou chtít studovat na střední 
škole, budou od roku 2016 povinně skládat jednotné přijímací zkoušky. V pondělí 
o tom informoval ministr školství Marcel Chládek. Pilotní část spustí ministerstvo 
ve spolupráci s Cermat už v roce 2015 a očekává se, že se do něj dobrovolně zapojí 
50 procent středních škol. Jednotné přijímačky se nebudou týkat jen veřejných 
škol, ale také církevních a soukromých.
Povinnými předměty zkoušení bude český jazyk a matematika, do budoucna 
přemýšlí ministerstvo také o zkoušce z obecných studijních předpokladů.

ČTVRTEK 21. SRPNA 2014
V průběhu stavby se část tunelového komplexu Blanka v Praze, které staví sdružení 
fi rem Eurovia CS a Energie, zdražila o 650 miliónů korun. Vyplývá to z usnesení 
rady hlavního města. Náklady to prý ale nezvýší.Konsorcium dvou fi rem staví úsek 
tunelu mezi křižovatkou Malovanka a Myslbekovou ulicí. Druhou, větší část budu-
je stavební fi rma Metrostav. Náměstek primátora Jiří Nouza (TOP 09) uvedl, že 
se náklady na Blanku nemění. Nepřesáhnou prý částku 36,9 miliardy korun.Za 
zdražením podle něj stojí mimo jiné valorizace, ale i změna způsobu ražby, použití 
technologií a dodatečné práce, které si v průběhu prací vyžádal mimo jiné Pražský 
hrad, Praha 6 a technická správa komunikací.

ČTVRTEK 28. SRPNA 2014
Na východní Ukrajině provedla invazi ruská armáda, 
prohlásil ve čtvrtek ukrajinský prezident Petro Porošenko. 
Prezident dodal, že Ukrajina hodlá kvůli ruské invazi 
požádat o svolání Rady bezpečnosti OSN: „Svět je pov-
inen posoudit prudké zostření situace na Ukrajině. “O 
naléhavou schůzku RB OSN požádala také Litva, která 
Rusko obvinila z invaze na Ukrajinu. Litva je nestálým 
členem rady.Rusko zprávy o vpádu popřelo. Ruský velvys-
lanec při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(OBSE) Andrej Kelin řekl, že žádný ruský voják hranici s 
Ukrajinou nepřekročil. Moskva opakovaně popírá tvrzení 
Kyjeva, že se do konfl iktu na východě aktivně vměšuje. 
Prezident Vladimir Putin v úterý v noci prohlásil, že Rusko není stranou v kon-
fl iktu.

PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ 2014
Vláda Bohuslava Sobotky souhlasila s navýšením minimální mzdy o 700 korun. 
Od příštího roku by tak měla činit 9200 korun.Kabinet se nejprve dohodl na růstu 
minimální mzdy ze současných 8500 korun na 9000 korun, což by mělo platit od 
příštího roku. Nakonec se odbory s vládou dohodly  na jejím zvýšení nikoli o 500, 
ale o 700 korun.

SOBOTA 20. ZÁŘÍ 2014
Náčelník českého generálního štábu Petr Pavel 
se stane novým předsedou Vojenského výboru 
NATO. Současného šéfa výboru, dánského gen-
erála Knuda Bartelse, by měl nahradit příští 
rok. Pavel je prvním zástupcem východoevrop-
ských členských zemí aliance, který bude tuto 
významnou funkci zastávat. Pavlovi dali ve volbě 
členové výboru přednost před kolegy z Itálie 
a Řecka.Vojenský výbor je nejvyšším vojen-
ským orgánem NATO, může předkládat návrhy 

Prezident Vladimír Putin
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a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro 
jaderné plánování. Ve Vojenském výboru zasedají vojenští představitelé členských 
států NATO nebo náčelníci generálních štábů. Spolu s nejvyšším orgánem NATO, 
Severoatlantickou radou, je jediným aliančním orgánem, jehož vznik stanovila 
Severoatlantická smlouva z roku 1949.

NEDĚLE 28. ZÁŘÍ 2014
Ve věku 76 let zemřel v neděli hudebník Petr 
Skoumal, autor nesmrtelných dětských písniček, 
ale i písní pro dospělé a fi lmových skladeb. Pro-
slavil se skladbami z večerníčků o králících z 
klobouku Bobovi a Bobkovi, o Patovi a Matovi, 
o Maxipsu Fíkovi nebo o Včelích medvídcích. 
Známé jsou jeho písničky Když jde malý bobr spát 
nebo Kdyby prase mělo křídla.
Skoumal vystudoval pražskou konzervatoř, obor 
dirigování. Už v 60. letech ho proslavila jeho vys-
toupení s Janem Vodňanským v Činoherním klu-
bu, která jim komunistický režim pro jejich smysl 

pro ironii zakázal. Od 80. let se věnoval vlastní tvorbě. Vydal písničkářská alba 
jako Poločas rozpadu nebo ... se nezblázni. Zkomponoval ale také hudbu k řadě 
fi lmů v čele se snímky Nejistá sezóna, Jára Cimrman ležící, spící nebo Rozpuštěný 
a vypuštěný.

SOBOTA 11. ŘÍJNA 2014
Osmasedmdesátiletý herec a dramatik Pavel
Landovský v pátek večer zemřel. Byl jed-
ním z nejvýraznějších českých herců známý 
svou prostořekostí. Landovský byl disident 
a signatářem Charty 77. Poté, co výzvu podepsal, 
odešel v rámci akce Asanace do Rakouska. I tam 
hrál v prestižním vídeňském divadle Burgtheater. 
Herectví nikdy nevystudoval, od 60. let ale působil 
v divadle, postupně v Šumperku, Klatovech a Par-
dubicích. Posléze hrál v Národním divadle nebo 
v Činoherním klubu, kde byl také dramatikem. 
Jeho nátura charakteristická tím, že  otevřeně ří-
kal, co si myslí, nebyla pro normalizační období 

žádoucí. Navíc se z něj stal přítel disidenta Václava Havla. Po podpisu Charty 77 
byl několikrát zatčen a nakonec musel opustit republiku. V dubnu 2013 převzal 
Landovský spolu s biskupem Václavem Malým a dalšími oceněnými z rukou min-
istra obrany Vlastimila Picka osvědčení o účasti ve třetím - protikomunistickém 
- odboji.

SOBOTA 11. ŘÍJNA 2014
Ve velkých městech zvítězilo ANO, vyhrálo i souboj o pražský magistrát. Konečné 
výsledky z hlavního města potvrdily krátce po šesté hodině ráno vítězství ANO 
v Praze. Hnutí miliardáře Andreje Babiše získalo v metropoli 17 zastupitelů 
z pětašedesáti. ANO tak vybojovalo převahu ve 13 statutárních městech. ČSSD 
z celkem šestadvaceti statutárních měst vyhrála jen ve třech. Před čtyřmi lety 
přitom zvítězila ve čtrnácti.

ČTVRTEK 16. ŘÍJNA 2014
Série výbuchů značné razance doprovázela požár skladu s municí ve Vrběticích, 
místní části obce Vlachovice na Zlínsku. Je to objekt Vojenského technického 
ústavu, který si pronajala fi rma IMEX Group. Výbuch muniční sklad zcela zničil. 
Hasiči i policisté důrazně varovali obyvatele v okolí, aby se nesnažili proniknout 
do bezpečnostního koridoru v okolí vybuchlého skladu. „Mohlo se také stát, že 
výbuchy vyvrhly do okolí nějakou munici. Velmi naléhavě apelujeme na lidi, aby 
v případě jakýchkoli nálezů na nic nesahali a hned kontaktovali policii, která je Z 
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na místě,“ upozornil Netopil. Ve skladu byla podle Netopila pěchotní a dělostřelecká 
munice. Hasiči proto vyhlásili zvláštní a nejvyšší stupeň požárního poplachu.

STŘEDA 5. LISTOPADU 2014
Nejmocnější osobností světa je ruský prezident Vladimir Putin. V čele žebříčku je 
už druhý rok v řadě, předtím první místo patřilo americkému prezidentu Baracku 
Obamovi, který je nyní druhý. Pořadí nejmocnějších lidí zveřejnil ve středu amer-
ický časopis Forbes.V žebříčku se objevilo celkem 72 osobností. Je to kvůli tomu, 
že každý člověk v seznamu má zastupovat 100 miliónů obyvatel planety. Žebříček 
vytvářejí editoři časopisu, vychází z fi nančních zdrojů, moci, kterou daný člověk 
má a také z odhadu počtu lidí, které svou osobností a činy zasahuje.

PONDĚLÍ 17. LISTOPADU 2014
Demonstranti vypískali Zemana na 
Albertově. Část odpůrců prezidenta 
Miloše Zemana se v pondělí odpoledne 
přesunula z Národní třídy na Albertov, 
kde prezident spolu s hlavami dalších 
států odhalil pamětní desku k událostem 
17. listopadu. Zemanův projev do-
provázel hlasitý pískot a skandování. Na 
pódium létala i vajíčka. Jedno zasáhlo 
německého prezidenta Joachima Gaucka 
do hlavy. 

Na místě byly podle odhadů reportéra Práva dva až tři tisíce lidí. Měli tytéž trans-
parenty, jako byly k vidění na Národní třídě, kde tisíce lidí vystavily Zemanovi 
červenou kartu. Při projevu polského prezidenta Bronislawa Komorowského se lidé 
zklidnili a dokonce tleskali. V klidu nechali promluvit i německou a slovenskou hla-
vu státu Joachima Gaucka a Andreje Kisku. Prezidenti poté odhalili pamětní desku, 
dav v tu chvíli skandoval, že Zeman na to nemá právo a opět házel na prezidenta 
předměty.

ÚTERÝ 25. LISTOPADU 2014
Zemřel hudební skladatel Petr Hapka. 
Na své chalupě na Okoři zemřel v úterý 
vpodvečer hudební skladatel Petr Hap-
ka. Potýkal se s vážnou nemocí. Letos 
v květnu mu bylo 70 let. Hapka složil 
řadu písní, které se staly hity, mezi nimi 
Dívám se, dívám, Bude mi lehká zem 
nebo Kocour se schoulil na tvůj klín. 
Hapka dlouhá léta autorsky spolupra-
coval s textařem Michalem Horáčkem, 
dohromady se dali v půlce 80. let. Právě 
s ním napsali jeden z nejslavnějších hitů 
Hany Hegerové - Levandulová.
Hapka byl i autorem hudby k řadě fi lmů. Jeho jméno se objevilo ve více než osm-
desáti celovečerních snímcích. Mezi nimi například Tisícročná včela, Panna a netvor 
nebo Páni kluci.
Byl považován za „lva salónů“ a měl přítelkyni mladší o víc než dvě generace.
Syn operní zpěvačky a malíře vystudoval pražskou konzervatoř, kde chodil na 
herectví k Oldřichu Novému. Na klavír se naučil hrát ve třech letech, o rok později 
pak složil první písničky.

PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014
Ropa je nejlevnější za pět let. Světové ceny ropy sestoupily v pondělním asijském 
obchodování na více než pětiletá minima. Ropný trh pokračuje v prudkém pok-
lesu, který spustilo čtvrteční rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) 
nereagovat na letošní cenový sestup omezením těžby.

Prezident Zeman na Albertově
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STŘEDA 3. PROSINCE 2014
Stovky výbuchů munice vyděsily obyvatele Vrbětic, policie nařídila evakuaci.
Série silných detonací probudila a notně vystrašila ve středu ráno obyvatele Vrbětic 
na Zlínsku. Minimálně část výbuchů šla z bezprostředního okolí epicentra původního 
výbuchu. Policisté evakuovali lidi pracující ve Vlárských strojírnách, obyvatele obcí 
Haluzice a Lipová. Uzavřeny jsou některé přístupové cesty v okolí, informovala 
Právo policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Obyvatelé obcí se zřejmě nebudou 
moci vrátit domů.

PONDĚLÍ 22. PROSINCE 2014
Ve věku sedmdesáti let zemřel populární anglický zpěvák Joe Cocker, známý svým 
chraplavým hlasem. Několikrát vystupoval i v České republice. Oznámila to brit-
ská televizní stanice BBC s odvoláním na Cockerova agenta Barrieho Marshalla. 
Zpěvák podlehl rakovině plic.

STŘEDA 24. PROSINCE 2014
Populární moderátor televizních pořadů pro 
kutily a zahrádkáře Přemek Podlaha zemřel 
v úterý po dlouhé a těžké nemoci. Bylo mu 76 
let.
Podlaha vystudoval novinářství na fi lozofi cké 
fakultě. Televizním divákům byl známý už 
od poloviny 70. let, kdy na obrazovce pravidelně 
uváděl Zemědělský magazín a soutěžní pořad 
Deset stupňů ke zlaté,  jenž obohacoval o otáz-
ky z chovatelství, pěstitelství nebo mykologie.
Největší popularitu si ale získal jako autor 
a moderátor populárního Receptáře, který se 
vysílal pod různě modifi kovanými názvy už od 
roku 1987 nejprve v Československé televizi, později v České televizi a následně 
na Primě.
Receptář (na ČT Receptář nejen na neděli, na Primě Receptář prima nápadů) se 
stal mezi Čechy unikátním fenoménem. Národ chalupářů, zahrádkářů a domácích 
kutilů si jej oblíbil pro množství užitečných tipů i netradičních zlepšováků.

ČTVRTEK 25. PROSINCE 2014
Na Štědrý den opět na řadě míst padaly teplotní rekordy. Meteorologové je zazna-
menali na čtrnácti stanicích. Je to asi desetina ze všech stanic, kde se měří déle 
než třicet let. 
„Ke dni 24. prosince dosud není v databázi zaznamenána maximální teplota nad 
15 stupňů Celsia, a proto nebylo tak náročné dosavadní teplotní rekordy k tomuto 
datu na některých stanicích překročit, i když nejvyšší naměřená teplota byla pouze 
necelých 12 stupňů Celsia,” uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nejtepleji bylo v Ústí nad Labem - Vaňově, kde meteorologové naměřili 11,9 stupně 
Celsia, což je o 0,9 stupně více než v roce 1980. V Lednici na Břeclavsku se reko-
rdní teplota pro Štědrý den dostala na 11,8 stupně Celsia, v Děčíně bylo o desetinu 
stupně méně. Ve Strání na Uherskohradišťsku je nové teplotní maximum rovných 
11 stupňů, v České Lípě pak 10,7 stupně Celsia.
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Slovo starosty

Sestavit reálný rozpočet městské části, kdy zdroje příjmů rok od roku více vysychají 
a naopak požadavky na výdaje rostou, není lehké. Nám se však už od roku 2011 
daří náklady postupně snižovat. Jen v návrhu rozpočtu pro letošní rok počítáme 
s jejich malým růstem i vzhledem k tomu, že se nám v uplynulých dvou letech 
podařilo zvýšit počet míst v mateřských školách o 40 procent v porovnání s rokem 
2010, což s sebou nese také zvýšené náklady na jejich provoz a údržbu. 
Věřím, že i letos se nám podaří hospodařit bez dluhů s tím, že naplníme očekávání 
obyvatel devítky. Třebaže jejich potřeby jsou často odlišné – jiné mají mladé rod-
iny s dětmi, jiné senioři, zdravotně handicapovaní, ti, kteří touží bydlet ve vlastním 
a volají po rychlejší privatizaci městských bytů, zatímco druzí se jí obávají, pod-
nikatelé… Zkrátka každý upřednostňuje něco trochu jiného a je na nás, abychom 
se snažili najít přijatelný kompromis pro všechny.
V rušné debatě o rozdělení peněz do jednotlivých kapitol rozpočtu MČ Praha 9 pak 
blahodárně zapůsobil dopis od paní Jarmily Vysoudilové z Jablonecké ulice. Kromě 
jiného píše: „Jsem seniorka a na Proseku bydlím od roku 1972. Přistěhovala jsem 
se z Prahy 6-Bubenče. Pamatuji tady ještě uprostřed sídliště louku, ve Vysočanech 
naproti radnici malé, nízké domky. Dnes je na Proseku nádherný park s naučnou 
stezkou, dokonce i metro. Ve Vysočanech na Sokolovské vyrostly nové moderní 
domy. Přátelé, kteří přijíždějí z centra Prahy na návštěvu, se nestačí divit, jak se 
Praha 9 změnila. Chtěla bych vám poděkovat určitě i jménem seniorů Prahy 9 za 
mimořádnou starost nejen o vzhled Prahy 9, ale i o dobrý pocit seniorů a jejich 
duševní pohodu.“

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Zprávy z radnice

ČKD Group fi nančně podpořila vytvoření 
pomníku Emila Kolbena

Zaříkávadlo „nejsou peníze“ odsoudilo už mnoho i velice nápaditých projektů 
k neslavným koncům. Ty však nebudou osudem pomníku k uctění památky 
průmyslníka Emila Kolbena, který by měl stát na nároží ulic Sokolovská a Freyova 
v blízkosti Galerie Fénix. Jeho vytvoření fi nančně podpořila fi rma ČKD Group.
„Realizace vítězného návrhu Ing. Arch. Martina Suchánka, který loni vzešel ze 
soutěže o návrh výtvarného díla k uctění památky Emila Kolbena, ale i zaměstnanců 
ČKD Vysočany, jež padli za druhé světové války, přijde zhruba na dva miliony ko-
run. Téměř polovinu, přesně 900 000 korun, věnovala společnost ČKD Group. 
Velice si tohoto daru ceníme,“ konstatuje Adam Vážanský, místostarosta Prahy 
9, a dodává: „Jsem rád, že se k této naší iniciativě připojila právě společnost 
ČKD Group, u jejichž kořenů Emil Kolben – významný český elektrotechnik a pod-
nikatel, zakladatel továrny Kolben a spol. a generální ředitel a hlavní akcionář 
Českomoravské Kolben-Daněk – stál.“
Připomeňme jen, že rozvoj průmyslu ve Vysočanech, k němuž Emil Kolben (1862-
1943) významnou měrou přispěl, změnil ráz a charakter Prahy 9 a uspíšil její 
přeměnu v moderní město. To byl také důvod, proč Městská část Praha 9 iniciovala 
vytvoření důstojného pomníku tomuto velikánu své doby, který dosud v Praze 
chybí.

Grantové programy pro rok 2014
 jsou vyhlášeny 

Zastupitelstvo devítky na svém jednání 26. listopadu 2013 schválilo grantové pro-
gramy pro rok 2014 pro fyzické a právnické osoby. Až do 3. února 2014 se můžete 
ucházet o granty Městské části Praha 9 vyhlášené ve čtyřech oblastech. Programy 
se týkají využití volného času dětí a mládeže, dále oblasti životního prostředí 
a kulturní činnosti, humanitární a sociální a oblasti protidrogové a prevence krimi-
nality.  

Programy:
1.Cílem programu v oblasti využití volného času dětí a mládeže je:
• podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží včetně je-
 jich materiálního vybavení
• umožnit relaxační a rekreační pobyty dětí a mládeže
• podpořit jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež, např. spor- 
 tovní, společné využití volného času dětí a rodičů…
2. Cílem programu v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti je:   
• podpořit ekologickou výchovu, vzdělávací a osvětové akce pro děti 
 a dospělé,  činnosti směřující ke zlepšení životního prostředí, dlouhodobé
  projekty (kroužky, zájmové oddíly), společné využití volného času dětí 
 a rodičů, aktivity v oblasti ekologického vzdělávání pedagogických pracovníků 
 a dalších osob pracujících s mládeží, aktivity směřující ke zlepšení a propa-
 gaci využití bývalých průmyslových areálů
• podpořit celoroční kulturní aktivity v oblasti amatérské kulturní činnosti, ať
 se jedná o jednotlivé kulturní akce a projekty (divadelní, hudební atd.),
 které se budou konat na území MČ Praha 9 nebo pojednávají o Praze 9,
 podpořit občany, kteří reprezentují MČ Praha 9 na regionálních, republiko-
 vých nebo mezinárodních akcích
3. Cílem programů humanitárních a sociálních je:  
• podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují registrované so
 ciální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi  ZP
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 podle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2009
  – 2011
• podpořit klubovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením, tedy
  projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů, jednorázové
  rekondiční pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• podpořit organizace poskytující podporu sociálně znevýhodněným občanům,
  tedy projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů a projekty
 zaměřené na určitou cílovou skupinu
4. Cílem programů protidrogových a prevence kriminality je:  
• podpořit dlouhodobé projekty i jednotlivé akce protidrogové prevence
• podpořit projekty sloužící k prevenci kriminality v Praze 9, tedy projekty,
 které pomáhají občanům bránit se kriminalitě
• podpořit specifi cké programy primární prevence pro školy a školská zařízení
  (projekty sloužící k prevenci sociálně patologických jevů ve školách 
 a školských zařízení na devítce, projekty vedoucí ke snížení patologického 
 jednání dětí, podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků a výchovných
  poradců školy zejména v psychosociálních dovednostech a zvládání 
 zátěžových situací)

Radnice zaplatila žákům sedmých tříd 
anglické zkoušky

Velkou prioritou Městské části Praha 9 v loňském roce bylo vzdělání, ať už předškolní, 
nebo to základní. Již druhým rokem, v rámci podpory jazykového vzdělávání, za-
jistila radnice všem žákům sedmých ročníků základních škol zdarma mezinárodní 
zkoušku City  Guilds nanečisto. 
Žáci mohli opět prověřit své jazykové znalosti ve třech kategoriích: poslech, 
porozumění psanému textu a písemný projev. Zkouška probíhá ve zkouškovém 
klimatu, trvá 120 minut a pro jednoho žáka stojí 150 korun. Městská část Praha 9 
testování žáků plně hradí. Ty, kteří složili zkoušku nejlépe, ocenila radnice Prahy 
9 poukazem na regulérní zkoušku v hodnotě 3200 korun a také dárky v podobě 
materiálů potřebných ke studiu angličtiny. 
Letos bylo testováno 164 dětí, všichni žáci 7. ročníků. Úspěšné děti získaly poukaz, 
díky němuž mohly absolvovat ostrou zkoušku, kterou už skládaly  ve středisku 
English Link. Městská část zaplatila tuto ostrou zkoušku celkem 23 dětem. Jedny 
z nejlepších výsledků měla například Základní škola Litvínovská 500. 
Tato zkouška s padesátiletou tradicí je specifi cká především tím, že je vyhodno-
cována ve Velké Británii. „Veškeré písemné texty i zvukové nahrávky se posílají 
k vyhodnocení nezávislým odborníkům do Anglie. Zkoušky jsou tím opravdu  ob-
jektivní. A proto si myslím, že děti, které tuto zkoušku absolvují, musí mít opravdu 
skvělý pocit z toho, že se jim podařilo něco, co jen tak někdo nedokáže,“ říká 
k tomu radní pro oblast školství Mgr. Zuzana Kučerová.
Z úspěchu žáků sedmých ročníků je zřejmé, že investice vložené do vzdělání se 
vyplatí.

Cyklostezka u Rezidence Eliška 
znovu slouží cyklistům

S kolaudací bytového domu Rezidence Eliška ve Vysočanech, který je s 93,6 metru 
nejvyšší čistě bytovou budovou v Česku, byla zprůjezdněna i část vysočanské 
cyklostezky vedoucí kolem rezidence.
Kolaudační souhlas s užíváním objektu, jehož investorem je realitní a aukční agen-
tura Gaudí, vydal Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 9 začátkem prosince 2013. 
Rezidence na křižovatce ulic Freyova a Ocelářská má 25 nadzemních pater. Její 
neobvyklá výška je mimo jiné výsledkem jednání s Městskou částí Praha 9, která 
chtěla v tomto území vytvořit výškovou dominantu. Měla by se tím opticky kom-
penzovat rozlehlost nedaleké O2 areny. ZP
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Stavba začala v říjnu 2011. Součástí domu je parkoviště pro 130 aut, 99 garáží 
v suterénu, fi tness centrum, kavárna, nonstop recepce a další služby včetně například 
kadeřnictví. V těsném soused-
ství recepce vede vysočanská 
cyklostezka, která byla vybudová-
na v roce 2010. 
„Cyklistům však nesloužila v celé 
délce příliš dlouho,“ říká místo-
starosta Prahy 9 Marek Doležal 
a vysvětluje: „Její část totiž leží 
na soukromém pozemku investora 
Rezidence Eliška, který tento zhru-
ba padesátimetrový úsek během 
stavby bytového domu po dohodě 
s magistrátem kvůli bezpečnosti 
zahradil. Cyklisté a bruslaři proto 
museli za novým mostem přes Ocelářskou ulici slézt po provizorním schodišti, 
přejít několik desítek metrů a po jiných schodech opět vystoupat na cyklostezku. 
To nyní nemusí, cyklostezka je už kolem Rezidence Eliška opět průjezdná.“

Stanovisko radnice k parkovacím zónám
V souvislosti s vydáváním parkovacích karet pro Vysočany a Libeň po nich volají 
také řidiči z Proseku a Střížkova.
MČ Praha 9 usiluje o připojení k celoměstskému systému parkování od roku 2011 
s tím, že celý systém bude rozdělen do dvou fází - první Libeň, Vysočany, Hloubětín, 
Krocínka, pro níž jsou veškeré projekty připraveny, a devítka čeká pouze na souhlas 
Magistrátu hl. m. Prahy. V druhé fázi to bude Prosek a Střížkov, a to v návaznosti 
na výstavbu parkovacích domů. 
„Zóny placeného stání na Střížkově a Proseku jsou závislé na parkovacích do-
mech, protože kapacita parkování na ulicích je oproti Vysočanům mnohem více 
defi citní, neboť se při výstavbě sídliště počítalo s jedním autem na čtyři bytové jed-
notky,“ říká radní Prahy 9 odpovědný za dopravu a životní prostředí Tomáš Holeček 
a pokračuje: „Parkovací domy pak budou primárně určeny pro obyvatele bydlící 
na Proseku a Střížkově, kteří tu však z nejrůznějších důvodů nemají, nebo nemo-
hou mít trvalý pobyt. Ten je základní podmínkou pro získání rezidentní parkovací 
karty.“   
Novou koncepci celoměstského parkovacího systému, který by měl být realizován 
od roku 2015 a měl by tyto problémy s mimopražskými řidiči konečně vyřešit, by 
Rada hl. m. Prahy měla schválit v lednu 2014.
„Připojení MČ Praha 9 k zónám placeného stání nám zatím pražský magistrát přes 
veškerou snahu neumožnil, stejně jako např. Praze 5, 6, 8,“ vysvětluje dále Tomáš 
Holeček. „I ony interní parkovací zóny ve Vysočanech jsme zbudovali proti jeho vůli, 
protože po otevření 02 arény a Sparta arény nemají místní obyvatelé při konání 
sportovních a kulturních akcí sebemenší šanci zaparkovat, a to ani ve večerních 
hodinách. Podobně jsme byli také nuceni zpoplatnit parkoviště u Polikliniky Prosek, 
kde přes záplavu mimopražských automobilů nemohli její návštěvníci vůbec za-
parkovat.“

Větší čistota a méně prachu v ulicích
Už více než 1200 kilometrů má na tachometru samosběrný a zametací stroj, který 
patří Městské části Praha 9. Ta na investici v celkové výši necelých tří milionů ko-
run získala 2,5 milionu korun z fondů Evropské unie, respektive Státního fondu 
životního prostředí. 
„Využili jsme možnosti fi nancování projektu s názvem Snížení imisní zátěže omezením 
prašnosti z plošných zdrojů ze Státního fondu životního prostředí,“ vysvětluje radní 
Prahy 9 Zdeněk Davídek. „Každý z nás ví, jak – zvláště v letních měsících – dokáže 
potrápit prach v ulicích. A nám se tento dotační titul podařilo využít k nákupu ZP
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samosběrného a zametacího vozu, 
který slouží ku prospěchu Prahy 9.“
Auto se zametacím zařízením 
můžete pravidelně vidět střídavě ve 
Vysočanech, na Proseku a Střížkově 
především v místech, kde je největší 
koncentrace lidí, jako například u 
stanic metra nebo zastávek MHD, 
intenzivně se uklízí na Náměstí 
OSN. 
„Zametací stroj byl nasazen do zku-
šebního provozu v září loňského 
roku,“ pokračuje Zdeněk Davídek. 
„Za tři měsíce sesbíral více než osm 
tun odpadu každý měsíc. Ale na to, 

abychom si v Praze 9 mohli připadat čistě jako ve Švýcarsku, bychom museli mít 
alespoň tři takové zametací a sběrací stroje. A je třeba si uvědomit, že nejen 
pořízení, ale i provoz takového zařízení něco stojí a s rostoucím množstvím se-
braného odpadu rostou i náklady na jeho likvidaci na skládkách.“ 

Ulice Na Stráži bude pro kompletní
 rekonstrukci uzavřena

Od začátku stavební sezony 2014, tedy pravděpodobně od začátku nebo od poloviny 
měsíce března, dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Na Stráži, která je důležitou 
spojnicí oblasti Proseka v Praze 9 a Náměstí Na Stráži u nemocnice Bulovka v Praze 
8. 
Tato rekonstrukce bude technicky i časově velmi náročná a potrvá až do konce 
kalendářního roku. Zároveň si vyžádá úplnou uzávěru ulice, a to včetně všech v 
ní vedených autobusových linek, tj. 201, 295 a noční linky 511. Tyto linky budou 
odkloněny na objízdné trasy, které v současné době připravuje Dopravní podnik 
hlavního města Prahy ve spolupráci se společností ROPID. Po celou dobu oprav 
bude zrušena zastávka Čertův Vršek a upravena obsluha zastávky Madlina. Přesné 
informace naleznete v brzké době na internetových stránkách našeho úřadu, Do-
pravního podniku hl. m. Prahy, Ropidu a samozřejmě i na zastávkách v dotčené 
oblasti. 
Věříme, že dopady stavby vás omezí co nejméně, k čemuž přispějete i vy pozorným 
sledováním obvyklých informačních zdrojů, kde budeme poskytovat čerstvé infor-
mace, a v neposlední řadě respektováním provizorního dopravního značení.

Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil dne 10. ledna 2014 výběrové řízení na pronájem 
bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech 
ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených MČ Praha 9 (s úhradou dluhu). Uzávěrka 
výběrového řízení je dne 10. února 2014 v 15.00 hodin. Otevírání obálek je stano-
veno na 12. února 2014 v 16.00 hodin v budově Úřadu MČ Praha 9.

O dům v Bohušovické se nyní 
vede právní válka

Společnost Living Point požádala o vydání územního rozhodnutí o umístění by-
tového domu na Proseku v Bohušovické 628 s tím, že se jedná o „Roletový dům“ 
s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Proti výstavbě se však postavili 
obyvatelé Bohušovické a Bílinské ulice a výhrady k ní měla i MČ Praha 9.
Podle územního plánu je totiž možné v této lokalitě stavět pouze domy, jež mají 
z 60 % bytový a ze 40 % nebytový charakter. O výjimečně přípustné stavbě, tedy 
pouze bytovém domu, měla rozhodnout Rada MČ Praha 9. Protože však radní 

Zametací stroj Azura
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městské části s výjimečně přípustnou stavbou v Bohušovické nesouhlasili, zastavil 
stavební úřad řízení o vydání územního rozhodnutí. Proti jeho usnesení se investor 
odvolal ke stavebnímu odboru Magistrátu hl. m. Prahy. V prosinci loňského roku 
odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy zrušil rozhodnutí odboru 
výstavby a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 9 a vrátil věc k novému projednání. 
Toto rozhodnutí však doprovází určité „pikantnosti“.

Co se nelíbí Praze 9?
„Ačkoliv investor zpočátku sám žádal o souhlas s výjimečně přípustnou stav-
bou, najednou – aniž by změnil projektovou dokumentaci – obrátil a tvrdí, že se 
o tento druh stavby nejedná,“ vysvětluje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. 
„Rovněž Útvar rozvoje města, který musí (stejně jako Rada MČ Praha 9) souhlasit 
s umístěním výjimečně přípustné stavby, změnil své stanovisko a tvrdí, že projekt 
Roletového domu v Bohušovické je v souladu s funkcemi uvedenými v územním 
plánu. A to i přesto, že zároveň připouští, že ve spise předloženém investorem 
není dostatek podkladů pro to, aby bylo možné posoudit, zda se jedná o výjimečně 
přípustné funkční využití stavby. Na základě prosincového rozhodnutí pražského 
magistrátu by po nabytí jeho právní moci měl stavební úřad Prahy 9 pokračovat 
v územním řízení, ale už bez toho, že bude trvat na doložení usnesení Rady MČ 
Praha 9 k výjimečně přípustné stavbě.“
Další pikantností je, že až do prosince 2013, byla všechna rozhodnutí účastníkům 
řízení doručována veřejnou vyhláškou. Poslední rozhodnutí však samospráva 
devítky nedostala, a to je spolu s občanskými sdruženími z Proseka účastníkem 
řízení a zároveň vystupuje v řízení jako majitel sousedního pozemku. Proč najed-
nou taková změna? 
„Domníváme se, že z tohoto důvodu nemůže rozhodnutí magistrátu z 18. 12. 
2013 nabýt právní moci, protože byla porušena rovnost účastníků řízení,“ dodává 
Marek Doležal a uzavírá: „Je smutné, že místo toho, aby se investor a zainteres-
ovaní obyvatelé Proseka snažili najít oboustranně přijatelný kompromis, vedeme 
právní válku. Přitom se od roku 2012 uskutečnilo mnoho schůzek investora, sa-
mosprávy Prahy 9, občanských sdružení a lidí z Proseka a vše vypadalo, že kauza 
Bohušovická skončí dohodou. Ale najednou rozhodují nadřízené orgány bez zna-
losti místních poměrů, takže stojíme zase téměř na začátku.“

Devítka nežije na dluh
Rozhovor s prvním místostarostou MČ Praha 9 Mgr. Tomášem Portlíkem:
Devátá městská část má již mnoho let vyrovnaný rozpočet. V loňském roce sice 
plánované výdaje o několik desítek milionů překračovaly příjmy, nakonec však byl 
tento rozdíl pokryt z peněz, které devítka ušetřila, takže konečná bilance loňského 
roku zní – vyrovnaný rozpočet. Jak to bude letos?
Návrh rozpočtu naší městské části pro letošní rok opět počítá s menším defi citem, 
zhruba kolem 48 milionů korun, který ale dokážeme pokrýt vlastními příjmy. Peníze 
si nikdy nepůjčujeme, snažíme se hledat levnější řešení, jež ale nejdou na úkor 
kvality, a našetřené peníze převádíme do fondu rezerv. Z něho pak v průběhu roku 
podle potřeby čerpáme prostředky. Předpokládám, že na konci roku při závěrečném 
vyúčtování budeme zase moci konstatovat, že i v letošním roce jsme hospodařili 
s vyrovnaným rozpočtem. Ostatně od roku 2011 se nám daří rozpočet v kapi-
tole výdaje neustále snižovat, jen pro letošní rok musíme v tomto směru počítat 
s mírným nárůstem vzhledem k velkému počtu nových míst v mateřských školách, 
které se nám podařilo vytvořit.

Buďme tedy konkrétní, jak velké jsou plánované příjmy a výdaje?
Návrh rozpočtu hovoří o celkových příjmech ve výši 425 748 000 korun a celko-
vých výdajích ve výši 473 349 000 korun. Rozpočtové příjmy přitom tvoří dotace 
ze státního rozpočtu, z rozpočtu hlavního města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemo-
vitosti, převody z hospodářské činnosti. 

Myslím, že představu o výdajích má každý, kdo v domácnosti zastává „funkci minis-
tra fi nancí“. I městská část musí mít prostředky na zajištění fungování svého úřadu, ZP
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v němž největší položku činí náklady na služby a mzdy. Odečteme-li provozní nák-
lady, zbývají nám fi nance na investování. S čím v tomto směru počítáte letos?
Letošní rozpočet jsme z hlediska investic navrhli poněkud ambiciozněji než 
v minulých letech, protože chceme – pokud možno - dokončit všechny rozpraco-
vané projekty. Ať už to je dokončení parkovacího domu na Proseku u Billy a úpravy 
parkovacích míst na dalších místech devítky, úprav zelených prostranství, rekon-
strukce a vznik nových dětských hřišť, hřišť pro seniory či matky na mateřské dov-
olené, ale i aktivní sportovce, například skatepark Vysočany, nebo je to revitalizace 
oblasti Prosecké skály zejména v její nadzemní části. 
Návrh rozpočtu pamatuje také na další rozšiřování počtu míst v mateřských školách, 
i když už nebude tak výrazné jako v posledních třech letech, kdy jsme mohli 
do školek přijmout o více než 400 dětí více. To představovalo nárůst o 40 procent 
ve srovnání s rokem 2010. 
Podstatnou část investic tvoří výdaje na zateplování budov, které přinese úspory 
za energie v budoucích letech. Zateplení se dočká ZŠ Litvínovská 500 a 600, ZŠ 
Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence, původní zděný pavilon MŠ U Vysočanského 
pivovaru. Dokončeno bude zateplování budovy Polikliniky Prosek. Dobré je, že 
značnou část prostředků na zateplení budov jsme získali ze Státního fondu životního 
prostředí, resp. z fondů EU. Věřím, že se nám podobně podaří získat část fi nancí 
také na zateplení Střediska sociálních služeb v Českolipské a družinu ZŠ Novobor-
ská.  

Zmínil jste, že v současné době Praha 9 do značné míry vyřešila problém ne-
dostatku míst v mateřských školách. Demografi cké prognózy, s nimiž se seznámila 
Rada MČ Praha 9 koncem loňského roku, ale upozorňují na to, že do roku 2030 
na Proseku i ve Vysočanech výrazně naroste potřeba celkového počtu tříd v zá-
kladních školách. Jste připraveni na to, že během krátké doby budete muset tento 
problém řešit?
Už letošní návrh rozpočtu počítá s investicemi do vytvoření projektu nové základní 
školy v lokalitě U Elektry (na pozemku, jež vlastní městská část), která by mohla 
částečně řešit problém nedostatku míst ve školách ve Vysočanech. Kromě toho 
prověřujeme další možnosti využití vhodných disponibilních prostor v naší městské 
části pro potřeby základního vzdělávání. Na Proseku pak plánujeme univerzální 
školský objekt při ZŠ Litvínovská 600, protože kapacita základních škol v této části 
devítky je již téměř naplněna. Nová budova by měla poskytnout prostor mateřské 
škole, třídám základní školy a družině.

Demografi cké studie ale také ukazují, že obyvatelstvo stárne. Roste počet seniorů, 
prodlužuje se jejich věk a to zvyšuje nároky na sociální služby…
Myslím, že oblast zdravotnictví a sociálních služeb v Praze 9 není z rozpočtového 
hlediska žádnou Popelkou. Středisku sociálních služeb každoročně přispíváme více 
než 20 miliony korun na dorovnání rozdílu mezi jeho náklady a vlastními příjmy. 
Letos návrh rozpočtu konkrétně počítá s 23 890 000 korunami. Náklady střediska 
přitom představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatelskou službou, 
domu sociálních služeb - tzv. alzheimer centrum, pečovatelské služby, klubů se-
nioru, romského klubu a stacionáře… snažíme se o rozšiřování počtu lůžek pro se-
niory, počítáme i se stavbou nového domova seniorů na Proseku (v současné době 
probíhají práce na projektu), ale důraz klademe na rozvoj pečovatelské služby 
do bytu tak, aby senioři mohli trávit klidné stáří ve svých domovech. Dnes už tuto 
službu poskytujeme 590 lidem.  

Devítka má jako jedna z mála pražských městských částí vlastní zdravotnické 
zařízení – Polikliniku Prosek. Nezatěžuje její provoz příliš rozpočet?
Poliklinika funguje jako samostatná akciová společnost a na svůj provoz, včetně 
provozu Lékařské služby první pomoci na území Prahy 9, si sama vydělá. Takže 
vytvoření akciovky Poliklinika Prosek před několika lety se v tomto směru uká-
zalo jako krok správným směrem. Městská část pro své obyvatele zachovala tolik 
potřebnou zdravotní službu, kterou navíc nemusí dotovat ze svého rozpočtu. 

V oblasti bezpečnosti v minulých letech městská část investovala do bezdrátových 
kamer, které jsou umístěny tam, kde ve větší míře docházelo k trestné činnosti. 
Počítáte i letos s rozšiřováním kamerového systému? ZP
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Ano, po dohodě s Policií ČR chceme kamerový systém dobudovat. Náklady však již 
nebudou tak vysoké jako v minulosti. Ukazuje se totiž, že na místech často spo-
jovaných s výskytem trestných činů, jsou naprosto efektivním řešením. Zavedení 
kamerového systému napojeného na Policii ČR a městskou policii sice v minulosti 
přišlo městskou část na více než 5 milionů korun včetně několika dispečinků ve 
služebnách policie, ale zejména pouliční kriminalita na devítce díky nim výrazně 
poklesla. O polovinu se snížil počet vykradených vozidel, o pětinu počet odcizených 
vozů, o 40 procent počet vykradených bytů. Přitom kriminalita v rámci obvodu 
Policie ČR Praha III, kam naše městská část patří, se zvýšila. Škody, kterým těmto 
systém zabránil, jsou v porovnání s pořizovací cenou tohoto systému minimální.

Jak pamatuje návrh rozpočtu na kapitolu životní prostředí?
I když se říká, že kapitola životní prostředí bývá první, kde dochází ke škrtům, 
musím konstatovat, že úměrně s novou výstavbou na devítce a rostoucím počtem 
obyvatel rostou provozní náklady, ať už na svoz odpadu, údržbu zeleně, udržování 
čistoty v ulicích… Zadostiučiněním však pro nás je, že se nám daří udržovat prostředí 
devítky relativně čisté. Přispěl k tomu i nákup samosběrného a zametacího stro-
je koncem loňského roku. Věřím, že i v letošním roce budeme mít dostatečné 
prostředky na údržbu a navíc plánujeme další revitalizace vnitrobloků, revitalizace 
veřejného prostranství Na Královce, parků jako například U Vysočanského pivo-
varu, Na Balabence, revitalizaci oblasti Proseckých skal, dokončení parku Srd-
ce, a doufáme, že získáme investice od magistrátu na úpravu parku Pod lávkou. 
Začít by měly práce na parku Zahrádky a na prodloužení vysočanské cyklostezky 
do Hrdlořez.  

Radnice shání peníze 
na rozšíření parků na devítce

Parky a zeleň, kterými se devítka může chlubit, většinou vznikají díky dotacím 
z evropských peněz nebo hlavního města Prahy. Také vznik parku Srdce II na Prose
ku a úprava veřejného prostoru v Jablonecké ulici je závislá na tom, zda se MČ 
Praha 9 podaří fi nanční prostředky získat z jiných zdrojů než vlastních. 
Zastupitelstvo MČ Praha 9 souhlasilo na svém zasedání 11. února 2014, aby byly 
podány žádosti k získání fi nancí na vytvoření Parku Srdce II a na úpravy veřejného 
prostoru v Jablonecké ulici v rámci Operačního programu Praha - Konkurence-
schopnost. 
Park Srdce II
Celkové náklady na parkovou úpravu na Proseku činí 9 945 tisíc korun, devítka by 
se na nich podílela částkou necelých 746 tisíc korun. 
Park Srdce II by měl vzniknout na místě bývalé zahrádkářské kolonie vedle 
Prosek Pointu a bude navazovat na první část parku Srdce vybudovanou v roce 
2010. Vytvoří s ní jednotný celek a doplní zelené plochy parku Přátelství a zeleň 
sousedícího hřbitova. 
Protože stávající park Srdce umožňuje aktivní využití volného času spíše občanům 
v produktivním věku a lidem s aktivním přístupem k životu, nové zelené plochy 
by měly být vstřícné především dětem a jejich rodičům. Proto je tu navrženo 
dětské hřiště pro děti do pěti let ve stylu hmyzího světa, jemuž by měly odpoví-
dat i herní prvky. Nízké řady zeravů se stanou bludištěm stylizujícím chodbičky 
mravenců. Altán s lavičkami poskytne přístřeší při dešti nebo stín v létě. Kompo-
zici vzrostlých cypřišů a zeravů a dalších vzrostlých, zdravých stromů, které zbyly 
z bývalé zahrádkářské kolonie, doplní nově vysázené stromy a trvalkové záhony.
Úpravy veřejného prostoru Jablonecká
Aby veřejný prostor na Proseku v trianglu Vysočanská – Česká pošta – Billa tvořil 
dokončený celek, je potřeba upravit veřejný prostor v ulici Jablonecké. Konkrétně 
by se stavební práce měly týkat úpravy parkování (je navrženo 183 parkovacích 
míst), revitalizace zeleně, úpravy stávající pěší trasy a povrchů chodníků, nového 
veřejného osvětlení, odvodnění ploch a vytvoření nových míst pro kontejnery ZP
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na komunální a separovaný odpad. V druhé části projektu by pak parkové úpra-
vy měly zahrnovat revitalizaci zeleně kolem bytových domů, dále nové chodníky 
pro pěší, rekonstrukci dětských hřišť a doplnění prostoru o fi t prvky.
Plánované náklady na úpravy v Jablonecké ulici dosahují částky 23 532 tisíc korun, 
podíl MČ Praha 9 by měl činit necelých 1 765 tisíc korun. 
Hlasování
Při hlasování o návrzích na podání žádostí v rámci Operačního programu Praha 
- Konkurenceschopnost k získání fi nancí na vytvoření Parku Srdce II a na úpravy 
veřejného prostoru v Jablonecké ulici bylo v prvním případě pro 25 zastupitelů, 
ve druhém 23 zastupitelů, v obou případech se zdržel MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
ze Strany zelených Prahy 9. Tím de facto předložené návrhy nepodpořil. Zeptali 
jsme se proč?
„Jako člen Strany zelených v zastupitelstvu MČ Praha 9 dlouhodobě prosazuji větší 
otevřenost radnice, její transparentní rozhodování a účelné nakládání s veřejnými 
prostředky, neboť jen tak může obec pomáhat zlepšovat kvalitu svého prostředí 
a svých služeb občanům. Ani jeden ze zmíněných projektů nevzešel z veřejné 
soutěže a není tudíž možné zjistit, zda se jedná opravdu o nejlepší možné řešení 
daného území a zda tak investice veřejných prostředků opravdu přinese max-
imální užitek. Ani jeden z projektů nebyl veřejně projednán s občany, kterých se 
změny dotknou, a proto nemůžeme vědět, jak se k tomuto řešení staví a zda by 
raději neviděli úpravy jiné. Politika Strany zelených se zaměřuje na zlepšování 
kvality života našich občanů, nikoli na bezmyšlenkovité “revitalizace” veřejných 
prostranství s nejistým účelem a dopadem. Proto jsem tyto projekty v hlasování 
nepodpořil.“

Devítka se snaží řešit problémy 
s bezdomovci 

V uplynulé zimě hlavní město Praha začalo poskytovat služby bezdomovcům po-
dle nové koncepce. Už se nerozlišovalo, zda teploty klesly jen k minus pěti, nebo 
až k minus deseti stupňům Celsia. Lidé bez domova měli ubytování zdarma, ať 
bylo venku jakkoli, toleroval se alkohol, terénní služby fungovaly na 100 procent 
a v rámci akce, jak dostat zapáchající a špinavé osoby z MHD, byly speciálními hlíd-
kami sváženy do nocleháren. Nově také do objektu v ulici U Vinných sklepů čp. 2 
v Praze 9.
Ubytovna pro bezdomovce U Vinných sklepů s kapacitou 120 lůžek, která se v zimě 
stala součástí Centra sociálních služeb Praha, byla otevřena od 1. prosince 2013
do 20. března 2014, denně od 20.30 hodin do rána do 7 hodin.
„Bohužel s jejím provozem byl spojen zvýšený nápad drobné trestné činnosti ve 
Vysočanech. Jednalo se zejména o majetkovou trestnou činnost v okolí tohoto 
zařízení,“ hodnotí vedoucí Místního oddělení Policie ČR Vysočany npor. Štěpán Bou-
kal. Policisté i strážníci městské policie často řešili porušování veřejného pořádku 
hlavně v okolí stanice metra Vysočanská a tramvajové zastávky u metra, protože 
bezdomovci tu konzumovali alkohol, vykonávali potřebu, rušili noční klid, dále 
užívali městskou dopravu bez řádného cestovního dokladu. 
„Tyto prohřešky jsme většinou řešili domluvou a vykázáním z místa, protože 
na pokuty za přestupky tito lidé nemají fi nanční prostředky,“ konstatuje npor. 
Štěpán Boukal. 
„Své“ bezdomovce zapojujeme do úklidu
„Problematika lidí bez domova je obrovská a řešit by ji měl stát. Bohužel zákony 
jsou v tomto směru bezzubé a samosprávy obcí či městských částí nejsou schopny 
se s ní samy vyrovnat. Přesto nesedíme se založenýma rukama,“ konstatuje radní 
Prahy 9 odpovědný i za bezpečnost Adam Vážanský. „Konkrétně se snažíme dom-
luvit s lidmi bez přístřeší, kteří žijí na devítce již delší dobu, na vzájemně výhodné 
koexistenci. V praxi to znamená, že jsme se s jejich zástupci dohodli například 
na tom, že bezdomovci omezí svůj výskyt v parcích na devítce, jako je Podviní, 
park Přátelství a další místa, kde se zdržuje hodně lidí, a my je naopak budeme 
tolerovat v lesoparcích s menší návštěvností.“ ZP
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Možná namítnete, že dohody jsou jedna věc, jejich dodržování druhá. Na to, aby 
nezůstalo jen u slov, by měli dohlížet vytipovaní zástupci z řad lidí bez domova, 
kteří se stali jakousi pořádkovou službou. Zatím jich je pět. „Ve snaze o řešení 
problematiky bezdomovectví úzce spolupracujeme také s Městskou policií Prahy 
9, jejíž strážníci mají o bezdomovcích na našem území skutečně dobrý přehled,“ 
dodává Adam Vážanský. 
„Už tři roky také funguje nepsaná dohoda mezi radnicí a bezdomovci, kteří 
se dlouhodobě zdržují na devítce, o pomoci při úklidu. Měsíčně do plas-
tových pytlů sesbírají na 1,5 tuny odpadků,“ konstatuje radní pro dopravu 
a životní prostředí Tomáš Holeček a dodává, že je potřeba rozlišovat bezdo-
movce, všichni nejsou jen zloději a bordeláři, někteří chodí do zaměstnání 
a pro některé je to životní styl. Bezpečně vím jedno, bezdomovce, kteří kradou 
a opíjejí se na lavičkách tady opravdu nechceme a budeme se snažit udělat maxi-
mum proto, abychom obyvatele MČ Praha 9 před takovými ochránili.
Třebaže se MČ Praha 9 snaží problémy s lidmi bez přístřeší řešit, bez koncepčního 
přístupu státu bude vždy jen hasit s tím spojené největší požáry na svém území. 
Není tedy divu, že se dalšímu přílivu bezdomovců, které způsobilo například 
otevření ubytovny pro ně v ulici U Vinných sklepů, brání.

Pragovka bude mít nové zázemí
Zástupci Městské části Praha 9 položili 26. března 2014 základní kámen ke stavbě 
nového zázemí na hřišti TJ Praga ve Vysočanech.  
Nová třípatrová nízkoenergetická budova se solárními panely na střeše by měla 
nahradit stávají, chátrající budovu se zastaralým sociálním zařízením a nevyho-

vujícími šatnami. Součástí bu-
dovy bude také restaurace.
Starosta Městské části Praha 9
Jan Jarolím položil symbolický 
kámen, který byl přivezen až 
z dalekého brazilského fot-
balového stadionu Marakaná. 
Kamínek ze své podzimní cesty 
i se vstupenkou přivezl místo-
starosta Adam Vážanský. Měl 
by symbolizovat naději, že fot-
balový dorost trénující právě 
na Pragovce se může dostat 
i tak daleko, aby mohl hrát zápas 
na světovém stadionu.
„Přeji vám, děti, aby se vám 
zde dobře sportovalo a rád 
bych poděkoval všem trenérům 
za skvělou práci, kterou zde 

odvádějí. Ale také je potřeba poděkovat rodičům, protože bez nich by to nešlo,“ 
řekl starosta Jan Jarolím. 
Akce se zúčastnil také Antonín Panenka, fotbalová legenda a mistr Evropy z roku 
1986: „Každý takovýto počin pro fotbal je vítaný a jsem rád, že se Praha 9 o své 
sportovní kluby stará. A Praze 9 vyrostla spousta dobrých fotbalistů.“

Vysočanská radnice hostila 
obvodní kolo soutěže dětských recitátorů

V obřadní síni radnice Městské části Praha 9 se 24. března sešli žáci základních 
škol, studenti víceletých gymnázií a žáci ze Základní umělecké školy na Proseku, 
aby předvedli své recitační umění. 
Na devítce totiž probíhalo obvodní kolo soutěže dětských recitátorů „Pražské poet-
ické setkání“. Recitační soutěže mají dlouhou tradici, letos se konal již 43. ročník.

Zleva: ing. Jan Jarolím a Ant. Panenka 
(oba v tmavém oblečení)
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Přehlídka dětských recitátorů 
je postupovou přehlídkou dět-
ských sólových recitátorů. 
Děti poznají tvořivou práci 
při interpretaci básní či prózy 
i během přípravy veřejného 
vystoupení.  Zároveň je práce 
bude motivovat k aktivnímu 
poznávání české i slovenské 
literatury.
Přehlídku zahájila radní pro 
školství Prahy 9 Zuzana Kuče-
rová. V odborné porotě zase-
dli Barbora Baronová, Pavla Vitingerová a Luděk Richter. Děkujeme všem dětem 
za odvahu a nasazení, se kterými se soutěže zhostily, a přejeme jim hodně úspěchů 
do dalších kol soutěže.

Devítka chce rozšířit park Přátelství
Dlouhá a složitá jednání mezi Městskou částí Praha 9 a společností OC 9 s. r. o., která 
se týkají pozemků na Proseku u stanice metra Střížkov, po sedmi letech dospěla 
k oboustranně přijatelnému kompromisu. Vlastník pozemků OC 9 je ochoten směnit 
je za jiné pozemky ve vlastnict-
ví městské části. „Získáme tak 
pozemky, které nám dovolí roz-
šířit park a vytvořit souvislý zele-
ný koridor středem Proseka a 
Střížkova. Vznikl by tak velko-
rysý park, jenž by ideálním způ-
sobem završil urbanizaci v této 
části Prahy 9,“ konstatuje staro-
sta Prahy 9 Jan Jarolím.
Návrh záměru směny pozemků 
v katastrálním území Střížkov 
schválili zastupitelé Prahy 9 na 
svém jednání 29. dubna 2014.  
„Konkrétně se jedná o 20 tisíc 
metrů čtverečných u stanice met-
ra Střížkov, za něž společnost 
OC 9 s. r. o. získá 12 tisíc m2

u Polikliniky Prosek 
a doplatek za 8 tisíc 
metrů čtverečných 
ve výši, kterou ur-
čí znalecké posud-
ky předložené Měst-
skou částí Praha 
9,“ říká místosta-
rosta odpovědný 
za fi nance Tomáš 
Portlík. Ten spolu 
s uvolněnou členkou 
Rady MČ Praha 9 
Janou Nowakovou 
Těmínovou návrh 
záměru směny po-
zemků zastupitel-
stvu předložil. 

Malí recitátoři

Park Přátelství - letecký pohled

Park Přátelství ZP
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Jarní setkání s občany
Z mnoha zdrojů víme, že si oby-
vatelé Střížkova a Proseka ne-
přejí další zahušťování zástavby 
a ubývání zeleně. Požadují za-
chování klidného bydlení. Záměr 
směnit pozemky u stanice metra 
Střížkov za pozemky u Polikli-
niky Prosek se společností OC9 
chceme  květnu a červnu pro-
jednat s občany. 
Historie území
Park Přátelství, včetně soustavy 
rybníčků, vznikl podle vítězného 
návrhu architekta Otakara Kuči, 
který se zúčastnil architekto-
nicko-krajinářské soutěže vypsané v roce 1968 Útvarem hlavního architekta. Soutěž 
byla zadána na plochu 23 hektarů v novém sídlišti na Proseku. V letech 1974 až 
1976 byla zpracována projektová dokumentace ve spolupráci se specialisty Hydro-
projektu. Z původního záměru však byla do roku 1983 realizována jen jedenácti-
hektarová střední část. V osmdesátých letech při vytváření sídliště pak byla do 
plánů rozvoje této části devítky zakomponována výstavba kulturního domu. „Ukro-
jila si svůj díl“ z původního projektu parku, nikdy však nebyla realizována.
„Od počátku devadesátých let byly v mnoha vlnách projednávány změny územ-
ního plánu, ale hl. m. Praha nikdy nezměnilo charakter pozemků uvnitř sídlišť, což 
umožnilo mnoha spekulantům nakoupit je s tím, že na nich postaví velké stavby. 
To je také důvod, proč dnes jako samospráva máme spory s developery o ve-
likost například Roletového domu v Bohušovické, domu Litvínovská a podobně,“ 
vysvětluje místostarosta Prahy 9 odpovědný za územní rozvoj a výstavbu Marek 
Doležal. 
V roce 2004 začala u křižovatky Vysočanská-Lovosická stavba stanice metra 
Střížkov. Otevřena byla o čtyři roky později. Část pozemků v její blízkosti vlastnila 
společnost OC 9 s. r. o., která na nich chtěla realizovat nejrůznější projekty. „Ten 
první dokonce počítal s tím, že na zelené ploše u stanice metra Střížkov vznikne 
budova se zastavěnou plochou 67 tisíc metrů čtverečných. To jsme však razantně 
odmítli. Stejně jako další návrhy, včetně výstavby tří obytných domů,“ vysvětluje 
Jan Jarolím.
V roce 2011 radnice devítky dala developerovi podmínku: podpoří pouze projekt, 
který bude pokračováním parku Přátelství, tedy zachová v této části Proseka zeleň. 
Stavbu se zelenou střechou, která by se postupně zdvihala od parku ke stanici me-
tra Střížkov, však developer vyhodnotil jako příliš nákladnou. 
„Bylo nám jasné, že pokud tady chceme zachovat zeleň, musíme pozemky vykoupit. 
Jednání se společností OC 9 byla velmi dlouhá a komplikovaná, ale nakonec jsme 
se dopracovali ke kompromisu přijatelném pro obě strany,“ nastiňuje Tomáš Portlík 
a dodává: „Dnes tedy máme příležitost napravit všechny chyby historie, týkající se 
proseckého parku, ať už k nim došlo z jakéhokoliv důvodu, a ideálním způsobem 
završit urbanizaci Proseka.“ 
Změna územního plánu
Pokud obyvatelé Proseka směnu pozemků a rozšíření parku Přátelství podpoří, 
první krok, který vysočanská radnice udělá, bude podání žádosti o změnu územ-
ního plánu, a to na funkční využití zeleň. 
Nabízí se otázka, zda o změnu charakteru této části Proseka v územním plánu 
neměla městská část usilovat již dříve. „Pokud nejsme vlastníky pozemků, obrátila 
by se tato iniciativa proti nám,“ reaguje Marek Doležal. „Pokud bychom tuto změnu 
prosadili, majitelé pozemků by se s námi soudili o náhradu škody, protože jsme 
jim změnou územního plánu zabránili v jejich investorském záměru. A vyhráli by. 
S největší pravděpodobností by pak soud rozhodl, že jim máme vyplatit částku, 
která se rovná hodnotě pozemků v cenách v místě obvyklých. Tedy stejnou sumu, 

Setkání s občany
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za kterou se nyní sami můžeme stát vlastníky pozemků a můžeme jim defi nitivně 
vtisknout zelenou tvář.“ 
Vyjádřete se k rozšíření parku
Získání pozemků na Střížkově by představovalo jednu z největších investičních 
akcí devítky. Proto je důležité, aby se k ní vyjádřili ti, jichž se dotýká – obyvatelé 
Proseka a Střížkova. Na miskách pomyslných vah jsou na jedné straně peníze, 
na druhé veřejný zájem v podobě kvalitního životního prostředí. 

Jaká byla letošní Mikroklima a Den Země?
8. ročník akce zaměřené na ochranu 
životního prostředí a šetrnou dopravu 
s názvem Mikroklima se uskutečnil 
ve čtvrtek 15. května 2014 v Parku 
Přátelství na Proseku. Zorganizoval 
ho odbor životního prostředí a dopra-
vy Úřadu MČ Praha 9. Pod záštitou 
Magistrátu hl. m. Prahy také současně 
probíhal Den Země, který připadá 
na 22. dubna.
V průběhu dne se žáci a veřejnost 
mohli seznámit s problematikou nak-
ládání s odpady, s úklidovou, zahradní 

a svozovou technikou, se záchrannou 
stanicí volně žijících živočichů Jinon-
ice, útulkem pro opuštěná zvířata Tró-
ja a Dolní Měcholupy, s vybavením od-
chytové služby, prací jízdní policie, 
služebních psů, prací v lese, s prezen-
tací dřeva jako obnovitelné suroviny, 
diagnostikou stromů tomografem, 
rybami českých vod a rybníkářstvím, 
býložravci českých lesů a tématikou 
rodinných farem v rámci Mezinárod-
ního roku rodinných farem.

V doprovodném programu byl obrov-
ský zájem o automobilové simulátory 
nárazu (posuvný – simulace nárazu 
do pevné překážky v rychlosti 30 km/
hod; otočný – simulace převrácení 
auta na střechu), dále o ukázky 
letů dravých ptáků, živá zvířata 
ze záchranné stanice a útulků pro 
opuštěná zvířata, mláďata z Toulcova 
dvora, výtvarné dílny a skákací hrad.
Po celý den byla k dispozici voda z vod-
ního baru společnosti Pražské vo-

dovody a kanalizace, a.s., a odpoledne 
si mohli návštěvníci parku opéci na 
ohni zdarma špekáčky, které posky-
tla fi rma Hortus správa zeleně s.r.o.
V rámci dobrovolných aktivit se ve 
stánku Městské části Praha 9 vybra-
ly celkem tři bedny tvrdého pečiva, 
jedna bedna různých psích a kočičích 
dobrůtek a dva pytle dek. Vše bylo do 
útulku předáno následující den. Všem 
dárcům děkujeme! ZP
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Ve stánku MČ Praha 9 také mohli zájemci o prodloužení Parku Přátelství připojit 
svůj podpis na podporu tohoto záměru. Podpisové akce budou probíhat i dále.
Výtěžek z dobročinného bazárku Diakonie Broumov sice nebyl nějak závratný, ale 
i tak bude útulkům pro opuštěná zvířata předán. Děkujeme!
Po zkušenostech z loňského ročníku městská část také zajistila průběžný úklid 
psích exkrementů. O úklid po neukázněných majitelích psů se od časného rána do 
pozdních odpoledních hodin starala fi rma KAS Praha, spol. s r.o.
Zvláštní poděkování patří fi rmě PEPSICO CZ, s.r.o., která dětem darovala v 0,5 l 
lahvích své výrobky – Mirinda, 7UP, Multivitamín, Jablko/máta, Červený pomeranč, 
Višeň, Natura neperlivá a Natura jemně perlivá.
Za poskytnutí starších čísel také děkujeme vydavatelství časopisů: Naše příroda, 
Nika, Vesmír, Lidé a země, Maminka, Sluníčko a Mateřídouška a magazínů Green-
peace a Hnutí Duha.
Účastníci akce:  
Arbonet, s.r.o., ASEKOL s.r.o.,  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Diakonie 
Broumov, Dům dětí a mládeže Praha 9, EKO-KOM, a.s., HORTUS správa zeleně 
s.r.o., KAS Praha, spol. s r.o., Lesy hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, 
Pražské služby a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  Toulcův dvůr – středisko 
ekologické výchovy hl. m. Prahy.
Občerstvení:
Pekařství pana Koláčka – domácí buchty a koláče, Kavárna a pražírna Longberry, 
Palačinkárna Galetka a Občerstvení Ladislav Dvořák.

Nákladní železniční doprava 
do města nepatří

Správa železniční dopravní cesty Praha (SŽDC) předložila projektovou dokumenta-
ci modernizace traťového úseku Praha Libeň- Praha Malešice. Tento záměr se nelíbí 
obyvatelům bydlícím v okolí železnice ani deváté městské části.
„Projektová dokumentace ukazuje, že se nejedná pouze o modernizaci stávající 
železniční tratě v tomto úseku, ale zároveň o výstavbu nové trati. To by přineslo 
zvýšení železniční nákladní dopravy a další negativní dopad na životní prostředí 
v Praze 9 - v Libni, Hloubětíně, Hrdlořezech,“ říká místostarosta Prahy 9 odpovědný 
za územní rozvoj a výstavbu Marek Doležal. „Naší snahou je, aby se činnost ná-
kladového nádraží v Libni zklidňovala, protože hluk odtud obtěžuje lidi bydlící v 
jeho blízkosti. Nová výstavba tratí jde proti tomuto našemu záměru.“
Problémem je, že projekt SŽDC vychází z plánů starých několik desítek let, kdy 
železniční koridor vedl průmyslovou zónou. Dnes na tomto území jsou bytové 
domy.
„Nákladní doprava nepatří do intravilánu města, má být na jeho okraji a devítka už 
dávno není okrajovou čtvrtí Prahy. Souhlasíme s tím, že stávající železniční trať je 
třeba rekonstruovat, ale jsme proti stavbě dalších kolejí,“ uzavírá Marek Doležal. 
MČ Praha 9 chce o plánovaném projektu se SŽDC jednat, například jako účastník 
územního nebo stavebního řízení.

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 osm letních táborů. A je tomu tak i letos. 
Stejně jako v loňském roce i letos je tábor na krásném místě nedaleko Hracholuské 
přehrady. V blízkosti tábora teče řeka Mže a přímo nad táborovou základnou se tyčí 
zřícenina hradu Buben. Tábor se koná ve dnech 2. – 9. 8. 2014 a je určen dětem 
ve věku 7 (absolvovaná 1. třída ZŠ) až 15 let. Počet míst je omezen (21 dětí), a 
proto s odevzdáním přihlášky neotálejte. Podmínkou pro účast dítěte na táboře je 
jeho trvalé bydliště v Praze 9.  
Cena je 500,- Kč za jedno dítě. ZP
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Radnice znovu shání peníze 
na vybudování parku Pod Lávkou

O záměrech Městské části Praha 9 vybudovat u Rokytky mezi Ocelářskou, Freyo-
vou ulicí a ulicí Na Břehu na rozloze zhruba 1,5 hektaru park Pod Lávkou jsme 
vás pravidelně informovali. A zatímco se ještě začátkem května letošního roku 
zdálo, že se sem spíše vrátí černé skládky a squaty pro bezdomovce, protože proti 
vzniku parku brojilo občanské sdružení Krocan, nyní máme pro obyvatele Vysočan 
příznivější zprávu.
„Park Pod Lávkou by měl vzniknout na pozemcích, které patří hlavnímu městu 
Praha. Proto už téměř tři roky o této investiční akci jednáme s magistrátem. Kon-
cem minulého roku Rada hl. m. Prahy přislíbila, že fi nanční prostředky potřebné 
na vybudování parku poskytne. V rozpočtu Odboru městského investora, který 
měl vznik parku Pod Lávkou zafi nancovat, se však potřebné fi nance neobjevily. 
Důvod? Proti projektu se postavilo občanské sdružení Krocan,“ konstatuje radní 
pro dopravu a životní prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček a konkretizuje: „V prvním 
odvolání, které adresovalo pražskému magistrátu, sdružení Krocan nesouhlasilo 
s pokácením osmi stromů. A to přesto, že projekt počítá s náhradou – vysázením 
33 nových vzrostlých stromů. Z podnětu magistrátu jsme tedy projekt změnili 
– kácet by se z bezpečnostních důvodů měly pouze tři stromy s tím, že dalších pět 
bylo zahrnuto do komunikací, což v praxi znamená, že budou stát uprostřed cest. 
Nicméně občanské sdružení Krocan se v lednu letošního roku odvolalo i proti to-
muto plánu. Nechápu tento postoj, předpokládal jsem, že je to sdružení, které hájí 
a upřednostňuje novou výsadbu a starost o zeleň, ale zatím jen bojkotovalo vznik 
nového parku na devítce.“
Naštěstí Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 15. května letošního 
roku stížnost občanského sdružení Krocan zamítl a povolil vykácet dva topoly 
z důvodu jejich špatného zdravotního stavu, a protože se nachází v blízkosti pláno-
vaného dětského hřiště, a vrby vzhledem k tomu, že je napadena dřevokaznou 
houbou a nachází se poblíž plánované cesty.
„V současné době znovu jednáme s pražským magistrátem, aby vrátil do rozpočtu 
Odboru městského investora 9 milionů korun potřebných na vybudování parku Pod 
Lávkou,“ dodává Tomáš Holeček. 
S čím počítá projekt k parku Pod Lávkou? 
S doplněním pěších komunikací – jde o příchod k přechodům světelné křižovatky 
Ocelářská – Freyova, propojení mezi pěší lávkou přes Rokytku a novým přechodem 
přes Ocelářskou, který je součástí sousedního souboru Tulipa Rokytka. Dále by 
měla být zahuštěna stromová zeleň, která park ochrání před hlukem z přilehlých 
komunikací. Ve středu území studie navrhuje volnější ozeleněný prostor s několika 
solitérními stromy. Jím bude procházet zvlněná, mlatová cesta. Areál by pak měl 
být doplněn dětským hřištěm a altánem.
„Rád bych zdůraznil, že park Pod Lávkou bude budován jako skutečný park, v 
žádném případě se nejedná o krycí název pro golfové hřiště, jak se mě na to 
ptali mnozí obyvatelé Vysočan,“ dodává Tomáš Holeček. „Vytvořit v tomto místě 
několik minigolfových drah sice byla jedna z úvah v roce 2010, ale nakonec jsme 
se rozhodli, že celý jedenapůlhektarový pozemek využijeme pro zeleň.“ Park Pod 
Lávkou by se měl stát dalším kamínkem v mozaice zklidnění a rekultivace celé 
zóny Rokytky.

Územní rozhodnutí k parku Zahrádky 
do konce roku

Základem nového parku kolem říčky Rokytky ve Vysočanech je území, na němž se 
nacházela dnes již zrušená zahrádkářská kolonie, odtud pracovní název Zahrádky. 
Na 22. května 2014 svolal radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 9 Tomáš 
Holeček a arch. Lukáš Velíšek jednání se zástupci pražského magistrátu, Odboru 
městského investora a developerů, aby se dohodli na konečném postupu revital-
izace tohoto území. ZP
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„Aby bylo možné začít s budováním parku co nejdříve, budeme se snažit získat 
územní rozhodnutí do konce roku, v příštím roce pak stavební povolení,“ konstatuje 
Tomáš Holeček. V místech, kde Rokytka vytváří meandr vyklenutý k severu, je dnes 
neudržovaná plocha. Z části 
je zastavitelná, pro parkovou 
úpravu je však určena plocha 
více než 2,5 hektaru. Z urbanis-
tického pohledu je důležité, 
aby osu obytné zástavby činila 
ulice U Elektry, která by dále 
pokračovala parkem k severu, 
překročila Rokytku a buď uli-
cí Na Černé strouze (která je 
dnes neprůchodná – pozemek 
v soukromém vlastnictví) nebo 
průchodem ležícím o něco 
východněji vyústila v Kolbenově 
ulici, kde se nachází stejnoj-
menná stanice metra. 
Výstavbu cest a lávek (a to i na 
pozemcích v soukromém vlast-
nictví) stejně jako vybudování retenční nádrže v parku bude fi nancovat hl. m. Pra-
ha. Stavebním pracím však musí předcházet přeložka inženýrských sítí. Celkové 
náklady na vybudování parku Zahrádky se pohybují kolem 50 milionů korun. 
„Když vše půjde dobře, dokážu si představit realizaci parku již v průběhu příštího 
roku a udělám pro to maximum. Jsem si dobře vědom, že několik tisíc obyvatel 
v dané lokalitě potřebuje mít možnost relaxace v oddychové zóně.“

Sportovní organizace devítky 
mohou požádat o dotaci

„Dobrou zprávou pro naše sportovce je, že znovu mohou požádat o dotace 
z fi nančních prostředků získaných z odvodu z loterií, jak o tom rozhodlo Zastupi-
telstvo hlavního města Prahy koncem května,“ říká místostarosta Prahy 9 Adam 
Vážanský odpovědný kro-mě jiného i za oblast sportu. Čas na podání žádostí o 
dotace je do 29. srpna 2014.
„Část obdržených dotací usí naše městská část použít jako účelovou neinvestiční 
dotaci určenou pouze na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících na devítce, které zajišťují dlouhodobě organizova-nou sportovní vý-
chovu mládeže,“ dodává Adam Vážanský. 
Dotační programy
1. Celoroční činnost
Cílem programu je podpořit celoroční činnost nestátních neziskových organizací 
působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou spor-
tovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových 
organizacích, a dále vybavit subjekty neziskové sféry materiálem nutným pro ce-
loroční činnost subjektu.
2. Provoz a nájmy sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržet tělovýchovná 
zařízení v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu, 
vodného a stočného (hodinou pro veřejnost je myšlena organizovaná veřejnost = 
děti a mládež do 19 let). Dále umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů 
reprezentujících MČ Praha 9.
O dotaci mohou požádat neziskové organizace provozující tělovýchovná zařízení 
nekomerčního charakteru na území MČ Praha 9, nebo organizace, které působí 
v oblasti sportu a tělovýchovy v MČ Praha 9, sídlí a provozují svoji činnost v MČ 
Praha 9, avšak nevlastní ani neprovozují vlastní tělovýchovné zařízení, nebo mají 

Park Zahrádky - vizualizace
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svými oddíly plně vytížené vlastní tělovýchovné zařízení. Není určeno pro školy 
a školská zařízení.
3. Opravy a údržba sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržení tělovýchovných 
zařízení v provozu pro 
veřejnost formou příspěv-
ku na úhradu opravy a 
údržbu sportovních areá-
lů, umožnit dětem a mlá-
deži využití sportovních 
klubů reprezentujících MČ 
Praha 9. 
Program je určen nezisk-
ovým organizacím provo-
zujícím tělovýchovná zaří-
zení nekomerčního char-
akteru na území MČ Praha 
9. Prostředky lze použít 
na vylepšení sportovišť 
formou opravy či rekon-
strukce vybavenosti spor-
tovních areálů a lze je použít také jako podíl žadatele na obdržené dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy, ČR nebo EU (za určitých podmínek). Program není pro školy a školská 
zařízení.

Nácvik protipovodňového zásahu 
na Rokytce v Hrdlořezech

Hasiči musí být připraveni i na nenadálé povodně a zvyšování hladin místních toků, 
jakým je na devítce říčka Rokytka.
V červnu to byl rok, co se korytem Rokytky prohnala padesátiletá voda. Nakonec 
se vylila v Hrdlořezech 
a zaplavila ulice Před Mos-
ty, Za Mosty, U Smetanky, 
Pod Smetankou, Hrdlo-
řezská, U Schodů.
A právě v ulicích Za Mosty 
a Před Mosty podél vodní-
ho toku proběhl 26. červ-
na 2014 nácvik výstavby 
protipovodňových vaků.
Hasiči z Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. 
Prahy trénovali výstavbu 
hráze z velkých gumopry-
žových vaků, které se na-
pouštějí vodou.  Protože 
do rozvodněné říčky mohou uniknout také ropné látky, cvičili i stavbu norných stěn.

Problematická ubytovna ve Skloněné 
je minulostí

O odstranění ubytovny ve Skloněné ulici ve Vysočanech, která patří společnosti 
INTERFERM s.r.o., usilovala Městská část Praha 9 několik let. 
Ubytovna byla v katastrofálním stavu. Měla nevyhovující stavební konstrukci, ob-
jekt byl odpojen od vody a částečně od elektrické energie, nebyl tu žádný správce, 
který by se o budovu staral. Přesto tu bydlely i rodiny s dětmi.

Malí sportovci
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Stavební úřad Prahy 9 
dlouho vedl řízení o od-
stranění této stavby. Pro-
blémem bylo, že vlastník 
ubytovny s úředníky ne-
komunikoval, nereagoval 
na výzvy, aby zjednal ná-
pravu a například zajistil 
připojení vody a elektřiny, 
nebo přestal objekt uží-
vat. Po vyčerpání všech 
možností tedy další kro-
ky stavebního úřadu smě-
řovaly k nařízení odstra-
nění objektu. K tomu do-
šlo 3. července 2014. 
Bourání se děje na ná-
klady MČ Praha 9, která je bude vymáhat na majiteli objektu prostřednictvím 
soudního exekutora.   
Další problematické objekty demolice čeká
 „Do konce roku by měl zmizet také problematický objekt Na Vyhlídce na Střížkově, 
kam se stahují bezdomovci a kriminální živly, a jednáme s Pražskými službami 
o odstranění nevyhovující ubytovny Siesta v ulici Pod Šancemi,“ dodává Adam 
Vážanský.
Kromě poslední problematické ubytovny vadí obyvatelům Nových Vysočan v okolí 
ulic Skloněná a Odlehlá ještě zdevastované garáže v Odlehlé nad čerpací stanicí, v 
nichž se scházejí bezdomovci. 
„O jejich likvidaci jednám s Magistrátem hl. m. Prahy,“ říká Tomáš Holeček. „Garáže 
se totiž nachází na území Městské části Praha 3 na pozemcích, které patří hlavnímu 
městu. Bohužel některé z nich jsou dosud pronajaté, takže je třeba prověřit plat-
nost těchto nájemních smluv a vypovědět je.“

Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9, 
Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu PČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným dne 20. 6. 2014  
ve Sbírce zákonů č. 112/2014 Sb. volby do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny 
Senátu Parlamentu České republiky. 
V Městské části Praha 9 proběhnou volby ve dnech 10.-11. října 2014 do Zastupi-
telstva Městské části Praha 9, Zastupitelstva hlavního města Prahy a ve volebním 
obvodu č. 24 i volby do Senátu Parlamentu ČR. To znamená, že do Senátu Parla-
mentu ČR budou v Městské části Praha 9 volit občané s trvalým pobytem na území 
Městské části Praha 9 kromě občanů hlášených k trvalému pobytu v katastrech 
Praha 9-Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice. Tato oblast spadá do volebního obvodu č. 
26 a volby zde proběhly v roce 2012.
Pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 byly vytvořeny tři volební ob-
vody a stanoven počet členů budoucího zastupitelstva na 33 členů. Stručně se dá 
napsat, že volební obvod č. 1 zahrnuje k. ú. Prosek a volit se bude 11 členů za-
stupitelstva, ve volebním obvodu č. 2 se bude volit 9 členů zastupitelstva a patří 
sem k. ú. Střížkov, do volebního obvodu č. 3 patří k. ú. Vysočany a bude se zde 
volit 13 členů zastupitelstva. Bližší specifi kace volebních obvodů je k dispozici na 
úřední desce Úřadu MČ Praha 9.

V Prosecké ulici vzniká azylový dům
Na podrobnosti projektu jsme se zeptali Ing. Markéty Adamové, radní MČ Praha 8 
pro sociální oblast, protidrogovou prevenci a evropské fondy.

 Bourání ubytovny ve Skloněné ulici
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Paní radní, jaké jsou plány s domem v Prosecké ulici čp. 30?
Na začátku července letošního roku měla být zahájena rekonstrukce chátrajícího 
bytového domu v ulici Prosecká 30, která potrvá necelých pět měsíců. Po jejím 
skončení bude objekt sloužit jako Azylový dům a nízkoprahové denní centrum. 
Předpokládáme, že se tak stane v zimě 2014 či začátkem roku 2015, pokud stavba 
bude dokončena ve smluveném termínu. Avšak započetí prací hned od počátku 
komplikuje probíhající rekonstrukce kanalizace v této ulici, proto se s rekonstrukcí 
v červenci nezačalo.
Jaká bude konečná podoba azylového domu?
Stavebními úpravami bude zprovozněno 17 bytových jednotek 1+1 pro přibližně 
37 klientů. Nízkoprahové denní centrum je navrženo pro 20–30 osob denně a bude 
umístěno v přízemí domu. Klienti do něj budou vcházet ze zadní části domu, tak 
aby se eliminovala možnost tvorby front před domem.
Komu bude azylový dům sloužit?
Azylový dům v Prosecké ulici zajišťuje ubytování osobám, které jsou v tíživé so-
ciální situaci spojené se ztrátou bydlení, seniorům a stárnoucím osobám. Dobu pro 
ubytování by měl uživatel využít k nalezení cesty jak nezůstat závislý na pomoci 
sociální služby. Ubytování v azylovém domě nezastupuje levné komerční ubytování, 
ale je určeno lidem, kteří jsou ochotni pracovat na zlepšení své sociální situace, 
respektují individuálně nastavený plán, pravidla soužití v domě apod. Služba je 
provozována podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.).
Komu bude určeno nízkoprahové denní centrum?
V nízkoprahovém denním centru budou mít potřební lidé možnost základní hy-
gieny, stravy, převlečení a základního ošetření a také získání odborné sociální po-
moci. Všechny služby (kromě sociální pomoci) budou zpoplatněny symbolickou, 
motivační částkou. I tato služba musí být poskytována v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., který stanovuje přesné podmínky provozování služby.
Jaký bude režim azylového domu a denního centra?
Azylový dům bude provozovat Arcidiecézní charita Praha. O chod se budou starat 
vyškolení sociální pracovníci, kteří umí řešit nepříjemné situace a zároveň dohlíží na 
dodržování pravidel. Tím je například absolutní zákaz alkoholu či drog, podnapilé 
osoby nejsou do domu vůbec vpuštěny. Toto zařízení není určené tzv. zjevným 
bezdomovcům, kteří jsou často závislí na alkoholu či drogách.
Jak bude zajištěna bezpečnost v okolí domu?
Po zahájení provozu obou sociálních služeb bude ve zvýšené míře okolí domu mon-
itorovat Městská policie. Dalším krokem ke snížení pocitu nebezpečí pro obyvatele 
z okolí je především terénní sociální služba, tedy sociální pracovníci, kteří budou 
v přilehlých lokalitách (především lesoparky a  prostranství, okolí zastávek MHD) 
oslovovat klienty nízkoprahového denního centra a snažit se je přimět využívat 
nabízených sociálních služeb.

Praha 9 popáté ocenila své občany 
a významné osobnosti

Městská část Praha 9 předala ocenění významným osobnostem. Předávání cen 
občanům Prahy 9 za jejich celoživotní dílo nebo záslužné činy se již stává tradicí 
a letos se uskutečnilo popáté. Slavnostní akt proběhl 10. září v obřadní síni histor-
ické budovy radnice. 
Městská část Praha 9 udělila čestné občanství Ivanu Jandlovi in memo-
riam
Ivan Jandl dobrá duše amatérského divadla – zapomenutá hvězda. Narodil se 
24. ledna 1937 v Praze. Ve třech letech prodělal dětskou mozkovou obrnu, jejímž 
následkem bylo doživotní kulhání. Nadaný chlapec, jehož rodiče chránili před fyzickou 
zátěží, se realizoval ve hře na klavír a zpěvu. V roce 1945 byl přijat do Dismanova ro-
zhlasového souboru, kde si ho všiml režisér Fred Zinnemann, hledající představitele 
pro hlavní dětskou roli připravovaného válečného snímku Poznamenaní (The Search). ZP
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Jandl, který měl do té doby jedinou epizodní hereckou zkušenost ve Fričově a Bielikově 
fi lmu Varúj!, byl nakonec vybrán a byl oceněn jako vůbec první Čech a neameričan 
v historii dětským Oscarem (Academy Ju-
venile Award). Američtí fi lmoví novináři 
a kritici ho navíc poctili i prestižním 
Zlatým glóbem. 
V Československu se však zatím změnili 
politické poměry a herec oceněný v ka-
pitalistickém Hollywoodu nezapadal 
do ideologie nového zřízení.  A  komu-
nistický režim se neslitoval ani nad 
dítětem.  Po několika málo rolích, na-
příklad v Krejčíkově oceňovaném Svědo-
mí,  bylo Jandlovi jakékoliv další působení 
u fi lmu defi nitivně znemožněno. 
Po absolvování gymnázia střídala bývalá 
herecká hvězda různé profese. Ivan 
Jandl byl úředníkem, telefonním tech-
nikem, průvodčím nebo kontrolorem 
kvality v podniku Potraviny. Čím šedší 
byla jeho profesní kariéra, tím pestřejší 
bylo jeho účinkování v amatérských di-
vadelních spolcích. 
Herec a režisér, jehož talent byl podle 
pamětníků neoddiskutovatelný,  divad-
lem doslova dýchal. Už v osmnácti letech 
založil na libeňském gymnáziu divadelní 
spolek Studio 9, které později vystupovalo pod hlavičkou OKD Praha 9. Teprve ale 
sloučení s Divadelním spolkem Gong počátkem 70. let minulého století znamenalo 
pro Jandla tvůrčí explozi a nejplodnější období, které trvalo až do jeho předčasného 
úmrtí v roce 1987. 
Jandlův tvůrčí génius v těchto dvou dekádách prakticky defi noval divadelní dění 
v Praze 9, která přestala být bílým místem na kulturní mapě metropole. A to 
v době, která svobodné tvorbě nebyla ani v nejmenším nakloněna. Pod jeho 
režisérským vedením vznikla v Gongu mnohá nezapomenutelná představení. 
Mezi ta nejúspěšnější patřila: Strýček Váňa a aktovka Medvěd od A. P. Čechova 
či Evžen Oněgin. Jandlovou zřejmě nejvýraznější rolí byl dobrý Malvolio z Večera 
tříkrálového.
Ivan Jandl zemřel 21. 11. 1987. Jeho odkaz by neměl být zapomenut.
Cena Městské části Praha 9 
byla udělena Františkovi Horkému. František Horký se narodil 14. července 1943 
v Praze. Od svých pěti let hrál na klavír a kytaru a jeho snem bylo dělat hudbu. 

Na přání rodičů v roce 1961 do-
končil hornickou průmyslovku 
a odešel na Ostravsko, kde pra-
coval v dolech. Denně však utíkal 
k hudbě. Po večerech hrával se svý-
mi studentskými kapelami na ve-
čírcích rock and roll a už tehdy za-
čal skládat. Jako aranžér a skla-
datel spolupracoval s Ostravským 
rozhlasovým orchestrem a s před-
ními populárními zpěváky ostrav-
ské provenience. Po jedenácti 
letech v dolech, ve svých 38 letech, 
se rozhodl pro studium skladby 
na Ostravské konzervatoři. 
Z Františka Horkého stal úspěšný 
skladatel a v osmdesátých letech 

Ivan Jandl v roce 1979
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vyšel také jeho největší hit – duet Marie Rottrové a Karla Gotta s názvem Najed-
nou. 
V roce 1987 se František Horký vrací i se svou ženou a dcerou do Prahy. V padesáti 
letech se stává otcem druhé dcery. Obě dcery vystudovaly hudbu. 
Od roku 1990 vyučuje František Horký v Základní umělecké škole v Praze 9 na Pros-
eku. Jako skladatel a aranžér v oblasti populární hudby založil na škole oddělení 
populární hudby, které bylo jedním z prvních v Praze. Cílem jeho pedagogické 
činnosti je příprava žáků na aktivní zapojení do hry v kapelách, pro které sám 
velmi citlivě upravuje notové materiály. 
Cenu starosty Prahy 9 převzal Jaromír Kincl
Jaromír Kincl se narodil 19. října 1930 v Praze. V roce 1949 absolvoval Obchodní 
akademii a po studiích pracoval v Chemapolu jako administrativní pracovník. Vždy 
jej to však táhlo k literární tvorbě. Roku 1953 se stal redaktorem vydavatelství 
Naše vojsko a od roku 1959 redaktorem časopisu Zahradník. V šedesátých letech 
se začal pohybovat kolem literárního 
kabaretu Paravan, v němž byli lidé 
jako Josef Škvorecký, nebo Jiří Pik, 
a dostal se k práci v televizi. Stal se jed-
ním z výrazných spoluautorů progre-
sivního publicisticko-dokumentárního 
magazínu Československé televize 
s názvem Zvědavá kamera. Dostal se 
i k vážným politickým pořadům, které 
však byly v roce 1968 zakázány. Ja-
romír Kincl setrval v televizi, protože 
dostal šanci psát pod pseudonymem 
scénáře k večerníčkům. V době nor-
malizace byl nucen odejít z Čs. tel-
evize úplně. Do televize se vrátil až 
po listopadu 1989 jako scénárista 
a zástupce šéfredaktora Redakce pro 
mládež. Ve vysílání zůstal dva roky, 
poté odešel do důchodu a přestě-
hoval se na Střížkov. 
Jaromír Kincl žije na Střížkově pat-
náct let a po celou dobu je aktivně 
zapojen do zdejšího kulturního dění a podporuje především aktivity Spolku za 
veselejší Střížkov. 
Cena starosty Prahy 9 pro Olgu Jirákovou
Olga Jiráková se narodila 30. června 1934 v Praze 9, kde žije po celý život. 
Od malička se věnovala hudbě a říkalo se o ní, že má skutečný hudební talent. 
Po gymnáziu studovala na Pražské státní konzervatoři 
a po dvou letech byla přijata na akademii múzických 
umění do třídy profesora Zdeňka Otavy. 
Olga Jiráková celý život tíhla k sólové koncertní činnosti, 
ke klasickému vážnému zpěvu. Již během studií vplula 
do koncertního života a vystupovala s Českou fi lhar-
monií, kde zpívala jako sopranistka. Díky svému ab-
solventskému písňovému koncertu byla ihned přijata 
jako aspirantka Svazu československých skladatelů do 
sekce koncertních umělců, kam patřila špička hudeb-
ního světa. Po roce se stala jeho členkou.
Současně s koncertní činností doma i v zahraničí 
se Olga Jiráková věnovala také činnosti divadelní. 
Hostovala například v Národním divadle v Praze 
i v Bratislavě. 
Kvůli zdravotním problémům musela svoji kariéru 
ukončit. U hudby však zůstala jako pedagožka. Byla 

Jaromír Kincl a Valerie Zawadská
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dlouholetou profesorkou operního zpěvu na pražské konzervatoři. Dodnes se věnuje 
individuální výuce zpěvu a její žáci tuhle činnost náležitě oceňují. 
Cenou starosty byla oceněna Zdeňka Čechová
Zdeňka Čechová je mezinárodně známá osobnost v oblasti výtvarného umění, 
průkopnice počítačového umění. Narodila se 4. června 1944 v Praze. 
Při rozhodování o studiích zvolila pedagogickou fakultu obor matematika – vý-
tvarné umění. Po ukončení školy učila pouze 
rok. Více ji už v té době zajímal výzkum matem-
atiky, a proto se rozhodla pro obor v té době 
zcela nový – výpočetní techniku a programování 
počítačů. Své vzdělání v té době doplnila dok-
torátem z fi lozofi e v oblasti umění a estetiky 
a přešla do Ústavu bytové a oděvní kultury, kde 
se věnovala designu, vytváření počítačových 
návrhů a školení designérů. 
Jméno Zdeňky Čechové je spojeno s počátky 
počítačového umění nejen u nás, ale i ve světě. 
Jako specialista byla vybrána v roce 1989 
v mezinárodním konkurzu jakožto expert UNI-
DO/OSN ve Vídni a vyslána na expertní misi do 
Mongolska.
Dlouhodobě působila také na Universitě umění 
a designu v Japonském Kjótu a účastnila se více 
než stovky výstav u nás i ve světě i mnoha mez-
inárodních sympozií počítačové grafi ky. Za své 
dílo získala řadu ocenění. 
Zdeňka Čechová je stále pedagogicky činná na ČVUT v Praze, kde vyučuje multi-
mediální umění, což znamená využití počítačů ve vizualizaci hudby.
Cenu starosty převzal Ragbyový klub Praga Praha
První mezinárodní turnaj v ragby proběhl v roce 1946, kdy předchůdce klubu 
Pragy pražský LTC porazil v Praze výběr britské armády. V roce 1948 vyjeli rag-
bisté na první historické zahraniční turné do Rumunska, kde sehráli čtyři utkání 
a LTC v tento rok vyhrál svůj první mistrovský titul. 

V roce 1951 se ragbisté zabydleli ve Vysočanech a od roku 
1955 jsou na hřišti u Rokytky. Tehdy hráli pod názvem Spar-
tak. Ragbisté Spartaku získali mnohá ocenění v Česku i ve 
světě.  
V roce 1974 Jan Kudrna a Karel Hrníčko založili a podle fran-
couzských not začali vést v TJ Praga unikátní mládežnickou 
školu ragby.
Pragovka se stala prvoligovým týmem, který si na své konto 

připsal šňůru 39 vítězných utkání v řadě, když vyhrával  od září 1981 do října 
1983. Tento rekord žádný jiný tým nepřekonal.
V roce 2002 se ragbisté TJ Praga stali popatnácté vítězi první ligy. Více titulů zatím 
žádný jiný ragbyový klub nezískal.
V současném ligovém týmu, který se stal v červnu 2014  mistrem ČR, hrají zkušení  
bývalí reprezentanti a vedle nich mladí nadějní hráči. Všichni se svým podílem 
zasloužili o to, že vysočanský ragbyový klub je dnes na vrcholu

Praha 9 odhalila 10. září památník 
Emilu Kolbenovi

Když si Městská část Praha 9 v roce 2012 připomínala 150 let od narození 
průmyslníka Emila Kolbena, rozhodla se pro vytvoření důstojného pomníku k uctění 
jeho památky. Po dvou letech 10. září 2014 byl slavnostně odhalen v nároží svíra-
jící ulici Sokolovskou a Freyovu vedle Galerie Fénix.

Zdeňka Čechová
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O pomníku 
Vzhledem k tomu, že Emil Kolen významnou měrou přispěl k rozvoji Vysočan 
a jím vybudované továrny jsou jejich charakteristickým rázem i v době přeměny 

v moderní město, přišel za-
stupitel MČ Praha 9 Vladimír 
Zedník s návrhem na uctění 
památky Emila Kolbena vybu-
dováním pomníku. Jeho sou-
částí by mělo být rovněž dů-
stojné umístění pamětních 
desek obětí 2. světové války 
z řad zaměstnanců ČKD, které 
se nacházejí na nedůstojném 
a špinavém místě při vstupu 
do bývalé ČKD Elektrotechni-
ka a jedno dokonce ve skladu 
Úřadu MČ Praha 9. 
Komise kultury a sportu Rady 

MČ Praha 9 se na základě architektonických studií rozhodla umístit památník 
na pozemek č. parc. 1925/1 k. ú. Vysočany, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy. 
Jeho vhodná kompozice nabízí 
unikátní začlenění do prostoru, 
při počínajícím vstupu do Kol-
benovy ulice a jím vytvořené 
části města. 
„Jsem velmi rád, že se nám 
podařilo připravit důstojný 
památník věnovaný vzpomínce 
na Emila Kolbena a rád bych 
na tomto místě poděkoval všem, 
kteří se na jeho přípravě podíle-
li, zejména pak členům kul-
turní komise - Michalu Maškovi, 
Vladimíru Zedníkovi, Adamovi 
Vážanskému, komisi pro výběr 
zhotovitele tohoto díla, dále sa-
motnému autorovi vítězného 
návrhu ing. Arch. Suchánkovi a v neposlední řadě společnosti ČKD Group, bez jejíž 
fi nanční pomoci bychom celý projekt stěží dotáhli až do konce,“ říká starosta Prahy 9
Jan Jarolím.

Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů za 
první. smluvní nájemné, a to podle nových Zásad pro pronajímání bytů za smluvní 
nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy - svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení.
Tyto Zásady doznaly oproti minulým výběrovým řízením změnu a jejich znění bylo 
schváleno usnesením Rady MČ č. 207/14 ze dne 15.4.2014.
Důvodem ke změně Zásad byla skutečnost, že na jednání Zastupitelstva MČ Praha 
9 konaném dne 11. 2. 2014 byl schválen prodej všech bytů MČ Praha 9 jejich 
oprávněným nájemcům a určeno pořadí jednotlivých skupin domů, tak jak budou 
nabízeny k prodeji v průběhu let 2015 až 2018. Vítěz výběrového řízení na pronájem 
bytu se tedy uzavřením nájemní smlouvy k bytu stane oprávněným nájemcem 
s právem koupit předmětnou bytovou jednotku za zvýhodněnou cenu 13 000 Kč/m2
v příslušném roce. Dle nových Zásad je tedy minimální výše smluvního nájmu 
za první měsíc nájemního vztahu u jednotlivých bytů stanovena individuálně podle 
stavu, velikosti bytu a dluhu na bytě váznoucím, roku prodeje příslušného bytu 

Starosta ing. Jan Jarolím a paní Andrée 
Kolbenová při odhalování pomníku
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a ceny, za kterou bude prodán oprávněnému nájemci. Další novinkou je zavedení 
kauce ve výši 10 000 Kč.
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní nájem-
né za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy – svěřených MČ Praha 9 dne 18.8.2014. Uzávěrka výběrového řízení je 
dne 16.9.2014 v 15 hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 18.9.2014 v 9 hodin 
v budově Úřadu MČ Praha 9.

Devítka pomáhá otvírat Višňovku
Začínáme 28. září 2014 otevřeným závodem O pohár starosty Prahy 9.
MČ Praha 9 a občanské sdružení Bike ranch team se domluvily na společném pos-
tupu při znovuoživení a zpřístupnění sadu Višňovka pro širokou veřejnost. Dosud 
to byl zapomenutý kout Prahy 9 plný odpadků a nepořádku. Ale již v roce 1972 se 
zde konalo Mistrovství světa v cyklokrosu a československý šampión Miloš Fišera 
získal tehdy stříbrnou medaili.
Cílem Prahy 9 a občanského sdružení Bike ranch team je vytvořit zde místo 
pro oddech, aktivní odpočinek a sportovní vyžití. Výsledkem by měl být zelený areál 
s dráhami pro cyklisty (různé obtížnosti), cestičkami pro pěší s mimoúrovňovým 
křížením, občerstvením, toaletami, příp. dalším sportovním zázemím.
Závody pro všechny výkonnostní kategorie
V neděli 28. září 2014 se uskutečnil otevřený závod pro všechny výkonnostní 
a věkové kategorie, kte-
rý vyvrcholil závodem 
profesionálů „O pohár 
starosty Prahy 9“. Místem 
konání byl sad Višňovka, 
Pod Šancemi, Praha 9.
Program začal v 9.30 
závodem nejmenších dětí 
(3-5 let) na odrážedlech 
a kolech na speciál-
ním okruhu, pokračoval 
dalšími kategoriemi podle 
rozpisu a byl zakončen 
v 17.15 hod. závodem 
Elite za účasti profe-
sionálních jezdců.
Závodilo se na trati dlou-
hé zhruba 2,7 km a na malém okruhu pro nejmenší závodníky. Zajištěno bylo 
občerstvení, servisní zóna pro kola, velkoplošná obrazovka

Praha 9 v letech 2010 až 2014
„Účet politikům vystavují voliči ve volbách. Než to však letos učiníte 10. a 11. 
října v komunálních volbách, kdy si budete volit své zástupce do zastupitelstva 
Prahy 9 pro roky 2014-2018, rád bych poděkoval všem členům Rady MČ Praha 9, 
kteří za poslední čtyři roky dělali všechno proto, aby devítka byla dobrou adresou 
pro každého, kdo tu žije,“ konstatuje starosta Prahy 9 Jan Jarolím. „Poděkování 
za podporu patří také zastupitelům devítky, ať už z koalice, protože bez dobrého 
koaličního partnera nemůžete realizovat velké plány, nebo z opozice, která patří ke 
konstruktivní a pragmatické.“   
Co považujete za úspěch posledních čtyř let v oblasti…
…výstavby a životního prostředí
Místostarosta Prahy 9 Marek Doležal:
Především to, že jsme nastavili systém spolupráce s občany a občanskými sdruženími 
v případech, kdy dochází k výstavbě nepřiměřeně velkých staveb v již zastavěné ZP

R
Á

V
Y

 Z
 R

A
D

N
IC

E



41
oblasti a ten přináší úspěchy. Navíc jsme vytvořili vlastní návrh Metropolitního 
plánu zahrnujícího Prahu 9, v němž se odrážejí i připomínky občanů. Zpracován 
máme celkový záměr územního rozvoje brownfi eldů a jednáme s investory, i když 
je to ještě běh na dlouhou trať. Ale území po bývalých továrnách se začíná roz-
víjet, připomenu např. území kolem Rokytky, kde jsou sportovní a relaxační zóny. 
Otevřeli jsme další parky – park Srdce, před dokončením je park Na Balabence. 
…dopravy
Radní Tomáš Holeček:
V souvislosti s řešením parkování jsme vytvořili v nejproblematičtějších místech 
parkovací zóny pro rezidenty a stále zřizujeme nová parkovací stání tam, kde 
to je jen trošku možné. Daří se nám tak vytvářet několik desítek parkovacích 
míst ročně. Rovněž se nám podařilo zajistit strategické pozemky pro vybudování 
parkovacích domů zhruba s 550 místy - za OC Billa a v Jiřetínské ulici na Proseku 
(v současné době se jedná o územním řízení). Prosadili jsme revitalizaci a zatravnění 
tramvajové tratě v Poděbradské ulici a vytvoření nové tramvajové zastávky 
Kabešova. Podobně se snažíme o revitalizaci v ulici Kolbenově. Zasadili jsme se 
o zřízení midibusových linek pro lepší dostupnost zdravotnických zařízení. Upravili 
jsme přechody pro chodce na tzv. bezpečné, např. na Vysočanské, v Sokolovské 
u Gongu, Lovosické u ZŠ Novoborská, v říjnu vznikne další přechod v Litoměřické 
a vybudování dalších 15 bezpečných přechodů na devítce z programu BESIP sch-
válil magistrát hl.m. Prahy.
…bezpečnosti
Místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský:
MČ Praha 9 má vlastní kamerový systém, který je jako jeden z mála v Praze 
připojen na centrální pult bezpečnostních složek v Praze 9. Snažíme se tak kom-
penzovat chybějící strážníky a policisty v ulicích. Přispěli jsme k modernizaci míst-
ního oddělení Policie ČR ve Vysočanech, takže oběti trestných činů se již nemusí 
setkávat na jedné chodbě se zadrženými. Za poslední roky jsme také odstranili 
sedm problematických ubytoven a squatů, což přispělo ke snížení počtu potenciálně 
rizikových osob na devítce. Prohloubili jsme spolupráci s hasičským záchran-
ným sborem a přijali opatření, díky kterým se výrazně zlepšuje ochrana obyvatel 
Hrdlořez před velkou vodou. Rozšířili jsme program prevence, ať už se týká např. 
dopravní výchovy dětí (dopravní hřiště Prosek), nebo větší bezpečnosti seniorů 
(senior akademie).
…zdravotní a sociální péče
Radní Zdeněk Davídek:
Především jsme zrekonstruovali Polikliniku Prosek včetně jejího zateplení, což už 
začíná přinášet fi nanční úspory za teplo. Zároveň se nám podařilo zachovat provoz 
lékařské pohotovostní služby. Rekonstrukce chátrající služebny proměnila stanoviště 
záchranné služby na Proseku v jedno z nejmodernějších v Praze. Rozšiřujeme 
služby pro seniory – budovu, v níž jsme otevřeli stacionář pro osoby stižené Alzhe-
imerovou chorobou v Hejnické ulici, a převzali ji do vlastní správy, jsme komplexně 
zrekonstruovali další prostory pro služby Českého červeného kříže, s nímž úzce 
spolupracujeme. Rozšířili jsme i nabídku programů v rámci aktivizace seniorů, ať 
už se jedná o programy Vysočanských V, Společenského centra v Harrachovské 
apod.
 …vzdělávání a školství
Radní Zuzana Kučerová:
Zásadním způsobem jsme zvýšili kapacity našich mateřských škol – oproti roku 
2010 to je o 371 míst ve 13 nových třídách. Dalších 105 míst v MŠ přineslo 
otevření sedmi nových přípravných tříd pro děti s odkladem školní docházky v zák-
ladních školách. Postavili jsme zcela novou školku na Proseku v Kytlické, dvoutřídní 
mateřskou školu ve zrekonstruované části budovy ZŠ Na Balabence, sedm dalších 
tříd vzniklo velkými přístavbami ve Vysočanech v MŠ U Nové školy a U Vysočanského 
pivovaru. Většina mateřských škol je také zateplena, stejně jako čtyři z pěti našich 
základních škol, což snižuje energetickou náročnost jejich provozu. V každé školce 
se učí angličtina, v rámci podpory jazykového vzdělávání zajistila radnice všem ZP
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žákům sedmých ročníků ZŠ zdarma mezinárodní zkoušku City Guilds nanečisto. 
… kultury
Zastupitel Miloslav Hanuš:
Daří se nám rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku kulturních akcí v Praze 9, takže 
k oblíbené Svatováclavské pouti, Barevné Devítce – etnofestu, Folkovému Pod-
viní, Proseckému jaru a podzimu přibyl např. Swingový festival v Parku Přátelství 
či menší kulturní představení typu Pohádek na dvorečku. Těší nás, že k úsilí rad-
nice o uspořádání kulturních akcí se přidávají nejrůznější občanské spolky. K ne-
jvíce vyhledávaným patří akce Spolku za veselejší Střížkov či mateřského centra 
Knofl ík. Podařilo se nám také aktivně zapojit obyvatele Prahy 9 do oceňování osob-
ností naší městské části za jejich celoživotní dílo nebo záslužné činy. Důstojný 
památník jsme odhalili průmyslníku Emilu Kolbenovi a zároveň i obětem 2. světové 
války z řad ČKD.
…sportu
Zastupitelka Markéta Dostálová:
Nová či opravená sportoviště jsou dokladem toho, že to s aktivní podporou 
volnočasových aktivit obyvatel devítky myslíme vážně. Nová sportoviště vznikla 
na Fitness stezce Rokytka ve Vysočanech, v parku Srdce na Proseku, travnatý 
povrch dostalo staré škvárové hřiště v Podviní. Rekonstrukcí prošlo sportovní 
centrum při ZŠ Litvínovská 500, kde vznikl také certifi kovaný minigolfový areál. 
Nové zázemí, jež je nejmodernějším v Praze 9, mají sportovci Pragy Vysočany. 
Další sportovní kluby podporuje radnice formou grantů nebo investic spojených 
s udržením areálů, organizováním dětských turnajů, sportovních her (SK Prosek, 
Sokol Vysočany, Sokol Prosek, Spartak Hrdlořezy, AC Sparta Prah a další).

Voliči vystavili účet komunálním politikům
Výsledky komunálních voleb 2014 jsou známy. Voliči ve dnech 10. a 11. října 
sami zhodnotili práci politiků a posoudili reálnost předvolebních slibů. Výsledkem 
je vítězství Občanské demokratické strany, která Městskou část Praha 9 vede už 
třiadvacet let.
  Ze tří volebních obvodů na Devítce nakonec vzešlo 33 nových členů Zastupi-
telstva MČ Praha 9. Z celkového počtu mandátů patří 12 ODS, 8 křesel obsadí TOP 
09, 6 míst náleží ČSSD, po 3 zastupitelích mají strana Pro Prahu a Trojkoalice SZ, 
KDU-ČSL a nezávislí a 1 mandát připadl Straně svobodných občanů.
Své zástupce v zastupitelstvu Devítky nebudou mít Strana zdravého rozumu, DO-
MOV, RESTART 2014, ani Komunistická strana Čech a Moravy, které nezískaly ve 
volbách alespoň pět procent hlasů.

Naši voliči jsou přemýšliví a dokážou 
zhodnotit, co se na Devítce udělalo 

i reálnost předvolebních slibů
O krátké zhodnocení volebního maratonu jsme požádali dosavadního star-
ostu Prahy 9 Jana Jarolíma (ODS). 
Pane starosto, čekal jste takovýto výsledek?
Protože jsem konstruktivní pesimista, nikoliv naivní optimista, musím přiznat, že 
volební výsledek je lepší, než jsem očekával vzhledem k politické situaci, která 
vládla v celé republice. Nedivím se, že lidé mají plné zuby nesplněných slibů 
a hlouposti čelních politiků. Bohužel hříchy vedení politických stran se pak přenáší 
i na členskou základnu. Na druhou stranu ale vím, že mám kolem sebe tým schop-
ných spolupracovníků, vím, že naši voliči jsou přemýšliví a dokážou zhodnotit, co 
jsme na Devítce udělali i reálnost předvolebních slibů. Navíc naši kampaň jsme 
vedli korektně, bez hysterie, vlastně jsme voličům předložili účet našich minulých 
slibů. A všechno, k čemu jsme se zavázali, jsme splnili.
Jste spokojený s volební účastí? ZP
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Okrsky

v

33 3 41 41 100 37732 12409 32,89 12353 116 938

Hlasy

19 735 16,88 6 18,18

4 275 3,66 0 0,00

34 050 29,12 12 36,36

1 348 1,15 0 0,00

1 019 0,87 0 0,00

- 13 493 11,54 3 9,09

7 640 6,53 1 3,03

24 861 21,26 8 24,24

10 043 8,59 3 9,09

474 0,41 0 0,00

Myslím, že k volbám přišli všichni, jimž další rozvoj Devítky, tedy místa, kde žijí, 
není lhostejný. Děkuji všem, kteří k volebním urnám přišli, i všem, kteří nám dali 
svůj hlas. Velmi si toho vážím. S mnoha z nich jsem se setkal na předvolebních 
mítincích ODS a často od nich slýchal, že jsou zklamáni vrcholnou politikou naší 
strany. Zároveň nás však ujišťovali, že v komunální politice volí konkrétní jména, 
za nimiž jsou vidět konkrétní výsledky práce. A to potěší.
Pro voliče končí volby v okamžiku, kdy vhodí svůj hlas do volební urny. Pro nově 
zvolené politiky však práce začíná, většinou na sestavení koalice. Je tomu tak 
i na Devítce?
Ano, probíhají koaliční jednání. Byl bych rád, kdyby v novém zastupitelstvu vládla 
atmosféra vzájemného vnímání jako v tom minulém, kdy jsme mohli pracovat – až 
na malé výjimky - s opravdu konstruktivní opozicí. Máte-li totiž takového partnera, 
můžete se vyvarovat unáhlených rozhodnutí, která v daném okamžiku vypadají 
jako nejlepší řešení. Protože pak se často ukazuje, že přijatý kompromis vede 
k vytčenému cíli daleko více. 
Co je pro vás při koaličních jednáních důležité?
Při vytváření koalice musíme mít na paměti, že radnice potřebuje odborné 
řízení, nemůže mít ve svém čele jen politické fi gury. Žádný úředník nerozhoduje 
o koncepčních záležitostech, nemůže suplovat povinnost politické reprezentace 
vládnout. Musíme proto velmi dbát na to, aby vedoucí jednotlivých rezortů měli 
patřičné vzdělání, odborné znalosti, přehled, zkušenosti. 

Tradiční rozsvěcování vánočních stromů
Vánoce se blíží mílovými kroky a advent klepe na dveře. Kdy budeme na Devítce 
rozsvěcovat tradiční vánoční stromy?
V parku Václavka na Střížkově v neděli 30. listopadu 2014 v 17 hodin - Prosek, 
Střížkov, bus č. 151 stanice Madlina. Setkání sousedů i přespolních, na němž ne-
bude chybět muzika a občerstvení, pořádá Spolek za veselejší Střížkov. 
U vysočanské radnice ve Vysočanech v pondělí 1. prosince 2014 od 14 
do 17 hodin – stanice metra B Vysočanská. Na Staročeské vánoce, vánoční zvyky, 
betlém, ozdoby, přání, vánoční poštu, punč a další zve Městská část Praha 9. ZP
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Ustavující zasedání zastupitelstva zvolilo 
novou Radu Městské části Praha 9

Nově zvolené Zastupitelstvo Městské části Praha 9 se poprvé sešlo ve čtvrtek 6. 
listopadu 2014. Na programu mělo především složení slibu členů zastupitelstva, 
volbu starosty, zástupců starosty a členů rady, zřízení výborů zastupitelstva a vol-
bu jejich členů.
Koalice na radnici Prahy 9 je složena z vítězné ODS, dále z TOP 09 a Hnutí 
pro Prahu. V zastupitelstvu, které čítá 33 členů, obsadila ODS dvanáct křesel, 
TOP 09 osm a Hnutí pro Prahu tři křesla a koalice tak disponuje počtem 23 hlasů. 
Opozičním stranám pak zbylo deset míst.
Starostou Prahy 9 zastupitelstvo zvolilo Ing. Jana Jarolíma (ODS), který vykonával 
tuto funkci již v předchozích dvou volebních obdobích.  Zástupci starosty budou 
na základě rozhodnutí zastupitelstva Mgr. Tomáš Portlík (ODS) – 1. zástupce 
starosty pro oblast fi nancí a strategie školství, Ing. Marek Doležal (TOP 09) 
– 2. zástupce pro oblast územního rozvoje a výstavby, Adam Vážanský (ODS) 
– 3. zástupce starosty pro oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit dětí.
Rada městské části bude devítičlenná a vedle starosty a jeho zástupců v ní bude 
radní pro oblast majetku městské části a bytové politiky JUDr. Jana Nowako-
va Těmínová (TOP 09), radní pro oblast životního prostředí a dopravy Tomáš 
Holeček (ODS), radní pro oblast školství a evropských fondů Ing. Zdeněk  Dav-
ídek (Hnutí pro Prahu). Novými členy rady se stali také PeadDr. Taťjána Horká 
(ODS) pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví a Milan Tuček (TOP 09) jako 
radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Tomáš Holeček ing. Zd. Davídek PaedDr. T. Horká Milan Tuček

ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Mgr. Tomáš Portlík
1. místostarosta

ing. Marek Doležal
2. místostarosta

Mgr. A. Vážanský
3. místostarosta

JUDr. J. Nowakova-
Těmínová

Rada Městské části Praha 9
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Rozbor hospodaření za rok 2014 
Plnění rozpočtu za rok 2014

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2014

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 byly příjmy stanoveny ve výši 425.748,00 tis. Kč, 
rozpočet příjmů byl upraven na 571.723,40 tis. Kč, skutečnost za rok 2014 dosáhla výše 
559.387,27 tis. Kč, tj. 97,84 % rozpočtu.
Výdaje pro rok 2014 byly schváleny v rozpočtu ve výši 473.349,00 tis. Kč, z toho běžné výda-
je 292.410,70 tis. Kč a kapitálové výdaje 180.938,30 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 
585.173,10 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 334.064,10 tis. Kč a u kapitálových výdajů 
na 251.109,00 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2014 je ve výši 459.338,14 tis. Kč, tj. 78,50 
% rozpočtu, z toho běžné výdaje činí 309.826,60 tis. Kč, tj. 92,74 % rozpočtu, kapitálové 
výdaje byly čerpány ve výši 149.511,54 tis. Kč, tj. 59.54 % rozpočtu.
Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno fi nancování ve výši 47.601,00 tis. Kč, rozpočtovými 
opatřeními bylo upraveno na konečnou výši 13.449,70 tis. Kč. 
V hospodaření za rok 2014 převyšují skutečné příjmy o 100.049,13 tis. Kč realizované výdaje. 

Rozpočtové příjmy           
            v tis. Kč 

T E X T Schválený Upravený Výsledek 
v % 

134x        11 740,00          11 740,00           14 113,78            120,22             20,22  2 373,78   
136x Správní poplatky          6 530,00             6 530,00             7 488,22           114,67             14,67               958,22   
151x        35 000,00          35 000,00           36 896,34           105,42               5,42            1 896,34   

       53 270,00          53 270,00           58 498,34            109,81               9,81            5 228,34   
211x                      -                         -                      4,30  

214x              945,00               945,00                630,99              66,77  -         33,23  -            314,01  
221x              450,00               450,00                612,05           136,01             36,01               162,05   

222x                       -           4 051,10             4 051,10           100,00                    -                         -   
232x              490,00               930,90             1 642,04           176,39             76,39               711,14   

24xx                80,00                 80,00                  43,00              53,75  -         46,25  -              37,00  
     1 965,00             6 457,00             6 983,47           108,15               8,15               526,47   

312x              900,00               900,00                900,00           100,00               -                         -   
             900,00               900,00                900,00           100,00                    -                         -   

+2+3)                                                    

411x        28 489,00          43 334,80           43 334,73            100,00   -           0,00  -                0,07  

412x 134 438,00   134 438,00    134 438,00            100,00                    -                         -   

4121 - UR                       -          55 174,50           55 174,45            100,00   -           0,00  -                0,05  

4122 - UR              268,00                         -                      -   

4129                       -                     3,00                    3,00          100,00                    -                         -   
413x 206 686,00   212 248,30    212 248,29            100,00   -           0,00  -                0,01  

415x           2 048,00             2 048,08           100,00   

421x                       -          29 758,80           29 758,91            100,00               0,00                    0,11  

422x                       -          33 823,00           16 000,00               47,31  -         52,69  -      17 823,00   
           6  -           -      

                      -   
             -           -      
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Vlastní příjmy
Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Rozpočet ve výši 11.740,00 tis. Kč byl za rok 2014 splněn na 120,22 %, tj. 14.113,78 tis. 
Kč.
            v tis. Kč

Ukazatel  Schválený 
rozpočet  

 Upravený 
rozpočet   Skutečnost    % plnění 

UR  
 rozdíl k  UR  

 v %   v tis. Kč  

Poplatek ze psů         1 200,00          1 200,00        1 198,86                  99,91 -              0,10  -                1,14 
 v tom: přijaté platby            1 591,11          
             odvod MHMP               392,25          
Poplatek za lázeň.a rekr.pobyt               40,00              40,00              77,38              193,45               93,45                 37,38 
 v tom: přijaté platby               151,95          
             odvod MHMP                  74,57         
Poplatek za užívání veř.prostranství         6 000,00          6 000,00        5 654,51                  94,24 -              5,76  -           345,49  
Poplatek ze vstupného         3 500,00          3 500,00        5 483,91               156,68               56,68           1 983,91  
Poplatek z ubytovacích kapacit         1 000,00          1 000,00        1 198,86               119,89               19,89              198,86  
Zrušené místní poplatky                    3,00         

Správní poplatky 
Rozpočet  6.530,00 tis. Kč. Za období rok 2014 bylo dosaženo plnění ve výši 7.488,22 tis. Kč 
tj. plnění 114.67 %. 

Daně z majetku
Rozpočet ve výši 35.000,00 tis. Kč, plnění za rok 2014 105,42 %, tj. 36.896,34 tis. Kč. 
Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemo-
vitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a 
následně poukazovány na účty MČ. 
Nedaňové příjmy
Příjmy z úroků a realizace fi nančního majetku
Rozpočet ve výši 945,00 tis. Kč, skutečnost 630,99 tis. Kč, tj. 66,77 %, plnění odpovídá 
příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší fi nančních prostředků na účtech.

Ukazatel  Schválený 
rozpočet  

 Upravený 
rozpočet   Skutečnost     % plnění UR  

rozdíl k  UR  

 v %   v tis. Kč  

Správní poplatky - OVÚR             500,00               500,00            1 365,59                273,12                173,12                 865,59     
Správní poplatky - OŽPD             150,00               150,00               240,04                160,03                  60,03                    90,04     
Správní poplatky OE             110,00               110,00               189,00                171,82                  71,82                    79,00     
POPLATKY Z EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ               20,00                 20,00                  36,96                184,80                  84,80                    16,96     
Správní poplatky OE            130,00              130,00               225,96                173,82                  73,82                    95,96     
Správní poplatky OŽ         1 200,00            1 200,00            1 312,19                109,35                    9,35                 112,19     
SP-OSO-řízení         1 600,00            1 600,00            1 354,70                   84,67     -            15,33     -           245,30     
SP-OSOBNÍ DOKLADY         2 000,00            2 000,00            2 323,10                116,16                  16,16                 323,10     
SP-OSO-KATASTR             300,00               300,00               207,25                   69,08     -            30,92     -             92,75     
SP-OSO-OBCHOD.REJSTŘÍK             250,00               250,00               117,75                   47,10     -            52,90     -           132,25     
SP-OSO-ŽIVNOST.REJSTŘÍK               65,00                 65,00                  52,55                   80,85     -            19,15     -             12,45     
SP-OSO-REJSTŘÍK TRESTŮ             194,00               194,00               167,60                   86,39     -            13,61     -             26,40     
SP-OSO-VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE               20,00                 20,00                  16,80                   84,00     -            16,00     -                3,20    
Konverze               70,00                 70,00                  65,55                   93,64     -              6,36     -                4,45    
Zneplatnění hesla               14,00                 14,00                  10,20                   72,86     -            27,14     -                3,80    
Insolvenční rejstřík                 1,00                    1,00                    0,50           
Výpis kvalifikovaných dodavatelů               25,00                 25,00                  15,45                   61,80     -            38,20     -                9,55    
RT pro právnické osoby               10,00                 10,00                  13,00                130,00                  30,00                      3,00     
SP-DATOVÉ SCHRÁNKY                  1,00                    1,00                         -                          -      -         100,00     -                1,00    
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Přijaté sankční platby
Rozpočet 450,00 tis. Kč, skutečnost 612,05 tis. Kč, tj. 136,01 %. Plnění tohoto ukazatele je 
obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z fi nančního vypořádání předchozích let
Na položce je příjem z fi nančního vypořádání podílu z odvodů z VHP a jiných THZ za 3. čtvrtletí 
roku 2013 ve výši 1.827,0 tis. Kč a fi nanční vypořádání se SR a rozpočtem hl.m.Prahy roku 
2013 ve výši 2.019,91 tis. Kč. Na tuto položku bylo přijato od Střediska sociálních služeb 
fi nanční vypořádání projektu Vzdělávání zaměstnanců SSS ve výši 79,44 tis. Kč, prostředky 
byly převedeny na účet MHMP.
Organizace s přímým vztahem k MČ Praha 9 odvedly fi nanční vypořádání za rok 2013 v 
celkové výši 204,19 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet 930,9 tis. Kč, skutečnost 1.642,04 tis. Kč. Příjmy zejména tvoří náhrady za sociální 
pohřby ve výši 113,83 tis. Kč, úhrady od pojišťoven za pojistná plnění ve výši 301,02 tis. 
Kč, fi nanční dary ve výši 13,0 tis. Kč, poplatky od rodičů za letní tábor a víkendové pobyty 
12,75 tis. Kč, příjmy z kulturních akcí 76,57 tis. Kč, poplatek za odstoupení od smlouvy 28,00 
tis. Kč, ostatní položky hlavně představují pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových 
plateb.
Splátky půjček od obyvatelstva
Rozpočet 80,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 43,00 tis. Kč představuje splátky sociálních výpo-
mocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.
Ostatní kapitálové příjmy
Městská část Praha 9 na základě smlouvy z roku 2013 s ČKD GROUP a.s. obdržela dar ve výši 
900,0 tis. Kč na realizaci výtvarného díla k uctění památky Emila Kolbena.

Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Dotační vztah se SR na výkon státní správy činí 28.489,00 tis. Kč, prostředky byly městské 
části poskytnuty v plné výši. Dále městská část Praha 9 obdržela účelovou dotaci ve výši 
1.116,00 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s výkonem pěstounské péče, na výkon agendy 
sociálně právní ochrana dětí obdržela městská část 5.224,36 tis. Kč a na dorovnání výdajů 
roku 2013 na tuto agendu ve výši 643,70 tis. Kč, pro Středisko sociálních služeb na podporu 
poskytovaných sociálních služeb ve výši 3.296,0 tis. Kč, na zajištění voleb do Evropského 
parlamentu 1.261,98 tis. Kč, na zajištění bydlení pro azylanty 72,0 tis. Kč, na projekt Efek-
tivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa 1.196,54 tis. Kč, na zateplení budovy A MŠ U 
Vysočanského pivovaru 163,35 tis. Kč a na zajištění průběhu voleb do ZHMP, ZMČ a do 1/3 
Senátu PČR 1.871,80 tis. Kč. 
Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla schválena do rozpočtu MČ Praha 
9 dotace ve výši 134.438,00 tis. Kč, prostředky byly městské části poskytnuty v plné výši. 
Z rozpočtu HMP obdržela MČ dotaci na údržbu plastik ve výši 32,40 tis. Kč, na akci Barevná 
devítka 55,00 tis. Kč, na zkoušky odborné způsobilosti 300,00 tis. Kč, na Program J5 – 
podpora fi nancování sociálních služeb 374,80 tis. Kč, na projekt Ergoterapeutické služby v 
Domově důchodců 80,00 tis. Kč, pro Klub Harfi ca na prevenci kriminality 70,00 tis. Kč,  na 
protidrogovou prevenci 50,00 tis. Kč a na řešení problematiky lidí bez domova 103,00 tis. 
Kč. Z odvodů z VHP a JTHZ obdržela Městská část 15.843,00 tis. Kč, převedená DPPO za rok 
2013 činila 34.821,95 tis. Kč.
Městská část obdržela dotace pro školy na protidrogové programy 62,0 tis. Kč,  na inte-
graci žáků pro asistenty pedagoga 1.039,7 tis. Kč a na posílení mzdových prostředků škol 
2.342,60 tis. Kč.
Na neinvestiční část Projektu Park Balabenka dotace ve výši 268,00 tis. Kč v roce 2014 neb-
yla převedena na účet MČ z důvodu pozdržení přípravných prací projektu.
Od MČ Praha 21 obdržela MČ Praha 9 příspěvek na konání akce Předškoláček ve výši 3,00 
tis. Kč.
Převody z vlastních fondů 
Z fondu hospodářské činnosti byly převody  v roce 2014 realizovány ve výši 211.272,0 tis. Kč.
Z depozitního účtu byly převedeny nedočerpané osobní náklady za prosinec 2013 ve výši 
976,29 tis. Kč.
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Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
Z ERRF obdržela Městská část Praha 9 dotaci na projekt INVOLVE ve výši 533,31 tis. Kč a na 
projekt City regions ve výši 1.514,77 tis. Kč.
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
V rámci Operačního programu životního prostředí obdržela Městská část dotace na zateplení 
základních škol v celkové výši 20.680,04 tis. Kč, na zateplení budovy A MŠ U Vysočanského 
pivovaru 2.299,63 tis. Kč a na podzemní kontejnery 6.779,24 tis. Kč.
Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Z rozpočtu hl.m.Prahy získala Městská část Praha 9 dotaci na akci Zřízení lávky pro pěší přes 
Rokytku ve výši 2.000,00 tis. Kč, na akci Vytvoření 1 třídy v objektu MŠ Kytlická 4.000,00 tis. 
Kč a na akci ZŠ Litvínovská 600 polyfunkční školský objekt 10.000,00 tis. Kč.
Na investiční část Projektu Park Balabenka dotace ve výši 17.823,00 tis. Kč v roce 2014 
nebyla převedena na účet MČ z důvodu pozdržení přípravných prací projektu.

Rozpočtové výdaje
            v tisicích Kč

Běžné výdaje
Rozpočet 334.064,10 tis. Kč, skutečnost činila 309.826,60 tis. Kč, tj. 92,74 % rozpočtu.  
Nižší plnění o 7,26 %, tj. 24.237,50 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky 
vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách.

Přehled dle odvětví rozpočtu
            v tis. Kč

T E X T  Schválený   Upravený   Výsledek  % plnění   rozdíl k  RU 
 rozpočet   rozpočet   od poč.roku  k RU   v%   v tis. Kč  

          
5xxx Běžné výdaje      292 410,70      334 064,10      309 826,60            92,74   -           7,26 -      24 237,50 
6xxx Kapitálové výdaje      180 938,30      251 109,00      149 511,54            59,54   -         40,46 -    101 597,46 
          

Celkem výdaje      473 349,00      585 173,10      459 338,14            78,50   -         21,50 -    125 834,96 

Text  Schválený 
rozpočet     

 
Upravený 
rozpočet  

 Výsledek od 
počátku roku  

 % plnění  
k RU  

 rozdíl k RU  

 v %   v tis. Kč  
              

Kapitola 01 - Rozvoj obce 5 879,20 7 151,60 5 646,96 78,96 -21,04 -1 504,64 
OVÚR - územní rozvoj 4 261,90 5 502,40 4 793,88 87,12 -12,88 -708,52 
v tom: územní plánování 3 261,90 2 861,90 2 745,82 95,94 -4,06 -116,08 
            demolice 1 000,00 2 640,50 2 048,06 77,56 -22,44 -592,44 
              
OSM - územní rozvoj 0,00 355,40 168,83 47,50 -52,50 -186,57 
              
OE - územní rozvoj 627,30 591,20 0,00 0,00 -100,00 -591,20 
OŠEF - územní rozvoj 990,00 702,60 684,25 97,39 -2,61 -18,35 
    
Kapitola 02 - Městská infrastruktura 32 792,00 38 839,50 37 078,04 95,46 -4,54 -1 761,46 
OŽPD - Životní prostředí 32 792,00 38 759,30 36 997,86 95,46 -4,54 -1 761,44 
nakládání s odpady 2 130,00 2 027,00 1 845,76 91,06 -8,94 -181,24 
ochrana ovzduší –  
provoz zametacího vozu 1 000,00 1 400,00 886,39 63,31 -36,69 -513,61 
ochrana přírody, péče  
o veřejnou zeleň 29 662,00 35 332,30 34 265,71 96,98 -3,02 -1 066,59 
v tom: správa dětských hřišť 1 450,00 1 720,00 1 660,52 96,54 -3,46 -59,48 
            opravy chodníků 1 000,00 1 420,00 1 418,04 99,86 -0,14 -1,96 
            správa pozemků  350,00 450,00 449,57 99,90 -0,10 -0,43 
            program psi 600,00 950,00 909,32 95,72 -4,28 -40,68 
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            v tis. Kč

Text  Schválený 
rozpočet     

 
Upravený 
rozpočet  

 Výsledek od 
počátku roku  

 % plnění  
k RU  

 rozdíl k RU  

 v %   v tis. Kč  

              
Výkon pěstounské péče 0,00 245,00 244,93 99,97 -0,03 -0,07 
Granty - sociální péče 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 

              
OŠEF - Snížení imisní náročnosti 0,00 46,00 45,98 99,96 -0,04 -0,02 
OE - Městská infrastruktura 0,00 19,20 19,20 100,00  0,00  0,00 
Granty 0,00 15,00 15,00 100,00 0,00 0,00 
    
Kapitola 03 - Doprava 2 590,00 6 123,10 5 352,72 87,42 -12,58 -770,38 
OŽPD - Doprava 1 430,00 2 189,50 1 638,82 74,85 -25,15 -550,68 
v tom: podchod žel.trať Hrdlořezy 150,00 150,00 150,00 100,00 0,00 0,00 
              
OSM - chodníky 0,00 1 714,70 1 714,70 100,00 0,00 0,00 
              
OŠEF - Mezinár. spolupráce  
v dopravě 1 160,00 2 218,90 1 999,20 90,10 -9,90 -219,70 
    
Kapitola 04 - Školství, mládež  
a sport 57 677,70 74 516,20 73 349,40 98,43 -1,57 -1 166,80 
OŠEF - vzdělávání 4 849,00 4 663,80 3 976,95 85,27 -14,73 -686,85 
              
OŠEF -Zateplení budovy MŠ 0,00 108,90 108,90 100,00 0,00 0,00 
              
OŠEF - Dětské dopravní hřiště 960,00 1 110,00 1 099,29 99,04 -0,96 -10,71 
              
Příspěvky na provoz: 51 047,70 59 333,80 59 333,80 100,00 0,00 0,00 
Základní školy 32 359,60 36 926,00 36 926,00 100,00 0,00 0,00 
Mateřské školy 18 688,10 22 407,80 22 407,80 100,00 0,00 0,00 
              
OKMT - tělovýchovná činnost 375,00 2 130,00 1 841,85 86,47 -13,53 -288,15 
              
Granty, dary - sport 0,00 5 941,70 5 941,70 100,00 0,00 0,00 
              
OSM - objekty škol 56,00 338,00 336,34 99,51 -0,49 -1,66 
              
OVÚR - Školství 300,00 800,00 672,76 84,10 -15,91 -127,24 
              
OVS - Školství 90,00 90,00 37,81 42,01 -57,99 -52,19 
    
Kapitola 05 – Zdravotnictví 
 a sociální oblast 25 306,00 31 060,60 29 962,00 96,46 -3,54 -1 098,60 
OS - Sociální záležitosti 836,00 1 564,00 511,69 32,72 -67,28 -1 052,31 
v tom:             
Komunitní plánování 120,00 100,00 96,02 96,02 -3,98 -3,98 
Pěstounská péče 417,90 1 288,90 285,90 22,18 -77,82 -1 003,00 
Ostatní sociální služby 298,10 175,10 129,77 74,11 -25,89 -45,33 

OS - Protidrogová politika 435,00 485,00 477,46 98,45 -1,55 -7,54 
Granty - protidrogová politika 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
              
OS - Klub Harfica 100,00 227,70 218,91 96,14 -3,86 -8,79 
              
OVS - Sociální služby 45,00 45,00 21,14 46,98 -53,02 -23,86 
OVS - SPOD  0,00 156,20 156,17  100,00  0,00  0,03 
OŠEF - Zateplení budov SSS 0,00 108,90 108,90 100,00 0,00 0,00 
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Text  Schválený 
rozpočet     

 
Upravený 
rozpočet  

 Výsledek od 
počátku roku  

 % plnění  
k RU  

 rozdíl k RU  

 v %   v tis. Kč  

Ostatní osobní výdaje 2 100,00 2 302,20 1 862,21 80,89 -19,11 -439,99 
Povinné zákonné odvody 23 497,50 24 667,80 23 232,30 94,18 -5,82 -1 435,50 
Ostatní výdaje 4 511,00 4 731,90 3 790,86 80,11 -19,89 -941,04 

              
OSM- energetické štítky  
- SSS, Poliklinika 0,00 88,00 82,00 93,18 18,18 16,00 
              
Příspěvky na provoz 23 890,00 27 640,80 27 640,80 100,00 0,00 0,00 
SSS - příspěvek na provoz 23 890,00 27 640,80 27 640,80 100,00 0,00 0,00 
    
    
Kapitola 06 - Kultura, 14 082,60 16 498,10 16 328,85 98,97 -1,03 -169,25 
OKMT - kulturní činnost 4 400,00 5 657,50 5 534,30 97,82 -2,18 -123,20 
              
Granty - kultura 0,00 459,00 449,00 97,82 -2,18 -10,00 
dary 0,00 10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 
              
OVS - Kultura 30,10 30,10 0,00 0,00 -100,00 -30,10 
              
OSM- kultura 0,00 579,90 573,95 98,97 -1,03 -5,95 
              
Divadlo GONG  
příspěvek na provoz 9 652,50 9 761,60 9 761,60 100,00 0,00 0,00 
    
    
Kapitola 07 - Bezpečnost 182,20 532,20 479,43 90,08 -9,92 -52,77 
Ochrana obyvatelstva 92,20 111,20 80,84 72,70 -27,30 -30,36 
 Výdaje na povodně 0,00 351,00 349,90 99,69 -0,31 -1,10 
Bezpečnost a veřejný pořádek 90,00 70,00 48,69 69,56 -30,44 -21,31 
    
    
Kapitola 08 - Hospodářství 1 176,00 1 275,40 913,61 71,63 -28,37 -361,79 
OS - sociální záležitosti 230,00 229,80 107,08 46,60 -53,40 -122,72 
Pohřebnictví 230,00 229,80 107,08 46,60 -53,40 -122,72 
              
OŠEF - Hospodářství    0,00 23,60 23,59 99,96 -0,04 -0,01 
 Program EFEKT 2014 0,00 23,60 23,59 99,96 -0,04 -0,01 
              
OSM - Správa majetku 946,00 1 022,00 782,94 76,61 -23,39 -239,06 
Komunální služby  
a územní rozvoj  366,00 496,00 351,45 70,86 -29,14 -144,55 
Správa kamerového systému 580,00 526,00 431,49 82,03 -17,97 -94,51 
    
    
Kapitola 09 - Vnitřní správa 135 725,00 151 624,70 140 757,29 92,83 -7,17 -10 867,41 
Personální servis 95 908,50 100 943,60 94 956,10 94,07 -5,93 -5 987,50 
v tom:             
Odměny členů zastupitelstva  10 200,00 10 200,00 7 127,91 69,88 -30,12 -3 072,09 
Platy zaměstnanců  
v pracovním poměru 55 600,00 59 041,70 58 942,82 99,83 -0,17 -98,88 

              
Projekt Efektivní, kvalitní a  
srozumitelná VS MČ Praha 9 1 004,80 3 724,40 2 377,04 63,82 -36,18 -1 347,36 
              
Servis informatiky 7 613,10 8 359,00 8 298,15 99,27 -0,73 -60,85 
              



51

Kapitálové výdaje
Rozpočet 251.109,00 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 149.511,54 tis. Kč, tj. 59,54 %.
Přehled investičních akcí
            v tis. Kč

Text  Schválený 
rozpočet     

 
Upravený 
rozpočet  

 Výsledek od 
počátku roku  

 % plnění  
k RU  

 rozdíl k RU  

 v %   v tis. Kč  

název akce SR UR Skutečnost % plnění 

Bezbariérový vstup Vysočanská 551 0,00 120,30 120,01 99,76 

Bezbariérový vstup Vysočanská 552 0,00 120,30 120,01 99,76 

Bezbariérový vstup Vysočanská 554 0,00 120,20 120,01 99,84 

Bezbariérový vstup Vysočanská 555 0,00 120,20 120,01 99,84 

Rozdělovače topných nákladů 0,00 4 215,00 3 879,15 92,03 

Zateplení štítu K trati 583/27 87,00 87,00 0,00 0,00 

Výkupy pozemků 936,00 545,40 0,00 0,00 

Mlékárenská - rek. objektu lázní 300,00 255,00 28,68 11,25 

Mlékárenská - rek.objektu lázní - vodovod. přípojk 450,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 226/262 1 140,00 1 244,90 1 238,99 99,53 

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 227/264 1 140,00 1 244,90 1 238,99 99,53 

Rekonstrukce výtahu Drahobejlova 19/953 1 105,00 1 217,40 1 217,25 99,99 

Rekonstrukce výtahu Skloněná 16/308 1 460,00 1 566,60 1 566,45 99,99 

Rekonstrukce výtahu Skloněná 18/307 1 530,00 1 620,30 1 620,23 100,00 

Bezbariérový vstup Vysočanská 546 120,00 120,00 119,98 99,99 

Bezbariérový vstup Vysočanská 547 120,00 120,00 119,98 99,99 

Bezbariérový vstup Vysočanská 548 120,00 0,00 0,00 0,00 

Bezbariérový vstup Vysočanská 549 120,00 120,00 119,98 99,99 

Vysočanské nám. 500 systém ohřevu vody 190,00 190,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce kotelny PK Kolbenova 638/18 3 617,20 3 617,20 3 129,80 86,53 

Rekonstrukce kotelny VS Drahobejlova 1601/35 2 097,20 2 097,20 1 819,15 86,74 

Rekonstrukce kotelny PK Podvinný mlýn 669 404,20 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce kotelny PK Vysočanské nám.500/32 256,50 256,50 211,43 82,43 

Přeložka rozvodného tepelného zařízení - Hloubětín 513,00 513,00 512,37 99,88 

OVS - Provoz úřadu 28 830,00 30 265,30 27 636,13 91,31 -8,69 -2 629,17 
              
OŠEF –  
Regionální komunikační servis 1 968,30 1 998,30 1 984,85 99,33 -0,67 -13,45 
              
OOS - Činnost místní správy 115,20 115,20 67,93 58,97 -41,03 -47,27 
              
OE - vnitřní správa 285,10 285,10 240,20 84,25 -15,75 -44,90 
              
Volby do Evrop. Parlamentu    2 562,00 2 317,69 90,46 -9,54 -244,31 
Volby do Zastupitelstev   3 371,80 2 879,20 85,39 -14,61 -492,60 

Regenerace pavilonu B Kytlická 757 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

Regenerace pozemku při pavilonu B Kytlická 757 0,00 318,40 318,40 100,00 

Stavební buňka pro areál Kytlická 757 0,00 131,60 131,60 100,00 

Směna pozemků v k.ú. Střížkov mezi MČ a OC 9 0,00 300,00 101,34 33,78 
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            v tis. Kč

název akce SR UR Skutečnost % plnění 
 Rekonstrukce kotelny Kurta Konráda 16 0,00 825,60 715,57 86,67 

OSM 15 706,10 22 207,00 19 689,36 88,66 

přeložka rozvodného tepelného zařízení - Prosek 51,00 51,00 50,70 99,42 

OŽPD 51,00 51,00 50,70 99,42 

Kapitola 01 - Územní rozvoj 15 757,10 22 258,00 19 740,06 88,69 

Rekonstrukce betonových záhonů Prosek 500,00 691,00 688,73 99,67 

PROSECKÉ SKÁLY 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

Prosecká náves - elektrosloupky 250,00 250,00 249,58 99,83 

Revit. asf. plochy ve vnitobloku Veltruská-Litvínovská 1 100,00 1 100,00 1 094,04 99,46 

Revitalizace vnitrobloku Kovářská 700,00 985,00 983,57 99,86 

revitalizace vnitrobloku Novoborská . Měšická 0,00 497,00 495,50 99,70 

Projekt Park Balabenka 10 000,00 27 823,00 837,11 3,01 

Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku 0,00 2 000,00 462,07 23,10 

OSM 26 550,00 47 346,00 4 810,60 10,16 

Prodloužení Parku Přátelství 0,00 139,20 139,15 99,96 

rekonstrukce chodníků Hasičárna 0,00 400,00 381,15 95,29 

PARK SRDCE VYSOČANSKÁ 300,00 300,00 199,65 66,55 

REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 1 000,00 1 000,00 699,93 69,99 

Nákup nových prvků DH 500,00 1 400,00 1 393,75 99,55 

Oplocení DH 600,00 600,00 600,00 100,00 

Revit. vnitrobl. Nemocniční, Pod Strojírnami, Poštovská 350,00 350,00 341,22 97,49 

podzemní kontejnerová stání 0,00 1 070,00 569,18 53,19 

Podzemní kontejnerová stání Sokolovská Gong 500,00 451,40 451,33 99,98 

Podzemní kontejnery Podvinný mlýn 0,00 850,00 759,88 89,40 

Úprava prostoru před Poliklinikou Vysočany 600,00 581,00 580,99 100,00 

Rekonstrukce povrchů okolí Gongu 1 500,00 1 340,00 1 304,40 97,34 

Rekonstrukce ploch pro tříděný odpad 500,00 494,40 494,38 100,00 

Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru 1 000,00 1 250,00 1 249,00 99,92 

Hřiště pro psy – Novovysočanská x Spojovací 600,00 200,00 178,93 89,47 

Realizace parčíku a DH Pod Balkánem 3 000,00 2 007,00 1 599,98 79,72 

Hřiště pro psy - Podviní 300,00 300,00 244,34 81,45 

Realizace DH Podkovářská 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

Vybudování podzemních kontejnerů 0,00 7 975,60 7 975,58 100,00 

OŽPD 11 750,00 20 708,60 19 162,83 92,54 

Kapitola 02 - Městská infrastruktura 38 300,00 68 054,60 23 973,43 35,23 

Rozšíření chodníku Veltruská-Královka 0,00 310,00 289,56 93,41 

CHODNÍKY PRAHA 9 2 500,00 1 285,30 1 284,77 99,96 

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ STANICE BUS KRÁLOVKA 2 500,00 2 500,00 2 498,52 99,94 

Výkup garáží Krocínka 0,00 414,80 414,77 99,99 

Garáže Billa 20 000,00 18 500,00 114,95 0,62 

Garáže Poliklinika Prosek 500,00 500,00 499,73 99,95 

OSM 25 500,00 23 510,10 5 102,30 21,70 

Parkování Odlehlá 0,00 497,50 497,48 100,00 
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            v tis. Kč

název akce SR UR Skutečnost % plnění 

OŽPD 51,00 51,00 50,70 99,42 

Kapitola 01 - Územní rozvoj 15 757,10 22 258,00 19 740,06 88,69 

Rekonstrukce betonových záhonů Prosek 500,00 691,00 688,73 99,67 

PROSECKÉ SKÁLY 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

Revitalizace parku Na Balabence - vjezdy 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

Prosecká náves - elektrosloupky 250,00 250,00 249,58 99,83 

Revit. asf. plochy ve vnitobloku Veltruská-Litvínovská 1 100,00 1 100,00 1 094,04 99,46 

Revitalizace vnitrobloku Kovářská 700,00 985,00 983,57 99,86 

revitalizace vnitrobloku Novoborská . Měšická 0,00 497,00 495,50 99,70 

Projekt Park Balabenka 10 000,00 27 823,00 837,11 3,01 

Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku 0,00 2 000,00 462,07 23,10 

OSM 26 550,00 47 346,00 4 810,60 10,16 

Prodloužení Parku Přátelství 0,00 139,20 139,15 99,96 

rekonstrukce chodníků Hasičárna 0,00 400,00 381,15 95,29 

PARK SRDCE VYSOČANSKÁ 300,00 300,00 199,65 66,55 

REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 1 000,00 1 000,00 699,93 69,99 

Nákup nových prvků DH 500,00 1 400,00 1 393,75 99,55 

Oplocení DH 600,00 600,00 600,00 100,00 

Revit. vnitrobl. Nemocniční, Pod Strojírnami, Poštovská 350,00 350,00 341,22 97,49 

podzemní kontejnerová stání 0,00 1 070,00 569,18 53,19 

Podzemní kontejnerová stání Sokolovská Gong 500,00 451,40 451,33 99,98 

Podzemní kontejnery Podvinný mlýn 0,00 850,00 759,88 89,40 

Úprava prostoru před Poliklinikou Vysočany 600,00 581,00 580,99 100,00 

Rekonstrukce povrchů okolí Gongu 1 500,00 1 340,00 1 304,40 97,34 

Rekonstrukce ploch pro tříděný odpad 500,00 494,40 494,38 100,00 

Rekonstrukce parku U Vysočanského pivovaru 1 000,00 1 250,00 1 249,00 99,92 

Hřiště pro psy – Novovysočanská x Spojovací 600,00 200,00 178,93 89,47 

Realizace parčíku a DH Pod Balkánem 3 000,00 2 007,00 1 599,98 79,72 

Hřiště pro psy - Podviní 300,00 300,00 244,34 81,45 

Realizace DH Podkovářská 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

Vybudování podzemních kontejnerů 0,00 7 975,60 7 975,58 100,00 

OŽPD 11 750,00 20 708,60 19 162,83 92,54 

Kapitola 02 - Městská infrastruktura 38 300,00 68 054,60 23 973,43 35,23 

Rozšíření chodníku Veltruská-Královka 0,00 310,00 289,56 93,41 

CHODNÍKY PRAHA 9 2 500,00 1 285,30 1 284,77 99,96 

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ STANICE BUS KRÁLOVKA 2 500,00 2 500,00 2 498,52 99,94 

Výkup garáží Krocínka 0,00 414,80 414,77 99,99 

Garáže Billa 20 000,00 18 500,00 114,95 0,62 

Garáže Poliklinika Prosek 500,00 500,00 499,73 99,95 

OSM 25 500,00 23 510,10 5 102,30 21,70 

Parkování Odlehlá 0,00 497,50 497,48 100,00 

okružní křižovatka Klíčov 0,00 485,70 0,00 0,00 

stavební přechody Lovosická 0,00 240,00 0,00 0,00 

Úprava parkovacích ploch Čakovická 700,00 0,00 0,00 0,00 

Zvýš. bezp. ZŠ u přechodů stavebními úpravami 1 000,00 1 500,00 0,00 0,00 
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            v tis. Kč

Úprava parkovacích ploch Kytlická 500,00 656,00 555,70 84,71 

Úprava parkovacích ploch U kloubových domů 1 000,00 521,00 520,02 99,81 

Úprava parkovacích ploch Bílinská 500,00 600,00 48,40 8,07 

Parkovací plocha Malletova x Skloněná 1 000,00 30,00 30,00 100,00 

Parkovací zóny Stoupající - Čakovická 300,00 300,00 0,00 0,00 

Změna a úprava parkování Vysočanská 750,00 63,00 0,00 0,00 

OŽPD 7 050,00 6 027,20 2 784,76 46,20 

Studie parkování  Jiřetínská 760,00 760,00 0,00 0,00 

OVÚR 760,00 760,00 0,00 0,00 

Kapitola 03 - Doprava 33 310,00 30 297,30 7 887,06 26,03 

Herní prvky MŠ U Vys. pivovaru 0,00 200,00 200,00 100,00 

MŠ Kytlická - úprava zahrady 0,00 95,00 95,00 100,00 

ZŠ Litvínovská 600 - lednice do ŠK 0,00 64,00 64,00 100,00 

MŠ U Nové školy - pískoviště 0,00 24,20 24,20 100,00 

ZŠ Litvínovská 600 - hrací prvky 0,00 290,00 290,00 100,00 

ZŠ a MŠ Na Balabence - konvektomat 0,00 540,00 540,00 100,00 

MŠ U Vys.pivovaru-vybavení přípravných kuchyněk 0,00 230,00 230,00 100,00 

ZŠ Litvínovská 500 - krouhač zeleniny do ŠK 0,00 75,00 75,00 100,00 

MŠ U Nové školy 673 - zahrada - 1908/30 k.ú. Vysočany 0,00 272,00 272,00 100,00 

ZŠ Litvínovská 500 - rozšíření družiny 280,00 280,00 280,00 100,00 

ZŠ Litvínovská 500 - konvektomat 610,00 535,00 535,00 100,00 

ZŠ Litvínovská 600 - konvektomat 600,00 536,00 536,00 100,00 

ZŠ Špitálská - konvektomat 600,00 600,00 600,00 100,00 

ZŠ Špitálská - pánve 300,00 300,00 300,00 100,00 

ZŠ Litvínovská 600 rekonstrukce sportoviště 0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 

Investiční příspěvky školám 2 390,00 5 341,20 5 341,20 100,00 

Revitalizace multifunkčního hřiště při ZŠ Novoborská 0,00 441,00 440,63 99,92 

MŠ U Nové školy rekonstrukce  kotelny 0,00 254,00 250,46 98,61 

ZŠ Litvínovská 600 - rekonstrukce VZT kuchyně a ŠJ 0,00 264,00 218,00 82,58 

ZŠ Novoborská - videotelefony 0,00 250,00 58,27 23,31 

Úprava sportovního hřiště Mimoňská - Českolipská 0,00 169,70 169,60 99,94 

ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce elektroinstalace 850,00 850,00 699,87 82,34 

ZŚ Litvínovská 600 - rek. elektroinst. a st. úprav 500,00 500,00 411,21 82,24 

Financování sport. areálu ZŠ Litvínovská 500 2 500,00 2 500,00 2 483,02 99,32 

ZŠ Novoborská 371 - revitalizace pavilonu ŠD 2 800,00 2 838,50 2 283,09 80,43 

ZŠ Špitálská - vzduchotechnika 1 600,00 1 600,00 1 599,60 99,98 

MŠ U Vys. pivovaru - zahrada 315,00 315,00 313,28 99,45 

MŠ U Nové školy 673 - zahrada - 1908/30 k.ú. Vysočany 600,00 400,00 399,37 99,84 

Výstavba skateparku Vysočany 3 600,00 3 600,00 701,67 19,49 

MŠ U Vys.pivovaru -stavební úpravy pavilon A 3 000,00 7 020,00 7 019,42 99,99 

ZŠ v lokalitě u Elektry 2 400,00 2 400,00 217,80 9,08 

Zateplení a výměna oken bud. MŠ U Vys.pivovaru 3 500,00 1 624,10 1 233,99 75,98 

název akce SR UR Skutečnost % plnění 

Rekonstrukce chodníků Jahodnická 500,00 449,00 448,57 99,90 

Stezka zdraví u cyklostezky 800,00 685,00 684,59 99,94 
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název akce SR UR Skutečnost % plnění 

MŠ U Nové školy - výtvarná dílna 450,00 450,00 449,66 99,92 

MŠ Kytlická - výměna střešního pláště pavilonu A 1 000,00 790,00 0,00 0,00 

Hrdlořezy - úprava plochy vedle DH pro fotbal 200,00 315,00 278,87 88,53 

Revitalizace sportovního hřiště Veltruská 700,00 790,00 788,77 99,84 

Revitalizace škvárového hřiště Podviní na trávu 400,00 400,00 0,00 0,00 

Revitalizace sportovního hřiště Varnsdorfská 730,00 560,30 560,25 99,99 

ZŠ Litvínovská 600 rekonstrukce sportoviště 1 300,00 0,00 0,00 0,00 

MŠ U Vys.pivovaru-stavební úpravy pav.B 0,00 1 835,00 1 834,60 99,98 

MŠ Veltruská - interiérové úpravy 0,00 495,00 494,82 99,96 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovká 500 5 200,00 5 200,00 5 184,34 99,70 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Litvínovká 600 1 000,00 1 000,00 961,32 96,13 

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Balabenka 11 570,00 14 843,20 14 843,11 100,00 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Novoborská 11 570,00 11 236,10 11 228,02 99,93 

MŠ U Vys. pivovaru - zateplení budovy A 0,00 4 450,90 4 450,78 100,00 

Vytvoření 1 tř. v objektu MŠ Kytlická 300,00 4 261,50 4 241,62 99,53 

ZŠ Litvínovská 600 - polyfunkční školský objekt 4 000,00 14 000,00 497,84 3,56 

OSM 67 645,00 93 283,30 69 940,52 74,98 

Realizace Fitparku Prosek 700,00 300,00 268,52 89,51 

Hrdlořezy - úprava plochy vedle DH pro fotbal 0,00 607,00 604,87 99,65 

OŽPD 700,00 907,00 873,40 96,29 

Kapitola 04 - Školství, mládež, sport 70 735,00 99 531,50 76 155,11 76,51 

Rekonstrukce zahrady DS 0,00 415,20 415,20 100,00 

SSS-tlaková pánev pro kuchyň DS 1 000,00 760,50 760,50 100,00 

SSS-pračka na 16 kg prádla 250,00 198,00 198,00 100,00 

SSS-plynový kotel do kuchyně dětských jeslí 150,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce části objektu Hejnická 538 0,00 326,30 326,30 100,00 

Investiční příspěvky SSS 1 400,00 1 700,00 1 700,00 100,00 

Zateplení budovy SSS Harrachovská 0,00 5 900,00 210,65 3,57 

DPS Novovysočanská - parkoviště 560,00 560,00 545,72 97,45 

Zateplení budovy SSS Českolipská Praha 9 3 000,00 4 200,00 1 591,83 37,90 

Odizolování budovy DPS 500,00 500,00 498,10 99,62 

Poliklinika Prosek-výměna oken a zateplení 5 700,00 5 700,00 4 925,24 86,41 

OSM 9 760,00 16 860,00 7 771,54 46,09 

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 11 160,00 18 560,00 9 471,54 51,03 

Socha Kolbena 2 000,00 2 405,00 2 393,55 99,52 

Kapitola 06 - Kultura 2 000,00 2 405,00 2 393,55 99,52 

KAMERY 750,00 684,00 670,48 98,02 

Datová infrastruktura Prosek 400,00 940,00 935,66 99,54 

Kapitola 07 - Bezpečnost 1 150,00 1 624,00 1 606,14 98,90 

MŠ U Vys.pivovaru - nová kuchyň 4 900,00 4 970,00 4 969,90 100,00 

Nástavba na MŠ Litvínovská 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

ZŠ Novoborská - propojení pavilonů E a H 60,00 60,00 60,00 100,00 

ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstr elektroinstalace 450,00 450,00 448,16 99,59 

ZŠ Špitálská - oplocení a chodník 150,00 150,00 149,20 99,47 
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Financování

Výsledek hospodaření
V rozpočtu plánované výdaje o 13.449,70 tis. Kč přesahují plánované příjmy, tyto výdaje 
jsou rozpočtově kryty zapojením fi nančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 
2014 vykazuje přebytek ve výši 100.049,13 tis. Kč, takže celkový výsledek hospodaření 
za toto období je oproti plánovanému fi nancování rozpočtu zlepšen o 113.498,83 tis. Kč. 
Čerpáním rozpočtu kapitálových výdajů na 59,54 % v důsledku přesunu realizace některých 
akcí do příštích let vznikla úspora ve výši 101.597,46 tis. Kč. Úspora ve výši 24.237,50 v ob-
lasti běžných výdajů vyplývá z ukázněnosti čerpání rozpočtu ve všech kapitolách, nečerpaná 
rezerva činí 6.429,7 tis. Kč. Nižší plnění rozpočtu příjmů o 12.336,13 tis. Kč je ovlivněno 
skutečností, že dotace na akci Park Balabenka je pouze v rozpočtu a fi nanční prostředky 
městská část neobdržela na účet. 

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

T E X T  Schválený   Upravený   Výsledek   % plnění   rozdíl k  RU  
 rozpočet   rozpočet   od poč.roku   k RU   v %   v tis. Kč  

    
Rozdíl příjmů a výdajů -      47 601,00  -      13 449,70       100 049,13  -       743,88  -      843,88       113 498,83  
    

8115 
Použití fin.prostředků  
vytv.v min.letech        47 601,00         47 387,90                      -      

8115 Rezerva finančních prostředků          33 938,20          

8115 
Změna stavu krátkodob.prostř. 
na účtech        47 601,00         13 449,70  -    100 049,13  -       743,88  -      843,88  -    113 498,83  

    
Celkem financování        47 601,00         13 449,70  -    100 049,13  -       743,88  -      843,88  -    113 498,83  

   Hlavní činnost    

Ukazatel  Schválený 
rozpočet  

 Upravený 
rozpočet   Skutečnost   % plnění   Doplňková 

činnost  

ZŠ Litvínovská 500           
Náklady              9 799,1             12 161,7              12 088,8                      99,4            763,4     
Výnosy              2 380,0               3 210,0                3 210,0                    100,0         1 058,3     
Příspěvek na provoz              7 419,1               8 951,7                8 951,7                    100,0       
Hospodářský výsledek                        -                            -                        72,9              294,9     
ZŠ Litvínovská 600           
Náklady              8 969,0               9 609,7                9 609,3                    100,0            983,2     
Výnosy              3 430,0               3 682,9                3 682,5                    100,0         1 474,9     
Příspěvek na provoz              5 539,0               5 926,8                5 926,8                    100,0       
Hospodářský výsledek                        -                            -                             -                491,7     

název akce SR UR Skutečnost % plnění 

výpočetní technika 8 526,20 7 958,60 7 958,51 100,00 

Servis IT 8 526,20 7 958,60 7 958,51 100,00 

Klimatizační jednotky OVS 0,00 90,00 0,00 0,00 

Nákup auta 0,00 330,00 326,13 98,83 

OVS 0,00 420,00 326,13 77,65 

Kapitola 09 - Vnitřní správa 8 526,20 8 378,60 8 284,64 98,88 

Celkem kapitálové výdaje 180 938,30 251 109,00 149 511,54 59,54 
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Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní 
jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka mají v provozním příspěvku dotace na 
velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ. Hospodářský výsledek je uveden 
ve výši před fi nančním vypořádáním.
Pro posílení fi nančních zdrojů provozují doplňkovou činnost. Výnosy v doplňkové činnosti po-
dle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových prostor, pronájmy bytů 
školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy školních jídelen, provize z nápojo-
vých automatů, pronájmy reklamních ploch, vyúčtování spotřebovaných energií v pronajatých 
prostorách, poplatky za zájmové kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují 
materiál spojený s provozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opra-
vy a údržba pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné 
odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti. 

Mateřské školy

   Hlavní činnost    

Ukazatel  Schválený 
rozpočet  

 Upravený 
rozpočet   Skutečnost   % plnění   Doplňková 

činnost  

ZŠ Novoborská           
Náklady           11 021,9             12 295,1              12 401,0                    100,9         1 750,2     
Výnosy              4 013,0               4 262,0                4 425,1                    103,8         1 960,5     
Příspěvek na provoz              7 008,9               8 033,1                8 033,1                    100,0       
Hospodářský výsledek                        -                            -                        57,2              210,3     
ZŠ Špitálská           
Náklady              8 606,0             10 176,4              10 108,0                      99,3               1,3     
Výnosy              2 394,3               2 863,4                2 918,0                    101,9            180,9     
Příspěvek na provoz              6 211,7               7 313,0                7 313,0                    100,0       
Hospodářský výsledek                        -                            -                      123,0              179,6     
ZŠ Na Balabence           
Náklady              9 385,7             10 173,3              10 142,3                      99,7            412,4     
Výnosy              3 204,8               3 471,9                3 471,9                    100,0            685,6     
Příspěvek na provoz              6 180,9               6 701,4                6 701,4                    100,0       
Hospodářský výsledek                        -                            -                        31,0              273,2     
Celkem           
Náklady           47 781,7             54 416,2              54 349,4                      99,9         3 910,5     
Výnosy           15 422,1             17 490,2              17 707,5                    101,2         5 360,2     
Příspěvek na provoz           32 359,6             36 926,0              36 926,0                    100,0       
Hospodářský výsledek                        -                            -                      284,1           1 449,7     

 Mateřské školy  Hlavní činnost    

Ukazatel  Schválený rozpočet   Upravený 
rozpočet   Skutečnost   % plnění UR   Doplňková 

činnost  

MŠ Kovářská           
Náklady                 3 911,6                  4 284,8                   3 892,8                        90,9     0,0 
Výnosy                 1 360,3                  1 603,9                   1 592,2                        99,3     0,0 
Příspěvek na provoz                 2 551,3                  2 680,9                   2 680,9                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        380,3       0,0 
MŠ Litvínovská           
Náklady                 2 947,8                  3 220,4                   3 034,5                        94,2     0,0 
Výnosy                 1 335,0                  1 484,7                   1 480,6                        99,7     15,6 
Příspěvek na provoz                 1 612,8                  1 735,7                   1 735,7                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        181,8       15,6 
MŠ Novoborská           
Náklady                 3 849,3                  4 376,7                   3 956,3                        90,4     0,0 
Výnosy                 1 650,5                  1 894,5                   1 890,5                        99,8     17,5 
Příspěvek na provoz                 2 198,8                  2 482,2                   2 482,2                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        416,4       17,5 
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Mateřské školy se v hlavní činnosti zabývají výchovou a péčí o děti předškolního věku včetně 
pořádání zájmových kroužků. Hospodářský výsledek je uveden ve výši před fi nančním 
vypořádáním.
V doplňkové činnosti vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný pronájem 
učeben.
Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum 
            v tis. Kč

 Mateřské školy  Hlavní činnost    

Ukazatel  Schválený rozpočet   Upravený 
rozpočet   Skutečnost   % plnění UR   Doplňková 

činnost  

MŠ Litvínovská           
Náklady                 2 947,8                  3 220,4                   3 034,5                        94,2     0,0 
Výnosy                 1 335,0                  1 484,7                   1 480,6                        99,7     15,6 
Příspěvek na provoz                 1 612,8                  1 735,7                   1 735,7                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        181,8       15,6 
MŠ Novoborská           
Náklady                 3 849,3                  4 376,7                   3 956,3                        90,4     0,0 
Výnosy                 1 650,5                  1 894,5                   1 890,5                        99,8     17,5 
Příspěvek na provoz                 2 198,8                  2 482,2                   2 482,2                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        416,4       17,5 
MŠ Pod Krocínkou           
Náklady                 2 807,5                  3 226,9                   3 220,0                        99,8     0,0 
Výnosy                     990,5                  1 306,0                   1 305,9                      100,0       
Příspěvek na provoz                 1 817,0                  1 920,9                   1 920,9                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                             6,8       0,0 
MŠ Šluknovská           
Náklady                 3 603,8                  3 897,4                   3 697,7                        94,9     0,0 
Výnosy                 1 546,2                  1 695,1                   1 694,9                      100,0     17,9 
Příspěvek na provoz                 2 057,6                  2 202,3                   2 202,3                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        199,5       17,9 
MŠ U nové školy           
Náklady                 2 955,1                  3 343,7                   2 999,8                        89,7     0,0 
Výnosy                 1 426,0                  1 732,1                   1 727,0                        99,7     22,5 
Příspěvek na provoz                 1 529,1                  1 611,6                   1 611,6                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        338,8       22,5 
MŠ U vysočanského pivovaru           
Náklady                 7 062,0                  9 303,1                   8 566,6                        92,1     0,0 
Výnosy                 3 487,5                  3 966,4                   3 721,3                        93,8     7,6 
Příspěvek na provoz                 3 574,5                  5 336,7                   5 336,7                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        491,4       7,6 
MŠ Veltruská           
Náklady                 3 735,0                  4 691,7                   4 409,6                        94,0     0,0 
Výnosy                 1 551,0                  2 346,0                   2 353,9                      100,3     37,9 
Příspěvek na provoz                 2 184,0                  2 345,7                   2 345,7                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        290,0       37,9 
MŠ Kytlická           
Náklady                 2 970,0                  3 898,8                   3 128,9                        80,3     0,0 
Výnosy                 1 807,0                  1 807,0                   1 245,0                        68,9     0,0 
Příspěvek na provoz                 1 163,0                  2 091,8                   2 091,8                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                        207,9       0,0 
Celkem           
Náklady               30 872,1               40 243,5                36 906,2                        91,7     0,0 
Výnosy               13 347,0               17 835,7                17 011,3                        95,4     119,0 
Příspěvek na provoz               17 525,1               22 407,8                22 407,8                      100,0       
Hospodářský výsledek                            -                              -                     2 512,9       119,0 
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            v tis. Kč

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum plní funkci místní kultury, pořádá 
kurzy tělovýchovné a zájmové – zejména keramika a výtvarná tvorba. Všechny nebytové 
prostory organizace jsou dlouhodobě pronajaty. Každoročně jsou uskutečňovány divadelní, 
koncertní, pronájmové, kurzové a výstavní akce, které navštěvuje mnoho přátel umění.

Středisko sociálních služeb

Organizace zabezpečuje sociální služby pro občany Prahy 9, jedná se o provoz Domova 
seniorů, Domu s pečovatelskou službou, Stacionáře, Alzheimer centra, Klubu romské mládeže 
a pečovatelské služby. Jsou prováděny koupele, pedikúry a praní prádla a rozvoz obědů 
pečovaným osobám i o víkendech. Dále provozuje služby pro cizí fi rmy a služby pro oby-
vatele, pronájmy apod. 

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 1.1.2011. Společnost řídilo představenstvo, které se pravidelně 
scházelo k výkonu své funkce. 
Za období 1. - 4. čtvrtletí dosáhla společnost dobrých hospodářských výsledků. Výnosy 
společnosti činí 149.206 tis. Kč. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravot-
ních výkonů a výkonů lékárny.
Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku 145.897 tis. Kč a to zejména 
za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů. 
Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši 3.309 tis. Kč.
Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufi nancováno z rozpočtu 
hl.m.Prahy, z rozpočtu MČ Praha 9 a z rozpočtů městských částí Kbely a Letňany. Hl.m. Praha 
dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejblíže 
přístupná nemocnice Bulovka V roce 2014 byl provoz dotován z prostředků Polikliniky Prosek 
a.s. ve výši 1.738 tis. Kč na pokrytí rozdílu mezi výnosy (1.305 tis. Kč) a náklady (3.041 tis. Kč).

Devátá rozvojová, a.s.
Mezi hlavní činnosti společnosti patří vydavatelské a nakladatelské činnosti, vedení účetnictví 
obchodním fi rmám, provozování parkovišť a pronájem kancelářských prostor. 
Do vydavatelských a nakladatelských činností se řadí vydávání měsíčníku Devítka. Do 
činnosti vedení účetnictví obchodním fi rmám patří vedení účetnictví Deváté energetické, s.r.o. 
a společnosti Hortus správa zeleně, s.r.o.. Dále společnost provozuje dvě parkoviště. Jedno 

Ukazatel 
 Hlavní činnost  

Doplňková 
činnost  Schválený 

rozpočet  
 Upravený 
rozpočet   Skutečnost   % plnění 

UR  

            
Náklady         50 226,6            54 324,7           54 224,3              99,82           4 953,70     
Výnosy         26 336,6            30 434,7           30 978,6            101,79           5 251,00     
Příspěvek na provoz         23 890,0            23 890,0           23 890,0            100,00       
Podpora soc. služeb (UZ 13305)           5 428,0              5 467,2             5 467,2            100,00       
Dotace z hl.m.P. (UZ 081)                     -                   454,8                 454,8            100,00       
Podpora soc. služeb (UZ 17125)                 42,3                    30,9                   30,9            100,00       
Hospodářský výsledek                     -                          -                   644,3                 297,30     
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u Polikliniky Prosek a.s., a druhé ve Skloněné ulici. Společnost spravuje budovu v ulici Jab-
lonecká 322, Praha 9, kde pronajímá kanceláře.
Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150,0 tis. Kč na zajišťování 
provozu a údržby podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2014. Z uvedené dotace 
uhradila fi . ELTODO, s.r.o. 53,09 tis. Kč za spotřebovanou elektrickou energii a fi . Hortus 
správa zeleně, s.r.o. uhradila 96,00 tis. Kč za úklid.
Celkové náklady společnosti za rok 2014 jsou 6.695,81 tis. Kč. Tyto náklady se skládají 
převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2014 jsou 6.794,02 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny 
hlavně prodejem služeb.
Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2014 zisku 98,21 tis. Kč.

Společnosti s ručením omezeným
Garáže Lovosická s.r.o.
Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa vícepodlažních garáží a 
správa garáží patřících MČ Praha 9 v Lovosické ulici. 
Celkové náklady společnosti za rok 2014 jsou 692,60 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně 
z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2014 jsou 471,44 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně 
z tržeb z prodeje služeb.
Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2014 ztráty 221,16 tis. Kč.
Hortus správa zeleně s.r.o.
Předmětem činnosti společnosti jsou především zahradnické práce a stavební práce.
Obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o., vykázala za zdaňovací období roku 2014 
kladný hospodářský výsledek před zdaněním ve 1.148 tis. Kč.  Po zdanění se jedná o zisk ve 
výši Kč 929 tis. Kč.
Náklady činily 33.243 tis. Kč a skládají se z nákladů na nákup materiálu a služeb na sub-
dodávky pro jednotlivé akce, úhradu za energie, pronájem techniky, provozoven, náklady 
na opravy, ostatní služby (zpracování účetnictví, právní porady, úložiště bioodpadu), osobní 
náklady, daně a poplatky, odpisy, poplatky bance, pojistné.
Výnosů společnost dosáhla ve výši 34.172 tis. Kč, a to zejména z tržeb za prodej zboží a 
služeb.
Hlavním úkolem společnosti je údržba a rozvoj zeleně na území Městské části Praha 9. 
Zároveň se společnost podílela na vybudování, rekonstrukcích a opravách dětských hřišť a 
některých vnitrobloků. 
Ke konci roku přestala využívat provozovnu Hloubětín a přesunula se do nové provozovny na 
dopravním hřišti. V průběhu roku 2014 se společnosti podařilo dokončit vybudování celko-
vého zázemí na provozu Klíčov, kde je soustředěná většina zahradnické techniky.
V průběhu roku 2014 nerealizovala společnost nákup žádného dlouhodobého hmotného či 
nehmotného investičního majetku.
V řadě případů společnost vystupovala jako generální dodavatel prací s tím, že si na jednot-
livé části najímala subdodavatele.
Společnost ke konci zdaňovacího období nemá žádnou rozpracovanost.

Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků 
za rok 2014

Hlavní činnost

Text 
 Zaměstnanci   Mzdové prostředky  

 přepočtené stavy   v tis. Kč    
 limit   skutečnost   rozpočet   skutečnost   % plnění  

            
Úřad MČ Praha 9           
platy zaměstnanců        158,54                 149,54                59 224,50          59 140,42          99,86     
ostatní osobní výdaje  x   x             12 100,00            8 777,26          72,54     
            
Divadlo Gong           
platy zaměstnanců          25,00                   24,00                  5 908,00            5 950,00        100,71     
ostatní osobní výdaje  x   x                        -                       -         
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Hospodářská/Doplňková činnost

Účelové fondy
Fond rezerv a rozvoje

Zaměstnanecký fond

Středisko sociálních služeb           
platy zaměstnanců          93,50                   92,50                23 877,90          23 871,87          99,97     
ostatní osobní výdaje  x   x               1 140,00            1 175,93        103,15     
            
Celkem           
platy zaměstnanců        277,04                 266,04                89 010,40          88 962,29          99,95     
ostatní osobní výdaje  x   x             13 240,00            9 953,19          75,18     

Text 
 Zaměstnanci   Mzdové prostředky  

 přepočtené stavy  
 v tis. Kč  

 platy   ostat.osobní výdaje  
        
Úřad MČ Praha 9          21,46              8 176,68       
Divadlo Gong            2,00                 680,00       
Středisko sociálních služeb            1,50                 495,70                    150,96     
        
Celkem          24,96              9 352,38                    150,96     

Text 
 částka  

 v  tis. Kč  
    
Počáteční stav                   14 580,29     
    
Příjmy - tvorba   
FV za rok 2013                    7 238,78     
úroky                         45,43     
celkem                    7 284,21     
    
Výdaje - použití   
bankovní poplatky                          0,61     
celkem                          0,61     
    
    
Stav k 31.12.2014                  21 863,89     
    

Text 
 částka v tis. Kč  

SR UR  Skutečnost  

        
Stav na účtu k 31.12.2013               1 949,55     
FV za rok 2013     -         1 226,10     
Počáteční stav po FV                    723,30                     723,30                  723,45     
        
Příjmy - tvorba       
splátky půjček                      80,00                       80,00                    43,00     
jednotný příděl                  4 002,70                   4 002,70               4 002,70     
 z toho příjmy od rekreantů z RZ                    380,00                     380,00                  380,00     
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Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2014
Přehled nákladů a výnosů

Text 
 částka v tis. Kč  

SR UR  Skutečnost  
ostatní příjmy       
celkem                  4 082,70                   4 082,70               4 045,70     
        
Výdaje - použití       
poskytnuté půjčky                    150,00                     150,00                    50,00     
osobní konto zaměstnance                    980,00                     980,00                  902,22     
příspěvek na dopravu                    912,00                     912,00                  818,24     
peněžní dary                    174,00                     174,00                  140,00     
stravování                  1 018,00                   1 018,00                  926,71     
rehabilitační program                    312,00                     312,00                  153,90     
příspěvek na rekreační zařízení                  1 260,00                   1 260,00                  977,56     
celkem                  4 806,00                   4 806,00               3 968,63     
        
Stav fondu k 31.12.2014                           -                              -                    800,52     
FV - náhrada výdajů z konce roku neprovedený 
převod na výdajový účet                    47,44     
Zůstatek na účtu před finančním vypořádáním                  847,96     

číslo 
pol. 

Název položky účet Vedlejší 
hospodářská 
činnosti 

Domovní bytový 
fond 

Zdaňovaná 
činnost 
celkem 

  
A.   NÁKLADY CELKEM   54 374,66  56 798,29  111 172,95  
  
  I.   Náklady z činnosti   54 374,66  56 798,29  111 172,95  
  1. Spotřeba materiálu 501 6,97    6,97  
  2. Spotřeba energie 502 492,72  329,55  822,27  
  8. Opravy a udržování 511 11 555,77  47 397,77  58 953,54  
  12. Ostatní služby 518 4 177,62  9 142,89  13 320,51  
  13. Mzdové náklady 521 8 176,68    8 176,68  
  14. Zákonné sociální pojištění 524 2 780,07    2 780,07  
  20. Jiné daně a poplatky 538   9 396,19           
  28. Odpisy dlouhodobého majetku 551   16 744,85           
  33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556   37,89     3 762,43-     
  34. Náklady z vyřazených pohledávek 557   190,60  2 222,67  2 222,67  
  36. Ostatní náklady z činnosti 549 815,30  1 467,84  2 283,14  
                      
B.   VÝNOSY CELKEM   244 370,58  145 529,40  389 899,98  
  
  I.   Výnosy z činnosti   244 131,23  144 874,75  389 005,98  
  3. Výnosy z pronájmu 603 41 209,64  143 705,11  184 914,75  
  8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 47,65    47,65  
  9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 90,00  287,77  377,77  
  14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku kromě pozemků 
646 227 176,44    227 176,44  

  15. Výnosy z prodeje pozemků 647 15 571,56    15 571,56  
  17. Ostatní výnosy z činnosti 649 39 964,06- 881,87  39 082,19- 
  
  II.   Finanční výnosy   239,35  654,65  894,00  
  2. Úroky 662 239,35  654,65  894,00  
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Vedlejší hospodářská činnost
Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov zá-
kladních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 
600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zařízení, kterých není městská část 
zřizovatelem (v objektech Vysočanské nám. 500, Kytlická 757, Měšická 806). Dále úřad 
zabezpečuje realitní činnost, prodeje bytů a správu pohledávek za danou agendu. 
V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a osobní ná-
klady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu a kteří zabezpečují a kontrolují zpracov-
ání agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské fi rmě 
TOMMI holding s.r.o.  za spolupráci při realizaci prodejů bytových jednotek na základě man-
dátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a poplatky za vedení účtu. 
Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.
Domovní bytový fond
Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcovská fi rma 
TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a ob-
vod Libeň. 
Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kterých je spolu-
vlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická.
Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická s.r.o., účetnictví zajišťuje úřad.
Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady správcovské 
fi rmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou 
z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Správcovská fi rma TOMMI holding s.r.o.
Domovní bytový fond – správní obvod Prosek
            v tis. Kč                

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň        
            v tis. Kč    

C.   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ         
  
  1. Výsledek hospodaření před zdaněním -M9 189 995,92  88 731,11  278 727,03  
  2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 189 995,92  88 731,11  278 727,03  

 Správa dle MS Pojiš.domů Opravy a údr. 
511 

Ost. Nákl. 
511 

Velké 
opravy 

SR 2500 410 14000 3000 3000 

UR 2500 418 16000 900 2900 

Výdaje 2402 417 16060 528 2768 

% 96,1 99,8 100,4 58,7 95,4 

 
Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce: 
Akce SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč Poznámky 

rezerva 2000 0 0  

celkem 2000 0 0  

 Správa dle MS Pojiš.domů Opravy a údr. 
511 

Ost. Nákl. 
 

Velké 
opravy 

SR 2000 410 16000 4000 3300 

UR 2200 418 19700 2000 3200 

Výdaje  1783 417 19554 1870 3115 

% k UR 81,0 99,8 99,3 93,5 97,3 
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Vyšší náklady byly u oprav bytů po vyklízení, kde bylo nezbytně nutno je rychle připravit pro 
nové nájemce. Celkem byl UR ve výši 30.625tis. Kč, náklady byly ve výši 30.459tis.Kč.

Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce:

Společenství vlastníků bytových jednotek
Výdaje Na SVJ – plán 4.500tis. Kč – čerpáno 4.323,2tis.Kč tj.96,1%.

Vlastní správa
Kotelny

         Plán 2.000tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 1.779,7tis. Kč, tj. 89,0% 
         Plán 100tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 68,5tis. Kč tj. 68,57%.  
Náklady spojené s nebytovými objekty:
Pronajaté školy – náklady
Plán  53tis.Kč – pojištění budov  – čerpáno 52,2tis. Kč, tj. 98,5%.
         Plán 350tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 229,3tis. Kč tj. 65,5%
         Plán 680tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 582,9tis. Kč, tj.85,7%.
Nebytové objekty – velké opravy

Plán 1.650tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 1.442,7tis. Kč , tj. 87,7%. 
Plán 400tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno  265,7tis. Kč, tj.  66,47%. 
Plán 170tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 156,5tis. Kč, tj. 92,1%.

ZŠ – velké opravy

Pojištění domů – plán 175tis. Kč – čerpáno 156,5tis. Kč, tj. 89,4%.
Plán středních oprav SO – plán 5.540tis. Kč – čerpáno 4.154,3tis. Kč, tj. 75,0%.
Správa hřiště Litvínovská 500 – plán 300tis.Kč – čerpáno 300,0tis. Kč, tj. 100,0%.
Prodeje bytů 
 ostatní náklady – plán 1.700tis. Kč – čerpáno  1.213,2tis. Kč tj. 71,4%                          
 odměna za prodej – plán 1.000tis. Kč – čerpáno 869,3tis. Kč tj. 86,9%

 Hospodářská činnost Poznámky 
 Akce    

 SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v Kč 
Mlékárenská 3/292 1100 1100 936763,17 Oprava kanalizace 
U Svobodárny 14/1180 1200 1200 1128624,26 Oprava střechy a komínů 
rezerva 2500 0 0  
     

celkem 4800 2300 2065387,43  

KOTELNY Hospodářská činnost  Poznámky 
 Akce     

  SR v tis. 
Kč 

UR v tis. 
Kč 

Čerpání v Kč 

PK Čihákova 1823/36 1900  1651656,50 Opr.výměn.rozděl.na sekundárním rozv.top.vody 
Celkem 1900  1651656,50      = 86,9% 

  SR v tis. Kč  UR v tis. Kč  Čerpání v Kč poznámka 
U Svobodárny 12/111 1900  1362492,27 Oprava sociálních buněk-pokračování 
Ocelářská 1360 1400  1399312,49 Oprava stoupaček WC a sprch 

Celkem 3300  2761804,76 =83,7% 

Velké opravy SR v tis. Kč UR v tis.Kč 
 

Čerpání v Kč Poznámka 

Litvínovská 500 0 3650,0 3649850,10 Opr. střešního pláště 
Novoborská 371-družina 0 7443,3 7427132,47 Oprava družiny+a jiné VO 

Celkem 0 11093,3 11076982,57  
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Realitní činnost 
Plán 1.300tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 794,2tis. Kč, tj. 61,1%.    
Plán 9.700tis. Kč – daň z převodů – čerpáno 9.396,2tis. Kč, tj. 96,9%.
Bytové oddělení
Plán 100tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 8,8tis. Kč, tj. 8.8%.
Odvody do HČ
Plán 211,272.000,-Kč –  odvedeno 211,272.000,-Kč 
Plán 10.740.000,tis. Kč osobní výdaje pracovníků – čerpáno 11,028.892,- Kč,  tj. 102,7%.
včetně fi nančního vypořádání za rok 2013  
Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu 

Přehled příjmů 
Plán:                                                                                        Splaceno k 31.12.2014  
Příjem z nájmu :   školy pron.-   2.553tis. Kč       2.586tis. Kč tj. 101,3%
                        ZŠ školy   -   2.000tis. Kč       2.000tis. Kč tj. 100,0% 
                  garáže Lovosická – 1.181tis. Kč       1.254tis. Kč tj. 106,2%
   rekreace –       380tis. Kč          535tis. Kč tj. 140,8%            
    neb. domy-prostory  -   2.962tis. Kč       3.139tis. Kč tj. 106,0%
   pozemků -   7.343tis. Kč       7.746tis. Kč tj. 105,5%
   rekl. plochy+antény –   3.467tis. Kč       4.409tis. Kč tj. 127,2%
   ubytovny  -  6.480tis. Kč       6.480tis. Kč tj. 100,0%
   Poliklinika Prosek  -   6.000tis. Kč       6.000tis. Kč tj. 100,0%
   Prodeje:   nemovitosti  -  1.287tis. Kč         794.tis. Kč tj.   61,7%
                           byty -        170.000tis. Kč   173.011tis. Kč tj.  101,8%
 volné byty + vestavby –          37.000tis. Kč     57.475tis. Kč tj.  155,3%
 Kultura:        725tis. Kč           725tis. Kč tj.  100%                  

Finanční vypořádání za rok 2014
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 
Řádek Název finanční operace v Kč 
č.   na 2 des.místa 

      
1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 100 049 132,90 
       - přebytek 100 049 132,90 
       - schodek   
2. Účetní stav účelových fondů: 22 711 855,50 
  z toho:  FRR 21 863 894,96 

Prosek byty                                           6,373.550,-   Kč            k 31.12.2014 
Prosek nebyty                                          244.286,-   Kč            k 31.12.2014 
Libeň byty                                             6,248.989,-  Kč            k 31.12.2014 
Libeň nebyty                                         1,376.424,-  Kč            k 31.12.2014 

      
  A: ZDROJE z finančního vypořádání   
      
3. Dorovnání dotací ze SR  c e l k e m 2 063 117,11 
  z toho:    
      
   - volby do EP   ÚZ 98348 1 055 713,56 
   - volby do Senátu a zast. obcí  ÚZ 98187 1 007 403,55 
  - doplňovací volby do Senátu PČR ÚZ 98071   
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Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu 
pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního 
rozpočtu

Dotace na volby do Evropského Parlamentu byla poskytnuta ve výši 1.261.980,00 Kč, skutečné 
výdaje činily 2.317.693,56 Kč, MČ žádá o dorovnání ve  výši 1.055.713,56 Kč.
Na volby do ZHMP, ZMČ a do 1/3 Senátu PČR obdržela MČ dotaci ve výši 1.871.800,00 
Kč, výdaje na zajištění průběhu voleb činily 2.879.203,55 Kč, MČ žádá dorovnání ve výši 
1.007.403,55 Kč.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu 
pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

          tabulka na další stránce

Řádek Název finanční operace v Kč 
č.   na 2 des.místa 

RO Účel  ÚZ 
Poskytnuto   
v roce 2014 

Vráceno v 
průběhu 

roku 2014  
Vyčerpáno v 

roce 2014 

K vrácení 
při FV za 
rok 2014 

Požadavek na 
úhradu v 

rámci FV za 
rok 2014 

                

2037 Volby do Evropského parlamentu 98348 1 261 980,00   2 317 693,56   1 055 713,56 

2120 
Volby do ZHMP, ZMČ a do 1/3 
Senátu PČR 98187 1 871 800,00   2 879 203,55   1 007 403,55 

  Celkem    3 133 780,00   5 196 897,11   2 063 117,11 

4. Dorovnání z rozpočtu HMP celkem 0,00 
  z toho: - přeplatky místních poplatků   
   - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti   
   - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m. Praze (pol. 4129,4229)                 
      

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání   (ř.3 a ř.4) 2 063 117,11 

      
  B: POTŘEBY finančního vypořádání   
      
6. Odvody do SR  c e l k e m 0,00 
  z toho: -    
   - sociálně-právní ochrana dětí    ÚZ 13011   
   - vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS   
   - volby do EP   ÚZ 98348   
   - volby do Senátu PČR a zastup. obcí   ÚZ 98187   
   - doplňovací volby do Senátu PČR  ÚZ 98071   
   - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům   
      
7. Odvody do rozpočtu HMP   c e l k e m 11 271 876,20 
  z toho: - vratky účel.prostř. r. 2014 11 264 943,20 

  
 - vratky účel.prostř. r. 2013 (popř.2012,2011,2010) ponechaných k využití v 

r.2014   
   - vratky účel.prostř.r.2013, u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2014   
   - doplatky místních poplatků 6 933,00 
      

8. Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) 11 271 876,20 

9. Saldo FV (ř.5 - ř.8) -9 208 759,09 
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Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochra-
ny dětí v celkové výši  5.224.360,00 Kč. Dle metodických pokynů pro poskytování dotací 
ze SR na výkon uvedené agendy byly proúčtovány skutečné osobní výdaje pracovníků, kteří 
provádějí tuto agendu a poměrná část osobních výdajů vedoucího odboru, přímých výdajů 

Vyúčtování FV za rok 2013  - doplatek SPOD (MPSV) poskytnutý MČ v roce 2014 pol. 
4116 (ÚZ 13011)  
(u MČ výdaje označ.  ÚZ 13011 nad rámec poskytnuté dotace v roce 
2013) 

RO Účel ÚZ 

Poskytnuto MČ v 
roce 2014 /FV za rok 

2013/ 
vyčerpáno v roce 

2013 

2099 doplatek SPOD za rok 2013 13011 643 701,36 643 701,36 

RO Účel  ÚZ 
Poskytnuto v 

roce 2014 

Vráceno 
v 

průběhu 
roku 
2014  

Vyčerpáno v 
roce 2014 

K 
vrácení 
při FV 
za rok 
2014 

Požadavek 
na úhradu  

  MPSV             

2023 SPOD I. pol. 2014 13011 2 516 360,00         

2083 SPOD 2. pol. 2014 13011 2 708 000,00         

  Celkem sociálně právní ochrana dětí   5 224 360,00 0,00 7 048 761,16 0,00 1 824 401,16 

                

vl. 

Podpora poskytování soc. služeb - 1. záloha 
poskytnutá přímo na MČ nebo  PO zřízené 
MČ 13305 2 171 200,00   2 171 200,00     

2079 Podpora poskytování soc. služeb - 2. záloha 13305 1 628 400,00   1 628 400,00     

2108 Podpora poskytování soc. služeb - 3. záloha 13305 1 628 400,00   1 628 400,00     

2183 Podpora poskytování soc. služeb - mimoř.spl. 13305 39 200,00   39 200,00     

  Celkem podpora poskytování soc. služeb/***   5 467 200,00 0,00 5 467 200,00 0,00 0,00 

  MV             

2028 
zajištění bydlení pro azylanty                            
(MV-31782-2/OAM-2014) 14336 72 000,00   72 000,00   x 

  Celkem    10 763 560,00 0,00 12 587 961,16 0,00 1 824 401,16 

INFORMATIVNĚ  - dotace z Úřadu práce (ÚZ 13101, ÚZ 13234, ÚZ 13010),  
OP LZZ -MPSV (ÚZ 13233)/** a OP LZZ -MV (ÚZ 14013)/** 

RO Účel ÚZ 

Zapojené 
nevyčerp. 

fin.prostředky 
(pol. 8115)/* 

Poskytnuto 
v roce 2014 

Vráceno 
v 

průběhu 
roku 
2014 

Vyčerpáno v 
roce 2014 zůstatek 

2003 Výkon pěstounské péče (MPSV) 13010 417 881,00 960 000,00   530 863,00 1 003 018,00 

2045 Výkon pěstounské péče (MPSV) 13010   84 000,00       

2068 Výkon pěstounské péče (MPSV) 13010   36 000,00       

2158 Výkon pěstounské péče (MPSV) 13010   36 000,00       

2127 OPLZZ (MV)-Efekt. veřejná správa 14013 960 275,78 1 196 542,56   1 849 362,61 307 455,73 

  Celkem   1 378 156,78 2 312 542,56   2 380 225,61 1 310 473,73 

(u MČ výdaje označ. ÚZ 13011 nad rámec poskytnuté dotace v roce 2013)
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na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové 
výdaje za rok 2014 na výkon této agendy činí 7.048.761,16 Kč. Výdaje MČ Praha 9 na výkon 
této agendy převyšují poskytnutou dotaci o 1.824.401,16 Kč. 
Městská část obdržela doplatek fi nančního vypořádání SPOD za rok 2013 ve výši 643.701,36 
Kč.
Městské části Praha 9 byla poskytnuta dotace pro  azylanty v celkové výši 72.000,00 Kč. 
Z prostředků byly uhrazeny nájmy ve výši 48.000,00 Kč a na městskou infrastrukturu bylo 
použito 24.000,00 Kč. 
Na podporu poskytování sociálních služeb obdrželo Středisko sociálních služeb dotaci 
5.467.200,00 Kč. Druhá a třetí záloha a mimořádná splátka byla Středisku sociálních služeb 
poskytnuta prostřednictvím MČ Praha 9. Všechny prostředky byly vyčerpány k danému 
účelu.
Na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa obdržela MČ v roce 2014 dota-
ci ve výši 1.196.542,56 Kč, z roku 2013 byly převedeny nedočerpané prostředky ve výši 
960.275,78 Kč. V roce 2014 z dotací  bylo vyčerpáno 1.849.362,61 Kč na osobní výdaje, 
studie a služby, zbývající prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2015.
Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ v roce ve výši 1.116.000,00 Kč a 
posílené z nedočerpané dotace z roku 2013 o 417.881,00, byly vyplaceny rodinám, které 
vykonávají pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP a uhrazena poměrná 
část osobních výdajů pracovnice sociálního odboru, která zabezpečuje tuto agendu, výdaje 
roku 2014 byly ve výši 530.863,00 Kč. Zbývající prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 
2015.

Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu na 
projekty fi nancované v rámci Operačního programu Životní prostředí
             v Kč

.název akce ORG položka ÚZ 

poskytnutá 
účelová dotace v 
roce 2014 celkem 
(RO 2089,2130) vyčerpáno v roce 2014 

          celkem vyčerpáno 
z toho na účtu 

723 
z toho na účtu 

231 
EU-ZŠ 
Litvínovská čp. 
500   4213 90877 343 076,26 343 076,26 294 019,03 49 057,23 
a 600 - snížení 
energ. 10135 4216 15835 5 832 296,65 5 832 296,65 4 998 323,59 833 973,06 
náročnosti   4113           
    4116           
                
Celkem za akci        6 175 372,91 6 175 372,91 5 292 342,62 883 030,29 

EU-ZŠ 
Novoborská, 
ZŠ a    4213 90877 805 814,64 805 814,64   805 814,64 
MŠ Na 
Balabence -  10136 4216 15835 13 698 849,18 13 698 849,18   13 698 849,18 
snížení 
energetické   4113           
náročnosti   4116           
                
Celkem za akci       14 504 663,82 14 504 663,82 0,00 14 504 663,82 
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Dotace v rámci programu OPŽP byly použity k záměně zdrojů fi nancování akcí, protože 
prostředky byly původně uvolněny pro realizaci akcí z rozpočtu MČ Praha 9.
Na akci ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600,– snížení energetické náročnosti obdržela MČ 
dotaci ze SFŽP ve výši 343.076,26 Kč a z fondů EU 5.832.296,65 tis. Kč. Na spolufi nancování 
akcí se roku 2014 týkaly prostředky ve výši 883.030,29 Kč, a roku 2013 prostředky ve výši 
5.292.342,62 Kč.
Na akci ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Na Balabence – snížení energetické náročnosti obdržela 
MČ dotaci ze SFŽP ve výši 805.814,64 Kč a z fondů EU 13.698.849,18 tis. Kč, prostředky se 
týkaly spolufi nancování akce roku 2014.
Na akci MŠ U Vysočanského pivovaru – zateplení budovy A obdržela MČ dotace ze SFŽP ve 
výši 136.832,45 Kč a z fondů EU 2.326.151,65 tis. Kč. Na spolufi nancování akcí se roku 2014 
týkaly prostředky ve výši 2.299.634,10 Kč, a roku 2013 prostředky ve výši 163.350,00 Kč.
Na projekt Podzemní kontejnery obdržela MČ dotaci z fondů EU ve výši 6.779.240,45 Kč 
Prostředky se týkaly výdajů roku 2014 na spolufi nancování pořízení podzemních kontejnerů 
na odpad včetně stavebních prací spojených s jejich umístěním.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 ze státního rozpočtu 
pol. 4152- Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí
             V Kč

Na projekt INVOLVE – Zapojení soukromého sektoru do managementu mobility obdržela 
MČ dotaci z Evropského regionálního rozvojového fondu ve výši 533.311,01 Kč, dotace byla 
použita k záměně zdrojů spolufi nancování uvedené akce v roce 2013.
Na projekt CITY Regions obdržela MČ dotace z Evropského regionálního rozvojového fondu 
ve výši 1.514.773,48 Kč, dotace byla použita k záměně zdrojů spolufi nancování 

RO Účel ÚZ 
Poskytnuto v 

roce 2014 

Vráceno v 
průběhu roku 

2014  
Vyčerpáno v 

roce 2013 

            

2014 
INVOLVE-zapojení soukr. sektoru do 
managementu mobility 994 533 311,01   533 311,01 

2032 
Evropský regionální rozvojový fond, 
CITY Regions 994 336 439,75   336 439,75 

2124 
Evropský regionální rozvojový fond, 
CITY Regions 994 1 178 333,73   1 178 333,73 

  Celkem    2 048 084,49   2 048 084,49 
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Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 z prostředků hl. m. 
Prahy na pol. 4121 - neinvestiční dotace

RO Účel ÚZ 
Poskytnuto 

v r. 2014 

Vráceno 
v 

průběhu 
r. 2014 

Vyčerpáno 
v r. 2014 

K vrácení 
při FV za 
rok 2014 

      A B C (=A-B-C) 

              

3002 údržba plastik 81 32 400,00   32 400,00   

              

3006 granty v sociální oblasti 81 374 800,00   374 800,00   

              

3009 ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis - 6. ročník 81 12 000,00   12 000,00   

3009 ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis - 7. ročník 81 12 000,00   12 000,00   

3009 ZŠ Litvínovská 500 - Quo vadis - 8. ročník 81 12 000,00   12 000,00   

3009 ZŠ Litvínovská 600 - Adaptační výjezd třídy 6. A 81 13 000,00   13 000,00   

3009 ZŠ Litvínovská 600 - Adaptační výjezd třídy 6. B 81 13 000,00   13 000,00   

  celkem   62 000,00   62 000,00   

              

3010 Bezpečné prázdniny 2014 81 50 000,00   50 000,00   

3010 Krátkodobý pobyt 81 20 000,00   20 000,00   

              

3014 zkoušky ZOZ 81 300 000,00   75 562,00 224 438,00 

              

3019 Barevná devítka 81 55 000,00   55 000,00   

              

3033 SSS MČ P9 - Ergoterapeutické služby v Domově seniorů 81 80 000,00   80 000,00   

              

3039 protidrogová politika na místní úrovni 81 50 000,00   50 000,00   

              

3063 Nabídka práce pro osoby bez přístřeší 81 103 000,00   103 000,00   

              

3013 Mateřská škola Kytlická 91 166 300,00   166 300,00   

3013 Mateřská škola Novoborská 91 95 000,00   95 000,00   

3013 Základní škola, Litvínovská 500 91 71 300,00   71 300,00   

3013 Základní škola, Novoborská  91 261 400,00   261 400,00   

  celkem integrace žáků   594 000,00   594 000,00   

              

3066 Mateřská škola Kytlická 91 86 700,00   86 700,00   

3066 Mateřská škola Novoborská 91 37 100,00   37 100,00   

3066 Základní škola, Litvínovská 500 91 142 400,00   142 400,00   

3066 Základní škola, Novoborská  91 142 400,00   142 400,00   

3066 Základní škola, Špitálská 91 37 100,00   37 100,00   

  celkem integrace žáků   445 700,00   445 700,00   
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Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na údržbu plastik ve výši 32.400,00 Kč byla použita 
na opravu a údržbu plastiky Květ v Litvínovské ulici a plastiky Šroubovice v Litoměřické ulici.
Z dotace na fi nancování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši 374.800,00 
Kč, byly podpořeny služby, dle výběru komise sociální a zdravotní. Dotace byla celá poskyt-
nuta Středisku sociálních služeb.
Dotace na protidrogovou politiku v celkové výši 62.000,00 Kč 
- 36.000,00 Kč převedla MČ Praha 9 Základní škole Litvínovská 500, škola fi nanční 
prostředky použila na preventivní programy „Quo vadis“
- 26.000,00 Kč převedla MČ Praha 9 Základní škole Litvínovská 600, škola fi nanční 
prostředky použila na adaptační výjezdy tříd 6.A a 6.B
Na spolufi nancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfi ca obdržela MČ 
Praha 9 dotaci ve výši 20.000,00 Kč. Celkové výdaje činily 38.030,00 Kč.
Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl.m.Prahy podpořen částkou 50.000,00 Kč, celko-
vé výdaje dosáhly částky 115.962,00 Kč. 
Z dotace na zkoušky ZOZ vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši 224.438,00 Kč.
Na fi nanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl.m.Prahy dotaci 
ve výši 55.000,00 Kč. Prostředky byly použity na uvedený účel.
Městská část obdržela dotaci ve výši 80,00 tis. Kč na Ergoterapeutické služby v Domově 
seniorů. Dotace byla převedena Středisku sociálních služeb, tyto prostředky byly vyčerpány 
k danému účelu.
Z účelové dotace na protidrogovou politiku ve výši 50.000,00 Kč byly fi nancovány aktivity 

v Kč  

RO Účel ÚZ 
Poskytnuto 

v r. 2014 

Vráceno 
v 

průběhu 
r. 2014 

Vyčerpáno 
v r. 2014 

K vrácení 
při FV za 
rok 2014 

3037 Mateřská škola Kovářská  96 99 000,00   99 000,00   

3037 Mateřská škola Kytlická 96 65 200,00   65 200,00   

3037 Mateřská škola Litvínovská 490 96 92 300,00   92 300,00   

3037 Mateřská škola Novoborská 96 113 500,00   113 500,00   

3037 Mateřská škola Pod Krocínkou  96 73 300,00   73 300,00   

3037 Mateřská škola Šluknovská  96 114 100,00   114 100,00   

3037 Mateřská škola U Nové školy 96 76 100,00   76 100,00   

3037 Mateřská škola U Vysočanského pivovaru  96 220 100,00   220 100,00   

3037 Mateřská škola Veltruská  96 123 900,00   123 900,00   

3037 Základní škola Litvínovská 500 96 275 000,00   275 000,00   

3037 Základní škola Litvínovská 600 96 298 900,00   298 900,00   

3037 Základní škola Novoborská  96 337 500,00   337 500,00   

3037 Základní škola a Mateřská škola  Na Balabence 96 231 500,00   231 500,00   

3037 Základní škola Špitálská 96 222 200,00   222 200,00   

  celkem odměny - školství   2 342 600,00   2 342 600,00   

              

              

  Celkem UZ 81 81 1 127 200,00 0,00 902 762,00 224 438,00 
  Celkem ÚZ 91 91 1 039 700,00 0,00 1 039 700,00 0,00 
  Celkem UZ 96 96 2 342 600,00 0,00 2 342 600,00 0,00 
  Celkem pol. 4121   4 509 500,00 0,00 4 285 062,00 224 438,00 
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primární prevence.  Dotace byla využita na uhrazení části nákladů spojených s Terénním pro-
gramem pro uživatele OPL na MČ Praha 9. Konkrétně se jedná o program terciární prevence 
zaměřený na rizikové uživatele omamných a psychotropních látek. Součástí terénní práce je 
výměna a sběr použitého injekčního materiálu. 
Přímým dodavatelem služby je Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. 
(pracovníci zařazení v projektu TPSA Streetwork).  
V souvislosti s dotací na akci Nabídka práce pro osoby bez přístřeší, kterou Městská část Praha 
9 obdržela ve výši 103.000,00 Kč, byla dojednána možnost poskytnout dočasné zaměstnání 
osobám bez přístřeší, které se dlouhodobě zdržují na území naší městské části. V první fázi 
byl projekt realizován v rozsahu 3 pracovníků zapojených do venkovních úklidových prací 
– formou dohody o provedení práce. Rozsah činností činil 100 hodin v měsíci za odměnu 
55,- Kč na hodinu. S klienty, kteří se osvědčili, byla následně uzavírána dohoda o pracovní 
činnosti. MČ Praha 9 jim poté hradila i zdravotní a sociální pojištění. Rozsah byl nastaven tak, 
aby si klienti po zdanění vydělali cca 4 – 5 tisíc Kč měsíčně při mírně nižším objemu odvedené 
práce (cca 80 hodin měsíčně, tj. do ½ řádné pracovní doby v souladu se Zákoníkem práce). 
Cílem projektu bylo vytvoření pracovních návyků a zlepšení sociální situace osob dlouhodobě 
bez přístřeší, které z nejrůznějších důvodů nechtějí využívat registrované sociální služby 
(azylové domy apod.). Celkem byly do projektu zařazeny 4 osoby (jeden zájemce se v první 
fázi projektu neosvědčil a byl nahrazen).  
Vhodní klienti byli vytipováni sociální kurátorkou, poté byla do realizace zapojena pracovnice 
odboru životního prostředí a dopravy, která zadávala pracovníkům úkoly a kontrolovala jejich 
plnění. Celkové výdaje na tuto akci činily 274.674,00 Kč.
Do nákladů projektu nezapočítáváme činnosti vykonávané pracovníky OS a OŽPD (kontrola, 
soc. poradenství). Dále byly z jiných zdrojů MČ zajištěny pracovní pomůcky – vesty, rukavice, 
plastové pytle apod.  
Dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga převedla MČ Praha 9 Mateřské škole Novo-
borská, Mateřské škole Kytlická, Základní škole Novoborská, Základní škole Litvínovská 500 
a Základní škole Špitálská v celkové výši 1.039.700,00 tis. Kč. Školy prostředky vyčerpaly 
k danému účelu.
Dotace na odměny ve školství, kterou obdržela Městská část Praha 9 v celkové výši 
2.342.600,00 Kč, byla rozdělena školám dle instrukce MHMP:  Školy prostředky použily 
na výplaty zaměstnancům

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2014 z prostředků hl.m.Prahy 
na pol. 4221-investiční dotace

Finanční prostředky z poskytnuté dotace na akci „Vytvoření 1 třídy v objektu MŠ Kytlická“ 
(4.000.000,00 Kč) byla zcela vyčerpány k určenému účelu. Vznikem nové třídy se zvětšila 
kapacita školky o 25 dětí při zachování stávajícího zázemí mateřské školy.
Z dotace na akci „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“(2.000.000,00 Kč) bylo na akci 
proinvestováno 462.074,80 Kč. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných fi nančních 
prostředků ve výši 1.537.925,20 Kč k použití v roce 2015.
Z dotace na akci „ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt“(10.000.000,00 Kč) 
bylo na akci proinvestováno 497.420,00 Kč. Městská část žádá o ponechání nedočerpaných 
fi nančních prostředků ve výši 9.502.580,00 Kč k použití v roce 2015.

RO ORG Účel ÚZ 
Poskytnuto 

v r. 2014 
Vyčerpáno 
v r. 2014 

K vrácení při 
FV za rok 

2014 

        A C (=A-B-C) 

3003 42170 zřízení lávky pro pěší přes Rokytku 84 2 000 000 462 074,80 1 537 925,20 

3012 42199 Vytvoření 1 tř. v objektu MŠ Kytlická 84 4 000 000 4 000 000,00 0,00 

3012 42200 ZŠ Litvínovská 600 - polyfunkční školský objekt 84 10 000 000 497 420,00 9 502 580,00 

    Celkem pol. 4221   16 000 000 4 959 494,80 11 040 505,20 
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Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98)

Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
zařízení, které MČ obdržela v roce 2014 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 
2013 v celkové výši 7.823.400,00 Kč, byly během roku 2014 poskytnuty sportovním organ-
izacím pro děti a mládež prostředky v úhrnné výši 5.655.700,00 Kč. Zbývající prostředky 
ve výši 2.167.700,00 Kč budou použity v roce 2015 na podporu činnosti nestátních nezisko-
vých organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou 
sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organiza-
cích.
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných TZ  - podpora oblastí kap 04, 05, 06 ( UZ 98, 1/2 RO 8042, 2/2 RO 8052) 

Podpora činnosti nestátních neziskových 
organizací působících na území městských  

částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže 

registrované v jednotlivých nestátních 
neziskových organizacích 

převod z roku 2013 
1 739 500,00 

doplatek 3Q obdržený na základě FV 2013 
157 500,00 

poskytnuto v roce 2014 (RO 8017 + 8028 + 8048) 
5 353 100,00 

poskytnuto celkem 
7 250 100,00 

Podpora činnosti nestátních neziskových 
organizací působících na území městských 

částí hl. m. Prahy, které zajišťují 
dlouhodobě organizovanou sportovní 

výchovu mládeže registrované 
v jednotlivých nestátních neziskových 

organizacích 

převod z roku 2013 
3 406 000,00 

doplatek 3Q obdržený na základě FV 2013 
456 700,00 

poskytnuto v roce 2014 (RO 3036+3050+3073) 
3 960 700,00 

poskytnuto celkem 
7 823 400,00 

Vyčerpáno v r. 2014 v (Kč) 5 655 700,00 

Převod do roku 2015  2 167 700,00 

Dotace určená na 
kulturu, školství, 

zdravotnictví, 
a sociální oblast  

převod z roku 2013 
3 773 080,86 

doplatek 3Q 2013 obdržený na základě FV 2013 
913 500,00 

poskytnuto v roce 2014 (RO 3036+3050-3073) 
7 921 500,00 

poskytnuto celkem 
12 608 080,86 

Kapitola  Stručný popis využití Vyčerpáno  v r. 2014 (Kč) 

kapitola 04 příspěvky školám na provoz 5 043 000,00 

  příspěvky školám na investice 1 060 000,00 

  Odbor školství a evropských fondů - financování výdajů na vzdělávání  173 100,00 

  Odbor školství a evropských fondů - výdaje na Dětské dopravní hřiště  150 000,00 

  Investiční akce MŠ U Vysočan. pivovaru - stavební úpravy pavilon A 2 183 999,00 

Vyčerpáno v roce 2014 celkem 8 610 099,00 

Převod do roku 2015 - podpora kapitol 04, 05, 06 3 997 981,86 
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Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technic-
kých zařízení, které MČ obdržela v roce 2014 a z převedených nedočerpaných prostředků 
z roku 2013 v celkové výši 12.608.080,86 Kč byla část ve výši 8.610.099,00 Kč použita pro 
školství,  zbývající část prostředků ve výši 3.997.981,86 Kč bude použita v roce 2015 výdaje 
školství.
Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04
             v Kč

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
zařízení, které MČ obdržela v roce 2014 a z převedených nedočerpaných prostředků z roku 
2013 v celkové výši 5.563.600,00 Kč byla část ve výši 1.761.848,00 Kč použita pro školství,  
zbývající část prostředků ve výši 3.801.752,00 Kč bude použita v roce 2015 na podporu 
sportu.

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši 6.933,00 Kč. 
Ostatní odvody byly realizovány během roku.

Návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města 
Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2014:
Městská část Praha 9
1. o d v e d e  v rámci fi nančního vypořádání  c e l k e m  11 271 876,20 Kč

Odpa 

převod z roku 2013 
1 146 000,00 

vratky minulých let 
  

doplatek 3Q 2013 obdržený na základě FV 2013 
456 800,00 

poskytnuto v roce 2014 (RO 3036+3050+3073) 
3 960 800,00 

  poskytnuto celkem 
5 563 600,00 

  
Stručný popis využití Vyčerpáno  v r. 2014 (Kč) 

3419 Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy - sportovní akce 1 501 848,00 

  podpora sportovních organizací 260 000,00 

Vyčerpáno v roce 2014 celkem   1 761 848,00 
Převod do roku 2015- podpora kapitol 04, 05, 06 
  3 801 752,00 

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2014 
     
    v Kč  

Druh poplatku  
Skutečnost výnosu 

za rok 2014 
Předpis odvodu 

MHMP 
Odvedeno MHMP do 

31.12.2014 Zbývá k odvodu při FV 
          
poplatek ze psů  (pol. 1341)   
(25%) 1 591 111,00 397 777,75 392 247,25 5 530,50 
poplatek za rekreační pobyt 
(pol. 1342)  (50%) 151 950,00 75 975,00 74 572,50 1 402,50 

Celkem 1 743 061,00 473 752,75 466 819,75 6 933,00 

     a) do státního rozpočtu  c e l k e m   0,00 Kč 
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z toho:

2. o b d r ž í  při fi n. vypořádání celkem        2 063 117,11 Kč
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem        2 063 117,11 Kč
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem                      0,00 Kč

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem 
k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace
Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, jsou navrženy v souladu se 
zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o 
lepší výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem.
Příspěvkové organizace mají navrženy příděly do fondů ze zlepšeného hospodářského výsled-
ku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací 
porovnáno s účetními výkazy za rok 2014 a nebyly shledány rozdíly.
Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující:
Základní škola Litvínovská 500 
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 4.819,56 Kč, z doplňkové činnosti 
294.856,80 Kč. Celkový objem 299.676,36 Kč na částku k tvorbě fondů:
fond odměn ….……….239.740,00 Kč
fond rezervní ………… 59.936,36 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na údržbu zeleně …...............................................................…………15.000,00 Kč
- na výuku angličtiny .......................................................................53.500,00 Kč
- z fondu rezervního nevyčerpané prostředky z roku 2013 na výuku angličtiny...8.900,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Základní škola Litvínovská 600
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 0 Kč, z doplňkové činnosti 491.692,74 Kč. 
Celkový objem 491.692,74  Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……………200.000,00 Kč
fond rezervní …………..291.692,74 Kč
Vyúčtování účelových prostředků - účelové prostředky byly vyčerpány
Základní škola Novoborská 371
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 50.181,46 Kč, z doplňkové činnosti 
210.292,00 Kč. Celkový objem 260.473,46. k tvorbě fondů:
fond odměn …….............202.832,00 Kč
fond rezervní …....……….57.641,46 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede nedočerpané prostředky na výuku angličtiny ................... 6.933,00 Kč, 
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Základní škola Špitálská 789
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 112.107,80 Kč, z doplňkové činnosti 
179.617,50 Kč. Celkový objem 291.725,30 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …...………231.725,30 Kč
fond rezervní …....….…. 60.000,00 Kč

     b) do rozpočtu hlavního města Prahy  c e l k e m  11 271 876,20 Kč 
-  vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r. 

2014 (pol. 4121,4221) 
 

11 264 943,20 Kč 
 

-  doplatky podílu místních poplatků 6 933,00 Kč  

-  dokrytí vynaložených nákladů na volby do EP 
(ÚZ 98348) 

1 055 713,56 Kč  

-  dokrytí vynaložených nákladů na volby do 
Senátu PČR a zastup. obcí (ÚZ 98187) 

1 007 403,55 Kč  
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Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané neinvestiční příspěvky………………………9.772,24 Kč
a nedočerpané prostředky z investičních dotací …………………….......…………121.823,00 Kč
Ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Kč, z doplňkové činnosti 273.221,32 Kč. 
Celkový objem ………..273.221,32 Kč  k tvorbě fondů: 
fond odměn ….…………75.000,00 Kč
fond rezervní ….. ……..198.221,32 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na kustoda ....... 30.856,77 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ Kovářská
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 261.317,29 Kč, doplňková činnost nebyla reali-
zována.
Celkový objem 261.317,29 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………180.000,00 Kč
rezervní fond ……. ..81.317,29 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na velké opravy ……….............................................................…………91.804,00 Kč
- na servis výtahů .................... .........................................................6.170,30 Kč
- na revize.......................................................................................21.042,10 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ Litvínovská 
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 178.621,11 Kč, z doplňkové činnosti 
15.636,00 Kč. Celkový objem 194.257,11 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………..…110.000,00 Kč
rezervní fond …...….…84.257,11 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na velké opravy .. 3.196,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ Novoborská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 397.345,01.Kč, z doplňkové činnosti 
17.520,00 Kč. Celkový objem 414.865,01 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………100.000,00 Kč
rezervní fond …...…314.865,01 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na revize……………19.047,16 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ Pod Krocínkou
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 4.326,24 Kč, doplňková činnost nebyla realizová-
na.
Celkový objem 4.326,24 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………........0,00 Kč
rezervní fond ……..…4.326,24 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli:
-  nedočerpaný neinvestiční příspěvek na revize……………........…1.614,80 Kč
- nedočerpaný neinvestiční příspěvek na servis výtahů……..…………832,50 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ Šluknovská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 184.801,75 Kč, z doplňkové činnosti 
17.868,00 Kč. Celkový objem 202.669,75 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………162.135,80 Kč
rezervní fond ……....…40.533,95 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
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- na velké opravy ………..............................................................…………8.684,00 Kč
- na revize........................................................................................5.952,50 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ U Nové školy
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 324.796,81 Kč, z doplňkové činnosti 
22.520,00 Kč.
Celkový objem 347.316,81 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ……….…220.000,00 Kč
rezervní fond ….……127.316,81 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na revize……..……13.968,30 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ U vysočanského pivovaru
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 491.261,20 Kč, z doplňkové činnosti 7.568,00 Kč. 
Celkový objem 498.829,20 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ……...……200.000,00 Kč
rezervní fond …......…298.829,20 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek 
- na vybavení přípravných kuchyněk …..................................................……70,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ Veltruská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 274.322,22 Kč, z doplňkové činnosti 
37.876,00 Kč. Celkový objem 312.198,22 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ……….….....170.000,00 Kč
rezervní fond …...........142.198,22 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na velké opravy ………..............................................................…………1.357,00 Kč
- na servis výtahů .............................................................................4.637,78 Kč 
na revize.................................................................................................9.628,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
MŠ Kytlická
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 196.436,86 Kč, doplňková činnost nebyla 
realizována.
Celkový objem 196.436,86 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………......…145.000,00 Kč
rezervní fond …..….........51.436,86 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na výuku angličtiny ……….........................................................…………4.200,00 Kč
- na vybavení speciální třídy ...............................................................7.282,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum
Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 117.025,25 Kč.
Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 204.572,80 Kč a je rozdělen takto:.
Pokrytí ztráty z hlavní činnosti ………117.025,25 Kč 
Fond odměn  …………………………......... 17.500,00 Kč
Fond rezervní …………….......…….…….. 70.047,55 Kč
Středisko sociálních služeb
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 644.255,85 Kč, v doplňkové činnosti bylo 
dosaženo zisku 297.262,12 Kč. 
Celkový objem 941.517,97 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …...……..……730.000,00 Kč
fond rezervní ……. ……….211.517,97 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
organizace odvede zřizovateli 
- nedočerpané účelové investiční prostředky………….............……20.599,00 Kč
- tržbu z prodeje svěřeného majetku ................................... 18.000,00 Kč
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Přehled fi nančního vypořádání příspěvkových organizací a rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku do fondů
            v tis. Kč

Devátá rozvojová a.s.
Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150.000,- Kč na zajištění 
provozu, údržby a oprav podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2014. Z uvedené 
dotace vyčerpala 53.088,00 Kč na úhrady elektrické energie a 96.000,00 Kč za úklid
organizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpané prostředky…………………912,00 Kč

Ostatní fi nanční vypořádání
Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
  - vyrovnání výdajů z konce roku  47.442,70 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 předpokládané výši osobních 
výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsled-
ku hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního 
účtu zpět do rozpočtu. Ve výplatách na prosinec 2014 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 
391.932,00. Kč méně než činil plán, z toho: 
 - nevyčerpané osobní výdaje 
  – hlavní činnost  606.841,00 Kč
              - projekt INVOLVE 2.661,00 Kč
 - náhrada z účtů
              - projekt CITY REGIONS 537,00 Kč
  - projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS 1,00 Kč
 - snížení o poplatky 220,00 Kč
 - osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti  216.812,00 Kč
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje
Hospodářský výsledek za rok 2014 …………….......................... ………100.049.132,90 Kč

Příspěvková 
organizace 

Hospodářský výsledek Příděly do fondů 
Odvod 

zřizovateli  hlavní činnost doplňková 
činnost 

celkem k 
rozdělení Fond odměn  Rezervní fond  

Základní školy              
Litvínovská 500 4 819,56 294 856,80 299 676,36 239 740,00 59 936,36 77 400,00 

Litvínovská 600 0,00 491 692,74 491 692,74 200 000,00 291 692,74 0,00 

Novoborská  50 181,46 210 292,00 260 473,46 202 832,00 57 641,46 6 933,00 
Špitálská  112 107,80 179 617,50 291 725,30 231 725,30 60 000,00 131 595,24 
Na Balabence  0,00 273 221,32 273 221,32 75 000,00 198 221,32 30 856,77 
Mateřské školy             

Kovářská 261 317,29 0,00 261 317,29 180 000,00 81 317,29 119 016,40 
Litvínovská 178 621,11 15 636,00 194 257,11 110 000,00 84 257,11 3 196,00 
Novoborská 397 345,01 17 520,00 414 865,01 100 000,00 314 865,01 19 047,16 
Pod Krocínkou 4 326,24 0,00 4 326,24 0,00 4 326,24 2 447,30 
Šluknovská 184 801,75 17 868,00 202 669,75 162 135,80 40 533,95 14 636,50 

U Nové školy 324 796,81 22 520,00 347 316,81 220 000,00 127 316,81 13 968,30 
U Vys. pivovaru 491 261,20 7 568,00 498 829,20 200 000,00 298 829,20 70,00 
Veltruská 274 322,22 37 876,00 312 198,22 170 000,00 142 198,22 15 622,78 
Kytlická 196 436,86 0,00 196 436,86 145 000,00 51 436,86 11 482,00 
              
Divadlo GONG -117 025,25 204 572,80 87 547,55 17 500,00 70 047,55 0,00 
Středisko soc. 
služeb 

644 255,85 297 262,12 941 517,97 730 000,00 211 517,97 38 599,00 

Celkem 3 007 567,91 2 070 503,28 5 078 071,19 2 983 933,10 2 094 138,09 484 870,45 
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Finanční vypořádání se SR a rozpočtem HMP.........................................  – 
9.208.759,09 Kč
Financování rozpočtu na rok 2015..................................................... .... – 
49.261.600,00 Kč
Převod na účet FRR…………………………………………………… 41.578.773,81 Kč
Vypořádání příjmů z daru
Městská část Praha 9 uzavřela v roce 2014 smlouvu o poskytnutí daru od Cirkusu King ve výši 
20.000,- Kč, tyto prostředky byly omylem uhrazeny na účet hospodářské činnosti, částku je 
nutné převést z účtu hospodářské činnosti do hlavní činnosti roku 2015. 

Rekapitulace fi nančního vypořádání 
Zdroje:
Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF) 2.063.117,11 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ 485.782,45 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu 608.744,00.Kč
Vypořádání příjmu z daru 20.000,00 Kč
Zdroje celkem 3.177.673,56 Kč
Potřeby:
Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP 11.264.943,20 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP 6.933,00 Kč
Potřeby celkem 11.271,876,20 Kč 
Rozpočtová opatření roku 2015 vyplývající z fi nančního vypořádání za rok 2014
Navýšení objemu příjmů 
 převod do rezervy rozpočtu:
Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ 485.782,45 Kč
tržba z prodeje svěřeného majetku – odvod do hospodářské činnosti  -18.000,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu – nedočerpané mzdy 12/14  606.841,00 Kč
Vypořádání příjmu z daru 20.000,00 Kč
Úprava rozpočtu ostatních výdajů
Vypořádání depozitního účtu – projekt INVOLVE +  2.661,00 Kč
  projekt City regions -  537,00 Kč
  projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS -  1,00 Kč
Celkem 1.096.746,45 Kč
Převod z účtu ZF na ZBÚ:
Vyrovnání výdajů z konce roku 47.442,70 Kč
Převod z účtu hospodářské činnosti na ZBÚ:
Převod příjmu z daru 20.000,00 Kč
Převod ze ZBÚ na  účet FRR
Tvorba FRR 41.578.773,81 Kč
Mimorozpočtové prostředky
Převod z hospodářské činnosti na depozitního účtu:
Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2014  216.812,00 Kč

Vyhodnocení činnosti exekutora OE za rok 2014
Za období od 1.1. 2014 do 31.12 .2014 bylo exekutorem provedeno celkem 570 pokusů 
o výkon rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla  bylo ukončeno realizací 131 exekučních spisů 
a  vymožena celková částka 313 102,-Kč
V roce 2014 došlo v pěti  případech k soupisu movitého majetku dlužníka. V 38 případech 
nebyly u dlužníků nalezeny postižitelné movité věci. Bylo vedeno 32 exekučních spisů, kdy 
dlužníci splácí podle stanoveného splátkového kalendáře. Dále bylo vedeno 197 případů, kdy 
dlužník na uvedené adrese nebydlel a nebyl znám jeho pobyt. Z těchto důvodu ekonomický 
odbor spolupracoval s odborem OOS ÚMČ Praha 9, orgány Policie ČR, Cizinecké policie ČR. 
Při zjištění nového bydliště je prováděn opětovný pokus výkonu rozhodnutí. V roce 2014 se 
opět zvýšil počet pohledávek k vymáhání prodejem movitých věcí a to především ze strany 
odboru OOS ÚMČ Praha 9.
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Školství
Mateřské školy

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 
Zápisy, tj. odevzdání vyplněných žádostí a dokladů, do mateřských škol zřizovaných 
Městskou částí Praha 9 proběhly 12. února 2014 od 14.00-19.00 a 13. února 2014 
od 15.00-17.00 v budovách mateřských škol.
Stejně jako v minulých letech jsou děti přijímány podle Pravidel pro přijímání do 
mateřské školy, kde nejdůležitějším kritériem je trvalý pobyt dítěte a alespoň jed-
noho z rodičů (zákonných zástupců) na území MČ Praha 9, tj. Vysočany, Prosek, 
část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína. 
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky s trvalým pobytem dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce 
na území MČ Praha 9.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které k 31. 8.2014 dosáhnou věku 
nejméně tří let. Důvodem je zajištění bezpečného provozu třídy mateřské školy 
a zvládnutí nároků školního vzdělávacího programu. Děti mladší tří let mohou být 
přijaty pouze v případě volné kapacity.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pravidla přijímání vydaná 
mateřskou školou.
V roce 2013 došlo k rekordnímu navýšení počtu míst v mateřských školách 
na „devítce“ o 339 míst. Vznikly nové třídy v ZŠ a MŠ Na Balabence, v MŠ U 
Nové školy, v MŠ U Vysočanského pivovaru a MŠ Kytlická.  Současnou kapacitu 
mateřských škol tvoří 1453 míst.
Počet volných míst pro školní rok 2014/2015 se odvíjí od počtu předškoláků a dětí 
s odkladem povinné školní docházky, kteří odejdou do základních škol. Pro potřeby 
rodičů zveřejňujeme orientační odhady počtu volných míst. V závislosti na počtu 
odchozích předškoláků však může dojít ke  změnám.
Podrobná pravidla, seznam dokladů nezbytných pro zápis a formuláře ke stažení   
byly zveřejněny na webových stránkách mateřských škol. 

Předběžná volná místa v mateřských školách od září 2014 

Mateřská škola Předpokládaný počet volných míst od září 2014 

MŠ Kovářská 35 
MŠ Litvínovská 490 45 
MŠ Novoborská 50 
MŠ Pod Krocínkou 40 
MŠ Šluknovská 60 
MŠ U Nové školy 24 
MŠ U Vys.pivovaru 94 
MŠ Veltruská 65 
MŠ Balabenka 2 
MŠ Kytlická 14 
Celkem 429 
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Mateřské centrum a miniškolička Srdíčka

Občanské sdružení Srdíčka vzniklo v roce 2012 s původním záměrem pomoci rod-
inám, jejichž děti se nedostaly do mateřské školy. V dnešní době však velkou 
pozornost a podporu věnuje znevýhodněným dětem a rodinám, kterým se snaží 
pomoci v jejich snaze o kvalitnější život. 
Služby občanského sdru-
žení jsou určeny nejen 
běžným rodinám, ale 
také rodinám s dětmi, 
které se ocitnou v ne-
příznivé životní situaci. 
Miniškolička nabízí indi-
viduální přístup ke kaž-
dému dítěti s celoden-
ním provozem od 7 do 19 
hodin. Mateřské centrum 
v odpoledních hodinách 
dává možnost zázemí pro 
vzájemné setkávání se 
maminek a dětí v před-
školním věku, a tím od-
straňování izolovanosti 
žen na mateřské do-
volené. Mateřské centrum slouží k předávání zkušeností, pomoci při výchově a 
péči o děti, ale také dává možnost k získávání prvních zkušeností pro malé děti 
v začleňování se do dětského kolektivu prostřednictvím her a zájmové činnosti 
absolvované společně s maminkou. 
Občanské sdružení Srdíčka se snaží pomoci rodinám překonat také případné obtíže 
související s výchovou jejich dětí a zaměřuje se rovněž na organizování přírodních 
pobytů a aktivit pro děti i rodiče. O letošních letních prázdninách nabízí přírodní 
pobyty v čisté horské přírodě s bohatým programem na téma „Indiánské léto“. 
Sdružení se zaměřuje také na víkendové akce a pobyty – od tábornických až 
po vzdělávací, a to jak pro znevýhodněné děti a rodiny, tak i pro širší veřejnost. Snaží 
se tak o propojení funkčních i nefunkčních rodin. Cíleně se snaží ovlivňovat způsob 
života zdravotně či jinak znevýhodněných dětí a zapojení se všech zúčastněných 
do radostí života. 

Dráček dětem ukazuje, jak se v životě neztratit
„Dráček“ – tak se jmenuje nová Mateřská škola v Kytlické ulici na Proseku, která 
byla zprovozněna v říjnu loňského roku, a jejímž zřizovatelem je Městská část Pra-
ha 9. Vznikla kompletní 
rekonstrukcí části ob-
jektu, v němž sídlí také 
soukromá základní ško-
la. Za devět milionů ko-
run získala Praha 9 dal-
ších sto nových míst 
ve čtyřech třídách. Ře-
ditelkou školky je Bc. 
Monika Mothejzíková.
Paní ředitelko, před-
stavte nám vaši škol-
ku.
Školka Dráček je pro 
sto dětí, které jsou 
rozděleny ve čtyřech 
třídách. Každá třída má 
své zaměření a tomu je 

Děti z o.s. Srdíčka na výletě

Mateřská škola Dráček v Kytlické ulici Š
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přizpůsoben i její design. Takže „Myšky“ najdete na louce, „Lvíčata“ v ZOO, „Med-
vídky“ v lese a „Ovečky“ na farmě. Chtěli jsme, aby se třídy vizuálně lišily, protože 
stavebně jsou zcela stejné. 
Dráček je úplně nová školka, vy jste její první ředitelka. Přišla jste – jak se 
říká – k hotovému, nebo jste se také na konečném vzhledu tříd podílela?
Do posledních úprav školky jsem mohla mluvit, což bylo skvělé. Stavba se kolau-
dovala v září loňského roku, já do funkce nastoupila 1. července. Měla jsem 
možnost ovlivnit to, co se týkalo především vnitřních úprav – barvy ve třídách, na 
chodbách, vybavení nábytkem… 
Takže hned po nástupu na nové místo jste se z pedagoga změnila na ar-
chitekta. Co pro vás bylo nejtěžší?
Zakreslit do plánů, jaký nábytek chceme kde mít. Nejsem bytový architekt 
a projekty na papíře pro mě byly opravdu těžké. 
Ale myslím, že se docela zadařilo. Všechno os-
tatní pak byla velká radost. Komu se poštěstí, 
že může začínat v novém a navíc vytvořeném 
podle jeho představ. Koncem srpna nastoupi-
ly kolegyně, takže mi také hodně pomáha-
ly. Musím říci, že spolupráce se zřizovatelem 
školky, Městskou částí Praha 9, je velmi radost-
ná. Je to dané tím, že na radnici sedí odborníci 
a snaží se ředitelkám pomoci, najít řešení každého 
problému, i když ne všechno se podaří vyřešit 
okamžitě. Kdo to nezažil, nepochopí.  
Jak máte rozdělené děti ve třídách?
Vzhledem k tomu, že se zápis dětí do naší školky 
konal až začátkem října 2013, nastoupilo padesát 
dětí tříletých. Ty tvoří dvě třídy, další dvě třídy 
jsou složeny z dětí ve věku od 3,5 do 4,5 až 
6 let. 
Je práce s takto malými dětmi těžší?
Práce s tříletými je sice o něco náročnější, na druhou stranu vám doslova visí na 
rtech. To předškoláci mají předškolní pubertu a učitelky už pro ně nejsou taková 
autorita.
Podle jakých výchovných plánů postupujete?
Máme školní vzdělávací plán, který je nastaven tak, abychom v dnešní moderní 
době zcela neignorovali moderní technologie – k výuce máme interaktivní tabuli, 
dva magic boxy, ale také chceme děti vracet ke kořenům. Chceme, aby věděly, 
že nic nevzniká samo, třebaže rohlík sám nevypadl z pekárny, ale že za vším je 
spojení lidského umu a přírody. Ukazujeme dětem například jednotlivá řemesla, 
zaměřujeme se na ruční práce, aby si k nim našly vztah, aby pochopily, že pro život 
jsou důležité nejen informace, ale také manuální zručnost. Není nic krásnějšího, 
než když dokážete v dětech vyvolat vztah k věcem, aby si jich vážily a dokázaly si 
vážit i práce. 

Co by mělo dítě umět, než jde do školky
Možná se vám zdá, že září – tedy nástup do mateřské školy – je ještě daleko, ale 
na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že se dítě potřebné dovednosti nenaučí 
hned. 
Určitě mnohé z nich bez problémů zvládá, ale některé si asi bude muset ještě 
osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete ve větší pohodě 
a usnadníte tak vašemu dítěti bezproblémový vstup do školky. Co by tedy mělo 
znát a umět?
• Své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce (poznat své  
 věci)
• Samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné)  
• Najíst se lžící a pít ze skleničky a z hrnečku 
• Obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou 
 zapnout zip, knofl íky, zavázat tkaničky a podobně) 
• Umýt si ruce, utřít si je do ručníku, vyčistit si zuby 

Bc. Monika Motejzíková
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• Vysmrkat se a používat kapesník 
• Uklidit si své věci, hračky a další 
• Bez problémů chodit po schodech
• Je dobře, když umí vyjádřit své pocity a potřeby, tedy vše, co si přeje 
 a potřebuje

Nová třída v Mateřské škole Kytlická
V letních měsících proběhla výstavba nové třídy v Mateřské škole Kytlická. Je 
určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy těm, pro které může 
být pobyt ve větším dětském kolektivu spojen s výraznějšími obtížemi. Nebudou 
sem však v žádném případě zařazovány děti s mentálním postižením, pro něž jsou 
zřizovány speciální mateřské školy.

Piráti na Pětistovce – akce Děti dětem
Každoroční akce pro malé žáčky Základní školy Litvínovská 500 (z prvních a 
přípravných třídy) a děti z mateřské školy Litvínovská 490 se nesla letos v 
dobrodružném duchu. 
Konala se v pondělí 2. června 2014 dopoledne venku na hřišti. Na děti čekaly úkoly 
pod dohledem méně či více drsných pirátů, kteří připravili opravdu vekou škálu 

různých aktivit. Tuto akci vždy 
připravují žáci devátých tříd a 
pomocníky jim jsou dobrovol-
níci ze tříd osmých. Letos je 
inspirovali „Piráti z Karibiku“.  
Počasí se velmi vydařilo. Svítilo 
sluníčko a tak se děti vyřádily 
v závodech v pytlích, lovení 
rybiček, házení šiškami na 
cíl, hádání různých předmětů 
aj. Také pozorovaly s úžasem 
pokusy - jak se dají vytvářet 
a měnit různé barvy pomocí 
jednoduchých látek kolem nás 
(ocet, kyselé zelí, sůl, soda aj.). 

Všichni si odnesli dobrou náladu a samozřejmě nechyběly odměny pro každého. 
Kompletní fotodokumentaci z této akce můžete zhlédnout na webových stránkách 
školy.
Eva Cílková, učitelka v ZŠ Litvínovská 500

Z pohádky do pohádky
Mateřská škola Pod Kro-
cínkou uspořádala na jaře 
výtvarnou soutěž pro děti 
z mateřských škol a jiných 
předškolních zařízení na 
území Prahy 9. 
Vybrat nejlepší výtvory 
byl těžký úkol, protože 
všechny práce byly krás-
né. Ocenění malých autorů 
proběhlo 5. června 2014 v 
obřadní síni vysočanské 
radnice. Velký dík patří 
učitelkám z MŠ Pod Kro-
cínkou Markétě Pechové 
a Marcele Durdové za kom-
pletní organizaci soutěže.

Oceněné děti v soutěži Z pohádky do pohádky Š
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Mateřskou školu U Nové školy zdobí nové dopravní hřiště

Hřiště vzniklo v prázdninových měsících a bude sloužit 125 klukům a holčičkám
v MŠ U Nové školy ve Vysočanech.

Kreativní mateřská škola Veltruská

Kreativní mateřské školy je název projektu, s nímž před třemi lety přišli v Mateřské 
škole Veltruská. První ročník se konal jako prodejní výstava hraček, didaktických 
pomůcek, výtvarného a kreativního materiálu nejen pro děti z mateřských škol, 
družin a dětských klubů, ale i pro tvořivé ruce dospělých. Loni a především pak 
letos už nad prodejní výstavou hrály prim přednášky na témata, která nejvíce trápí 
pedagogické pracovníky i rodiče dětí. Akce se uskutečnila 7. a 8. října 2014.
„Před lety existoval projekt „správná hračka“, který představoval kvalitní hračky 
rozvíjející dětskou tvořivost, fantazii, zručnost. Vzpomněli jsme si na něj, když 
za námi stále častěji chodili rodiče pro radu, kde mají koupit hračky, s nimiž 
si děti hrají ve školce. V kamenných obchodech je totiž většinou nemívají,“ 
vzpomíná ředitelka MŠ Veltruská Renata Šibravová na impuls, který odstar-
toval akci Kreativní mateřské školy, a pokračuje: „Hračky, ale i dekorace, nebo 
nábytek, který splňuje všechna potřebná kritéria, školky nakupují od spe-
cializovaných prodejců. Konkrétně školka Veltruská dlouhodobě spolupracuje 
s Ivanou Hlasivcovou z Do-
davatelského servisu s. r. o. 
z Prahy 6. Spolu s ní také 
Kreativní mateřskou školu or-
ganizujeme.“
Loni prodejní výstavu hraček 
a výtvarných pomůcek do-
provázely přednášky, letos už 
odborné přednášky pro peda-
gogické pracovníky tvořily 
základ projektu Kreativní 
mateřské školy 2014. 
„Přednášeli odborníci z řad 
pedagogů, psychologů, logo-
pedů a byly mezi nimi takové 
kapacity jako PaedDr. Hana 
Žáčková nebo PaedDr. Yveta Heyrovská, na jejíž přednášky o grafomotorice se 
hned tak nedostanete,“ dodává Renata Šibravová. Přednášek se letos zúčastnily 
na dvě stovky posluchačů, především ředitelek a učitelek mateřských škol z celé 
Prahy i části Středočeského kraje. A hodnotily je velmi kladně. 
„Ráda bych poděkovala za výbornou spolupráci jednotlivým pedagogům, personálu 
naší školky, rodičům a Ivaně Hlasivcové, která je takovým motorem celé akce. Bez 
vzájemné koordinace by nebylo možné projekt Kreativní mateřské školy uskutečnit, Š
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protože se zásadně dotýká i provozu školky, kdy na přednášky a výstavu musíme 
uvolnit tři třídy a přizpůsobit tomu výuku ve školce.“

O čem se ve Veltruské přednášelo?
Mechanismy vzniku agresivního nebo nevhodného chování dětí předškol-
ního věku
Problémové chování předškoláků a jejich emocionální problémy jsou tématem, na něž 
ani odborníci nemají jednotný názor. S těmito problémy se v dnešní době setkáváme 
téměř denně. Posluchači dis-
kutovali a společně hledali ře-
šení, jak pomoci dětem, ro-
dičům, ale i pedagogům v ma-
teřských školách. Na před-
nášce zazněly odpovědi na o-
tázky: Co je to dětská agre-
sivita a co ji vyvolává. Co 
dělat, abychom agresivitu 
u předškolních dětí elimino-
vali. Přednášející: PaedDr. 
et Mgr. Hana Žáčková

Děti se specifi ckými vzdě-
lávacími potřebami v běžné 
mateřské škole
Mnohé děti se ve školce pro-
jevují jinak, než jsme zvyklí - často nekomunikují, nezapojují se do společných 
činností, neumí navazovat vztahy s vrstevníky. Jak k nim přistupovat, jak s nimi 
pracovat a kdo nám v tom může pomoci?
Cílem přednášky bylo seznámit účastníky s nejčastějšími příčinami specifi ckých 
vzdělávacích potřeb u dětí v předškolním věku (PAS - poruchy autistického spektra, 
opožděný psychomotorický vývoj, vývojová dysfázie, ADHD).
Přednáška nabídla konkrétní pedagogické postupy pro práci s těmito dětmi 
a přiblížila integraci nejen jako pojem, ale také jako proces. Přednášející: 
Mgr. Jana Nermutová

Odlišení syndromu ADHD od poruch chování
ADHD – diagnóza, jejíž určení náleží odborníkům a není jednoduchou záležitostí. 
Takto postižené děti často bývají nepochopené svým okolím. Jejich největší pro-
blém je udržení pozornosti, trpí nadměrnou aktivitou a impulzivitou. Učitelky 
v mateřských školách mohou být první, které tyto problémy zaznamenají. Naproti 
tomu se ale stále častěji setkáváme s dětmi, které nerespektují autority, nedodržují 
pravidla, jsou sobecké, neschopné v klidu řešit problémové situace, „jsou ne-
zvladatelné“. Jak přistupovat k těmto dětem? Přednášející: PaedDr. et Mgr. Hana 
Žáčková

Jak v mateřské škole zmapovat školní připravenost dětí na ZŠ?
Účastníci se na workshopu seznámili s materiály, které lze v mateřské škole využít 
nejen k mapování školní připravenosti dětí na ZŠ, ale zároveň i jako pracovní 
materiály pro rozvíjení funkcí potřebných pro úspěšný vstup do základní školy. 
Přednášející: PaedDr. Drahomíra Jucovičová et Mgr. Lenka Křapková

Opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie v MŠ
Během přednášky byli posluchači seznámeni s problematikou terminologie, dia-
gnostiky a diferenciální diagnostiky. Větší pozornost však byla věnována spe-
cifi ckým projevům dětí s opožděným vývojem řeči a především vývojovou dysfázií 
a možnostem, jak těmto dětem v prostředí běžné MŠ pomoci. Účastníci přednášky 
se rovněž seznámili s vhodnými materiály, dobrými zkušenostmi z praxe a se za-
jímavými kazuistikami. 
Přednášející: PaedDr. Irena Vacková - klinický logoped, speciální pedagog Š
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Syndrom vyhoření a co s ním
Milujete svoji práci, vydáváte 
ze sebe maximum, protože 
práce je pro vás koníčkem? 
Máte pocit, že jste přímo 
stvořena pro práci pedagoga 
v mateřské či základní škole… 
Pomine toto období, může 
i vás postihnout syndrom 
vyhoření?
Přednáška se zabývala otáz-
kami: Riziko vyhoření v peda-
gogické profesi. Ohrožení jed-
inci a prevence vyhoření. Co 
znamená vyhoření. Musíme 
vyhořet všichni? Vyhoření a 
muži a ženy. Čím jsou ohroženi učitelé. Přednášející: PhDr. Iva Štětovská, PhD.

Jak ulehčit práci ředitelky mateřské školy (školní řád a bezpečnost, zápisy 
do MŠ, integrace v MŠ)
• Zápisy do mateřských škol – každoroční problém většiny mateřských škol
• Integrace dětí – mnohdy noční můra ředitelek
• Školní řád – co doplnit do Školního řádu?
• Bezpečnost – jak ochránit sami sebe?
Přednášející: Jarmila Kotrbová
Jak vzájemně spolupracovat v kolektivu a jak se motivovat k práci
Ředitelka mateřské školy musí mít představu, jakým směrem se mateřská škola, 
kterou řídí, bude vyvíjet. Mít kvalitní kolektiv je přání každé ředitelky. Lze toho 
dosáhnout, nebo je to jen představa? Přednášející: Jarmila Kotrbová
Rozvoj sociálního chování prostřednictvím pohybových aktivit
Seminář byl zaměřen na mož-nosti navazování, rozvíjení a upevňování kontaktů k jed-
notlivci a ke skupině prostřednictvím prožitků z pohybových aktivit. Účastníci se 
vnořili do pocitů, citů, přání a potřeb druhých a prožili si příslušnost ke skupině.
Přednášející: Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Komunikace s rodiči začíná u nás
Znám sama sebe, komunikace verbální, komunikace neverbální – řeč těla, typolo-
gie rodičů – spolupracující, úzkostní, agresivní, lhostejní, patologičtí.
Přednášející: PhDr. Ladislava Lažová
Dobrodružství v přírodě - environmentální výchova v mateřské škole
Vztah k přírodě, zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě 
a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné mateřské školy.
Přednášející: Eliška Léblová, DiS.  
Grafomotorika pro předškoláky a školáky z pohledu speciálního peda-
goga
Grafomotorické schopnosti dítěte ve školním věku významně ovlivňují psaní. 
Jestliže je grafomotorika neobratná, dítě může mít potíže s výukou psaní jednot-
livých písmen. K nápravě grafomotorických obtíží ve školním věku je potřebná 
pravidelná odborná pomoc, pravidelné uvolňovací cvičení, podpora a upevnění pra-
covních návyků.
Pedagogům mateřských škol a prvního stupně základní školy byl poskytnut uce-
lený náhled rozvoje grafomotoriky u předškolních dětí. Účastníci získali praktické 
zkušenosti odlišností psacích prostředků, z příkladů z praxe se dozvěděli, jak 
přistupovat k malému školákovi-výtvarníkovi individuálně. Reálně si také mohli 
vyzkoušet připravená grafomotorická cvičení, která pak mohou uplatnit ve své 
praxi. Přednášející: PaedDr. Yveta Heyrovská Š
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Tvoříme s dětmi pro radost 
– hrátky se vším možným
Obsah - fi gurky z dřevěných 
pilin, pohádkové postavičky 
z malých PET lahví, možnosti 
starých ponožek, nápady z pří-
rodních materiálů, tiskátka 
z provázků....
Posluchači se seznámili s ukáz-
kami nápadů dětských prací 
a sami si vyzkoušeli výtvar-
né činnosti z netradičních 
materiálů. Přednášející: Alena 
Pobudová

Základní školy

Úspěchy žáků ZŠ Novoborská
Žáci naší školy Novoborská 371 v tomto školním roce dosahují vynikajících úspěchů 
v nejrůznějších soutěžích. V mnohých se rovnají studentům gymnázií. Ovšem nej-
lépe si vedou v matematice. A nejde jen o jednotlivce. 
Například po třetí sérii semináře TAKTIK jako škola patříme mezi „TOP 20“ z 318 
škol přihlášených do soutěže v ČR a SR. V počtu přihlášených dětí jsme také na 
třetím místě.
Pod vedením paní učitelky Žákové se děti zapojily do projektu matematické soutěže 
se zápisem výkonu žáků na internet SPEEDMAT. Na prvních místech se umístilo 
několik žáků z 5. a 6. tříd.
Díky Tadeáši Janouškovi, Elišce 
Strakové a Anně Vyšehradské 
se naše škola umístila na 3. 
místě v Praze ve vědomostní 
soutěži Meridian. Pro svou 
třídu získali notebook, který 
jim předal Mgr. Michal Hájek 
– asistent ředitele.
Několik tříd se také zapojilo 
do projektu „Čtení pomáhá“, 
kterým získávají fi nanční 
částky a věnují je na některé 
z vybraných charit. Např. 
7150 Kč na výcvik pejska 
pro postiženého člověka, na 
speciální kolo pro maminku, 
která nemůže chodit. Je to 
nejen výborná motivace k četbě, ale i k empatii a snaze pomoci druhým.
Za stejně důležitou považujeme fyzickou aktivitu dětí. Zatímco probíhá celostát-
ní diskuse o zavedení třetí hodiny tělesné výchovy do základních škol, my ji 
ve svém vzdělávacím programu praktikujeme u 6., 7. a 8. ročníků již devátým rokem. 
Ve výkonnostních soutěžích dosahujeme tradičně skvělých úspěchů, dbáme však 
na zapojení co největšího počtu dětí do pohybových aktivit. Proto jsme naši školu 
přihlásili do projektu pořádaného ČOV „Česko se hýbe“, jehož součástí je olympi-
jský víceboj.
Děti také pokračují v „Adopci na dálku“. V tomto projektu získávají peníze sběrem 
papíru. Vanitha z Indie už zdárně svá studia dokončila a Manish, Moses a Deborah 
podpory stále využívají.
Pod vedením paní učitelky Hlávkové vydávají děti školní časopis, stejně tak vyšla 
už dvě čísla třídních časopisů. Jana Chalupová

Úspěšní žáci Základní školy Novoborská
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Výlet do Polska

Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ Lit-
vínovská 600 se ve dnech 17.-
18. června 2014 zúčastnili 
tematického zájezdu do Pol-
ska. 
Po dlouhé cestě autobusem 
jsme byli okouzleni krásou 
historického města Krakova 
s jeho dominantou – hradem 
Wavel. Po procházce městem 
jsme přejeli k solným dolům 
ve Věličce. Sestoupili jsme 
neuvěřitelných více než 600 
schodů do podzemí. Po ná-
ročném programu jsme se 
ubytovali v příjemném krakov-
ském hotelu. 

Druhý den byla prohlídka 
temnou minulostí 2. světové 
války. Vyprávění o hrůzách 
spáchaných nacisty, jakož i 
hmatatelné důkazy – pozů-
statky po zemřelých v kon-
centračním táboře Osvětim 
a Březinka byly natolik pů-
sobivé, že někteří nezadrželi 
slzy dojetí, jiní jen těžko 
zvládli celou prohlídku. 
Přestože se nám na zájezdu 
líbilo, těšili jsme se domů, 
protože 16 hodin strávených 
v autobusu bylo opravdu 
vyčerpávající.
Text a foto: Petra Kolářová a Eva Veličková

ZŠ Litvínovská 500 - rekonstrukce Sportovního centra
Ne každý je nastavený na špičkové sportovní výkony a organizovaný sport. Mnozí 
se chtějí hýbat a protáhnout tělo, když je hezky, nebo jsou v tom správném spor-
tovním rozpoložení. I na tyto vyznavače pohybu Městská část Praha 9 myslí.
Jedním z jejích posledních počinů v tomto směru je rekonstrukce Sportovního cen-
tra při ZŠ Litvínovská 500, kde byl v srpnu dokončen certifi kovaný minigolfový areál 

(původní zcela nevyhovoval). 
„Zahrát si tu minigolf může 
každý,“ říká místostarosta 
Prahy 9 Adam Vážanský a 
dodává: „Otevřený je pro ve-
řejnost, ale jeho kvality jistě 
ocení také špičkoví závod-
níci. A věřím, že zde v brzké 
době vznikne oddíl minigolfu 
a budou se tu pořádat i mezi-
národní turnaje.“
Vylepšení by se měly dočkat 
také další sportovní areály při 
základních školách na devít-
ce, do nichž má veřejnost pří-
stup. Minigolf ve Sportovním centru ZŠ Litvínovská 500 Š
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Cestu si snad  znovu najdou lidé také na staré hřiště v Podviní. Škvárovou plochu 
nahradí trávník, který lépe splňuje nároky amatérských sportovců. S výsadbou se 
začne, hned jak odjedou kolotoče. 

„Nestavební povolení získal nový skatepark 
pod estakádou, kam budou moci chodit 
příznivci této adrenalinové zábavy a nebu-
dou nikoho rušit,“ dodává Adam Vážanský. 
„Dohlížíme, aby součástí skateparku byly ta-
kové prvky v takové kvalitě, o které budou 
mít mladí skateboardisté opravdu zájem.“ 
Že cvičit může skutečně každý, ukazuje devátá 
městská část spolu s občanským sdružením 
Devítka v pohybu. Na Fitness stezce Rokytka 
ve Vysočanech, ale i na dalších venkovních 
cvičištích v Praze 9, organizuje nejrůznější 
veřejné tréninky pod vedením profesionál-
ních instruktorů. A nezapomíná přitom ani 
na maminky s malými dětmi nebo seniory.
Hřiště, venkovní cvičiště, sportovní prvky 
v přírodě… na první pohled se jedná o jed-
noduché záležitosti. Ovšem i jejich pořízení 
a následná údržba stojí peníze. „Spolupracu-
jeme proto se sportovními kluby jako Pragou 
Vysočany, AC Sparta Praha, SK Prosek, Sokol 
Vysočany, Sokol Prosek, Spartak Hrdlořezy, 
občanskými sdruženími a sportovně-záj-
movými spolky a pomáháme s udržením 

sportovních areálů, aby zde mohli sportovat všichni, kteří o to mají zájem,“ dodává 
Adam Vážanský. „Už mnoho let například udržujeme systém podpory formou dotací, 
včetně dotací provozovatelům nebo nájemcům sportovních zařízení. Finanční pod-
poru rozdělujeme podle transparentního vzorce, který zohledňuje nejen náročnost 
provozu, ale také počet lidí, kteří se tomu kterému sportu věnují a úspěšnost 
mladých sportovců. Provozovatelé sportovišť tak nemusí zvyšovat poplatky a spor-
tování se stává dostupné každému.“

Projektové dny v prvních třídách ZŠ Litvínovská 600
Naši prvňáčci prožili v letošním roce své první projektové dny. Uzavřeli společně 
s p. učitelkami velký okruh v prvouce na téma Podzim v přírodě.
Strávili příjemné dopoledne v Ďáblickém háji, kde pozorovali stromy, keře a zví-
řátka v lese a především 
změny v přírodě před nad-
cházející zimou. Vyslechli si 
zajímavou pohádku o tom, 
proč modřín jako jediný je-
hličnatý strom opadává. Ur-
čitě si vzpomenou na vílu 
spící pod modřínem, který 
ji přikryl svým jehličím, aby 
nezmrzla. V pátek společně 
vytvořili krásné obrazy lesa, 
kde využili ve skupinové prá-
ci lepení obrázků, kreslení 
a koláže.
Všichni měli radost z pří-
jemně prožitých dnů a vý-
sledků svého společného 
snažení. 
Mgr.Kateřina Lucáková

Místostarosta Adam Vážanský

Prvňáčci na projektovém dnu Š
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Around the world in one day

6. 11. 2014 se žáci Základní školy Špitálská zúčastnili 3. ročníku soutěže v anglic-
kém jazyce „ AROUND THE WORLD IN ONE DAY“, kterou pořádá Soukromá ZŠ 
Univerzum s.r.o., Praha 9 ve třech kategoriích. Žáci ZŠ Špitálskáa vyhráli hned 
za žáky ZŠ Univerzum dvě 2. místa a 3. místo.
 I.kategorie: 4. třídy – Eliška Zelinková, Veronika Vosecká, Lily Huong Mac 
(100% úspěšnost ve čtení, poslechu, psaní a konverzaci), Krč Hai Nam – 2. místo
 II.kategorie: 7. třídy - Sebestyenová, Bascová, Kopová, Kučerová – 3.mís-
to
 III. kategorie: 9.třídy – David Červený, Karolína Kurcová (100% úspěšnost 
ve čtení, poslechu, psaní a konverzaci), Vilém Pechal, Jan Kocián – 2.místo
Žáci společně soutěžili v týmu ve třech částech soutěže:
 a) v testové části - v poslechu rodilého mluvčího, v psaní, čtení, konverzaci
 b) ve výtvarné části – tvorba plakátu – kdy, kde a proč je ve škole zábava 
„Fun at school“
 c) v zábavné části – kvíz – zábava v anglicky mluvených zemích
Získané body se hromadně sčítaly v týmu spolu s vytvořeným výtvarným pro-
jektem. Odborná porota složená z vyučujících AJ a rodilého mluvčího hodnotila 
výsledky, které byly následně slavnostně vyhlášeny moderátorkou a modelkou 
Janou Štefánkovou, která si na pomoc při rozdávání cen přizvala ještě slavného 
českého tenistu Radka Štěpánka, herečku Ivanu Jirešovou, herce Pavla Nečase a 
sportovkyni – tyčkařku Jiřinu Ptáčníkovou. Děti byly odměněni věcnými cenami, 
diplomy a autogramy.
Na rozdíl od 7 hodinové dotace AJ týdně na ZŠ Univerzum se v ZŠ Špitálská 
angličtina vyučuje pouze 3 hodiny týdně, a proto dvě druhá místa jsou pro školu 
velkým úspěchem. 

Střední školy
Přehled soukromých středních škol v MČ Praha 9

Gymnázia
Gymnázium Jaroslava Seiferta
Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

Gymnázium Jaroslava Seiferta je školou, kde stu-
denti získávají nejen vynikající akademické vzdělání, 
ale také prožívají výjimečných 8 let života, během 
kterých dospívají v sebevědomé, tvůrčí, samostatné 
a odpovědné osobnosti.

Nabízí: Výjimečný učební plán, vynikající pedagogický sbor, motivovaní studenti, 
otevřené a tvůrčí prostředí.
Opírá se o čtyři pilíře:  
    • tradice a kvalita českého školství spolu s moderními vyučovacími metoda 
 mi
    • široká škála volitelných předmětů, zahraniční výměny, bohatá mimoškolní  
 činnost
    • absolventi pokračující ve vysokoškolském studiu na českých i zahraničních  
 univerzitách
    •  vzájemný respekt, příjemná školní atmosféra, úzká spolupráce s rodiči

Roční školné činí:  40.000,- Kč (prima až kvarta) 
    42.000,- Kč (kvinta až oktáva)

(převzato z www stránek GJS) Š
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The English College in Prague, o.p.s. 
Sokolovská 320 
Praha 9 - Vysočany
The English College in Prague - Anglické gymnázium je výběrové šestileté česko-
britské gymnázium nabízející od roku 1994 britský styl vzdělání v anglickém 
jazyce. Studentky a studenti skládají mezinárodní zkoušky International Gener-
al Certifi cate of Secondary Education (IGCSE) a InternationalBaccalaureate (IB). 
Studenti, kteří absolvují maturitní zkoušku z českého jazyka, získávají také českou 
státní maturitu. Studenti pokračují ve studiu na vysokých školách ve Velké Britá-
nii, České republice a dalších zemích, včetně prestižních britských univerzit Oxford 
a Cambridge.
 • je nejstarší IB škola v České republice, IB nabízíme od roku 1995
 •  je největší IB škola v České republice, 30 % českých IB studentů  
  studuje na English College 
     •  více než 50 % našich absolventů pokračuje ve studiu ve Velké Britá 
  nii
Finanční podmínky a školné
Na Anglickém gymnáziu se platí školné. Předpis školného v obou programech je 
uveden v českých korunách (CZK). Studenti mezinárodního programu mohou platit 
školné v britských librách (GBP) po dohodě s ekonomem školy.
Školné je každoročně revidováno a může být upraveno s ohledem na infl aci či z 
jiných důvodů. O změně jsou však rodiče informovány nejméně jeden trimestr 
předem.
Registrační poplatky a záloha
Každý student zaplatí při podání přihlášky registrační poplatek 500 Kč. Zaplacení 
tohoto poplatku je podmínkou uskutečnění přijímacího pohovoru u ředitele školy a 
účasti na přijímacích zkouškách. Po přijetí školou ke studiu, je třeba složit na účet 
školy zálohu (tzv. depozit na učebnice) ve výši 10 000 Kč, která je ze strany rodičů 
potvrzením přijetí nabízeného místa. Po ukončení studia je tato záloha na žádost 
rodičů vrácena. Dále jsou rodiče povinni ke složení dodatečné depozitní částky ve 
výši 40 000 Kč spolu s úhradou školného za první trimestr. Dodatečný depozit bude 
vyúčtován a odečten ze školného za poslední trimestr. 

Školné ve školním roce 2015-2016*
Pro studenty českého (maturitního) programu:

Pro studenty mezinárodního programu:

Poznámka: Rozdíl v ceně mezinárodního a českého programu je dán dotacemi 
Ministerstva školství pro studenty českého programu a vyššími náklady na mezi-
národní program.
Školní stipendia
Škola nabízí řadu stipendií, která pomohou v případě potřeby podstatně snížit ná-
klady. 

* školné v roce 1914 se nepodařilo zjistit, proto údaj z následujícího roku

(převzato z www stránek EC in Prague) Š
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Soukromé odborné školy a Vyšší odborné  školy
Soukromá střední škola výpočetní techniky
Litvínovská 600
190 00 Praha 9 - Prosek
Soukromá střední škola výpočetní techniky je střední odborná škola s dlouholetou 
tradicí výuky v oblasti informatiky a informačních technologií. Od založení školy 
v r. 1994 se specializujeme pouze na výuku maturitních oborů zaměřených na 
informační technologie. V současné době nabízí svým studentům studium těchto 
specializací: grafi cké systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových 
sítí, programování a databázové systémy. Škola patří mezi nejmoderněji vybavené 
střední školy v Praze i v celé ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. 
Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou ve svých 
oborech fundovanými profesionály. Kvalita výuky se každoročně odráží ve vys-
okém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy. O absolventy školy je rovněž 
značný zájem na trhu práce. Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených 
s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. Soukromá střední škola 
výpočetní techniky je členem Sdružení soukromých škol ČMS.
Profi lová část studia je tvořena odbornými předměty, které umožní získat ro-
zsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních 
technologií. Studenti získají i základní přehled o elektrotechnice, seznámí se 
s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se ovládat operační systémy 
počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Os-
vojí si dovednosti v oblasti programování, v ovládání a spravování sítě typu LAN 
a ve správě HDD. Získají základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zo-
brazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. 
Naučí se pracovat s programy počítačové grafi ky. Získané znalosti a dovednosti 
jsou využitelné při odborné praxi na specializovaných pracovištích.
Ve výuce odborných předmětů je kladen značný důraz na její praktičnost. Je 
koncipována tak, aby si studenti mohli získané teoretické poznatky ihned ověřit  
přímo při práci s výpočetní technikou, kterou mohou vždy využívat v maximálním 
počtu vyučovacích hodin.
Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na rozvoj 
komunikačních dovedností studentů. Ve vyučování dvou světových jazyků si stu-
denti osvojí nejen cizojazyčnou komunikaci praktickou, ale i odbornou. Výuka 
matematiky a fyziky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných 
předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích  zkoušek na VŠ.
IT služby - Vedlejší hospodářská činnost
V posledních letech, v reakci na dynamicky se rozvíjející oblast webových tech-
nologií a internetu, se fi rma aktivně věnuje vývoji statických i dynamických we-
bových stránek a aplikací. Zabýváme se tvorbou jednoduchých stránek pro jed-
notlivce i rozsáhlými webovými aplikacemi pro fi rmy a to od základního grafi ckého 
návrhu, přes kódování webových stránek s důrazem na použitelnost a optimalizaci 
pro vyhledávače (SEO optimalizace) až po fi nální nasazení.
Školné
Školné za jeden rok studia je 19 500 Kč. Výše školného je stanovena tak, aby 
nepůsobila diskriminačně a studium bylo na naší škole široce dostupné. Tento 
přístup je pro SSŠVT již tradiční, a to i přesto, že jsou každoročně do zkvalitňování 
jejího vybavení investovány značné částky, které našim studentům umožňují roz-
víjet jejich schopnosti a dovednosti ve zcela nadstandardních podmínkách oproti 
ostatním středním školám obdobného zaměření. Školné se obvykle hradí ve dvou 
splátkách. V odůvodněných případech je možné dohodnout splátkový kalendář.
Škola již další poplatky za studium nevybírá. Studenti mají možnost navštěvovat 
celou řadu nepovinných předmětů.
Tento fakt je podmíněn i tím, že naše škola není vázána pouze na fi nanční prostředky 
získané ze školného a státních dotací, neboť část svého rozpočtu pokrývá ze zdrojů 
získaných vedlejší hospodářskou činností.
(zpracováno podle www stránek SSŠVT) Š
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SOŠ uměleckořemeslná s.r.o
Podkovářská 797/4
190 00, Praha 9

Střední odborná škola uměleckořemeslná nabízí tyto maturitní obory zakončené 
maturitní zkouškou:
Starožitník
Naše škola nabízí specifi cký studijní čtyřletý obor Starožitník. Toto studium je 
vhodné pro studenty, kteří mají rádi dějiny umění i starožitné předměty, chtějí s 
nimi pracovat, zajímají je techniky používané při jejich výrobě i v historii. Odborný 
výcvik je zajištěn ve spolupráci s Asociací starožitníků. Odborné předměty vyučují 
uznávaní znalci. (4-leté studium, zakončené maturitní zkouškou)
Umělecké řemeslné práce
Nejen absolventům uměleckých řemeslných oborů naší školy je určeno dvouleté 
nástavbové studium Umělecké řemeslné práce. Přijímáme i absolventy uměleckých 
řemesel jiných škol. Výuka je především zaměřena na Výtvarnou výchovu (součástí 
je na vysoké úrovni výuka monumentální malby a olejomalby, pravidelně se 
začátkem školního roku je pořádán i kurz plenéru). Dalšími důležitými předměty 
jsou Dějiny umění a Techniky. Naši absolventi tohoto oboru pokračují ve studiu i na 
vysokých školách (jak uměleckého tak univerzitního směru). (2-leté nástavbové 
studium, zakončené maturitní zkouškou)

Ostatní umělecké obory (3-leté, zakončené výučním listem)
Umělecký kovář a zámečník
Ručně zpracovává a strojně obrábí kovy, svařuje a provádí povrchové úpravy. 
Rukodělně zhotovuje umělecké užitkové a dekorativní předměty. Vyrábí slohové 
zámky, klíče s ozdobnými hlavicemi, kliky, štíty. Zhotovuje ozdobné mříže, zábra-
dlí, oplocení, schodišťová madla. Škola má vlastní kovářskou dílnu.
Umělecký Pasíř
Ručně i strojně zpracovává železné a barevné kovy, především jemné plechy 
i profi lovanou ocel. Zhotovuje kovová svítidla, svítilny a ozdobné mřížky, drobné 
předměty z kovů, svícny, vázy, liturgické předměty. Ovládá povrchovou úpravu 
kovů a jejich barvení.
Umělecký truhlář a řezbář
Ručně opracovává, lepí, klíží, dýhuje a obrábí dřevo. Převážně rukodělně zhotovu-
je individuální umělecké předměty pro interiéry podle výtvarných návrhů. Vytváří 
a opravuje intarzie a marketerie, dobový nábytek a zařízení včetně povrchových 
úprav.
Řezbář řemeslně zpracovává dřevo technikami řezání, štípání, dlabání, soustružení, 
vypalování. Provádí povrchové úpravy řezbářských výrobků lakováním, 
želatinováním a leštěním. Opravuje slohový nábytek, historická okna i dveře. Zho-
tovuje individuální řezbářské výrobky pro interiéry podle vlastních i převzatých 
návrhů včetně zdobení řezbářských výrobků kovem nebo jinými materiály.
Umělecký keramik
Zpracovává keramické suroviny a připravuje z nich hmoty pro vytváření točením 
na hrnčířském kruhu, lití do sádrových forem, lisování a vytváření z volné ruky. 
Výrobky suší, vypaluje a zdobí glazurami a dekoračními postupy. Vytváří keram-
ické soupravy, nádoby, plastiky a ornamenty podle vlastních nebo předložených 
návrhů. Realizuje návrhy výtvarníků.
Zlatník a klenotník
Učí se vytvářet  šperky z drahých kovů. Pracuje se stříbrem a drahými kameny. 
Získává znalosti a dovednosti v oblasti moderních technologii. Umí zpracovávat 
materiál a používat jednoduché i složité výrobní postupy zlatnikého řemesla.  Zná 
techniky strojové i ruční výroby šperků včetně uzávěrů a provádí běžné opravy 
zlatnického zboží. Zpracovává umělecky náročné předměty pro zákazníky, obvykle 
i podle vlastních návrhů.
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Umělecký rytec
Ovládá ruční a strojní rytí do železných a barevných kovů, plastů a exotických 
dřevin. Zhotovuje odznaky, pečetě, razidla, znaky a nápisy podle předloh i vlast-
ních návrhů. Vytváří šablony a razící nástroje. K práci využívá speciální nástroje 
jako vysekávače, tvarovací čakany, zasekávače, rydla a frézy.
Vlásenkář a maskér
Zhotovuje divadelní, fi lmové a televizní vlásenky, vlásenkářské a maskérské výrob-
ky s konečnou úpravou účesu z přírodních i umělých materiálů. Při maskérských 
pracích na scénických maskách dosahuje speciálních výrazových efektů, v souladu 
s tvůrčím záměrem scénografa. Realizuje vlastní tvůrčí maskérskou činnost.
Umělecký pozlacovač
Pozlacuje předměty klasickou metodou, patinuje, polychromuje, provádí speciální 
pozlacování na různé podklady, např. na dřevo, kov, štuk, kámen a umělé mater-
iály. Po opravách doplňuje předměty řezbou a modelováním.
Umělecký štukatér
Zpracovává sádru pro jemné stavební práce, zhotovuje architektonické části výz-
doby budov a jejich odlitků ze sádry nebo umělého kamene. Zpracovává formy 
a odlévá reprodukce sochařských prací včetně povrchových úprav patinováním, 
voskováním a napouštěním. Opravuje štukové ornamenty, historické omítky, umělý 
mramor.
Umělecký sklenář
Vytváří skleněné vitráže dle vlastních i převzatých návrhů. Ovládá techniky zdobení 
skla malováním, leptáním i pískovcováním. Skládá moderní i historické práce.
(Zpracováno podle www stránek SOŠ)

Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s.r.o.
Českobrodská 362 
Praha 9 - Hrdlořezy, 190 00

Škola nabízí:
• Střední odborné vzdělání s výučním listem - obor : Kuchař - číšník
Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních 
kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat 
v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při 
přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, 
naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu 
a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, 
provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastro-
nomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání 
a komunikaci s hostem. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe 
v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou 
cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění 
v gastronomických službách.
• Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou v obo-
rech Gastronomie a Kosmetické služby
Gastronomie
Žáci se naučí organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě 
i odbytu, připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní 
a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu zboží a využívat 
suroviny podle jejich upotřebitelnosti. Seznámí se s hygienou gastronomického 
provozu a budou pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky 
odbytu, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou 
vyúčtování s hostem. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci 
s hostem. Naučí se základům vedení stravovacího provozu, včetně sestavování 
jídelních lístků, kalkulací cen výrobků a služeb, vedení podnikových písemností 
apod. tak, aby v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy 
je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem 
pro uplatnění v gastronomických službách. Š
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Kosmetické služby
Žáci se naučí poskytovat kosmetické služby, tj. kvalifi kovaně ošetřovat pleť obličeje, 
krku, dekoltu, poprsí i ostatních částí těla, provádět denní, večerní a slavnostní 
líčení, pedikúru a manikúru, dokonale obsluhovat přístrojové vybavení kosme-
tické, pedikérské nebo manikérské provozovny, poskytovat poradenskou službu 
a doporučovat zdravý životní styl. Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění 
pokožky, nehtů rukou a nohou a včas doporučit návštěvu lékaře, posoudit možnost 
poskytnutí kosmetických služeb z hlediska vyskytujících se chorob pokožky 
a nehtů, volit a vhodně používat kosmetické přípravky a uplatňovat zdravotní 
a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických služeb. 
Naučí se dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně 
organizovat svou práci. Naučí se zhotovovat kreslené studie denního, večerního 
a fantazijního líčení, vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, 
sjednávat nákup přípravků používaných ke kosmetické péči a kalkulovat spotřebu 
a prodejní cenu nabízených přípravků. Osvojí si zásady společenského chování 
a profesního jednání.
• Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové stu-
dium v oboru Podnikání
Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat 
písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, 
personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným 
v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku 
a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, 
o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpra-
covávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště 
BEAN, s.r.o.
Českobrodská 32a/362
19000 - Praha 9

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. 
je v MČ Praha 9 bezesporu soukromá střední škola s nejvyšší kapacitou – 800 
žáků. 

Střední odborná škola má studium čtyřleté s následujícími studijními obory:
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
Ekonomika a podnikání
Zahradnictví
Uvedené obory je možné absolvovatt v denním i dálkovém (případně kombino-
vavém) studiu

Střední odborné učiliště zahrnuje tyto obory:
Zlatník a klenotník
Prodavač
Kuchař - číšník
Podnikání
Malíř a lakýrník
Pokrývač
Zedník
Tesař
Kominík
Instalatér
Truhlář
Výrobce kožedělného zboží
Krejčí
Autoelektrikář
Elektromechanik pro zařízení a přístroje Š
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Klempíř
Studium uvedených oborů je tříleté a denní.

Řemeslná škola oděvní - Odborné učiliště, o.p.s.
Českobrodská 32a 
190 00   Praha 9 - Hrdlořezy

Řemeslná škola oděvní má nejmenší kapacitu ze soukromých středních škol 
v MČ Praha 9 – pouze 60 studentů a vyučuje jediný obor v denní formě vzdělávání 
a tím je Šití oděvů.
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Kultura a volný čas
Dům dětí a mládeže Prosek

Měšická 720, Praha 9-Prosek
Neděle 26. 1. 16:00-18:00 hodin
Pohádky o mašinkách 
Pracoviště Prosek, Měšická 720
Mocný černokněžník pan Zababa má velké trápení... Pojďme mu i s 
jeho kouzelnými mašinkami pomoci a vysvobodit ho ze strašlivého 
zakletí. Potkáme se s pyšnou mašinkou, s mašinkou, co jela pro 

brambory, se zvědavou nebo zelenou, nebo i docela maličkou mašinkou, poznáme 
i mašinku, která nechtěla jezdit po kolejích. Moudrý pan Blahoš, ale i mamka s 
taťkou nebo babička s dědečkem nám při tom pomohou. Věk: 2-8 let + rodiče
Taneční speciál s Alicí Stodůlkovou
Pracoviště Prosek, Měšická 720
Vánoční pohoda skončila a je načase zatočit s vanilkovými rohlíčky, co se nám 
usadily v bocích. Alice je ještě plná nadšení ze StarDance, takže na vás nenechá 
nitku suchou a navíc vám vlije do žil spoustu endorfi nů. Čeká vás lekce Zumby a 
lekce Latino dance.
Neděle 16. 2. 2014 od 15.30 hodin
Karneval se Čtyřlístkem
Pracoviště Prosek
Fifi nka zmizela! Vydejme se proto s Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem do říše po-
hádek a pomozme jim Fifi nku najít a osvobodit. Stihneme si přitom i zazpívat a 
zatancovat.
Věk: 5–9 let, cena: 40 Kč
Pondělí 24. 2. 2014 od 18 hodin
Základní kolo soutěže Dívka roku
Pracoviště Prosek
Přihlas se do soutěže inteligence a krásy a staň se Dívkou roku! Představ porotě 
své kvality, postup do dalšího kola a získej nové zážitky a zkušenosti. Základní kolo 
je neveřejné, proto se nemáš vůbec čeho bát. Věk: 13-15 let
Jarní příměstské tábory
24.–28. 2. 2014, po–čt 9–17 hodin, pá 9–16 hodin
Zmáčkni spoušť
Pracoviště Prosek
Věk: 8–12 let, cena: 160 Kč/den
Svět budeme pozorovat skrz hledáček fotoaparátu. Čeká nás návštěva kina, 
promítání fi lmů v klubovně, práce s fotografi ckou koláží a výroba fotogramů.

DDM Prosek nabízí pobytové tábory 2014

Magion  - 28. 6.-12. 7. 2014, 3 750*/4100 Kč, věk: 9-16 let
místo: Keblov
Chceš všem kouzlům rozumět a jejich sílu znát? Budeš muset s námi jet, však 
nesmíš se bát!
Expedice Krakonoš - 27. 7.- 3. 8. 2014, 2500*/2800 Kč, věk: 6-13 let
místo: Rychlov, Benecko
Kdo odhalí tajemství Krakonošova lektvaru?
Doctor Who? - 2. 8.-16. 8. 2014, 3750*/4 120 Kč, věk: 10-15 let
místo: Kozojedy
Vydejte se s námi na nebezpečnou cestu časem a prostorem!
Záchranářský tábor: Mise 112 - 0. 8.-24. 8. 2014, 3790*/4300 Kč, věk: 7-13 
let
místo: Strážné
To největší dobrodružství i adrenalin je zachránit něčí život!
Tábor s tancem a sportem - 16. 8.-23. 8. 2014, 2800*/3200 Kč, věk: 9-13 let K
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místo: Louňovice pod Blaníkem
Tanec pro tanečníky, sport pro sportovce, zábava, dobrodružství a sluníčko pro všech-
ny!
Just Dance! - 16. 8.-23. 8. 2014, 2700*/3100 Kč, věk: 11-17 let
místo: Louňovice pod Blaníkem
Tábor Just Dance! je určen pro všechny, kdo milují tanec, a nevadí jim dvakrát 
denně ždímat propocené tričko.

28. 5. od 16 do 18 hodin
Z pohádky do pohádky
Zahrada DDM Praha 9, pracoviště Prosek
Věk: 3–8 let + rodiče
Pohádky opustí své stránky v knihách a na malý okamžik vstoupí do lidského 
světa. Nepromeškejte proto jedinečnou příležitost se s nimi blíže setkat.
22. 5. od 16 do 18 hodin
Cesta do Afriky
Park přátelství na Proseku
Věk: 5–13 let
Zvládneš překonat překážky na řece Nil a obsadit pevnost v Ghaně? Na zábavných 
stanovištích děti splní úkol a přitom se dozví něco o africké kultuře. Na závěr 
si potom v rámci dílny vyrobí upomínku na africké putování. Akce navazuje 
na cestování po Evropě, výlet do Ameriky a Asie, kam jsme se společně vydali 
v předchozích letech.
Neděle 15. 6. od 14 do 19 hodin
Ahoj léto! 
Věk: malí, velcí i dospělí �
Cena: zdarma
Tak je to opět tady – naše velkolepá akce, kterou přivítáme začátek léta. Letos 
poprvé jako akce na celé nedělní odpoledne! Společně se vydáme na cestu kolem 
světa. Podíváme se do Anglie, Švédska, Portugalska, ale také za hranice Evropy – 
do Spojených států amerických, Číny, Japonska, Brazílie či Austrálie. Čekají na vás 
herní stanoviště, bazén nebo třeba skákací hrad. Legraci si užijete také s herními 
prvky na naší zahradě.
Co se za rok naučily děti v našich kroužcích? Přijďte se sami přesvědčit. Na pódiu 
vystoupí například děti ze Zumby, Street Dance, Break dance, Latinsko-americ-
kých tanců… To si přece nemůžete nechat ujít!

Po prázdninách do nového 
školního roku 2014/15
Jako malou „ochutnávku“ pro-
zradíme, že se můžete těšit na 
spoustu jazykových kurzů pro 
děti i dospělé, a to v angličtině, 
němčině, francouzštině i ruš-
tině. V kurzu Tajemství vašeho 
rodu můžete pátrat po svých 
kořenech. Mozek budou vaše 
děti trénovat v kroužcích IQ 
nebo Chytré hlavičky. Nohy 
maminek, tatínků i ratolestí 
se potrápí v Irských tancích 
a stepu. Pokud chcete získat 
spíše všeobecný taneční 
přehled, ideální bude kroužek 
Dance Mix. Sportovci se mo-

hou těšit na fotbálek a výtvarníci zase na práci s porcelánem nebo korálkování. 
A takový LEGO ® robotika kroužek? Ten je ideální pro mladé milovníky techniky! 
Zápisy začínají 3. září, budeme vás vítat s úsměvem na rtech.

Hrátky na střeše OC Harfa - Harfandění
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Divadlo Gong
Život a dílo bratří Čapků po celé jaro v Divadle Gong

Divadelníci z léty prověřeného a kvalitního souboru Divadla AHA!, které působí již 
déle než patnáct let ve vysočanském Divadle Gong v rámci úspěšného projektu 
GONG DĚTEM, se rozhodli na jaře 2014 zpestřit občanům nejenom Městské části 
Prahy 9, kulturní nabídku pořadů pro děti, mládež i dospělé publikum. Ve spolu-
práci s Divadlem Gong, Městskou částí Praha 9 a za fi nanční podpory Magistrátu hl. 

m. Prahy sestavili žánrově 
pestrý festival věnovaný ži-
votu a dílu bratří Čapků. 
Téma oslavy těchto před-
ních kulturních osobností 
uplynulého století se přímo 
nabízel, jelikož na konci 
minulého roku 2013 (25. 
prosince), uplynulo přesně 
75 let od předčasného 
skonu spisovatele Karla 
Čapka a 9. ledna tohoto 
roku si připomínáme 124. 
výročí jeho narození. 
Festival ČAPKOVSKÉ JARO 
V PRAZE bude tedy slav-
nostně zahájen 9. ledna 

v 19.30 v Divadle Gong známou divadelní inscenací bratří Čapků – ZE ŽIVOTA 
HMYZU, v podání domácího souboru Divadla AHA! A probíhat poté bude až 
do poloviny dubna 2014, kdy bude slavnostně zakončen v době 69. výročí trag-
ického úmrtí malíře a spisovatele Josefa Čapka v koncentračním táboře Bergen-
Belsen na konci 2. světové války.
Všechny pořady, které budou moci návštěvníci festivalu vidět, se uskuteční 
v produkci Divadla AHA! v Divadle Gong. Ke spolupráci budou přizváni tvůrci 
a umělci i z jiných pražských divadel, hudebníci a zpěváci, lektoři i divadelní teore-
tici.
„Cílem našeho projektu je nabídnout rozsáhlou a pestrou paletu tvorby bratří 
Čapků, a to včetně herečky a spisovatelky Olgy Scheinpfl ugové, všem věkovým 
a sociálním skupinám diváků, říká ředitel Divadla AHA! Jakub Stich a dodává: „Pro 
každou z věkových skupin diváků, ať už se bude jednat o děti od 3 let výše, žáky 
základních, středních a vysokých škol až po dospělou širokou veřejnost, včetně 
seniorů, připravíme hned několik pořadů, které budou z různých úhlů pohledu 
nahlížet na zajímavé, originální a stále živé dílo těchto velikánů české literární 
a dramatické tvorby“.
Na závěr tedy dodejme, že se všichni můžeme těšit na pohádky, nekonvenční 
i klasické adaptace dramat a komedií, unikátní premiéru kompilace všech DEVAT-
ERA POHÁDEK, scénické čtení, poeticko hudební provedení Čapkových překladů 
francouzských „prokletých básníků“ a nebude chybět ani odborná přednáška. Pod-
robný program naleznete na webových stránkách www.divadloaha.cz

PROGRAM FESTIVALU ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE
Slavnostní zahájení festivalu: 9. ledna 2014

JOSEF ČAPEK, KAREL ČAPEK: ZE ŽIVOTA HMYZU 
8. 1. a 9. 1. 2014 v 10.00 a 9. 1. v 19.30 hod.
Slavná a nekonvenčně pojatá alegorie o lidském společenství. Úspěšná inscenace 
Divadla AHA!, která čapkovský festival důstojně zahájí. 
Komediální a ironická feérie oslovující už téměř 100 let diváky nekompromisním 
a sžíravým pohledem na sobectví, hamižnost a poživačnost současného světa. 
V inscenaci Divadla AHA! oblékla velkolepý dekadentní kabaretní háv a zatančí si 
s vámi dance macabre na palubě Titaniku dnešních dnů… 

ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE

FESTIVAL DIVADLA AHA! A HOSTUJÍCÍCH UMELCU O ŽIVOTE A DÍLE BRATRÍ ČAPKU

L
E
D
E
N

 -
 D

U
B
E
N

 V
 D

IV
A
D
L
E
 G

O
N

G

PODROBNÝ PROGRAM NA: www.divadloaha.cz 

LEDEN 2014
9.1. 10:00 – ZE ŽIVOTA HMYZU (slavnostní zahájení festivalu)
9.1. 19:30 – ZE ŽIVOTA HMYZU (derniéra)
14.1.10:00 - O PEJSKOVI A KOČIČCE 
17.1.19:30 – JOSEF A KAREL – ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE (přednáška - malý sál) 
30.1.10:00 - O PEJSKOVI A KOČIČCE
ÚNOR 2014
6.2. 10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
7.2  19:30 - POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
21.2.10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
22.2.15:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
26.2.19:30 - PROKLETÍ BÁSNÍCI V PRAZE
26.2.10:00 – DEVATERO POHÁDEK (premiéra)
BŘEZEN 2014
1.3. 15:00 – DEVATERO POHÁDEK
3.3. 10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
3.3. 14:15 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
13.3.10:00 - DEVATERO POHÁDEK
13.3 14:15 - DEVATERO POHÁDEK
13.3.19:30 – Divadlo Aqualung: VÁLKA S MLOKY
13.3.21:00 – Divadlo Aqualung: AQUAJAZZ (jazzový koncert)
14.3.19:30 – OLGA SCHEINPFLUGOVÁ: OKÉNKO (malý sál)
DUBEN 2014
4.4. 19:30 – VOŠH: VĚC MAKROPULOS (malý sál)
7.4. 10:00 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (premiéra - malý sál)
7.4. 14:15 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (malý sál)
11.4.10:00 – O PEJSKOVI A KOČIČCE
12.4.15:00 – DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE (malý sál)
15.4.10:00 – DEVATERO POHÁDEK
17.4.19:30 – OLGA SCHEINPFLUGOVÁ: OKÉNKO 
(slavnostní zakončení festivalu – malý sál) 
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Režie: Miroslav Pokorný, hudba: Petr Zeman, scénografi e: Lucie Konopíková a Mi-
roslav Král, choreografi e: Radim Vizvary.
Hrají: Radovan Klučka, Miluše Bittnerová, Pavla Bečková, Natálie Topinková, Kryštof 
Nohýnek, Michal Juřica, Ondřej Černý, Vratislav Hadraba, Miloš Mazal.

JOSEF ČAPEK, MIROSLAV POKORNÝ: O PEJSKOVI A KOČIČCE
14. 1. v 10.00 a 30. 1. v 10.00
Hudební pohádka Divadla AHA! pro děti od 3 let.
Dramatizace a režie: Miroslav Pokorný, hudba: Petr Moravec, scéna: Zuzana Hadra-
bová, René Dubovský, kostýmy: Petra Jůzová, choreografi e: Adéla Laštovková-
Stodolová.
Hrají: Vratislav Hadraba, Kateřina Jačková, Kryštof Nohýnek, Vendula Svobo-
dová.
Představení bude v rámci festivalu uvedeno na Velké scéně Divadla GONG dopoledne 
od 10.00 hodin pro děti z mateřských škol, ve 14.15 hodin pro děti z 1. stupně 
základních škol a v sobotu od 15.00 hodin pro diváckou veřejnost.

JOSEF A KAREL – ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE
17. 1. v 19.30 hodin (malý sál)
Odborná a zároveň zábavná přednáška o životě a díle bratří Čapků pod „drob-
nohledem“ kurátora divadelního oddělení Národního muzea v Praze MgA. Víta 
Pokorného, který bude posluchačům odhalovat méně známé nebo téměř neznámé 
„odvrácené tváře“ těchto velikánů české kultury. Motivy a impulsy vzniku jejich ro-
zsáhlého díla i rozporuplné a kontroverzní epizody a etapy jejich životů v kontextu 
vrcholů a pádů české kulturní společnosti první poloviny 20. století.
Přednáška se uskuteční na Malé scéně Divadla GONG. Vstup zdarma.

JOSEF ČAPEK, MIROSLAV POKOR-
NÝ: O PEJSKOVI A KOČIČCE
6. 2., 21. 2., 3. 3. a 11. 4. od 10.00, 
14.15 či 15.00 hodin
Představení bude v rámci festivalu 
uvedeno na Velké scéně Divadla GONG 
dopoledne od 10.00 hodin pro děti z 
mateřských škol, ve 14.15 hodin pro 
děti z 1. stupně základních škol a v 
sobotu od 15.00 hodin pro diváckou 
veřejnost.
Vstupné: školy – 90 Kč, veřejnost – 
100 Kč 

POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
7. 2. od 19.30 hod.
Příběh, ve kterém se ONA a ON setkávají kdesi v čase na neurčitém místě 
a prožívají spolu „věci lásky“, aby diváky provedli nejkrásnějšími básněmi známých 
francouzských básníků (P. Verlaine, G. Apollinaire, V. Hugo, J. Prévert…) a fran-
couzským šansonem – od středověkých trubadúrských písní, přes „zpěvy sladké 
Francie“, písně a texty z prostředí kabaretů pařížského Montmartru až ke známým 
šansonům E. Piaf a J. Brela. Před publikem ožije jedinečná atmosféra života plného 
šarmu, lásky a vášně – tedy té Francie, kterou tolik milovali Josef a Karel Čapkovi, 
a v níž prožili nejkrásnější léta svého mládí.
Účinkují: Jarmila Vlčková a Petr Mikeska, klavírní doprovod: Linda Winterová.
Představení se uskuteční na Velké scéně Divadla GONG, v 10.00 hodin dopoledne 
pro žáky 2. stupně základních škol a večer v 19.30 hodin pro diváckou veřejnost.
Vstupné: školy – 100 Kč, veřejnost – 150 Kč

KAREL ČAPEK, VÍT POKORNÝ: DEVATERO POHÁDEK ANEB PÁTÉ PŘES 
DEVÁTÉ
26. 2., 13. 3. a 15. 4. od 10.00 hodin, 1. 3. od 15 hodin
Karel Čapek to s dětmi uměl. Rozuměl nejen duším zatoulaných kočiček a pejsků, 
ale i dětskému světu plnému fantazie, ztřeštěných situací, švandovních postaviček, 
poťapaných loupežníků, skřítků, bludiček a lehkonohých víl, záhadných kouzelníků, 
nafoukaných prin-cezen, nadutých vašnostůi policajtů k popukání. A tak o tom- K

U
LT

U
R

A
 A

 V
O

LN
Ý

 Č
A

S



101
hle pohádkovém světě sepsal DEVATERO POHÁDEK pro všechny kluky, holčičky, 
mámy, táty, dědečky i babičky, kteří jsou v pohádkách jako doma. 
Pošťáckou, Loupežnickou, Policejní, Doktorskou, Kočičí i Tuláckou pohádku dali tvůrci 
tohoto představení pěkně na 
jednu hromádku a vytvořili 
hravé a nespoutané před-
stavení, které malé i velké 
diváky okouzlí bezbřehou 
fantazií a laskavým humor-
em. Publikum se společně 
s panem poštmistrem Kolba-
bou vydá na dobrodružnou 
a veselou cestu pohádkovým 
světem, v němž se často dos-
tane do nečekaných patálií 
a nebezpečenství, z nichž 
všichni naštěstí vždycky vy-
váznou se zdravou kůži – díky 
pohádkovým zázrakům nebo 
hodným lidem, či čarodějným kouzlům, která jsou k vidění jenom v pohádkách…
Bláznivá komedie na motivy pohádek Karla Čapka pro děti od 4 let.
Dramatizace: Vít Pokorný, výprava: Adéla Kapellerová, režie: Miroslav Pokorný. Hra-
jí: Jakub Stich, Kateřina Jačková, Gustav Kevin Hašek, Vratislav Hadraba,Veronika 
Stasiowská, a Kryštof Nohýnek. 
Vstupné: školy – 90 Kč, veřejnost – 100 Kč

PROKLETÍ BÁSNÍCI V PRAZE
26. 2. v 19.30 hodin
Hudebně poetické zpracování poezie „prokletých básníků“ v překladu Karla Čapka. 
Zazní básně Ch. Baudelaira, G. Apollinaira, J. A. Rimbauda, P. Verlaina a dalších 
v provedení předních umělců pražských divadel. Šansony na zhudebněné texty 
zazpívá Markéta Burešová, kterou na klavír doprovodí Petra Bílková a smyčcové 
kvarteto CHANTET. Pořad bude uveden u příležitosti 95. výročí prvního vydání 
Čapkova překladu Apollinairovy rozsáhlé a kultovní básně PÁSMO, 6. února 1919 v 
almanachu Červen s 12 linoryty Josefa Čapka.
Vstupné: školy – 100 Kč, veřejnost – 150 Kč

KAREL ČAPEK, ONDŘEJ LÁŽNOVSKÝ: VÁLKA S MLOKY
13. 3. 2014 od 19.30 hod.
Inscenace Divadla AQUALUNG. Apokalyptická vize o konci světa. Ani utopie, ani 
sci-fi . Čistá divadelní realita.
Dramatizace románu a režie: Ondřej Lážnovský, dramaturgie: Kateřina Mocová, 
scéna: Hynek Dřízhal, kostýmy: Jitka Kotíková, hudba: Matěj Belko a Tereza Kripp-
nerová, hudební doprovod: skupina AQUAJAZZ.
Hrají: Zita Morávková, Zbigniew Kalina, Lubo Šplíchal, Petr Gelnar, Ondřej 
Lážnovský, Viktor Dvořák/Václav Krátký.
Inscenace bude uvedena dopoledne pro žáky 2. stupně základních škol a pro stu-
denty středních škol. Večerní představení od 19.30 na Velké scéně Divadla GONG 
pro diváckou veřejnost.
Vstupné: školy – 100 Kč, veřejnost: 250 Kč

AQUAJAZZ
13. 3. 21.00
Zpěvačka a pět nezávislých profesionálních muzikantů mentálně kolaborujících 
s divadlem AQUALUNG. Nekompromisní výplach jazzovými standardy. Ozdoba 
divadelních večírků, která se ráda nechá zneužít naplnění vašich nejhříšnějších 
fi remních představ.
Vstupné: v rámci vstupenky na představení VÁLKA S MLOKY

OLGA SCHENPFLUGOVÁ: OKÉNKO
14. 3. a 17. 4. od 19.30 hod. (malý sál) K

U
LT

U
R

A
 A

 V
O

LN
Ý

 Č
A

S



102
Divadelní scénické čtení nejslavnější komedie herečky, spisovatelky a manželky 
Karla Čapka.
V režii Vojtěcha Štěpánka (Divadlo Komedie) vystoupí Kryštof Nohýnek, Jakub 
Stich, Miloš Mazal, Kateřina Jačková, Veronika Stasiowská a další herci a herečky 
Divadla AHA!.
Pořad bude uveden na Malé scéně Divadla GONG v 19.30 hodin pro diváckou 
veřejnost.
Vstupné: 150 Kč

KAREL ČAPEK: DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE 
7. 4. od 10.00 a 14.15 hodin
Roztomilé zpracování knížky Karla Čapka pro nejmenší děti (pro děti od 3 let). 
Kdo by neznal Dášenku, její první krůčky v pro ni zcela novém světě. Kdo by chtěl 
znovu prožít její první životní dobrodružství, je vítán! 
V originálním zpracování mladé režisérky Vandy Hutařové hrají: Barbora Jánová a 
Vendula Svobodová.
Vstupné: školy – 70 Kč, veřejnost – 100 Kč 

Největší střížkovská svatba
Letošní střížkovský maso-
pust, v pořadí už dvanáctý, 
se nesl v duchu svatebního 
veselí. 
A zatímco ženich s nevěstou 
byli ryze masopustní, oddá-
vající Tomáš Portlík se coby 
místostarosta Prahy 9 nep-
tal snoubenců, zda chtějí 
vstoupit do manželství, po-
prvé. 
Akce Spolku za veselejší 
Střížkov se těší velké oblibě, 
takže ani 8. března neby-
la o svatebčany nouze. Na 
střížkovském rynku se tan-
covalo, hodovalo, veselilo… 

Rómský festival na devítce
Festival k mezinárodnímu dni Romů se uskutečnil 
v Praze 9 u O² areny 20. dubna 2014 od 12 do 21 ho-
din. 
Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Madfi nger, Sabrosa, Funky 
Brothers a další – to jsou jména účinkujících, která 
vzbudí nadšení především u náctiletých. Ovšem na své 
si přišly také děti, pro které byla připravena spousta 
atrakcí zdarma. A jejich rodiče určitě uvítali vystoupení 
kapel, jimž sluší přívlastek „legendy“. Velký open festi-
val na devítce nezklamal a všechny, kteří jej navštívili 
dozajista potěšil.
Festival se uskutečnil pod záštitou místostarosty MČ 
Praha 9 Mgr. Adama Vážanského a za fi nanční podpory 
MČ Praha 9.

Prosecké jaro zažilo světovou 
„svatební“ premiéru

Letošní ročník Proseckého jara proběhl v neděli 25. května 2014 tradičně v Parku 
Přátelství v živém a rozdováděném duchu. K
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Akci otevřela dětská diskotéka, která hned 
v úvodu rozproudila krev v žilách všech malých 
návštěvníků. Spolu s animačním teamem měli 
možnost rozhýbat tělo  a zazpívat si pár pěkných 
melodií z repertoáru Dády Patrasové, Jaroslava 
Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Jak si své tělo trénují některé z devítkových 
dětí, bylo možné vidět v několika ukázkách 
tanečního kroužku DDM Praha 9. Představila se 
také úspěšná taneční škola BACK STAGE, která 
předvedla vystoupení malých dětí  oceněných 
v několika soutěžích v letošním roce. Ex-
hibice završilo několik stepařských vystoupení 
prestižního Tanečního studia Andrea. 
Hry a soutěže
Doprovodný program a soutěže pro děti po celé 
odpoledne zajistilo DDM Praha 9 a Spolek Sam 

a spol.. Nechyběla ani oblíbená plavba na lodičkách v parku. 
Divoká jízda zábavným od-
polednem pokračovala adre-
nalinovým sportem. „Kdo 
neskáče není Čech!“ na Pro-
seckém jaru platilo doslova. 
Každý z návštěvníků měl 
možnost vyzkoušet skákací 
boty, s nimiž za pár minut 
oběhl celý Park Přátelství. 
Vystoupení a workshop SK 
Bounce Clan bylo k vidění po 
celé odpoledne. Kdo se bál 
zkusit boty, mohl si zaskákat 
na nafukovacích atrakcích.
Hudba
Pozdní odpoledne okouzlilo swingovými a populárními melodiemi. Vystoupil Pražský 
taneční orchestr Jindřicha Váchy. Orchestr za 39 let svého působení uskutečnil 
přes 70 zájezdů do zahraničí a několik stovek vystoupení na pražském výstavišti 
a v předních pražských sálech jako je Žofín, ND Smíchov, ND Vinohrady, Obecní 
dům, Kongresový palác a především více než 1000 vystoupení  v pražské Lucerně. 
Kapelník Jiří Zelenka se svým orchestrem se představil ve velkém Big Bandovém 
složení. 
Svatba (ne)bude
Hlavní program čekal na návštěvníky v 19 hodin. Nová hudební crazy komedie 
„Svatba (ne)bude“ měla na Proseku svou světovou předpremiéru. 
Tvůrci: Jan Tenkrát, Tomáš Beran, Jaroslav Klein, František Pytloun, režie Jiří S. 
Richter. 
Příprava svatby je pro každou rodinu, zejména pak pro maminky, zatěžkávací 
zkouškou. A skoro každou rodinu to zkrátka minimálně jednou potká. Každý má 
svá speciální přání, každý má svou představu. Co teprve, když jsou mladí snouben-
ci poněkud svérázní, do rodiny díky nim přibývá americký svatební koordinátor, 
kolem se motá několik dalších svérázných dětí, několik rodinných známých a nedej 
bože i neodbytných sousedů. Přípravy vrcholí, všichni si v duchu říkají, že by snad 
bylo lepší se „nebrat“...a do toho se „naši mladí“ skutečně ozvou, že svatba neb-
ude... Jak to dopadne? Bude? Nebo bude jiná? Nebo jich bude víc?

Uspořádala  Městská část Praha 9, generální partner Česká spořitelna a.s. a partneři: 
Porsche Praha-Prosek, Daramis Group, Pivovar Ferdinand, Bobová dráha Prosek. 
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Když je dnes májům dvacet 
…aneb hudební hodokvas 
ke kulatým narozeninám 
festivalu alternativní a ne-
závislé scény
„Když je dnes člověku dva-
cet,” notoval si patrně letos 
nejstarší festival Prahy 9 
a Nakladatelství RAT - PRO-
SECKÉ MÁJE. Čas utíká, zpra-
vidla rychleji, než bychom si 
přáli, ale sem tam je i důvod 
k radosti a oslavě. A dvacet 
let v životě festivalu se zkrát-
ka už slavit musí! 
Ač venku nevlídno, sychravo 
a odporno až škaredo, v sále Pavany bylo věru veselo, divoko a navíc - krásně. 
A jak jinak, než že se déšť nedéšť i tančilo. Malý sál zcela zaplnil spřátelený al-
ternativní lid, od nejmenších až po staré rockové kozáky a gratulovalo se z pódia 
i z publika. 
K dvacetinám přišli PROSEC-
KÝM MÁJŮM zahrát skvělí 
a jen pro tuto příležitost oži-
vení NEDĚLNÍ LIDÉ, dále 
pak HYNKOVY ZÁMKY z Olo-
mouce, PŮVODNÍ BUREŠ se 
svou pkrásnou fl étnistkou 
a pirátským šátkem na leb-
ce kapitána Fumase, temný 
Brit Phil SHÖENFELT se svým 
ďábelským kytaristou Davi-
dem Babkou a o závěr hudeb-
ního hodokvasu se postarali 
místní patrioté BBP - podzem-
ní orchestr. Čtrnáctihlavý pod-
zemní jukebox hrál ku spoko-
jenosti své a zcela očividně 
i svých bližních. Tančilo se 
na pódiu i pod ním a nelze, než s radostí konstatovat, že oslava dvacetin se vskutku 
vydařila více než krásně! dr. Otto Sepl (upraveno)

15 let festivalu PODVINÍ 2014, 
aneb hudba podzemí mezi kapkami deště

Festival alternativní a nezávislé scény PODVINÍ, pořádaný naší městskou částí 
v krásném prostředí přírodního parku ve Vysočanech, letos oslavil už půvabných 
patnáct let své existence. 
I když na nebi toho dne kdosi pekelně plakal, patrně pro MM, jeho slzy neodradily 
věrné příznivce tohoto tradičního kulturního hodokvasu Prahy 9 a nakl. RAT. Lidí 
bylo nepochybně o vlas méně, ale na to, jaká vládla slota vůkol, a jaké škaredo 
viselo na nebi, bylo dost neuvěřitelné, kolik lidí přesto vedly kroky právě sem. 
Mnohým během večera asi zněla v hlavě slova slavné píseň PPU „Prší, prší, prší, 
snad víc, nežli se sluší”. Ale ani pekelné počasí nedokázalo zkazit radost z dobrého 
programu a hlavně dobré muziky. 
Alternativní festival zahájila plzeňská kapela LAKUNA, poté zahrál legendární básník 
podzemí J. H. Krchovský se svým bandem KRCHOFF, klasika klasik zvaná KRÁSNÉ 
NOVÉ STROJE, BBP - podzemní orchestr (který toho večera zahrál pro svého ky-

Nedělní lidé

Původní Bureš
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taristu a všechny pozůstalé) 
a na závěr celého večera 
vystoupila, patrně naposled, 
i legendární kapela PŮLNOC. 
Tmou duněly písně plastick-
ého Milana „Mejly” Hlavsy 
jako Podivná, Dopis, Údolí 
ohně, Sny a nakonec i Básníci 
ticha a Muchomůrky. A ti, tam 
nahoře a v našich srdcích, byli 
v té chvíli nepochybně zase 
s námi. 
Díky vám všem, přátelé, kteří 
jste přišli oslavit 15 let našeho 
i vašeho festivalu PODVINÍ, 
a věrně i svorně mokli spolu 
s námi. A to až do samotného 
konce, protože to, co jste v té 
přírodní sprše poslouchali a na co jste koukali, vám za to prostě stálo! dr. Otto Sepl 
(upraveno)

Folkové Podviní 2014
Jedenáctý ročník folkového festivalu 
Prahy 9 už tradičně přivedl do kamenného 
hradiště ve vysočanském přírodním parku 
několik set přátel tohoto žánru. 
Festival zahájil legendární písničkář JIŘÍ 
DĚDEČEK a hned v úvodu nám udělil 
malou lekci česko-francouzského šansonu. 
Za pomoci své kytary a ukulele stihl za-
hrát nejen pro všechny přítomné, ale i pro 
všechny kočky z Letný, Proseka i Vysočan 
a konec konců i ze všech dalších koutů 
stověžaté Matičky Prahy. 
Po okénku šansonu to v Podviní rozsvítila 
folková kapela ZHASNI. Křehké folkové 
písně, krásná zpěvačka s krásným hlasem 
a pánové v kapele pěli i hráli rovněž na 
výbornou. Příjemné folkové písničky, které 
občas podrbou, ale jinak krásně hladí po 
duši.

Houslistka a divoká pěvkyně GA-
BRIELA VERMELHO a její věrní 
GaRe předložili publiku své roz-
ervané písně weillovsko-brech-
tovského ladění. 
Poté se na pódiu objevil JARO-
SLAV SAMSON LENK se svými 
přáteli a projektem SLUNEČNO. 
Ví čert, jak to ten pán dělá, ale 
od prvních tónů začal, jako vždy, 
rozlévat vůkol pohodu a radost. 
Hradiště, zalité sluncem a po-
hodou, už dýchalo večerem, 
když se na pódiu objevila DEVÍT-
KA i se svým bílým psem. Pes se 

Krásné nové stroje

Zhasni
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uvelebil hned za svou krásnou paní a kapela spustila set divokých i něžných písní 
v podání Jindřišky a Honzy Brožových.
Zanedlouho na prknech, co 
prý nejen v Podviní znamenají 
svět, stál osobně nestor a za-
kladatel legendárního divadla 
Semafor, pan JIŘÍ SUCHÝ! 
Tento pán stál na vysočanském 
pódiu a začal z něj i rukávu 
sypat své legendární hity, 
které takřka nelze neznat. 
Všichni cítí, že se děje cosi 
neobyčejného a neopako-
vatelného, zpívají ze tmy spo-
lu s panem Jiřím a mnohé oko 
nezůstává suché. 
(Upraveno podle textu dr. Ot-
to Sepla)

Navštívili jste Den dětí v parku Podviní? 
Čekala vás velká dobrodruž-
ství, např. les plný strašidel, 
vodníků, draků a rusalek. Děti 
v něm plnily  zcela originální 
úkoly. Kilometrovou trasu, 
která povede parkem, moh-
ly děti z mateřských a zák-
ladních škol projít kdykoliv 
od 9.30 do 11.30 hodin. Pro 
všechny ostatní byl Pohád-
kový les otevřen od 14 do 17 
hodin.
Na startu dostali malí poutníci 
průvodní dopis s popisem tra-
sy a namalovanými pohádko-
vými postavami, které cestou 
potkají. U každé postavy pak 
řešily zapeklitý úkol, za je-

hož splnění získali do dopisu 
razítko. Pokud splnily všechny 
úkoly, čekal je v cíli u Víly Jas-
mínky a Stromu splněných 
přání královský poklad. 
Součástí odpoledního progra-
mu (od 14 do 18 hodin) byly 
i nafukovací atrakce – skákací 
hrad, obří skluzavka, bourací 
kladivo, segway vozítka, malá 
horolezecká stěna a další. 
Otevřeno bylo i Lanové cen-
trum Proud, kde si mohly děti 
vyzkoušet své lezecké schop-

nosti a zažít trochu adrenalinu. Zaslouženou odměnou jim bylo opékání buřtů! Kdo 
přišel, dobře se pobavil. 

Vysočanská výstava veteránů, aneb také něco pro tatínky 
byla součástí Dne dětí
Výstava historických vozidel se konala 30. května od 12 do 17 hodin na prostranství 
vedle areálu Sparta Podvinný mlýn. Z automobilů bylo na výstavě například Aero 

Jiří Suchý

Chaloupka v pohádkovém lese

Dětem bylo otevřeno i lanové centrum Proud
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662, Aero 30, Škoda spartak, Š felicie, Š 110R, Tatra 603, Tatra 613, MB W111, 
MB W126, Renault 4CV. Motocykly-veterány reprezentovaly Velorex 350/16, Jawa 
250/353, Jawa 250/11, Jawa 350/354, ČZ 502 „prase“, ČZ 505 „rikša“, Stadion 
S11 a S22, Ariel 350 WNG, Dněpr MT-11 a další.
Výstavu pořádal zastupitel MČ Praha 9 a milovník velorexů Jan Poutě.

Prosecké skotačení 2014
Pod patronací MČ Praha 9 se 
konal již 4. ročník Proseckého 
skotačení.
Dětské cyklistické závody na 
Proseku se konaly ve Ski-
centru Prosek a jeho okolí 
7. září 2014. První stov-
ka přihlášených účastníků 
závodů obdržela tričko s lo-
gem závodů, prvních padesát 
přihlášených získal jednu jízdu 
na bobové dráze zdarma. 
Každý účastník dostal nápoj a 
drobné dárky od sponzorů. 
Program:
10:00 - 12:30 prezentace - nenechávejte prezentaci na poslední chvíli. Počet star-
tujících je omezen
11:00 - 12:30 překážková cyklodráha (také po závodech)
13:00 - 15:30 dětské cyklozávody
12:30 a 14:30 Trial show Josefa Dresslera (dvojnásobný mistr světa, mistr Evropy, 
vítěz Světového halového poháru, mistr Asie a dvacetinásobný mistr republiky v 
biketrialu)
Doprovodný program:
workshop Škola kola Josefa Dresslera 
skákací hrad + trampolína (vstup ZDARMA), bazén atd.
testování kol zn. SCOTT - i pro dospělé
bezplatný základní servis kol
doprovodné soutěže o drobné ceny
prezentace Policie ČR

Park Přátelství opět ožil swingovou hudbou
Přilákat posluchače z celé Prahy na kvalitní swingovou muziku si dal za cíl již po-
druhé pořadatel mezinárodního swingového festivalu Golden9, neboli „Zlatá Devít-
ka“, zpěvák a kapelník Petr Sovič. Festival se konal 6. září 2014 od 14 do 22 hodin 
v Parku Přátelství na Proseku. 
Partnerem festivalu byla Městská část Praha 9 a záštitu nad projektem opětovně 
převzal starosta MČ Prahy 9 Ing. Jan Jarolím.
Celý festival probíhal pod širým nebem v prostorách překrásného Parku Přátelství 
a kromě lákadel hlavního hudebního programu bude na návštěvníky čekal také 
bohatý doprovodný program. Jeho součástí budou například i ukázky a workshopy 
swingového tance a další lákadla. Hlavním cílem festivalu bYL proměnit alespoň 
na jeden den klasický městský park na multikulturní scénu typu Newyorského 
Central Parku. 
V hlavním programu se na proseckém pódiu objevIli například žáci populárního 
oddělení ZUŠ Prosek, 5Bones - uskupení složené z 5 trombonů a rytmiky hrající 
swingové evergreeny, O.V.J.  Dixi Liberec- špičková dixielandová kapela z Liberce 
patřící k naprosté české dixielandové špičce, Prime Time Voice - fenomenální dívčí 
vokální uskupení s kapelou mapující slavné swingové evergreeny či fi lmové melo-
die, Lee Andrew Davison - černošský americký zpěvák nabídl program duetů Lou-
ise Amstronga s Ellou Fitzgerald se svými hosty. K
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Celý festival zakončil večerním koncertem zpěvák Petr Sovič se svým Golden Big 
Bandem Prague a výtečnými sólisty v koncertním programu „The Count Basie Sto-
ry“ a hosty - hráčem na hammond organ Janem Kořínkem, či Velšským saxofonis-
tou Ossianem Robertsem. 

Veřejné tréninky na Fitness stezce Rokytka
Unikátní fi tness pod širým 
nebem tvořené 25 cvičebními 
prvky z akátového dřeva 
na zhruba dvoukilometrové 
stezce bylo otevřeno ve Vyso-
čanech koncem května. Pro-
táhnout a posílit celé tělo si 
tu mohou začátečníci i aktivní 
sportovci. Účastnit se mo-
hou také veřejných tréninků, 
které organizuje o. s. Devítka 
v pohybu. 
Funkční trénink
Jak bezpečně a správně cvičit 
na cvičebních prvcích na stez-
ce.
Kdy: Každé pondělí a středu 
od 18.00-19.00
Kde: Fitness louka Rokytka
Trénink pro maminky s dětmi
Zaměřen je na posilovací cviky, které jsou založeny na různých stylech cvičení.
Kdy: Každou středu od 9.30-10.30
Kde: Fitness louka Rokytka
Kondiční trénink pro začátečníky
Trénink je určen pro všechny věkové skupiny a všechny, kteří se chtějí konečně 
začít hýbat. Zaměřen je na využívání techniky nordic walkingu, prvky jógy, pilates 
atd.
Kdy: Každou středu od 19.00
Kde: Fitness louka Rokytka 
Trénink kalistheniky
Kalisthenika, tedy cvičení s vlastní vahou, využívá známé cviky jako kliky, shyby, 
či dřepy v různých variacích.
Kdy: Každý čtvrtek od 18.00-19.30 
Kde: Fitness louka Rokytka

Fitness pod širým nebem 
Unikátní fi tness pod širým nebem tvořené cvičebními prvky z akátového dřeva 
nabízí široké možnosti jak si protáhnout a posílit celé tělo, uvolnit napětí, potkat 
se se stejně zaměřenými lidmi. Na zhruba dvoukilometrové stezce narazíte na 25 
stanovišť s cvičebnými konstrukcemi, u nichž nechybí tabulky s informacemi, jak 
na nich cvičit. Určeny jsou pro začátečníky i aktivní sportovce, muže i ženy. 
„Na Fitness stezce Rokytka se setkáte s některými cvičebními prvky, které znáte 
z posiloven, jako je bench lavice, dřepovací stojan, hrazdy a bradla. Zároveň 
je zde několik prvků pro balanční trénink, šplh na laně, kliky a několik originál-
ních stanovišť, zahrnující například převracení pneumatiky od traktoru, rumpál, 
kladku,“ představuje vybavení na stezce Roman Valenta, předseda občanského 
sdružení Devítka v pohybu, které se na vzniku fi tka v blízkosti Rokytky úzce podílelo 
a provozuje ho. 
Organizuje tady také veřejné tréninky, které jsou rozděleny podle výkonnosti na 
začátečníky a pokročilé, připravený je i speciální program pro maminky s dětmi 
a seniory. 

Otevření Fitness stezky Rokytka. 
Zleva: místostarostové A. Vážanský a T. Portlík,  
v červené košili starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím
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Devítka na kolech 
Projekt EU – INVOLVE, který je z operačního programu INTERREG IV.C a je spolu-
fi nancován z ERDF, byl zahájen 1. ledna 2012 a bude končit 31. prosince 2014. 
Městská část Praha 9 je jedním z 12 partnerů evropských států. 
Jedním z cílů projektu je snížit využívání osobní automobilové dopravy. Podmín-
kou projektu je aktivní zapojení veřejné správy i široké veřejnosti ve spolupráci 
s privátním sektorem. 
Od španělského partnera převzala Praha 9 aktivitu, která se týká enviromentální 
výchovy dětí v dopravě. Realizování této aktivity znamená pořádání cyklovýletů 
pro děti z Městské části Praha 9. ZŠ a MŠ Na Balabence si tuto aktivitu vyzkoušela 
a děti společně vyrazily na kolech do pražské ZOO. 
Městská část Praha 9 v posledním srpnovém týdnu připravuje pro děti školou po-
vinné další dva cyklovýlety. Bude to v úterý 26. 8. 2014 a ve čtvrtek 28. 8. 2014. 
Jak si první cyklovýlet užily děti ze základní školy Na Balabence 
18. června jsme před koncem školního roku vyrazili na výlet na kolech. Někteří 
spolužáci jeli na koloběžkách, proto jsme zvolili trasu, kterou zvládli i oni. Naším 
cílem byla pražská zoo. Odjížděli jsme od školy v 8 hodin a žáci z ostatních tříd se 
divili, kam jedeme a že vůbec na kolech. Myslíme si, že nám trošku i záviděli. 
Naše cesta vedla po velice 
pěkné cyklostezce podél Ro-
kytky. Převedli jsme kola 
přes velkou křižovatku na 
Nám. Dr. Václava Holého 
a pokračovali k soutoku Rokyt-
ky a Vltavy. V pravidelných 
intervalech jsme kontrovali 
rozestupy a kondici našich 
koloběžkářů. Cyklostezka dále 
vedla podél Vltavy pod most 
Barikádníků do Troje. U trój-
ského kajakářského kanálu 
jsme se zastavili na svačinu. 
Pak už nám do zoo zbývala 
jen chvilka. Cesta nám trvala 
něco přes hodinu. Kola jsme 
po příjezdu zamkli a nechali na jižním parkovišti a vydali se do zoo. 
Od zoo jsme odjížděli po dvanácté hodině. Vraceli jsme se stejnou trasou a ke 
škole jsme dorazili ve 13 hodin. 

Barevná devítka 2014
30. srpna vás ve vysočanském parku Podviní čekala přehlídka chutí, vůní, rytmů 
a barev z celého světa. Multikulturní festival Barevná devítka se tu konal už 

podesáté.
Představily se tu kultury a ku-
chyně čtyř světadílů, tanečníci 
a hudebníci z dalekých i blíz-
kých krajin, pro děti bylo 
připraveno mnoho workshopů 
i soutěží včetně celofestival-
ové hry „Za hodinu kolem 
světa. Dospělí měli možnost 
vyslechnout skvělé koncerty 
nebo ochutnat karibské rumy 
a cizokrajná vína. Vstup byl 
stejně jako v minulých letech 
volný. K
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Na Barevné devítce národy z Asie, 
Afriky a Ameriky vystavovaly ručně 
vyráběné předměty a talismany, 
módní etno-doplňky, fair trade 
výrobky, tibetská trička, hudební 
cédéčka a mnoho dalších zvláštností. 
Exotický může být i váš účes, pokud 
vás zaujme tradiční africká úprava 
vlasů.

Kdo chtěl, mohl se naučit nebo vy-
zkoušet si praktiky výroby nejrůz-
nějších etnických předmětů. Večerní 
program byl plný cizokrajných me-
lodií a tanců. „Cesta kolem světa“ pro 
návštěvníky všech věkových kategorií 
byla zakončena ohňostrojem. 

Koncerty na radnici
Koncerty se konají v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9. 
Bezbariérový vstup (2. p./výtah). Omezená kapacita sálu.

20. března od 19 hodin
„Když mne stará matka kolébala“
Písňový recitál 
Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Stanislav Gallin - klavír
Program: A. Dvořák, G. Mahler, B. Martinů, F. Liszt aj.

3. dubna od 19 hodin
„AMEN, PRAVÍM TI“ - Alfréd Strejček, Štěpán Rak
Poslední slova Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání podle evangelia 
sv. Matouše zůstávají stálou inspirací lidstva. Připomenutí této události v čase 
velikonočním je dotekem křesťanského vkladu do základů naší civilizace.

14. dubna od 18 hodin
SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT  mimořádný koncert ve Svatyni Krista 
Krále 
Zazní díla A. Vivaldiho, G. F. Händela, M. A. Charpentiera, W. A. Mozarta.
Účinkují  členky komorního  orchestru Queens  of Classic,  členové Pražského fi l-
harmonického sboru se sólistkami Dagmar Williams – soprán, Danielou Demuth-
ovou – mezzosoprán. Dirigent Jan Šrámek. Vstup volný!

15. května 2014 od 19 hodin      
Československé komorní duo: Pavel Burdych – housle a Zuzana Berešová – 
klavír
Koncert je věnován Roku české hudby 2014. Zazní díla nejznámějších českých 
skladatelů A. Dvořáka (+110), B. Smetany (*190), L. Janáčka (*160), B. Martinů 
(+55) a J. Suka (*140). 

12. června 2014 od 19 hodin
„Jen jeden květ pro celý svět“
Vystupují: sourozenci Věra Eretová a Pavel Eret – housle, průvodní slovo, Kornélie 
Marečková – klavír.
Program: 
Franz Schubert: Schwanengesang /Labutí píseň pro dvoje housle a klavír
Isaac Albéniz: Tango ~ Espaňa op. 165-2 pro dvoje housle a klavír K
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Akira Senju: Kimi wo šindžite /Věř si! pro housle a klavír
Gioachino Rossini: Figaro – Parafráze na Largo al Factotum z opery Lazebník Se-
vilský pro housle a klavír
Dmitrij Šostakovič: Tři dueta pro dvoje housle a klavír (1. Prelude, 2. Gavotte, 
3. Waltz)
Kiši Koiči: Japonský drak pro housle a klavír
Joe Hisaiši: Z hudby pro animovaný fi lm - „Doručovací služba čarodějky“ pro dvoje 
housle a klavír
Norijuki Makihara: Z japonského populáru - Jen jeden květ pro celý svět pro dvoje 
housle a klavír
Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen/Cikánské melodie pro dvoje housle a klavír

23. října 2014 v 19 hodin 
Klavírní recitál Matyáše Nováka.
Zazní díla B. Smetany, K. Slavického, F. Liszta, F. Chopina a J. Brahmse. 

Matyáš Novák
Narodil se v roce 1998 v Hradci Králové, na klavír 
začal hrát v pěti letech. V  současné době je stu-
dentem Konzervatoře Pardubice a od září 2013  
rovněž studentem věhlasné klavírní akademie In-
contri col Maestro v italské Imole ve třídě prof. 
Vovky Ashkenazyho. Zároveň navštěvuje hodiny 
klavírní improvizace a skladby u Jiřího Pazoura, 
pedagoga Pražské konzervatoře. 
Matyáš je vítězem řady národních i mezinárodních 
soutěží. Od šesti let hrál na housle. I v tomto oboru 
dosáhl řadu úspěchů.
Jako sólista vystoupil s Filharmonií Brno, Komorní 
fi lharmonií Pardubice, komorním orchestrem Quat-
tro a opakovaně s Filharmonií Hradec Králové. 
Matyáš koncertuje doma i v zahraničí (Německo, 
Rakousko, Polsko, Lucembursko, Španělsko) a 
účastní se domácích i zahraničních hudebních 
festivalů. 

27. listopadu 2014 v 19 hodin 
CANTARINA CLARINETE
Klarinetové kvarteto - Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana Černohouzová 
a Věra Kestřánková - v obsazení 3 B klarinety a basklarinet zahrají skladby A. 
Dvořáka, G. Bizeta, J. Ježka aj.
Klarinetové kvarteto vzniklo v říjnu 2011 na fakultě Akademie múzických umění 
v Praze. Čtyři studentky využily faktu, že jsou nejen výborné klarinetistky, ale 
i spoluhráčky s pěveckými vlohami a nápad byl na světě! Kvartet nejen hrající, 
ale také zpívající. Odtud už bylo jen kousek k názvu CANTARINA CLARINETE, což 
znamená zpívající klarinety. Nejen vokální zvuky, ale i tóny klarinetu dokreslují 
výstižnost názvu, protože klarinet je znám svou nejbližší podobností k lidskému 
hlasu.

Prosecký podzim přinesl poklady 
z truhlice hudební klasiky

Jedna z nejoblíbenějších kulturních akcí na devítce s názvem Prosecký podzim se 
uskutečnil 21. září 2014 v Parku Přátelství na Proseku od 14 do 21 hodin. 
Dětem patřilo odpoledne a jako v minulých letech i letos bylo o zábavu postaráno. 
Ve 14 hodin zahájil program Pískomil se vrací…. a jeho velká koncertní show. 
Kapela Pískomil se vrací hraje živou energickou hudbu, při které se nenudí ani rodiče. 
Jelikož se autoři domnívají, že hudba pro děti je rovnocenným žánrem zábavy pro 
dospělé, sestavili sedmičlennou partu zkušených hudebníků včetně skvělé dechové 
sekce, která umí vykouzlit krásnou atmosféru opravdového koncertu, při kterém K
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září oči malým i velkým a tančí 
celá rodina. Rytmické melodie 
s vtipnými, zapamatovatel-
nými, avšak nápaditými texty 
a výraznou rockovou linkou, 
jsou zábavné, kladou důraz 
na interakci s dětmi a ne-
nechají nikoho v klidu sedět. 
Autoři písniček se dříve po-
díleli na repertoáru i živých 
koncertech projektu Kašpárek 
v rohlíku. Hudebně zábavný 
pořad je zaměřen na děti 
od 2 do 11 let.

Chcete vědět, proč je sluníčko tak nízko? Nebo 
proč si pavouk pomlaskává? Víte, kolik je 
v mraveništi mravenců? Na všechny tyhle 
otázky vám odpověď přinesl divadlo Krapet 
a Příhody včelích medvídků. Známé postavy 
Čmelda, Brumda a Pučmeloud budou bavit 
dětské publikum od 16 hodin. Příběh malých 
čmeláků plný úžasných písniček s hudbou Petra 
Skoumala a texty Zdeňka Svěráka pobavil jistě 
nejen děti, ale i rodiče.
Dětské odpoledne ukončil v 17 hodin výcho-
vný a poznávací program s názvem Hrajeme, 
poznáváme a soutěžíme, který děti zavedl 
do světa hudby. Malí muzi-kanti se naučili něco 
o hudebních nástrojích, s nimiž se blíže sezná-
mili hravou formou. 
Po celém Parku Přátelství byly také připraveny 
pro děti soutěže a hry a mimo jiné i mobilní 
lezecká stěna, skákadla, nebo bungee tram-
polína, či lodičky na vodotečích.

Večer patří na Proseckém pod-
zimu vždy dospělým a hudbě. 
Letošní ročník přinesl od 19 ho-
din Slavné orchestrální a sbo-
rové skladby. 
Poklady české i světové 
klasické hudby pohromadě 
v jednom večerním programu 
jistě potěšily nejednoho mi-
lovníka tohoto žánru. Jména 
jako Dvořák, Smetana, Verdi, 
nebo Mozart a s nimi Metropolit-
ní symfonický orchestr Praha 
pod vedením prof. Vlastimila 
Mareše byly zárukou kvalitního hudebního zážitku. Zazněly i nejznámější úryvky 
z Rusalky  A. Dvořáka, Nabucca G. Verdiho, nebo Romea a Julie S. Prokofjeva.
Závěr Proseckého podzimu patřil jako vždy ohňostrojové show na hudbu – 
ve 20.30 hodin. Letos ohňostroj zazněl výhradně na hudbu českých autorů. Byl tak 
slavnostní poctou k Roku české hudby 2014 a důstojným zakončením XIV. ročníku 
Festivalu orchestrální a komorní tvorby Devětkrát s devítkou
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Galerie 9
Vysočanská radnice 
Sokolovská 14/324

Otevřeno pondělí až čtvrtek od 10 do 19 hodin. Vstup volný. Objednávka hromad-
ných návštěv na tel.: 236 041 292. 

Dana Martinková: Černá není ani noc
Pastely a užitá grafi ka Dany Martinkové jsou vystaveny v Galerii 9 od 4. do 27. 
února 2014.

Za jeden provaz
Od 3. do 27. března 2014 koná výstava pod názvem Za jeden provaz. Malby a 
grafi ku vystavuje Teodor Buzu, objekty Tomáš Pergler a fotografi e Vlastimil Sla-
bý.

Rostislav Osička: Krása pohybu – od antiky k dnešku
Krása pohybu – od antiky k dnešku je název výstavy výtvarných děl Rostislava 
Osičky v Galerii 9, která se koná od 1. do 24. dubna 2014.

SALON PRAHY 9 – 2014
Přehlídka tvorby výtvarných umělců regionu se uskutečnila v Galerii 9 do 22. 
května 2014. 
Své práce z posledních let představilo 40 autorů:
LIBUŠE BARTÁKOVÁ, LUKÁŠ BRDLÍK, ANTONÍN BŘICHÁČEK, ZDEŇKA ČECHOVÁ.
JARMILA ČEREVKOVÁ, MARKÉTA ČERNÁ, HELENA ČERNOCHOVÁ, KAREL DVOŘÁK, 
PAVEL DVOŘÁK, ALEXANDRA DVOŘÁKOVÁ, BERBORA EMINGEROVÁ, † ČESTMÍR 
HLAVINKA, JAN HUBENÝ, HANA CHROMÁ, HANA JAKLOVÁ, PŘEMYSL JINDRA, 
ROBIN KALOČ, LADISLAV KLUSÁK, JAN KRONUS, JIŘÍ JAROMÍR KUBÁT, MIRKA 
MÁDROVÁ, DANA MARTINKOVÁ, DANA NOVÁKOVÁ, DAGMAR NOVOTNÁ, LUKÁŠ 
OBERMAJER, JITKA OBERMAJEROVÁ, JIŘINA OLIVOVÁ, VOJTĚCH OTČENÁŠEK, 
MARKÉTA PŘIBYLOVÁ, EVA RŮTOVÁ, KARLA RYVOLOVÁ, TOMÁŠ SALVA, KRISTÝ-
NA SUCHÁ, MIROSLAV TUKA, PAVEL UDRŽAL, VLADIMÍR VESELÝ, JAN VÍT, LINDA 
WINSCH-BOLARD, JANA ZAJACOVÁ, † FRANTIŠEK ZÁLEŠÁK

Jarmila Janůjová: Odlesky viděného 
Malba, kresba, grafi ka Jarmily Janůjové bude v Galerii 9 k vidění od 27. května do 
19. června 2014. 

PEOPLE-metr 2013 
Nikoli, letopočet v názvu výstavy není chybný. Znamená, že třetí ročník mez-
inárodní putovní výstavy fi gurální tvorby, který v loňském roce začal na Zbraslavi 
své putování po čtyřech zemích střední Evropy, dosáhl svého cíle a po zastaveních 
v Polsku, Maďarsku a na Slovensku se šťastně vrátil domů, do Prahy, do Galerie 9. 
Výstava se koná do 31. července 2014.
Člověk a metr papíru. Autor a jeho sdělení k jednotnému tématu na jednotném 
formátu libovolnou technikou. Figurální interpretace vjemů, vztahů, vazeb a ná-
zorů.
Hommage - autorova pocta libovolné osobnosti nebo skutečnosti - je společným 
tématem letošní, v pořadí již třetí, výstavy PEOPLE-metr 2013. 
Přehlídka prezentuje především díla autorů žijících v České republice, Maďarsku, 
Slovensku a Polsku. V minulém ročníku se organizátorům podařilo zajistit také 
účast autorů z Chorvatska a Ruska a letošní ročník v této tradici rozšiřování okruhu 
vystavujících pokračuje: své zástupce má v PEOPLE-metru i Rumunsko a Itálie.
Galerii 9 v přehlídce, která se opět koná pod záštitou místostarosty MČ Praha 
9 Mgr. Adama Vážanského, reprezentují čtyři výrazní výtvarní umělci, s nimiž 
dlouhodobě spolupracujeme: Hana Čápová, Lenka Vojtová, Jaroslav Rothbauer 
a Martin Frind.
Alena Dostálová – Hry linií a barev
Galerie 9 pořádá od 5. do 28. srpna 2014 výstavu děl významné představitelky K
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českého výtvarného umění, akademické malířky Aleny Dostálové. Kurátory výstavy 
jsou Eva Kořánová a Longin Wdowiak, syn Aleny Dostálové.

Proměny Prahy 9
Galerie 9 hostí od 11. září do 2. října 2014 výstavu fotografi í Proměny Prahy 9.
Fotografi cká výstava představí současnou tvář Prahy 9 na pozadí dobové obrazové 
dokumentace z poloviny minulého století.
Podoba Prahy 9 prošla od začátku 90. let minulého století velkými proměnami. 
Nejdříve zmizely staré Vysočany v přednádražním prostoru, pak – jak se postupně 
rušily strojírenské továrny (zejména ČKD) – i další části Vysočan a Libně. Význam-
ným stavebním rozvojem prošel Hloubětín, Prosek a Střížkov. Z periferní a zaned-
bané části hlavního města se vyvinula jeho důstojná součást, na kterou mohou být 
obyvatelé Prahy 9 právem hrdi. 
Autoři výstavy se pokoušejí naznačit srovnání původní Prahy 9 – na fotografi ích 
z poloviny 20. století – s její podobou dnes. 

Zbyněk Hraba a Petr Palma - linoterapie
Zbyněk Hraba a Petr Palma vystavili svá díla v Galerii 9 od 14. října do 6. listopadu 
2014.

Petr Minka: Grafi ka, ilustrace a ex libris
Grafi ka, ilustrace a ex libris Petra Minky byla vystavena v Galerii 9 od 11. listopadu 
do 4. prosince 2014.

Společná výstava sochařky a malíře
Sochařskou tvorbu Věry Růžičkové-Bejrové a malby Vladimíra Růžičky můžete ob-
divovat v Galerii 9 od 9. prosince 2014 do 8. ledna 2015.

Kreativní dílna Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, 
zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za krátkou dobu můžete z obyčejných věcí 
vytvořit neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést 
vlastní umělecké dílo. Vždy ve středu od 17 hodin.

Galerie Dion 
Na Pokraji 540/2, Praha 9,

MORYTÁT FUNERÁL & CO.
Tvorbu Ivo Medka (Kopaninského) můžete vidět v pražské Galerii Dion do 28. 
února 2014.

POEZIE SNĚNÍ
Výstava obrazů a kreseb Alexey Terenina se koná v Galerii Dion do 25. dubna 
2014

Po roce opět přijela na Prosek pouť
Velmi oblíbená Svatováclavská pouť, 
kterou tradičně pořádá Městská část Pra-
ha 9, se uskutečnila 27. a 28. září 2014 v 
okolí kostela sv. Václava na Proseku.
Bohatý program je na pouti samozřejmostí 
a každý si zde přišel na své. Kromě nez-
bytných pouťových atrakcí jbylo opět 
připraveno nespočet vystoupení na 
hlavním podiu, v prostoru za kostelem 
sv. Václava a další doprovodný program 
plný překvapení.
„Letošní pouť byla v duchu oslav výročí 
100 let od Velké války. K ní neodmyslitelně 
patří postava dobrého vojáka Švejka. K
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Návštěvníci mohli vidět na 
velkolepém slavnostním za-
hájení  v sobotu 27. září ve 
14 hodin Švejkovy kabaretní 
C.K. Manévry. Po slavnostním 
nástupu pětatřicátníků přivítal 
starostu a radní samotný 
Švejk. Po čestné salvě pak 
proseckou návsí zněly šlágry 
českých hospod a světových 
bojišť 1. světové války, nebo 
slavných kabaretů a šantánů. 
Pánové se pokochali krásnými 
tanečnicemi, které předvedly 
šlapák, nebo kankán,“ říká k 
programu místostarosta Prahy 
9 Adam Vážanský. 
Úvodní scénkou programu byl 
příjezd arcivévody Ferdinan-
da do Sarajeva, který nemohl 
skončit jinak než atentátem. 
Arcivévodu představoval se-
nátor Tomáš Kladívko, jeho 
choť hraběnku Chotkovou 
radní MČ Praha 9 Jana Nowa-
ková Těmínová, atentátníkem 
byl místostarosta Adam Vá-
žanský.
Program hlavní scény - Ná-
městí Na Proseku 
Sobota 27. září
GIPSY SPIRIT a VOJTA LAVIČKA, MONIKA ABSOLONOVÁ, PETR JABLONSKÝ, ŠVEJK 
c. k. ŠRAML, HOT WINGS, ZUŠ Prosek vystoupení žáků a studentů školy 
Neděle 28. září
BUTY, IVO JAHELKA, MIREK PALEČEK, GOLDEN BIG BAND PRAHA, KAREL ŠTĚDRÝ, 
PAVLÍNA FILIPOVSKÁ, SLOVÁCKÝ KRÚŽEK V PRAZE
Závěr sobotního programu patřil divokým rytmům cigánského čardáše. Skupina 
Gipsy Spirit a Vojta Lavička rozvířila vzduch tradiční romskou hudbou, která je 

však obohacenao moderní 
vlivy dance music a dostává 
tak zcela jiný rozměr. Z pís-
ní špičkových romských 
hudebníků jsou znát vlivy 
balkánských, španělských, 
maďarských, ruských i slo-
venských romských kořenů. 
Dechberoucí energie, která 
z romské hudby v podání Gip-
sy Spirit vychází, jistě nep-
onechá nikoho v klidu.
V neděli odpoledne zahájila 
program skupina Golden Big 
band Praha s Karlem Štědrým 
a Pavlínou Filipovskou. 
Následovalo společné vys-

toupení “občasného dua” - zpívajícího právníka Ivo Jahelky a Mirka Palečka. 
Zakončení letošní pouti bylo velkolepé. Skupinu Buty a hity jako například Tata, 
Krtek, nebo Mám jednu ruku dlouhou zná snad každý. Specifi cké texty skupiny K
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pobavily a melodická hravá hudba, v níž se mísí nejrůznější hudební styly jako 
rock, folk, ethno, nebo jazz, jistě rozhýbala nejednoho diváka. 

Po oba dny vedle hlavní scény 
probíhal program také v pros-
tranství okolo kostela sv. Vá-
clava, kde si na své přijdou 
především děti například 
v Pohádkové zahradě. 
Historická scéna – pro-
gram za kostelem sv. Vá-
clava
Program za kostelem byl po 
oba dny věnovaný staročeské 
pouti začátku 20. století a prv-
ní republiky. Staropražská ka-
pela „Šmrnc“, kapela „Nešla-
peto“, cirkus Berto, Panopti-
kum pana Vrány, medvědář, 
pouliční umělci, kabaretní vy-

stoupení, artista a žonglér…  Dobové atrakce pro děti, soutěž pro děti v duchu her 
našich pradědů a prababiček. Tržiště - prodejci a řemeslníci v dobových kostýmech 
a stáncích. Všechno, co patří ke staročeské pouti, bylo k nalezení právě zde.  
Koncert  v kostele sv. Václava  
Sobota 27. 9. v 19 hodin - Daniela Valtová Kosinová - varhany, Marek Zvolánek 
– trubka.  
Program: J. S. Bach, J. B. Loeillet, P. J. Vejvanovský, A. Corelli, B. M. Černohorský 
aj.
Pohádková zahrada 
po oba dny - TJ Sokol Prosek
Divadlo studna  - program v sobotu:
Zakletá princezna (13.15 hodin)
O Bajajovi (15.15 hodin)
Kostěj Nesmrtelný (16.45 hodin)
Loutkový ateliér - výtvarná dílna (od 12 do 18 hodin)
Malé divadélko Praha – program v neděli:
Loutkové varieté (12.15 hodin a 14.45 hodin)
Posvícení v Hudlicích aneb Oldřich a Božena (13.45 hodin a 15.45 hodin)
Svatováclavský pochod – neděle 28. Září
Start od kostela sv. Václava s KČT Praha mezi 8 a 10 hodinou  (25 a 13 km). Cíl u 
kostela sv. Václava Stará Boleslav, možno pěšky i na kole.
Nechyběly pouťové atrakce Karla Helfera, pivo, víno, burčák a další bohaté 
občerstvení.
Poděkování partnerům a sponzorům:
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., KOLEKTORY PRAHA, a.s., PIVOVAR FERDINAND a.s., 
DARAMIS GROUP spol. s r.o., PRAŽSKÉ SLUŽBY a. s. BOBOVÁ DRÁHA PROSEK, 
JOHNNY SERVIS, spol. s r.o., VISIT, spol. s r.o., RESTAURACE ZLATÉ SELE

XV. Vysočanské vinobraní
Na vinici Máchalka pořádalo Vinařské družstvo sv. Václav ve dnech 26. až 28. září 
2014 tradiční Vysočanské vinobraní.
Program:
pátek 26. září
15.45 Zahájení
16.00 Zavírání hory - vinařský obřad shš REBEL
17.00 TIQUE - posezení při hudbě 
sobota  27. září
11.00 Otevírání hory – vinařský obřad shš REBEL K
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13.00 PRAŽSKÝ ŠRAML
14.40 Průvod a ochutnávka vína a hroznů, předání starostovi a radním na hlaním 
pódiu XXIV. Svatováclavské pouti
15.00 Country tance
16.00 Kord a růže – vystoupení shš REBEL
17.00 Petr Sovič and JAZZ + FRIENDS
neděle 28. září
13.00 Muzika Špalíček Praha
16.00 Petr Sovič and JAZZ + FRIENDS
18.00 Zakončení

Knofl ík
Kulturní a rodinné centrum Knofl ík žije i přes léto. 
Ve vysočanském Knofl íku, v budově ZŠ Balabenka,  je knofl íková 
školička, která má otevřeno pro děti „své“ i jednorázově. Vše se 
chystá také na provoz od září, kdy se v Knofl íku ve Vysočanech 
stejně jako na Proseku rozběhnou školičky (ve Vysočanech a v jes-
ličkách v Českolipské na Proseku), kurzy, kroužky, tréninky 
a celoroční programy pro všechny generace.
Knofl ík v Jablonecké 724/6 na Proseku zve po celé léto 

na prázdninový provoz, kdy si mohou návštěvníci všech generací přijít zacvičit, 
zazpívat, tvořit, kavárna je otevřena od úterý do čtvrtka či podle aktuálního provo-
zu.
Vše se ale především chystá na nový knofl íkový rok, ve Vysočanech i na Proseku, 
pod kopcem i na kopci. Rozvrh se plní hodinami stálými, ale i novinkami, chystají 
se programy pravidelné i jednorázové, pro všechny generace 

Knofl íková nabídka od září 2014/15:
• Atletika Knofl ík, Cvičení pro děti s rodiči, která je opravdu hrou, hodiny pro  
 malé minisportovce
• Hudební škola Yamaha - obory pro děti i dospělé, kurzy elektrické i klasické  
 kytary, fl étny, zpěvu, keyboardu, obory předškolní
• Cvičení a tanec pro maminky, s hlídáním dopolední, ale i večerní hodiny,  
 Fitmami
• Jazyková škola Keytone, angličtina pro nejmenší i větší a velké, čeština pro  
 cizince a další jazyky
• Tvoření všechno druhu, včetně keramiky a šicího klubu
• pondělní i víkendové kurzy Klubu lidové tvorby Praha
• Hrátky s češtinou, preventivní zábavný program pro předškoláky Na hlavičku!, 
 doučování,
• masáže, aromaterapie…
• akce jednorázové, tvořivé i sportovní pro všechny generace, autorská čtení,
 výtvarné dílny, chystá se tančírna…
• …a mnohé další.
Nabídka a pozvání opravdu pro všechny generace. Třeba jen k zastavení a potkání  
v knofl íkové kavárně, v Jablonecké ulici, kde vás přivítají milí kavárnicí Katka 
a Robert, ale i králík Školník, slečna ježková Sněženka, morče Bob a křeček 
Košiláček.

Kolik spisovatelů se vejde do Knofl íku?
Také v měsíci květnu v klubu Knofl ík pokračuje cyklus literárních programů Kolik 
spisovatelů se vejde do Knofl íku? Přijďte do Kulturního a rodinného centra na Pro-
seku, Jablonecká 724/6, Praha 9.
Na pravidelná autorská čtení současných českých autorů spojená s besedou 
přicházejí příznivci a ctitelé knihy, kteří mohou souhlasit s Ruskinovým tvrzením: 
„Knihy jsou křídla lidstva“. Po vystoupení hostů vždy následuje beseda, v níž bude 
prostor pro vaše dotazy, názory, vyjádření vztahu ke knihám a k četbě. Moderá-
torkou setkání je Olga Nytrová, předsedkyně Pražského klubu spisovatelů. K
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7. 5. 2014 od 19.00  
Alois Marhoul a Michal Maršá-
lek
Básník A. Marhoul připravil 
čtení ze své desáté sbírky, 
která se jmenuje “Kam odléta-
jí básníci”.  
Michal Maršálek je lékař a pí-
še poezii. Vydal šest sbírek 
básní. Poslední, ze které bude 
číst ukázky, vyšla pod názvem 
Sfi nze a hlemýžďům v ro-ce 
2013. 

28. 5. 2014 od 19 hodin
Jaroslava Pechová a Jan Ře-
hounek
Spisovatelka a básnířka J. Pe-
chová vás rozesměje humorně laděnými povídkami z knihy Naveselo. J. Řehounek 
se představí povídkami ze své poslední knížky Uvěřitelné k neuvěření.

4. 6. 2014 od 19 hodin
Helena a Jan Christen
H. Christen nabízí literární 
pořad ze svých veršů Vítání 
léta za doprovodu hudební 
improvizace J. Christena. 

25. 6. 2014 od 19 hodin
MUDr. Radim Uzel
Přečte z autobiografi cké knihy 
Rozpomínání a připravované 
cestopisné publikace Čtyřmi 
světadíly. 

16. října 2014 od 18 hodin
Beseda s Dagmar Lhotovou 
a Zdeňkem Karlem. 
Zajímá vás, jak žije kocour 

Vavřinec od jara do zimy, kdo jsou děti z ostrova a kde tento ostrov leží? Chcete 
poznat tři princezny a neonek z trojského domu? Jste zvědaví na neuvěřitelná 
dobrodružství Týny a Tyldy, Alžběty Mocné, černoknížete a jejich přátel a nepřátel 
v zemi Tam a Jinde a mnohé další? 

22. října 2014 v 19 hodin 
Felix Boom, vlastním jménem Pavel Skramlík.
Tento spisovatel a publicista má na kontě 15 vydaných titulů, do roku 2010 psal 
knihy ze sportovního prostředí, pak si zvolil pseudonym a jeho prioritou se stala 
především beletrie. Zaujal zejména romány - Ježíš Kristus výtržník aneb Třetí 
zákon, o který projevila zájem americká fi lmová produkce, Kiosek na pláži a Lepší 
svět. 

17. prosince 2014 od 19 hodin
Hodina s detektivkou
vystoupí dva autoři detektivek – Jiří Houdek a Marie Kurková.
Autoři přečtou povídky z knih Fantom vraždí za soumraku a Kdo zabil… 
Máte rádi chvíle příjemného vzrušení z napínavého děje? Pak si přijďte poslech-
nout, kdo na známého politika nastražil obvinění z vraždy, jak vyvolávání duchů ve 
sněhem zaváté chatě předpovědělo vraždu, či jak soukromý detektiv Marek Damm 
hrál šachovou partii s vrahem o svůj život. 

Knofl ík - Jablonecká ulice
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Sport
SK KAMIWAZA KARATE o.s. 

Základní škola Novoborská 
Novoborská 371,  Praha 9 – Prosek

SK KAMIWAZA KARATE, sportovní a nezisková organi-zace, patří k největším a nej-
úspěšnějším karate klubůmv ČR. O kvalitách klubu hovoří několikanásobné české 
i světové mistrovské tituly členů 
klubu, jako jsou například tituly 
- mistr světa, mistr či více mistr 
Evropy hlavní světové federace 
WKF.
Kvalitní sportovní klub není jen 
místem, kde se děti setkáva-
jí jako na běžném kroužku. 
Je to místo, kde jsou dětem, 
prostřednictvím sportu, vště-
povány morální hodnoty a kde 

se děti učí sebedůvěře, vnímání zdravé moti-
vace, či práci v týmu. Dítě musí pochopit, že ne 
vždy člověk vítězí, ale je důležité se nevzdat a 
pracovat na sobě. Buďme rádi, že mají v dnešní 
době naše děti často vše, na co si vzpome-
nou. Jistě chceme našim dětem dát to nejlepší. 
I z tohoto důvodu je sport, pod odborným 
vedením kvalitních trenérů, důležitější než dříve. 
Kde jinde, než ve sportu, se děti mají naučit, 
že nic v životě není zadarmo a musí na sobě 
pracovat. Zdravá motivace dítěte je také velmi 
důležitá, ale bohužel často velmi opomíjená. 
Sport nesmí být jen pohybovou průpravou 
a bezhlavé hnání se za vítězstvím.  Hlavním té-
matem sportovního klubu tedy musí být stano-
vení dlouhodobého cíle pro každé dítě, kterého 
chce daný jedinec dosáhnout. 
Nábor nových členů a členek probíhá během 

celého měsíce září. První tréninky si můžete vyzkoušet zcela nezávazně a ZDARMA.

O pohár MČ Praha 9 – 5. ročník
     Fotbalový turnaj pro hráče 
ročníku 2002 a mladší (hráčky 
2001 a mladší), který již popáté 
pořádala městská část Praha 9 
ve spolupráci s TJ Spartak Hrd-
lořezy (v jehož areálu se celá 
akce konala), slavnostně zahá-
jil a několika větami účastníky 
pozdravil místostarosta Prahy 
9 a zároveň jeden z otců tohoto 
skvělého klání mladých fotbalistů,  
Mgr. Adam Vážanský. 

Na skvěle připraveném trávníku 
se během dne utkalo systémem S
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každý s každým celkem 6 týmů (Spartak Hrdlořezy, Čechie Dubeč, Čechie Smíchov, 
Avia Čakovice, Bohemians 1905 a Kostelec nad Černými lesy), za které nastoupilo 
76 dětí (75 chlapců a 1 děvče). Na hřišti rozměrů pro mladší žáky a hře 7+1 bylo, 
s přispěním rozhodčího PFS 
pana Lysenka, odehráno do-
hromady 15 utkání, ve kterých 
padlo 61 branek (průměr přes 
4 branky na zápas).
Všechny týmy při slavnostním 
vyhlášení turnaje obdržely 
za celkové umístění pamětní 
poháry, diplomy a fotbalové 
míče Adidas. První tři týmy 
(1. Bohemians, 2. Dubeč, 3. 
Smíchov) byly navíc deko-
rovány medailemi. 
Individuálně ocenění - nej-
mladší hráč – Michal Moureček 
(Spartak Hrdlořezy), nejlepší 
střelec – Ondřej Novosad (Če-
chie Dubeč), nejlepší brankař – Jiří Klímek (Kostelec nad Černými lesy) a nejlepší 
hráč – Vladimír Liška (Spartak Hrdlořezy) si na památku odnesli sošky.
Dětem i trenérům zúčastněných týmů připravila během turnaje občerstvení zdar-
ma (děti – párek v rohlíku + limonáda, trenéři – klobása + pivo) klubová restau-
race v areálu.
Za všechny, kteří měli letošní ročník organizačně „na triku“ vzkazuji opět velké díky 
městské části Praha 9. Bez její podpory bychom tolik radosti rozdávat nemohli. 
Díky!!! Vladimír Liška, hlavní trenér mládeže TJ Spartak Hrdlořezy.

Vyběhněte na dráze 
v Podvinném Mlýně zdarma

Chcete-li si zaběhat a protáhnout tělo, využijte běžeckou dráhu v areálu AC Sparta 
Praha-Podvinný Mlýn. Od pondělí do neděle je vstup sem zdarma. 
Budete-li chtít využít služeb celého atletického areálu, zaplatíte 50 Kč. Za převlékárnu 
a sprchu 20 Kč. V případě sportovní akce (závody, utkání) má AC Sparta Praha 
právo zrušit v tomto termínu vstup veřejnosti na hřiště.
 

Úspěchy školního atletického klubu 
Novoborská

 Od vzniku samostatného školního atlet-
ického klubu při ZŠ Novoborská v Praze 
9 na Proseku uplynulo patnáct let.
Začali jsme jako školní zájmový kroužek 
již v roce 1995. Ten se postupně pod ve-
dením pana učitele Kryštofa rozrostl 
až na 120 dětí. Proto, aby děti mohly 
závodit, byl v roce l998 - za pomo-ci 
tehdejší paní učitelky Lodrové a ře-
ditelky Jakubcové - založen ofi ciální 
atletický oddíl pod Českým atletickým 
svazem.
Oddíl začínal ve velmi skromných pod-
mínkách, ale postupně se děti účastnily 
soutěží organizovaných v Praze a ně-
kolik nejlepších startovalo i na mistro-
vstvích České republiky. S
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V současné době působí v oddíle 
zhruba 220 dětí - od nejmladších 
pětiletých v přípravce až po do-
spělé. Pod vedením dlouholetého 
předsedy oddílu Jiřího Kryštofa st. 
jsme z bývalých závodníků vycho-
vali i dnešní trenéry, kteří vedou 
jednotlivé skupiny. Jedná se o ses-
try Bešťákovy, Bohumila Doboše, 
Denisy Zavadilové, Pavla Heluse 
a Jiřího Kryštofa ml. 
Největších úspěchů dosáhl náš oddíl 
právě v letošním roce, a to zásluhou 
Aničky Nečinové. Anička se věnuje 
atletice již pět let a pod vedení 
Jiřího Kryštofa se zaměřuje zejmé-
na na atletické víceboje. V letošním 
roce skončila na mistrovství re-
publiky ve vícebojích na 2. místě 
a splnila kvalifi kační limit pro účast 
na mistrovství světa sedmnácti-
letých v Ukrajinském Doněcku. Tady 
nakonec obsadila 28. místo. Dalšími 
jejími úspěchy je titul přeborníka 
Prahy ve vrhu koulí a druhé místo 
v hodu oštěpem, na mistrovství re-
publiky čtvrté místo ve vrhu koulí,
dvě pátá místa v hodu oštěpem 
a v běhu na 100 m překážek. Aničce přejeme do budoucna mnoho dalších úspěchů.
Poděkování patří také MČ Praha 9. Činnost oddílu by se totiž nemohla realizovat 
bez její aktivní součinnosti a výrazné materiální a fi nanční pomoci.

Judo
Mezinárodní turnaj v judu v Podvinném Mlýně

V Aréně Sparty Podvinný Mlýn v Kovanecké ulici se ve dnech 1. a 2. března 2014 
uskutečnila letošní nejvýznamnější soutěž v judu v České republice. Soutěž Eu-
ropean Open Prague  byla letos pořádána pro 
mužskou kategorii.  
O vysoké kvalitě pražského turnaje svědčí sku-
tečnost, že se v uplynulém olympijském cyklu 
na této soutěži představili tři budoucí olympijští 
vítězové z Londýnských her.  V letošním roce 
se turnaje zúčastnilo více než 300 špičkových 
závodníků z celého světa.  
Vloni zaznamenali čeští judisté celou řadu vý-
znamných úspěchů. Lukáš Krpálek se stal jako 
třetí český judista po dlouhých 25 letech Mistrem 
Evropy. Získal rovněž bronzovou medaili na mis-
trovství světa, zvítězil na letní světové Univerziádě
a v anketě Sportovec roku ho hlasující novináři 
zařadili na 14. místo. Lukáš Krpálek bude v Pra-
ze obhajovat svoje prvenství z roku 2012 a je 
největším favoritem turnaje. Lukáš se v Praze 
poprvé představí v nejtěžší hmotnostní kategorii 
nad 100 kg, která je na pořadu v neděli. 
Dalšími sportovci, kteří měli reálnou možnost za-
sáhnout do bojů o medaile, byli Pavel Petřikov 
a David Pulkrábek (kat. do 60 kg), Václav Sed-

Anička Nečinová

Lukáš Krpálek (v bílém dresu) S
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midubský a Jakub Ječmínek (kat. do 73 kg), Jaromír Ježek a Jaromír Musil (kat. 
do 81 kg), Alexandr Jurečka (kat. do 90 kg),  Michal Horák a Jan Pinta (kat. nad 
100 kg). K vidění ale bude celá česká špička, pro kterou byl pražský turnaj jednou 
z posledních prověrek před dubnovým Mistrovstvím Evropy.
V sobotu se představili závodníci v kategoriích do 60, 66 a 73 kg, kategorie do 81, 
90, 100 a nad 100 kg byli na pořadu v neděli.  Soutěže se oba dva dny rozběhly v 
10 hodin, fi nálový blok v sobotu v 16.30, v neděli pak v 15.30. V sobotu od 15.30 
proběhla autogramiáda Lukáše Krpálka. Jiří Dolejš, předseda Českého svazu juda

Taekwon-do
Škola Taekwon-do Dan-Gun je otevřena i pro vás

Již více než dvaadvacet let navštěvují zájemci o bojová umění proseckou Školu 
Taekwon-do Dan-Gun. Škola je ofi ciálně registrována Českým svazem Taekwon-do 

ITF i přímo mezinárodní federací International 
Taekwon-do federation sídlící ve Vídni. 
Škola nabízí zájemcům možnost trénovat až 
14 hodin týdně. Všechny skupiny jsou děleny 
podle věku a dále podle technického stupně. 
Cvičí zde děti ve věku od 6 let, ale i dospělí 
ve věku nad 45 let. Děti začínají v přípravné 
skupině, kde je trénink veden pro rozvoj 
všeobecné motoriky pohybu se zaměřením 
na taekwon-do. Po zkouškách na technický 
stupeň jsou zařazeny do vyšších technických 
skupin, kde se plně začlení do tréninků taek-
wonda. Dospělí ve své náborové skupině získa-
jí základní poznatky o tomto bojovém umění, 
které postupem času prohloubí a mohou získat 
až černý pás. 

V prosecké škole na tréninku 
můžete potkat reprezentanty 
České národní reprezentace, 
mistry a vicemistry světa 
a členy Střediska talentované 
mládeže. Právě díky podpoře 
mládeže škola každoročně 
sklízí na soutěžích medailové 
úspěchy. Kromě klasických 
tréninků mohou členové v odpoledních hodinách využívat po neomezenou dobu 
zrcadlový sál s tatami určeným pro bojová umění. Zde si mohou vyzkoušet vše, co 
se již naučili, využít posilovacích strojů, či zatrénovat si na boxovacích pytlích. 

Devět medailí z ME pro proseckou 
Školu Taekwon-do Dan-Gun

Mistrovství Evropy juniorů, seniorů a veteránů v taekwondu ITF se letos konalo 
v hlavním městě Běloruska - Minsku. I tentokrát měl na mistrovství Evropy své 
zástupce prosecký oddíl Taekwon-do Dan-Gun. 
Jedním ze zástupců byla juniorská reprezentantka Sára Santnerová, která se 
jako členka české reprezentace úspěšně zúčastnila svých prvních mezinárodních 
závodů. Druhým závodníkem ze Školy Taekwon-do Dan-Gun byl zkušený junior 
Michal Radotínský.  S
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Sára Santnerová vybojovala krásné 3. místo ve sportovním boji v individuální 
soutěži. Až v  boji o fi nále podlehla favorizované závodnici z Ruska, a tak ji o 

malý kousek utekl postup do 
fi nále. První místo vybojo-
vala jako členka juniorského 
týmu v disciplíně speciál-
ních přerážecích technik ve 
výskoku. Další dva bronzové 
cenné kovy si odvezla z tý-
mové soutěže ze sportovního 
boje a z týmových sestav.
Michal Radotínský získal 
celkem 5 medailí, všechny 
z týmové soutěže. Jako člen 
dvou různých týmů, senior-
ského a juniorského, vybo-
joval dvě stříbrné medaile 
v disciplíně sebeobrana. Dvě 
stříbrné medaile získal z tý-
mových sestav a ze speciál-

ních přerážecích technik ve výskoku. Poslední bronzovou medaili se svým týmem 
získal ve sportovním boji.  
Doufejme, že další mistrov-ství, tentokrát mistrovství světa, které se koná již 
v srpnu v Tádžikistánu, bude ještě úspěšnější!  

22. letní tábor Školy Taekwon-do Dan-Gun
V letošním roce prosecký oddíl Škola Taekwon-do Dan-Gun s historií od roku 1991 
otevřel letní tábor i pro nečleny oddílu, a tak se na něho mohlo přihlásit i mnoho 
dětí, které s tímto korejským bojovým uměním nemají žádné zkušenosti.

Tak jako v minulosti se letní 
tábor konal v Horním Bradle 
nedaleko Sečské přehrady 
na břehu řeky Chrudimky. 
Probíhal ve dvou turnusech. 
První turnus byl určen pro děti 
a druhý pro mládež a dospělé. 
Vedoucí na prvním turnusu 
připravili dětem ve věku 6-14 
let týden plný zábavy, sportu 
a her. Členové oddílu cvičili 
jedenkrát denně v dopoled-
ních hodinách Taekwon-do. 
Nečlenové si mohli vybrat, 
kterému sportu se budou 
věnovat. Odpoledne všechny 

děti hrály bodované hry do celotýdenní hry. Součástí dětského soustředění byl pod 
vedením vedoucích organizovaný poznávací výlet do Litomyšle, chráněné památky 
UNESCO. Dětské soustředění je již mnoho let připraveno tak, aby si účastníci 
přivezli do Prahy mnoho nových zážitků a dovedností. 
Dospělí na druhém turnusu trénovali dvakrát denně. Pro dospělé sportovce byl 
program zaměřen na zdokonalování jejich technických dovedností v taekwondu 
a zlepšení fyzické kondice. Pod vedením trenérů pilovali pravidelně techniky. V rámci 
fyzické přípravy se běh prokládal různými cvičeními, nechybělo ani posilování. Ve vol-
ném čase se relaxovalo u bazénu v areálu, případně v moderním nově postaveném 
wellness. Soustředění bylo zakončeno zkouškami na vyšší technické stupně.  
Letošní soustředění bylo co do počtu účastníků opět rekordní. Více než 90 účastníků 
ve sportovním středisku strávilo prázdninové chvíle plné slunce a pohody. Někteří 
z nich, co nejsou členy oddílu, se chtějí v září přihlásit do této školy a věnovat se 
tak cvičení taekwonda.

Sára Santnerová a Michal Radotínský
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Adventure MiniGolf 
je pro každého – začátečníky i profesionály

Připadáte si jako na golfu v přírodě, a přece jste pod střechou O2 areny ve Vy-
sočanech. Loni v květnu tu totiž společnost Adventure Golf Praha otevřela osm-
náctijamkové hřiště. Hru na něm ocení golfi sté profesionálové i ti, kteří s golfem 
teprve koketují.
Adventure MiniGolf si nejen ve světě, ale také u nás, nachází stále více příznivců. 
To byl také důvod, proč indoorové hřiště Adventure MiniGolf vzniklo také v Praze 9.
„Hřiště s 18 jamkami, přileh-
lou kavárnou o celkové ve-
likosti areálu 1000 m² tvoří 
umělá speciálně vyvinutá gol-
fová tráva, takže po drahách 
se na rozdíl od klasického 
MiniGolfu nejen smí, ale musí 
chodit,“ představuje Adven-
ture MiniGolf Praha na devítce 
Martin Ječný, čtrnáctinásobný 
mistr ČR v MiniGolfu a po-
kračuje: „Překážky na jed-
notlivých drahách stejně jako 
u golfu tvoří nejrůznější terén-
ní nerovnosti, vyvýšeniny, 
přírodní překážky a podobně. Mezi jednotlivými drahami jsou cestičky z přírodního 
kamene, které hráče dovenou vždy k další dráze v pořadí.“
Téměř na všech jamkách lze zahrát eso, ale někdy i zkušení hráči musí zahrát 
jamku na více úderů. 
A Martin Ječný dodává: „Hřiště je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro ro-
diny s dětmi, seniory i studenty. Adventure MiniGolf jeden z mála sportů, který je 
přístupný všem.“ 
Vzhůru na green!
Pokud se na Adventure MiniGolf chystáte poprvé, vězte, že vybavení na něj je 
velmi podobné vybavení na klasický golf. Hraje se s golfovými holemi určenými pro 
puttování (puttery) nebo s minigolfovými kladívky a s golfovým míčkem. 
„Před začátkem hry dostane každý hráč k zapůjčení golfovou hůl, golfový míček 
a obsluha ochotně vysvětlí pravidla každému hráči. Zapůjčení je v ceně vstupného. 
Dále obdrží tzv. score kartu, do které se zapisují výsledky na jednotlivých drahách 
a následně se sečte celkový počet úderů,“ říká Martin Ječný.
Cílem hry je dopravit míček ze základního umístění do jamky na co nejmenší počet 
úderů. Zvítězí hráč, který má nejmenší součet úderů na všech jamkách. Adventure 
MiniGolf můžete hrát sami, nebo ve skupinách. A jak již bylo řečeno, kvality hřiště 
ocení zapálení golfi sté i MiniGolfi sté, ale také začátečníci, které tu do tajů MiniGolfu 
také zasvětí. 
„Hodina hry na našem Adventure MiniGolfovém hřišti přijde dospělého hráče 
na 160 Kč, dítě na 120 Kč,“ nastiňuje Martin Ječný.

Potřebujete jen pohodlné oblečení a dobrou náladu
Pro hraní Adventure MiniGolfu nepotřebujete žádné speciální vybavení. Vše 
potřebné si můžete zapůjčit přímo na hřišti, takže vám stačí pouze pohodlné spor-
tovní oblečení, sportovní boty a dobrá nálada. Otevřeno je ve všední dny od 12 do 
22 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin. „Ale otevíráme i mimo tuto dobu, pokud 
nás osloví více jak šest hráčů,“ konstatuje Martin Ječný. „Vycházíme vstříc i školám, 
při hromadných objednávkách poskytujeme slevy. Přece jen je dobré, když se děti 
nenudí na ulici nebo stále jen nesedí u počítačů, ale věnují se nějaké pohybové 
aktivitě. A Adventure MiniGolf oslovuje i ty, kteří jinak se sportem z nejrůznějších 
důvodů nejsou velcí kamarádi.“
Neplatí to však jen pro mladé, Adventure MiniGolfu přichází na chuť i starší gener-
ace. Tak si přijďte také zahrát. S
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Badminton
Mládežnický badminton na Proseku - medailové úspěchy

Oddíl badmintonu SK Prosek Praha prožívá úspěšnou sezonu napříč mládežnickými 
kategoriemi. Od počátku sezony 2013/2014 si drží unikátní bilanci: prosečtí hráči 
dosáhli na medailové pozice na všech republikových turnajích nejvyšší kategorie 
GPA, a to v kategoriích U13, U15, U17 i U19. 
Prosečtí žáci i junioři tedy patří do nejužší špičky. Aktuálně drží první místo na čes-
kém žebříčku do 13 let Václav Palán, v první desítce žebříčku U15 najdeme Bertu 
Ausbergerovou, mezi sedmnáctiletými a devatenáctiletými to pak jsou Michaela 
Zelinková a Jan Vorlík. 
Ve dnech 14.-16. února 2014 se ve švýcarské Basileji konalo Mistrovství Ev-

ropy do 15 let. Ani tam 
nechyběl zástupce proseck-
ého badmintonu. Berta Aus-
bergerová byla členkou čes-
kého reprezentačního družst-
va a dosáhla na fantastický 
výsledek. Po vyřazení na-
sazené soupeřky z Anglie a 
porážce od španělské hráč-
ky v osmifi nále obsadila cel-
kové 9. místo! Berta se při-
pravuje pod vedením trenérů 
Diany Pražákové a Tomáše 
Krajči, letos pak sbírá ú-spěch 
za úspěchem. Stále ještě 
čtrnáctiletá badmintonistka 
získala stříbrnou me-daili na 

MČR do devatenácti let ve čtyřhře a získala si místo v základním kádru ligov-
ého družstva dospělých. Berta patří do širšího kádru reprezentačního družstva 
juniorů společně s Míšou Zelinkovou, obě hráčky už s napětím vyhlížejí republikové 
šampionáty kategorií U15 a U17, které jsou na programu v květnu. 
SK Prosek Praha v soutěži družstev dospělých nastupuje v 1. lize, kde si v západní 
skupině vybojoval po nadstavbové části 6. místo. Kádr proseckých tvoří převážně 
odchovanci a mladí, talentovaní hráči z vlastní líhně. Zkušenými oporami jsou Dia-
na Pražáková a sehraná deblová dvojice Filip Stádník-Michal Svoboda, mistři ČR 
z roku 2005. 
Klubová fi lozofi e proseckého badmintonu je jednoduchá. Ze široké základ-
ny (mládežnické tréninkové skupiny nyní navštěvuje více než šest desítek 
badmintonistů) vybírat talentované hráče a zajistit jim co nejlepší podmínky pro 
jejich rozvoj. Vrcholem pyramidy jsou republikové soutěže a liga. Stejně důležité 
jsou ale první stupně, na kterých stojí řada oddaných trenérů a nadšených 
mladých hráčů, jež jsou na začátku badmintonové cesty. Letošní medailová sbírka 
je důkazem, že skromné podmínky nemusejí znamenat nízké cíle a kompromisy v 
odbornosti a tréninkových nárocích. 

Celostátní turnaj juniorů v badmintonu vyhrála prosecká 
Míša Zelinková

O víkendu 1.-2. listopadu 2014 pořádal badmintonový oddíl SK Prosek Praha 
v tělocvičně ZŠ Vinoř celostátní turnaj GPA U19. Do hlavního města se sjela česká 
juniorská špička, včetně členů národního reprezentačního družstva. 
Za účasti více než 50 hráček a hráčů z celé ČR se neztratili ani prosečtí hráči. 
Největšího úspěchu dosáhla Michaela Zelinková, která vstupovala do turnaje z po-
zice nasazené jedničky a první hráčky celostátního žebříčku dvouhry dívek do 19 
let. Míša si postupně dokázala poradit se čtyřmi soupeřkami včetně reprezentantek 
Slatinské z Liberce, Budzelové z Klimkovic a ve fi nále i se šikovnou levačkou Mi-

Berta Ausbergerová
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lovou z Českého Krumlova. Po třetím místu z úvodního turnaje GPA U19 v Orlové 
tedy Míša Zelinková přidala cenné vítězství, doplněné navíc bronzovou medailí ze 
čtyřhry, kterou hrála společně s Dominikou Budzelovou.

Dařilo se ale i ostatním proseckým 
zástupcům v soutěži. Jan Vorlík dosáhl 
hned na dvě třetí místa. Ve čtyřhře 
společně s Deanem Brabcem z pražského 
Meteoru potvrdili papírové předpoklady 
(byli v turnaji nasazeni jako číslo 3). 
Druhý bronz Honza získal ve dvouhře, 
která sice nepatří mezi jeho oblíbené 
disciplíny, ale díky bouřlivému fandění 
a motivaci dané domácím prostředím 
dokázal překonat veškerá očekávání. 
Přes tři nasazené hráče se probojoval 
až do semifi nále, kde podlehl nasazené 
jedničce Hubáčkovi 19:21 ve třetím 
setu. V turnaji dále startovaly Berta 
Ausbergerová a Jitka Benešová, které 
na medailové příčky nedosáhly. Ber-
tu dvakrát zastavilo čtvrtfi nále, Jitka 

sbírala především zkušenosti a body na celostátní úrovni. 
Celostátní turnaj GPA U19 skončil velkým organizačním, ale zejména sportovním 
úspěchem pro prosecký badminton. Už nyní je tak jasné, že se soutěže na nejvyšší 
domácí úrovni na Prahu 9 určitě brzy vrátí. 

Prosečtí badmintonisté získali sedm medailí 
z Mistrovství ČR mládeže

S výbornou bilancí zakončili sezonu 2013/2014 badmintonisté SK Prosek Praha. 
Povedlo se jim totiž získat medaile na Mistrovství ČR všech žákovských i junior-
ských kategorií. 
V té nejnižší, U13, zazářil Vác-
lav Palán, který obsadil 2. místo 
ve čtyřhře a 3. místo ve dvou-
hře chlapců a smíšené čtyřhře.
Nejúspěšnějším šampionátem 
bylo pro prosecké mistro-
vství ČR starších žáků do 15 
let. Berta Ausbergerová na 
něm dokázala získat bron-
zovou medaili ve dvouhře, 
stříbrnou ve smíšené čtyřhře 
(po fi nál-ové prohře 24:26 ve 
třetím setu!) a konečně titul 
mistryně ČR ve čtyřhře dívek. 
Právě Berta jako stále ještě 
čtrnáctiletá hráčka dokázala medailově zabodovat i v juniorských kategoriích. 
Na MČR do 17 let obsadila třetí místo ve čtyřhře dívek a na republikovém šampionátu 
juniorů v kategorii U19 se svou stejně starou spoluhráčkou Veronikou Srncovou 
šokovaly nečekaným ziskem stříbrných medailí.
Mládežnická mistrovství byla vyvrcholením úspěšné sezóny, při které prosečtí za-
znamenali unikátní bilanci: na každém vrcholném republikovém turnaji Grand Prix 
A a na všech MČR získali vždy alespoň jedno umístění na stupních vítězů – to 
se povedlo už jen dvěma oddílům v celé ČR. V republikovém pořadí podle počtu 
získaných medailí pak prosečtí obsadili páté místo. 
Dodejme pak ještě konečné výsledky starších kategorií: prvoligové družstvo 
A dospělých obsadilo ve své soutěži konečné šesté místo a obhájilo příslušnost ve 
druhé nejvyšší soutěži dospělých. Přitom jeho sestavu tvořili téměř výhradně od-
chovanci a mladí hráči klubu. 

Michaela Zelinková (první zleva)

Václav Palán v mixu s Valentinou Sonnkovou
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Mimořádně úspěšné pak bylo pro prosecké i MČR veteránských kategorií od 35 let 
výše, kde ziskem šesti zlatých, jedné stříbrné a pěti bronzových medailí obhájili 
pozici vůbec nejúspěšnějšího oddílu. 

Florbal
Juniorské fotbalistky Střížkova 

vládnou druhé fotbalové lize 
Juniorky FK Bohemians Praha po pěti odehraných kolech vládnou druhé fotbalové 
lize. Klokanky měly na úvod velmi těžký los, utkaly se se všemi favority na celkové 
prvenství, tedy FC Slovan Liberec, FK Dukla Praha a Minerva FF. Střížkovské hráčky 

dokázaly v těchto zápasech zvítězit, 
a to s obdivuhodným skóre 11:1.
V letošním ročníku druhé fotbalové ligy 
juniorek stojí proti sobě tyto týmy: SK 
Ďáblice, FK Baumit Jablonec, Bohemi-
ans 1905, DFK Mnichovo Hradiště, Ma-
bapa a již zmiňované týmy FK Dukla 
Praha, FC Slovan Liberec a Minerva 
FF.
Druhá liga odstartovala na začátku 
září, kdy hráčky ze Střížkova nastoupi-
ly na hřišti Baumitu Jablonec a zvítězily 
poměrně hladce 0:5. V dalším kole 
na domácím hřišti v Čakovicích pora-
zily obhájce trofeje FC Slovan Liberec 
3:0, poté Minervu 1:6, Ďáblice 0:14 
a Duklu 0:2. Díky těmto výsledkům 
s 15 body kralují druhé lize.
Zelenobílé fotbalistky mají i slušné 
zastoupení v tabulce střelkyň, kterou 
vede Barbora Hniličková s 8 góly spo-
lečně s hráčkou z Mnichova Hradiště 
Vydrovou.  V závěsu je se 6 brankami 
Lucie Koutenská a s 5 Clara Soqeussa. 
Juniorky FK Bohemians Praha dostaly 
i velice zajímavou nabídku. V přátel-
ském utkání se postavily proti výběru 
české reprezentace do 15 let. Utkání 
se odehrálo 28. října v Roudnici nad 
Labem na hlavním stadionu. V Roud-
nici nad Labem se právě v tomto ter-
mínu dívčí fotbalová reprezentace 
připravovala na další mezistátní boje. 
Klub má samozřejmě mimo jiné i tým 
žen, který hraje první ligu a v loňském 
ročníku obsadil jako nováček skvělé 
třetí místo. Vedle A-týmu žen a ju-
niorek se o soutěžní body snaží bojovat 

také starší a mladší žákyně hrající rovněž první ligu. Podle informací by klub rád 
i v budoucnu založil tým přípravek.
Slovo trenéra Takáče: 
“Rád bych oslovil i rodiče, případně mladé fotbalistky, které by měly zájem tréno-
vat v našem prostřední pod vedením kvalifi kovaných trenérů. Pořádáme nábor pro 
dívky ročník 2000 a mladší. Tréninky se konají na Střížkově v areálu SK Prosek, 
a to v úterý a čtvrtek od 17:30.
Dveře jsou otevřené pro každého. Těšíme se na vaši návštěvu.” S
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Dotační programy pro sportovce 
Na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ 
Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže 
a jsou registrovanév jednotlivých nestátních neziskových organizacích, byly vy-
psány dotační programy. Žádost o dotaci můžete podat nejpozději do 28. března 
2014.
Dotační program č. 1 
Celoroční činnost
Cílem programu je podpořit celoroční činnost nestátních neziskových organizací 
působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou spor-
tovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových 
organizacích a vybavit subjekty neziskové sféry materiálem nutným pro celoroční 
činnost subjektu.
Dotační program č. 2
Provoz a nájmy sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržení tělovýchovných 
zařízenív provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu, 
vodného a stočného (hodinou pro veřejnost je myšlena organizovaná veřejnost = 
děti a mládež do 19 let), umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů re-
prezentujících MČ Praha 9, což má pozitivní dopad na organizovaný volný čas dětí 
a jejich ochranu před patologickými jevy.
Dotační program č. 3
Opravy a údržba sportovních zařízení
Cíl programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržení tělovýchovných 
zařízenív provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu opravy a údržbu spor-
tovních areálů, umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů reprezentujících 
MČ Praha 9. 

Box v Gongu
Boxerský gong ve vysočanském divadle Gong přinesl 3. května 2014 úspěch 
domácím boxerům. Obhájili držení Ceny starosty MČ Praha 9 a Putovního poháru 
Rudolfa Obida. 
Za velké podpory domácích diváků porazil aktuálně nejlepší z juniorů boxerského 
klubu S.A.C. Praga Tomáš Ambrůžek po velkém boji a na body mělnického Hanče 
a obhájil tím své vítězství z loňského roku. Navíc se tímto výkonem kvalifi koval 
na juniorské Mistrovství republiky, kde 11. května skončil ve fi nále a vrátil se jako 
stříbrný medailista. 
V boji o Putovní pohár Rudolfa Obida nedal Jarda Smrček z domácího klubu svému 
soupeři žádnou šanci a zvítězil ve druhém kole TKO.
Ani ostatní borci domácího klubu se v utkáních o body v Národní lize boxu neztra-
tili. Mladičká Petra Puškášová porazila po velkém boji Sojkovou z klubu SŠB Zavi-
dov  na body. Jirka Plesar dokázal gradujícím výkonem zvítězit nad favorizovaným 
soupeřem. Jen borci Jarda Radechovský a Petr Votava na své soupeře tentokrát 
nestačili a v divácky přitažlivých utkáních prohráli na body.

Ragbisté Pragy po 12 letech mistry ČR 
V říčce Rokytka vedle  ragbyového hřiště Pragy v Praze Vysočanech  se v sobotu 
14. června 2014  přibližně osm hodin před půlnocí děly věci. Oslavy čerstvě získaného 
mistrovského ragbyového titulu proběhly nakonec i ve vodním toku. To se totiž po 
převzetí zlatých medailía mistrovského štítu skupina hráčů v černožlutých dresech 
sešla radovat i do koryta Rokytky.
Pragováci si zde zakřičeli svůj  vítězný pokřik a pak se spontánně vykoupali. Praga 
podobným způsobem slavila naposled v roce 1992 tehdejší poslední federální mis-
trovský titul. S
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Jak se to všechno semlelo
Jak asi víte, Praha 9 je jedinou 
pražskou částí, kde svá hřiště 
mají hned dva ragbyové kluby 
Praga a Sparta. Jejich celky 
mužů navíc hrají v extralize 
a v roce 2014 se k tomu ještě 
zrovna přihodilo, že se ob-
vodních rivalům velmi dařilo 
i po sportovní stránce.
Praga skončila po základní 
části první a Sparta druhá 
a pořadí na předních místech 
po čtrnácti kolech jim oběma  
umožnilo, že v semifi nále 
oba celky hostily své soupeře 
doma. Sparta se do fi nále 
probojovala přes výhru nad 
Slavií 42:12 a Praga postoupi-
la po výhře nad Říčany 35:6. 
Finále se tak hrálo druhou červnovou sobotu na trávníku mezi bývalým továrním 
areálem automobilky Praga a  Rokytkou. 
Finále se hrálo v úžasné atmosféře

Asi tisícovka diváků kolem 
trávníku fandila střídavě hrá-
čům obou týmů. V hledišti 
fi nálový zápas sledovali domácí 
pamětníci jako například Edu-
ard Krützner starší a Bruno 
Kudrna, kteří několik titulů 
získali nejdříve coby hráči 
Pragy a poté i jako trenéři. 
Nejstarší z ragbyových mistrů 
Pragy byl čtyřiaosmdesátiletý 
Jan Král. Vybojoval titul na-
posled v roce 1969, ale poté 
byl déle než dvacet let koučem 
juniorů, kteří se zasloužili po-
zději u mužů o další šňůru 
zlatých medailí.

Ragbyovými mistry ČR jsou hráči Pragy Praha
Podařilo se jim zvítězit ve fi nále play off nad Spartou Praha 23:10. Ve 129. vzájem-
ném ligovém utkání prokázali vítězové svoji jarní neporazitelnost.
Praga se ujala vedení trestným kopem svého kapitána Petra  Čížka, jenže  Sparťan 
Pavel Vokrouhlík vyrovnal stejným způsobem. Kapitán Sparty Vokrouhlík byl i kon-
covým hráčem akce, z které v 28. minutě padla pětka Sparty. Sparta rázem po 
proměněném kopu vedla 10:3. Těsně před koncem prvního poločasu však borci 
Pragy stačili vyrovnat. Po akci roje položil důležitou pětku rváček Pragy Jiří Frank. 
Po pětce následný kop proměnil Petr Čížek a tím oba celky měly srovnané skore.
Po změně stran neuplynuly ani tři minuty ze hry a Praga již vedla. Z rojníků se 
v brankovišti coby poslední dotkl míče opět Jiří Frank a kop po pětce opět proměnil 
Petr Čížek. Pak už za Pragu bodoval z dálky jen kapitán Pragy Petr Čížek. Proměnil 
tentokrát dva trestné kopya rozhodl tak o vítězství týmu Pragy, která se ve své 
sedmdesátileté historii  pošestnácté stala mistrem republiky.
Konečné pořadí mistrovství ČR 2014:
1: Praga Praha, 2: Sparta Praha, 3: Slavia Praha, 4. Říčany, 5. Tatra Smíchov,  
6. Vyškov, 7. Dragon Brno, 8. Bystrc Brno.  V novém ročníku nahradí Bystrc tým 
Sokol Mariánské Hory.

Koupání v Rokytce po 22 letech
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Ohlasy po utkání
Eduard Krützner trenér Pragy: „Finále každopádně hrály dva nejlepší české týmy a 
Praga jej vyhrála, neboť měla lepší fyzičku a dobře jsme i ke konci prostřídali hráče 
v roji. Mám radost, že nás na 
jaře nikdo neporazil a jen ve 
fi nále jsme nedali tradiční 
čtyři a více pětek jako v ostat-
ních zápasech.”
Antonín Brabec trenér Spar-
ty: „Prohra je pro nás zkla-
mání. Praga však byla lepší. 
Těžko jsme soupeře bránili a 
zejména v roji byli hráči Pra-
gy  k neudržení. Náš cíl na za-
čátku soutěže byl dostat se 
do fi nále a to se nám nako-
nec povedlo.“
Adam Vážanský, místostaro-
sta Prahy 9: „Moc si vážíme, že se fi nále hrálo zrovna v Praze 9 a aktéry fi nále byli 
ještě k tomu právě ragbisté z našeho obvodu Sparty a Pragy. Myslím si, že titul 
Pragovce právem patří. Vím, že na jaře 2014 neprohrála a na utkáních, která jsem 
viděl, předváděla pěkné ragby. Bylo pro mne ctí, že jsem za radnici Prahy 9 mohl 
Pragovce ještě před převzetím zlatých medalí předat Pohár, který naše radnice 
tradičně věnuje vítězi tohoto derby.” Petr Skála (kráceno)

Praga ve Francii opět čtvrtá
Mladí fotbalisté Pragovky si po loňském úspěšném vystoupení na mezinárodním 
turnaji ve francouzském Charmes i letos zopakovali svou účast a obhájili čtvrtou 
příčku. I když k medailím bylo asi blíže než vloni.
Po výborných výkonech v základní skupině šli naši mladíci do čtvrtfi nále z druhého 
místa, kde narazili na houževnaté Angličany z předměstí Londýna Barnes Eagles. 
Po řadě nevyužitých šancí skončilo utkání bezbrankovou remízou, v penaltovém 

rozstřelu však byla Pragovka 
šťastnější a zamířila do semi-
fi nále. Zde ji čekal velmi tvrdě 
hrající belgický klub RRC 
Boitsfort. Větší fotbalovost 
českých hráčů se, bohužel, 
neprosadila ani v tomto utká-
ní a tak došlo opět na pen-
alty. V nich byl tentokrát 
šťastnější soupeř a tak nez-
bylo než bojovat o třetí místo 
s vítězem loňského ročníku 
francouzským SC Marly. Po 
vyrovnaném průběhu však 
utkání v normální hrací době 

skončilo remízou 1:1 a opět se rozhodovalo v penaltové loterii. A štěstí se opět 
přiklonilo k soupeři…
Před začátkem turnaje by Pragovky brala čtvrté místo všemi deseti. Na jeho konci 
však bylo z tohoto umístění trošičku zklamání. Vedle „bramborové“ medaile si 
pragovácké naděje odvezly domů i cenu pro nejlepšího gólmana turnaje, kterou 
získal Stanislav Benda.
Kromě prokázané fotbalovosti byla velkou devizou našeho týmu bojovnost a odhod-
lanost poprat se o výsledek. A proto ani nepřekvapilo, že z Francie se odjíždělo 
s vírou, že za rok už si medaili určitě odvezeme!   S
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Sociální péče
Šéf Domova seniorů Vysočany Jiří Dušek 

Manažerem sociálních služeb 2013
Vůbec první titul v historii v kategorii Manažer sociálních služeb 2013 si 3. prosince 
2013 odvezl z pražské Novoměstské radnice zakladatel specializovaných Domovů 
seniorů Anavita a šéf privátního Domova seniorů v Bassově ulici ve Vysočanech Jiří 
Dušek. 
V prestižní soutěži Národní cena 
sociálních služeb Pečovatelka roku 
2013, kterou pod patronací Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb vy-
hlašuje Diakonie Československé 
církve českobratrské, jej zvolila od-
borná komise složená ze zástupců 
Asociace, Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR a dalších institucí. 
Jiří Dušek je ředitelem čtyř Domovů 
seniorů specializovaných na Alzhei-
merovu chorobu a demence, a to 
v Praze Vysočanech, Terezíně u Li-
toměřic, Modřicích u Brna a v Šanově 
na Znojemsku. V Praze přitom jeho 
zařízení funguje teprve dva roky. 
Se svými kolegy usiluje o týmovou 
práci a o vybudování prostředí, kde si 
lidé váží jeden druhého. Zdůrazňuje, 
že každý je důležitou součástí jedno-
ho fungujícího organismu domova, 
ať je to ředitel nebo třeba uklízečka. 
Motto Jiřího Duška zní: Pečovat o staré a nemocné důstojně a s láskou. 
„Vítězství v kategorii Manažer sociálních služeb je pro mne velmi příjemným 
překvapením, kterého si hluboce považuji. Domovy Anavita ale nejsou jen o mně. 
Je to každodenní mravenčí práce desítek schopných lidí v mém týmu, jejichž nasa-
zení a obětavosti si velmi vážím. Práci v sociálních službách považuji totiž za jednu 
z nejnáročnějších vůbec,” komentoval svůj úspěch Jiří Dušek. 
Už v příštím roce se navíc počet Duškových Domovů ještě rozroste. V plánu jsou 
totiž další stovky tolik potřebných specializovaných lůžek v Plzni, Olomouci, Hradci 
Králové a Havířově a další vzniknout také ve Vysočanech díky spolupráci Městské 
části Praha 9 s Domovem seniorů v Bassově ulici.

Společenské, aktivizační centrum 
pro seniory - Klub Harrachovská

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9
Harrachovská 422/2, Praha 9 – Prosek

Centrum nabízí společenské a aktivizační služby pro seniory:
•    Vzdělávací – výuka jazyků, práce s počítačem, trénink paměti,
•    Pohybové – kondiční cvičení pro seniory, pilates, břišní a country tance
•    Výtvarné – klub šikovných ručiček, výtvarné dílny
•    Kulturní – klub historie, koncerty, pěvecká vystoupení, besedy, přednášky se  
      zajímavými hosty
•    Setkání – sociálně aktivizační činnosti seniorů ve skupině

Šéf Domova seniorů Vysočany Jiří Dušek
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•     Volnočasové – karty, vycházky, výlety
•    Kurzy a akce pro seniory Prahy 9 jsou převážně zdarma, platí se pouze jazy-
      kové kurzy, čínská dechová cvičení a výlety mimo Prahu
Služby vycházejí z potřeb a možností uživatelů, jsou určeny k aktivizaci seniorů 
a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízí smys-
luplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci a vlastní podíl ve spo-
lečnosti, navázání kontaktů i mezigenerační prolnutí v bezpečném a důstojném 
společenském prostředí.  Důležité je sdílení, podpora, rozptýlení a vzájemná inter-
akce nejen vrstevníků. Cílem těchto služeb je hlavně udržení a rozvoj duševních 
sil a schopností ve stáří, zachování kvality života seniorů, podpora soběstačnosti 
a sebevědomí a dále prevence osamělosti a sociálního vyčlenění.

Pro informaci nabízíme ukázku týdenního  rozvrhu aktivizačních a společen-
ských aktivit v březenu 2014:
pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00 – 10:00
Němčina (pokročilí) 10:00 – 11:00
Němčina (začátečníci) 11:15 – 12:15
Němčina – úplní začátečníci – nový kurz 13:00 – 14:00
Cvičení pro ženy s prvky orientálního tance 14:00 – 15:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 15:00 – 16:00
úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 – 8:45
Kondiční cvičení – ženy 9:00 – 10:00
Kondiční cvičení – muži 10:00 – 11:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Angličtina – lektor 10:00 – 11:00
Francouzština – lektor 11:00 – 12:00
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 12:00 – 13:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 13:00 – 14:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 14:00 – 15:00
Hodina zpěvu – různé žánry, hudební nástroje 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
středa
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00 – 10:00
Východní cvičení čínské s prvky Tai-chi, jógy, 25 Kč/lekce 9:00 – 10:00
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat) 9:00 – 12:00
Počítačové kurzy 10:00 –12:00
Angličtina, konverzace – pro středně pokročilé, nový kurz 11:00 – 12:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Klub historie: Otto von Bismarck 13:00 – 14:30
Klub šikovných ručiček: Dekorace z fi lcu – šitíčko s sebou 14:30 – 16:00
PŘEDNÁŠKA – BESEDA s předsedkyní České společnosti pro trénování paměti 
a mozkový jogging Ing. Danuší Steinovou 15:00 – 16:30
čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00 – 10:00
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha 9 Vysočany) 10:45 – 11:45
Trénink paměti – nový kurz 11:30 – 12:30
Klub důchodců 13:00 – 16:00
pátek
Počítačový kurz – pro začátečníky 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory 9:00 – 10:00
Karty – společenské hry 9:30 –12:00
Výtvarná dílna – výroba - novinové ruličky (na velikonoční košíky) 9:30 – 12:00
Počítač, internet – možnost využití pro seniory 9:30 – 12:00
Angličtina (pokročilí) 12:00 – 13:00 S
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Počítačový kurz – pro mírně pokročilé 13:00 –14:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno objednat) 14:00 – 18:00
neděle 
Jarní koncert Komorního orchestru - Archioni Plus Orchestr hraje, díla klasická, 
soudobá, hudbu scénickou či fi lmovou. V sálu centra pro seniory od 15:00 hodin.

Klub Harfi ca
Tábor s klubem Harfi ca
Letos na začátku srpna již podeváté uspořádala Městská část Praha 9 pro své 
děti letní tábor s klubem Harfi ca, který městská část zřizuje. Letos se tábor nesl 
v duchu ekologie a ochrany přírody. Proto také velká většina her a aktivit byla 
ekologicky zaměřena. 
Děti jsme formou her učili např. jak správně třídit odpad, jak dlouho se různé ma-
teriály rozkládají v přírodě a proč je důležité chránit přírodu. 
Nezměněné zůstalo místo pobytu, a to Turistická základna Buben v obci Plešnice u 
Plzně, ležící přímo pod zříceninou hradu Buben. Nedaleko od základny se nachází 
přehrada Hracholusky, kde si děti mohly v teplém počasí užívat vodní radovánky. 
Na místním hřišti děti trávily 
čas hraním míčových a jiných 
her. Nejvíc oblíbené byly 
přehazovaná a nohejbal. Vel-
mi žádanými atrakcemi přímo 
v areálu základny jsou také 
velká trampolína a nově in-
stalovaný kamenný pingpon-
gový stůl. 
Cesta do vesmíru
V rámci celodenního výletu 
jsme zavítali do plzeňské 
Techmánie s nově zřízeným 
3D planetáriem, kde jsme na-
vštívili 3D projekci Nebe nad 
Plzní a 3D astronaut. Děti zde 
mohly vidět animaci celoročně měnícího se nebe nad Plzní a imaginárně se stát 
astronauty a vydat se v kosmické raketě na cestu do vesmíru. Celá projekce byla 
doplněná vzdělávacím komentářem o hvězdách, souhvězdích, planetách a povolání 
astronautů. Po této návštěvě jsme zamířili do plaveckého areálu Slovany, který 
kromě klasických plaveckých bazénů nabízí také různé atrakce jako tobogán, di-
vokou řeka nebo relaxační bazén.
Přijeli policisté i sportovci
Tábor byl obohacen také dvěma návštěvami, a to pražskými policisty z oddělení tisku 
a prevence a profesionálními sportovci, kteří se zaměřují na bojová umění. Policisté 
děti učili bezpečnému chování na ulici a v silničním provozu, při kontaktu s cizími 
osobami a také při nálezu zbraně. Druhou, pro děti také velmi atraktivní návštěvu, 
na tábor přivezl místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. Děti tak mohly vidět, jak 
probíhá profesionální trénink a pod vedením odborníků si vyzkoušet základní údery 
používající se v boxu, kickboxu a dalších příbuzných sportech.
Týden utekl jako voda a děti plné nabytých zážitků se vrátily do Prahy ke svým 
rodičům. Doufáme, že i v příštím roce bude o tábor stejný zájem jako letos.

Akce Prosekneme s klubem Harfi ca a Proxima Sociale
Začátek školního roku jsme spolu s kolegyněmi ze sdružení Proxima Sociale o.p.s. 
našim klientům již počtvrté zpříjemnili akcí nazvanou Prosekneme. 
Letos se akce konala 10. září a proběhla přímo v klubu Harfi ca a v přilehlé zahradě. 
Akce se tradičně konala v duchu „bez alkoholu, drog a agrese“. Na návštěvníky 
čekal bohatý program, hudba i občerstvení. O hudební kulisu se postaral DJ Sobby, 

Děti v Turistické základně Buben
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který s námi již dříve spolupracoval, a svou projekcí opět zlepšoval náladu všem 
zúčastněným. Kdo k nám v tento den zavítal, mohl si vyrobit vlastní placku, potis-

knout tričko, nechat si uplést 
copánky od dvou přítomných 
kadeřnic a vyzkoušet si ně-
které z volnočasových akti-
vit – fl owersticky, slack-line, 
žonglování, jednokolku, ane-
bo se naučit pár triků od pro-
fesionálních hráčů stolního 
fotbálku. Připraven byl také 
fotbálkový turnaj o ceny, hu-
dební koutek, gril a nealko 
nápoje. 
Vyvrcholením akce bylo vy-
stoupení mistra v BMX dis-
ciplíně Dominika Nekolného. 
I přesto, že jsme čekali větší 

účast, akce se poměrně vydařila. Počasí zůstalo krásné po celý den a na akci 
se protočilo téměř 40 návštěvníků. Všem účinkujícím i účastníkům ještě jednou 
děkujeme za spolupráci a příjemně strávené odpoledne plné aktivit. Bc. Petra 
Slováčková, DiS., vedoucí klubu Harfi ca, a Tereza Pelikánová, terénní sociální pra-
covnice Proxima Sociale o.p.s. 

Letní slavnosti nejen pro seniory!
Již 5. ročník Letních slavností nejen pro seniory, jejichž cílem je vytvořit zážitkové 
odpoledne nejen pro seniory, ale jak již z názvu vyplývá pro všechny věkové kate-
gorie, se uskutečnil 13. června 2014. 

Letní slavnosti se konaly 
tradičně na v zahradě Domu 
s pečovatelskou službou, No-
vovysočanská 861, Praha 9, 
která sousedí s Domovem se-
niorů a představuje tak snadný 
přístup i pro klienty s omeze-
nou pohyblivostí. V hlavním 

programu opět zahrála Žižkovanka Petra So-
viče to nejlepší z české dechovky, zazpívat 
nám přišli známí hosté, jako je Karel Štědrý, 
Dagmar Zázvůrková a diváci nadšeně vítali 
i Pavla Větrovce a Víta Fialu. V doprovodném 
programu měli návštěvníci možnost seznámit 
se s výrobky výtvarných dílniček seniorů, zhlédli 
vystoupení country tanců seniorek, vyzkoušeli 
si nordic walking hole, prohlédli Tena pomůcky 
apod. 
Letní slavnosti přinesly nejen kulturní a spo-
lečenský zážitek, ale také možnost odreago-
vat se, rozptýlit, rozveselit a hlavně se setkat 
s přáteli. Velkému zájmu seniorů se těší 
Pétanque turnaj, do něhož se letos přihlásilo S
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rekordních 11 týmů. Součástí doprovodného programu byla také oblíbená krea-
tivní dílna, kde si mohli návštěvníci vyrobit např. náramek. 
Tato akce byla spolufi nancována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Olympiáda seniorů 2014 
v zámku Ctěnice

Sraz seniorů z Čakovic, Kbel, Letňan, Přezletic, Vysočan a Vinoře byl ráno 19. září 
v areálu zámku Ctěnice. Každou obec prezentovalo 15 seniorů a do každé disciplíny 
byli obsazeni tři soutěžící. Soutěžními disciplínami byly – vědomostní kvíz, MiniGolf, 
pétanque, házení kroužky, nordic walking, střelba z malorážky a ruské kuželky. Ce-
lou akci uváděl starosta Vinoře František Švarc v roli hlavního rozhodčího společně 
se senátorem Tomášem Kladív-
kem. Senioriády se zúčastnili 
také handicapovaní občané 
z domova „Laguna Psáry“, kteří 
také soutěžili a byli odměněni 
medailemi. 
“Celý den proběhl v přátelském 
duchu krásného areálu Ctěnic-
kého zámku za hudebního 
doprovodu Václava Vorlíčka. 
Rozběhli jsme se odsoutěžit si 
svoji disciplínu. Po sportovním 
výkonu jsme se posilnili pro nás 
připraveným občerstvením. 
V dopoledních hodinách to by-
la káva a vánočka. K obědu 
byl podáván gulášek s chle-
bem a řízek s chlebem a pitný 
režim jsme doplňovali vodou a čajem. Občerstvení připravil kuchař zdejší ZŠ Petr 
Matoušek. O organizaci se postarali zaměstnanci ÚMČ Praha-Vinoř. Můžeme být na 
sebe náležitě pyšní, protože jsme odvedli i dobrý sportovní výkon a jako družstvo 
jsme se umístili na prvním místě (foto na titulní straně). Dokázali jsme, že i když 
jsme dříve narození, máme ještě stále sílu i chuť si zasoutěžit a zvítězit. Po ro-
zdání medailí a ocenění jsme se unavení, ale spokojení vydali do svých domovů.” 
(citovaný text pochází z Vinořského zpravodaje - podzim 2014)

Ozdravný pobyt ve Sloupu v Čechách
Pobyt pořádal Klub seniorů na Proseku v měsíci červnu 2014. 
Ubytováni jsme byli v rekreačním středisku Doly Bílina a vedl ho I. Georgiev, 
který připravil i program. Jako vždy výborně. Ranní rozcvičky nás probouzely 
do slunečních dnů, dopoledne vedené Evou Drnkovou. Tato zdravotní cvičení byla 
přínosem pro posílení našeho zdraví.
Při odpoledních vycházkách jsme obdivovali nejen přírodní krásy, ale i schopnosti 
obyvatel tady žijících. V okolních smíšených lesích a pískovcových skalách jsme 
viděli pozůstatky skalních obydlí, hrad Sloup s pustevnou a zahradními terasami. 
Výjimečné je i lesní divadlo z roku 1921. Na pokraji obce je velký barokní kostel 
s Mariánským sloupem z roku 1694. V zámku, kde je nyní domov důchodců, jsou 
sochy Maxe Brauna. Obec Sloup je rodištěm národního buditele Břetislava Miko-
vce. Také tu mají sochy Josefa a Emanuela Maxových. Jejich díla jsou i na Karlově 
mostě v Praze. Navštívili jsme Sklářské muzeum v Novém Boru. Ve středu města 
je uprostřed kruhového objezdu Skleněný strom od výtvarníka Bořka Šípka.
Každý den, při společných posezeních, jsme zhodnotili program dne a zpestřili 
jsme si večer vyprávěním a zpěvem.

Reprezentanti MČ Praha 9
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Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo 
slavnostní vítání nových občánků, 
tedy nově narozených dětí ve vě-
ku zhruba čtyř až sedmi měsíců 
(nejpozději do jednoho roku dítě-
te). 
Tradici naše městská část zacho-
vává, mění se však podmínky, 
za nichž slavnostní akt probíhá:
Zájem o vítání občánků – dětí naro-
zených od 1. ledna 2013 – musí jejich 
rodiče projevit sami. To znamená, 
že je třeba podat přihlášku. Lze tak 
učinit v podatelně Úřadu Městské 
části Praha 9, Sokolovská 14/324  
nebo prostřednictvím e-mailu.

Vysočanská „V“
Akce pro seniory z devítky, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu 
Sokolovská 14, Praha 9. 

Únor
Výprava do kina - 11. února 2014 od 14 hodin
Kino Ládví, promítání fi lmu  
Projekce začíná ve 14 hodin. Po začátku fi lmu není dovolen vstup do sálu. Před vstu-
pem je třeba předložit občanský průkaz s vyznačeným trvalým pobytem v působnosti 
úřadu Sokolovská 14, Praha 9. Vstup do naplnění kapacity sálů.
Vystoupení v divadle - 20. února 2014 od 14 hodin
Odpoledne plné zpěvu a povídání je pro vás připraveno v Divadle Gong. Vystupují 
Šimon Pečenka, Uršula Kluková, Ladislav Županič.
Březen
13. března od 14 hodin - Výprava za indiány Jižní a střední Ameriky
Setkání s pedagogem a cestovatelem Mgr. Drahoslavem Česákem (dokumentární 
fi lm, promítání fotografi í a výstavka dovezených exponátů) se uskuteční v zasedací 
místnosti č. 205 na Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14.
Za Indiány Jižní a Střední Ameriky podnikl pedagog a cestovatel Drahoslav Česák 
již pět výprav. Třicetiminutový dokumentární fi lm bude věnován výpravě do ama-
zonských oblastí Peru za Indiány Ašaninka a Mačiguenga, fotografi e přiblíží ztra-
cený svět stolových hor ve Venezuele, pobyt mezi Indiány Shipibo na řece Ucayali 
a další. 
24. března od 14 hodin - Hudební odpoledne s Madalenou Joao a jejími hosty
Divadlo Gong Vysočany, vstup do sálu od 13.30 hodin po předložení občanského 
průkazu s vyznačeným trvalým pobytem v Praze 9 v působnosti úřadu Sokolovská 
14 (do naplnění kapacity sálu)
27. března od 14 hodin - Vyzkoušejte adventure golf 
Sraz zájemců před vstupem do obchodního centra Harfa, Českomoravská ulice, ve 
13.45 hodin (u stanice metra Českomoravská). Vstup zdarma. S sebou pohodlné 
sportovní oblečení a obuv. Lektor pro golfi sty-začátečníky bude k dispozici.
Duben
8. dubna 2014 - Výlet MHD do Máslovic
Prohlídka muzea másla a výstavy „Špetka koření“ – výstava o koření z celého 
světa (20 Kč), vycházka naučnou stezkou, přívozem do Libčic a z Libčic vlakem 
– průvodce Pavla Lešovská. Odjezd: metro Kobylisy, bus č. 374 ve 13.10 hodin 
(popřípadě  12.10 hodin ). Jízda 30 minut (24 Kč). Sraz a návštěva muzea po 
dojezdu druhého autobusu. S
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10. dubna 2014 - Vyprávění a setkání s europoslancem Edvardem Kožušníkem
Edvard Kožušník vás zasvětí do tajů práce poslanců Evropského parlamentu 
v Bruselu a Štrasburku, odpoví vám i na otázky, které se mohou týkat také jeho 
osobního života. Promítání diapozitivů, drobné suvenýry na památku. 
Setkání s europoslancem se uskuteční v zasedací místnosti 205 Úřadu MČ Praha 9, 
Sokolovská 14. Jste všichni srdečně zváni. 
15. dubna 2014 - Květnový výlet na zámek Zákupy, do České Lípy a Máchovo jezero
Přihlásit na zájezd se můžete do naplnění kapacity - celkem 153 míst, cena za 
osobu 120 Kč. 
Odjezd na výlet 15. května, 20. května a 29. května 2014 s průvodkyní Renátou 
Píchovou.
Program: Zákupy – prohlídka zámku, exkurze do manufaktury na výrobu papírových 
masopustních masek, osobní volno v České Lípě, panoramatická procházka ze 
Starých Splavů kolem Máchova jezera do Doks (cca 1 hodinu, 3,9 km po rovině). 
Sraz před odjezdem vždy v 6.20 hodin, odjezd 6.30 hodin od atria hotelu Clarion, 
náměstí OSN. Návrat tamtéž do 19.00 hodin. Sportovní oblečení včetně obuvi. 
15. dubna 2014 - Velikonoční zvyky slovem i praktickou ukázkou jarního aranžmá. 
Představení střední odborné školy zahradnické BEAN - přednáší a spolu s vámi 
tvoří profesorka odborného výcviku Jiřina Neckářová. Aranžmá, které si sami zho-
tovíte, si můžete odnést domů. 
Akce se uskuteční od 14.00 do 16.00 v zasedací místnosti 205, 2. p., Úřadu MČ 
Praha 9, Sokolovská 14. Materiál k aranžmá k dispozici zdarma.
29. dubna 2014 - Výtvarka i pro nešikovné - zdobené mozaikové zrcadlo 
Ruční práce pod vedením paní Zelenkové se konají v Galerii 9, v přízemí staré 
vysočanské radnice, Sokolovská 14 od 14.00 do 16.00 hodin. Materiál pro výrobu 
k dispozici zdarma.
Květen
13. května 2014 
Válečný hrob – památník Pečkárna 
Prohlídka tzv. Pečkárny (bývalá banka, úřadovna Gestapa, kulturní památka …). 
Sraz vždy 15 minut před začátkem prohlídky před budovou v ulici Politických vězňů 
20, Praha 1. Prohlídka s průvodcem, délka 1,5 hodiny, není možnost WC, tři skupiny 
maximálně po 22 osobách. Začátky návštěv v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin. Nutno 
přihlásit se na telefonu 283 091 426 – Renáta Píchová. Volná  místa ještě ve 12.00 
hodin. 
15., 20., 29. května 2014
Květnový výlet na zámek Zákupy, do České Lípy a Máchovo jezero 
Odjezd na výlet 15., 20. a 29. 5. 2014 s průvodkyní Renátou Píchovou.
Program: Zákupy – prohlídka zámku, exkurze do manufaktury na výrobu pa-
pírových masopustních masek, osobní volno v České Lípě, panoramatická procházka 
ze Starých Splavů kolem Máchova jezera do Doks (cca 1 hodinu, 3,9 km 
po rovině). 
Sraz před odjezdem vždy v 6.20 hodin v atriu hotelu Clarion. Odjezd 6.30 hodin. 
Návrat tamtéž do 19 hodin. Sportovní oblečení, včetně obuvi. 
27. května 2014 - Májový koncert pro radost
Zazní melodie světoých autorů. Vystupují absolventi profesorky Olgy Jirákové. 
Koncert se uskuteční od 14.00 v obřadní síni Úřadu MČ Praha 9, 2. patro, Sokolovská 
14. Zdarma.
Plavání senioři
Připomínáme, že stále existuje možnost plavání pro seniory v bazénu hotelu Duo 
za zvýhodněných podmínek - 60 korun za 60 minut. Pondělí až pátek od 10.00 
do 15.00 podle rozpisu rezervací bazénu v hotelu. 
Červen
12. června 2014 ve 14.00 - Divadlo
Letní zahrádka, tzv. Dvoreček, v restauraci v Jandově 4, Vysočany.
Divadlo Matky Vackové uvádí divadelní férii pro dospělé ve světové premiéře pod-
barvenou hudbou Franty Hakra. Pro odpolední pohodu a zasmání. Trochu jiná 
zábava zdarma. S
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26. června 2014 - Výlet vlakem a pěšky
Za doprovodu průvodce můžete vyrazit do Všenor a Mokropes.
Odjezd vlaku z nádraží Smíchov v 10.28, sraz ve Všenorech po příjezdu 10.46. Pěší 
vycházka s výkladem přes obec kolem kostela, původních statků, přes železniční 
most do starých Mokropes a kolem řeky Berounky ke Kazínu a k původní prvo-
republikové plovárně na vlak do Mokropes. Cena vlaku 33 korun. Délka trasy 
maximálně 6 km. Doporučujeme sportovní pohodlné oblečení a hůlky.
Informace:
Odjezd na týdenní pobytový zájezd do Beskyd dne 16. června 2014 pro všechny 
přihlášené je z atria (u fontány) hotelu Clarion na Náměstí OSN ve Vysočanech 
v 7.00 hodin.  Sraz v 6.45 hodin pro naložení zavazadel.
Září
30. září 2014 ve 14hodin - Divadlo Gong
„Jen pro ten dnešní den“  - písničky ze starých českých fi lmů hraje Pražský salonní 
orchestr. Vstup do sálu od 13.30 hodin do naplnění sálu. Zdarma.
15. září 2014 v 10 a 11 hodin - Prohlídka Senátu ČR
Prohlídka historických místností a prostor Senátu s průvodem pro 2x50 zájemců. 
Při větším počtu zájemců domluvíme další prohlídku od 12 hodin.  
Zájemci se osobně zapíší do seznamu Senátu včetně čísla občanského průkazu 
nebo cestovního pasu v Galerii 9 v Sokolovské ulici 14 od 1.9.-10.9. 2014 v době 
jejího otevření od 10 do 19 hodin. Zdarma.
17. a 18. září 2014 - Dvoudenní výlet na Konopiště
Středa 17. 9. 2014 - odjezd vlakem z Hlavního nádraží Praha do Benešova (vlak 
většinou odjíždí z nástupiště 6 jih, sledujte světelnou tabuli v hale).
Odjezd v 10,07 hodin (příjezd 11,10 hodin) - pro čipery: jděte pěšky z nádraží 
v Benešově k Motelu Konopiště cca 1,5 km. Sraz s Renátou Píchovou před nádražím 
v Benešově.
Odjezd v 11,07 hodin (příjezd 12,10 hodin) - pro méně svižné: jeďte autobusem 
od nádraží k hotelu, sraz s Renátou Píchovou před nádražím v Benešově.
Po dojezdu budou všichni ubytováni. Na programu je prohlídka areálu, osobní vol-
no, v 15.30 hodin ornitologická přednáška včetně ukázky živých dravců, večeře, 
hudba.
Čtvrtek 18. 9. 2014
Okružní jízda motovláčkem, prohlídka růžové zahrady, vycházka oborou zpět 
k motelu, odpoledne podle výběru prohlídka Konopiště, pivovaru, obory, využití 
možností areálu (venkovní bazén, minigolf, volejbal, nohejbal). Zpět vlakem podle 
vlastního rozhodnutí. 
Cena 290 Kč (nocleh ve dvoulůžkových pokojích, večeře, snídaně, oběd).
Přihlášky přijímáme 9. září 2014 od 10 hodin v Galerii 9 do vyčerpání kapacity 90 
míst. Výlet se uskuteční za každého počasí.
19. září 2014 v 9 hodin
Praha Vinoř – Olympiáda seniorů
Olympiády se zúčastní osm seniorských týmů. Sraz již přihlášených sportovců, 
kteří budou reprezentovat MČ Praha 9, je v pátek 19. září v 8.15 hodin v recepci 
Úřadu MČ Praha 9. Následuje hromadný odjez auty na slavnostní zahájení Ol-
ympiády seniorů do Vinoře. Veškeré sportovní vybavení k dispozici a zapůjčení 
na místě. 
Říjen
15. října od 14 hodin -  Vystoupení v Divadle GONG
Orfeus pro Eurydiku – hraje Divadlo KATARZE. Zdarma. Vstup do sálu od 13.30 
hodin.
23. října od 13 hodin 
Vycházka s průvodcem - Sraz ve 13 hodin na stanici tramvaje č. 3, 10 Bulovka
S průvodkyní PIS Pavlou Lešovskou navštívíme vyhlídku na Košince, odkud  je 
nádherná podívaná na vltavské meandry, sestoupíme do Libně kolem Gräbovy vily,  
ke kostelu sv. Vojtěcha a dál k Libeňskému zámku. Kolem Rokytky a pobřežní ces-
tou se dostaneme až k Libeňskému mostu. S
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29. října od 14 hodin - Vyprávění v Divadle Gong      
„Hlasatelky v akci, aneb co v televizi nebylo“ - Saša Hemala, Saskia Burešová, 
Marie Tomsová. Zdarma. Vstup do sálu od 13.30 hodin.
Doporučujeme:
Do 19. října 2014 - Zapřažená krása 
Výstava v jízdárně pražské hradu – kočáry, saně, nosítka z 18. – 20. století z Čech, 
Moravy a Slezska. Vstupné senioři: 75 Kč. 
Listopad
4. listopadu 2014 od 14 hodin - Divadlo Gong
Plníme vaše přání a nabízíme vám chlapecké hudebně-taneční vystoupení. Je 
určeno pro všechny, kdo mají rádi legraci a nejsou puritáni. Zdarma. Vstup do sálu 
od 13.30 hodin.
13. listopadu 2014 od 14 hodin
Pojišťovací poradna
Součástí zhruba hodinové přednášky budou také rady spojené s pojištěním vašeho 
majetku či života a pojišťovací experti odpovědí i na vaše otázky. Upozorňujeme, 
že Pojišťovací poradna Allianz je informativním a edukativním setkáním a nebudou 
zde uzavírány žádné pojistné smlouvy. 
Pojišťovací poradna se koná v zasedací místnosti pražského regionálního ředitelství 
Allianz v Harfa Offi ce Centru (sraz v přízemí u vchodu do kancelářské části budovy 
ve 13:50 hodin, doprovod odvede účastníky přímo na místo). Všichni zúčastnění 
obdrží malý dárek. 
25. listopadu 2014 od 14 hodin
Historie nejstaršího řemesla, aneb Praha neřestná
Přednáška s projekcí - příběhy úsměvné i tragické patřící od nepaměti ke koloritu 
města. Přednáší Eva Sokolová.
Zasedací místnost na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9, 2. patro. 
Zdarma.  

Zdravotnictví
Akreditace od Spojené akreditační komise 

(SAK) pro Polikliniku Prosek a. s.
  
Poliklinika Prosek a. s. završila další etapu svého působení. Po úspěš-
ném získání certifi kace v roce 2010 v listopadu 2013 zdravot-
nické zařízení s úspěchem obhájilo akreditační audit podle Spojené 
akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že 
práce a postupy zdravotnického zařízení jsou v souladu s platnými 
zákony, nařízeními a vyhláškami. Akreditace byla Poliklinice Prosek 
a.s. udělena na tři roky tj. do 13. listopadu 2016.

Národní akreditační standardy Spojené akreditační komise, o.p.s., jsou standar-
dem zaměřujícím se na klíčové procesy zdravotnických zařízení. Jejich nespor-
nou výhodu představují jasná doporučení pro zdravotníky a srozumitelná pravidla 
pro jejich aplikaci. Jejich zavedením lze zajistit ve zdravotnickém zařízení práci 
a řízení organizace podle nejlepších praktik. Jeden z hlavních přínosů aplikování 
standardů lze spatřit v zavedení pořádku v zařízení – skrze jasná pravidla a kon-
trolní mechanismy vedení zdravotnické dokumentace, nastavení provozu zařízení 
do souladu s právními předpisy, řízení rizik a dalších oblastí. 

Příprava Polikliniky Prosek a. s. k udělení akreditace probíhala podle Národních 
akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče vy-
dané Spojenou akreditační komisí v roce 2012. Oblasti upravované akreditačními 
standardy jsou např. diagnostická péče, kontinuita a podmínky poskytované zdra-
votní péče, ošetřovatelský proces, dodržování práv pacientů, provoz zdravotnic-
kého zařízení apod. ZD
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Gynclin: Víc než jen prohlídky
Kompletně nově zrekonstruovanou gynekologickou ambulanci MUDr. Kateřiny Klí-
mové, MBA, Gynclin na Poliklinice Prosek si mohly prohlédnout ženy (ale nejen 
ony) 28. listopadu 2013 při jejím znovuotevření. 

 „Naše ordinace je vybavena 
nejmodernější přístrojovou tech-
nikou a používáme i nejmodernější 
léčebné metody. Například ženám 
s abnormálním nálezem cytolo-
gie z děložního čípku nabízíme 
k upřesnění diagnózy tzv. LBC 
(liquid based cytology), kdy se 
buňky z děložního čípku odebírají 
pomocí speciálního odběrového 
kartáčku do fi xačního roztoku. 
Jejich hodnocení je prováděno ve 
specializované laboratoři nejprve 
počítačovou technikou a poté 

lékařem,“ říká MUDr. Kateřina Klímová a pokračuje: „V ambulanci se snažíme 
případné problémy řešit do nejvyšší možné míry. Například máme-li v cytologii 
podezřelý nález, provádíme i navazující odběr vzorku tkáně z děložního čípku a 
odesíláme jej k histologickému vyšetření.“
Samozřejmostí jsou pravidelné prohlídky žen s určitou diagnózou, sledování 
děložních myomů, cyst na vaječníku, nezhoubných změn na děložním čípku, 
prohlídky žen užívajících antikoncepci, léčba akutních potíží…
„Díky velmi kvalitnímu ultrazvuku s vysokým rozlišením dokážeme poměrně 
jednoznačně zjistit, zda na děloze, vaječnících či vejcovodech dochází k nějakým 
změnám, objevuje se nádor, cysta a zda vyžadují operační řešení,“ nastiňuje MUDr. 
Klímová.
Moderní přístroje slouží také těhotným ženám a k širokému spektru služeb Gyn-
clinu patří například i řešení neplodnosti páru v prvních fázích. Příjemnou službou 
pro klientky je zasílání elektronického receptu na antikoncepci nebo zabezpečených 
on-line informací o výsledcích vyšetření a konzultací.

Lékárna Polikliniky Prosek 
je lékárnou se vším všudy

Možná se vám zdá, že všechny lékárny jsou stejné. Ale první pohled může klamat, 
tak jako v lékárně Polikliniky Prosek. Ovšem její stálí klienti vědí, že tu dostanou 
víc než jen své léky.    
V lékárně na Poliklinice Prosek pracuje devět magistrů farmacie, sedm laborantek, 
dvě sanitárky a ekonomická pracovnice. Přijdete-li s receptem, nebo i bez něho, 
k některému z výdejních míst, je vydání nebo nákup léků stejný jako v kteréko-
liv jiné lékárně s milou a vstřícnou obsluhou. Kdybyste však nahlédli do jejího 
zázemí, pochopili byste, proč právě lékárna prosecké polikliniky je tou z několika 
mála u nás, které si dosud zachovávají punc opravdové lékárny – má totiž velkou 
přípravnu léků.
„Jsme hrdí na to, že jsme lékárnou se vším všudy, tedy že léky také připravujeme,“ 
říká její vedoucí PharmDr. Blanka Kubičková a pokračuje: „Léky dokážeme připravit 
většinou ještě týž den, jen složitější děláme do druhého dne. Často předepisované 
léky míváme i v zásobě, takže lidé na ně nemusí čekat. Nejčastěji se jedná 
o masti, krémy, roztoky, ale i prášky a čípky. A musím říci, že málokdy od nás lidé 
s receptem odcházejí s nepořízenou.“ 
Poradenství
Lékárna na Poliklinice Prosek se také může pochlubit širokým poradenstvím pro 
pacienty. Denně od 11.00 do 12.00 mají vyhrazenu hodinu pro konzultace, kdy ZD
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v soukromí poradenské místnosti proberou se zájemcem například skladbu léků, 
popřípadě potravinových doplňků, které užívá, a zkontrolují, zda se vzájemně 
negativně neovlivňují. „K tomu máme 
kvalifi kovaně vypracovaný speciální 
program, který toto všechno ukáže 
a na základě výsledků můžeme 
doporučit ošetřujícímu lékaři klienta 
například změnu léků nebo i jejich 
redukci,“ uvádí příklad konzultací 
PharmDr. Blanka Kubičková. „V této 
souvislosti se chceme zaměřovat 
především na seniory, kterých k nám 
chodí hodně.  Ruku v ruce se stářím 
se zhoršuje funkce ledvin a jater, 
je proto potřeba přizpůsobit této 
skutečnosti i léčbu. Mění se proto dávkování léčiva nebo samotné léky, protože 
ne všechny jsou vhodné právě pro seniory.“  
Zájemcům tu také individuálně poradí, co dělat při odvykání kouření  nebo při sni-
žování nadváhy. V druhém případě se přitom nezaměřují jen na zásady pro zhub-
nutí, ale především na zdravý životní styl a ozdravění organismu.  
Potřebujete-li poradit, můžete se v lékárně předem objednat, nebo rovnou přijít 
v době vyhrazené konzultacím. 
Homeopatie
Poradenství zahrnuje i problematiku homeopatie. Homeopatii se aktivně věnuje pět 
magistrů z lékárny prosecké polikliniky, kteří si také stále v této oblasti doplňují 
vzdělání. „Homeopatika dobře působí například při akutních potížích – horečka, 
kašel…, takže je často doporučujeme při výdeji léků, kdy se naši klienti přijdou 
poradit do lékárny, co při zdravotních potížích užívat. Homeopatická léčba chron-
ických potíží zpravidla vyžaduje podrobnější informace od klienta, takže se s ním 
domlouváme na samostatné konzultaci,“ dokresluje vedoucí lékárny. 
V lékárně na Poliklinice Prosek mají k dispozici základní řadu homeopatik fran-
couzské fi rmy Boiron a celý sortiment homeopatik české společnosti AKH v podobě 
tabletek, které jsou pro pacienta komfortnější, protože je může vzít i do ruky 
a nemusí dodržovat dvacetiminutovou dobu před a po jejich užití, kdy nesmí jíst, 
pít, čistit si zuby.  
Se zaměřením na děti a seniory
Široký sortiment zboží lékárny Polikliniky Prosek je zaměřen především na potřeby 
dětí a seniorů, jenž tvoří většinu jejích klientů. Samozřejmostí je výživa a kosme-
tika pro děti, sortiment pro diabetiky, kdy inzulín tu seženete bez doplatku, zdra-
votnický materiál, inkontinenční pomůcky, jednodušší ortézy…
„Sortiment se snažíme průběžně rozšiřovat, ale s důrazem na kvalitu výrobků 
a přijatelnou cenu,“ říká PharmDr. Blanka Kubičková. „Díky tomu, že jsme velká 
lékárna, se nám daří často nabízet výrobky za nižší ceny, než jsou ty, za které 
prodávají konkurenční řetězce při slevách.“
Lékárna Polikliniky Prosek je otevřena od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 hodin, 
v pátek od 7 do 15 hodin.

Poliklinika Prosek v novém 
„teplém kabátě“

Nevyhovující stavebně-technický stav budovy Polikliniky Prosek vyžadoval výměnu 
oken a zateplení obvodového pláště mnoho let. Proto už na konci roku 2010 byla 
rozpracována jedna z největších investic Městské části Praha 9 v tomto volebním 
období a bylo požádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Projekt, 
trvající takřka dva roky, se podařilo úspěšně dokončit v závěru loňského roku. 
„Jednalo se poměrně o složitou akci, protože výměna oken na Poliklinice Prosek 
neprobíhala jako ve standardním panelovém domě. Její objekt byl totiž zbudován 

Věrnostní karta lékárny
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ze zavěšených panelů. V praxi to znamenalo, že například v atriích bylo nutné 
rozmontovat skelet budovy až na základní konstrukce a stěny znovu vyzdít, a až 
pak osadit nová okna,“ přiblížil průběh rekonstrukce radní Prahy 9 Zdeněk Dav-
ídek a pokračoval: „Zkoordinovat stavební práce tak, aby se co nejméně dotkly 
provozu polikliniky, nebylo jednoduché. Děkuji proto všem, kteří se tohoto úkolu 
skvěle zhostili a stejně tak za trpělivost všem lékařům, zdravotnickému personálu 
i pacientům.“ 
Celková rekonstrukce Polikliniky Prosek, která byla fakticky zahájena v roce 2012, 
přišla na 56 milionů korun. „16 milionů korun jsme přitom získali ze státního fondu 
životního prostředí jako dotaci na snížení energetické náročnosti objektu,“ dodává 
Zdeněk Davídek. Předpokládaná roční úspora za energie po zateplení pláště polik-
liniky a výměně oken je více než 1 300 000 Kč. 
„Pevně věříme, že v novém kabátě a v lepší tepelné pohodě bude ke spokojenosti 
pacientů sloužit poliklinika další desítky let,“ uzavírá radní MČ Praha 9 Zdeněk 
Davídek.

Poliklinika Prosek sází na kvalitní 
zdravotní péči i příjemné prostředí 

O Poliklinice Prosek jsme v posledních měsících informovali především v souvislosti 
se zateplováním budovy. A přestože se dnes pyšní novým „teplým“ kabátem, práce 
na zkvalitňování jejího prostředí i zvyšování zdravotního komfortu stále pokračují.
„V souvislosti se zateplením budovy nyní analyzujeme úspory za teplo, které to 
za letošní rok přineslo. Ale zároveň nechceme skončit jen u pěkného kabátu a vy-
lepšujeme také interiéry polikliniky,“ konstatuje její ředitel Ing. Jiří Dufek s odů-
vodněním, že kvalitní zdravotní péče, kterou poliklinika poskytuje, musí jít ruku 
v ruce i s příjemným prostředím.

Dnes už tedy najdete v sute-
rénu polikliniky nové strop-
ní podhledy včetně nových 
světel, zásadní změnu prodě-
lal i zadní vstup do budo-vy. 
Nové minerální stropní pod-
hledy najdou klienti polikli-
niky také ve druhém a ve tře-
tím podlaží. Poliklinika tak 
dostává i novou vnitřní tvář, 
která na příchozí působí velmi 
pozitivně. 
„V současné době připravujeme 
rekonstrukci prvního patra, 
kterou plánujeme na příští 

rok, a dokončujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci vstupní haly po-
likliniky. Měla by být světlejší, vzdušnější,s klidovými místy např. pro doprovod 
pacientů, automaty s kávou a zachováním současné komerční zóny. Provedena by 
mohla být v zimě 2015/2016,“ dodává Jiří Dufek. 
Zdravotní vybavení a služby
Klientům, ale i zdravotnickému personálu, přináší větší komfort nová technika 
- skiagrafi cký a skiaskopický komplet - jíž bylo nedávno vybaveno rentgenové 
pracoviště 1 Polikliniky Prosek. Pacienti si její výhody možná ani neuvědomí, ale 
faktem je, že každá takováto nová technologie s sebou nese šetrnější vyšetření, 
například nižší stupně ozáření.  
Připravovaná přestavba skladového zázemí polikliniky na ambulance rozšíří posky-
tované zdravotnické služby. „Už v prvních měsících příštího roku chceme rozšířit 
plicní oddělení a od ledna by měla být v provozu druhá endokrinologická ambu-
lance, abychom dokázali uspokojit stále se zvyšující poptávku po této službě,“ 
vypočítává ředitel Polikliniky Prosek. ZD
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A protože rozšiřování ambulancí a dalších zdravotnických pracovišť není limitováno 
jen prostorovými možnostmi polikliniky, ale také ochotou, či spíše neochotou, zdra-
votních pojišťoven uzavírat nové smlouvy, není-li to nezbytně nutné, zaměřují se 
na Proseku na zkvalitňování stávajících služeb. Ať už se jedná o snahu přizpůsobit 
ordinační hodiny potřebám pacientů, nebo možnost objednat se (zatím jen u něk-
terých) lékařů polikliniky elektronicky. 

Různé
Rybí polévka

Kdo 22. prosince loňského roku 
přijal pozvání zastupitelů Prahy 
9 na rybí polévku, nelitoval. Ve 
Vysočanech ji nalévali místo-
starostové Tomáš Portlík, Marek 
Doležal a Adam Vážanský. 
Věřme, že na devítce vzniká 
nová hezká vánoční tradice.

Pozor na pití alkoholu na veřejnosti
Strážníci Městské policie hl. m. Prahy v rámci hlídkové činnosti mimo jiné kontro-
lují dodržování právních předpisů metropole. Jedním z nich je i Obecně závazná 
vyhláška 12/2008 Sb., kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na ve-
řejných prostranstvích. 
Tato vyhláška ale s účinností od 5. října prošla novelizací s číslem 11/2013 Sb. 
Zmíněná novelizace oproti předchozí verzi rozšiřuje na území hlavního města loka-
lity, kde se občané a návštěvníci alkoholu nenapijí, aniž by se ohrozili možností 
postihu. „Strážníci Prahy 9 budou zpočátku občany spíše upozorňovat na skutečnost, 
že v dané lokalitě je zakázáno požívat alkoholické nápoje,“ říká ředitel Obvodního 
ředitelství městské policie Praha Vlastimil Olič. 
Díky této vyhlášce nehrozí, že by maminky s dětmi na hřišti musely snášet pohled 
na popíjející osoby hned za oplocením hřiště. „Vyhláška uvádí, že se nesmí požívat 
alkoholické nápoje nejen v okruhu sto metrů od škol a školských zařízení, ale nově 
také sto metrů od hřišť a pískovišť,“ informuje ředitel Olič a místostarosta Prahy 
9 Adam Vážanský dodává: „Na základě stížností našich občanů jsme se dohodli 
s pražským magistrátem tak, že zóny, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol, za-
hrnují i ulice Kovářskou a U Skládky.“
Pokud tedy občané nebo návštěvníci Městské části Praha 9 budou svědky tohoto 
protiprávního jednání, mohou se obrátit na linku tísňového volání 156 nebo přímo 
na operační středisko Městské policie Praha 9. 
Alkoholické nápoje se též nesmí konzumovat v okruhu sto metrů od stanic metra 
a sto metrů od zdravotnických zařízení. Novelizace vyhlášky se zaměřuje i na nás-

Vlevo: 
Místostarostové MČ Praha 9 

Marek Doležal a Tomáš Portlík 
(s naběračkou).

Vpravo:
Rybí polévku nalévá místostarosta 

Adam Vážanský. 
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tupní ostrůvky a samostatná nástupiště veřejné dopravy, včetně přístřešků pro ces-
tující umístěné mimo nástupní ostrůvky a samostatná nástupiště veřejné dopravy, 
kde se také nesmí požívat alkoholické nápoje. „Mimo tato obecně vymezená místa 
existují v každé městské části další, specifi cké lokality, kde je zakázáno požívání 
alkoholických nápojů. V Praze 9 máme těchto specifi ckých lokalit jednadvacet. 
Patří mezi ně například park Podvinní, park Přátelství, prostranství u některých 
nákupních center, některá náměstí, ulice a vnitrobloky. Občanům doporučuji, aby 
se s těmito místy seznámili a vyhnuli se tak nepříjemnostem,“ uzavírá Vlastimil 
Olič. 

Policista zadržel zloděje
Po půl sedmé večer v pondělí 9. prosince si policista, který pracuje na oddělení 
hospodářské kriminality krajského ředitelství hlavního města Prahy, v době svého 
volna povšiml podezřelého muže, jež utíkal po ulici Lovosická v Praze 9. Jelikož 
muž utíkal a v ruce držel dámskou kabelku, kriminalista usoudil, že by se mohlo 
jednat o zloděje a vydal se ho pronásledovat. Po několika výzvách a několika 
stovkách metrů pronásledování kriminalista muže dostihl a zadržel. Následně se 
ukázalo, že se policista nemýlil - přihlásila se žena, které byla kabelka odcizena 
v autobuse. Dvaadvacetiletý mladík následně skončil na policejní služebně, kde si 
vyslechl obvinění z trestného činu krádeže a neoprávněného opatření, padělání 
a pozměňování platebního prostředku, za což v případě odsouzení hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu byly prezidentem republiky vyhlášeny na dny 
23. a 24. května 2014. Volby se budou konat v pátek od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že tyto volby jsou svým způsobem specifi cké, přinášíme 
upozornění na odlišnosti, týkající se výkonu volebního práva.  
Především upozorňujeme na možnost požádat o vydání voličského průkazu v pří-
padě, že se v termínu konání voleb nebudete zdržovat v místě svého trvalého 
bydliště. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat osobně v budově 
Úřadu Městské části Praha 9 v informační kanceláři, nebo poslat poštou – v tom 
případě je nutné nechat úředně ověřit podpis na žádosti.  Požádat o vydání volič-
ského průkazu písemně je možné jen tak, aby žádost byla našemu úřadu doručena 
nejpozději 8. 5. 2014 včetně. V tento den se začnou voličské průkazy vydávat a ro-
zesílat na uvedené adresy. Osobně si lze vyzvednout voličský průkaz až do středy 
21. 5. 2014. 
Pokud budete ve dnech voleb hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení (nemoc-
nice, sanatorium, porodnice, ústav sociální péče), lze požádat v tomto zařízení 
o zápis do seznamu osob, které budou volit přímo v tom konkrétním zdravotnickém 
zařízení. O tento zápis by měl však volič požádat jen v případě, kdy si je jistý, že 
ve dnech voleb bude skutečně ve zdravotnickém zařízení přítomný. Pokud by došlo 
k situaci, že bude propuštěn do domácího ošetřování přede dnem voleb, nemůže 
již hlasovat ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého bydliště!     
Zvláště upozorňujeme na ust. § 36 odst. 5) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, podle kterého nelze 
umožnit hlasování voličům, kteří nejsou zapsáni ve výpisu ze seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu. Není možné voliče na základě předloženého 
občanského průkazu do seznamu voličů dopsat přímo ve volební místnosti. 
Dalším specifi kem těchto voleb je postup při změně trvalého pobytu po 13. dub-
nu 2014. Pokud k ohlášení změny trvalého pobytu dojde po uvedeném termínu, 
nesmí být tento občan zaveden do seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu v místě, kam se nově přestěhoval, ale zůstává v seznamu voličů v místě 
svého předchozího pobytu. V případě, že se tento občan rozhodne využít voleb-
ního práva, musí volit v místě svého původního trvalého bydliště, nebo do 21. 5. R
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2014 na úřadu v místě původního bydliště požádat o vydání voličského průkazu, 
na základě kterého se může zúčastnit hlasování v kterékoli volební místnosti v rám-
ci celé republiky. Další možností je požádat v místě původního bydliště o vyškrtnutí 
ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, úřad o vyškrtnutí vydá 
potvrzení a toto potvrzení volič předloží nejpozději do 21. 5. 2014 úřadu v místě 
nového trvalého bydliště, aby mohl být zapsán do seznamu voličů, nebo ve dnech 
voleb přímo okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového 
bydliště spolu s občanským průkazem s ustřiženým rohem a potvrzením o změně 
místa trvalého pobytu, případně již nově vydaným občanským průkazem.  
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům do schránek stejně jako v minulých 
letech. Uvnitř obálky bude spolu se sadou hlasovacích lístků poučení o způsobu 
hlasování a rovněž lístek s uvedením čísla volebního okrsku a adresou sídla volební 
místnosti, příslušné podle místa trvalého pobytu voliče. Tyto obálky budou doručeny 
nejpozději 3 dny před termínem voleb, tj. do 20. 5. 2014 včetně. 

ČKD Kompresory mají nového majitele 
a rozšiřují výrobu

„Charakteristický ráz začaly před sto padesáti lety dávat Vysočanům průmyslové 
továrny a neodmyslitelně k nim patřily, i když se tato část české metropole změnila 

v moderní město. Jsem rád, 
že jsem coby starosta Městské 
části Praha 9 mohl být u toho, 
když jeden z mála subjektů, 
který drží průmyslovou tradici 
Vysočan - ČKD Kompresory, 
znovu nabral dech,“ kon-
statoval 12. března starosta 
devítky Jan Jarolím, když si 
spolu se zástupci americké 
společnosti Colfax Corpora-
tion prohlížel výrobní haly. 
ČKD Kompresory jsou předním 
výrobcem vícestupňových od-
středivých průmyslových kom-
presorů pro oblasti těžby a pře-
pravy ropy a zemního plynu, 
petrochemii, energetiku a oce-
lářství. Od letošního roku se 
jejím novým vlastníkem stala 

americká společnost Colfax 
Corporation, která ji od ČKD 
Group koupila za 57 milionů 
dolarů. ČKD Kompresory se 
tak staly součástí divize How-
den ve společnosti Colfax, 
posílily její pozici v segmen-
tu pístových a šroubových 
kompresorů, rozšířily a posí-
lily její produktové portfo-
lio i geografi ckou působnost 
v Rusku a východní Evropě.
„Se svou 150letou historií 
mají ČKD Kompresory vynika-
jící značku s excelentním 
týmem a silnou geografi ckou 
působností. Tato transakce 

Zleva:  místostarosta Adam Vážanský, starosta 
Jan Jarolím, Steve Simms, generální ředitel 
fi rmy Colfax a místostarosta Tomáš Portlík 

Výrobní program tvoří turbokompresory, pístové 
a šroubové kompresory, turbodmychadla, elektro-

motory středních a velkých výkonů, generátory R
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posílí činnosti Howdenu v oblasti kompresorů a rozšíří působnost Colfaxu na trzích 
s velkým růstovým potenciálem,” uvedl k transakci Steve Simms, generální ředitel 
fi rmy Colfax, která je předním světovým výrobcem zařízení a technologií pro ma-
nipulaci s plyny a tekutými látkami pod značkami Howden, Colfax Fluid Handling 
a ESAB.  
Naopak spojení se silným partnerem pro ČKD Kompresory znamená nejen zacho-
vání, ale další rozšíření výroby, získání nových technologií a možnost expandovat 
na nové trhy.
„V současné době máme 350 zaměstnanců, ale počítáme, že jejich počet vzroste 
asi o třetinu v souvislosti se zaváděním nových technologií,“ dozvěděli jsme se 
od fi nančního ředitele Howden ČKD Compressors Luboše Lázny. 
Díky rozšiřující se výrobě pak dostávají pracovní příležitosti i další fi rmy, které bu-
dou ČKD dodávat odlitky a výkovky. 

Jděte fi tness stezkou
Městská část Praha 9 ve spolupráci s občanským sdružením Devítka v pohybu 
připravila v sobotu 26. dubna slavnostní otevření Fitness stezky Rokytka. Součástí 
akce bude závod ve venkovním cvičení a další doprovodný program. 
Praha 9 vybudovala do dneš-
ního dne podél Rokytky v těs-
né blízkosti cyklostezky ve-
doucí od Vysočan až do Hrd-
lořez celkem 25 stanovišť, 
na nichž jsou umístěny ven-
kovní cvičební prvky. Tato cvi-
čiště jsou určena pro odpoči-
nek, relaxaci a posilování. 
Devítka v pohybu přišla s pro-
jektem, jak tato cvičiště co 
nejefektivněji využívat a zá-
roveň přiblížit a otevřít co nej-
širší veřejnosti. 
Slavnostní otevření fi tness 
stezky proběhne na nejnověji 
vystavěné cvičební louce v těsné blízkosti cyklostezky u ulice Podkovářská ve Vy-
sočanech. Taro akce je právě počátkem nových aktivit sdružení Devítka v pohybu, 
jehož členové budou  na těchto sportovištích působit v roli odborných poradců. 

Lávka přes Rokytku v Hrdlořezech
Padesátiletá voda, která se loni v červnu prohnala Rokytkou, poničila i mostek 
spojující oba břehy říčky v Hrdlořezech tak, že ho hasiči museli strhnout. Na jeho 
znovuvybudování nyní vysočanská radnice získala fi nance od Magistrátu hl. m. 
Prahy.
„Lávka přes Rokytku byla v Hrdlořezech od nepaměti, chtěli jsme proto vybudovat 
novou, abychom zajistili obyvatelům této části Prahy 9 komfort, na jaký byli léta 
zvyklí,“ říká místostarosta Prahy 9 Marek Doležal a pokračuje: „Proto jsme jednali 
s Magistrátem hl. m. Prahy a nakonec se nám podařilo získat potřebné fi nance 
z peněz určených na odstraňování povodňových škod. Mostek přes Rokytku tedy 
můžeme v Hrdlořezech znovu postavit.“
Kdy budou moci lidé novou lávku využívat teď už jen záleží na rychlosti, s jakou 
se roztočí kolotoč schvalování územního řízení, stavebního povolení, výběru doda-
vatele stavby…

Ivana Zemanová navštívila seniory v Praze 9
Na ofi ciální návštěvu do Domova seniorů v Novovysočanské v Praze 9 přijela 
ve středu 12. března první dáma republiky Ivana Zemanová. 

Jeden z mnoha cvičebních prvků na fi tness stezce
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Prohlédla si zařízení domova seniorů včetně kaple a knihovny a navštívila několik 
obyvatel také v jejich bytech. Paní Zemanová byla zařízením pro seniory, jehož 
zřizovatelem je Městská část Praha 9, nadšena a nevyloučila v budoucnosti další 
návštěvu.

O2 arena letos slaví desáté narozeniny
O2 arena má důvod k oslavám a krájení narozeninového dortu. Letos na konci 
března uplynulo 10 let od jejího otevření. Za 10 let od otevření nejmodernější 
arény v Evropě se toho událo 
opravdu hodně. Bez diváků 
by to však nešlo.
Počet akcí pořádaných 
za 10 let - 979
O2 areně se podařilo dosá-
hnout téměř na hranici 1000 
pořádaných akcí. Číslo zna-
mená úctyhodný průměr, na 
jeden rok 98 akcí. Na jednu 
akci tak připadalo 3,7 dne.
Počet diváků za 10 let – 
více než 6 milionů
V průměru přišlo do O2 areny každý rok přes 600 tisíc návštěvníků. Na jednu akci 
pak vychází zhruba 6200 lidí. Návštěvnický rekord drží koncert Madonny z roku 
2006, který navštívilo 18 628 diváků.
Akcím dominuje hokej. Za 10 let se v O2 areně odehrálo 388 zápasů, většina 
připadá na Slavii (326). 

O2 arena v datech
• Aréna se rozkládá na ploše 26 000 m2.
• Objem betonu použitého při stavbě O2 areny byl téměř 90 tisíc kubíků.
• Obestavěný prostor je srovnatelný s třemi Chrámy sv. Víta, šesti kongre-
 sovými sály v Kongresovém centru Praha nebo s dvanácti plaveckými stadi-
 ony v Podolí.
• Obvodový plášť arény vyrobený ze speciálního skla s mikroskopickými 
 vrstvami drahých kovů měří 420 metrů.
• Multifunkční O2 arena nabízí více než 40 základních prostorových uspořádání
  pódia a hlediště.
• Střešní konstrukce má průměr 135 metrů a hmotnost 1200 tun.
• Plocha střechy dosahuje 11 000 m2.
• V aréně je 66 skyboxů, 1415 klubových sedadel a 4 partyboxy.

Rekordní zápisy O2 areny
• Mistrovství světa v hokeji sledovalo v roce 2004, tehdy ještě v Sazka areně, 
 celkem 422 699 diváků.
• Utkání Rytířů Kladno s Kometou Brno si na podzim 2012 nenechalo ujít 
 17 182 diváků, což byl nový extraligový rekord. Byl překonán rekord z roku
  2011, který se zrodil v Pardubicích při zápase pod otevřeným nebem, kdy se
  přišlo podívat 17 140 diváků. 
• Kromě tradičních sportů, jako je hokej, fotbal, krasobruslení, volejbal, bas
 ketbal, atletika, fl orbal a tenis, byl v O2 areně k vidění box, kickbox, mo
 tokros, aerobik, stolní tenis a v rámci všesokolského sletu gymnastika nebo
 i sumo. Diváci však mohli vidět i střelbu, show na snowboardech a lyžích či
  u nás exotické americké rodeo.
• O2 arena s stala hostitelkou dvou nejvýznamnějších klubových soutěží
  na světě. Už se v ní totiž odehrály soutěžní zápasy slavné NHL a její výjimečné
 postavení mezi hokejovými arénami završil zápas ambiciózní Kontinentální
 hokejové ligy, kdy HC LEV Praha přivítal začátkem listopadu 2012 Petro-
 hrad. R
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• O2 arena drží rekord návštěvnosti KHL. Lev Praha se jako nováček KHL hned
 v premiérové sezóně (2012/2013) zapsal do historie soutěže. Do O2 areny
 zavítalo za zápas proti Dynamu Moskva 16 317 diváků.
• O2 arena se zapsala i do tenisové historie, na podzim 2012 hostila v rozmezí 
 14 dnů fi nále Fed Cupu a Davis Cupu. V obou soutěžích české týmy uspěly,  
 tenistky obhájily trofej a tenisté ji získali podruhé v historii po dlouhých 
 32 letech.

Ledová plocha
• V O2 areně je možné připravit tři alternativní rozměry ledové plochy: IIHF  
 30 x 60 m, NHL 26 x 60 m, „slávistický“ rozměr z Edenu 28,4 x 58,4 m
• Výroba ledu trvá asi 5 dní. Po této době je led cca 4 cm silný a na ploše  
 přibydou 2 tuny barev a zhruba 70 m3 upravené vody zmrzlé na led. Celý 
 led se pak musí několikrát zabruslit. 
• Teplota betonu pod ledem, což je zhruba teplota ledu, se pohybuje od -4° C
  (udržovací provoz) až po -7°C (při hokeji).
Pokud je třeba změnit halu z hokejového nastavení na koncert, znamená to 
přesunout na 110 tun materiálu, a to za pomoci manipulační techniky (k dispozici 
jsou čtyři vysokozdvižné vozíky o nosnostech od 2 – 3,5 t) a lidské síly (až 40 lidí) 
za necelých 6 hodin.

MČ Praha 9 versus LIGHTHOUSE GROUP
Ledová plocha na střeše Galerie Harfa se 5. března 2014 stala dějištěm přátelského 
hokejového utkání představitelů MČ Praha 9 a společnosti Lighthouse Group, která 
je developerem projektů Galerie Harfa, Harfa Offi ce Park nebo třeba rezidenčního 
bydlení Zelené Město.   
V hokejových dresech nastoupili za městskou část radní Zdeněk Davídek a Jaroslav 
Tomšů. Mezi hokejisty Lighthouse Group nechyběl generální ředitel Tamir Winter-
stein a ředitel Galerie Harfa Pavel Skorčík. 
V utkání, které se hrálo 3 x 15 minut hrubého času nakonec zvítězila MČ Praha 9. 

V botanické zahradě pod Táborem 
vstupné neplatíte

Asi ne každý ví, že i v naší městské části máme botanickou zahradu. Leží na ro-
zhraní Hrdlořez a Malešic, a pokud pojedete autobusem do zastávky Pod Táborem, 

dorazíte po přibližně pěti mi-
nutách chůze do překvapivě 
příjemného a klidného parku. 
Botanická zahrada se zrodila 
v roce 1991 a dnes tvoří zá-
zemí Střední odborné školy 
stavební a zahradnické, kte-
rá sídlí kousek odsud na Ja-
rově. Je unikátním výukovým 
areálem, který se rozprostí-
rá na území historického par-
ku založeného v roce 1920 
významným pražským zah-
radním architektem Františ-
kem Thomayerem na přání 

tehdejšího majitele malešického zámečku Vladimíra Jiráska. Ještě předtím se 
tu pěstovalo víno. Zahrada se vine svahem 258 metrů vysokého vrchu Tábor, 
a to na ploše 11 hektarů. Romantické údolí povodí říčky Malé Rokytky s rybníkem 
a přilehlými jihozápadními břidlicovými svahy vytváří rozmanité biotopy pro pěs-
tování rostlin s rozličnými světelnými, vlhkostními a půdními nároky. Dendrolog-
icky velice hodnotné sbírky jsou citlivě dosazovány novými odrůdami a kultivary R
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s ohledem na historický ráz 
celé zahrady. Zahrada se
pyšní několika statnými, sto 
let starými stromy, např. oře-
šákem černým nebo plata-
nem javorolistým. Za zmín-
ku rovněž stojí kolekce rodo-
dendronů a magnólií.
Skleníky
Součástí botanické zahrady
jsou rozsáhlé staré sklení-
ky, které dnes již zůstaly 
prázdné. Uvažuje se o jejich
zbourání. Aby se mohly sbír-
ky rostlin přestěhovat, byla 
před necelými pěti lety zahájena výstavba nového skleníku, který je vybaven 
nejmodernějšími technologiemi. Vytápění, závlaha, mlžení, stínění a větrání jsou 

řízeny automaticky. Zasklené 
skleníkové plochy se staly 
novým domovem například 
pro rozsáhlé kolekce fíkusů, 
begonií, broméliovitých rost-
lin, orchidejí či kapradin. Sa-
mostatná část je vyhrazena 
kolekci palem a cykasovitým 
rostlinám. Část skleníkové-
ho komplexu, s výsadnou 
tropické fl óry, je celoročně 
zpřístupněna veřejnosti. Sou-
částí skleníkového komplexu 
je provozní budova s učebnou, 
šatny žáků, řídicí velín, in vit-

ro laboratoř, zázemí zaměstnanců botanické zahrady a v neposlední řadě školní 
prodejna květin. Moderní skleník zabírá kolem 3000 metrů čtverečních. Známá 
Fata Morgana v Troji je menší, má 1700 metrů čtverečních.
Při procházce areálem vás upoutá také pseudorenesanční zámeček z roku 1889.
Zahradu můžete navštívit každý všední den od osmi do osmnácti hodin, a to po 
celý rok. V areálu se nesmí kouřit a popíjet alkoholické nápoje. Vstup je zdarma, 
jen domácí zvířata a kola nechte doma, dovnitř se s nimi nesmí.

Biokoloniál
U Svobodárny 1110/12

190 00 Praha 9
Chcete změnit svůj životní styl? Nebojte se začít
Zdravý životní styl, a s ním především související zdravá výživa, je v poslední době 
velmi aktuální téma. Pro mnoho lidí už to není jen móda a potřeba zkusit něco 
nového, ale je to cesta. Takovými lidmi jsou také Ivo a Anna, kteří ve Vysočanech 
provozují BioKoloniál. 
BioKoloniál je nejen příjemné klidné místo na stěnách s mandalami, ale také milí 
lidé, ochotní vždy poradit. Z vlastních zkušeností ví, jaké to je měnit od základů 
svůj životní styl tak, aby se nakonec propracovali k celkové proměně svých návyků 
a také ke změně myšlení a vnímání světa. Znají všechny překážky a úskalí, které 
je třeba v začátcích překonat.  
„Ke zdravému životnímu stylu dojde člověk dvěma cestami – díky zdravotním 
problémům, nebo potřebě chránit svůj organismus před nepříznivými účinky 
některých běžných potravin, anebo cestou zájmu o ekologii – to jsou lidé, kterým 
není lhostejný kromě vlastního zdraví ani osud naší planety,“ říká Ivo. R
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Začátek je u potravin
Do nedávna byla největším problémem dostupnost bio potravin. Do jisté míry se již 
v současnosti nabídka rozšířila 
a kdo opravdu chce začít naku-
povat ve zdravé výživě, jistě 
si ve svém okolí nějakou pro-
dejnu najde. Například v Bio-
Koloniálu je dnes již kolem 
150 stálých zákazníků, vesměs 
maminek s malými dětmi. Ty 
sem chodí především pro do-
plňkový sortiment k oživení 
a ozdravení  jídelníčku, jako 
je například rýžový sirup, ječ-
ný slad, špaldová mouka, ne-
bo třtinový cukr. Jsou však 
také zákazníci, kteří v ob-
chůdku nakupují všechny běž-
né potraviny, z nichž vaří.  
Kosmetika a drogerie
Někteří lidé se postupem času od zdravé výživy dostanou také k bio kosmetice 
a drogerii. V BioKoloniálu se prodávají dvě značky drogerie. Jedna z těchto 
značek jsou výrobky vyrobené čistě z rostlin. Mezi takovými výrobky najdete vše, 
co v domácnosti potřebujete, od tablet do myčky, pracích prostředků až po čističe 
oken. Stejně tak je široký sortiment i v oblasti kosmetiky. 
„Jsem přesvědčená a ze zkušeností mohu potvrdit, že kdo začne se zdravými 
potravinami, dojde velmi rychle také k přírodní kosmetice. Je totiž pro náš or-
ganismus mnohem přínosnější vzhledem k množství účinných látek a abstinenci 
chemických přísad,“ říká Anna.

Pivo z Libně
V domě, v těsné blízkosti historické budovy Nad Kolčavkou, kde již úspěšně provozuje 
svou činnost hudební klub Večerní Škola, vzniká pivovar. Snahou jeho akcionářů je 
přinášet zákazníkům nevšed-
ní chuťový zážitek a nabíd-
nout klasická česká řemeslná 
piva. Vzniku pivovaru napo-
mohla i vysočanská radnice, 
která si od toho slibuje další 
zatraktivnění této lokality.
První várka pravého řemesl-
ného libeňského piva je plá-
nována na druhou polovinu 
října. Všichni milovníci klasi-
ckého českého ležáku se tak 
do konce tohoto roku dočkají 
bohaté nabídky nového pivo-
varu, který opět po 86 letech 
bude produkovat pravé libeňské pivo… přijďte nás navštívit a již nyní můžete být 
svědky zrození nové tradice.
Pivovarnická historie v Libni
V Libni ve druhé polovině 16. století založil Albrecht z Brukštejna Zámecký pivo-
var. V roce 1899 jej získal do pronájmu První pražský měšťanský pivovar, aby 
jej vzápětí uzavřel a v roce 1900 tento pivovar zanikl zcela. Dodnes jsou pod 
Libeňským zámečkem dochovány původní budovy Zámeckého pivovaru.
Dalším libeňským pivovarem byl Knoblochův pivovar založený roku 1874 Albrech-
tem Goldfi ngerem, který jej již v roce 1875 prodal fi rmě Kallberg a synové. V roce 
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1880 jej koupil Karel Knobloch a vlastnil ho až do své smrti v roce 1888. Během 
dalších let se majitelé střídali. Významným vlastníkem byla společnost The Bohe-
mian Brewerie Limited, která pivovar významně rozšířila a modernizovala. Záhy se 
však dostala do fi nančních potíží a pivovar je prodán společnosti První parostrojní 
pivovar v Praze VIII. V roce 1928 je vaření piva ukončeno a pivovar zrušen.
Po 86 letech se však situace mění 
Libeň bude mít možnost ochutnat opět své vlastní pivo. V ulici Nad Kolčavkou 
vzniká nový malý pivovar, který si klade nemalé cíle. Akcionářský pivovar Kolčavka 
plánuje výstav 1320 hl piva ročně a do budoucna až 3000 hl ročně. Pro znalce 
se bude vařit pravé české řemeslné pivo Kolčavka. Základní sortiment bude 
tvořit řízná desítka a správně hořká dvanáctka doplněná o pšeniční speciály, IPU 
a další sváteční ležáky. V těchto dnech vrchní sládek pivovaru Daniel Müller dohlíží 
nad montáží technologie, kterou dodala společnost Destila. V nově vznikající pivo-
varské restauraci se těšte na posezení přímo u měděné pětisetlitrové varny - pro 
více než 80 návštěvníků, kteří se stanou svědky vaření piva přímo na „place”.

Prosecká ulice zkouší nervy řidičů
Od 15. dubna jsou nervy řidičů projíždějící Proseckou ulicí vystaveny další zkoušce, 
protože je průjezdná jen jedním pruhem ve směru na osmičku. Dopravu tu proto 
řídí semafor. „Dopravní situaci v této oblasti navíc komplikuje uzavření další spo-
jnice s Prahou 8, ulice Na Stráži,“ dodává radní pro dopravu a životní prostředí 
Prahy 9 Tomáš Holeček.
Prosecká je zčásti uzavřená vzhledem k probíhající opravě podzemních štol ve-
doucích pod ní, které provádí Pražské vodovody a kanalizace. 
„Pod ulicí Prosecká vedou dva veliké kanalizační sběrače, jejichž stav není dobrý. 
Již v srpnu 2012 došlo v dolní části - u benzinové pumpy U Kříže - k havárii, která 
vyústila až k destrukci vozovky. Po povodňových srážkách v červnu 2013 došlo 
k dalším výrazným poškozením a propady komunikací pokračují. Tato poškození 
jsou takového rázu, že v rámci zachování bezpečnosti musel být nad stokou omezen 
provoz do doby odstranění závad. Zavírat před touto situací oči a opravy bojkoto-
vat nemá smysl. Už jde o zdraví i životy,“ vysvětluje Tomáš Holeček a dodává, že 
za ideálního stavu by práce měly být dokončeny během letních prázdnin. Dělníci 
v podzemí pracují na tři směny, ale bohužel stav štol je v některých místech doslova 
katastrofální, což se však ukazuje až v okamžiku, kdy na místě začnou pracovat.

Provoz autobusů v Prosecké ulici 
byl částečně obnoven

V dlouhodobě uzavřené Prosecké ulici je od 18. listopadu 2014 obnoven provoz 
části autobusových linek. 
Do oblasti se vrátila linka 302, ale pouze ve směru na Palmovku. Důvodem 
omezeného provozu autobusů oproti trvalému stavu jsou snížená únosnost vozovky 
a pokračující stavební práce na rekonstrukci kanalizace pod Proseckou ulicí.
Linka 302 jede ve směru na Palmovku již ve své trvalé trase, obnovena je obsluha 
zastávek Prosecká, Kelerka a U Kříže. V opačném směru je linka 302 vedena ulicí 
Sokolovskou a Na Břehu a obslouží také zastávku Vysočanská (metro B). Pozor, lin-
ka 302 v úseku Palmovka – Letňany jezdí pouze v pracovní dny zhruba do 20.00.
Linky 140 a 185 jsou i nadále odkloněny ke stanici metra Českomoravská. 
K plnému obnovení provozu v Prosecké ulici by mělo dojít v průběhu roku 2015, 
přičemž bude záležet na postupu stavebních prací.

Nová provozní doba hřiště 
u Základní školy Novoborská

Rada Městské části Praha 9 už březnu schválila smlouvu s novým správcem hřiště 
u Základní školy Novoborská, který zabezpečuje správu, provoz a údržbu hřiště, R
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aby mohlo bezpečně sloužit ke sportování dětí a žáků a v odpoledních hodinách 
veřejnosti.
Provozní doba pro žáky a studenty Základní školy Novoborská a Gymnázia 
Českolipská:
V období od 1. dubna do 30. června a od 1. září do 31. října (mimo školní prázdni-
ny): Pondělí až pátek: 8.00-15.00
Provozní doba pro veřejnost
V období 1. dubna do 30. června a od 1. září do 31. října:
Pondělí až pátek: 15.00-20.00  Sobota a neděle:  9.00-20.00.
O státních svátcích a v době školních prázdnin: 9.00-20.00.
V období od 1. července do 31. srpna: Pondělí až neděle: 9.00-20.00
Vstup na sportoviště
Přístup do areálu je možný ze strany od budovy družiny ZŠ Novoborská. Další 
místa, kudy byl do této doby možný vchod do areálu, jsou uzavřena. Důvodem 
je, že Městská část Praha 9 převzala správu celého prostoru od ZŠ Novoborská, 
která nemohla garantovat údržbu a dozor v rozsahu nezbytném pro zachování 
hlavních funkcí areálu, tedy nejen pro organizaci školní výuky tělesné výchovy 
v době školního vyučování, ale i pro sportovní vyžití veřejnosti v odpoledních 
a podvečerních hodinách, a tím spíše ne o víkendech.
Na základě žádostí rodičů bylo se správcem areálu dojednáno, že branku u buňky 
a družiny č. 5 na přiložené mapce bude správce otevírat ve 14.45 s ohledem 
na průchod dětí na sportovní kroužky začínající v 15.00. Zároveň otevře branku 
u tělocvičny č. 2 a po odchodu dětí na kroužky kolem 15.15 zase uzamkne.
Večer mohou rodiče odcházet po vyzvednutí dětí ze školní tělocvičny bránou č. 1 
přímo u malého školního hřiště (používá se pro vchod do soukromé MŠ Pro Family).
Odpovědnost převzala městská část
Přes veškerou snahu Základní školy Novoborská areál velmi trpěl nekontrolovaným 
pohybem té části veřejnosti, která zde vyhledává zcela odlišné typy aktivit, než je 
sportování. Zejména o tom svědčí zdevastovaná sportoviště i příslušenství (lavičky, 
koše atd.), poházené, částečně i rozbité láhve od alkoholu, haldy rozházených 
odpadků všeho druhu, spousty psích exkrementů a dokonce i použité injekční 
stříkačky, u nichž nelze vyloučit kontaminaci velmi vážnými druhy chorob (AIDS, 
hepatitida typu B apod.).
Městská část Praha 9 proto převzala plnou odpovědnost za zásadní změnu nevy-
hovující situace. Radou městské části byla 10. 12. 2013 jednomyslně schválena 
trojstranná smlouva mezi MČ Praha 9, ZŠ Novoborská a Gymnáziem Českolipská 
na pronájem víceúčelového hřiště v areálu Základní školy Novoborská. Součástí 
smlouvy je i nezanedbatelný příjem z nájemného ze strany Gymnázia i základní 
školy, každá strana platí městské části roční nájemné ve výši 250 000 Kč, celkem 
500 000 Kč. Nájemné je nutno plně využít právě pro zkvalitnění sportovního zázemí, 
jehož nedostatky vytkla již v roce 2012 Gymnáziu Česká školní inspekce. Kromě 
částky z nájemného bude i sama MČ Praha 9 postupně investovat do revitalizace 
areálu několikanásobně vyšší fi nanční prostředky. 
Povinnosti správce hřiště 
Dne 4. 3. 2014 rada městské části jednomyslně schválila uzavření smlouvy 
o správě a provozu víceúčelových hřišť v areálu ZŠ Novoborská: Správce bude mít 
na starost průběžný dohled nad areálem i v době mimo školní vyučování, zajištění 
drobných úprav a údržbu hřišť a dodržování provozního řádu hřišť. Správce (mimo 
jiné i na žádost ředitelek obou školských subjektů) bude umožňovat přístup 
na hřiště pouze ze strany ZŠ Novoborská. Vjezd pro vozidla z ulice Lovosická bude 
uzavřen nastálo – ke zkracování cesty při pohybu z Letňan a zpět není žádný 
důvod, naopak je zde vážně ohrožena bezpečnost dětí, neboť nejde o vchod 
pro pěší, nýbrž o vjezd pro vozidla údržby. 
Nové uspořádání bude ku prospěchu občanů Městské části Praha 9 a jejich dětí. 
Především se zde významně zvýší kvalita sportovišť a v neposlední řadě bezpečnost 
a ochrana zdraví dětí a rovněž dospělých sportovců, do této chvíle ohrožovaná 
činností vandalů, narkomanů a některých majitelů psů. R
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Mají si kde hrát – Devítka má jedno 
z největších hracích center pro děti v Praze

Roční výročí oslavilo letos v březnu krásné a barevné herní centrum pro děti Brum-
bambule, které se zrodilo v odlehlé části Vysočan na Kolbenově ulici v místech, 
kde dříve stály jen fabriky a kouřící komíny. Dnes se tato lokalita pomalu mění 
a zabydluje. 
Vysočany si vybrali majitelé 
centra manželé Denkeovi pře-
devším proto, že je v tomto 
směru v podstatě nedotčená. 
Výstavba obytných domů se 
od plánů pomalu mění ve sku-
tečnost a zanedlouho se dá 
očekávat, že v těchto místech 
vyroste nové město s tisícov-
kou dětí. Navíc prostory sta-
rých továrních hal s vysokými 
stropy přímo svádějí k tomu, 
využít je k podobným účelům.  
A míst, kde si mohou děti 
hrát, je potřeba stále více.
„My sami máme dvě malé děti a zdálo se nám, že podobných hracích center je
v Praze pořád ještě málo a ne vždy vyhovují našim představám. Proto jsme chtěli 
vybudovat něco, co by vyhovovalo nejen nám a dětem, ale také většině rodičů,“ 
vysvětluje Klára Denke. 
Na své si tu přijdou děti i rodiče
Brumbambule je místem, kde si děti mohou hrát a rodiče odpočívat. Třípatrová pro-
lézací zóna o rozloze 600 m2, fotbalové hřiště, sedm skluzavek, trampolíny a ne-
zbytný bazének s plastovými kuličkami pro nejmenší, nabí-zí zábavu dětem klidně 
i na celý den. Rodičům je po-
tom k dispozici posezení 
s cenově přijatelným občer-
stvením a bezdrátovým připo-
jením k internetu.
Dětské oslavy
Máte-li v plánu svému dítku 
uspořádat oslavu naroze-
nin a nechcete-li potom uklí-
zet spoušť po dětských ná-
vštěvnících u vás doma, cen-
trum Brumbambule je pro 
ty-to účely ideálním místem. 
„Dětské oslavy děláme na mí-
ru. V nabídce máme tři klasi-
cké narozeninové balíčky a k tomu nabízíme občerstvení z opravdu poctivých, 
kvalitních a třeba i bio potravin. Objednat lze také čokoládovou fontánu nebo klau-
na,“ říká Klára Denke.
Není to jen hernička
Brumbambule ale není jen hernička. Rodiče s dětmi zde najdou také zájmové 
kroužky. V současné době je největší zájem o cvičení maminek s batolátky. V na-
bídce naleznete ale také například taneční lekce nebo lekce angličtiny, jak pro dě-
ti, tak i pro dospělé. „Přemýšlíme třeba i o hodinách pro celé rodiny nebo o pří-
městských táborech,“ plánuje budoucnost paní Denke.
V centru naleznete také nabídku hlídání dětí. O tuto službu není však zatím  zájem. 
„Hlídání jsme nabízeli dopolední i odpolední za 49 korun na hodinu plus klasické 
vstupné pro děti od tří let, ale neozval se prozatím jediný zájemce. Stejně tak 
jako o Chvilky bez maminky s prvky Montessori a nebo Baby masáže,“ konstatuje 
smutně paní Denke. R
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Na druhou stranu jsou však povedené akce, z nichž mají v Brumbambuli opravdu 
radost. „Na Silvestra jsme měli kouzelníka, dětskou diskotéku i ohňostroj a celé 
odpoledne byla herna plná dětí i rodičů a akce se všem opravdu moc líbila,“ 
vzpomíná Klára Denke. Podobné akce v centru pořádají pravidelně každý měsíc. 
V únoru proběhl dětský Valentýn a v březnu se chystá oslava prvních narozenin. 

Vodní svět Infi nit
Ve vodním světě Infi nit ve Vysočanech rozhodně zapomeňte na přeplněná koupaliště, 
tam se letos mačkat nebudete. Poradíme vám, kde najdete místo přímo stvořené 
k relaxaci ve vodě a na slunci.
Čistý bazén s whirlpooly
Plavání, vodní dovádění a sluníčko k letnímu počasí patří. Ve vodním světě na vás 
už od ranních hodin bude čekat čistý bazén s fi ltrovanou průhlednou vodou, kde 
se můžete oddávat plavání 
a udělat tak něco pro svou 
kondičku, nebo jen tak pro-
plouvat a masírovat si tělo pod 
proudy ve vířivém whirlpoolu. 
Děti určitě ocení kojenecký 
bazén se speciální úpravou 
vody nebo zážitkovou část 
s protiproudem a chrliči. 
Po plavání se „za odměnu“ 
můžete přesunout o patro 
výš, kde se dá skvěle relaxo-
vat na slunné terase s po-
hodlnými dřevěnými lehátky 
a příjemným posezením pod 
slunečníky. K vyhřívání na slu-
níčku patří i ochlazení, proto jsou na terase k dispozici studené sprchy, nebo 
osvěžení ve formě ovocných čerstvých džusů, nealkoholických i alkoholických 
nápojů na fresh baru. 
Otevřeno za každého počasí
Vydali jste se za sluněním do Infi nitu a nevyšlo vám počasí? Nevadí! Vodního světa 
si můžete užívat i za deštivého počasí, anebo se můžete prohřát v saunovém 
světě, kde je hned pět provoněných saun pod jednou střechou - fi nská, selská, 
tropická, medová a krbová. Nechybí ani ledový bazének ke zchlazení, příjemná 
relaxační pergola s fresh barem, vnitřní odpočívárna a saunový bar s bohatou na-
bídkou občerstvení. 

Noc migrantských kapel 
ve vysočanském 
Music City Clubu

První ročník multikulturního festivalu Integračního 
centra Praha „Open stage - Noc migrantských ka-
pel“ se uskutečnil 30. října 2014 v Music City Clubu 
ve Vysočanech.
Během šesti hodin zábavy a dobré hudby si návštěv-
níci užili všeho od čínského rocku po brazilský sam-
ba jazz. Klub se na krátkou dobu proměnil v baby-
lon jazyků a kultur. Akce se zúčastnilo na 200 lidí 
pocházejících z více než 20 zemí a čtyř kontinentů.  
Integrační centrum Praha (www.icpraha.com) je 
nezisková organizace, která si klade za cíl podpo-
rovat vytváření dobrých vztahů mezi Čechy a mi-
granty žijícími v Praze. Cizincům ze zemí mimo EU R
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nabízíme bezplatné sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka aj. Naše 
kulturní a komunitní akce jsou otevřené všem obyvatelům Prahy bez ohledu na ze-
mi původu.

Vánoční schránka přání 
Vánoce jsou obdobím splněných přání. A Vánoce nejsou jen pro děti. Jsou i pro nás 
dospělé. I my můžeme mít svá přání a měly bychom je vyslovovat nahlas. 
Proto si radnice Prahy 9 připravila pro vás, občany naší městské části, děti i do-
spělé, Vánoční schránky, do kterých můžete vhodit svá přání pro Prahu 9, pro své 
bydliště. 
Vyslovte nahlas, co byste rádi zlepšili, co by se vám líbilo zrealizovat, co byste si 
přáli mít v místě, kde žijete. Zamyslete se nad tím, napište nám to a my se vás 
pokusíme vyslyšet. 
Vánoční schránky budou umístěny pod vánočními stromy od 1. prosince až do 
Štědrého dne. Ta dětská pod venkovním stromem a ta dospělácká ve vestibulu 
radnice. 
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Výstavba
Zelené Město 2 Jarov

V únoru 2014 byla zahájena druhá fáze výstavby dalších 3 bytových domů v by-
tovém komplexu Zelené Město Jarov, který má v konečné fázi obsáhnout třinácti 
domů o sedmi podlažích. Stavbu provádí developer DARAMIS. Byty budou k na-
stěhování na jaře 2015.

Druhá etapa projektu Zele-
né Město 2 přímo navazuje 
na první etapu tohoto velmi 
úspěšného projektu. Projekt 
nabízí lukrativní bydlení v Hrd-
lořezech, Praha 9 – v blízkosti 
je možno nalůézt kompletní 
občanskou vybavenost, tram-
vajovou zastávku, ale také 
ovocné sady a zeleň. Projekt 
je koncipován pro moderní 
rodiny vyžadující dobrou do-
stupnost do centra města, ale 
přesto s výhodami klidného 
a tichého prostředí plného 
přírody.

Rezidence U Smetanky
Tento architektonicky zajímavý objekt (celkem 21 nových bytů) naleznete v Praze 
9 – Hrdlořezích. V místě, kde původně vládli zahrádkáři, ale které se celkem rych-
le mění v moderní obytnou čtvrť s dobrou dostupností do centra Prahy a plnou 
občanskou vybaveností. V případě zájmu zde máte celkem 21 bytových jednotek 
o dispozici. 
Rezidence U Smetanky – to je moderní a nadčasový projekt rezidenčního bydlení. 
Kromě precizní architektury je pak hlavní doménou lokalita: Smetanka se nachází 
v sousedství Jarova, na rozhraní Prahy 3 a Prahy 9, s výbornou dostupností do cen-
tra. Cesta na metro Skalka nebo Palmovka Vám tak zabere pouhých 8 minut. Velmi 
praktická je pak bezprostřední blízkost supermarketu. Nákupy tak pro vás budou 
otázkou několika minut. Vybavení bytů a kvalita provedení stavby je chloubou 
developera. Byty v sobě snoubí eleganci a praktičnost: Dřevěné podlahy i okna, 
prémiové německé baterie a vybavení koupelen Villeroy & Boch, luxusní italské 
obklady v ceně 3500 Kč za m2, výtah Schindler a další pečlivě vybrané kvalitní 
materiály a zařizovací předměty, které dotvářejí charakter a úroveň rezidenčního 
bydlení. Byty a jejich dispozice jsou řešeny s důrazem na ergonomii moderního 
bydlení. Protože má celý dům pouze 20 bytů, jedná se o komorní projekt, který 
bude chránit Vaše soukromí. Dům je na konci slepé, neprůjezdné ulice a patří 
k němu pozemek o rozloze 1 500 m2, který je majitelům bytů k dispozici a vol-
nému užívání. Navíc není pravděpodobné, že by v okolí vznikla další zástavba.  Ač 
v Praze, jedná se o bydlení v přírodě: u domu teče říčka Rokytka a podél ní se 
nachází rozsáhlý vycházkový park s cyklostezkou, bruslařskou dráhou a joggin-
govou cestou. Co víc si přát – jste blízko centra, a přece v přírodě a zeleni! Rezi-
dence vznikla zásluhou developerské skuipiny Green Property.

Rezidence Drahobejlova 
O projektu: Rezidence Drahobejlova dnes patří mezi nejpůsobivější novostavby 
v Praze. Lze ji nalézt v oblíbené rezidenční části pražských Vysočan na Praze 9, kde 
je k dispozici veškerá občanská vybavenost a velmi dobrá dostupnost do centra. De-
veloperský projekt obsahuje nové byty 1+kk až 4+kk o výměře od 26 do 146  m2.
Výstavba započala v listopadu 2012 a byla dokončena v létě 2014.

Budoucí podoba Zeleného Města 2 - vizualizace
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Novostavba Rezidence Draho-
bejlova nabízí architektonicky 
velmi zajímavý dům s 86 byty 
od garsonek po mezonetové 
byty, parkováním a obchod-
ními prostory. Byty jsou roz-
děleny do dvou standardů: 
Classic a Classic Plus. Ceny 
bytů 2+kk a 3+kk ve výměře 
od 30 do 50 m2 - od 2 do 3 
milionů korun. Byty 3+kk ve 
výměře od 50 do 80 m2 od 
3 až 5 milionů korun a byty 
3+kk a 4+kk ve výměře od 80 
do 146 m2 - od 5 do 8 milionů 
korun.

Rezidence Sedmikráska
Život je krásný. Sedmikrásný. 
Alespoň v novém bytovém pro-
jektu Sedmikráska ho můžete 
takový mít. Přímo u stanice 
metra Českomoravská, s par-
kem pod okny a vynikající 
občanskou vybaveností v okolí 
nebude nic, co by vám v něm 
bránilo. Praha 9 – Vysočany 
patří v posledních letech mezi 
nejvíce se rozvíjející pražské 
části a kromě řady nových 
rezidenčních projektů, které 
jí dávají stále modernější ráz, 
zde vzniká řada veřejných 
zařízení a staveb, díky nimž se 
žije lépe a snadněji. Obchod-
ní centra, sportovní zařízení, 

pracovní příležitosti, infrastruktura a mnoho dalšího. Zkrátka ve Vysočanech Praha 
skutečně rozkvétá.
Sedmikráska je bytový dům, který svým designem už z dálky dává vědět, že 
Vysočany jím získávají něco mimořádného. Fádní barvy a ostré hrany standardní 
výstavby v okolí jsou nahrazeny výraznou, stále však vkusnou kombinací žluté 
a bílé a zaoblenými vlnami obtékajícími v několika řadách celý projekt. Tato přírodou 
inspirovaná architektura působí velmi organickým dojmem a ve spojení s parkem, 
jehož vybudování ve dvoře objektu je součástí projektu, dodá Sedmikrásce vskutku 
unikátní vzhled. Za zdmi netradiční budovy bude připraveno celkem 155 bytů s dis-
pozicemi 1+kk až 4+kk.
Sedmikrásku najdete v ulici Kurta Konráda mezi ulicemi Ocelářská a Drahobejlova, 
jen několik metrů od známé O2 Arény, respektive stanice metra Českomoravská.
Rezidence Sedmikráska byla zkolaudována v roce 2014.

Vila Violeta
Developerský projekt nesoucí název Vila Violetta je situován do lokality se zvýšeným 
výskytem zeleně na Praze 9 ve Střížkově v ulici Desenská. Novostavba je určena 
převážně mladým lidem, kteří hledají odpovídající moderní zázemí pro vytvoření 
svého domova. Rezidenční komplex nabízí celkem 6 luxusních bytových jednotek 
s dispozicí od 3+kk až po 4+kk. Vila dům je řešením pro všechny potencionální 
zájemce hledající možnost rodinného bydlení v hlavním městě Praha a zároveň 
požadují vysoké nároky na oblast a dostupnost důležitých subjektů. Zahájení 

Rezidence Drahobejlova - vizualizace

Rezidence Sedmikráska - pohled z jihu
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prodeje bylo stanoveno na datum 4.11. roku 2014, přičemž dokončení výstavby je 
určeno již na datum 2.3. roku 2015. Výhradním prodejcem nového bydlení je real-
itní kancelář DIXOR Real Estate s.r.o. s dlouhodobými zkušenostmi na tuzemském 
trhu a developerem Vila Violetta s.r.o. 

Plocha nových bytů začíná 
na 72 m2 a končí komfortní 
velikostí 104 m2. Je možné si 
vybrat jak bytovou jednotku 
se zahradou a terasou v obou 
dispozičních variantách nebo 
v kombinaci balkon/terasa 
popřípadě lodžie/balkon. Te-
rasy začínají na rozloze 24 m2 
a končí až na 77 m2. Nej-
větším novým bytem s celko-
vou plochou je tak byt č.6 
4+kk se 198 m2 za 9 884 
702 Kč včetně DPH. Jedná se 
o nejdražší nabízenou bytovou 
jednotku. Nejlevněji se dá po-
řídit byt za 5 390 795 pouze 

s malým balkonem a to včetně DPH. Veškeré uvedené ceny jsou včetně garážového 
stání a sklepního prostoru. Projekt Vila Violetta nabízí perfektně provedené byty 
za využití prvotřídních materiálů jako je leštěný travertin, granit, nerez nebo 
keramické obklady a dlažby od společnosti Marvel, sanita od Villeroy & Boch. 
Při výstavbě developerského projektu se neopomnělo ani na bezpečnostní systém 
v podobě alarmu, podlahové vytápění nebo venkovní rolety. Výška stropů jed-
notlivých bytů dosahuje až ke třem metrům.

Rezidence U gymplu 
Developerský projekt U Gymplu se nachází na pomezí dvou městských částí Prahy 
9, Střížkova a Proseka. Jak již z názvu vyplývá, novostavby sousedí s gymnáziem, 
dále s parkem a dalšími bytovými objekty. Bytový komplex skládající se ze čtyř 
novostaveb přirozeně navazu-
je na stávající zástavbu rezi-
denční lokality. Zajímavostí 
rezidenčního resortu U Gymp-
lu je mimo jiné spojení všech 
čtyř bytových domů společnou 
podzemní částí, díky které 
novostavby tvoří jeden celek. 
Obytný komplex zahrnuje 
bytové i nebytové prostory, 
které jsou situované v přízemí 
jednotlivých objektů. Neby-
tové komerční prostory, např. 
fi tness, kavárna, kosmetický 
salón a další, budou sloužit budoucím majitelům a rezidentům. Autorem projektu 
je developerská společnost DEVELOP invest. 
Nové bytové domy U Gymplu nabízí celkem 80 bytových jednotek o dispozicích 1+kk 
až 4+kk. Nové byty, které jsou původně koncipovány jako 1+kk, jsou připraveny 
k možné úpravě na dispozice 2+kk. Užitná plocha nových bytů činí 32,7 m2 až 
131,3 m2. K některým bytům náleží také balkon, prostorná terasa (19,3 m2 až 
180,5 m2) či předzahrádka (35,3 m2 až 90,3 m2). K bytovým jednotkám si můžete 
dokoupit parkovací garážové stání a sklepní kóje umístěné v suterénu. Ceny bytů 
se pohybují v rozmezí od 1 424 000 Kč do 11 652 500 Kč bez DPH.
Novostavby U Gymplu jsou situovány v Praze 9, na pomezí Střížkova a Proseka. 
Lokalita se pyšní skvělou dopravní dostupností. Předpokládaná kolaudace tohoto 
bytového komplexu je jaro roku 2016.

Vila Violeta - model

Rezidence U gymplu - vizualizace
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Viladům u Proseckých skal
Luxusní novostavba, která nese název Viladům U Proseckých Skal, se stavíá v ulici 
Nad Kundratkou ve Střížkově. Nachází se v poklidné lokalitě v zástavbě rodinných 
domů s krásným výhledem na Prahu a nabízí celkem 16 nových bytových jednotek. 
Projektu byla přidělena energetická náročnost tří C. Komfortně vybavené bytové jed-
notky jsou v dispozicích 3+kk až 4+kk. Prodejcem je společnost Professionals s.r.o. 
a byty budou volné na jaře 2015. Viladům U Proseckých skal je moderním develo-
perským projektem, který nabízí luxusní bydlení. Budova má celkem čtyři nadzem-
ní podlaží a jedno podzem-
ní podlaží, kde je umístěno 
technické zázemí objektu 
a garáže. Na každém patře 
jsou dvě bytové jednotky, což 
svědčí o mimořádném kom-
fortu a prostornosti. K byto-
vým jednotkám, které se 
nalézají v přízemí, patří také 
předzahrádky. Všechny ostat-
ní bytové jednotky mají lodžie 
a terasy. V ceně je uvedena 
vždy také kompletně vybave-
ná kuchyň, garážové stání 
a sklep. Bytové jednotky 
jsou projektovány s důrazem 
na rozlohu, takže plocha bytů 
je v rozmezí od 93 m2 do 
178 m2. Nové byty mají denní a noční zónu. Tu první ztělesňuje nadstandardně 
prostorný obývací pokoj s působivými panoramatickými výhledy na Prahu, jídelna 
a špičkově vybavené kuchyňské centrum. Každý pokoj má vlastní klimatizaci a 
přisvícení stropů LED diodovým RGB pásem. Každá ložnice má vlastní sociální 
zařízení. Všechny pokoje nabízejí vysoké stropy, jejich výška se pohybuje mezi 2,8 m
až po 3 metry. Nejmenší bytová jednotka je ve 4. podlaží, je konstruována jako 
dispozice 3+kk a nabízí celkovou obytnou plochu 139 m2. Patří k ní také terasa 
s plochou 9,85 m2 a balkon, jehož plocha je 3,39 m2. Cena bytové jednotky činí 
20 288 396 Kč včetně DPH. Nejlevnější bytová jednotka je v prodeji za cenu 
13 043 608 Kč a její obytná plocha činí 153 m2. V ceně je terasa o výměře 17,58 
m2. Naopak nejdražší bytová jednotka je v prodeji za cenu 21 448 544 Kč včetně 
DPH o velikosti 4+kk. Její obytná plocha činí 160 m2, plocha terasy je 14,38 m2. 
K dispozici jsou také balkony o velikosti 2,69 m2. Nejprostornější byt je  ve druhém 
podlaží, jehož celková obytná plocha je 173 m2. Plocha terasy je stanovena 
na 10,06 m2, plocha balkonů je 4,33 m2. Cena tohoto bytu činí 18 703 450 Kč 
včetně DPH.
Záměrem nového rezidenčního projektu Viladům U Proseckých Skal je vytvořit vý-
jimečné luxusní bydlení v Praze 9 - Střížkov, které slučuje požadavky náročného 
uživatele s reprezentační formou interiéru i exteriéru. Na projektu spolupravuje 
umělec - malíř a sochař - Jaroslav Róna. Architektonický návrh je založen na výt-
varné čitelnosti a výrazové jednoduchosti. K nastěhování na jaře 2015.

Bytový Park Prosek
V pražské části Praha 9 – Střížkov se nachází projekt Bytový park Prosek. 
V současné době je Prosek jednou z nejzajímavějších a také nejvyhledávanějších 
lokalit pro rezidenční bydlení, která slibuje pohodlný a klidný život, což jistě ocení 
všechny věkové kategorie. Veškeré byty, které jsou v nabídce tohoto projektu dis-
ponují možností variabilního řešení prostoru na přání klienta.
Bytový park Prosek je obklopen příjemnou zelení, lavičkami a dětskými hřišti. 
Parkování je zde řešeno v rámci podzemních garáží a na venkovních parkovacích 
místech. V roce 2014 se projekT Bytový park Prosek rozrostl o čtyři obytné 
rezidenční domy E3, E4 dohromady s 84 byty a I1, I2 s 93 byty. 

Viladům U Proseckých skal - vizualizace
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Parkovací dům u Billy
Zoufalou situaci řidičů, kteří nemají v ulicích Jablonecká, Prosecká a jejich okolí 
kde zaparkovat, by měl vyřešit nový parkovací dům u obchodního centra Billa. 
O jeho výstavbě se mluví tři roky a v současné době se sliby vysočanské radnice 
začínají měnit v realitu.
 „V současné době je hotová projektová dokumentace parkovacího domu u obchod-
ního centra Billa na Proseku, který vyroste na současném parkovišti pro zákaz-
níky obchodního centra mezi Billou a parkem Přátelství,“ konstatuje místostaro-
sta Prahy 9 Mare Doležal. „Spodní část parkovacího domu bude i nadále určena 
pro vozy zákazníků obchodního centra, tři nadzemní patra se 400 místy pro parko-
vání rezidentů, tedy obyvatel Proseka. Tím bychom eliminovali tzv. prosecké 
strkačky a další neutěšené formy parkování v této části Prahy 9.“ 
Parkovací dům sice vyroste na pozemcích patřících MČ Praha 9, přesto by jeho 
stavba nebyla možná bez spolupráce s obchodním centrem Billa. 
Navzdory třem nadzemním podlažím by nová budova neměla ovlivnit charakter 
této části Proseka, takže se například počítá se zazeleněním stěny parkovacího 
domu směřující k parku. Čtyři stovky nových parkovacích míst se ani negativně 
nepodepíší na dopravě v této části devítky. Automobily tu totiž už jsou, jen parkují, 
kde se dá. 
„Na základě projektové dokumentace jsme coby investor akce požádali o zahájení 
územního řízení,“ dodává Marek Doležal. „Po jeho skončení můžeme vyhlásit soutěž 
na zhotovitele stavby a na základě vydaného stavebního povolení začít stavět. 
Pokud všechno dobře půjde, mohly by být ještě letos zahájeny přípravné práce.“ 
Rozpočet výstavby parkovacího domu podle projektové dokumentace se pohy-
buje kolem 80 milionů korun. To představuje 200 000 korun na vytvoření jednoho 
parkovacího místa, což je o třetinu méně, než nakolik dnes běžně vyjdou podobné 
investice.
S otevřením parkovacího domu u Billy dostanou rezidenti od MČ Praha 9 zdarma 
karty opravňující k parkování v něm. 
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