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Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2013 byl zpracován na podkladě člán-
ků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých 
novin firmy Newton, internetových informací, webových stránek exponova-
ných institucí a firem a z výročních zpráv školských zařízení.
Obrazový materiál uvedený v zápisu pochází většinou z archivu časopi-
su Devítka, webových stránek firem a institucí. Ostatní fotografie: Linda 
Urbášková a David Kraus.
Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2013 má 150 stran. 
Autorem je Mgr. David Kraus 
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Z významných událostí roku 2013 
v České republice a ve světě

1. LEDNA 
Prezident Václav Klaus ve svém novoročním pro-
jevu vyhlásil částečnou amnestii. Její aboliční část 
se kvůli osvobození „tunelářů“ stala terčem kri-
tiky i sporů o autorství. Stopy ukázaly na právníka 
Zdeňka Koudelku (blízkého Klausovi i Miloši Ze-
manovi), ten to popřel. Klausova obliba po amnestii 
klesla z 53 na 26 %.

6. LEDNA Hokejová NHL znovu žije. Po 113 dnech 
nejistoty se vedení slavné soutěže konečně dohod-
lo s hráčskými odbory na nové kolektivní smlouvě. 
Končí tak extraligové šílenství, kde fanoušci 
dychtivě sle-
dovali výkony 
Jaromíra	 Já-

gra v dresu Kladna a dalších špičkových 
hvězd. Hráči si v NHL vyhádali víc, než o ko-
lik přišli během půlroční výluky. Větší zisky si 
však neužijí veteráni.

7. LEDNA 
Zemřela herečka Jiřina Jirásková, bylo jí 81 
let. Deset let byla ředitelkou Divadla na Vino-
hradech, ztvárnila přes 140 rolí. Dabovala 
slavnou americkou herečku Elizabeth Tay-
lorovou.

26. LEDNA 
Krasobruslař Michal Březina se dočkal své první velké medaile. Při evropském 
šampionátu v Záhřebu se leskla bronzově a Březinovi k ní pomohl i čtverný salchow 	
a dva trojité axely. Na stupních vítězů stál ve stejné hale, kde Tomáš Verner vybo-
joval v roce 2008 evropský titul. 

 26. LEDNA 
Prvním přímo zvoleným prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman. Ve 
druhém kole získal 54,8 % hlasů, porazil Karla Schwarzenberga (45,2 %). Původní 
favorit, expremiér Jan Fischer, vypadl už v prvním kole.

28. LEDNA 
Ve věku 72 let zemřel známý grafik Oldřich Kulhánek, mimo jiné autor současné 
podoby českých bankovek.

2. ÚNORA 
Miloš Forman dostal v Los Angeles cenu Sdružení amerických režisérů. Předseda 
sdružení Taylor Hackford připomněl například filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a 
Amadeus.Formana označil za jednoho z největších filmařů naší doby.

7. ÚNORA
Historickou premiéru mistrovství světa v biatlonu 
v Novém Městě na Moravě ozdobili čeští biatlo-
nisté hned v úvodní den: smíšená štafeta Veronika 
Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a 
Ondřej Moravec získala světový bronz. Šampionát 
na Vysočině skončil velkým úspěchem pořadatelů, 
z českých biatlonistů zaujal dvěma čtvrtými místy 
Ondřej Moravec.

Jiřina Jirásková

Václav Klaus
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16. ÚNORA 
Šárka Záhrobská opět uspěla. Když lékaři na jaře roku 2012 diagnostikovali lyžařce 
nezhoubný nádor na mozku, nebylo vůbec jasné, jestli se ještě někdy postaví na 
lyže. Sedm měsíců po operaci a angažování rakouského trenéra však bývalá sla-
lomová šampionka vybojovala osmé místo na mistrovství světa ve Schladmingu a 
vrátila se tak mezi elitu alpských svahů.

21. ÚNORA 
Statečně bojovala fotbalová Sparta s Chelsea v úvodním kole vyřazovací fáze Ev-
ropské ligy. Po domácí prohře 0:1 v odvetě stejným poměrem vedla, mohla souboj 
dovést do prodloužení nebo v závěru dokonce rozhodnout! Ve druhé minutě nas-
tavení však náhradník Hazard srovnal na 1:1, čímž Chelsea posunul do osmi-
finále.

26. ÚNORA 
Základní část hokejové extraligy vyhrál Zlín. Ale byla to bitva do poslední minuty, 
druhá Slavia totiž měla stejně bodů a dokonce i lepší skóre, rozhodly však horší 
vzájemné zápasy. A také gól zlínského Urbance z předposlední minuty prodloužení. 
Měl hodnotu milion korun - přesně tolik získává držitel Prezidentského poháru. Bez 
play-off naopak zůstala Kometa Brno.

28. ÚNORA 
Ze zdravotních důvodů 
odstoupil papež Benedikt 
XVI. Ve funkci byl osm let, 
patřil konzervativní katolíky. 
Byl první hlavou katolické 
církve po 600 letech, která 
odstoupila. Novým papežem 
se 13. března stal první 
Jihoameričan, argentinský 
kardinál a jezuita Jorge 
Mario Bergoglio, jenž přijal 
jméno František.

2. BŘEZNA 
Předávání filmových cen 
Český lev. Filmem roku se 
stala detektivka Davida 
Ondříčka Ve stínu. Tvůrci 

získali celkem devět cen. Mimořádnou cenu získal architekt a výtvarník Karel 
Černý.

8. BŘEZNA 
Václava Klause ve funkci pre-zi-
denta ČR vystřídal Miloš Zeman. 
Klaus pokračuje ve veřejném 
životě skrze politický institut, 
který nese jeho jméno. Prezi-
dent Zeman v inauguračním 
projevu požádal Boha o odvahu, 
pokoru a moudrost a vymezil 
se proti neonacistům, kmotrům 
a novinářům.

13. BŘEZNA 
Kardinálové vybrali a zvolili ve 
Vatikánu 266. papeže katolické 
církve. Novým pontifikem se 
stal Jorge Mario Bergoglio 
z Argentiny. Zvolil si jméno 
František. V čele katolíků tak 
stanul vůbec první jezuita 	

Papež Benedikt XVI.

Prezident Miloš Zeman při inauguračním projevu
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a také duchovní z Jižní Ameriky. V moderní době je i prvním papežem, který nepo-	
chází z Evropy. 

23. BŘEZNA 
V Národním divadle byly předány ceny Thálie. V činohře uspěli Gabriela Míčová a 
Richard Krajčo. Do síní slávy vstoupil Karel Fiala, filmový Limonádový Joe, či Jana 
Hlaváčová. Pro cenu si přišel i Spejbl s Hurvínkem.

23. BŘEZNA 
Rychlobruslařka Martina Sáblíková sedmý rok po 
sobě slavila titul světové šampionky. V Soči jej 
získala na trati 5000 metrů, navrch přidala stříbro 
na 3000 metrů. Poosmé v řadě (jako první žena 
v historii) ovládla i celkovou klasifikaci Světového 
poháru na dlouhých tratí. 

27. BŘEZNA 
Nejnovější nejvyšší výškovou budovou České re-
publiky se oficiálně stala brněnská AZ Tower. Měří 
111 metrů. (Do nejvyšších budov se nepočítají 
vysílače, ten nejvyšší v Česku  měří 355 metrů.)

8. DUBNA 
Zemřela Margaret Thatcherová, britská expremiérka z let 1979-1990. Neústupná 
„Železná lady“ se dožila 87 let, ve zchátralé zemi dokázala oživit ekonomiku (za 
cenu růstu nezaměstnanosti a protestů levice), dala rozkaz k útoku na Argentinou 
obsazené Falklandy, tvrdě postupovala vůči odborům. Byla spojencem amerického 
prezidenta Ronalda Reagana proti SSSR.

16. DUBNA 
Začala rekordní výstava Muchových plakátů. Sbírku tenisty Ivana Lendla si do 
Obecního domu přišlo prohlédnout 185 677 návštěvníků.

21. DUBNA 
Hokejovým mistrem je Plzeň. A zařídil to 
- kdo jiný než - její vůdce Martin Straka. 
Ten se před lety vracel z NHL s jediným 
cílem: dotáhnout klub poprvé v historii 
na vrchol. Povedlo se, a aby byl příběh 
ještě poutavější, on sám o tom rozhodl 
ve 2. prodloužení sedmého finále. Přesně 
v čase 96:15 Straka vystřelil zápěstím 
a kotouč propadl zlínskému gólmanovi 
Sedláčkovi pod rukou.

7. KVĚTNA 
Česko schválilo zpřísnění boje proti 
anonymním akciím. V listinné podobě 
budou uloženy u bank nebo v centrálním 
depozitáři, aby vlastníky šlo dohledat, bude-li to policie potřebovat. Podle Transpar-
ency International to není všespásný nápad, ale vymahatelnosti práva to pomůže.

10. KVĚTNA 
Je dokončena nejdražší stavba na světě, One World Trade Center v New Yorku. 
Budova měří 541,3 metrů (1776 stop - odkaz na deklaraci nezávislosti USA) a stojí 
na místě “Dvojčat”, zničených teroristy v roce 2001.

16. KVĚTNA 
Ve věku 82 let zemřel Valtr Komárek, někdejší 
ředitel Prognostického ústavu, poradce Che 
Guevary na Kubě a reformní komunista. Byl 
místopředsedou Čalfovy „vlády národního poro-
zumění“, která Československo dovedla k prvním 
svobodným volbám po Listopadu.

Martina Sáblíková

Martin Straka

Valtr Komárek
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16. KVĚTNA 
Čeští hokejisté odjeli z mistrovství světa ve Švédsku bez medaile, hned v prvním 
kole vyřazovacích bojů nestačili na Švýcarsko a prohráli 1:2. Svěřenci trenéra 
Hadamczika mohli být popravdě rádi, že se do čtvrtfinále vůbec dostali, na turnaji 
se totiž trápili i s outsidery jako Slovinsko nebo Dánsko, na Kanadu s domácím 
výběrem nestačili, se Švýcary padli i ve skupině.

2. ČERVNA 
V Praze se narodila první česká paterčata. Na svět přišla v podolské nemocnici před 
osmou hodinou ráno císařským řezem, čtyři chlapečci a holčička byli v pořádku. 
Nejmenší novorozenec vážil 1 050 gramů, porod zajišťovalo 40 specialistů. 
Přirozenou cestou připadá na paterčata jedno těhotenství ze 48 milionů.

4. ČERVNA 
Česko čelí povodním, v Praze nad 
ránem kulminuje Vltava. Velká voda za-
sáhla 970 obcí včetně Ústí nad Labem, 
Děčína, Plzně či Českých Budějovic, 
zasahovalo 29 tisíc hasičů, 21 tisíc 
policistů a 9 tisíc vojáků. Zemřelo 15 
lidí včetně pěti neukázněných vodáků.

9. ČERVNA 
Zemřel Zdeněk Rotrekl. Brněnský básník, 
spisovatel a literární historik strávil třináct 
let v komunistickém vězení a čtyřicet 
let nemohl veřejně publikovat. Patřil k 
nejvýraznějším osobnostem katolického 
proudu v české poezii druhé poloviny 20. 
století, prezident Václav Havel ho ocenil 
Řádem T. G. Masaryka.

13. ČERVNA 
Propuká aféra ředitelky premiérova kabi-
netu Jany Nagyové. Úkolovala vojenskou 
rozvědku a předsedu vlády Petra Nečase, 
s nímž navázala intimní vztah, izolovala od 
okolního světa. Důležitá rozhodnutí podle 
svědků činila ona. Premiér po čtyřech dnech 
podal demisi, čímž padla vláda, a odstoupil 
z vedení ODS.

25. ČERVNA 
Prezident Miloš Zeman jmenoval pre-
miérem ekonoma Jiřího Rusnoka. Ten 
býval ministrem financí v Zemanově 
vládě a ministrem průmyslu a obchodu 
v následující vládě Vladimíra Špidly. 
Rusnokovu vládu Zeman jmenoval 10. 
července.

Zdeněk Rotrekl

Jana Nagyová

Jiří Rusnok
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6. ČERVENCE 
Velká protiromská demonstrace na českobudějovickém sídlišti Máj. Na 2 000 
protestujících se střetlo s těžkooděnci, policisté jich 136 zadrželi. Účastníci protes-
tovali proti obtížnému soužití s Romy a jejich kriminalitě.

10. ČERVENCE 
Nejlepšímu paralympijskému cyklistovi 
Jiřímu Ježkovi se splnil životní sen - startoval 
na Tour de France. Coby oficiální předjezdec 
projel trať časovky u Mont St. Michel. A po-
razil časem i tři profesionály.

22. ČERVENCE 
Britskému princi Williamovi a jeho manželce 
Catherine, vévodkyni z Cambridge se narodil 
první syn, princ George. Ten je po Charle-
sovi a Williamovi třetím v pořadí následnictví 
britského trůnu.

25. ČERVENCE 
Vláda Jiřího Rusnoka jako jedno ze svých prvních rozhodnutí omezila podporu fo-
tovoltaiky. Podporu už nedostanou majitelé zařízení, kteří je uvedou do provozu 
po roce 2014. Vláda stanovila maximální výši poplatku, kteří spotřebitelé na obno-
vitelné zdroje platí, a prodloužila „solární daň“.

7. SRPNA 
Vláda Jiřího Rusnoka nezískala důvěru, získala 93 hlasů, proti ní bylo 100 poslanců. 
Prezident Zeman dal najevo, že další vládu nejmenuje (kdyby ani ta nezískala 
důvěru, třetí pokus by měla předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová z ODS). 
V reakci na to se o 13 dní později historicky poprvé rozpustila Sněmovna a Česko 
zamířilo k předčasným volbám.

15. SRPNA 
Neporazitelná překážkářka Zuzana Hejnová 
během roku zcela ovládla čtyřsetmetrovou trať, 
za celou sezonu nenašla přemožitelku. Soupeřky 
se před ní musely sklonit i na mistrovství světa 	
v Moskvě. Zuzana Hejnová, běžkyně na 400 m 
překážek se třináctkrát v sezoně postavila na 
start a třináctkrát vyhrála! Na mistrovství světa 
v Moskvě slavila suverénní zlato, výrazně navíc 
vylepšila český rekord na 52,83 s. Byla vyhlášena 
nejlepší českou atletkou, nejlepší atletkou Ev-
ropy a nechyběla ve finálové tříčlenné nominaci 
v anketě o nejlepší atletku světa.

17. SRPNA 
Česká republika slavila po dvanácti letech 
opět světového šampiona v mužské sportovní 
atletické disciplíně hod oštěpem. Vítězslav 
Veselý navázal na tři triumfy svého trenéra 
Jana Železného. Navzdory velkým zdravotním 

problémům s kolenem se v Moskvě vypjal, titul si zajistil prvním hodem s délkou 
87,17 m. 

1. ZÁŘÍ 
Skifař Ondřej Synek je podruhé v kariéře mis-
trem světa. V korejském Čchungdžu uspěl 
stylem start - cíl. Svěřenec trenéra Milana 
Dolečka staršího letos vyhrál všechny závody, 
na kterých se představil, a skvělý rok zakončil 
v Čchungdžu.

Jiří Ježek

Zuzana Hejnová
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14. ZÁŘÍ 
Po sedmi letech se do Prahy vrátil světový 
šampionát vodních slalomářů a kajakář Vav-
řinec Hradílek jej ozdobil zlatou medailí. Stří-
brný olympijský medailista dosáhl na titul 	
i přesto, že předtím málem vypadl v semifinále 
a ve finále se dotkl jedné z branek. Stříbro 
přidali kajakář Jiří Prskavec a v posledním 
závodě kariéry i deblkanoisté Volf-Štěpánek.

2. ŘÍJNA 
Ve věku 69 let zemřel po dlouholetých zdravot-
ních komplikacích jeden z nejvýznamnějších 
českých textařů populární hudby Zdeněk Ry-
tíř. Měl na kontě spolupráci téměř se všemi 
předními zpěváky české popmusic od 70. let 
až do konce století.

10. ŘÍJNA 
Federální soud ve švýcarské Bellinzoně odsoud-
il exmanažery Mostecké uhelné společnosti. 
Šestice, v níž je pět Čechů, je vinna podvody, 
praním špinavých peněz a porušením povin-
nosti při správě cizího majetku. Švýcaři v sou-
vislosti s kauzou zablokovali na účtech zhruba 
12 miliard korun. Trestní stíhání kvůli vyvedení 
150 milionů korun z MUS vede i česká policie.

25.a 26. ŘÍJNA 
Mimořádné volby do Poslanecké sně-
movny vyhrála ČSSD (s nejslabším 
výsledkem za 20 let). Faktickým vítě-
zem se stalo hnutí ANO miliardáře An-
dreje Babiše. Do Sněmovny se vrátili 
křesťanští demokraté a uspěl Úsvit 
přímé demokracie. Neuspěla ODS. 
Zcela propadly strany prezidenta Ze-
mana a exprezidenta Klause.

26. ŘÍJNA 
Začala vzpoura v ČSSD. Vlivní členo-
vé vedení Michalem Haškem se po 
oznámení výsledků voleb za zády 
předsedy Bohuslava Sobotky sešli 	
s prezidentem a den nato se Sobotku 
pokusili sesadit. O schůzce v Lánech lhali, že se nekonala. Sobotka získal podporu 
většiny strany a rebelové odstoupili.

5. LISTOPADU
Investiční skupina PPF koupila za 64 miliard 
korun většinový podíl v tuzemské Télefonice. 
Se společností nejbohatšího Čecha Petra Kell-
nera tak bude volat pět milionů Čechů.

7. LISTOPADU 
Česká národní banka uměle oslabila korunu. Je 
to první podobná intervence od roku 2002. Vy-
volala negativní reakce, centrální banka zásah 
obhajovala hrozícím propadem ekonomiky 	
v případě pokračování silného kurzu.

11. LISTOPADU 
Z vazby na svobodu se dostal David Rath, 

někdejší poslanec ČSSD, zadržený 14. května 2012 pro podezření z korupce. Měl 	
u sebe sedm milionů v hotovosti v krabici od vína. Proces dál pokračuje.

Vavřinec Hradílek

Zdeněk Rytíř

Andrej Babiš

Petr Kellner
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17. LISTOPADU 
Český tenisový tým obhájil vítězství v prestižní týmové soutěži Davis Cup. Ve fi-
nále v Bělehradě zdolali Srbsko vedené jedním z nejlepších hráčů světa Novakem 
Djokovičem 3:2 na zápasy.

18. LISTOPADU 
V Chomutově byl zavražděn podnikatel Roman Houska, životní partner bývalé 
ústecké hejtmanky Jany Vaňhové. Jednapadesátiletý vlivný člen místní sociální 
demokracie byl nalezen mrtvý u svého domu.

20. LISTOPADU 
Zemřel oblíbený zpěvák country a rokenrolu Pavel 
Bobek. Zpěvákovi známému díky hitům Veď mě dál, 
cesto má či S tím bláznem si nic nezačínej, kterého 	
v roce 2013 Akademie populární hudby uvedla do Síně 
slávy, bylo 76 let.

15. PROSINCE 
Simona Baumrtová, česká 
plavkyně, zářila na mistrov-  
ství Evropy v Herningu a po-	
tvrdila, že patří mezi ev-
ropskou elitu. Z Dánska	
si veze čtyři medaile: bronz	
ze štafety, stříbra ze stovky	
a dvoustovky a tu nejblyšti-	
vější z nejkratšího sprintu, 
ze znakařské padesátky.

Území Prahy 9 a vybrané události 
s letopočtem končícím trojkou

1233	
Anežka Přemyslovna darovací listinou s datem 6.2.1233 věnovala ves Hloubětín, 
Hnídošice a Humenec společně s dalšími špitálu sv. Františka v Praze, který v lednu 
téhož roku založila. 

1353 
21. 8. udělil Karel IV. navštívil obec Hloubětín a zajímal se o zdejší kamenolomy, 
ze kterých se bral kámen na stavbu Kamenného (Karlova) mostu, stavby na Hradě 
a v Novém Městě. Při té příležitosti udělil obci Hloubětín výsady. S celým svým 
doprovodem pojedl v hloubětínské hospodě

1363  
První písemná zmínka o samostatné obci Libeň, která v té době byla až do r. 1438 
(l436?)v držení rodiny Rottlevů ze Starého Města pražského.

1663 
23. ledna - Císař Leopold I. potvrdil koupi Libně vysokým rozhodnutím s dodatkem 
o nezcizitelnosti tohoto panství. 
7. června beze škod obešlo se ubytování jedné kompanie regimentu Lakronskyho 
v Hloubětíně, který procházel Prahou.

Simona Baumrtová

Pavel Bobek
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1703 (1701?) 
V Hrdlořezích na návsi byla postavena dřevěná zvonička. 

1723 
30. června - Císař Karel VI. s císařovnou, dcerami a veškerým dvorem (v němž k 
dopravě dvořanů a zavazadel bylo přes tisíc koní) při cestě do Prahy ke korunovaci 
dojel do Hloubětína a na panském dvoře poobědval. Zachovaný účet za oběd byl 
vystaven na 176 zlatých a 45 krejcarů (v té době stálo jehně jeden zlatý a za kre-
jcar byly tři vejce).

1743 
29. dubna - Marie Terezie se svým manželem Františkem Lotrinským se při 
korunovační cestě do Prahy zastavila v křižovnickém dvoře v Hloubětíně na oběd.

1773 
• Za účasti Marie Terezie se v prostoru mezi Hloubětínem a Libní konaly 
císařské manévry. Manévrů se zúčastnil i německý císař a od r. 1780 český král 
Josef Il., který bydlel v Hloubětíně po tři týdny. Marie Terezie pobývala v libeňském 
zámku. 
• V hloubětínské škole jmenován kantorem Vít František Novák. Zároveň je 
tento údaj považován za nejstarší doloženou zminku o zdejší škole.
1783 Veškeré zemské vojsko bylo od 1. 9. shromážděno do polního ležení u 
Hloubětína. 
• Císař Josef II. přijel do Hloubětína přes Český Brod 4. září a opět byl uby-
tován v I. patře hloubětínské hospody. Zde přijal 5. 9. deputaci duchovních re-
formního vyznání. 12. 9. po skončení manévrů odjel Josef II. do Prahy. 
• V Hloubětíně stálo 28 domů.

1803 
Na zámku v Libni sídlil několik týdnů císař František I. s celým dvorem. V té době 
konalo se velké ležení vojska mezi Libní a Hloubětínem. O zářijových manévrech u 
Hloubětína se zmiňuje A. Jirásek v IV. díle F. L. Věka.

1833 
16. srpna - Císař František I. s chotí na své cestě po Čechách před příjezdem do 
Prahy navštívil libeňské panství, kde byl s nadšením slavnostně uvítán. 

1843 
V Hloubětíně dle úředního zjištění bylo 46 domů a 395 obyvatel.

1853 
• 16. srpna Zrušen výjimečný stav pro Prahu a okolí, vyhlášený 10. 5. 1849. 
• V Libni (včetně Kobylis), Vysočanech, Proseku a Střížkově žilo 4815. Dětí 
školou povinných bylo 656 (315 hochů a 341 děvčat).

1863 4. května 
• Dr. František Čupr navrhl na schůzi obecního zastupitelstva v Libni požádat 
u sněmu království českého o subvenci na stavbu silnice z Libně na Prosek. 
• 12. června v noci se na Libeň a okolí sneslo krupobití, které způsobilo značné 
škody na polích a v zahradách a též poškodilo několik stavení. 
• 9. září k večeru se nad Libní a okolím strhl velký liják s bouří. 
• 28. září byla vysvěcena dokončená škola v Hloubětíně (čp. 55). Toho roku 
ani povodeň neminula Libeň a několikrát též v obci hořelo. 
• Počet obyvatelstva v Libni a okolních obcích vzrostl na 5 960. 
• V témže roce řemeslníci z Libně, Vysočan, Proseka, Střížkova a dalších 7 
okolních obcí založili vzájemně se podporující spolek živnostenský. 
• Starostou obce Hloubětín se stal František Sklenář. 
• V Hloubětíně bylo 600 obyvatel a 55 domů.

1873 
• V obci libeňské na jaře vypukla cholera a neštovice. Došlo k uzavření školy. 
• 12. 6. v Hloubětíně byl posvěcen základní kámen vily Dr. Linhardta, jejíž 
stavba v původně barokním slohu byla zahájena na místě stržené stodoly bývalého 
čp. 13. Do základního kamenene byla vložena pamětní skříňka s dobovými doku-
menty. Dokončený objekt bude později nazýván “Hloubětínský zámeček”. Ú
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• 4. října na železniční trati přes Vysočany, Čelákovice do Lysé nad Labem byl 
zahájen provoz. 
• Celkový počet obyvatelstva Libně a sousedních obcí činil 6 857. 
• Otevření kutiště v Hloubětíně ohlásil Karel Šustra, následujícího roku Karel 
Frost a v r. 1885 Ferdinand Brdek. 

1883 
• 1. ledna vystoupla voda a zejména židovské město v Libni bylo značně zato-
peno. 
• 22. února se v Libni konala poprvé předvolební schůze. 
• 15. a 16. března se v Libni konaly obecní volby, prvně do 30členného za-
stupitelstva, v nichž zvítězili převážně kandidáti navžení voliči na předvolebních 
schůzích. 
• 4. dubna byl téměř jednomyslně zvolen starostou Libně popáté (!) Josef 
Voctář. 
• 2. května byla na ministerstvu ve Vídní přijata deputace zástupců Libně s 
žádostí o zřízení policejní expozitury v Libni. K čemuž došlo téhož roku. 
• 2. května světil v Libni spolek truhlářů svůj spolkový prapor. 
• 27. června byly v Libni 20 voliteli vykonány volby za obce venkovské do 
Sněmu království českého, rozpuštěného cís. patentem 17. 5. t. r. 
• 13. srpna konala se v Libni komise za příčinou odškolení Střížkova od školy 
libeňské. 
• 10. září v Libni začla výstavba nové školy. 
• 14. září zemřel poslední libeňský rychtář a první starosta Václav Svět.
• 5. listopadu byla v Libni otevřena mateřská škola. 
• Od června propukly v Libni neštovice, na které do konce roku zemřelo 114 
dětí a několik dospělých. 
• Na stráních a obecních pozemcích v Libni byly vysazovány stromy. 
• Obec libeňská najala dva stálé dělníky na celoroční údržbu cest. 
• Počet obyvatelstva Libně a okolí dosáhl 10 546. 
• V Hloubětíně byl založen sbor dobrovolných hasičů. 
• Starostou se stal Jan Komeda, rolník a starosta obce (1883-1893), velitelem 
Alois Vaněk, rolník a I. radní, cvičitelem Karel Vorlíček, mistr kolářský.

1893 
• Vyhlášením výjimečného stavu pro Prahu a okolí byla v Libni pozastavena 
činnost dvou politických uskupení “Občanského klubu” (zal. 1885) a “Občanské 
besedy” (zal. 1869, jako konzervativní “Jednota voličů” od r. 1887). 
• Ing. Fr. Křižík předložil k schválení svůj projekt elektrické dráhy z Florence 
do Libně. Trať měla být jednokolejná, na stanicích s výhybkami dvojkolejná, kole-
jnice železné v štětové vrstvě položené, stanice či zastávky budou telefonicky 
propojeny. Čekáren nebude. V té době ještě nebylo rozhodnuto, zda-li elektrické 
napájení bude vedeno podzemním kabelem či po sloupech. Vozový park měl mít 
10 vozů a dva záložní. Jízdní interval 6minutový, délka jízdy méně než 30 min. 
• 16. ledna byl zvolen za ovací starostou Libně Josef Voctář, který byl členem 
zastupitelstva 30 let z toho 23 let jako starosta. 
• 12. února při odkopávání libeňského vrchu “Libušáku” byly učiněny archeo-
logické nálezy. 
• 28. července odpoledne se strhla nad Novou Libní, Střížkovem a Prosekem 
nebývalá průtrž mračen. Zcela se zatmělo a prudký liják rozvodnil Rokytku. V Libni 
se místy lidé brodili po pás ve vodě. Spoušť trvala přes dvě a půl hodiny a škody v 
okolí byly značné. 
• Obec Libeň upsala na zavedení el. tramvaje 100 000 korun. 
• Starostou v Hloubětíně byl zvolen Josef Souček. 
• V Hloubětíně byl založen Spolek domobranců, předtím v 90. letech v obci 
vzniklo několik spolků jako Rokytnice, Vzdělávací beseda, odbor Ústřední matice 
školské. 
1903 
• 16. června C. k. zemský školní rada vyhověl žádosti na zřízení měšťanských 
škol ve Vysočanech s tím, že pro měšťanskou školu se časem postaví budova. 
• Město Vysočany dostalo znak císařským privilegiem z 13. 9. 1903, Ú
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• V Hloubětíně bylo 2315 obyvatel a 113 domů, na Proseku 1625 obyvatel 	
a 80 domů. 
• Ve Vysočanech žilo 4406 obyvatel (dle sčítání z r. 1900) a 183 domů.

1913
• 3. a 4. prosince zástupci vysočanské radnice včele se starostou L. Němcem 
intervenovali u c. k. ministerstev ve Vídni s žádostí o rozšíření vysočanského 
nádraží a provedení spojky ze stanice Libeňské do Hostivaře, dále se dožadovali 
zřízení soudu a státních zakázek pro místní továrny. 
• 17. prosince Prosek poprvé osvětlen lampami na elektr. proud. Předtím bylo 
od r. 1900 osvětlení petrolejovými svítilnami. 
• Volby do městského zastupitelstva stanovené na dny 19. a 20.11. bylo nut-
no odložit pro stížnost vyloučení 15 občanů z voličského seznamu. 
• Místnímu odboru Matice školské bylo ve Vysočanech povoleno dvakrát 
týdně pořádat pro děti a dospělé “přednášky se světelnými obrazy” v pivovarské 
zahradě. 
• Veřejná knihovna ve Vysočanech na doporučení městské rady započala 	
s vypůjčováním dvakrát v týdnu. 
• Ve Vysočanech se konala národní sbírka, která vynesla 505 korun 30 hal.

1923 
• Konala se architektonická a urbanistická soutěž pro vytvoření regulačního 
plánu severovýchodní části Prahy, zejména Libně, Vysočan a Hrdlořez. 
• Ve vysočanské automobilce Praga byla zahájena sériová výroba automobilů 
na montážní lince. 
• Nájemcem křížovnického dvora v Hloubětíně se stal p. Sládek.

1943 
24. srpna ve slévárně závodů ČKD došlo ke stávce.

1953 
Na Proseku se natáčely záběry pro film Olověný déšť. V režii J. Sequense hráli 	
O. Krejča, J. Brejchová, H. Bočan a další.

1983 
Dokončena stavba Parku přátelství na Proseku (začala v roce 1968).

2013
Prahu zasáhla povodeň. V Praze 9 se v prvních červnových dnech říčkou Rokytkou 
prohnala padesátiletá voda. Nejvíce zasaženou oblastí byly Hrdlořezy. Příčinou bylo 
vypuštění Říčanského rybníku, jehož hráz hrozila protržením.

Znak města Vysočan
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Slovo starosty

Vstoupili jsme do roku 2013, což – dovolte mi úsměvné ohlédnutí – kromě 
jiného znamená, že jsme přežili konec světa, který předpovídaly katastrofické 
vize konce loňského roku. Věřím, že mezi námi byla většina těch, kteří 
tyto prognózy nebrali vážně. S určitým nadhledem bychom měli přijímat 	
i zprávy o přetrvávající ekonomické krizi. Netvrdím, že nás netrápí, ale byl 
bych nerad, kdybychom se jí poddávali. 
Přeji vám, abyste v letošním roce měli dost sil a schopností čelit všemu 
negativnímu, co by vás mohlo potkat. Věřím, že s jasnou hlavou, pevnou 
vůlí a umem bude váš život spokojený, přinese vám osobní a životní štěstí, 
klid v rodině. 
Přelom roků bývá časem, který vybízí k bilancování. Těm dříve narozeným 
přeji, aby při pohledu zpátky byli se svým životem spokojeni a mohli kon-
statovat, že se jim podařilo naplnit všechno, co si předsevzali. Mladým zase 
dostatek sebereflexe, sebekritičnosti a reálnosti pohledu do budoucna. Vám 
všem do nového roku přeji hodně zdraví a optimismu.

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Zprávy z radnice
Z devítky mizí další problematická ubytovna 
- v Podkovářské
Po demolici první z pěti problematických ubytoven ve Vysočanech ve Skloněné ulici 
přišla v prosinci 2012 na řadu další – v Podkovářské ulici. 

Skloněná, Podkovářská, Kovářská, U Vinných sklepů, Pod Šancemi – ulice v Praze 
9, v nichž se nachází (či nacházely) ubytovny a zároveň místa s poměrně vysokou 
pouliční kriminalitou. Například co do počtu ukradených či vykradených aut se řadí 
k nejvyšším na devítce. To byl také jeden z důvodů, proč si na tyto ubytovny v 
průběhu minulých let několikrát „posvítila“ policie, a to i cizinecká, a proč o jejich 
odstranění již řadu let usiluje Městská část Praha 9. 
„Obyvatelé, kteří v okolí ubytoven žijí, na nás delší dobu apelovali, abychom zjed-
nali nápravu, posílili hlídky městské policie v této části Vysočan, obraceli se i na 
Policii ČR, nebo psali petice například proti tomu, abychom prodlužovali smlouvu 
vlastníkům ubytoven na pronájem pozemků městské části, na nichž zařízení stojí,“ 
nastiňuje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. 

Internetové centrum Prosek pokračuje!
Městské části  Praha 9 se daří i nadále zajišťovat chod Internetového centra Prosek 
pro naše spoluobčany, ačkoliv dotace z Evropské unie na jeho další provoz již 
vypršela.		

Těší nás, že otevírací hodiny i kurzy zůstanou zachovány za poloviční cenu 
původních nákladů, tj. za necelých 450 000 Kč. ICP podle statistik návštěvnosti 
denně obsloužilo průměrně 8 osob. Ačkoliv dotace z Evropské unie skončila a celko-
vé původní náklady na provoz se vyšplhaly na částku více než 900 tisíc Kč ročně, 
zajistila městská část  způsob, jak udržet i nadále bezplatný provoz o půl milionu 
levněji při zachování stejného režimu a kvality. Od 1. ledna 2013 přejde správcov-
ství pod Základní školu Litvínovská 500. Kurzy povedou pedagogicky erudovaní 
lektoři vzdělaní v oboru informačních technologií. 
Díky Tomáši Kopeckému, který  tento projekt v Praze 9 nastartoval, ICP bude pro 
naše spoluobčany bezplatně fungovat o 500 000 Kč levněji a navíc dopoledne bu-
dou moci učebnu využívat žáci základní školy.

Grantové programy pro rok 2013 
Zastupitelstvo devítky na svém jednání 27. listopadu 2012 schválilo grantové pro-
gramy pro rok 2013 pro fyzické a právnické osoby. Až do 4. února 2013 se můžete 
ucházet o granty Městské části Praha 9 vyhlášené v pěti oblastech. Programy se 
týkají využití volného času dětí a mládeže, podpory provozu (případně příspěvků 
na nájmy) veřejně přístupných tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9, dále oblasti 
životního prostředí a kulturní činnosti, humanitární a sociální a oblasti protidrogové 
a prevence kriminality.  

Programy
1. Cílem programu v oblasti využití volného času dětí a mládeže je:
• podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží včetně 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 na podporu provozu, případně příspěvky na nájmy veřejně 
přístupných tělovýchovných zařízení v MČ Praha 9 je:
• podpořit činnost sportovních subjektů a umožnit dětem a mládeži více 
využívat sportovní kluby (ochrana před patologickými jevy) Z
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• udržet tělovýchovná zařízení v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu 	
energií, paliv, plynu, vodného a stočného atd. v závislosti na kapacitě, ekonomické 
náročnosti a počtu provozních hodin určených pro veřejnost 

3. 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 směřující ke 
zlepšení a propagaci využití bývalých průmyslových areálů
• podpořit celoroční kulturní aktivity, ať se jedná o jednotlivé kulturní akce (di-
vadelní, hudební atd.) nebo celoroční činnost neprofesionálních souborů, podpořit 
občany, kteří reprezentují MČ Praha 9 na regionálních, republikových nebo mez-
inárodních akcích

4. 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 podle 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2009 – 2011
• podpořit klubovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením
• podpořit organizace poskytující podporu sociálně znevýhodněným 
občanům

Cílem programů protidrogových a prevence kriminality je:  
• podpořit dlouhodobé projekty i jednotlivé akce protidrogové prevence
• podpořit projekty sloužící k prevenci kriminality v Praze 9
• podpořit projekty, které pomáhají občanům bránit se kriminalitě
• podpořit specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení 
(projekty vedoucí ke snížení patologického jednání dětí, vzdělávání pedagogických 
pracovníků a výchovných poradců…)

Policejní služebna ve Vysočanech 
 - rekonstrukce
Po mnoha letech byly zrekonstruovány přízemní prostory služebny Místního 
oddělení Policie ČR Vysočany v Ocelářské ulici 1360/30. A přestože po celou dobu, 
co stavební práce probíhaly, nebyl provoz na oddělení přerušen, byly nově up-
ravené prostory za přítomnosti představitelů pražské policie a vedení Městské části 
Praha 9 slavnostně předány do užívání 22. listopadu 2012.

„Když jsem byl před lety na vysočanském oddělení poprvé, měl jsem pocit, že 
vcházím do věznice. Jen tu nebylo tolik katrů,“ charakterizoval starý vzhled 
služebny Místního oddělení Policie ČR ve Vysočanech ředitel krajského ředitelství 
Policie ČR Praha plk. Martin Vondrášek. „Věřím, že dnešní rekonstrukce výrazně 
přispěje ke zkvalitnění služeb pro veřejnost i ke zlepšení pracovních podmínek 
policistů.“ Zároveň ocenil nevšední a velmi dobrou spolupráci s MČ Praha 9, která 
za rekonstrukcí policejní služebny stála. 
Po rekonstrukci má vysočanské policejní oddělení samostatnou místnost pro sle-
dování a vyhodnocování bezpečnostního kamerového systému, samostatnou 
čekárnu pro občany, zázemí pro hlídkovou službu.  
Dobrou spolupráci mezi Městskou částí Praha 9 a Policií ČR vyzdvihl také starosta 
devítky Jan Jarolím: „Víme, že problematiku bezpečnosti lidé vnímají velmi citlivě. 
Proto se už dlouho snažíme o úzkou koordinaci s Policií ČR, ale i městskou policií. 
Myslím, že výsledky jsou vidět, ať už se jedná například o pravidelné kontroly 
v hůře přístupných místech kolem Rokytky, které provádí jízdní policie, či časté 
kontroly policie a našich úředníků v problematických hernách, skladech a uby-
tovnách.“

Kauza „Bohušovická“
Místostarosta MČ Praha 9 Marek Doležal se 17. ledna znovu sešel se zástupci oby-
vatel Bílinské a Bohušovické ulice a občanských sdružení SOS Střížkov a Záchrana Z
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Proseka, kteří nesouhlasí se záměrem investora vybudovat v Bohušovické ulici 505 
na Proseku bytový dům.	

Do konce ledna 2013 měl investor reagovat na připomínky, které vzešly z ústního 
projednávání územního řízení v říjnu loňského roku. Jemu byli přítomni zástup-
ci investora a stavebního úřadu a odpůrci stavby na něm podali několik desítek 
připomínek k budoucí stavbě, MČ Praha 9 prostřednictvím Marka Doležala dvě 
zásadní. 
První se týkala toho, že navrhovaný ryze obytný dům není v souladu s územním 
plánem, protože podle něj tu může stát jen stavba, jež má z 60 % bytový a ze 
40 % nebytový charakter. Komise pro územní rozvoj a výstavbu sice souhlasila s 
udělením výjimky, aby zde vznikl ryze bytový dům, ale je jen poradním orgánem 
Rady MČ Praha 9, která toto doporučení zatím neprojednala. Proto je dnes územní 
plán platný bez výjimky. 
Druhá připomínka MČ Praha 9 se týkala dopravy. Protože budova má stát na konci 
ulice Bohušovické, která je slepá, musí mít investor vyřešenu nejen dopravu v 
klidu (parkování), ale také dopravu dynamickou. Radnice proto žádala, aby inves-
tor předložil studii autorizovaného inženýra oboru dopravy, jak stavba zatíží do-
pravní křižovatky v ulicích, jimiž musí budoucí obyvatelé domu projíždět.
Připomínky vzal stavební úřad na vědomí a na jejich základě přerušil územní řízení 
do 31. ledna 2013. 

Vlakové linky S
Organizace ROPID na svých webových stránkách spustila novou doplňkovou ap-
likaci, která pomáhá vyhledat nejrychlejší dopravní spojení v rámci Prahy pomocí 
železnice. 

Ukazuje, že pro mnoho cest mezi různými místy Prahy, která ani nemusejí ležet v 
těsné blízkosti nádraží, se vyplatí použít vlak. Mezi taková místa patří třeba Sídliště 
Petrovice, Křeslice, Kobylisy, Zahradní Město, Václavské náměstí nebo Náměstí 
Republiky, ale i Vysočany či Libeň.
„O začlenění železnice do systému městské hromadné dopravy už dlouho usilu-
jeme vzhledem k tomu, že nádraží Vysočany a Libeň, které se nachází v blízkosti 
zastávek tramvají, autobusů i metra, patří v naší městské části k významným do-
pravním uzlům,“ říká radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček 
a pokračuje: „A protože se dnes cestování vlakem po Praze dává zelená, byly proto 
pro nás o to nepochopitelnější změny, které v pražské dopravě nastaly od září 
loňského roku.  Jen pro ilustraci: dvě tramvajové linky v Sokolovské ulici nahradila 
jedna – tramvaj číslo 16. Třebaže jezdí v zajímavém intervalu, je tramvajové spo-
jení v této části devítky podle našeho názoru nedostačující. Proto dále jednáme 
s ROPIDem, aby Sokolovskou ulicí až do Hloubětína (na konečnou zastávku č. 8) 
jezdila také tramvaj číslo 12, která v současné době končí Na Balabence. Posílit 
tramvajovou dopravu je nutné i s ohledem na budoucí výstavbu v Kolbenově ulici, 
kde vznikají nové stavby v tzv. brownfieldech.“ 

Rozpočet na rok 2013
Zastupitelstvo Městské části Praha 9 na svém zasedání 26. února schválilo rozpočet 
na rok 2013.

Rozpočet Městské části Praha 9 pro letošní rok počítá s příjmy ve výši 385 970,5 
tisíc korun a výdaji ve výši 453 390,5 tisíc korun. Rozdíl 67 420 tisíc korun bude 
financován z prostředků uspořených v minulých letech. 

Za lepší veřejnou správu v Praze 9
Prvním dubnem byla na Úřadu naší městské části zahájena realizace projektu 
„Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9“. Realizace projektu 
je z velké části finančně podpořena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. Z
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Projekt si klade za cíl dále zvyšovat efektivitu práce úřadu a jeho vstřícnost vůči ob-
jektivním potřebám obyvatel Městské části Praha 9. Jedním ze stěžejních výstupů 
projektu bude zkvalitnění přímých služeb poskytovaných občanům, optimalizace 
procesů rozhodování a řízení probíhajících v naší městské části. V neposlední řadě 
je cílem projektu při větším zapojení zastupitelů a úředníků ještě objektivněji po-
suzovat potřeby obyvatel a systémově je naplňovat. 
Jelikož se jedná o projekt s ambicí pozitivně ovlivňovat podmínky života v Praze 
9, budou pravidelně zveřejňovány aktuální informace o průběhu aktivit. Uvítali by-
chom, kdyby občané poskytovali své postřehy o spolupráci s úřadem, protože ta-
kové zkušenosti mohou výsledky projektu pozitivně ovlivnit. Informace o průběhu 
projektu budou uveřejňovány na internetových stránkách Městské části Praha 9 
a také periodicky v našem časopise. Pro další informace je možné kontaktovat 
PaedDr. Jiřího Pilaře na e-mailové adrese: pilarj@praha9.cz. 

Projekt CITY REGIONS
Zástupci Městské části Praha 9 se 4. až 6. února zúčastnili v rámci projektu „City 
regions“ studijní cesty do Holandska. Projektu City Regions podporuje finančně 
Evropská Unie a je zaměřen na získávání zkušeností, které se dají využít pro rozvoj 
obcí a městský celků.

Prvním bodem programu byla návštěva centra regionu. V regionu BrabantStadt  se 
spojilo pět větších měst Eindhoven, Breda, s’Hertogenbosch, Helmond a Tilburg, 
které společně pracují na rozvoji dopravy, podpoře průmyslu a pořádání kulturních 
akcí a společně na tyto aktivity čerpají peníze z Evropských fondů.
Dalším bodem programu byla návštěva bývalé pekárny, která se postupně revitali-
zuje. Jednalo se obdobný objekt, jako jsou v naší městské části areály Odkolek či 
Praga ve Vysočanech. De Gruijterfabriek, jak zní oficiální název, se postupně revi-
talizuje a hledá novou náplň. Dochází zde jen k nezbytně nutným úpravám míst-
ností, které si nájemci mohou částečně dotvořit, takže zůstává zachován původní 
industriální charakter stavby. Jako nájemci se zde usídlují designérská studia, ar-
chitekti, umělci, umělecké dílny, programátoři apod.
Cesta byla zakončena představením agentury zajišťující logistiku dopravy a agen-
tury chystající kandidaturu Einthovenu na Evropské město kultury roku 2018. Zde 
je zvláštní, že sídlí v objektech v centu města, ve kterých v padesátých letech bylo 
srdce firmy Philips (první televize, magnetofony apod.) a které dnes našlo ve spo-
lupráci z radnicí svoji novou náplň. 
Poslední zastávkou byl bývalý areál automobilky DAF, jež v roce 1990 zbankro-
tovala a na jejích základech vzniklo sdružení různých výrobců automobilových 
součástek a jiných dopravních systémů (např. tuba, autolaky, navigační systémy, 
prvky pasivní bezpečnosti). Zde byl v praxi představen úspěšný model financov-
ání nových výzkumných aktivit z prostředků za prodej patentů do jednotlivých 
nejvýznamnějších automobilek světa. Existuje i hluboká spolupráce s vysokými 
školami, které zde sídlí. 
Návštěva BrabantStadtu přinesla hodně užitečných zkušeností a část z nich je 
jistě využitelná i pro Prahu 9, například revitalizace brownfields, jejichž mapování 
plánuje Praha 9 provést v další části projektu. Přínosem pro Městskou část Praha 9	
je i navázání spolupráce se zahraničními partnery projektu, zejména s městem Tu-
rino. S ním již byla zahájena výměna zkušeností a poznatků v oblasti revitalizace 
bývalých průmyslových areálů. 
Text ing. Zděněk Davídek, radní MČ Praha 9

Starosta převzal ocenění od Olašských Romů
Starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím převzal 5. dubna 2013 Čestné uznání za 
spolupráci s národnostními menšinami. Ocenění předal předseda Unie Olašských 
Romů Josef Sojka. 

Ocenění bylo městské části předáno především za řešení otázek bydlení, bezpečnosti, 
protidrogové prevence a jako poděkování za pořádání kulturních akcí podporujících 
aktivity romské komunity. Z
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„Praha 9 patří k těm městským částem, kde žije silná romská komunita. Svou 
činností chceme navázat na dobře fungující vzájemné vztahy mezi ní a major-
itní společností. Hlavní úkoly vidíme v oblasti vzdělání, které je důležité pro další 
uplatnění romských občanů na pracovním trhu,“ říká Jan Jarolím. 
Unie Olašských Romů spolu s Městskou částí Praha 9 podepsala smlouvu o vzájem-
né spolupráci. Cílem této dohody je především vzájemná součinnost státní správy 
se samotnými Romy při řešení aktuálních problémů. „Unie bude například svým 
vlivem uvnitř romské komunity nápomocna při překonávání nedůvěry romské 
menšiny vůči školským institucím, sociálně výchovným či zdravotním kurzům a 
různým volnočasovým aktivitám,“ vysvětluje význam spolupráce předseda Unie 
Olašských Romů Josef Sojka.
Městská část Praha 9 věnuje problematice národnostních menšin pozornost 
dlouhodobě. Již desátým rokem funguje pod hlavičkou Prahy 9 nízkoprahový klub 
Harfica. Ve čtyřech otvíracích dnech v týdnu nabízí bezpečné místo, kde mohou 
mladí lidé, nejen Romové, najít podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a 
prostor pro vlastní aktivity. Vedle těchto aktivit pořádá pro Romy městská část 
další pravidelné akce.
„Snažíme se cíleně především o užší spolupráci se samotnými Romy. Jednou z ta-
kových akcí, je celopražsky oblíbený multikulturní festival Etnofest, kde se vedle 
ostatních národnostních menšin může představit a svoji kulturu nám přiblížit právě 
také Romská komunita,“ říká místostarosta městské části Praha 9 Adam Vážanský. 
Osmý ročník festivalu Barevná devítka - Etnofest se uskuteční 31. srpna v Parku 
Podviní.

Z Rady MČ Praha 9 - 9. dubna 2013.
• Rada souhlasila se záměrem na vyhlášení ochranného pásma památkově 
chráněného areálu kostela sv. Václava na Proseku a návrhem památkové zóny 
starý Prosek.
• Rada schválila převod finančních prostředků z rezervy rozpočtu Městské části 
Praha 9 ve výši 175 tis. Kč do rozpočtu oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy 
na rozvoj mezinárodních partnerských vztahů - 100 tis. Kč a na realizaci programů 
Živý Park Přátelství - 75 tis. Kč.
• Rada se seznámila s celoplošnou studií dopravy v klidu na území MČ Praha 
9 a souhlasí s připojením se k celoměstskému parkovacímu systému (ZPS). 
• Rada souhlasí s návrhem na zvolení Mgr. Václava Němce do funkce přísedícího 
Obvodního soudu pro Prahu 9.
Rada souhlasila bez výhrad se závěrečným účtem Městské části Praha 9 za rok 
2012.
• příjmy celkem 453 834,61 tis. Kč
• výdaje celkem 452 207,77 tis. Kč
• výsledek hospodaření + 1 626,84 tis. Kč
• aktiva = pasíva 3 380 394,73 tis. Kč
Zároveň souhlasila s ročními účetními závěrkami organizací s přímým vztahem k 
Městské částí Praha 9, jako je Středisko sociálních služeb, Divadlo GONG - kulturní 
a vzdělávací společenské centrum, základní školy Novoborská, Litvínovská 500, 
Litvínovská 600, Špitálská a Na Balabence a mateřské školy Kovářská, U Nové 
školy, U Vysočanského pivovaru, Novoborská, Šluknovská, Veltruská, Litvínovská a 
Pod Krocínkou, společností Poliklinika Prosek a. s., Devátá rozvojová a. s., Devátá 
energetická s. r. o., Garáže Lovosická s. r. o. a Hortus správa zeleně s. r. o.

Nájemníky z bytů devítky nikdo nestěhuje
Nájemníkům bytů ve vlastnictví MČ Praha 9, které jsou určeny k prodeji oprávněným 
nájemcům, přišla nedávno nová nabídka na odkoupení „jejich“ bytové jednotky. 
Někteří se však mylně domnívají, že když si byt nekoupí, budou vystěhováni. 

Pokud si byt, v němž nyní bydlíte, chcete koupit:
Cena za metr čtvereční je uvedena v nabídce a je v ní zahrnuta i cena podílu na 
společných částech domů a na zastavěném pozemku, který k bytu náleží. Prodej 
zajišťuje společnost TOMMI-holding, spol. s r. o., U Svobodárny 1110, Praha 9. Z
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Pokud si byt, v němž bydlíte, nechcete koupit, můžete:
1. Zůstat ve stávajícím bytě za stejných podmínek jako doposud. 
2. Vyměnit byt s jiným nájemcem bytu patřícímu MČ Praha 9 v domě, kde se 
byty stávajícím nájemcům neprodávají. V tomto případě vám Úřad MČ Praha 9 
pomůže.

Pro sedmáky certifikovaná jazyková zkouška 
„nanečisto“ zdarma
Městská část Praha 9 již druhým rokem v rámci podpory jazykového vzdělávání 
zajistila a zaplatila všem žákům sedmých ročníků základních škol mezinárodní 
zkoušku City  Guilds nanečisto. 

Jde o takzvanou „mock exam“ na úrovni A1 a A2 podle Evropského referenčního 
rámce. Také letos v dubnu mohli žáci prověřit svoje jazykové znalosti ve třech 
kategoriích: poslech, porozumění psanému textu a písemném projevu. Zkouška 
probíhá ve zkouškovém klimatu, trvá 120 minut a pro jednoho žáka stojí 150 ko-
run. Městská část Praha 9 testování žáků plně hradí. 
Praha 9 svým školám i školkám na jazykové vzdělání poskytuje již několik let 
účelově určené příspěvky. Testování sedmáků je pro městskou část zpětnou vaz-
bou na to, jak se finance vložené do vzdělání zúročí. 
„Vloni jsme si poprvé otestovali, jak se nám naše investice vrací a zjistili jsme, že děti 	
zvládají dobře poslech i porozumění čtenému, ale mají nedostatky v psaném pro-
jevu. Je to zřejmě proto, že dnešní děti nejsou příliš zvyklé psát delší texty a pokud 
píší, tak většinou ve zkratkách,“ říká radní pro oblast školství Zuzana Kučerová. 
„Tato zkouška je jednak důkazem pro děti, jak se jim vede, ale zároveň také infor-
mací pro učitele, na čem je potřeba zapracovat do budoucna,“ dodává Kučerová. 
Pět nejlepších premiantů, kteří složí zkoušku nejlépe, ocení radnice Prahy 9 poukazem 	
na skutečnou zkoušku v hodnotě 3 200 korun a také dárky v podobě materiálů 
potřebných ke studiu angličtiny.
Radnice Prahy 9 dlouhodobě podporuje výuku angličtiny na svých základních 
školách prostřednictvím rodilých mluvčích. Česká školní inspekce ve své výroční 
zprávě upozorňuje na problém nedostatku rodilých mluvčí v českých školách. Na 
mladé lektory školy často nemají peníze. 
Městská část Praha 9 rozděluje ročně všem svým základním školám finanční 
příspěvek ve výši 670 000 korun určený právě na zaplacení anglických lektorů.

S angličtinou začaly 
v roce 2011 také 
všechny mateřinky 
na devítce. „Většina 
obcí dnes již ve 
svých mateřských 
školách angličtinu 
nabízí. My jsme však 
revoluční v tom, že 	
v našich mateřin-
kách se učí cizí jazyk 
všechny děti, nejen 
předškoláci,“ říká  
Zuzana Kučerová a 
dodává: “Angličtina 
ve školkách je sou-	
částí školního vzdě-
lávacího programu  
pro děti je zdarma.”

	Další dva nové bezpečné přechody 
Na Proseku v Lovosické ulici nedaleko Gymnázia Českolipská a mateřské školy 	
v Českolipské nově najdete tzv. inteligentní přechod pro chodce. Další bezpečný 
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přechod, na který upozorňují výstražná světla, se nachází v Sokolovské ulici, po 
němž chodí rodiče s dětmi do Mateřské školy v Kovářské ulici. 
Tzv. inteligentní přechod pro chodce disponuje systémem aktivní bezpečnosti, 
který upozorňuje na přítomnost chodce, který chce vstoupit do vozovky. O ro-
zpoznání přítomnosti osob na přechodu a v jeho blízkosti se stará dynamický 
detektor přizpůsobený konkrétnímu přechodu. V praxi to znamená, že řidiče na 
chodce upozorňují světla zapuštěná v přechodu. Ta se rozsvítí v okamžiku, kdy se 
osoba blíží k přechodu, a blikají po celou dobu, než chodec vozovku přejde, i když 
jde velmi pomalu. Dlužno však zdůraznit, že blikající přechod pro chodce nenah-
razuje semafor. Jen s předstihem upozorňuje řidiče, že se na vozovce něco děje, 
aby měl čas zareagovat. 
„Pro tento typ přechodů jsme se rozhodli především z finančních důvodů,“ kon-
statuje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. „Bezpečnostní systém se snadno 
instaluje – bez výkopů a zemních prací, protože hřeb se světlem se jednoduše 
zapustí do vozovky. Zemní LED světla jsou navíc napájena vlastním solárním sys-
témem a jsou řízena bezdrátově. Jejich provoz proto nic nestojí.“ 
U přechodu v Sokolovské (nedaleko Kovářské ulice) byla instalována výstražná 
světla (rovněž napájená solární baterií), která řidiče na přechod upozorňují po 
setmění. Jedete-li totiž po této ulici směrem k Balabence, přejíždíte zvýšené 
přechody pro chodce vždy u zastávek MHD. Přechod, který využívají zejména 
rodiče s dětmi směřujícími do MŠ Kovářská, zvýšený není a jeho označení dopravní 
značkou je vzhledem k množství dopravního značení nedostačující.
„Tyto dva přechody jsme vytipovali ve spolupráci s odborem školství a městskou 
policií,“ dodává Marek Doležal. „Další bezpečné systémy u přechodů chceme insta-
lovat především v blízkosti školek, škol, domovů seniorů, zdravotnických zařízení, 
zkrátka tam, kde se vyskytuje velký počet lidí a hrozí kolize s vozidly. 

Už známe podobu budoucího pomníku k uctění 
Emila Kolbena
Vzhledem k tomu, že Emil Kolben významnou měrou přispěl k rozvoji Vysočan 	
a jím vybudované továrny jsou jejich charakteristickým rázem i v době přeměny 
v moderní město, schválila loni v srpnu Rada MČ Praha 9, aby byl vybudován 
důstojný pomník k uctění památky Emila Kolbena (1. 11. 1862 – 3. 7. 1943), jed-
noho z nejvýznačnějších českých 
elektrotechniků a podnikatelů, za-
kladatele továrny Kolben a spol. 
a generálního ředitele a hlavního 
akcionáře Českomoravské Kolben-
Daněk (ČKD).

Zároveň rada městské části vy-
hlásila soutěže o návrh výtvarného 
díla k uctění průmyslníka Emila 
Kolbena. Se svými náměty se do 
ní přihlásilo sedm výtvarníků. Na-
konec odborná komise vedená Prof. 
Milanem Knížákem, Dr.A., hodnotila 
pět návrhů, dva byly vyřazeny pro 
nesplnění podmínek zadání soutěže. 
Součástí díla k uctění památky Emi-
la Kolbena musely být také pamětní 
desky – dvě velké bronzové a jedna 
menší bronzová připomínající občany padlé a umučené za 2. světové války, kteří 
byli zaměstnanci ČKD ve Vysočanech. Komise nakonec předložila Radě MČ Praha 9	
pořadí nejzdařilejších děl.
1. místo: Ing. Arch. Martin Suchánek
2. místo: Mgr. akad. sochařka Marie Šeborová a Jean Paul Chablais
3. místo: MgA. Jiří Kašpar a Ing. Arch. Matěj Barla
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Autorům návrhů těchto výtvarných děl přísluší i odměna ve výši třicet, dvacet 	
a deset tisíc podle pořadí. 
Všechny výtvarné návrhy na pomník k uctění památky průmyslníka Kolbena bu-
dou od 17. června do 12. července 2013 vystaveny ve foyer vysočanské radnice, 
Sokolovská 14, Praha 9.
„Byli bychom rádi, kdyby se vítězný návrh realizoval v příštím roce,“ uzavírá radní 
pro kulturu Prahy 9 Adam Vážanský. „Projekt přijde na necelé dva miliony korun a 
v současné době jednáme s partnery ohledně jeho financování.” 
Pomník věnovaný Emilu Kolbenovi, ale i zaměstnancům ČKD Vysočany - obětem 
2. světové války, bude umístěn na nároží ulic Sokolovská a Freyova vedle Galerie 
Fénix.

Devítka usiluje o vytvoření památkové zóny 
Starý Prosek
Městská část Praha 9 na rozdíl od městských částí ležících blíže k centru hlavního 
města, neoplývá mnoha kulturními památkami. Ale ty, kterými se může pochlubit 
především na Proseku, jsou historicky cenné. Třeba bazilika na Starém Proseku 
je jedna ze tří nejvýznamnějších bazilik v Praze. A nová zástavba se nebezpečně 
tomuto historickému jádru devítky přibližuje.

„Vlastně až s výstavbou velkých domů v blízkosti kostela sv. Václava jsme zjistili, že 
na Proseku není vyhlášena žádná památková zóna. To je věcí Ministerstva kultury 
ČR, které vyhláškou uděluje zvláštní status se zvýšenou památkovou ochranou. Jde 
přitom o nižší stupeň, než je památková rezervace,“ vysvětluje radní pro kulturu 
Prahy 9 Adam Vážanský a pokračuje: „Náš odbor kultury, mládeže a tělovýchovy 
spolu s odborem výstavby a územního rozvoje a specialistou na stavebně histo-
rické průzkumy Mgr. Ladislavem Valterem shromáždil podklady pro návrh památk-
ové zóny Starý Prosek a pro návrh na vymezení ochranného pásma kostela sv. 
Václava na Proseku. Po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 9 v květnu jsme pak 
návrh podali na ministerstvo kultury a Magistrát hl. m. Prahy, které se vyjadřuje 	
k vymezení ochranného pásma.“ 
Prosek je v hledáčku radnice i investorů 
Obnově Proseka věnovala v minulých letech radnice Prahy 9 velkou pozornost 
i značné finanční prostředky. Dalšími financemi přispěla v projektu Parter Starý 
Prosek rovněž Evropská unie. A právě pěkné prostředí, historické památky i spous-
ta zeleně lákají do této lokality také investory. 
„Všechny zásahy a investice v tomto území je třeba velmi citlivě a obezřetně 
zvažovat. Jako samospráva však nemáme příliš pravomocí, ale pomoci by nám 
mohlo právě prohlášení Starého Proseka za památkovou zónu i vymezení ochran-
ného pásma kolem kostela sv. Václava,“ dodává Adam Vážanský. „Navíc se nám 	
v tomto území podařilo vytvořit tradici svébytných kulturních akcí. Letos se ob-
líbená a vyhledávaná Svatováclavská pouť koná již po třiadvacáté a také další kul-
turní programy a doprovodné akce zde obohacují život nejen místních obyvatel.“
Co se týká vlastníků nemovitostí v tomto pásmu, nemusí se přílišných zásahů ze 
strany Státní památkové péče obávat. V případě schválení návrhu radnice by se 
totiž nejednaloo památkovou rezervaci, ale pouze o památkovou zónu. V těchto 
případech se chrání vnější plášť domů, hmota a veřejný interiér domu. V bu-
doucím památkovém pásmu má veřejný interiér fara, škola a veřejné budovy. Ma-
jitelé soukromých domů je tedy mohou rekonstruovat, popřípadě dělat nástavby, 	
s určitými podmínkami, např. pohledové vazby, hmota stavby, výška apod. Omeze-
na je velkoplošná reklama, regulativy jsou stanoveny pro zeleň, povrch chodníků 
a podobně. 

Italské zkušenosti můžeme využít i u nás
Studijní cesta do italských měst Livorno a Reggio Emilia, které se zúčastnili 
představitelé MČ Praha 9 a ředitelé základních a mateřských škol z devítky, byla 
zaměřena na bezpečnou dopravu dětí ve městě, podporu cyklistiky a městské hro-
madné dopravy a využívání elektromobilů. Z
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Studijní cesta do Itálie byla součástí projektu INVOLVE. „Jedná se o projekt fi-
nancovaný z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), a jeho realizace 
je umožněna v rámci programu INTEREG IVC.,“ vysvětluje radní pro Evropské 
fondy Prahy 9 Zdeněk Davídek a pokračuje: „Cílem projektu je poskytnout místním 	
a regionálním úřadům, veřejným soukromým subjektům nástroje a příklady dobré 
praxe, které podporují spolupráci veřejného a soukromého sektoru a tak minimali-
zovat problémy s dopravou.“
Městská část Praha 9 se do projektu zapojila propagací svých projektů, které 
již na svém území zavedla. „Ať už je to využívání midibusů k dopravě do zdra-
votnických zařízení, nebo dobré zkušenosti a praxe v komunikaci s veřejností,“ 
dodává Zdeněk Davídek. „Zároveň se zaměříme na možnost realizovat na de-	
vítce již vyzkoušené aktivity, které doporučili zahraniční partneři projektu a které 
by pomohly zlepšit dopravní situaci nebo bezpečnost v Praze 9. K některým jsme 
se inspirovali právě v Itálii.“

Livorno - bezpečná doprava v noci
V Livornu jezdí autobus ATL, který využívá především mládež pro cesty v nočních 
hodinách, např. k návštěvám diskoték. Tento projekt by měl mladé lidi motivovat k 
tomu, aby pro cesty za zábavou nepoužívali auta a skútry, ale veřejnou dopravu. 
Je však třeba podotknout, že v Itálii je v oblasti veřejné dopravy jiná situace než 
u nás, protože Italové se učí jezdit městskou hromadnou dopravou teprve v pos-
ledních deseti letech. A nejlepším způsobem, jak lidi zvyknout na MHD, je začít u 
nejmladší generace. To je inspirace i pro devítku.

Kultura v dopravních prostředcích
Na jedné z livornských linek jezdí před Vánocemi „Vánoční autobus“, v jehož pros-
torách děti vylepují svá vánoční přání a obrázky. Rodiče si pak mohou přání svého 
potomka v autobuse nalézt. 
„Tato myšlenka se nám líbila, protože podobný projekt by mohl fungovat například 
v naší autobusové lince č. 151, který využívají především obyvatelé Prahy 9,“ 
konstatuje Zdeněk Davídek. „Podobně v Livornu pořádají vánoční koncerty na 
zastávkách městské dopravy, což nás inspirovalo k myšlence zkusit uspořádat 
předvánoční koncert ve stanici metra Střížkov, jejíž prostory k tomu přímo vy-
bízejí.“

Cestu dětí do školy v Livornu řeší školní autobusy. 
Reggio Emilia - bezpečnost dětí a mládeže v silničním provozu
Školáky v Reggio Emilia doprovází do a ze školy dobrovolníci. Děti jezdí na kole, 
nebo chodí pěšky. Vyškolení dobrovolníci z dané školy v určitou na hodinu na 
určitém místě přebírají děti od rodičů a vedou je do školy. „Zastávka“ dobrovolníků 
je označena malým piktogramem „cyklobusu“ nebo pěších dobrovoníků. 
„Podobný projekt bychom chtěli zkusit realizovat na Proseku, pokud se nám podaří 
najít dostatek dobrovolníků na prvním stupni základních škol. V současné době 
distribuujeme k rodičům dětí z 1. až 4. třídy základní školy leták, abychom zjistili, 
zda o tuto službu mají zájem,“ říká Zdeněk Davídek. 

Interaktivní škola vzdělání 
Objekt bývalých mlékáren revitalizovalo město Reggio Emilia na vzdělávací cen-
trum pro děti a mládež. Jeho součástí je například mateřská škola pro děti od 3 do 
7 let, muzeum regionu, muzeum světla a další. 

Zkušenosti s elektromobily
V centru města Reggio Emilia není povolen provoz automobilů. Veškeré zásobování 
obchodů, údržbu zeleně, úklid chodníků a veřejných prostranství, odvoz odpadků 
tu zajišťují pouze elektromobily. Podnikatelé si mohou pořídit vlastní elektro-
mobil, nebo si ho půjčit. Město také podporuje výzkumné projekty týkající se 
elektromobilů. 

Vysokorychlostní vlaky
Před dokončením je v blízkosti Reggio Emilia výstavba stanice pro vysokorychlostní 
vlaky, která se stane součástí transevropského koridoru. Město a celá spádová ob-
last tak budou místními spoji napojeny na vysokorychlostní vlaky na trati Miláno 
– Bologna. Z
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E-aukce jsou cestou k úsporám  
i k transparentnosti hospodaření
„Už v minulých obdobích jsme občany Prahy 9 pravidelně informovali o hospodaření 
městské části i výběrových řízení. ´Životopisy´ veškerých výběrových řízení byly 
po celou dobu jejich trvání volně přístupné na portálu Prahy 9 včetně zadávací do-
kumentace, váhy rozhodovacích kritérií, jmen jednotlivých členů komise a samot-
ných uzavřených smluv. Od letošního roku ve větší míře při výběrových řízeních 
využíváme elektronické aukce, a třebaže jsme ještě neuzavřeli konečné hodnocení 
výsledků dosud uskutečněných e-aukcí, můžeme už dnes říci, že se osvědčily,“ 
říká místostarosta Prahy 9 odpovědný za finance Tomáš Portlík.

Díky e-aukcím získal Úřad MČ Praha 9 například nejen dodavatele mobilních 
telefonů, instalace zábran proti vjezdu do zeleně, mycí stroj pro středisko sociál-
ních služeb, mrazicí box pro základní školu, zdvihací plošiny pro imobilní osoby, 
ale i společnost, která vypracovala studii zón placeného stání na devítce, dále 
stavební firmy, jež se zhostily opravy chodníků, opravy střechy bytového domu ve 
Vysočanské. Nově do e-aukce jde pronájem nemovitostí či nebytových prostorů, 
nebo prodej bytů z majetku MČ Praha 9.
„A protože předběžné výsledky ukazují, že e-aukce jsou vhodným způsobem, jak 
snížit cenu zakázky a zároveň jednoduše, jasně a transparentně ukázat veřejnosti, 
jak hospodaříme se svěřenými prostředky, rozhodli jsme se zpřístupnit je také 
samotným občanům. Do e-aukcí garantovaných naší městskou částí se mohou za-
pojit všichni, kteří si chtějí snížit náklady na elektřinu a plyn ve své domácnosti,“ 
pokračuje Tomáš Portlík.    
Navzdory ušetřeným prostředkům, jen za loňský rok to bylo na 850 tisíc korun, se 
občas ozývají hlasy, zda e-aukce nedevalvují kvalitu práce. „Je na nás, abychom 
se s tímto rizikem poprali,“ reaguje Tomáš Portlík. „Kvalitu odvedené práce nebo 
dodaného prostředku si průběžně hlídáme a nezaplatíme dříve, dokud se o ní 
nepřesvědčíme.“
O konečném vyhodnocení výsledků e-aukcí vás budeme informovat.

Šetřit s devítkou mohou i společenství vlastníků jednotek
V květnu se na vysočanské radnici uskutečnila dvě setkání se zájemci o e-aukci na 
dodávky elektrické energie a zemního plynu. Zúčastnili se ho i zástupci některých 
společenství vlastníků jednotek, kteří se zajímali o to, zda se i tato sdružení mohou 
do e-aukce zapojit. Odpověď zní:
Ano, i právnické osoby se mohou účastnit soutěže, jen je zapotřebí, aby jejich 
zástupci vyplnili formulář Smlouvy a dohody o plné moci pro podnikatele (modrá 
verze) a předložili potřebnou dokumentaci. 

Parkování v Praze 9
„Na základě značného počtu stížností na nedostatek parkovacích míst v Praze 9 
jsme nechali zpracovat celoplošnou studii dopravy v klidu. Její výsledky vedly k 
rozdělení území devítky do několika částí, v nichž by postupně měl být zaveden 
celoměstský parkovací systém,“ říká radní pro dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček. 
„Pro první etapu byly vytipovány tři oblasti, a to Vysočany-Libeň, Harfa a oblast 
Krocínky.“

S analýzou dopravy v klidu a jejími závěry se ztotožnilo také květnové Zastupitel-
stvo MČ Praha 9 a požádalo hl. m. Prahu, které má celoměstský parkovací systém 
ve své jurisdikci, o zapracování prvních lokalit do systému parkování. 
Problémy s parkováním na devítce se prohloubily s otevřením stanic metra. 	
Z Prahy 9 se tak částečně stala „tranzitní“ zóna, v níž mimopražští řidiči nechávají 
své vozy při cestě do centra. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč radnice 
začala uvažovat o zavedení zón placeného stání. 
„Zkušenosti už máme s interními parkovacími zónami v Libni v okolí 02 Areny 
a ve Vysočanech u AC Sparta areny. Magistrát hl. m. Prahy nás však upozornil, 
že tyto zóny mají jen dočasný charakter, navíc – protože nebyly začleněny do 
celoměstského parkovacího systému – nefungovaly stoprocentně, problémy byly Z
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například s odtahováním špatně parkujících aut,“ vysvětluje Tomáš Holeček. „Věřím, 
že když při zavádění zón placeného stání postupujeme společně s Prahou 3, 5, 6 a 
8, podaří se nám je realizovat ještě letos. Záleží však na rozhodnutí Magistrátu hl. 
m. Prahy. Navíc vzhledem k tomu, že se k zónám připojila i Praha 8, bude kladný 
dopad nejen na dopravu v klidu, ale také dopravu dynamickou.“
I když radnice Prahy 9 nemůže zasahovat do metodiky Zón placeného stání, kte-
rou vypracoval pražský magistrát, snaží se je co nejvíce přizpůsobit podmínkám 
devítky. „Snažím se například o zavedení většího množství smíšených zón, nebo 
využít spodní hranici sazby za parkování,“ uvádí Tomáš Holeček. Nejsme centrum 
a rozhodně nebudeme požadovat sazbu 40,-Kč nebo 30,-Kč za hodinu. Vnímáme 
přechod na ZPS jako nezbytné řešení dopravy v klidu a ne jako možnost naplnění 
radniční pokladny.

Padesátiletá voda se prohnala Rokytkou 
Zatímco se první červnové dny pozornost obyvatel Prahy upínala ke stoupající 
hladině Vltavy, škody zatím páchala nenápadná Rokytka protékající Prahou 9 	
a Botič, který však s naší městskou částí nemá nic společného. Přitom stačilo málo 
– aby Magistrát hl. m. Prahy nepodcenil místní toky a včas o možném nebezpečí 
informoval jednotlivé městské části. Prahou přece neprotéká jen Vltava!

„Praxe je taková, že v krizových situacích, jakými je například velká voda, jsou o 
přicházejícím nebezpečí informováni členové Krizového štábu MČ Praha 9 (vedení 
radnice) prostřednictvím SMS z Krizového štábu hl. m. Prahy. Na základě těchto 
informací přijímáme patřičná opatření, v tomto případě bychom postupovali po-
dle zpracovaných protipovodňových plánů. Jenže žádná informace o nebezpečí 
na Rokytce nepřišla,“ říká místostarosta Prahy 9 odpovědný za bezpečnost Adam 
Vážanský. 
O ničivé vodě se na radnici neformálně dozvěděli v neděli 2. června od sta-	
rosty Běchovic. „I když jsme věděli, že možnou velkou vodu z Rokytky může za-	
chytit suchý rybník a poldr u jejího toku nad hranicemi naší městské části, a o je-
jich naplňování nepřišla z kompetentních míst žádná zpráva, pro jistotu jsme tok 
Rokytky spolu se strážníky Městské policie Prahy 9 zkontrolovali. Velké vodě nic 
nenasvědčovalo a ani starousedlíci v Hrdlořezech se ničeho neobávali,“ vzpomíná 
na nedávnou záplavu Adam Vážanský. „Nicméně jsme pro jistotu svolali členy 
Krizového štábu Prahy 9 a podle povodňových plánů jsme se na možné nebezpečí 
raději začali připravovat.“

A voda je tady…
V 16.52 byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity na říčce Rokytka. V pro-
tipovodňových plánech vypracovaných magistrátem jsou určeny firmy, které mají 
dodat písek, je-li třeba vytvořit protipovodňové zábrany. Jenže ve čtyřech ob-
volávaných firmách byli ochotni 
písek vydat až v pondělí poté, 
co s tím bude souhlasit vedení 
společností. Trn z paty na-
konec krizovému štábu devítky 
vytáhlo stavitelství Pecka, které 	
s MČ Praha 9 spolupracuje, 
nebo pískovna Jampílek. 
Jestli se něčeho v té době lidem 
z krizového štábu devítky ne-
dostávalo, byly to oficiální in-
formace o povodňové situaci. 
Ty z magistrátu chyběly, týkaly 
se totiž jen Vltavy. Nezbylo než 
improvizovat a spoléhat se na 
vlastní síly. V pohotovosti byli 
pracovníci Hortusu – správa 
zeleně, kteří vozili písek, sháněli 
pytle, pytlovali a v základnách 

O půlnoci z neděle na pondělí se v Hrdlořezích narychlo plnily 
pytle pískem
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krizového štábu magistrátu se snažili přesvědčit o tom, že pytle s pískem nejsou 
potřeba jen na Kampě. 
Rokytka se nakonec vylila v Hrdlořezech a voda zaplavila ulice Před Mosty, Za 
Mosty, U Smetanky, Pod Smetankou Hrdlořezská, U Schodů. 
„Problémem se stala i lávka 
v ulici Před Mosty, která brá-
nila průtoku vody korytem. 
Požádali jsme proto hasiče 	
o její odstranění. Jim však 
chyběl bagr. Požadovanou tech-
niku nakonec sehnal kolega 
Tomáš Portlík u stavební firmy 
Richter,“ vrací se k těžkým chvil-	
kám velké vody na Rokytce 
Adam Vážanský. 
K protipovodňovým opatřením 
patřilo i odpojení zdroje ener-
gie, evakuace lidí v ulici Před 
Mosty, kteří našli dočasný 
azyl u svých příbuzných nebo 
známých, evakuace staršího 
muže z domku v ulici U Smetanky, hlídkování Policie ČR v zatopené oblasti, pomoc 
v nejvíce postižené TJ Spartak Hrdlořezy…
Informace se zpožděním
Ex post, tedy když se Rokytka 
umoudřila a stav vody v jejím 
toku se stabilizoval, se Krizový 
štáb MČ Praha 9 dozvěděl, že se 
potokem prohnala padesátiletá 
voda. A mohl za to Říčanský 
rybník. Protože hrozilo, že 
jeho hráz nevydrží, došlo na 
vypouštění vody z rybníka a 
Říčanský potok, který se vlévá 
do Rokytky tak způsobil zved-
nutí její hladiny. 
„To jsme se ovšem dozvěděli 
až v pondělí 3. června na jed-
nání se zástupci Prahy 14, 
Dolních Počernic, Běchovic, 
Kolodějí a Říčan, které jsme 
sami iniciovali,“ pokračuje 
Adam Vážanský. „Nic nevěděl 

ani Krizový štáb Magistrátu hl. 
m. Prahy, kterýv pondělí za-
sedal. Informace podával pouze 
městským částem, jimiž pro-
téká Vltava. Po naší důrazné 
urgenci slíbil ustanovit rovněž 
koordinátory pro Rokytku a Botič 
a zasílat pravidelné informace 	
o povodňové situaci v hlavním 
městě prostřednictvím SMS. Noví 
koordinátoři nás ovšem kon-
taktovali až s jedenapůldenním 
zpožděním, kdy už jsme řešili 
problémy s odstraňováním ná-
sledků škod. A bohužel musím 
konstatovat, že ani v tomto 
případě se o spolupráci s ma-

Protipovodňová hráz v Hrdlořezích

V pondělí odpoledne už voda o víc než metr opadla

Rokytka se vylila z břehů i v Podviní Z
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gistrátem nedá mluvit – čisticí 
prostředky, které jsme tak nutně 
potřebovali, jsme od magistrátu ne-
dostali.“

Sami za sebe
„Dosavadní zkušenosti ukazují, že 
je potřeba mít vlastní základny s 
pytli s pískem, plničky, dodavatele 
písku, zásoby čisticích prostředků, 
prostředky na úklid,“ vypočítává 
Adam Vážanský. „Nutná je i užší 
spolupráce s městskými části a ob-
cemi podél toku Rokytky.“
Ovšem vypjatá situace neukázala 
jen místa, kde to při zachraňování 
životů a majetku skřípe, ale i to, 
kde vše šlape jako dobře nama-
zaný stroj. Osvědčila se například 
telefonní krizová linka MČ Praha 
9 na číslech 283 091 283 a 602 
412 369. Paradoxně na ní nejvíce 
volali zmatení obyvatelé ulice Na 
Břehu. Tudy sice Rokytka protéká, 
ale voda z ní nikoho neohrožovala. 
Přesto se ze sdělovacích prostředků 
dozvídali, že situace je tady 

dramatická. Bylo to ovšem jen proto, že si zastupující primátor Tomáš 
Hudeček v rozhovoru pro televizi spletl ulici Na Břehu v Praze 9 s ulicí 	
U Břehu v Hostivaři, kde to bylo opravdu o život. 

Sbírky
Voda opadla a radnice okamžitě sháněla vysoušeče, které by pomohly při likvidaci 
škod po povodních, organizovala pomoc pro nejvíce postižnou oblast TJ Spartak 
Hrdlořezy, zahájila materiální sbírku pro občany zasažené povodní (vítány byly 
především dezinfekční a čisticí prostředky, kýble, mopy, smetáky, hrabla, lopaty, 
gumové rukavice, hadry igelitové pytle na odpad, hygienické potřeby, ručníky, 
utěrky…). 

Poděkování
Zvládnout padesátiletou vodu na Rokytce s co nejmenšími ztrátami pomáhali hasiči 
z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, strážníci Městské policie Praha, 
policisté Policie ČR. Za to jim patří velké poděkování, stejně jako všem dárcům 
materiální pomoci - společnostem drivery DM z Galerie Fénix, Activa, Blith, Hortus 
správa zeleně s. r. o., Stavitelství Pecka, Stavebniny Richter, pískovna Jampílek. 	
A v neposlední řadě je třeba ocenit obyvatele Hrdlořez, kteří projevili mimořádnou 
společnou sounáležitost a trpělivost.

Zbourání domu z moci úřední
Stavební odbor Úřadu Městské části Praha 9 v pondělí 27. května v 8 hodin nechal 
strhnout rozpadající se budovu v ulici U Harfy čp. 1.

Budova, která patří soukromému majiteli, dlouhodobě ohrožovala majetek i zdraví 
obyvatel Prahy 9, a proto se bourala především z bezpečnostních důvodů. „Již 
před rokem spadla část zdi do komunikace a způsobila značné škody. Na základě 
toho se nechala budova zakonzervovat a stavební úřad dal majiteli příkaz k jejímu 
odstranění,“ vysvětluje zástupce starosty pro oblast výstavby a územního rozvoje 
Marek Doležal.
To se ovšem nestalo a majitel na výzvy nereagoval. Vzápětí se do polorozpadlé bu-
dovy nastěhovali zpět bezdomovci, kteří technický stav objektu ještě více zhoršovali. 
Na žádost občanů budovu v poslední době kontrolovala městská policie, která 

Můstek přes Rokytku v Podviní v neděli ráno
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ohlásila stavební-
mu odboru Prahy 
9 značné zhoršení 
stavu objektu. 
„Pozvali jsme sta-
tiky, kteří na místě 
provedli šetření, a 
bylo konstatová-
no, že je nezbytné 
odstranění tohoto 
objektu, v němž 
se nachází sklady, 
kotelna a šatna. 
Protože majitel na	
výzvy stále nere-
goval a my jsme 
chtěli zajistit bez-

pečnost našich obyvatel, získali jsme povolení zbourat objekt z moci úřední na 
vlastní náklady s tím, že budeme po majiteli náklady vymáhat,“ popisuje Marek 
Doležal. 

Praha 9 se snaží najít nová řešení dopravy
Městská část Praha 9 přijala partnerství v projektu City Regions, jehož cílem 
je zlepšit spolupráci mezi hl. m. Prahou, městskými částmi a regionem Střední 
Čechy.	

V rámci tohoto projektu Praha 9 zpracovává Generel silniční dopravy Městské části 
Praha 9 – návaznost MHD a příměstské dopravy v regionu Severovýchod. 
V polovině května proběhla na radnici Prahy 9 schůzka, na níž se sešli zástupci 
společnosti ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) spolu s 
představiteli jednotlivých městských částí Prahy.
Účelem tohoto setkání bylo řešení individuální automobilové dopravy a MHD 
severovýchodní oblasti Prahy a možnosti lepšího provázání dopravy v této 
lokalitě. Na programu setkání byla například diskuze o možnostech zlepšení do-
pravní obslužnosti PID směrem do Prahy, prohloubení integrace veřejné dopravy 
do Středočeského kraje, větší zapojení železnice, ale také další možnosti rozvoje 
veřejné dopravy, jako je například vlakotramvaj. 
„Perličkou v tomto projektu je i myšlenka na protažení tramvajové linky do Brandý-
sa. V územním plánu hlavního města Prahy existuje tramvajová rezerva, která na 
spojení do Brandýsa nad Labem pamatuje. Ta možnost tady tedy je, ale není to 
samozřejmě otázka jednoho nebo dvou let,“ říká radní Prahy 9 Zdeněk Davídek. 
V tuto chvíli Praha 9 nechává zpracovat projekt generel dopravy, který budou 
partneři zapojení do projektu připomínkovat. 

Radnice ocenila nejlepší žáky sedmých 
ročníků v jazykové zkoušce z angličtiny
V dubnu Městská část Praha 9 zorganizovala pro všechny žáky sedmých ročníků 
základních škol přípravnou certifikovanou zkoušku z angličtiny City &  Guilds a 
uhradila také veškeré náklady s ní spojené. Podpora jazykového vzdělávání patří 
k prioritám městské části.

V pondělí 27. května 2013 bylo na radnici oceněno dvacet tři nejúspěšnějších žáků 
ze všech základních škol na devítce. Tito žáci uspěli při zkoušce s vyznamenáním. 
Proto jim radnice jako povzbuzení v dalším studiu anglického jazyka zaplatila také 
„ostrou“ verzi zkoušky City & Guilds v červnu 2013. 
Oceněné žáky na radnici uvítali radní pro školství Zuzana Kučerová a vedoucí Od-
boru školství a evropských fondů Martin Odehnal, kteří všem kromě certifikátu 	

Dům před zbouráním
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o úspěšném absolvování „zkoušky nanečisto“ předali malý motivační dárek ke stu-
diu angličtiny. 

Vandalové ničili zeleň
V posledních několika týdnech bylo v zeleni ve správě MČ Praha 9 pokáceno 
neznámým pachatelem, či pachateli, nepovoleně několik stromů. 

Nejdříve stará hlošina rostoucí u cyklostezky u Rokytky mezi Sokolovskou ulicí 	
a ulicí Na Břehu. 
Na počátku prázdnin se pak někdo pokoušel pokácet břízu rostoucí za Základní 
školou Litvínovská 500 (proti parčíku Václavka). Pachatel si vzal na kácení sekyru 	
a strom spadl na budovu 
školy. 
Třetí nepovolené kácení 
proběhlo o prodlouženém 
víkendu na začátku července 
v Klíčovském lesoparku. Tady 
se někdo neznámý opravdu 
„rozjel“ a pokácel vyvrácený 
akát a vzrostlý zdravý javor. 
V tomto případě jde škoda 
do desítek tisíc korun. Javor 
v parku rostl již desítky let a 
další desítky mohl na místě 
zůstat a plnit všechny funkce, 
které vzrostlý strom plní.
Ve všech případech zůstaly 
kmeny i větve ležet na zemi, 
nešlo tedy o potřebu dřeva, 
ale o jiný důvod, proč měl 
někdo pocit, že musí vzít pilu 
nebo sekeru a stromy na cizím pozemku pokácet. Městská část Praha 9 podává 
trestní oznámení na neznámého pachatele.
Vladimíra Marianovská, Odbor životního prostředí a dopravy

Přeložka horkovodu jako v Kocourkově
Poeticky bychom mohli počínání investora Odin Investment, který na Proseku začal 
práce na přípojce horkovodu k zamýšlené stavbě výškového domu „Litvínovská“, 
k níž ani nevlastní celý stavební pozemek, za jednání Kocourkovských. Celá akce 
totiž postrádá smysl.
Odin Investment vlastní 19/36 pozemku, na kterém by rád postavil výškový dům 
s více než 100 byty a několika suterénními patry podzemních garáží. Ostatní část 
pozemku je však v majetku hl. m. Prahy. Komise územního rozvoje a výstavby Rady 
MČ Praha 9 ani Rada MČ Praha 9 však její prodej magistrátu Prahy nedoporučila. A 
10. ledna 2012 deklaroval tehdejší pražský primátor Bohuslav Svoboda, že magis-
trát svých 17/36 pozemku pod zamýšleným domem „Litvínovská“ neprodá. Stalo 
se tak na jednání, na němž byl dále přítomen tehdejší první náměstek Magistrátu 
hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím a zástupci S. O. S. 
Střížkov. Letos v létě však investor zahájil stavbu přeložky horkovodu a rozpoutal 
tak „papírovou válku“.
Je faktem, že Odin Investment má platné územní rozhodnutí a zároveň stavební 
povolení na přeložku horkovodu. Protože mu však nebylo vydáno stavební po-
volení k výstavbě domu, vzhledem k tomu, že nevlastní celý stavební pozemek, 
je přeložka horkovodu zbytečnou prací. Navíc je investor aktivním účastníkem 
velké směny pozemků, kdy jedná s MČ Praha 9 o výměně svých 17/36 parcely za 
pozemky u Polikliniky Prosek. 
Stavební povolení s otazníky
„MČ Praha 9 jako účastník řízení se proto dotázala Stavebního úřadu Prahy 9, 
zda je přeložka horkovodu v souladu se zákonem,“ nastiňuje kroky samosprávy Z
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Prahy 9 místostarosta odpovědný za územní rozvoj Marek Doležal. „Stavební od-
bor na základě místního šetření konstatoval, že investor nesplnil jednu z podmínek 
stavebního povolení – nezajistil si krátkodobý pronájem pozemku od Magistrátu 
hl. m. Prahy. Odbor správy majetku magistrátu totiž jeho žádosti nevyhověl. A 
protože podle stanoviska Stavebního úřadu Prahy 9 tato stavba probíhá v rozporu 
s platným stavebním povolením, byla přerušena. O celé záležitosti jsme spolu 
s občanským sdružením SOS Střížkov informovali i současného primátora Prahy 
Tomáše Hudečka.“ 
O právní stanovisko ke stavebnímu povolení přípojky horkovodu, které vydal 
Stavební úřad Prahy 9, požádal také Odin Investment svého právního poradce. 
„A protože právník protistrany konstatoval, že stavební povolení na přípojku ´má 
nedostatky´, nechávám ho přezkoumat také naším expertem,“ dodává Marek 
Doležal.  
Ať už křížení právnických mečů skončí jakkoliv, o smyslu počínání Odinu Investment 
lze jen spekulovat. Ve hře totiž nemůže být ani případné odškodné za zmařenou 
investici. „Od samého počátku jsme investora upozorňovali, že se stavbou takto 
velkého domu nesouhlasíme a navíc s ním už několik měsíců jednáme o – již 
zmiňované – směně pozemku,“ uzavírá Marek Doležal. 

Nová místa ve školkách, zrekonstruovaná 
školní družina, poliklinika v novém kabátě – 
to je realita letošního léta na devítce
Velkou inspekční cestu po stavbách financovaných Městskou částí Praha 9 absol-
vovalo vedení vysočanské radnice 11. července. Každá z navštívených staveb byla 
něčím zajímavá, výjimečná, a přece měly jedno společné – při udržení požadovaných 
standardů a mnohdy výjimečné kvality se řadí k relativně úsporným stavbám. 
Intenzivní výstavba nových míst v mateřských školách patří k prioritám současného 
vedení Městské části Praha 9. Na 287 nových míst bylo v letošním rozpočtu 
vyčleněno 40 milionů korun.
Dlužno dodat, že stavby školek jsou od počátku plánovány s výhledem do bu-
doucna, aby po opadnutí současného baby-boomu mohly sloužit jako družiny nebo 
třídy základních škol.

Školní družina v Novoborské
Školní družinu měli žáci ZŠ Novoborská v dřevostavbě ze 70. let. Nebylo divu, že 
především z hlediska vysokých nákladů na teplo už dávno nevyhovovala současným 
nárokům. 
„Městská část uvažovala o jejím zbourání a postavení nové družiny. Náklady na 
novou stavbu se však vyšplhaly k 25 milionům korun. Proto radnice nakonec 
přistoupila k „pouhé“ rekon-
strukci družiny.
Práce začaly prvního června 
2013. V první etapě se měnila 
okna, radiátory ústředního 
topení a rekonstruovalo so-
ciálního zařízení. Pak přišlo 
na řadu nové obložení stěn 
a stropů včetně zateplení. 
Součástí rekonstrukce bylo i 
statické zajištění obvodových 
stěn. Stavaři by měli dílo 
dokončit do 10. srpna tak, 
aby na 210 dětí mohlo nově 
zrekonstruovanou družinu 
užívat od září. 
„Hledat a najít méně nák-
ladné řešení, než byla zcela 
nová stavba družiny, se nám Rekonstrukce družiny v ZŠ Novoborskáí
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v tomto případě vyplatilo. Rekonstrukce letos přijde zhruba na šest milionů korun, 
což představuje úsporu téměř dvou desítek milionů korun, aniž by to přitom bylo 
na úkor kvality,“ konstatuje starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím. 
Příští rok se školní družina v Novoborské dočká ještě nové fasády.

Mateřská škola Kytlická
Školka v Kytlické pro sto dětí vzniká přestavbou části soukromé Základní školy 
Spektrum.
„K přednostem tohoto projektu patří, že jsme se na něm dokázali dohodnout se 
privátním nájemcem budovy, že vzniká v nové zástavbě Prahy 9 s velkým počtem 
mladých rodin s malými dětmi a v neposlední řadě za minimální náklady v přepočtu 
na jedno dítě,“ hodnotí stavbu 
mateřské školy starosta MČ 
Praha 9 Jan Jarolím. 
Už loni, poté co byly vy-
bourány v části objektu ob-
vodové zdi, takže zůstaly jen 
nosné sloupy, vznikla v pa-	
vilonu C nová tělocvična, 
výdejna jídel a jídelna, sociální 
zařízení, kancelář pro ředitele 
a zázemí pro školníka, tedy 
prostory společné pro soukro-
mou základní školu i obecní 
mateřskou školu. Letos se vy-
bavuje výdejna jídel a dělníci 
pracují na výstavbě pavilonu 
A. V době, kdy jsme byli na 
stavbě, se dostavovaly příčky 
a probíhaly práce na domovní 
instalaci. Kolaudace je zatím 
plánována na 8. srpna, i když její termín ještě může ovlivnit dodávka specific-
kých hliníkových oken. Každopádně 21. srpna se uskuteční mimořádný zápis do 
mateřské školy pro sto dětí, která bude otevřena koncem září. Celkové náklady se 
vyšplhají na deset milionů korun bez DPH.
Během srpna dozná zásadní proměnu také školní zahrada. Místo stromů ve 
středovém pásu bude trávníková hrací plocha s herními prvky pro malé děti. 

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru
Mateřská škola 21. století – tak se mluví o projektu výstavby nových pavilonů 
v největší mateřské škole v Praze 9. V první etapě, která byla po 308 dnech 
dokončena a zkolaudována 	
v červenci letošního roku, byly 
postaveny tři nové budovy 
– vstupní pavilon s jídelnou 
a budoucí kuchyní (zatím se 
vaří v původní školní kuchy-
ni, ovšem nově dovybavené), 	
a dva pavilony s třídami a so-
ciálním zázemím. 
„Od září se děti a rodiče mo-
hou těšit na 112 nových míst,“ 
říká radní pro školství Prahy 9 
Zuzana Kučerová a dodává: 
„Mimořádný dodatečný zápis 
dětí do této mateřské školy 
proběhne ve čtvrtek 8. srpna 
2013 od 13 do 19 hodin.“
Do konce prázdnin budou 
rovněž dokončeny úpravy zahrady včetně pískovišť a instalace herních prvků.

Přestavba čátsti ZŠ Spektrum na mateřskou školku

Nové pavilony v MŠ U Vysočanského pivovaru
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„Náklady na stavbu tří nových školních pavilonů U Vysočanského pivovaru dosáhly 
částky 33 milionů korun bez DPH, z toho 12 milionů jsme získali v podobě dotace 
od hlavního města Prahy,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný za finance 
Tomáš Portlík. „Rozšířit a modernizovat tuto vysočanskou školku patřilo k našim 
prioritám a s úpravami tady budeme dále pokračovat.“

Nový pavilon U Nové školy 
Asi nejkrásnější mateřská škola v Praze vyrůstá v areálu školky U Nové školy ve 
Vysočanech.
Nový pavilon se třemi třídami pro 75 dětí, z nichž každá má vlastní sociální 
zařízení, s výdejnou jídel a jídelnou, tvoří ocelový skelet. Opláštěný je v horní 
polovině fasádními deskami 
Cembrit, ve spodní mořeným 
modřínem. Stavět se začala 	
v listopadu loňského roku a za 
240 dní hlásí stavbaři hotovo. 
Interiéry s velkými okny, 
pastelovými stěnami a vese-
lými dlaždičkami nadchly 
i maminky, které se proti 
výstavbě stavěly. „Byly tu na 
prohlídce s ředitelkou Mirosla-
vou Karáskovou, s níž jsme 
na vzhledu interiérů úzce 
spolupracovali, a nová školka 
se jim velmi líbila,“ řekl nám 
stavbyvedoucí Petr Fogl.
Ke spokojenosti rodičů i dětí, 
které sem chodí nebo teprve 
začnou chodit, přispěje rovněž 
fakt, že se vysočanské radnici podařilo získat od hlavního města Prahy sousední 
pozemek. „Magistrát nám zelený pozemek o výměře 1520 metrů čtverečních svěřil 
koncem června letošního roku, v současné době vzniká projekt na rozšíření školní 
zahrady. Děti tedy budou mít k dispozici nadstandardně velkou zelenou plochu k 
hraní,“ konstatuje Zuzana Kučerová a dodává: „Mimořádný zápis 75 dětí do této 
mateřské školy se uskuteční 8. srpna 2013 od 13 do 19 hodin.“ 

Okouzlující, přesto rychlá a levná
„Je to úžasný projekt už proto, že vznikl v rekordně krátkém čase a za rekordně 
nízké náklady. Čtyři miliony korun jsme dostali od společnosti Zelené město a 
devět milionů korun ve formě dotace od hlavního města Prahy“, říká o výstavbě 
školního pavilonu Jan Jarolím. 
 Při pohledu na mimořádně architektonicky zdařilou stavbu splňující nejvyšší stand-
ardy předepsané pro mateřské školy se ani nechce věřit, že v přepočtu na jedno 
dítě přišla stavba na 226 tisíc korun.  
„První výběrové řízení na dodavatele stavby sice musela městská část zrušit, ale 
vyplatilo se vypsat další“, říká Tomáš Portlík. „Dnes už je možné říci, že proti 
původním nákladům 24,5 milionu korun nakonec stačilo necelých 17 milionů.“  

Poliklinika Prosek
Stavebně-technický stav budovy Polikliniky Prosek byl už delší dobu nevyhovu-
jící. Proto výměna oken a zateplení obvodového pláště polikliniky, které začaly v 
květnu loňského roku, patří k největším investicím Městské části Praha 9 v pos-
ledních letech. 
„Celkové náklady stavby dosáhnou více než 58 milionů korun bez DPH, na do-
tacích ze Státního fondu životního prostředí a prostředků EU Fondu soudržnosti 
získala městská část 16 milionů korun“ , konstatuje místostarosta  Tomáš Portlík. 
Stavební práce probíhají za provozu polikliniky, což vyžaduje velké organizační 
úsilí a součinnost nejen lékařů, ale i pacientů. 
„V některých ordinacích se po dobu stavebních prací – většinou se jedná zhruba 
o dva týdny – neordinuje vůbec, nebo je jejich provoz omezen, popřípadě jsou 

Nový pavilon v MŠ U Nové školy
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dočasně přemístěny do ob-
jektu po záchranné službě,“ 
nastiňuje organizační těžkosti 
na poliklinice její ředitel Jiří 
Dufek. Výměna oken na po-
liklinice totiž neprobíhá jako 
ve standardním panelovém 
domě, protože její objekt 
je zbudován ze zavěšených 
panelů. V praxi to znamená, 
že například v atriích bylo nut-
né rozmontovat skelet budovy 
až na základní konstrukce 	
a stěny znovu vyzdít. 
Celková rekonstrukce Poli-
kliniky Prosek, která byla 
rozdělena do čtyř etap, bude 
ukončena v září letošního 
roku.  
„Když jsme před dvěma lety v těsném sousedství polikliniky otevírali nejmodernější 
záchrannou stanici v Praze, přál jsem si, aby se nového kabátu dočkala také Poli-
klinika Prosek, která poskytuje velmi kvalitní lékařské služby,“ říká Jan Jarolím. 
„Navíc nešlo jen o vzhled budovy, ale také o úspory za teplo. Věřím, že investice 
do zateplení se městské části vrátí do patnácti, dvaceti let.“ 

Mikroklima 2013: „Čistý vzduch – je to na nás!“
Již posedmé se uskuteční tradiční akce zaměřená na ekologii a životní prostředí 
s názvem Mikroklima, pořádaná Městskou částí Praha 9, která proběhne 19. září 
2013 na Náměstí OSN ve Vysočanech. Letošní ročník s mottem „Čistý vzduch – je 
to na nás“ je zasazen do kontextu Evropského týdne mobility a jeho hlavním té-
matem je ochrana ovzduší.

Jedná se o osvětovou environmentální akci se zaměřením na kvalitu ovzduší, na-
kládání s odpady a ekologicky šetrnou dopravu. Program je rozdělen na dvě části, 
dopolední (9.00-13.00 hod.) a odpolední (15.00-18.00 hod.) sekci. 
Dopolední část je zaměřena na školy i veřejnost. Pro školy bude Junák organizovat 
program s úkoly a soutěžemi zaměřený na vzdělávání i na praktické dovednosti.
Odpoledne pak bude patřit široké veřejnosti a program bude určen celé rodině. 
Součástí budou odborné výklady zaměstnanců České inspekce životního prostředí, 
Českého hydrometeorologického ústavu, kteří zpřístupní měřící stanici na Náměstí 
OSN, společnosti AVE, jenž veřejnost seznámí nejen se svou svozovou technikou a 
další. Mezi praktickými ukázkami nebude chybět sokolnictví. Městská policie Praha 
představí útulek pro opuštěná zvířata a předvede ukázky výcviku. Veřejnost bude 
také seznámena s úklidovou technikou městské části a s ekologicky šetrnou dopra-
vou (např. elektromobily, elektrokola, elektroskútry). K dalším praktickým ukáz-
kám se připojí stromolezci, kteří předvedou odborné ošetření stromů. Občanské 
sdružení Knoflík nabídne dětem výtvarnou dílnu, v níž se pracuje s recyklovatelnými 
materiály. Součástí budou i diskuze s odborníky o šetrné dopravě, síti cyklostezek 
v hlavním městě a nakládání s odpady.
Lidé také mohou nosit pro zvířecí útulek krmivo a pamlsky pro psy a kočky – 
piškoty, tvrdé pečivo, jablka a mrkev.

Začíná rekonstrukce tramvajové trati  
v Poděbradské
Dlouho plánovaná rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské ulici začala 
začátkem září. Trvat by měla 73 dní. Cestujícím v městské hromadné dopravě 
přinese větší komfort cestování a travnatý tramvajový pás nejen „omladí“ ulici, ale 
také sníží hlučnost a prašnost v těchto místech.

Rekonstrukce Polikliniky Prosek
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Kompletní rekonstrukce se týká tramvajové trati od Harfy směrem k Hloubětínu 
do zastávky MHD Hloubětínská. Změna technologie při pokládání kolejí, kdy koleje 
nejsou zasazeny v panelech, ale samostatně neseny, dovoluje, aby tramvajová trať 
byla zatravněna, což v těchto místech zároveň sníží hlučnost dopravy a povede k 
celkovému zlepšení situace z hlediska bezpečnostního, obslužného i estetického. 
„Zatravněn bude úsek zhruba po zastávku Podkovářská, tedy v obydlené části,“ 
říká radní pro dopravu a životní prostředí Tomáš Holeček. „V dalším úseku bude po 
celé délce tramvajové trati připraven zavlažovací systém a postupně, jak bude tato 
oblast obydlována, může být trať zatravňována. Bude však na developerech, aby 
se na zatravnění těchto úseků finančně podíleli. Pro naši městskou část představuje 
údržba travnatého povrchu trati a závlahy náklady zhruba 500 000 Kč ročně.“ 
Rekonstrukce se spolu s tramvajovými kolejemi dočkají i tramvajové zastávky.  
Například dnešní Podkovářská nesplňuje předepsané bezpečnostní parametry 
(ochranný ostrůvek). U obytného komplexu Nová Harfa pak v obou směrech 
vznikne zbrusu nová tramvajová zastávka. Pojmenovaná je podle přilehlé ulice 
„Kabešova“.
V nové zastávce Kabešova už budou stavět i autobusy nahrazující v době rekon-
strukce tramvajovou dopravu v Poděbradské ulici. 
Náklady na rekonstrukci tramvajové tratě v Poděbradské přesáhnou částku 82 
milionů korun. „Peníze jdou z fondů Evropské unie, což je také důvod, proč v době 
realizace tohoto projektu není možné v něm provádět další změny,“ dodává mís-
tostarosta Prahy 9 a zároveň člen dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy 
Marek Doležal. 
Připomeňme jen, že realizaci projektu v Poděbradské se do cesty stavělo mnoho 
překážek – snižování investic Dopravního podniku Praha, téměř roční čekání na 
vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k odvolávání dodavatelů rekon-
strukce, kteří se účastnili soutěže podle zákona 137/2006 Sb. Důležité však je, že 
rekonstrukce tramvajové trati začíná.

Magistrát zamítl žádost o vyhlášení  
ochranného pásma kostela sv. Václava
Po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 9 v květnu letošního roku požádala 
vysočanská radnice o vyhlášení ochranného pásma kostela sv. Václava na Pros-
eku, který patří k jedné ze tří nejvýznamnějších bazilik v Praze. Magistrát však tuto 
žádost zamítl.

Kostel sv. Václava pochází z druhé poloviny 12. století, ale pravděpodobně zde již 
předtím stála starší stavba. Podle pověsti měl být založen již roku 970. Památková 
hodnota objektu spočívá v autentickém zachování stavby ze všech vývojových 
etap, v dochované intaktní podobě památky, v jeho architektonické a historické 
hodnotě, včetně vybavení (fragmenty nástěnných maleb z let kolem roku 1200). 
„Navrhovali jsme, aby byla vymezena plocha ochranného pásma ze severní strany 
komunikací na pozemku p.č. 1356/1, ze západu a jihu dvoupodlažní řadovou zástav-
bou. Ve východní části by byla přičleněna k ochrannému pásmu novodobá obytná 
zástavba. Součástí areálu kulturní památky je objekt fary, čp. 5, hospodářská bu-
dova, brány, hřbitov s ohradní zdí a zvonice,“ vysvětluje místostarosta pro kulturu 
Prahy 9 Adam Vážanský. 
V zamítavém stanovisku odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy argumen-
tuje kromě jiného tím, že ochranné pásmo nebylo v Praze vyhlášeno u žádného 
z historicky hodnotných a architektonicky cenných kostelů, které byly prohlášeny 
kulturnímu památkami. Proto posoudil navrhované vymezení ochranného pásma 
za krok z hlediska památkové péče nesystémový a nepřiměřený významu staveb-
ního souboru.
„Návrh na vytvoření památkové zóny jsme podali rovněž na Ministerstvo kultury 
ČR. Jeho stanovisko zatím nemáme,“ dodává Adam Vážanský a uzavírá: „I když 
si uvědomujeme, že všechny zásahy a investice v tomto území je třeba citlivě 
zvažovat, jako samospráva nemáme příliš pravomocí a naše snaha zamezit větší 
výstavbě zatím přichází nazmar.“ Z
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Praha 9 počtvrté 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 počtvrté. Slavnostní akt proběhl 10. září v obřadní síni histo-
rické budovy radnice. 

Vážené spoluobčany a další hosty přivítal místostarosta Městské části Praha 9 
Adam Vážanský, který vyjádřil hluboké uznání všem oceňovaným: „Těší mne, 
že mohu být teď, alespoň chvíli v tak skvělé společnosti tak výjimečných lidí. 
Představují pro mne prostřednictvím svých osobních výkonů, statečných postojů 
a obětavých přístupů, pevnou morální autoritu. Jejich společnou charakteristikou 
je typická skromnost a pokora. Nepotrpí si na velká slova a formální gesta. Chtěl 
bych proto dodat, že tu jsou na základě podnětů a návrhů podaných přímo jednot-
livými občany, kteří tak mají základní podíl na tom, že máme možnost vyjádřit jim 
projev své úcty a po zásluze je ocenit.“
Praha 9 uděluje svým občanům čtyři možná ocenění  - Čestné občanství, Cenu 
Městské části Praha 9, Cenu starosty a Záštitu starosty. Letos devítka rozdala 
celkem šest ocenění v těchto kategoriích.

Cenu Starosty Městské části Praha 9 udělila 
panu Jiřímu Krejčímu za celoživotní dílo 	
v oblasti hudby. Jiří Krejčí je jedním z nej-
významnějších a nejvšestrannějších českých 
hobojových virtuosů.  Vystřídal mnoho 
hudebních souborů. Hrál v Karlínském di-
vadle, v orchestru Dalibora Brázdy, Českém 
nonetu nebo Pražském dechovém kvintetu. 
Všem těmto souborům vtiskl svou osob-
ností a překrásným tónem celkovou barvu. 
Natočil nespočet rozhlasových nahrávek 
i gramofonových desek pro vydavatelství 
Supraphon a Panton. Spolupracoval také 	
s Československým rozhlasem nebo BBC 
Radio London. Jiří Krejčí získal v roce 1983 
cenu za provedení hobojového koncertu Jana 
Seidla a cenu za propagaci české současné 
hudby od Svazu českých skladatelů a kon-
certních umělců, společně s Českým hudeb-
ním fondem.

 Stejná cena byla udělena panu Ro-
manu Holkovi za jeho přínos pro Pra-
hu 9 v oblasti šíření lidových tradic. 
Působí již mnoho let v ZUŠ na Prose-
ku a v posledních dvou letech je je-
jím ředitelem. Více než dvacet let je 
vedoucím folklórního souboru Muzika 
Špalíček. Mimo to působil v několika 
folklorních skupinách zaměřených 
na různé hudební žánry, zejména 	
v profesionálním uměleckém souboru 
Karmína, s nimiž se podílel na vydání 

Jiří Krejčí

Roman Holk
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hudebních alb. Je jedním ze zakládajících členů Společnosti za veselejší Střížkov 
a v loňském roce byl podruhé zvolen jejím předsedou. Tato společnost vykrys-
talizovala právě kolem jeho dlouhodobých neformálních aktivit. Na Střížkově žije 
od svého narození a díky vazbám z dětství i dospělosti se stal jeho dům srdcem 
střížkovského kulturního dění. 

Třetím oceněným v této kategorii je pan Roman Hoško za celoživotní zásluhy při 
výkonu povolání v řadách policie (slavnostního aktu se ze zdravotních důvodů 
nezúčastnil). Petr Hoško prožil celý svůj profesní život v obvodu Prahy 9, sloužil 
občanům Prahy 9, a to vždy ve vysokých funkcích. Pod jeho velením prošly stovky 
policistů, podílel se na zabezpečení akcí mezinárodního významu, jako bylo 
například zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 nebo summitu 
NATO v roce 2002, kdy velel pořádkovým jednotkám. Roman Hoško byl za svou 
policejní kariéru dvanáctkrát oceněn udělením medailí různých stupňů a obdržel 
dvě státní vyznamenání. U příležitosti jeho odchodu do důchodu jej policejní prezi-
dent vyznamenal druhým nejvyšším oceněním, které může udělit. 

Cena Městské části Praha 9	
byla v letošním roce udělena 
panu Zdeňku Kopencovi za hr-
dinské a záslužné činy. Zdeněk 
Kopenec pracuje u městské 
policie a v minulosti několikrát 
zasáhl proti pachatelům různé 
trestné činnosti i mimo výkon 
služby, a to zejména v místě 
svého bydliště. Velkým dílem 
například přispěl k záchraně oby-
vatel hořícího domu a zabránil 
pokusu o znásilnění. Profesion-
alitu a ochotu pomáhat oceňují 
právě zejména jeho sousedé z 
Vysočan, kteří se rozhodli na-
vrhnout jej na toto ocenění.

Další oceněnou v této kategorii je paní 
Marta Landová za celoživotní dílo v ob-
lasti šíření lidových tradic. Celý svůj život 
se věnuje také právě propagaci a za-
chování české lidové tvorby a tradic. Je 
členkou Klubu lidové tvorby a své umění 
předává dětem i dospělým. Aktivně se 
podílí na výstavách pořádaných Klubem 
lidové tvorby a na mnoha kulturních ak-
cích konaných v Praze 9, jako je například 
Vánoční těšení. Lektoruje kurzy pro děti 
a dospělé po celé republice. Je duší i or-
ganizátorkou velmi známé a ojedinělé 
výstavy Vánoční výstava v Betlémské 
kapli. Za svou práci byla Marta Landová 
přijata a oceněna v sídle Senátu.

Tato cena byla udělena také panu Ivanu 
Kieslingerovi za celoživotní zásluhy v boji 
proti fašismu i komunismu. Jako sedm-
náctiletý student, skaut a člen Revoluční 
gardy se zasloužil za Pražského pov-
stání o obranu hlavního poštovního a 
telegrafního úřadu v Praze. V době zá-
pasu o charakter republiky po skončení 
války se zapojil do protikomunistického 

Zdeněk Kopenec
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odbojového hnutí. V říjnu 1948 byl zatčen a po pětiměsíční vazbě v únoru 1949 
odsouzen „pro zločin přípravy úkladů o republiku“. Hned po propuštění se pokusil 
obnovit spojení se skautskou i studentskou odbojovou skupinou a podílel se s nimi 
na přípravě osvobození vězňů pankrácké věznice.

Rokytka v novém hávu
Ať už jste si všimli, či nikoliv, Rokytka od začátku letošního roku zaznamenává 
proměnu k lepšímu. Investorem revitalizace nejdelšího pražského potoka je Hlavní 
město Praha, odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP, práce provádí Lesy hl. m. 
Prahy, Středisko vodní toky. 
V červenci byla dokončena obnova Rokytky v okolí Hořejšího rybníka a v současné 
době finišují práce na úpravě jejího toku pod Smetankou . Příští rok by pak mělo 
být přeloženo koryto Rokytky na louku ležící mezi Hrdlořezy a Hořejším rybníkem. 
Říčka, utvářející charakter i deváté městské části, se tak stane atraktivnější pro 
všechny, kteří na jejich březích hledají klid a odpočinek a zároveň poskytne větší 
ochranu proti velké vodě. 
Ohlédneme-li se do minulosti, nejvýznamnější regulace Rokytky spadá do začátku 
20. století. Během let 1905-1910 došlo k napřímení, prohloubení a opevnění je-
jího koryta od Libně po Hloubětín. Zajímavostí je, že na tyto práce byli najímá-
ni námezdní dělníci italské národnosti, tzv. barabové. Další regulací v 70. letech 
minulého století utrpělo koryto na mnoha místech svého toku. V té době došlo také 
k masivnímu zavážení okolí potoka a vzniku mnoha černých skládek.

Revitalizace Rokytky pod Smetankou:	
leden 2013 – červenec 2013, rozpočet  2,0 mil. Kč

V rámci projektu „Potoky pro život“ bylo zvelebeno koryto potoka pod Smetankou 
a uklizeno bezprostřední okolí Rokytky. 
„V této lokalitě bylo koryto Rokytky napřímeno a okolí zavezeno různým stavebním 
odpadem. Ten postupem času 
zarostl náletovou vegetací, 
zejména trnovníkem akátek, 
který je v našich podmínkách 
nepůvodní a potlačuje naše 
původní rostliny. Samotné re-
vitalizaci proto předcházelo 
vykácení veškerých náletů 
z pravého břehu Rokytky. 
Ponechány byly pouze kvalit-
ní a perspektivní stromy, jako 
jsou duby, javory a jasany,“ 
říká za investora akce, jímž 
je Hlavní město Praha, od-
bor rozvoje veřejného pros-
toru MHMP, Ing. Jiří Karnecki 
a pokračuje: „Následovalo 
odtěžení skládek s navážek 
podél celého břehu, kory-
to Rokytky bylo na několika 
místech rozšířeno a vznikly zde snížené břehy a přístupy k vodě.“
Součástí revitalizace Rokytky byla rovněž instalace tzv. mrtvého dřeva do toku. 	
V praxi to znamenalo, že do břehů nebo dna Rokytky byly pevně uchyceny kmeny 
stromů, které slouží jako úkryty pro ryby a vytváří různorodé vodní prostředí.

Úprava koryta Rokytky v okolí Hořejšího rybníka:
září 2012 – prosinec 2013, rozpočet 6 mil. Kč

Rokytka v okolí Hořejšího rybníka prošla v posledním století mnoha zásadními 
změnami. Původně protékala přímo skrze Hořejší rybník. V roce 1961 při rekon-
strukci rybníka a výstavbě přírodního koupaliště vznikla dělící hráz a rybník byl 
přestavěn na boční. Pro napouštění rybníka byl na nátoku vybudován stupeň a ko-

Revitalizace toku Rokytky
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ryto bylo vydlážděno. Níže po toku byl postaven pokusný hydrostatický jez zvaný 
Jermářův. Pod rybníkem pak bylo koryto Rokytky v rámci výstavby Průmyslové 
ulice přeloženo a vybetonováno ve tvaru lichoběžníka. 
„Při revitalizaci tohoto úseku Rokytky jsme odstranili zbytky již nefunkčního 
Jermářova jezu a doprovodných betonových konstrukcí a výškový rozdíl koryta 
nad a pod jezem vyřešil balvanitý skluz. Ten také nahradil i původní stupeň na ná-
toku do rybníka,“ vysvětluje Ing. Jiří Karnecki. 
Oba skluzy jsou migračně prostupné pro ryby vyskytující se v Rokytce. Betonové 
koryto pod rybníkem bylo vybouráno a nahrazeno těžkou balvanitou rovnaninou 
tzv. alpskou úpravou. Dno je přírodní s mozaikovitě usazenými kameny a kamen-
nými prahy. Respektuje tedy přírodu a zároveň tvoří stabilní koryto potoka, které 
poskytuje životní prostor vodním rostlinám a živočichům.

Jak parkovat jinak, aneb nanovlákna  
mohou mít budoucnost
„Není žádným tajemstvím, že se snažíme v rámci projektu City Regions - Generel 
dopravy v Praze 9 navrhovat i neotřelá řešení. Jednou z těchto vizí je parkovací 
dům Čakovická, kde za Prosek Pointem, na místě plynové stanice, by mohl vzni-
knout P+R 21. Století,“ říká radní Prahy 9 pro dopravu Tomáš Holeček.  
Jak by mohl taký objekt vypadat? „Odpověď je jednoduchá, pokusme se využít 
technologií 21. století,“ konstatuje radní Prahy 9 Zdeněk Davídek a pokračuje: „Na-
novlákna a rekuperace jsou slova, která dnes hýbou světem. A co to znamená pro 
nás laiky: Zkusme použít praktický příklad, pokud se ukáže, že plocha za Prosek 
Pointem u hřbitova je vhodná k vybudování 97 parkovacích míst P+R, bude Praha 9 	
důsledně trvat na minimalizaci vlivu na životní prostředí, aby ukázala, že auta 	
i životní prostředí mohou být v symbióze. Pokud se realizace P+R podaří, budeme 
se snažit využít možností stávajících technologií k rekuperaci tepla z parkujících 
automobilů, nanotechnologií a uhlíkových vláken, která mají specifické vlastnost 
a ne nadarmo se o nich hovoří jako o materiálu pro 22. století. Jejich stoprocentní 
propustnost ve viditelném spektru světla a naopak až 80% zachování dlouhých 
infračervených vln (termálního záření) je právě tou inspirací, jak se pokusit vybu-
dovat nadčasový P+R na Proseku.“
Pokud půjdeme pod pokličku, tak víme, že každý navrhovaný parkhouse má prob-
lém se zplodinami z automobilů. „Ne tak náš návrh,“ dodává Zdeněk Davídek. 
„Garáže, hlavně ty otevřené, působí jako zdroj znečištění ovzduší např. při star-
tování vozidel v zimě. Že nevýhoda může být výhodou, by mohl ukázat náš pro-
jekt, kdy pod vedením ing. Jiřího Surovce, jsme našli řešení.“ 
Autor projektu Jiří Surovec k tomu říká: „Napadlo nás využít odpadních plynů pro 
růst rostlin. Řešili jsme pouze dva problémy – odstranění nežádoucích částí zplodin, 
který řeší důmyslné filtrační zařízení, a pak zajištění tepelných a světelných pod-
mínek pro rostliny tak, aby mohly prosperovat i v zimě při nižších teplotách. Ne-
dostatek světla řešíme umělým přisvícením garáží pomocí úsporných diod, teplotu 
pak vyhříváním okolí kořenového systému rostlin a zachytáváním tepla pomocí 
nanovláken, do kterých by měl být celý objekt ´zabalen´“.
Chceme věřit, že tento koncept nadčasového parkovacího domu se v praxi osvědčí 
a přispěje tak k ochraně našeho životního prostředí.

Dopravní omezení v Prosecké ulici  
hned tak nezmizí
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. Tato poškození jsou takového rázu, že v rámci 
zachování bezpečnosti musel být nad stokou omezen provoz do doby odstranění 
závad. 
Hlavní město Praha v rámci odstraňování povodňových škod získalo finanční 
prostředky i na tuto stavbu. To ale vyžaduje zrychlený výběr dodavatele a ury- Z
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chlené vypracování projektu na rozsáhlou rekonstrukci. Tento proces se podařilo 
zkrátit na čtyři měsíce z běžných dvanácti až čtyřiadvaceti měsíců. Na konci října 
byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby a po získání povolení k výkopům 
bude postupně realizována. 
Vzhledem k špatnému stavu kanalizace je dodavatel zavázán stavbu zhotovit do 
dvanácti měsíců, což si vyžádá zásah do dopravně inženýrských opatření v ulici 
Prosecké. Na počátku stavby (listopad a prosinec 2013 a leden 2014) bude využito 
stávajících dopravních opatření. V druhé polovině stavby (v úseku od ulice Na Ro-
zhraní – Na Labuťce) bude pravděpodobně nutno přistoupit k vytvoření jednosměrné 
komunikace Prosecká směrem do Libně. Tato opatření jsou v současnosti projed-
návána s příslušnými orgány. 

Na úřadu práce můžete požádat o dávky  
na bydlení?
Městská část Praha 9, nejen jako vlastník stovek nájemních bytů na svém území, 
si uvědomuje rostoucí finanční náročnost bydlení. A to nejen díky výši nájemného 
- to má MČ Praha 9 ve svých bytech jedno z nejnižších v Praze, ale také díky ros-
toucím cenám energií a služeb spojených s bydlením. 

Pracující člověk či rodina v produktivním věku nemá až takový problém vydat 
část svého příjmu na bydlení a stále ještě zbývá část prostředků na ostatní nut-
né výdaje. Nejhůře jsou na tom ale důchodci s velmi nízkým důchodem, matky 
samoživitelky apod. Ze zkušenosti víme, že část z těchto nízkopříjmových občanů 
ani neví, že by mohli požádat na příslušném Úřadu práce o dávku státní sociální 
podpory – příspěvek na bydlení, případně o dávku v hmotné nouzi – doplatek 
na bydlení. Ve stručnosti uvádíme, jaké dávky na bydlení je možné za splnění 
příslušných podmínek čerpat.

Jak příspěvek vypočítat (příklad)
Manželé bydlí v nájemním bytě v Praze, a když sečtou všechny své čisté příjmy, 
mají 23 000 korun. Přitom nájem, který platí (včetně energií a poplatků) je 9000 
korun.
Výpočet: 23 000 Kč x 0,35 (třicet pět procent) = 8050 Kč.
To znamená, že 35 procent jejich příjmu (tedy 8050 Kč) nestačí na pokrytí jejich 
devítitisícového nájmu. Zákon ale v tabulce stanoví, že náklady na bydlení v Praze 
jsou pro dva lidi 10 750 Kč. Manželé tedy dostanou rozdíl mezi tabulkovými ná-
klady a svým příjmem, a ne mezi příjmem a skutečným nájmem. Dostanou tak:
10 750 Kč – 8050 Kč = 2700 Kč.

Doplatek na bydlení
Dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na by-
dlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení 
ze systému státní sociální podpory.
Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek 
na živobytí.
Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy 
žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který využívá 
jinou než nájemní formu bydlení.
Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů 
na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) 
zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Kam adresovat žádost o podporu?
Konkrétní žádost je nutné podat na příslušné pobočce úřadu práce. V Praze 9 sídlí 
v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 ve 4. patře. 
Tato informace slouží pouze k základní orientaci, podrobnosti sdělí pracovníci 
příslušného Úřadu práce.
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Komplexní rozbor hospodaření  
za rok 2013

I. Plnění rozpočtu za rok 2013
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 byly příjmy stanoveny ve výši 385.970,50 tis. Kč, 
rozpočet příjmů byl upraven na 433.392,50 tis. Kč, skutečnost za rok 2013 dosáhla výše 
439.549,59 tis. Kč, tj. 101,42 % rozpočtu.
Výdaje pro rok 2013 byly schváleny v rozpočtu ve výši 453.390,50 tis. Kč, z toho běžné výda-
je 289.390,50 tis. Kč a kapitálové výdaje 164.000,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 
494.612,70 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 327.146,80 tis. Kč a u kapitálových výdajů 
na 167.465,90 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2013 je ve výši 439.453,11 tis. Kč, tj. 88,85 
% rozpočtu, z toho běžné výdaje činí 299.623,35 tis. Kč, tj. 91,59 % rozpočtu, kapitálové 
výdaje byly čerpány ve výši 139.829,76tis. Kč, tj. 83,50 % rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 67.420,00 tis. Kč, rozpočtovými 
opatřeními bylo upraveno na konečnou výši 61.220,20 tis. Kč. 
V hospodaření za rok 2013 převyšují skutečné příjmy o 96,48 tis. Kč realizované výdaje. 

Rozpočtové příjmy V tisících Kč
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Vlastní příjmy
Daňové příjmy
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Rozpočet ve výši 10.400,00 tis. Kč byl za rok 2013 splněn na 145,56 %, tj. 15.137,90 tis. 
Kč.

Místní poplatek ze vstupného - pořadatelé kulturních a sportovních akcí uhradili místní 
poplatek ze vstupného vybraného na akcích konaných na území MČ Praha 9 během roku 
2013.
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Jedná se o odvod z výtěžku VHP ve výši 41,47 tis. Kč.

Správní poplatky 
Rozpočet 6.295,00 tis. Kč - bylo dosaženo plnění ve výši 6.784,39 tis. Kč tj. plnění 
107,77%. 

v tisících Kč

Ukazatel Schválený Upravený %
v%

1 100,00  1 100,00    1 242,52               112,96                 12,96                142,52    
1 650,74    

             odvod MHMP           408,22    
           50,00                50,00                 52,52               105,04                   5,04                     2,52    

          105,04    
             odvod MHMP              52,52    
Popl 6 000,00    6 000,00    7 689,89               128,16                 28,16    1 689,89    

2 500,00    2 500,00    4 075,18               163,01                 63,01    1 575,18    
            750,00              750,00    1 764,66               235,29               135,29    1 014,66    

     198,00    
          115,12    
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Daně z majetku
Rozpočet ve výši 33.000,00 tis. Kč, plnění za rok 2013 110,19 %, tj. 36.361,22 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 finančního majetku
Rozpočet ve výši 1.500,00 tis. Kč, skutečnost 945,06 tis. Kč, tj. 63,0 %, plnění odpovídá 
příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech.

Přijaté sankční platby
Rozpočet 540,00 tis. Kč, skutečnost 383,94 tis. Kč, tj. 71,10 %. Plnění tohoto ukazatele je 
obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
Na položce je příjem nedočerpaného grantu z roku 2012 ve výši 2,07 tis. Kč, příjmy 	
z finančního vypořádání s organizacemi městské části ve výši 88,14 tis. Kč a příjmy z finančního 
vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy ve výši 1.032,42 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet 983,40 tis. Kč, skutečnost 703,59 tis. Kč, tj. 71,55 %. Příjmy zejména tvoří náhrady 
za sociální pohřby ve výši 257,40 tis. Kč (z toho od MMR 68,83 tis. Kč), úhrady od pojišťoven 
za pojistná plnění ve výši 304,90 tis. Kč a příjem od provozovatele stánků na Svatováclavské 
pouti ve výši 67,00 tis. Kč, ostatní položky hlavně představují přijaté příspěvky a náhrady, 
pohyb v příjmové pokladně a průběh omylových plateb.

Přijaté splátky půjčených prostředků
Rozpočet 100,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 75,00 tis. Kč představuje splátky výpomocí, 
poskytnuté zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu. Prostředky z vrácených 
finančních výpomocí poskytnutých organizacím postiženým povodní činí 670,0 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy
Městská část Praha 9 uzavřela smlouvu s ČKD Group a.s. na poskytnutí finančního daru 	
ve výši 900,00 tis. Kč na realizaci díla Socha Kolbena. ČKD Group a.s. převedlo prostředky 
na účet MČ počátkem roku 2014.
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Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Dotační vztah se SR na výkon státní správy činil 28.284,00 tis. Kč. Dále městská část Praha 
9 obdržela účelovou dotaci ve výši 1.338,65 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 
se zajišťováním volby prezidenta ČR, dotaci ve výši 1.302,16 tis. Kč na úhradu výdajů vznik-
lých v souvislosti se zajišťováním voleb do PS Parlamentu ČR, dotaci ve výši 185,71 tis. Kč 
na odstraňování následků povodně, dotaci ve výši 4.261,26 tis. Kč na výkon agendy sociálně 
právní ochrana dětí, dotaci ve výši 180,00 tis. Kč na zajištění bydlení azylantů, dotaci na 
pěstounskou péči ve výši 756,00 tis. Kč, dotaci ve výši 100,00 tis. Kč na projekt EFEKT 2013, 
dotaci ve výši 210,00 tis. Kč na podporu bydlení při živelní pohromě a dotaci na projekt Efek-
tivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši 1.627,29 tis. Kč
Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla v rozpočtu MČ Praha 9 dotace ve 
výši 128.117,00 tis. Kč. Z rozpočtu HMP obdržela MČ dotaci na údržbu plastik ve výši 32,40 
tis. Kč, dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga ve výši 525,90 tis. Kč, v rámci pro-
gramu J5 dotaci pro poskytovatele pečovatelské služby ve výši 312,0 tis. Kč, dotaci na pro-
jekty specifické primární prevence pro školy ve výši 65,00 tis. Kč, dotaci na protidrogovou 
politiku ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 300,0 tis. Kč, 
dotaci na prevenci kriminality pro Klub Harfica ve výši 120,00 tis. Kč dotaci na aktivity v 
oblasti sociálních služeb ve výši 50,00 tis. Kč, dotaci na Etnofest ve výši 50,00 tis. Kč, podíl 	
z provozovaných VHP a THZ ve výši 12.998,20 tis. Kč a vrácený podíl na DPPO za rok 2012 
ve výši 21.391,00 tis. Kč. 
Obce, které nemají vlastní základní školy a jejichž děti navštěvují školy na území MČ Praha 
9, převedly na účet MČ Praha 9 dotace v celkové výši 235,74 tis. Kč na úhradu nákladů spo-
jených se školní docházkou jejich dětí. Na akci Předškoláček obdržela MČ příspěvek 7,00 tis. 
Kč od MČ Horní Počernice a MČ Čakovice. 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Pro Středisko sociálních služeb obdržela městská část v rámci programu OPPA dotaci na pro-
jekt Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb ve výši 202,42 tis. Kč.
Převody z vlastních fondů 
Z hospodářské činnosti byly v roce 2013 realizovány převody ve výši 166.769,50 tis. Kč.
Z depozitního účtu bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno 1.500,17 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
Na projekt INVOLVE obdržela MČ dotaci ve výši 417,35 tis. Kč z Evropského regionálního 
rozvojového fondu.

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Ze SFŽP a fondů EU obdržela městská část dotace na spolufinancování akcí ZŠ Litvínovská 500, 
ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská a ZŠ a MŠ Na Balabence – snížení energetické náročnosti 
ve výši 3.533,84 tis. Kč a Snížení imisí na území MČ Praha 9 ve výši 2.397,13 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Běžné výdaje
Rozpočet 327.146,80 tis. Kč, skutečnost činila 299.623,35 tis. Kč, tj. 91.59 % rozpočtu. 
Nižší plnění o 8,41 %, tj. 27.523,45 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky 
vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách.

T E X T Schválený Upravený Výsledek % RU
k RU v%

5xxx 289 390,50    327 146,80    299 623,35            91,59    -           8,41    - 27 523,45    
6xxx 164 000,00    167 465,90    139 829,76               83,50    - 16,50    - 27 636,14    

Celkem výdaje 453 390,50    494 612,70    439 453,11            88,85    - 11,15    - 55 159,59    

v tisících Kč
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Přehled dle odvětví rozpočtu
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Kapitálové výdaje
Rozpočet 196.729,00 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 162.251,69 tis. Kč, tj. 82,47%. 

Přehled investičních akcí v tisících Kč
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v tisících Kč

Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 67.420,00 tis. Kč, do rezervy 
financování převedla Městská část  Praha 9 finanční vypořádání za rok 2012 se státním 
rozpočtem ve výši 213,10 tis. Kč, dorovnání výdajů roku 2012 na zajišťování agendy SPOD 
ve výši 771,4 tis. Kč, spolufinancování projektu INVOLVE z ERRF ve výši 417,4 tis. Kč, spolu-
financování ze SFŽP a fondů EU akcí ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská 
a ZŠ a MŠ Na Balabence ve výši 3.533,80 tis. Kč a Snížení imisí na území MČ Praha 9 ve výši 
2.397,2 tis. Kč. Prostředky ve výši 267,10 tis. Kč zapojila Městská část Praha 9 na odvod 
finančního vypořádání za rok 2012 s rozpočtem hl.m.Prahy a z FRR zapojila 866,00 tis. Kč 	
na výkup pozemku. Skutečnost dosáhla výše - 96,48 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem na účtech 
k 1.1.2013 a k 31.12.2013. 
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Výsledek hospodaření
V rozpočtu plánované výdaje o 61.220,20 tis. Kč přesahují plánované příjmy, tyto výdaje 
jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2013 vykazu-
je přebytek ve výši 96,48 tis. Kč, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti 
plánovanému financování rozpočtu zlepšen o 61.316,68 tis. Kč. V plnění rozpočtu běžných 	
i kapitálových výdajů u všech kapitol je vykázána úspora nebo přiměřené čerpání, nečerpaná 
rezerva rozpočtu běžných výdajů činí 17.109,90 tis. Kč a kapitálových výdajů 29,00 tis. Kč. 
Úspora běžných výdajů činí 27.523,45 tis. Kč a kapitálových výdajů 27.636,14 tis. Kč. Plnění 
příjmů je oproti rozpočtu vyšší o 6.157,09 tis. Kč.

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

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provozují školní 
jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka dostávají dotace na velké opravy, ostat-
ním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ.
Pro posílení finančních 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. 

v tisících Kč
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Mateřské školy

v tisících Kč
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Divadlo Gong - kulturní a vzdělávací centrum

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, Klubu romské mládeže a pečovatelské 
služby. Jsou prováděny koupele, pedikúry a praní prádla a rozvoz obědů pečovaným oso-
bám i o víkendech. Dále provozuje služby pro cizí firmy a služby pro obyvatele, pronájmy 
apod. V roce 2012 otevřela Alzheimer centrum v objektu Hejnická pro občany s uvedeným 
onemocněním, tento provoz organizace také zabezpečuje.
Dotace z EU na vzdělávání zaměstnanců – na rozpočet 1.000,0 Kč převedl MHMP 202,0 tis. 
Kč.

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 146.320 tis. Kč. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravot-
ních výkonů a výkonů lékárny.
Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku 143.612 tis. Kč a to zejména za 
nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů. 
Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši 2.708 tis. Kč.

Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno 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 2013 byl provoz dotován z prostředků 
Polikliniky Prosek a.s. ve výši 1.668 tis. Kč na pokrytí rozdílu mezi výnosy (1.279 tis. Kč) 	
a náklady (2.947 tis. Kč).

Devátá rozvojová, a.s.
Mezi hlavní činnosti společnosti patří vydavatelské a nakladatelské činnosti, vedení účetnictví 
obchodním firmám, provozování parkovišť a pořádání kulturních akcí. 

v tisících Kč

v tisících Kč
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Do vydavatelských a nakladatelských činností se řadí vydávání měsíčníku Devítka. Do činnosti 
vedení účetnictví obchodním firmám patří vedení účetnictví Deváté energetické, s.r.o., Garážím 
Lovosická, s.r.o. a společnosti Hortus správa zeleně, s.r.o.. Dále společnost provozuje dvě 
parkoviště. Jedno u Polikliniky Prosek a.s., a druhé ve Skloněné ulici. Společnost spravuje 
budovu v ulici Jablonecká 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 2013. Z uvedené do-
tace uhradila fi. ELTODO, s.r.o. 4249 tis. Kč za spotřebovanou elektrickou energii a fi. Hortus 
správa zeleně, s.r.o. uhradila 97,00 tis. Kč za úklid.
Celkové náklady společnosti za rok 2013 jsou 7.175,97 tis. Kč. Tyto náklady se skládají 
převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2013 jsou 7.294,64 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny 
hlavně prodejem služeb.
Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2013 zisku 118,67 tis. Kč.

Společnost Devátá rozvojová a.s. je vlastníkem 60,5% podílu ve společnosti Devátá ener-
getická s.r.o., která vyrábí a prodává tepelnou energii pro objekty Městské části Praha 9 	
a obchodní společnosti. 

Společnosti s ručením omezeným
Devátá energetická s.r.o.
Mezi hlavní činnosti patří výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající 
licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 
50 kW, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel, provádění staveb, jejich změn 	
a odstraňování. 
Společnost provozuje 19 výměníkových stanic a 17 plynových kotelen. 
Celkové náklady společnosti za rok 2013 jsou 55.007,79 tis. Kč. Tyto náklady se skládají 
převážně z nákupu tepla a služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2013 jsou 55.846,16 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny 
hlavně prodejem tepla.
Společnost Devátá energetická, s.r.o. dosáhla za rok 2013 zisku 838,37 tis. Kč.

Garáže Lovosická s.r.o.
Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa budovy v objektu 
vícepodlažní garáže v Lovosické ulici. 
Celkové náklady společnosti za rok 2013 jsou 966,96 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně 
z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2013 jsou 544,07 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně 
z tržeb z prodeje služeb.
Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2013 ztráty 422,89 tis. Kč.

Hortus správa zeleně s.r.o.
Předmětem činnosti společnosti jsou především zahradnické práce a drobné stavební práce.
Obchodní společnost HORTUS správa zeleně s.r.o., vykázala za zdaňovací období roku 2013 
kladný hospodářský výsledek před zdaněním ve výši  1,296 tis. Kč.  Po zdanění se jedná 	
o zisk ve výši Kč 1,089 tis. Kč. Náklady činily 32.544 tis. Kč a výnosů společnost dosáhla ve 
výši 33.633 tis. Kč.
Společnost eliminovala počáteční ztrátu v průběhu druhé poloviny roku 2013. Tato skutečnost 
se pravidelně opakuje a to především  vzhledem k předmětu podnikání společnosti. V průběhu 
prvních třech až čtyřech měsíců roku společnost provádí svojí činnost v menším rozsahu 	
a postupem času se její činnost v daném roce čím dál více rozvíjí. Rok 2014 představuje 
vzhledem k příznivému počasí výjimku.
V průběhu roku 2013 jednatelé přijali takové opatření, aby byly zajištěny finanční prostředky 
na počátek dalšího roku, z kterých mohou hradit běžný provoz společnosti. Důsledným 
hlídáním provozních nákladů došlo oproti minulému roku k  snížení výkonové spotřeby 	
s porovnáním k výkonům o 875tis Kč, což ve svém výsledku znamenalo narovnání finančního 
propadu, který vznikl v roce 2012. Tímto společnost dosáhla toho, že své závazky v co 
největší míře hradí v řádných termínech splatnosti.
Společnost v průběhu roku 2013 pořídila investice z vlastních zdrojů: 
• Sekací hlava WIEDENMANN v částce bez DPH Kč 139.500,- - dodavatel Petr Hora
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•  vybudování ústředního topení na provozovně Klíčov. Cena díla bez DPH činila Kč 
74.281,30 a dodavatelem byla obchodní společnost ELEKTROS s.r.o.

II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových 
prostředků za rok 2013
Hlavní činnost

Hospodářská/doplňková činnost

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových prostředků
Pracovníci
Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i ve zřízených příspěvkových organizacích plněn 
dle schváleného limitu pro rok 2013. Přehledy jsou zpracovány v rozdělení podle vykonávané 
práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 9) nebo doplňkovou (PO) činnost. 

Mzdové prostředky
Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních vypláceny dle zákona č. 143/1992 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Úřad m.č. Prahy 9, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum a Středisko so-
ciálních služeb vyplácejí mzdové prostředky dle schváleného limitu.
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Náklady na osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají práci pro hospodářskou činnost (ÚMČ 
Praha 9) a doplňkovou činnost (PO) jsou účtovány v nákladech hospodářské nebo doplňkové 
činnosti.

III. Účelové fondy
Fond rezerv a rozvoje

Zaměstnanecký fond

IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2013
Přehled nákladů a výnosů
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Vedlejší hospodářská činnost
Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména budov zák-
ladních 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 nák-
lady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu a kteří zabezpečují a kontrolují zpracování 
agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří úhrady správcovské firmě TOM-
MI holding s.r.o.  za spolupráci při realizaci prodejů bytových jednotek na základě mandátní 
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 firma 
TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů – obvod Prosek a ob-
vod Libeň. 
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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 
firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. Největší výnosy jsou 	
z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.
Domovní bytový fond – správní obvod Prosek

Náklady byly zhruba čerpány podle UR.
Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce:

Domovní bytový fond – správní obvod Libeň

Vyšší náklady byly u oprav bytů po vyklízení, kde bylo nezbytně nutno je rychle připravit pro 
nové nájemce. Celkem byl UR ve výši 30.625 tis. Kč, náklady byly ve výši 30.459 tis.Kč.

Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce:

v tisících Kč

v tisících Kč

v tisících Kč
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Společenství vlastníků bytových jednotek
Výdaje Na SVJ – plán  7.000tis. Kč – čerpáno 5,571,2tis.Kč tj.79,6%.

Vlastní správa
Kotelny

VO – 100,0
Plán 3,500,7tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 3.441,2tis. Kč, tj. 98,3% 
Plán 300tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 63,0tis. Kč tj. 21,0%.  

Náklady spojené s nebytovými objekty:
Pronajaté školy – náklady
Plán 50tis.Kč – pojištění budov  – čerpáno 52,2tis. Kč, tj,104,4%.
Plán 200tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 176.6tis. Kč tj. 88,3%
Plán 300tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 321.9tis. Kč, tj.107,3
(plnění je vč. škodné události v MŠ Kytlická 757, která byla zvětší části hrazena pojiš-
ťovnou).

Nebytové objekty – velké opravy

Plán 800tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 853,1tis. Kč , tj.106,6%. 
(vyšší náklady byly způsobeny odstraněním havárií kotlů Ocelářská 1360 a  elektroinstalace 
Litvínovská 500 na konci roku) 
Plán 500tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno 577,4tis. Kč, tj. 115,8%. 
(náklady byly vyšší z důvodu zadání posudků – průkaz energetické náročnosti stavů budov 
rovněž na konci roku)
Plán 175tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 156,5tis. Kč, tj. 89,4%. 

ZŠ – velké opravy

Plnění je na 99,9%.
Plán středních oprav SO – 3.731tis. Kč – čerpáno 3.581,2tis. Kč tj. 96,0%.
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Prodeje bytů 
 ostatní náklady – plán 1.200tis. Kč – čerpáno  899,7tis. Kč tj. 75,0%                          
  odměna za prodej – plán 1.000tis. Kč – čerpáno 609,9tis. Kč tj.61,05%

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

Vlastní správa
Realitní činnost	
Plán 1.000tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 830,2tis. Kč, tj. 83,0%.    
Plán 1.600tis. Kč – daň z převodů – čerpáno 2,082,1tis. Kč, tj. 130,1.
/daň z převodů nemovitostí byla vyšší z důvodu více prodaných bytů než se předpokládalo/

Bytové oddělení
Plán 100tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 8,8tis. Kč, tj. 8,8%.

Odvody do HČ
Plán 165.586.000,-Kč –  převedeno165.586.000,-Kč tj. 100%
Osobní výdaje pracovníků byly refundovány ve výši 10,147.495,- Kč,
včetně finančního vypořádání za rok 2012  ve výši 211.676,- Kč.

Odpisy
Plán:   Prosek.                 9.271tis. Kč         Skutečnost: 8.159 tis. Kč
          Libeň                   7.151                                       4.190
          Kotelny                  787                                           330                                  
          Škol.pron.           2.114                                        1.156
          Nebyt. domy       5.440                                        4.727
          3x ZŠ              .   6.530                                        6.805
          Polikl. Prosek     5.800                                        6.504
          Celkem             37.098tis. Kč                        31.871tis. Kč

Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu 
Vymáhání dluhů za bytové prostory:
Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. Po 
neúspěšném upomenutí jsou dluhy  vymáhány na základě smluv přímo správní firmou TOM-
MI holding, s.r.o. a AK JUDr. J. Stránského. Úspěšnost skutečného vymožení dlužné částky 
závisí na existenci příjmu dlužníka a na jeho majetkových poměrech, aby bylo možno vést 
výkon rozhodnutí. Některé úhrady vyšších dluhů váznoucích na bytech  se daří řešit po vykli-
zení dlužníka převzetím dluhu, nebo jeho části, vítězem výběrového řízení na pronájem bytu 	
za  1. smluvní nájemné. Takto byly sníženy dluhy za rok 2013 o 2,789.879,- Kč.

Vymáhání dluhů za nebytové prostory /NP/:
Provozovna – Libeň
K datu 31.12.2013 je evidováno u nebytových prostor 35 neplatičů. V několika případech se 
jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná  o dluhy před žalobou nebo 
před výpovědí, popř. již po výpovědi.

Provozovna - Prosek
K datu 31.12.2013 je evidováno u nebytových prostor 19 neplatičů.

Přehled příjmů 
																																																																					Plán:                      Splaceno k 31.12.2013  
Příjem z nájmu : školy pron.-                        2.509tis. Kč               2.586tis. Kč tj. 103,1%
                         ZŠ školy    -                        1.500tis. Kč              1.500tis. Kč tj. 100,0% 
                         garáže Lovosická –                 900tis. Kč                  963tis.Kč tj. 107,0%
                         rekreace –                             526tis. Kč                  571tis.Kč tj. 108,6%
                         domy-prostory    -               2.413tis. Kč              2.784tis. Kč tj. 115,4%
                         pozemků   -                        9.059tis. Kč              9.714tis. Kč tj. 107,2%
                         rekl. plochy+antény –          4.300tis. Kč              5.142tis. Kč tj. 119,6%
                         ubytovny  -                         5.780tis. Kč              6.480tis. Kč tj. 112,1%
                         Poliklinika Prosek  -              6.000tis. Kč              6.000tis. Kč tj. 100,0%
Prodeje:             nemovitosti  -                      1.160tis. Kč              1.398tis. Kč tj. 120,5%
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                        byty -                               68.513tis. Kč           75.288,0tis. Kč  tj. 109,9%
                        volné byty + vestavby –     32.844tis. Kč           47.823,0tis. Kč  tj.     6%
kultura –                                                       700tis. Kč                 740,8tis. Kč tj. 105,8%
akce školství –                                                100tis. Kč               100,0tis. Kč tj. 100%. 

V. Finanční vypořádání za rok 2013
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy

PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013
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Rozpis:
Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státního rozpočtu pol. 4111 
- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Dotace na volbu prezidenta ČR byla poskytnuta ve výši 1.338.650,00 Kč, skutečné výdaje 
činily 2.552.169,58 Kč, MČ žádá o dorovnání ve  výši 1.213.519,58 Kč.
Na volby do Poslanecké sněmovny PČR obdržela MČ dotaci ve výši 1.302.160,00 Kč, výdaje 
na zajištění průběhu voleb činily 2.461.434,86 Kč, MČ žádá dorovnání ve výši 1.159.274,86 
Kč.
Na odstraňování následků povodně obdržela MČ dotaci ve výši 185.706,00 Kč, MČ použila 
prostředky na pokrytí prvotních výdajů a nezbytná opatření při řešení krizové situace 	
po vytrvalých deštích v červnu 2013.

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na zajištění agendy sociálně-právní ochrany 
dětí v celkové výši  4.261.255,00 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 
na zajišťování této agendy a provozních výdajů dle průměrného počtu pracovníků. Celkové 
výdaje za rok 2013 na výkon této agendy činí 4.904.956,36 Kč. Výdaje MČ Praha 9 na výkon 
této agendy převyšují poskytnutou dotaci o 643.701,36 Kč. 
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Městské části Praha 9 byly poskytnuty dotace pro 2 azylanty v celkové výši 180.000,00 Kč. 
Z prostředků byly uhrazeny nájmy ve výši 126.000,00 Kč a na městskou infrastrukturu bylo 
použito 46.000,00 Kč. K nedočerpání dotace došlo z důvodu odstěhování jednoho z azylantů 
k 1.12.2013 z Městské části Praha 9. Vrácena byla částka ve výši 8.000,- Kč (6 tis. + 2 tis. 
Kč).
V rámci projektu EFEKT 2013 obdržela MČ dotaci 100.000,00 Kč, z této částky vrací 33,00 
Kč. Prostředky byly vynaloženy na přípravu energeticky úsporných projektů řešených meto-
dou EPC.
Na podporu bydlení při živelní pohromě obdržela MČ dotaci 210.000,00 Kč. Z podpory byly 
občanům postiženým povodní poskytnuty prostředky na základě předložených dokladů 	
o škodě.

Na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa obdržela MČ dotaci ve výši 
1.627.294,40 Kč, z těchto prostředků bylo vyčerpáno 773.098,04 Kč na osobní výdaje, stu-
die a služby, zbývající prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2014.

Z dotace na výkon pěstounské péče, kterou obdržela MČ ve výši 756.000,00 Kč, byly vypla-
ceny 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 2013 byly ve výši 338.119,00 Kč
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Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2013 ze státního rozpočtu  
na projekty financované v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dotace v rámci programu OPŽP byly použity k záměně zdrojů financování akcí, protože 
prostředky byly původně uvolněny pro realizaci akcí z rozpočtu MČ Praha 9.
Na projekt Snížení imisní náročnosti obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši 133.174,00 Kč 	
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a z fondů EU 2.263.958,00 tis. Kč. Prostředky se týkaly výdajů roku 2013 na spolufinancová-
ní pořízení speciálního stroje pro čištění veřejných komunikací.
Na akce ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská, ZŠ a MŠ Na Balabence 
– snížení energetické náročnosti obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši 196.324,17 Kč a z fondů 
EU 3.337.511,00 tis. Kč. Na spolufinancování akcí se roku 2013 týkaly prostředky ve výši 
3.178.717,53 Kč, a roku 2012 prostředky ve výši 355.117,64 Kč.

Na projekt INVOLVE – Zapojení soukromého sektoru do managementu mobility obdržela 
MČ dotaci z Evropského regionálního rozvojového fondu ve výši 417.350,02 Kč, dotace byla 
použita k záměně zdrojů spolufinancování uvedené akce v roce 2012.
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Z dotace na financování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši 312.000,00 
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 65.000,00 Kč převedla MČ Praha 9 Zák-
ladní škole Litvínovská 500, škola finanční prostředky použila na preventivní programy „Quo 
vadis“.
Z účelové dotace na protidrogovou politiku ve výši 50.000,00 Kč byly financovány aktivity 
primární prevence.  
Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na údržbu plastik ve výši 32.400,00 Kč byla 
použita na opravu a údržbu plastik.
Z dotace na zkoušky ZOZ vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši 221.053,00 Kč.
Dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga převedla MČ Praha 9 Mateřské škole Novobor-
ská, Základní škole Novoborská, Základní škole Litvínovská 600 a Základní škole Litvínovská 
500 v celkové výši 525.900,00 tis. Kč.
Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica obdržela MČ 
Praha 9 dotaci ve výši 20.000,00 Kč. Celkové výdaje činily 37.056,00 Kč.
Projekt Bezpečné prázdniny s Harfikou byl z rozpočtu hl.m.Prahy podpořen částkou 100.000,00 
Kč, celkové výdaje dosáhly částky 126.458,00 Kč. 
Na finanční zajištění akce Etnofest obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl.m.Prahy dotaci ve výši 
50.000,00 Kč. Prostředky byly použity na uvedený účel.
Městská část obdržela dotaci na sociální služby na lokální úrovni ve výši 50,00 tis. Kč. Vzhle-
dem k tomu, že pro čerpání těchto prostředků neměla MČ odpovídající použití, vrací celou 
dotaci zpět.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů  
a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98)
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Z prostředků z účelových dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
zařízení, které MČ obdržela v roce 2013 a koncem roku 2012 v celkové výši 7.250.100,00 Kč,	
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 byly během roku 2013 poskytnuty sportovním organizacím pro děti a mládež prostředky 	
v úhrnné výši 3.844.100,00 Kč. Zbývající prostředky ve výši 3.406.000,00 Kč budou použity 
v roce 2014 na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území 
městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže regis-
trované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a ji-
ných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 ( UZ 98, 1/2 RO 8042, 2/2 RO 8052)	

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
zařízení, byla část ve výši 4.623.119,14 Kč použita pro školství, sociální záležitosti a kulturu, 
zbývající část prostředků ve výši 3.773.080,86 Kč bude použita v roce 2014 na kulturu, 
školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů  
a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04
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Prostředky z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
zařízení určené na sport ve výši 1.146.000,00 Kč budou použity v roce 2014 na podporu 
sportu.

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2013

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši 4.464,50 Kč. 
Ostatní odvody byly realizovány během roku.

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání 	
za rok 2013. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Minis-
terstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání 
za rok 2013 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/5/2014 ze dne 15. 1. 2014.	
Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně 
prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.

Z výše uvedených příloh k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu 
městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k od-
souhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. 
m. Prahy za rok 2013:

Městská část Praha 9 

1. o d v e d e  v rámci finančního vypořádání  c e l k e m   352 881,50  Kč
z toho:

     a) do státního rozpočtu  c e l k e m   77 364,00 Kč
-  vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2013 resortními ministerstvy 	
 a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213)   77 364,00 Kč 

     b) do rozpočtu hlavního města Prahy  c e l k e m  275 517,50 Kč
-  vratka účel.prostř. poskytnutých
 v průběhu r.2013 (pol. 4121,4221)  271 053,00 Kč 
-  doplatky podílu místních poplatků      4 464,50 Kč 

2. o b d r ž í  při fin. vypořádání celkem                     4 199 794,44 Kč
	
 a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem       2 372 794,44 Kč
 dokrytí vynaložených nákladů na volby do PS PČR  (ÚZ 98071) 1 159 271,86 Kč
 dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) 1 213 519,58 Kč 

 b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem           1 827 000,00 Kč
-  podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2013
z toho: 
 činnost nestátních neziskových organizací 
 zajišťující sportovní výchovu mládeže       456 700,00 Kč
 kultura, školství, zdravotnictví, soc. oblast      913 500,00 Kč
 podpora sportu          456 800,00 Kč
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Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek 	
na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskyt-
nuté dotaci ve výši 643 701,36 Kč na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na 
činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem 
za rok 2013.

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 2013 a nebyly shledány rozdíly.

Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující:
Základní škola Litvínovská 500	
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.392,43 Kč, z doplňkové činnosti 
297.198,10 Kč. Celkový objem 298.590,53 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ………….172.581,42 Kč
fond rezervní …………126.009,11 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škole ponechány k použití v roce 2014 nedočerpané prostředky na vzdělávání pedagogů 
ve výši 21.000,- Kč a na výuku angličtiny 12.800,00 Kč z minulých let v RF, a z roku 2013 
nedočerpané prostředky na osobní výdaje asistenta pedagoga ve výši 3.063,75 Kč a na 
výuku angličtiny 79.800,00 Kč
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky z investičních dotací…     ……43.526,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Litvínovská 600
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 0 Kč, z doplňkové činnosti 364.983,19 Kč. 
Celkový objem 364.983,19  Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……………291.900,00 Kč
fond rezervní …..………..73.083,19 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané neinvestiční příspěvky………………………21.300,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Novoborská 371
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 152.806,03 Kč, z doplňkové činnosti 
44.183,00 Kč. Celkový objem 196.989,03. k tvorbě fondů:
fond odměn …….............58.551,00 Kč
fond rezervní ………….138.438,03 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škole ponechány k použití v roce 2014 nedočerpané prostředky na výuku angličtiny 123.800,00 
Kč, ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Špitálská 789
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 341.939,56. Kč, z doplňkové činnosti 
219.421,50 Kč. Celkový objem 561.361,06 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …...………400.000,00 Kč
fond rezervní …... ……161.361,06 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škole ponechány k použití v roce 2014 nedočerpané prostředky na plavání ve výši 50.000,- Kč 
škola odvede zřizovateli nedočerpané neinvestiční příspěvky………………………63.400,00 Kč
a nedočerpané prostředky z investiční dotace……………………………….…………64,00 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 230.581,35 Kč. 
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Celkový objem ………..230.581,35 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ….…………80.000,00 Kč
fond rezervní ….. ……..150.581,35 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………265,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Kovářská
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 349.446,32 Kč, doplňková činnost nebyla reali-
zována.
Celkový objem 349.446,32 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………190.000,00 Kč
rezervní fond …… ..159.446,32Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Nevyčerpané účelové prostředky určené na revize (9.526,- Kč) a opravu (nátěr) severní části plotu 
mateřské školy (20.400,- Kč) ponechány mateřské škole k použití na stejný účel v roce 2014.
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………10.000,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Litvínovská 
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 132.758,39 Kč, z doplňkové činnosti 
15.636,00 Kč. Celkový objem 148.394,39 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………100.000,00 Kč
rezervní fond …….…48.394,39 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………94,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Novoborská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 275.418,08.Kč, z doplňkové činnosti 
17.520,00 Kč. Celkový objem 292.938,08 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………150.000,00 Kč
rezervní fond …….…142.938,08 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté na znovuzprovoznění prostor po havárii top-
ného systému ve výši 67.273,- Kč ponechány mateřské škole k použití na stejný účel v roce 
2014.
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………1.212,53 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Pod Krocínkou
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 60.653,34 Kč, z doplňkové činnosti je 1.000,00 Kč. 
Celkový objem 61.653,34 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………10.500,00 Kč
rezervní fond ……..…51.153,34 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Nevyčerpané účelové prostředky na servis výtahů (832,50 Kč)  ponechány mateřské škole 	
k použití na stejný účel v roce 2014
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………61,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Šluknovská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 129.517,90 Kč, z doplňkové činnosti 
17.868,00 Kč. Celkový objem 147.385,90 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………29.644,00 Kč
rezervní fond ………117.741,90 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………836,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ U Nové školy
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 348.025,12 Kč, z doplňkové činnosti 
18.060,00 Kč.
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Celkový objem 366.085,12 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………..…250.000,00 Kč
rezervní fond …...……116.085,12 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté na údržbu pískovišť a hřišť ve výši 19.000,- Kč  	
a na revize ve výši 7.257,20 Kč ponechány mateřské škole k použití na stejný účel v roce 2014.	
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ U vysočanského pivovaru
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 348.418,89 Kč, z doplňkové činnosti 14.704,00 Kč. 
Celkový objem 363.122,89 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………280.000,00 Kč
rezervní fond …...……83.122,89 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………1.040,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Veltruská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 277.590,93 Kč, z doplňkové činnosti 
41.876,00 Kč. Celkový objem 319.466,93 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………200.000,00 Kč
rezervní fond …..........119.466,93 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………1.133,45 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Kytlická
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 239.826,58 Kč, doplňková činnost nebyla 
realizována.
Celkový objem 239.826,58 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………    …143.896,00 Kč
rezervní fond …….........95.930,58 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………60.000,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum
Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 6.361,65 Kč.
Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 339.310,84 Kč a je rozdělen takto:.
Pokrytí ztráty z hlavní činnosti …………6.361,65 Kč 
Fond odměn  …………………………. 66.600,00 Kč
Fond rezervní …………….………….. 266.349,19 Kč

Středisko sociálních služeb
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 1.197.053,88 Kč, v doplňkové činnosti 
bylo dosaženo zisku 296.490,61 Kč. 
Celkový objem 1.493.544,49 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …...……..……1.194.830,00 Kč
fond rezervní ……. …… …….298.714,49 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
organizace odvede zřizovateli nedočerpané účelové investiční prostředky……………740,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizací a rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku do fondů

v tisících Kč
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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 2013. Z uvedené 
dotace vyčerpala 52.488,00 Kč na úhrady elektrické energie a 97.000,00 Kč za úklid
organizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpané prostředky…………………512,00 Kč

Ostatní finanční vypořádání
Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
  - vyrovnání výdajů z konce roku  1.256.297,02 Kč
 - dorovnání tvorby         30.200,00 Kč
	
Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům
Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců 
za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních 
výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku 
hospodaření. Nedočerpané 
prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve vý-
platách na prosinec 2013 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 687,34 tis. Kč méně než činil 
plán, z toho: 
 - nevyčerpané osobní výdaje 
  – hlavní činnost      917.351,00 Kč
              - projekt INVOLVE            20.427,00 Kč
   - projekt CITY REGIONS        18.750,00 Kč
  - projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS        368,00 Kč
 - nevyplacené mzdy v pokladně       19.395,00 Kč
 - převod zůstatku pokladny OOS        2.000,00 Kč 
 - osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti    290.956,00 Kč
	
Vypořádání převodů finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje
V roce 2013 na financování investic bylo převedeno …………...…60.866.000,00 Kč
Profinancovaná částka………………………………………………..........…….53.627.222,01 Kč
Zůstatek……………………………………………………………………                   7.238.777,99 Kč

Vypořádání příjmů z reklam
Městská část Praha 9 uzavřela v roce 2013 smlouvy o poskytování reklamních a propagačních 
služeb se společností Vojenská zdravotní pojišťovna ČR a Pivovar Ferdinand.
Platby, které přišly v závěru roku 2013, nebyly převedeny do hlavní činnosti, částky jsou 
uvedeny bez DPH.

VOZP pro IZS   15 000,00 Kč 
Pivovar Ferdinand    25 000,00 Kč
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Celkem    40 000,00 Kč
DPPO       7 600,00 Kč
Čistý příjem z reklam  32 400,00 Kč
	 	 	 	 											
Jedná se o reklamní kampaň, kterou pro tyto společnosti v průběhu roku zajišťovalo Oddělení 
kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturních akcích.
Protože se jedná z pohledu městské části o příjmy zdaňované činnosti, jsou tyto příjmy 	
v účetnictví hospodářské činnosti. Z hospodářské činnosti je prováděna i úhrada daně 	
z příjmů právnických osob, kterou je povinována městská část z čistého výnosu i těchto 
akcí.
Vzhledem k tomu, že nasmlouvanou činnost pro výše uvedenou společnost provádí Oddělení 
kultury, mládeže a tělovýchovy, je třeba výslednou částku ve výši 32.400,00 tis. Kč (po 
odečtení DPPO) převést z hospodářské činnosti do hlavní činnosti roku 2014 a to na posílení 
rozpočtu kapitoly Kultura na provádění kulturních akcí. Tyto finanční prostředky byly určeny 
na zkvalitnění kulturního programu a služeb na akcích KMT.

Ostatní finanční vypořádání
Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
  - vyrovnání výdajů z konce roku  1.256.297,02 Kč
 - dorovnání tvorby         30.200,00 Kč

Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům
Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců 
za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních 
výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku 
hospodaření. Nedočerpané 
prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět do rozpočtu. Ve vý-
platách na prosinec 2013 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 687,34 tis. Kč méně než činil 
plán, z toho: 
 - nevyčerpané osobní výdaje 
  – hlavní činnost             917.351,00 Kč
              - projekt INVOLVE         20.427,00 Kč
   - projekt CITY REGIONS       18.750,00 Kč
  - projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS       368,00 Kč
 - nevyplacené mzdy v pokladně        19.395,00 Kč
 - převod zůstatku pokladny OOS       2.000,00 Kč 
 - osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti   290.956,00 Kč

Vypořádání převodů finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje
V roce 2013 na financování investic bylo převedeno ……………. ………60.866.000,00 Kč
Profinancovaná částka………………………………………………................…….53.627.222,01 Kč
Zůstatek…………………………………………………………………...........................7.238.777,99 Kč

Vypořádání příjmů z reklam
Městská část Praha 9 uzavřela v roce 2013 smlouvy o poskytování reklamních a propagačních 
služeb se společností Vojenská zdravotní pojišťovna ČR a Pivovar Ferdinand.
Platby, které přišly v závěru roku 2013, nebyly převedeny do hlavní činnosti, částky jsou 
uvedeny bez DPH.

VOZP pro IZS   15 000,00 Kč 
Pivovar Ferdinand    25 000,00 Kč
Celkem    40 000,00 Kč
DPPO       7 600,00 Kč
Čistý příjem z reklam  32 400,00 Kč

Jedná se o reklamní kampaň, kterou pro tyto společnosti v průběhu roku zajišťovalo Oddělení 
kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturních akcích.
Protože se jedná z pohledu městské části o příjmy zdaňované činnosti, jsou tyto příjmy 	
v účetnictví hospodářské činnosti. Z hospodářské činnosti je prováděna i úhrada daně 	
z příjmů právnických osob, kterou je povinována městská část z čistého výnosu i těchto 
akcí.
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Vzhledem k tomu, že nasmlouvanou činnost pro výše uvedenou společnost provádí Oddělení 
kultury, mládeže a tělovýchovy, je třeba výslednou částku ve výši 32.400,00 tis. Kč (po 
odečtení DPPO) převést z hospodářské činnosti do hlavní činnosti roku 2014 a to na posílení 
rozpočtu kapitoly Kultura na provádění kulturních akcí. Tyto finanční prostředky byly určeny 
na zkvalitnění kulturního programu a služeb na akcích KMT.

Rekapitulace finančního vypořádání 
Zdroje:
Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF)   2.372.794,44 Kč
Vypořádání s rozpočtem HMP - doplatek podílu na odvodu z loterií  1.827 000,00 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ    204.183,98 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu VV         978.291,00.Kč
Vypořádání příjmů z reklam            32.400,00 Kč
Zdroje celkem                5.414.669,42 Kč
Potřeby:
Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF)        77.364,00 Kč
Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP       271.053,00 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP          4 464,50 Kč
Potřeby celkem            352.881,50 Kč 
Rozpočtová opatření roku 2014 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013
Navýšení objemu příjmů - převod do rezervy rozpočtu:
Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ         204.183,98 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu – nedočerpané mzdy 12/13     917.351,00 Kč
Vypořádání zůstatku pokladny OOS              2.000,00 Kč
Převod k navýšení rozpočtu ostatních výdajů
Vypořádání depozitního účtu do rozpočtu nevyplacených mezd        19.395,00 Kč
Vypořádání příjmů z reklam z hospodářské činnosti do rozpočtu OKMT       32.400,00 Kč
Vypořádání depozitního účtu – projekt INVOLVE          20.427,00 Kč
  projekt City regions            18.750,00 Kč
  projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná VS      368,00 Kč
Celkem           1.214.874,98 Kč
Převod z účtu ZF na ZBÚ:
Vyrovnání výdajů z konce roku         1.256.297,02 Kč
Převod ze ZBÚ na  účet ZF:
Vyrovnání tvorby z konce roku              30.200,00 Kč
Převod z účtu hospodářské činnosti na ZBÚ:
Převod příjmů z reklam               32.400,00 Kč
Převod ze ZBÚ na  účet FRR
Převod neprofinancovaných prostředků        7.238.777,99 Kč
Mimorozpočtové prostředky
Převod z hospodářské činnosti na depozitního účtu:
Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2013            290.956,00 Kč

Vyhodnocení činnosti exekutora ekonomického odboru za rok 2013
Za období od 1.1. 2013 do 31.12 .2013 bylo exekutorem provedeno celkem 524 pokusů 	
o výkon rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla  bylo ukončeno realizací 113 exekučních spisů 
a  vymožena celková částka 305 628,-Kč
V roce 2013 bylo vedeno 43 exekučních spisů, kdy dlužníci splácí podle stanoveného splátk-
ového kalendáře. Dále bylo vedeno 210 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 2013 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
Devítka má novou mateřskou školu  
pro 52 dětí
Dobrá věc se podařila. Praha 9 má novou mateřskou školu. Vznikla přestavbou 
části Základní školy Na Balabence, a to nejen ve velmi krátké době, ale také velmi 
úsporně. 

Slavnostní otevření dvou tříd nové mateřské školy v budově Základní školy a Ma-
teřské školy Na Balabence se uskutečnilo v pondělí 11. února 2013.
„Při přestavbě přízemí základní školy na školu mateřskou věnovala městská část 
mimořádnou pozornost nejen rychlosti, školka byla totiž zkolaudována za pět 
měsíců od zahájení stavby, 
ale také maximální úspornos-
ti a efektivitě vynaložených 
financí. Náklady na stavbu 
dvou tříd pro 52 dětí činily 3,6 
milionu korun, čili jedno mís-
to investičně stálo 70 tisích 
korun. Další milion obdržela 
školka jako účelovou dotaci na 
vybavení, hračky, dekorace a 
nábytek do tříd i do jídelny,“ 
uvedla radní pro školství Zu-
zana Kučerová. 
Slavnostního aktu se zúčastnili 
radní pro školství hl. m. Prahy 
Helena Chudomelová, star-
osta městské části Jan Ja-
rolím, radní pro školství Zu-
zana Kučerová, ředitelka ZŠ 
a MŠ Na Balabence Božena 
Žižková, zástupce starosty 
Prahy 9 Marek Doležal, předsedkyně školské komise Alena Fimanová, ředitel od-
boru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy Jiří Pilař, vedoucí odboru 

školství a evropských fondů 
MČ Praha 9 Martin Odehnal 	
a další zastupitelé a hosté. 
Školku bylo možné otevřít 	
v únoru také díky finanční 
pomoci Magistrátu hlavního 
města Prahy, který poskytl fi-
nance na platy zaměstnanců. 
Jinak by se školka otevírala 
až ve standardním termínu 	
v září 2013.
Po úvodním proslovu násle-
dovalo přestřižení pásky a 
slavnostní přípitek dětským 
šampaňským s přítomnými 
rodiči a hosty. Atmosféru 
výjimečného okamžiku pod-

trhly děti z přípravných tříd, které zazpívaly pěkné písničky. Mezi hosty byl i RNDr. Urmin-
ský z firmy ANKABA s.r.o., který školce a základní škole věnoval dar ke zvýšení bezpečnosti 
dětí - kyslíkové inhalátory určené na jednorázové použití při záchraně lidského života 	
v nečekaných situacích.
Dvě nové třídy jsou intenzivní reakcí městské části na poptávku občanů o místech 
ve školkách. Městská část si vytyčila jako jednu ze svých investičních priorit 

Zleva: Helena Chudomelová,  Zuzana Kučerová a starosta 
Jan Jarolím při slavnostním otevření nové MŠ na Balabence

“Pokojíček” v MŠ Na Balabence
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vytvoření dostatečného počtu míst v mateřských školách. Už v září letošního roku 
se rodiče mohou těšit na dalších 287 míst. Ve výstavbě je totiž v současnosti dalších 
jedenáct tříd v MŠ U Nové školy, v MŠ U Vysočanského pivovaru a v MŠ Kytlická. 
Zápis na tato nově otevřená místa je plánován na dobu ihned po kolaudaci a zápisu 
do rejstříku škol v červnu nebo v červenci 2013.

Přehled soukromých zařízení pro předškolní 
děti na území MČ Praha 9

Děti kreslily: Zvířata – naši kamarádi
Již druhým rokem se konala výtvarná soutěž mateřských škol z devítky, zřizovaných 
městskou částí i soukromých. Ve spolupráci s MČ Praha 9 ji vyhlašuje MŠ Pod 
Krocínkou a letos bylo jejím tématem „Zvířata - naši kamarádi“.

Těžké rozhodování
Ta nejhezčí výtvarná díla, která zaslaly mateřské školy a předškolní zařízení 	
z Prahy 9, vyhodnocovala v MŠ Pod Krocínkou porota složená ze starosty devítky 
J. Jarolíma, M. Odehnala, J. Tomšů, Z. Kučerové, H. Poštulkové a ředitelky MŠ L. 
Kopecké.
„Všechna výtvarná díla nás zaujala a z mnoha krás-
ných obrázků se vybíralo jen těžko,“ usmívá se radní 
pro školství Prahy 9 Zuzana Kučerová. 

I. kategorie: 3-4 roky 
1. místo: Nicol Ševčenko - MŠ U Vysočanského pivo-
varu
2. místo: Nina Karbutová - CVČ Prosek
3. místo: Agáta Dušková - MŠ U Vysočanského pivo-
varu

II. kategorie: 5-6 let
1. místo: Tereza Špátová - MŠ Pod Krocínkou
2. místo: Veronika Rödlingová - MŠ Šluknovská
3. místo: Amálie Kalčevová - MŠ Pod Krocínkou

III. kategorie: 6-7 let 
1. místo: Jurko Choma - MŠ U Vysočanského pivo-
varu
2. místo: Valerie Jachimová - MŠ U Nové školy
3. místo: Dan Tyushka - MŠ Šluknovská
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IV. kategorie: kolektivní práce
1. místo: třída Broučci – MŠ U Vysočanského pivovaru
2. místo: modrá třída – MŠ Pod Krocínkou
3. místo: modrá třída – MŠ Pod Krocínkou

Cena starosty MČ Praha 9: MŠ U Vysočanského pivovaru - třída hvězdičky 
Cena odboru školství: Stella Pohanková - MŠ U Vysočanského pivovaru
Cena Krocínky: David  Školný – Esculenta, o.s.

Oceněné děti i jejich pedagogové převzali ceny v pondělí 20. května 2013 při 
vernisáži výstavy v Galerii 9, kde jejich výtvarná díla byla vystavena. 
Za MŠ Pod Krocínkou Libuše Kopecká - upraveno

Děti z mateřských škol
měli svou desátou olympiádu
Jubilejní desátý ročník Olympijských her mateřských škol Prahy 9 se uskutečnil 	
23. května 2013 na školní zahradě mateřské školy U Vysočanského pivovaru.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 90 dětí z devíti mateřských škol včetně 
nové školky při základní škole Na Balabence. 
Za každou školku závodilo jako každý rok deset dětí, pět kluků a pět holčiček. Děti 
se utkaly v několika disciplínách, jako je například štafetový běh, překážková dráha, 
házení kroužky na cíl, hod do dálky, pětiskok, skoky v pytli, kop na branku, výstup 
na průlezku nebo hod na pyramidu z plechovek. Vyzkoušely si tak své schopnosti 	
a sportovní dovednosti a do-
kázaly, jak všestranné umí 
být. 
Dětské olympijské hry už 
mají na devítce svou tradici 
a rok od roku se stávají více 
„profesionálními“. Neobejdou 
se bez olympijského ohně, 
který letos zapálil a přinesl 
Jiří Holeček. Celkovou atmos-
féru sportovního klání pak 
umocnila také státní hymna	
zazpívaná dětským pěveckým 
sborem z MŠ U Vysočanského 
pivovaru. 
Důležitosti celé akci také vždy 
dodává přítomnost bývalých 

sportovních celebrit, jako jsou například hokejisté 
Augustin Bubník, Josef Augusta, Jiří Holeček, nebo 
Jan Gusta Havel. Přítomen byl také zápasník ve vol-
ném stylu Karel Engel a Pavel Svojanovský, bývalý 
veslař. Všichni zúčastnění sportovci jsou držiteli ol-
ympijských medailí.
Roli komentátora a především velkého povzbuzo-
vatele dětí sehrála letos známá Klárka ze Studia 
kamarád, která dětem po celou dobu fandila, bavila 
je a radovala se s nimi z jejich úspěchů. 
A úspěšní byli opravdu všichni. Všechny děti si 
z olympiády odnesly zlaté medaile a diplomy, ale 
především dobrý pocit a spoustu zážitků na krásné 
sportovní dopoledne. 
1. místo: obhájila MŠ U Vysočanského pivovaru
2. místo: MŠ Litvínovská
3. místo: MŠ Pod Krocínkou Š
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Kouzelný svět – nová mateřská školka  
ve Vysočanech
Ve Vysočanech v Nemocniční ulici v místě, kde dříve sídlila pošta, vznikla během 
několika posledních měsíců nová soukromá mateřská škola. Budovu provozo-
vatelce tohoto předškolního zařízení pronajala Městská část Praha 9. Název školky 
- Kouzelný svět - výstižně charakterizuje nejen její prostor, ale také její obsahovou 
náplň.
„Jsme hravá a kouzelná školka pro děti od 2 do 6 let,“ říká ředitelka mateřské školy 
Nina Quittnerová. 
Mateřská školka Kouzelný svět je otevřena celoročně, v pracovních dnech 	
od 8 do 18 hodin, po dohodě s rodiči, kteří potřebují na víkend odjet také v sobotu 
a neděli. 
Školka splňuje vysoké stan	
dardy péče a předškolního 
vzdělávání. Ve třídě se o děti 
starají kvalifikovaní učitelé. 
Chlapci a dívky se zde učí 
základům angličtiny, a  v pří-
padě zájmu i španělštiny, 
využívat mohou aktivity, které 
jsou jim blízké jako například 
tenis, keramika.
Cílem školky Kouzelný svět 
je poskytnout dětem v rodin-
ném prostředí takové místo, 
do kterého se budou vracet s 
radostí a odcházet šťastné. 
„Během celého dne chceme 
vaše dítě rozvíjet tempem, 
které odpovídá jeho individuál-
ním potřebám a možnostem. 
Ve všech dětech pěstujeme láskyplný vztah k rodině i kamarádům,“ konstatuje 
Nina Quittnerová a pokračuje: „V naší školce si pomáháme, podporujeme se, ex-
perimentujeme, tvoříme a smějeme se. Snažíme se o to, aby se vaše dítě naučilo 
starat nejenom o své vlastní potřeby, ale zároveň získalo povědomí o odpovědnosti 
a aktivitách, které přispívají ke společenství jako celku.“

Nová mateřská škola Kytlická se představuje
Od druhého října funguje na Proseku nová Mateřská škola Kytlická - “Dráček” 
– jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 9.	
Školka vznikla kompletní rekon-
strukcí části objektu, v němž 
sídlí soukromá základní škola. 
Za devět milionů korun získala 
Praha 9 dalších sto nových míst 
ve čtyřech třídách. 
24. října proběhla slavnost-
ní prohlídka nové mateřské 
školy za účasti představitelů 
samosprávy Městské části Pra-
ha 9, vedoucích odborů Úřadu 
Městské části Praha 9 a ředitelek 
mateřských a základních škol.
Mateřská škola Kytlická přija-
la v srpnu sto dětí, z toho 
padesát dětí je tříletých. „Díky 
mimořádně vytvořeným místům 

Ložnice v MŠ kouzelný svět
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v nových mateřských školách se Praze 9 podařilo umístit do mateřských škol na 
devítce všechny děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 9, které k 31. 8. 2013 	
dosáhly věku tří let,” uvedla radní pro oblast školství Zuzana Kučerová.
O děti pečuje osm učitelek, z toho dvě mají vystudovanou speciální pedagogiku, 	
a dále pět provozních zaměstnanců. Mateřská škola má možnost využívat gymnas-
tický sál, který je společný pro školku a soukromou Základní školu Spektrum, s.r.o.	
Školka je vybavena jednou interaktivní tabulí a chystá se na nákup novinky, dvou 
magic boxů - kouzelného interaktivního koberce.

Nově postavené mateřské školy otevřené v roce 2013 naleznete v kapitole 
Výstavba.

Školství - Základní školy
Představujeme pět základních škol Prahy 9
Základní škola a mateřská škola Na Balabence
Pozitivem naší školy je její multifunkčnost, především v oblasti jazykového a spor-
tovního vzdělávání, v předškolním vzdělávání dětí v přípravných třídách a zapojení 
žáků do různých mimoškolních činností. 
Výuka anglického jazyka je realizována od 1. třídy a od 3. ročníku se na výuce 
pravidelně podílí rodilí mluvčí. Další specializací je na druhém stupni zařazení 
rozšířené výuky tělesné výchovy. Tomu odpovídá i náležité zázemí, školní hřiště 	
s umělým povrchem i vybavení tělocvičen. Moderní zařízení se netýká pouze spor-
tu, ale i ostatních učeben. 
Ve škole pracujeme ve dvou 
počítačových učebnách a osmi 
učebnách vybavených inter-
aktivními tabulemi. 
Od září 2012 máme na škole 
dvě zcela zaplněné přípravné 
třídy, kde jsou děti pod 
vedením zkušených pedagogů 
připravovány na vstup do 
základního vzdělávání. Velmi 
nám také záleží na tom, jak 
naši žáci tráví volný čas. 
Škola nabízí velké množství 
zájmových kroužků - počíta-
čový, výtvarný, hra na flét-
nu, anglický jazyk, aerobik, 
vaření, míčové hry, dramat-
ický kroužek. Zvláštní pozor-
nost věnujeme žákům- cizincům, pro ně otevíráme pravidelně kroužek Čeština 
pro cizince. Výuka je obohacena i o projektové dny, tradici mají školy v přírodě 	
v Krkonoších. 
Na prezentaci školy se mohou podílet žáci prostřednictvím účasti na spor-
tovních soutěžích a kulturních vystoupeních. Z mnoha akcí bychom rádi vyzd-
vihli den otevřených dveří, školní těšení pro budoucí prvňáčky, akademii v Gongu. 
Samozřejmostí je fungování školní družiny. V nově zrekonstruované jídelně je na-
bízen výběr ze dvou jídel. Od února 2013 počítáme s otevřením dvou tříd nové 
mateřské školy. Škola disponuje plně kvalifikovaným učitelským sborem, který je 
zárukou kvalitního vzdělávání. 
Naše škola vzdělává podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem 
Škola klíč k budoucnosti, který ČŠI ohodnotila pozitivně i proto, že naším cílem je 
nejen kvalitní výuka, ale i smysluplné vyplnění volného času žáků. 
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Ředitelka školy Mgr. Božena Žižková
Základní škola Špitálská
V Základní škole Špitálská umožňujeme vzdělávání a výchovu podle ŠVP ZV Škola 
– Brána do spokojeného života. Snažíme se vytvořit u každého žáka kladný vztah 
ke vzdělávání a celoživotnímu učení, rozvíjet tvořivé myšlení a logické uvažování, 
vést žáky k samostatné a otevřené komunikaci. 
Od 1. do 9. ročníku se děti učí anglický jazyk, na druhém stupni se ve volitel-
ných předmětech rozhodují mezi německým a ruským jazykem. Již druhým rokem 

pořádáme jazykové a pozná-
vací výlety do německy mlu-
vících zemí a Anglie. 
Žáci mohou pracovat ve dvou 
učebnách ICT se 46 počítači, 
tráví zde velké přestávky, 
vyhledávají informace, znalos-
ti prohlubují v osmi učebnách 
s interaktivními tabulemi. 
Zúčastňují se mnoha soutěží a 
olympiád. 
Pro žáky se specifickými poru-
chami učení a chování na-
bízíme Přípravu na vyučování, 
se začleněním cizinců nám 
pomáhají studenti formou 
asistence.
Každý první čtvrtek v měsíci 

vyjíždíme na vlastivědný výlet po památkách Prahy. 
Třídy prvního stupně každoročně vyjíždějí na školy v přírodě, organizujeme plavecký 
výcvik ve 2. a 3. ročnících, žáci druhého stupně vyjíždějí na lyžařský výcvik a jed-
nodenní výlety. 
Rodiče našich žáků a budoucích prvňáčkům mohou navštívit školu a zúčastnit se 
vyučování ve Dnech otevřených dveří - 15. a 16. ledna 2013. Zápis pro budoucí 
prvňáčky proběhne 23. a 24. ledna 2013, umožňujeme jim vždy od března do 
května navštěvovat kurzy přípravného vyučování v délce šedesáti minut týdně. 
Svůj volný čas po vyučování mohou trávit v knihovně školy, ve sportovních, výt-
varných, hudebních a jazykových kroužcích, kde vyučují naši učitelé a odborníci z 
agentury Kroužky s. r. o., se kterými máme vynikající spolupráci. 
Školní družina je organizována v pěti odděleních, dvě oddělení jsou umístěna v 
budově zvané Bumbálek a tři v hlavní budově školy. Školní družina pořádá výlety, 
dochází do Galerie a knihovny Prahy 9, posiluje zdraví v solné jeskyni, pořádá 
ranní a odpolední kroužky.  
Ředitelka školy PaedDr. Alena Nídlová

Základní škola Litvínovská 500 - Sluníčková
Půjdete-li směrem k ZŠ Litvínovská 500, již z dálky se na vás usmívá sluneční 
znamení na budově. Podle něho má název také náš Školní vzdělávací program 
– Sluníčko.  
Letošní novinkou bylo otevření dvou přípravných tříd, ve kterých se vzdělávají vy-
braní předškoláci. Osvojují si dopolední režim školního vyučování. Připravují se na 
úspěšný vstup do první třídy, a to pomocí didaktických her realizovaných v kratších 
vzdělávacích úsecích. Předškoláci z partnerské MŠ mají možnost několikrát navštívit 
školu a vyzkoušet si práci ve školní lavici. Pravidelně po zápisu připravujeme pro-
gram Prvňáček, který zahrnuje tři setkání předškoláčků s paní učitelkou. 
Rodičům každoročně nabízíme nahlédnutí do výuky. Vyučování obohacujeme 
nejrůznějšími zážitkovými akcemi (noční ZOO, výtvarné dílny v pražských gale	
riích, noční hry a spaní ve škole, vaříme si sami, tvoříme kroniku třídy, staráme se 
o třídního maskota, návštěvy divadel, dopravní hřiště). 
Druhým rokem úspěšně procházejí žáci na prvním stupni základním kurzem taneční 
výchovy. Anglickému jazyku se žáci vyučují již od prvního ročníku. Dvakrát týdně Š
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vedou výuku rodilí mluvčí. Žáci na druhém stupni si od 7. ročníku volí další cizí 
jazyk – francouzský, německý, ruský, nebo španělský. 
Pedagogové naší školy organizují projektové dny napříč všemi ročníky. Podporují 
tím spolupráci a ohleduplnost 
všech zúčastněných. V rám-
ci výuky starší žáci v každém 
ročníku absolvují několikadenní 
výjezd k průřezovému té-
matu (environmentální, mul-
tikulturní, mediální výcho	
va, výchova demokratického	
občana a osobnostně-sociál	
ní výchova). Rozvíjet své záj-	
my mohou ve dvouhodino-
vých blocích povinně volitel-
ných předmětů, jejich nabíd-
ka se každoročně částečně 
obměňuje. Dále se zúčastňují 
mnoha soutěží (např. Matem-
atický klokan, Karlovarský 
skřivan, Pražské poetické setkání, Brána historie, Sportovní hry Prahy 9). Vysoké pro-
cento žáků je přijímáno na víceletá gymnázia. Pedagogové spolupracují s poraden-
ským týmem školy na prevenci rizikového chování, využívají odborníků z poraden, 
na základě získaných dotací z grantů se žáci zdarma účastní nejrůznějších aktivit 	
a besed (Policie ČR, Život bez závislostí). 
Z nabízených kroužků vybíráme sportovní hry, mažoretky, anglický jazyk, divadlo, 
pěvecký sbor, keramika, turistický kroužek, čeština pro cizince. 
Ředitelka školy Ing. Jaroslava Davidová

Základní škola Litvínovská 600
ZŠ Litvínovská 600 již desátým rokem nabízí žákům rozšířenou výuku informatiky 
a výpočetní techniky. 
Umožňujeme žákům již od 1. ročníku získávat základní dovednosti v práci na PC 	
a v každém dalším ročníku rozšiřujeme jejich dovednosti. Škola má tři učebny 
ICT s celkem 70 počítači. Povinný předmět informatika vyučujeme od 5. ročníku. 	
Od 6. ročníku probíhá výuka dvě hodiny týdně. V 7. ročníku pak žáci pokračují, po-
dle vlastní volby, ve výuce informatiky s dvouhodinovou či jednohodinovou týdenní 
dotací. Jednohodinová dotace je doplněna další hodinou sportovních her. Atraktivi-
tu vyučování a aktivizaci žáků umožňují i interaktivní tabule, které jsou ve třinácti 
učebnách. Počínaje 7. ročníkem škola nabízí možnost získat základy dalšího cizího 
jazyka (německého, ruského).
Od letošního školního roku se začínají všichni žáci učit angličtinu již od 1. ročníku. 
Výuka probíhá částečně pod vedením rodilých mluvčích. Pro kvalitní výuku jazyků 
škola využívá jazykovou laboratoř.
Tělesná výchova probíhá ve dvou tělocvičnách nebo ve sportovním areálu na školní 
zahradě. 
ZŠ každoročně organizuje školy v přírodě, lyžařský kurz, plavecký výcvik, pozná-
vací zájezd do Londýna, prázdninový pobyt v Německu, adaptační kurz pro žáky 	
6. ročníku a pro 8. ročník kurz zdravého životního stylu. 
Svým individuálním přístupem k žákům se všichni pedagogové snaží rozvíjet spe-
cifické nadání každého dítěte. V tom jim pomáhá i naše speciální pedagožka, která 
pracuje jak s nadanými žáky, tak s žáky se SPUCH. Těm nabízí i individuální nápra-
vy a logopedickou poradnu.
Pro odpoledne nabízíme zájmové kroužky. Mezi nejžádanější patří keramický, 
hudebně dramatický, florbal, cvičení pro radost, nebo turistický. Žáci od 1. do 3. 
třídy mohou navštěvovat školní družinu.
Pro nejstarší děti spádových mateřských škol pořádáme adaptační a přípravné 
hodiny a pro žáky zapsané do 1. ročníku „Kurz pro předškoláky“. Poprvé jsme letos 
otevřeli přípravnou třídu pro žáky s odkladem základní školní docházky.                                
Ředitelka školy RNDr. Věra Cyprichová
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Základní škola Novoborská
„Důsledným uplatňováním profesionálních schopností každého pedagoga, nep-
odléháním líbivým trendům vzdalujících výuku jejímu skutečnému poslání a za ak-
tivní podpory rodičů, v niž věříme, zastavit u žáků této školy klesající vzdělanost, 
která se stala celostátním problémem“ – to je hlavní výchovně vzdělávací cíl školy 
v roce 2012/2013.
Škola s mottem „Šance pro všechny, vždy a ve všem“ ve svém vzdělávacím progra-
mu pamatuje na všechny děti bez rozdílu, učí je pochopení učiva v souvislostech; 
systémem hodnocení nejen 
znalostí, ale také dovedností 
se snaží podpořit jejich indi-
vidualitu.
Bezbariérový přístup umož-
ňuje výuku i handicapovaným 
dětem, fungují zde přípravné 
třídy, školní psycholožka, 
speciální pedagogové – na 
prvním i druhém stupni, vý-
chovný poradce, spolupráce 	
s OPPP, školní družina, mnoho 
zájmových kroužků pro smys-
luplné využití volného času, 
adaptační kurzy pro budoucí 
prvňáčky, školní jídelna, která 
nabízí výběr ze tří jídel.
Škola má moderní vybavení 
– počítačové pracovny, zrekonstruované a moderně vybavené třídy, výtvarný ate-
liér, keramickou dílnu, sportovní areál, relaxační prostory…
Od nultého ročníku se děti seznamují s prvky cizích jazyků, od 3. třídy mají po-	
vinný anglický jazyk a od 7. ročníku přibírají jako druhý němčinu nebo ruštinu. Ke 
znalosti angličtiny nepochybně přispívají i hodiny vedené rodilými mluvčími. Výuka 
je od 7. ročníku doplněna volitelnými předměty.
Během celé školní docházky absolvují žáci řadu exkurzí, výletů, škol v přírodě, 
plavecký výcvik, besedy k rozvíjení znalostí a dalších dovedností, mezi ně patří 	
i čtenářské, finanční, vztahové… Proto také již léta podporují „adoptované“ děti 	
z rozvojových zemí. Peníze na jejich studium získávají pravidelným sběrem starého 
papíru.
Žáci jsou schopni úspěšně reprezentovat svou školu v nejrůznějších soutěžích a olym-	
piádách, ale také zvládnout přechod na střední školy. V tom jim pomáhá systém 
výuky v 9. ročníku, který je ukončen obhajobami absolventských prací.
Ředitelka školy Věra Lodrová

Ochrana zdraví a života našich dětí 
 – priorita Městské části Praha 9
Kyslíkový přístroj pro včasnou záchranu života nově v Základní škole a Mateřské 
škole Na Balabence.
Bezpečnostní komise Rady Městské části Praha 9 dlouhodobě usiluje o zvýšení 
bezpečnostních standardů školních a předškolních zařízení na území Městské části 
Praha 9. Výsledkem tohoto snažení bylo i předání kyslíkových generátorů první 
pomoci při příležitosti otevření nové mateřské školy v prostorách Základní školy 
Na Balabence.
Pod patronací radní pro školství Zuzany Kučerové a místostarosty pro oblast 
bezpečnosti Adama Vážanského předal 11. února 2013 majitel společnosti AN-
KABA spol. s r. o., RNDr. Eduard Urminský, CSc. sponzorský dar v podobě 10 ku-	
sů kyslíkových generátorů O2PACK, které mohou v mimořádných a krizových sit-
uacích přispět k ochraně zdraví a záchraně života všech dětí, zaměstnanců, či 
návštěvníků této základní a mateřské školy. Z
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Uvedené kyslíkové generátory O2PACK jsou běžnou výbavou většiny školských 
zařízení na západ od našich hranic. Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 
se tak stává první svého druhu na území hl. m. Prahy, která tím vytváří prostředí, 
ve kterém se poskytování první pomoci dostává na evropskou úroveň.

Družina Novoborská zahájila  
školní rok v novém kabátu
V pondělí 30. září 2013 byla završena léta dlouhých příprav, na jejichž konci se skví 
nově opravený pavilon školní družiny v areálu Základní školy Novoborská.
V letitém objektu školní družiny proběhla v prázdninových měsících výměna oken, 
rekonstrukce elektroinstalace, 
sociálních zařízení, topení, 
byly vyměněny podlahy ve 
třídách, obklady a dlažby na 
chodbách. Kompletní rekon-
strukcí prošly šatny, zakryt byl 
průchozí koridor propojující 
družinu a základní školu. Re-
vitalizace se dočkalo také atri-
um, zateplena byla čelní fasá-
da objektu. V neposlední řadě 
byla upravena zeleň v okolí 
školní družiny. Pro rok 2014 
se plánuje zateplení fasády 	
a vybudování nového zádveří 
pro vstup do družiny.
To vše by ale sotva mohlo sta-	
čit těm, pro něž se celá tato 
velkorysá rekonstrukce dělala. 
Proto byla velká pozornost 
věnována i vnitřnímu vybavení. Na děti tak dnes čeká nový mobiliář a spousty 
didaktických pomůcek, ale také mnoho nových hraček pro zpestření volných chvil 
při tolik potřebné relaxaci po náročném vyučování.
„Poděkování patří především ředitelce Základní školy Novoborská Věře Lodrové, 
která rekonstrukci iniciovala a pomohla prosadit. Na stavbě strávila prakticky celé 
letní prázdniny a o generální opravu družiny se zasadila dílem nejvýznamnějším,“ 
uvedla radní pro školství Zuzana Kučerová. „Děkujeme také všem vychovatelkám, 
které s vybavením objektu a s jeho konečnými úpravami pomáhaly.“
Děti tedy mohou už v novém školním roce trávit svůj volný čas v zářivé, barevné 	
a novotou vonící družině. Přejeme jim příjemný čas v inspirativním prostředí.

Žáci ZŠ Litvínovská 600  
poprvé skládali závěrečné zkoušky
Většina žáků ZŠ Litvínovská 600 odchází po devátém ročníku na střední školy 
nebo učební obory s maturitou. Všichni udělají v září krok k větším povinnostem, 
zodpovědnosti a samostatnosti. Uvědomují si, že to, co si odnesou ze základní 
školy, bude jejich jistotou, o kterou se budou moci opřít nejen na počátku dalšího 
studia. V ZŠ Litvínovská 600 letošní deváťáci poprvé prošli tímto poznáním a sklá-
dali závěrečné zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 
V únoru začaly přípravy a poslední měsíc před zkouškami se žáci i jejich učitelé 
intenzivně věnovali opakování učiva celých devíti let.
Termíny zkoušek byly stanoveny na začátek června. Ve škole vládla slavnostní at-
mosféra. Chlapci v oblecích, dívky v šatech a střevíčcích na podpatku. Vyzdobená 
zkušební místnost. Žáci předvádějí své poznatky devíti let před trojčlennou komisí. 
Vlivem celkové atmosféry většina z nich starší nejen vypadá, ale i vystupuje. Je 
to první velká zkouška zodpovědnosti ke svému vzdělání, zkušenost do jejich bu-
doucího studijního i profesního života. 

Nový interiér v rekonstruované družině
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Přejeme našim deváťákům, aby vzpomínali na svá léta v základní škole vždy 	
s pocitem, že jim přinesla mnoho krásného, dobrého a prospěšného. Hodně štěstí 
v životě!
Text Petra Kolářová

Cyklisté ze ZŠ Litvínovská 600 slavili úspěch
Žáci Základní školy Litvínovská 600 se zúčastnili celorepublikového finále Dopravní 
soutěže mladých cyklistů, které se v letošním roce konalo 18.-20. června v Daro-
vanském dvoře v Plzeňském kraji v době, kdy ve stínu bylo 35°C.
ZŠ Litvínovská 600 vyhrála ve starší i mladší kategorii  kraj Praha a postoupila do 
celorepublikového finále. 
Žáci ZŠ Litvínovské 600 při 
předávání ocenění slavili 
úspěchy: družstvo 1. kate-
gorie ve složení Bára Horno-
fová, Violka Durdová, Adam 
Švarc, Erik Zirkler obsadilo 
na celorepublikovém finále 
8. místo ze čtrnácti. Družstvo 
starší kategorie ve složení 
Petra Hrabová, Terka Jarolí-
mová, Ondra Harciník, Honza 
Sklenář pak místo 14. V jed-
notlivcích se Bára Hornofová 
za mladší dívky umístila na 6. 
příčce z 28 účastnic a Ondra 
Harciník za starší chlapce ob-
sadil 4. místo z 28 účastníků.
Všichni účastníci soutěže 
navštěvují dopravní kroužek 
STOP aneb na silnici bezpečně, 
který na ZŠ Litvínovské fun-
guje od školního roku 2009/2010 a od té doby se naše škola většinou účastní ce-
lorepublikového finále soutěže v obou kategoriích.
Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na organizování jednotlivých kol.
Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600

Základní umělecká škola Prosek
Základní umělecká škola, původně Lidová škola umění, v Praze 9, byla založena 
ve školním roce 1961/62 a její působiště bylo v Klímově ulici ve Vysočanech. ZUŠ 
se postupně rozšiřovala a ve školním roce 1986/87 získala moderně vybavenou 
budovu bývalé základní školy v Praze 9.
 Současně s rozvojem obvodu Prahy 9 narůstala i kapacita školy tak, že v současné 
době je počtem 1040 žáků největší ze všech základních uměleckých škol na ob-
vodu a jako jediná zajišťuje výuku ve všech čtyřech oborech:

Hudební obor  (smyčcové, klávesové, dechové a strunné nástroje, zpěv)
navštěvuje kolem 500 žáků, kteří jsou zařazeni na jednotlivá oddělení podle svých 
zájmů a hudebních předpokladů. Škola vedle výuky nástrojů organizuje třídní 
přehrávky, veřejné koncerty a řadu vystoupení.

Výtvarný obor  (kresba, malba, plastika, fotografie)
nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při které se setkávají s různými ma-
teriály, technikami a výtvarnými postupy. Žáci jsou vedeni k otevřenosti, volnosti 
a odvaze výtvarného projevu. V roce 2007 jsme otevřeli nový progresivní obor 
Fotografie a nová média.

Taneční obor  (klasický, moderní, lidový tanec, irské tance)
všestranně rozvíjí pohybové schopnosti dětí od pěti a šesti let tak, aby získávaly 

Mladí cyklisté z Litvínovské 600
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taneční základy k zvládnutí všech tanečních oborů. Vyučujeme Klasický tanec, 
Moderní a výrazový tanec, České lidové tance a Irské tance.

Literárně dramatický obor  (dramatická výchova, poezie, divadlo)
v dětech pěstuje vztah k jejich mateřštině, poezii a literatuře. Děti se již od 
předškolního věku hravou formou seznamují s verši českých i zahraničních básníků, 
starší žáci postupují přes improvizaci a krátké herecké etudy až k vytváření větších 
tvarů.

Úspěch výtvarného oboru ZUŠ Prosek v mezinárodní 
soutěži v Hong Kongu

Únor 2013	
Tři žákyně ze třídy Mgr. Dany Nová-
kové získaly ocenění v mezinárodní 
soutěži The 1st International Chil-
dren Painting Competition v Hong 
Kongu.
Téma soutěže bylo „Kultura mé ze-
mě” a žáci vytvořili kresby tužkou 	
a tuší, inspirované českými architek-
tonickými památkami.
Medaili v kategorii 13-18 let získala 
Anna Hantáková (15 let) a čestné 
uznání Petra Talknerová (14 let) 	
a Tereza Králová (14 let).
Do soutěže přišlo 11 543 prací z 52 
zemí a naše škola byla vybrána mezi 
20 nejlepších.
Na konci srpna 2013 se uskuteční 
druhé kolo této soutěže přímo v Hong 
Kongu, kam dostali pozvání úspěšné 
žákyně s paní učitelkou a věříme, že 
i tam se jim bude dařit.

Školství - Střední školy
Gymnázium J. Seiferta je zapojeno  
do unikátního programu  
Pan European International Project
Soukromé Gymnázium J. Seiferta, o.p.s., sídlící v Nových Vysočanech, je mno-
ho let jako jediná škola v České republice zapojeno do unikátního mezinárod-
ního výměnného programu Pan European International Project (PEEP), kterého se 	
v současnosti zúčastňuje dalších osm evropských škol. 
V letošním roce si všichni účastníci tohoto projektu slavnostně připomněli dobu, 
kdy vznikla myšlenka stýkat se s různými evropskými národy a hlouběji vzájemně 
spolupracovat. Na počátku to byli pedagogové z Dánska, Holandska a Řecka, kteří 
chtěli pomoci státům bývalého východního bloku za „železnou oponou“. Do projek-
tu, původně nazvaného East-West Exchange Project, se postupně zapojilo dvanáct 

Anna Hanáková - kresba tužkou
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států. Kromě výše uvedených 
to byla Velká Británie, Česká 
republika, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko, Bulharsko, Rusko, 
Ukrajina a Itálie.
Zmíněný projekt je v pravém 
slova smyslu studentskou 
vědeckou konferencí. Ta spočí-
vá v cyklických výměnách pě-
tičlenných skupin studentů 
vždy ze čtyř zemí podle do-
hodnutého dlouhodobého plá-	
nu do hostitelské páté země, 
v níž probíhají diskuse a se-
mináře na předem stano-
vené téma i výuka v mno-
honárodnostních skupinách. 
Společným komunikačním ja-	
zykem je angličtina, bydlí 
se v rodinách. Tématem je vždy jeden ze stálých okruhů: přírodní vědy, kultura 	
a historie. 
Celkový počet účastnických zemí je tedy v současné době devět; rotačním sys-
témem se při hostitelství postupně vystřídají všechny země. Naše škola přivítala 
účastníky projektu již několikrát, naposledy na podzim roku 2010. 
Pravidelně se také konají na některé ze zúčastněných škol koordinační schůzky, 
na kterých se projednává plán činnosti na další období. V letošním roce se tato 
koordinační a plánovací schůzka konala ve dnech 15. až 17. března na půdě 
Gymnázia J. Seiferta. Zúčastnili se jí ředitelé a koordinátoři projektu ze všech 
účastnických zemí. Nad koordinační schůzkou převzal záštitu starosta MČ Praha 9 
Jan Jarolím. 

Podpora kvality výuky informačních  
a telekomunikačních technologií
SPŠ na Proseku zahájila realizaci projektu ITTEL financovaného v rámci Operačního 
programu Adaptabilita Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
Podstata projektu s úplným názvem Podpora kvality výuky informačních a tele-
komunikačních technologií spočívá ve 
vytvoření výukových materiálů pro 
nově otevřený obor Mobilní a tele-
komunikační systémy. Díky projektu 
bude moci škola nakoupit telefonní 
ústředny, speciální digitální telefony, 
svářečku optických vláken, nebo další 
vybavení. Právě optické sítě, které 
tvoří základní stavební článek všech 
výkonných a spolehlivých datových 
sítí, představují relativně mladou tech-
nologii, jejíž osvojení je pro studenty 
telekomunikačních sítí nezbytné.
Ve škole vznikne e-learningová plat-
forma s učebními podklady, testy a da-
tabází otázek z odborných předmětů. 
Žáci budou moci využívat nově vytvo-
řené elektronické aplikace pro výpočty v oblasti telekomunikačních systémů, nebo 
si budou moci jejich prostřednictvím virtuálně sestavovat ústředny.
Výuku mobilních a telekomunikačních systémů budou ve škole zajišťovat rovněž 
odborníci z praxe a vysokoškolští učitelé. Do projektu, který trvá od července 2013 
do března 2015, se přímo zapojí minimálně 105 žáků a osm učitelů.

Účastníci koordinační schůzky
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Kultura a volný čas
Taneční centrum Backstage

Taneční centrum Back-
stage vzniklo před dvěma 
lety a je určeno jak 
rodičům, tak dětem. Škola 
tance nabízí atraktivní a 
širokou škálu tanečních 
a pohybových kurzů, děti 
zabaví a některým možná 
i určí životní cíl a směr, za-
jistí jim duševní a tělesný 
rozvoj, dospělým zajistí 
aktivní odpočinek a udrží 
váš organismus v do-
brém zdravotním stavu a 
tělesné i duševní kondici, 
zredukuje tělesnou hmot-

nost jak u dospělých tak u dětí a zpevní váš tělesný korpus - tancem se posilují 
všechny partie těla. Lekce vedou profesionálové ve svém oboru s dlouholetými a 
bohatými pedagogickými zkušenostmi. Centrum disponuje třemi tanečními sály. 
Má kompletní sociální zázemí a recepci.

Jak probíhá školní rok?
Školní rok je rozdělen do dvou pololetí. Od září do ledna a od února do června. 
V průběhu ledna je pro rodiče připravena otevřená, ukázková hodina a na konci 
školního roku mají děti vystoupení. Během letních prázdnin probíhají v tanečním 
centru tzv. taneční soustředění.
Letní taneční týdny
Dětský letní klub BackStage nabízí celodenní hlídání s pestrým a tanečním pro-
gramem. Taneční týdny se konají již třetí sezonu a jsou velmi oblíbené. Snažíme se 
pro Vás i Vaše děti vytvořit místo, kde si děti mohou během letních prázdnin pohrát, 
získat nové zkušenosti a dovednosti, učit se jeden od druhého a od příjemných le-
ktorek, které s citem děti kroužkem provází.
Mimo taneční lekce jsou děti vedeny ke kolektivní a kreativní činnosti, najdou si 
mezi sebou kamarády a také pozitivní vzor i mimo svou rodinu.

Kroužky se kterými se děti během týdne setkají:
•	 Vymaluji a vyrobím si svůj den: být kreativní a originální není vůbec snadné 
a proto je dobré děti v tomto směru podporovat od nejútlejšího věku. Děti se 	
s námi naučí zabavit a to pro ně bude velmi důležité i v budoucím životě.
Při tvorbě využíváme různé výtvarné materiály. Využíváme nejrůznější techniky 	
od osvědčené malby štětcem až po malbu prsty. Děti pracují jak individuálně, tak 
ve dvojicích či skupinkách. To působí pozitivně na jejich rozvoj při budoucím bu-
dování pozice v kolektivu a je to přínos k sociálním dovednostem. Podporujeme 
kreativitu a tvůrčí rozvoj u dětí, proto se je snažím zapojit při hledání postupů 	
a řešení. Každé dětské dílo je originál. Snažíme se o to, aby děti nemalovaly jenom 
prázdné domečky, ale aby malovaly své pocity a nálady.
•	 Prozpívám se do dobré nálady: Písně jsou ve většině případů spojovány s 
rytmickým doprovodem. Děti tak vnímají rytmus a tím si procvičují rytmické cítění, 
a pokud se k písni přidá jednoduchý pohyb, děti se současně učí i koordinaci. Zpěv 
zbavuje děti napětí a vyvolává ve většině případů pozitivní náladu. Zpíváním se dá 
zlepšit pravidelné dýchání a slovní zásoba. Součástí hodiny je seznamování dětí 	
s jednotlivými hudebními nástroji. Využívají se české i zahraniční nahrávky.
•	 Protančím se životem: během hodiny tance se děti naučí jak správně držet 
tělo a příjemně se protáhnou. Tanec učí děti řádu a je velmi přínosný pro prostorové K
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cítění. Cílem je předat Vašim dětem nadšení z pohybu a technické základy Vámi 
vybraného tance.
•	 Čtení k poznání příběhů a života: přijďte si odpočinout a poslechnout si 
čtení příběhů. Čtení je zaměřeno tak aby si děti nejenom odpočinuli, ale aby se 
současně naučili nové věci a poznání. Od poznání barev, zvířátek, po uvědomění si 
země (hvězdy, planety aj.)
•	 Moje dráha zábavným životem: hodina je inspirována tzv. opičí dráhou. 
Dětem je vytvořena promyšlená dráha. Během plnění jednotlivých úkolů, procvičili 
děti všechny důležité svalové kategorie. Pro děti je to velmi zábavná a nenucená 
forma pohybu. Děti se protáhnout, zacvičit si a přitom si vše skvěle užijí. Během 
tohoto kroužku se děti zabaví a přitom si zlepší koordinaci, fyzickou vybavenost 	
a paměť (děti si musí zapamatovat pořadí a počet úkonů, cviků).

Zlatá medaile pro taneční centrum  
Backstage Vysočany
Pro děti z tanečního cen-
tra Backstage byl 17. březen 
velmi úspěšný. Děti vyhrály 
soutěž Ulita 4 Dance, která se 
konala v Sasazu v Praze.
Taneční škola vznikla před 
dvěma lety, takže děti tančí 
maximálně dva roky. „Do 
soutěží jsme šli s myšlenkou, 
že si vše vyzkoušíme a když 
budeme mít úspěch, bude to 
příjemné překvapení. O to 
větší je naše radost z výhry,“ 
říká vedoucí tanečního centra 
Aneta Zýková.  
Velký díl na úspěchu dětí má 
lektorka street dance Veronika 
Horská, která děti na taneční 
soutěže s nadšením připravila. 

Dům dětí a mládeže na Proseku
Ukázka programů pro volný čas
Zimní pobytové tábory:
Thorovo kladivo
Zbytky-Zásada (Jizerské hory) - 17. až 24. 2. 2013  	
Věk: 8 – 13 let
Cena: 3000/3300 Kč (v případě získání grantu MHMP se záloha 
3000 Kč stává cenou konečnou).
Letošním zimním táborem se budou proplétat severské legendy. Země je jedním 	
z devíti světů hvězdného stromu Yggdrasil. Dalšími světy jsou například Jotunhe-
im, země ledových obrů, nebo Asgard, říše bohů. Po Odinově vítězství nad Jotun-
heimem vládne mezi těmito světy křehký mír. Nyní by se měl vlády nad Asgardem 
ujmout Odinův starší syn Thor. Zveme vás na korunovaci.

Až Baron Prášil zapráší…
Pracoviště Prosek - 18. až 22. 2. 2013 - Věk: 7 – 11 let
Cena: 170 Kč/den
Příměstský tábor s bohatým programem a celotáborovou hrou k příměstskému 
táboru Až Baron Prášil zapráší...
Triky, kouzla, a čáry napříč časem. Příměstský tábor pro zájemce o animovaný 
film, literaturu a výtvarné umění. Budeme cestovat časem s Baronem Prášilem 	
a hledat hvězdný prach. 

Malí medailisté z taneční školy Backstage
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Letní tábory pro děti:
Hrad Rychlov
Rychlov, Benecko (Krkonoše) - 7. – 14. 7. 2013 - Věk: 5–8 let
Cena: 2800 Kč (záloha 2500 Kč – v případě získání grantu MHMP se jedná o ko-
nečnou částku)
Hrad je v ohrožení a královna svolává všechny statečné chlapce a dívky, aby se 
připojili k její královské stráži a ubránili hrad před tříhlavým drakem.

Bajlando mini
Radvanice – Orlí skála  - 30. 6. – 2. 7. 2013 - Věk: 10-28 let
Cena: 3100 Kč
Náplní tohoto prodlouženého víkendu je tanec ve všech jeho podobách. Účastníci 
okusí trochu z klasiky, dance aerobicu, rock´n´rollu, hip hopu či základů street 
dance. Pro volné chvíle jsou připraveny míčové hry, trampolína, bazén a také 
odreagování při navlékání korálků a kreslení triček.

Tábor s tancem a sportem
Louňovice pod Blaníkem (CHKO Blaník) - 27. 7. – 3. 8. 2013 - Věk: 9–13 let
Cena: 3150 Kč (záloha 2400 Kč – v případě získání grantu MHMP se jedná o ko-
nečnou částku)
Na tanečníky čekají lekce v nejrůznějších tanečních stylech, na sportovce pohyb 
všeho druhu a společně si užijeme dobrodružství při celotáborové hře.

Hobit, aneb cesta Bilba Pytlíka tam a zase zpátky
Strážné (Krkonoše) - 10. – 24. 8. 2013  Věk: 7–13 let
Cena: 5100 Kč (záloha 3600 Kč – v případě získání grantu MHMP se jedná o ko-
nečnou částku)
Vydejte se s námi na nevídanou a nebezpečnou výpravu hobita Bilba Pytlíka, 
čaroděje Gandalfa a třinácti opravdových trpaslíků za uloupeným pokladem.

Z aktivit na Proseku a v okolí:
Z pohádky do pohádky
Čtvrtek 9. 5. 2013 od 16 hodin – pracoviště Prosek - Věk: 3–10 let 
Na jedno květnové odpoledne pohádky opustí své stránky v knihách a vydají se za 
námi na zahradu Domu dětí a mládeže Praha 9. Můžeme si tak vyzkoušet cestování 
pohádkovou říší, kde pomůžeme pohádkovým postavám vyřešit nelehké úkoly. 
Akce je určena pro velké posluchače a čtenáře pohádek – děti i jejich rodiče.

Cesta do Asie
Čtvrtek 16. 5. 2013 od 16 hodin – Park Přátelství
Věk: 5–14 let
Víte, jak se jí čínskými hůlkami, nebo jaká je nejvyšší hora světa? Na zábavných 
stanovištích se děti dozví něco málo z asijské kultury či zeměpisu a splní úkol vzta-	
hující se k tomuto světadílu. Do Asie se společně vydáme po loňském cestování po 
Evropě a předloňském výletu do Ameriky.

Ahoj léto
Čtvrtek 20. 6. 2013 od 17 hodin - Věk: od 3 let
Cena: zdarma
Tak je to opět tady – naše velkolepá akce na začátek léta. Tentokrát ve stylu Ha-
vaje, vody, léta, pohody. Čekají na vás herní stanoviště, vodní brouzdaliště, nebo 
třeba skákací hrad. Co se za rok naučily naše kroužky? Přijďte se sami přesvědčit. 
Na pódiu vystoupí například děti ze Zumby, Street Dance, Break dance, Hip hop… 
Nebude chybět občerstvení a budete také moci využít mnohých herních prvků 	
z naší zrekonstruované zahrady.

S šavlozubou veverkou za dinosaury
Praha Čakovice, ZŠ E. Beneše - 5.–9. 8. 2013 - Věk: 3–6 let
Cena: 220 Kč/den
Příměstský tábor je inspirován kreslenými filmy o době ledové, jejichž hrdiny mnozí 
už znají. Během týdne si budeme vyprávět o tom, jak se příroda měnila, seznámíme 
se s živočichy žijícími v druhohorách. Samozřejmě se naučíme a vyzkoušíme 	 K

U
LT

U
R

A
 A

 V
O

LN
Ý

 Č
A

S



90
i mnoho her jak venku, tak v místnosti. Navštívíme společně Dinopark na Harfě 
včetně 4D kina. A každý den si něco vyrobíme – od sádrových odlitků trilobitů, 
falešnou vitráž až po tričko s vlastnoručně natištěným dinosaurem. 

Poznáváme zvířátka
Praha Čakovice, ZŠ E. Beneše - 12.–16. 8. 2013 - Věk: 3–6 let 
Cena: 220 Kč/den
Příměstský tábor seznámí děti s nejčastěji chovanými domácími zvířátky, zvířátky ve 
volné přírodě, na statku a u vody. Společně s dětmi navštívíme Stanici přírodovědců 
na Smíchově, kde bude k vidění mj. krokodýl nilský, varan skvrnitý, želvy pardálí, 
leguáni, či různé druhy hadů, poníci, na kterých se také svezeme, kozy, lama, 
klokani, různé druhy papoušků, zakrslí králíčci, morčata a křečci. Kromě osob-
ního kontaktu se zvířaty čeká děti také bohatá výtvarná dílna, z které si budou 
moci odnést vlastnoručně zdobené triko, svíčku z včelího vosku či šperky z fima 	
a peříček.

Hledáme Nema
Praha Čakovice, ZŠ E. Beneše - 19.–23. 8. 2013 - Věk: 3–6 let
Cena: 220 Kč/den
Příměstský tábor je inspirovaný kreslenou pohádkou Hledá se Nemo. Na táboře 
se děti seznámí s životem v moři, zkusí poznat ryby i jiné mořské živočichy, dozví 
se o jejich životě. Samozřejmě se vydáme také hledat ztraceného Nema, a to 
až do Mořského světa v Holešovicích. Čeká je také řada her, soutěží, vyprávění 	
a zábavy. Vyrobí si např. mini akvárium, falešnou vitráž nebo si obrázky mořských 
ryb vyzdobí svá trička. Z tábora si odnesou zážitky, vlastní výrobky, nové poznatky 
a seznámí se s novými kamarády.

Nové kroužky
Několik novinek pro školní rok 2013-14 připravil Dům dětí a mládeže Praha 9. Již 
před prázdninami jste si na zahradě areálu mohli všimnout nového herního prvku, 
který se skládá z tunelů a nízkých lezeckých stěn. Pracovníci říkají nové atrakci 
„liščí nory“, mezi dětmi se uchytilo označení „pirátská loď“.
Letos se na proseckém pracovišti nejvíce rozroste jazykové oddělení. Děti i dospělí 
tak budou moci kromě angličtiny navštěvovat i němčinu, ruštinu a francouzštinu. 
„Lektoři jsou rodilí mluvčí nebo vystudovaní odborníci se zkušenostmi,“ upřesnila 
Michnová. Pro děti a mládež jsou určeny novinky PC 2D/3D grafika, Ovládni roboty 
– Arduino, Programování her, Plastikoví modeláři – začátečníci nebo kroužek Gao-
caching pro pokročilé. Výtvarné oddělení nabídne nově Dílničku pro začátečníky 
a Výtvarné studio. Dospělí a mládež se mohou těšit na Fitness dance, kde budou 
zábavně shazovat přebytečná kila pomocí různých tanečních stylů. Pokud se spíše 
potřebujete vzdělat v oblasti počítačů, máte možnost navštěvovat kurz zaměřený 
na MS Office, určený všem zájemcům od 30 let. 

Rozšiřujeme jazykové oddělení
Ruština - pro děti i dospělé, různé úrovně 
Němčina - pro děti, dospělé i seniory, různé úrovně
Francouzština - pro mládež a dospělé
Angličtina - pro děti, dospělé i seniory, různé úrovně

Den dětí si mohl prožít 
každý po svém
Den dětí, pod záštitou Městské části Praha 9, se 
již tradičně konal v parku Podviní ve Vysočanech 
31. května od 14 do 18 hodin. 

A jak jste se ho rozhodli prožít, jste si sami mohli 
složit – vybírat se dalo nejen z puzzlí v soutěži, 
ale do mozaiky „svého“ dne jste si mohli vložit 
i další soutěže, pohádky, malování, nebo jízdu 

Divadélko VYSMÁTO - Zvířátka a loupežníci
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zručnosti. Zkrátka soutěže a hry byly připraveny po celé odpoledne pro malé, větší 
i největší. Organizace se ujal Dům dětí a mládeže Prosek a KMC Knoflík.

A co bylo k vidění:
15.00 Pohádka divadla CHŮDADLO – Drak, Jiří a věž
16.30 Pohádka divadélka VYSMÁTO – Zvířátka a loupežníci

Celé odpoledne:
Puzzlemánie – soutěž ve skládání puzzle, turnaj pro předškoláky i školáky, finále o 
ceny, hmatové skládání poslepu, velké podlahové puzzle
Facepainting – malování na obličej
Jízda zručnosti pro děti 

Úspěchy pěveckého sboru Cantoria-Praha
Ženský pěvecký sbor Cantoria-Praha vznikl jako občanské sdružení na konci roku 
1985. Sbormistryní a uměleckou vedoucí je Mgr. Jaroslava Halamová, která sbor 
pod záštitou oddělení kultury Městské části Praha 9 založila. 
Cantoria-Praha je původně ko-	
morní sbor zaměřující se pře-
devším na úpravy lidových 
písní (Dvořák, Smetana, Su-
choň, Trojan, Lýsek, Malát, 
Kulínský), nebo díla Brahmse, 
Mozarta, Myslivečka, Michny, 
Händela, Foerstera a dnes má 
všestranný repertoár. Od sta-
ré hudby až k současným au-
torům včetně spirituálů, oper-
ních sborů, muzikálových písní 
a tradičních úprav lidových pís-
ní. 
Sborem za dobu jeho trvání 
prošlo mnoho desítek zpě-
vaček všech věkových katego-
rií. V současné době se po-	
čet kmenových členek ustálil 
asi na čtyřiceti. Korepetitorkou a dlouhodobou klavíristkou je Helena Svatoňová.
Sbor Cantoria měl v listopadu zdařilý koncert U Salvátora spolu s holandským 
sborem Projekt Koor Noor – Holland. Ten si Cantorii k tomuto vystoupení vybral na 
základě spolupráce před několika lety. 8. prosince 2012 vystupovaly členky Can-
toria-Praha na adventním koncertu ve Vídni v chrámu sv. Petra, na který je pozval 
tamní sbor. Jejich výkon byl odborníky vysoce hodnocen.  A můžeme se těšit, že 
tento vídeňský sbor uvítáme i zde v Praze. Rok 2012 Cantoria završila svým již 
tradičním vánočním koncertem u Mikuláše na Staroměstském náměstí 12. pros-
ince. Sbor byl ihned pozván k vystoupení v letošním roce. 

Divadlo Gong - kulturní a vzdělávací 
společenské centrum
Umělecké a sportovní kurzy
Umění
• Herecké kursy pro zájemce od 15 let, 1x týdně 4 hod. 
• Klavír, kytara,zpěv, zobcová flétna, saxofon, housle - pro děti i dospělé, 
začátečníky i pokročilé, individuální hodiny, rozvrh podle dohody s lektorem, 	
1 vyučovací hodina týdně.
• Keramika pro děti i dospělé - začátečníky i pokročilé, odborné vedení za-
jištěno, možnost točení na kruhu. 
• Výtvarná výchova - výuka různých dekorativních technik pro děti i dospělé. V
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Sport
• Judo pro děti - začátečníky i pokročilé, pondělí 16.00 – 17.30 hod.Jóga pro 
dospělé Pohybová výchova pro děti 4 až 6 let - středa 16.30 – 17.30. hod., získání 
základních pohybových prvků hravou formou (tanečky, základy gymnastiky, im-
provizace na hudbu).
• Cvičení pro ženy AEROBIK MIX - pondělí 19.00 - 20.00. hod. možnost zak-
oupení permanentek.
• Cvičení pro ženy BODYSTYLING - čtvrtek 19.00 - 20.00. hod., možnost za-
koupení permanentek.
• Cvičení maminek s dětmi ve věku 2 až 5 let - středa 10.00 – 11.00 hod., 
písničky, říkadla, překážkové dráhy, rozvoj komunikace v dětském kolektivu, 
možnost zakoupení permanentek, které platí také na cvičení pro ženy.

Divadlo Gong
Divadlo AHA! pro děti a mládež
J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi Kmotrou Liškou a psy Sultánem a Hektorem. 
Pohádkový dědeček má plné ruce práce,aby dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo 
umí v nesnázích nabídnout pomocnou tlapku a být dobrým kamarádem.

J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk poznával svět.

O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho kamarády z broučičího světa?

M. Twain, V. Štěpánek: DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Dnes již klasické příběhy neposedného kluka, který žije se svou svéráznou tetičkou 
Polly a se svým nerozlučným kamarádem Huckem Finnem prožívá nejrůznější za-
peklité situace.

M. Pokorný: PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU
Co všechno se seběhlo kolem hledání ženicha a jak to všechno dopadlo uvidíme 	
v nové pohádce.

J. Verne, V. Pokorný: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružný příběh, který se točí kolem veliké sázky a kolem pozoruhodné 	
a nebezpečné cesty anglického džentlmena Foga.

W. Shakespeare: VEČER TŘÍ-
KRÁLOVÝ aneb COKOLI CHCE-
TE																		
Komedie rozmanitých chutí 	
a vůní…
R. Kipling, V. Pokorný: MAUG-
LÍ
Dramatizace dnes již klasic-
kého dobrodružného příběhu 
z indické džungle, kde lid-
ské mládě Mauglí žije ve 
společenství zvířat s osobitý-
mi charakterovými rysy.

J. M. Barrie, P. Khek: PETR 
PAN A VANDA
Výpravný muzikál o chlapci, 
který nechtěl vyrůst a o malé 
holčičce Vandě, která se bojí usnout. Společně se vydávají na dobrodružnou cestu 
do Říše snů, do Země Nezemě, bojují s piráty i nebezpečným krokodýlem.

S. Mrožek: TANCOVAČKA
Alegorie o hledání a tápání mladé generace v bludišti současného světa oslovuje 

Divadlo AHA! - Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
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diváky především divadelním jazykem autora, stejně tak jako nevšedním pohle-
dem na absurditu naší současnosti.

J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi Kmotrou Liškou a psy Sultánem a Hektorem. 
Pohádkový dědeček má plné ruce práce, aby dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo 
umí v nesnázích nabídnout pomocnou tlapku a být dobrým kamarádem.
F. Nepil: MAKOVÝ MUŽÍČEK
Veselá pohádka o Makovém mužíčkovi, o jeho kouzelné makovici i o tom, jak to 
udělat, aby byl člověk užitečný.

K. a J. Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU
Satirická alegorie o lidském společenství. Činohra s výraznými hudebními, pohy-
bovými a výtvarnými prvky.

M. Pokorný: POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Příběhy kocoura Mikeše, čuníka Pašíka, kozla Bobeše, psa Sultána a dalších zvířátek 
známých z knížky Josefa Lady, jsou veselé a legrační.

P. Nohýnková: PIKY, PIKY NA HLAVU!
Pro děti od 3 let.

J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pro děti od 3 let.

Ch. Dickens – V. Pokorný: VÁNOČNÍ KOLEDA
Magická pohádka plná tajemství a kouzel určitě potěší každého, kdo věří na zázraky. 
A ty se dějí hlavně o Vánocích…

J. Foglar: ZÁHADA HLAVOLAMU
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky, strhující hledání tajem-
ného ježka v kleci, válka o moc ve Stínadlech, boj dobra a zla. Příběh s laskavou 
nadsázkou a humorem.

Divadlo pro malý
J. Werich: LAKOMÁ BARKA
Lakotili, škudlili a byli lakomí…jak směšné je takové počínání, uvidíme ve veselé 
pohádce s herci a loutkami.

A. Lobel: KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů o přátelství a o tom, jak je důležité mít někoho 
rád a někomu pomáhat.

OTESÁNEK
Nové zpracování klasické pohádky o zvláštním klukovi, který neměl nikdy dost.

POHÁDKA O ROBINSONOVI
Příběh o přátelství, samotě a potřebě mít někoho blízkého je tentokrát „otevřenou 
hrou“ také pro diváky, kteří se stanou spolutvůrci při osídlování ostrova.

K. Zima: O HLOUPÉM HONZOVI
Poslyšte příběh o mládenci jménem Jan.

PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Stará popelnice může být vším, co si dva nezbedové budou přát.

A. P. Čechov: NÁMLUVY S MEDVĚDEM
Dvě jednoaktové komedie o slávě a bídě člověka.

Klub Kocour
Klub Kocour se sloučil v lednu 2013 s letní scénou Dvoreček a funguje celoročně 	
na adrese Obecní dům, Jandova 4, Praha 9. Začátky v 19.30 hod., vstupné 60 Kč.

JIŘÍ ŠÁMAL - tajemný večer s tajemnými tóny hangdrumu. Křest  CD - Magic 
sound of Hangdrum.

THE PLÁKY. Poctivej nářez. K
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JAUVAJS. Irská tradiční hudba s folkovými prvky.

ŠUPLÍK – folkověblúzovoswingová kapela

PIŇACO&Mlada  

KAŽDEJ PES JINÁ VES  

PANELÁKOVÍ FOTŘI  - neuvěřitelná skupina

HYNEK KOČÍ - písničkář a básník

DRUGA + OŘEŠÁK - křest CD

G-Divers - našláplá funky – pop kapela

T´N´T Odvážná hudební směs

ROLLING STONES REVIVAL PRAGUE

DISNEYBAND + PASSAGE - příjemný večer s libereckou partičkou

LÍSTEK - kousek radosti při poslechu téhle kapely

ISARA - celt-folk-rock

AKUSTICKÝ ŘEZ - Hynek Kočí – výrazný hlas z Plzně - Marek Dusil blend – acoustic 
band - Petr Linhart (Majerovy brzdové tabulky) – landscape folk- 

T´N´T + MOŠNY - odvážná hudební směs a vokální paráda

AGAPEPE - pravý poctivý big beat

ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI -  večer nabitý muzikou zdaleka nejen folkovou a zdaleka ne-
jen známých hvězd, i když i ty se najdou. A scéna otevřena i pro náhodně příchozí, 
tzv. OPEN-MIC!

Z dalších programů uvedených v Divadle Gong v roce 2013
Brej den, pane doktor - Divadelní spolek Post Scriptum
Hra, motivovaná kalifornskými novelami Johna Steinbecka Na Plechárně a Ze-
lený čtvrtek, vykresluje figurky z okraje lidské společnosti kdesi na jihoamerickém 
předměstí, daleko od reklam a přetechnizovaného světa. 
Víc bezva už to nemůže bejt – Divadelní spolek Post Scriptum
Půvabná letní komedie s vůní jahod, medu a lásky na motivy knihy anglického au-
tora vám poradí, jak se nevítané návštěvy z berňáku zbavit se ctí a grácií.
Josef Nitra: … to jsi teda přehnal! - Divadelní spolek Post Scriptum
Tato divadelní komedie je volně inspirována Gogolovou Ženitbou.
O. Kovařík: Světlo na konci kavárny U Anděla – Divadelní spolek Post Scriptum
Jazz klub Gong
Polydor sextet a Eva Emmingerová
Novoroční tančírna
Luas Dancing school vás zve: Nestůjte, neseďte, tančete s námi irské tance a ame-
rický clogging! Nevíte, o co se jedná? Stačí přijít a vyzkoušet si vše s námi!
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers házejí perly swingu
Protagonisté se tentokrát rozhodli nabídnout ty vůbec nejkrásnější hudební perly, 
jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal.
Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
NEZMAŘI - 25 let na cestě – koncert
Černá hodinka – Láska?! - Malá scéna s dobrým vínem
Láska rozverná i vážná v poezii a próze několika staletí za doprovodu klasické 
hudby. Hraje Šporkovo trio: V. Vartová-housle, K. Novotný – kytara, J. Krupička 
– violoncello
Turné s láskou – Xindl X - závěrečný koncert divadelního akustického turné
To nejlepší z pacifiku – koncert skupiny Pacifik New Orleans Happy Five a Aurora 
JaSBand 
Karel Plíhal – koncert K
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Pocta trampské písni
Trifidi jdou - vystoupení skupiny Vize 22
R. Geisler: Za úplňku Divadelní představení souboru Docela velké divadlo - ke 
Dni učitelů. Pořádá MČ Praha 9.
Černá hodinka - Poezie a próza v Praze na počátku 20. století (Výběr z 
české, německé a židovské literatury: K. Čapek, J. Urzidil, K. Poláček, R. M. Rilke, 
F. Kafka, F. Němec). Uvádí a recituje Zdenka Procházková. Klavírní doprovod Vá-
clav Vomáčka.
Pocta trampské písni – tentokrát vystoupí Tony Linhart a Pacifik, Marko Čermák 
a Paběrky, Miky Ryvola, Béďa Rélich (Šedivka)
Petr Kotvald - Milovat se čím dál víc!
Pan zpěvák, který už ve svých hitech a pop-šansonech zpíval o všech formách 
lásky a o vztazích, které nás těší i trápí, je hostem scenáristy a textaře P.Cmírala. 
Jazz klub Gong
Jazz Bluffers se zpěvačkou Darjou Kuncovou
Pavel Žalman Lohonka a spol. - koncert
Robert Křesťan a Druhá tráva - koncert
Petr Žaloudek: Zabijte Macbetha – černá tragikomedie s detektivní zápletkou a 
hádankou pro diváka. Pro toho, kdo uhodne, kdo je vrah, je připravena hodnotná 
výhra.
HOP TROP – koncert
Jazz klub Gong - HARLEMANIA 
RADŮZA s kapelou
SPIRITUÁL KVINTET – koncert
IGOR ŠEBO Šansony, na které nezapomenete...!
TRHÁK – Travesti Show
Hříšní lidé království českého - talk show spisovatele dr. V. Vondrušky, CSc., a 
skladatele a zpěváka P. Traxlera.
Jazz Klub Gong
All Stars Jam Session 
Černá hodinka - Šporkovo trio a hosté
Básníci z nejmilejších: Jaroslav Seifert - básně ze sbírky Maminka a Ty, lásko, 
pozdravena buď!
Karel Řiháček: Ďábel nikdy nezvoní
Londýn 1892: hra o lásce, smrti a věčném pokušení - světová premiéra v podání 
Divadla Rodu Vejvodů
PEPA FOUSEK – recitál

Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
M. Oupic a J.Kriegel : HLEDÁM MILENCE, ZN: SPĚCHÁ
V režii F. Volského účinkují členové Divadla Artur. 
VOLTAIRE, DOBŘE NA(O)SVÍCENÝ DRAMATIK
Večer cyklu scenáristy Pavla Cmírala FRANCIE NÁS BAVÍ!
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA - nová éra
V režii autora F. J. Zvolského účinkují členové Divadla Artur: 
Jazz klub Gong
BRASSBAND - ortodoxní dixieland z Rakovníka s českými texty neorleánských 
songů 
Černá hodinka – Šporkovo trio a hosté: Mistři tří století
Jejich skladby a historky ze života, které se staly nebo se mohly stát. 
HRADIŠŤAN  – koncert skupiny s J. Pavlicou
M. Oupic: Tři v háji - Na motivy stejnojmenného románu autorů - M. Viewegha, 
H. Pawlovské a I. Hercíkové. V režii K. Janáka účinkují členové Divadla Artur.
PAVEL DOBEŠ – koncert K
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MÁCI a SAMSON a JEHO PARTA po 20 letech – koncert
Pocta trampské písni – nejoblíbenější zpěvačky country a trampské písně 
– J. Vrbová, H. Maršálková, D. Hackerová- Fišerová a M.Voborská
M. Oupic a J. J. Kriegel: MŮŽU K TOBĚ - situační komedie, která s humorem a 
ironií přibližuje zamotané mezilidské vztahy a také psychické civilizační problémy. 
J. Cimrman a J.Svěrák: AKT v podání Divadla rodu Vejvodů
Festival potěšení - Studio Paradise
Jazz klub Gong - Harlemania – M. Rejhon, P. Ernyeiová, P. Šturza 
DEVÍTKA – koncert skupiny a křest CD Devítka live, www.devitka.cz
Vánoční těšení aneb jarmark nápadů pro tvořivé ruce - Těšit se můžete na 
lepení, zdobení, jehličí, svíčky, vůně, tajemství…Nechte se okouzlit a zasvětit do 
tajů lidových technik, přijďte si vyrobit a realizovat nápady na drobné vánoční 
přání a dárečky, udělejte radost sobě i druhým! Tradiční prodej vánočních deko-
rací studentů zahradnické školy z Prahy 9-Hrdlořez, Knoflíkový krámek s výrobky, 
vánoční kvíz za odměnu, zdobení perníků – výroba a prodej perníků paní Landové.
S radostí vás zvou MČ Praha 9 ve spolupráci s o. s. Knoflík, SŠ zahradnickou Pod 
Táborem a Divadlem Gong. 
Černá hodinka vánoční - Šporkovo trio a hosté
Vánoce se skupinou PACIFIK
HOP TROP – vánoční koncert skupiny
P. Ž. LOHONKA a spol. – Od adventu do Tří králů – koncert
Manželské štěstí - hrají: 	
I. Hütnerová, M. Dolinová, 	
D. Suchařípa - pro seniory 	
z MČ Praha 9 pořádá MČ Pra-
ha 9
Jazz Klub Gong - All	 Stars	
Jam Session 
KLÍČ - legendární skupina se 
po roce opět v plné sestavě 
nakrátko vrací na česká 
hudební pódia, aby několika 
adventně laděnými koncer-
ty pokřtila svoje první „live 
CD“ nazvané KLÍČ - 30 let se 
záznamem jednoho z jejích 
loňských výročních koncertů. 
Hrají: P. a J. Marianovi, J. a 
J. Krupičkovi, J. Slavatová, 
J. Bošková, skupinu doplní  
zcela nový člen - kytarista J. 
Janda.

Prosecké jaro přineslo MAM´ZÉLLE NITOUCHE
Oblíbené Prosecké jaro se letos konalo 26. května 2013 od 14 do 22 hodin na 
tradičním místě – v Parku Přátelství. Odpoledne patřilo dětem, večer milovníkům 
operety. Nad akcí převzal záštitu starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím.

Odpolední program pro děti
• Pohádka O chytré princezně
• Vystoupení taneční školy BACKSTAGE
• Soutěže DDM Prosek
• Kapely ZUŠ Prosek Hot Wings a Rhytmic People
• Projížďka na lodičkách
• Zábava ve velké pirátské lodi
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O chytré princezně
Příběh princezny, které se podaří přelstít čerta, znají děti tak, jak jim ho kdysi 
odvyprávěla naše nejmilejší pohádkářka Božena Němcová. S vtipem a půvabem 
sobě vlastním zdůraznila ženskou chytrost, rozhodnost a vůli, s níž žena dokáže 
odstranit i nejhorší nástrahy, hrozící zničit její lásku. Autorčino vyprávění inspiro-
valo Jiřího Žáka. Zúročil svoje dlouholeté zkušenosti herce, režiséra i autora a pod 
stejnojmenným názvem oblékl CHYTROU PRINCEZNU do soudobého divadelního 
kabátu. 
Aby přiblížil klasickou pohádku vnímání současných dětských diváků zvolil Jiří Žák 
žánr oblíbeného muzikálu. Hudba Pavla a Štěpána Eliášových tvoří významnou 
složku představení. Režisér Miroslav Pokorný pojal představení jako „divadlo na 
divadle“. Pohádku přijela sehrát kočovná rodinná divadelní společnost, což skýtalo 
možnost dalších humorných situací, nadsázky a laskavého nadhledu.

MAM´ZÉLLE NITOUCHE
Hlavní program Proseckého jara, slavná 
hudební komedie MAM´ZÉLLE NITOU-
CHE, začíná v 19 hodin. 
Jsou díla, která se ani po několika letech 
neomrzí a mohou se hrát stále dokola. 
Jedním z nich je opereta Mam’zelle Ni-
touche. Vznikla před 130 lety, v roce 
1883, v Paříži jako posměšná parodie na 
tehdejší bombastickou operní tvorbu. Do 
příběhu hry se promítl soud samotného 
skladatele, zvlášť ono období, kdy se 
rozhodoval mezi kostelem a divadlem. 
Světec Célestin - světák Floridor, zbožná 
klášterní chovanka Denisa i další postavy 
nás vtahují do proudu proměn a stále 
nových dobrodružství.

Koncerty na radnici
Tradice koncertů na v Obřadní síni Vysočansdké radnice pokračuje úspěšně i v le-
tošním roce:

Julie Svěcená – housle, Václav Mácha – klavír. Program: Beethoven, Brahms, 
Sarasate, Dvořák 
Bennewitzovo kvarteto - smyčcové kvarteto. Program: W. A. Mozart, B. Sme-
tana, G. Kurtág
Kouzlo japonské hudby
Účinkují: Věra Eretová - housle, průvodní slovo, Kenji Seizan Osako - šakuhači 
(Japonsko), Kenya Satoh - šamisen,  Juri Kobota – klavír. Program: Tradiční japon-
ské písně, světová klasika i japonský populár, hudba k japonským animovaným 
filmům.
Karmína
Vokálně instrumentální soubor hraje na repliky dobových nástrojů. Program 
Rytířská poezie z oblasti gotické hudby evropské i české.
Cantoria Praha ve Svatyni Krista Krále
Jarní koncert - vystoupení ženského pěveckého sboru Cantoria Praha, sbormistryně 
Mgr. Jaroslava Halamová, klavírní doprovod Helena Svatoňová.
Zazní díla: W. A. Mozarta, G. F. Händela, Ch. Gounoda, dále spirituály, muzikálové 
melodie, lidové písně a další. 
Hosté koncertu: dívčí pěvecký sbor Canzone Příbram, sbormistryně Mgr. Jaroslava 
Kunická-Halamová, klavírní doprovod Kateřina Duková, Kateřina Sýkorová - sólový 
zpěv. Zazní písně z muzikálů.
Ruské úterý v Praze 9 - Ludmila Štětinová (housle) a Filipp Subbotin (klavír) 
Zazní díla těchto autorů:  A. Schnittke, E. Grieg, A. Piazzolla.

Mam´zelle Nitouche na Proseku
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Dialogy s harfou
Ivana Pokorná – harfa, Petr Přibyl – viola. Program: G. Ph. Tellemann, J. L. Dusík, 
A. Vivaldi, G. Gershwin, Simon and Garfunkel aj.
Duo Spirito – Pocta sklada-telům romanismu
Alena Koudelková – klavír, Jiří Váca - hoboj 
Program: Chopin, Schumann, 
Schubert, Janáček, Bertholdy
Královským koncert
Účinkují Julie Braná – flétna, 
traverso, Edita Keglerová – 
cembalo, Petr Wagner – viola 
da gamba.
Program: J. Ph. Rameau, M. 
Marais, J. Morel, Fr. Couperin
Kvarteto Martinů s pian-
istkou Olgou Vinokurov. 
Program: Sergej Ivanovič Ta-	
nějev: Klavírní kvintet g moll, 
op. 30, Antonín Dvořák: 
Smyčcový kvartet F dur, op. 
96 „Americký“
Černá hodinka - Šporkovo 
trio a hosté	
V. Vartová - housle, K. Novot-
ný - kytara, J. Krupička – violoncello, hosté - J. Krupičková - flétna, Ivana a David 
Krausovi - přednes. Mistři tří století, jejich skladby a historky ze života, které se 
staly, nebo se mohly stát.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční ve Svatyni Krista krále
Symfonický orchestr Praha 8 a Komorní sbor Resonance
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila – Štědrej večer nastal
Adventní koncert – vokální sbor Cantus Amici a Prosecký sbor. Dirigují Lukáš 
Dobrodinský a Eduard Juran. V programu adventního koncertu zazní i mistrovská 
varhanní díla. V kostele sv. Václava na Proseku.

Galerie Dion
Viditelné a skryté/Visible and hidden
Výstava Dagmar Dost-Nolden se koná v Galerii 
Dion do 3. května 2013.
Retro Ludvíka Fellera 
Tématika symbolů a znaků je charakteristická 
pro retrospektivní výstavu česko-německého 
výtvarníka Ludvíka Fellera. Od 8. května do 
26. června 2013.
Hlubiny vnějšku
Výstava obrazů a kreseb Filipa Buryána a Ond-
řeje Coufala. Od 4. listopadu do 20. prosince 
2013. Autoři jsou si blízcí nejenom věkem 	
a vyústěním tvorby do imaginativního výrazu 
se silným expresivním akcentem, ale i genezí 
svého uměleckého růstu.

Ivana Pokorná a Petr Přibyl - Dialogy s harfou

Dagmar Dost-Nolden - Transmutation K
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Galerie 9
Vlídná nostalgie
Dagmar Novotná – obrazy, Vít Novotný – objekty a Kryštof Novotný – fotografie.
Od 8. do 24. ledna 2013.

Milan Křenek: Dobrodružná cesta  
k obrazu
Široké rozkročení od impresionismu 	
k abstrakci. Do 21. února 2013.
Sdružení Legendy	
Antonín Břicháček – kovové objekty, 
František Kollman – obrazy, kresby, ryté 
sklo a Zdeněk Zálešák – obrazy. Do 14. 
března. 
Výtvarné maturitní práce z English 
College - od 18. do 22. března.
Obrazy a sochy Jiřího Vaňka
Sochař a restaurátor starožitného nábyt-
ku ve Fondu výtvarných umělců. V posled-
ních letech se zabývá také malbou. 
DÉJÀ VU - intenzivní pocit něčeho už 
dříve prožitého, viděného nebo slyšeného. 
Sochy, obrazy a grafika Mileny Blaškové 	
a sklo – tavené plastiky a lehané mísy 
Ivany Mašitové. Od 23. dubna do 9. květ-
na 2013.
Hana Jaklová - tapiserie
od 14. května do 6. června 2013.

Gennadij Alexandrov    
obrazy, kresby, grafika
Jako malíř a grafik ve své 
tvorbě uplatňuje teorii her. 
Návštěvníkům jeho výstav 
se nabízí hra s myšlenkou, 
hra s plochou, hra se skvrnou 	
a linií jako námět k zamyšlení. 
Od 11. června do 4. července 
2013. 
Projekt KŘÍŽOVÁ CHODBA	
Výstava prací výtvarných pe-
dagogů, kteří mají vztah nejen k jihočeskému regionu. Od 9. července do 1. srpna 
2013
Helena Vanišová: Malé světy
Trojí udivuje na obrazech Heleny Vanišové: předně, že si je už dávno nerozebraly 
všechny slavné galerie. Za druhé jak jsou české a posléze jejich personifikace 
přírody. Od 6. do 29. srpna 2013. 

Jan Pravoslav Přibík°(1811 – 1893) a škola jeho doby
Výstava k  120. výročí úmrtí prvního vysočanského učitele Jana Pravoslava Přibí-ka. 
Jemu, jeho životu a dílu v kontextu zrodu vysočanského školství je věnována celá 
polovina výstavy. V druhé polovině se prostřednictvím školních pomůcek, učebnic  
a výukových obrazů, modelů a vybavení školní  třídy pokoušíme vystihnout atmos-
féru doby, tolik odlišnou od způsobu života dnešních školáků. 

 IN MEMORIAM HANA URBANOVÁ
Malby, kresby, grafiky. Od 15. října do 7. listopadu 2013.
Jedenáct v Devítce
Výstava Jedenáct v Devítce je již druhou společnou výstavou (první se uskutečnila 
v Literární kavárně H+H na Karlově náměstí) volného seskupení lidí zajímajících se 
o umění a výtvarnou tvorbu. 

Milan Křenek

Gennadij Alexandrov - grafika
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Autoři: MgA. Petr Kožíšek, pedagog, vedoucí, Simona Drábová, pedagožka, Petr 
Hübner, pedagog, Alena Charamzová, pedagožka, Eliška Chudáčková, studentka 
matematiky, Šárka Klinská, ekonomka, Jitka Soukupová, bioložka, Kamila Šímová, 
pedagožka a studentka, Adéla Turková, polygrafka, Andrea Vaňková, odhadce 
nemovitostí, Jan Smrkovský, kovář. Od 12. do 28. listopadu 2013.
PEOPLE-metr 2013 NA CESTÁCH
Člověk a metr papíru. Autor a jeho sdělení k jednotnému tématu na jednotném 
formátu libovolnou technikou. Figurální interpretace vjemů, vztahů, vazeb a ná-
zorů.
ZBRASLAVSKÝ SALON 2013
Autoři: Robert Almási, Marta Hadincová, Miro Hadinec, Petr Alojz Hampl, Petr Ham-
pl ml., Ivana Hamplová, Veronika Hanušová, Zdeněk Hemza, Eliška Jakubíčková, 
Petr Johanus, Jindřich Kalabza, Eva Kořánová, Dagmar Krásná, Aleš Krátký, Jana 
Kubecová, Jana Majcherová, Markéta Pošarová, Zdeněk Prokop, Jana Šafránková, 
Jaroslav Štědra, František Tomík, Lucie Vacková, Ludmila Warausová, Eva Žáková  
výměnná výstava ve spolupráci s MČ Praha-Zbraslav. 

Prosecké máje podevatenácté
19. ročník alternativní hudby PROSECKÉ MÁJE 2013 se konal 30. května od 16.30 
hodin v zahradě Pavana, ul. U Prosecké školy 17, Praha 9-Prosek.
A jaké kapely jste mohli slyšet? BBP - podzemní orchestr, KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, 
PŘETLAK VĚKŮ, CHÓR VÁŽSKYCH MUZIKANTOV, ŠIROKO DALEKO.

Rockové Podviní 2013  
– čtrnáctý ročník open air festivalu
… v rockovém hávu a přírodním parku vysočanském 5. září zahráli THE PLASTIC 
PEOPLE OF THE UNIVERSE, BBP - podzemní orchestr, DIM LOCATOR (GB/Au), 
ZUBY NEHTY, OTK.
Co říci ke čtrnáctému ročníku 
festivalu alternativní a 
nezávislé scény, pořádanému 
naším devátým obvodem, a 
přitom se vyhnout zbytečným 
frázím? Obloha vymetena, 
počasí věru letní, mraky lidí a 
nebe bez mraků, staří rockeři 
i dorost - a konec konců, i ti 
nejmladší rockeři, holdující 
toliko mléku mateřskému… 
Všeho dost a bez pekelně 
dlouhých front, kavárna Už 
jsme doma, pivo starého 
Ferdinanda i Slepého krtka, 
čajovna, stánek POLÍ PĚT se 
skvostnou muzikou i litera-
turou… a hlavně - pět porcí 
zatraceně dobré muziky na 
pódiu!
Kdo tu byl, rozhodně nelito-
val. A kdo nebyl, může utřít slzu a za rok udělat vše, aby svou letošní chybu na 
výročním, patnáctém ročníku napravil. Víc než tisícovka letošních návštěvníků je 
dost dobrým důkazem toho, že to stojí a stálo za to! Je to přeci jen trochu jiný 
festival než většina ostatních.

Multikulturní festival Barevná devítka 
Poslední srpnovou sobotu se park Podviní ve Vysočanech opět zaplnil cizokrajný-
mi kulturami. Devátý ročník Barevné devítky proběhl 31. srpna. Mezi 14. a 22. 

The Plastic People of the Universe
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hodinou  se dalo ochutnat, co 
se jí třeba v Izraeli, podíváte 
se, jak se tančí v Indii, nebo 
si pořídít nefalšovaný africký 
suvenýr. Vstup na akci, kterou 
pořádala Městská část Praha 
9, byl zdarma.
„Multikulturní festival Barevná 
devítka prezentuje národnos-
tní menšiny, které u nás žijí, a 	
s nimiž se tu běžně potkáváme. 
Tímto zajímavým způsobem 
se návštěvníci seznámí s tím, 
jak v cizích zemích žijí, jakou 
mají kulturu, ochutnají jejich 

tradiční speciality, nebo se 
mohou zapojit do kteréhoko-
li workshopu a vyrobit si 
například pěkný náramek,“ 
říká místostarosta Prahy 9 
Adam Vážanský.
Program probíhal jak na 
hlavním pódiu, tak v prosto-
ru parku Podviní. Na pódiu 
se střídaly barevné tance 
například z Indie, Argentiny, 
Gruzie, Peru, Brazílie, Číny 
nebo z Bulharska. Končící léto 
vám tak připomělo tempera-
mentní argentinské tango, 
čínský Lví tanec, nebo tradiční 
bulharský tanec v krojích.

Část z těchto tanečních vys-
toupení doprovázeli účinkující 
i tradičním zpěvem nebo hrou 
na u nás neobvyklé hudeb-
ní nástroje. Po melodické 
stránce se tak ještě předvedli 
hosté například z Kuby, Viet-
namu, Konga, nebo Moldávie.  
Čekalo nás africké vystoupení 
v tradičním konžském jazyce 
lingala, nebo poklidná klasická 
hudba z mongolských stepí.
Dobrou chuť
Prostor parku se rozvoněl ne-
odolatelnými jídly z Gruzie, 
Itálie, Vietnamu, Bulharska, 
Srbska, Beninu, Arménie, 
Ameriky, Pobřeží slonoviny, 
Číny, Afghánistánu, nebo 
třeba z Mexika. Nemusíte ces-
tovat po celém světě, abyste 
ochutnali pochoutky ze všech 
jeho koutů.
Tržiště
Kromě jídla v parku bylo i et-
nické tržiště. Jako suvenýry 	
z Barevné devítky se daly po- K
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řídit krásné šperky, hračky, knížky, obrázky nebo i oblečení.  Odejít jste mohli 	
v tradičním japonském kimonu, na nohou vás mohli zdobit sandále z Konga a na 
uších se třeba houpaly náušnice z Latinské Ameriky. 
Neziskovky
Prostor dostaly i neziskové organizace, které pomáhají lidem v ohrožení, zabývají 
se rozvojovou činností nebo ty, které se věnují integraci menšin u nás. Svou činnost 
tak představily např. organizace Berkat, která se stará o ohrožené čečenské děti, 
nebo společnost Bwindi Orphans z Ugandy, jež se věnuje adopci dětí na dálku. 
Za hodinu kolem světa
Také letos se všichni návštěvníci mohli zapojit do celofestivalové hry „Za hodinu 
kolem světa“. Účastníci v ní takřka procestovali svět, v každé zemi se dozvěděli 
něco nového o cizích kulturách, krajích a tradicích a mohli si navíc odnést krásné 
dárky. 
Workshopy
Kdyby ve vás dřímal umělecký duch, mohli jste si na jednom z mnoha workshopů 
vyrobit něco na památku nebo se tam něco nového naučit -například vlastnoručně 
vyrobené origami. Program pamatoval i na děti. 

10 let folku a trampských písní v Podviní
Dnes už je nad slunce jasné, že spojení dvou třináctek přináší štěstí. Třináctý rok 
a třináctý den v měsíci by dávaly tušit smůlu na každém kroku, leč pravý opak byl 
naštěstí pravdou.

Jen pár dní před festivalem skončila vodní 
apokalypsa v Praze, ale hlavně jejím širokém 
a dalekém okolí. Když tu, po nekonečném 
čase padající vody, se stal zázrak. Pán Bůh 
nahoře stiskl ten den vypínač a rozsvítil 
sluníčko na plný výkon. Odporno a déšť 
vystřídalo nádherné letní počasí a výroční, 
desátý ročník FOLKOVÉHO PODVINÍ byl 
patrně odměnou všem přítomným za prožitý 
nekonečný nečas.
Kamenné hradiště i park se až po okraj na-
plnilo hudbou, lidmi a sluncem. Buď se tomu 
říká zázrak, anebo odněkud klika. Víc jsme 
si skutečně  ani nemohli přát. 
A tentokrát se na desátý ročník sešlo tolik	
návštěvníků jako dosud nikdy. Snad za to moh-
lo krásné počasí, snad věru pěkný program, 

snad přeložená COUNTRY FONTÁNA, 
snad ..., ale pravděpodobně všechno 
dohromady a ještě tisíc dalších věcí.
Každopádně se nedá říci nic jiného, 
než že se desátý ročník tohoto festi-
valu opravdu skvěle vydařil. Spoko-
jeným přítomným i sobě zahráli 
to odpoledne a večer: legendární 
trampgrassová kapela PABĚRKY, 
divoké uskupení PONOŽKY PANA 
SEMTAMŤUKA, šafránový písničkář 

Kamenné hradiště v Podviní

KLÍČ (kvartet) - Jitka Krupičková a Pavla Marianová
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JAROSLAV HUTKA, červeno-
černé kvarteto KLÍČ, sám 
Samson Veliký se svou malou, 
osmistrunnou kytárou Matyl-
dou (během svého krátkého 
vystoupení nechal vousatým 
kámošem decentně ořezat 
své nové CD “Van Men Šou 
Lajf”). A jako zlatý hřeb se na 
závěr večera na pódiu objevili 
i všichni tři - legendární křižáci 
trampské písně, kapela HOP 
TROP. Samson a pravá i levá 
ruka ďábla, pánové Šroub 
a Huberťák. Večerní tmou 
zněly písničky, které zná snad 
každý, kdo alespoň jednou 
zavadil o les, vlaky a touhu, 
nenechat se spoutat městem. 
Písničky, které otevírají ústa i srdce. A tak Tři kříže, Vodáckou holku ... nezpíval jen 
Hop Trop na pódiu, ale i celé údolí.
A tak po deseti letech nezbývá než říct, že udělat v Podviní i folkový festival, 
opravdu nebyl špatný nápad. Víc než tisíc spokojených přítomných toho bylo víc 
než dobrým důkazem!
Text: Otto Sepl, foto: Konstantin

Kulturní a mateřské centrum Knoflík
Knoflík slaví rok své Hudební školy Yamaha
Kulturní a mateřské centrum Knoflík je místem potkávání dětí a dospělých, je 
místem mnoha aktivit, které se od troufalých nápadů přerodily k „velkým věcem“. 
Jedním z nich, vedle např. Knoflíkové školičky a Atletiky Knoflík, je Hudební škola 
Yamaha při Knoflík o. s. 
Vznikala postupně během let, kdy nabízela jednotlivé hudební lekce pro nejmenší 
od čtyř měsíců, a před rokem přerostla do samostatné Hudební školy Yamaha. 
Ta rok od roku rozšiřuje svou 
nabídku nejen předškolních 
programů Robátka a Krůčky k 
hudbě, ale nabízí již i výuku 
nástrojovou pro malé i větší. 
Malí knoflíkoví hudebníci se 
učí hře na keyboard a flét-
nu, příští školní rok se mo-
hou těšit na výuku kytary či 
populárního zpěvu. Je skvělé, 
že Hudební škola Yamaha 
má i svou skupinu dospělých 
keyboardistů. 
Od května probíhá předběžný 
zápis do kurzů předškolních i 
nástrojových, stejně jako do 
letošních příměstských táborů 
s Yamahou. 
Určitě se přijďte podívat na 
Zahradní slavnost a koncert 
Open Air Ballaben, ve středu 
5. června od 16 hodin na hřišti 
ZŠ Balabenka, Náměstí Na Balabence 800, vedle Kulturního a mateřského centra 
Knoflík. Můžete si poslechnout šikovné muzikanty, sólisty na hudební nástroje, 
zazpívat si spolu s dětmi a dospělými Hudební školy Yamaha, vyrobit si hudební 

Jaroslav Hutka

Hudební škola Yamaha
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nástroj, anebo se také zapsat do nových kurzů či příměstských táborů. Tak ať je 
vám, malým i velkým, do zpěvu.

Atletika Knoflík	
vznikla v roce 2010 pod záštitou Kulturního a mateřského centra Knoflík. Zrodila se 
vlastně z troufalého nápadu „to“ zkusit. Vybudovat atletickou školku pro děti 3-7 
let, která je přivede ke sportování, naučí je všestrannosti, bude pro ně radostí. Ale 
také jim ukáže, že sport a atletika sice skýtá radost z pohybu, ale má i jasně daná 
pravidla a správné návyky. 
Zdá se, že se povedlo, že Atletika Knoflík je na dobré cestě. V současné době 
trénuje sedm atletických skupinek kolem dvaceti čtyř dětí. Od září 2011 se Atletika 
Knoflík stala oficiálním partnerem velkého atletického oddílu A. C. Sparta Praha 
a je jakousi jeho „farmou“, což potvrzuje to, že po skončení sezony má většina 
nejstarších knoflíkových atleťátek namířeno do řad sparťanských. Někteří přechá-
zejí i do oddílů ragby či florbalu. Ukazuje se, jak dobrá je spolupráce mezi Knoflík o.s. 	
a A.C. Sparta. Stejně tak děkujeme za skvělou spolupráci  TJ Sokolu Vysočany, kde 
jsme v rámci zimní přípravy mohli skupinky dělit a společně trénovat.
Atletika Knoflík je registrovaným oddílem Atletiky pro děti při Českém atletickém 
svazu. I tady si užíváme skvělé vzájemné spolupráce. Atletika pro děti je nám 
metodickým zázemím a partnerem. Díky její podpoře a vedení, ale i díky našemu 
výbornému trenérskému zázemí Atletika Knoflík také společně s AC Sparta školila 
20. dubna trenéry atletických přípravek. Školení bylo nabídnuto  všem školským 	
a tělovýchovným zařízením nejen v Praze 9.
Atletika Knoflík byla také vybrána jako partner pro natáčení metodického DVD, 
kdy předvedla ukázkové tréninky pro atletickou školku. Bylo nám ctí spolupra-
covat na tomto projektu, účastnit se křtu, jehož patronkou byla Bára Špotáková. 
Chcete-li vidět malé sportovce v akci, přijďte si zasportovat na již tradiční závody 
nejmenších „To dáme! 2013“ na stadion v Podviní v sobotu 18. května. Zveme vás 
také na příměstské tábory se sportem, opět ve spolupráci s AC Sparta a Atletika 
Knoflík.

Knoflík na kopci,	aneb chystá se rodinné centrum pro malé i velké na Proseku
Kulturní a mateřské centrum Knoflík rozšiřuje v Praze 9 své aktivity tak, že se 
nyní více než 750 malých i větších návštěvníků týdně potkává v rozličných progra-
mech. 

Děti i dospělí mohou s Knoflíkem spor-
tovat, zpívat, hrát na hudební nástroje, 
tvořit a malovat, poznat krásu keramiky, 
zažít malá dobrodružství v knoflíko-
vých školičkách. Nebo se třeba vydat 
na Sněžku, zažít báječné závody na 
kolech, či v atletice, projít se v maso-
pustním průvodu či zažít jakoukoliv ji-
nou knoflíkovu akci.
Během prázdnin 2013  se chystá „Knoflík 
na kopci“ (stávající centrum zatím sídlí 
ve Vysočanech v budově ZŠ Balabenka, 
- školička a rodinné centrum, v Čihákově 
ulici 18 je pak keramická a tvořivá díl-
na). Knoflík na kopci se buduje v ulici 
Jablonecká 724, hned vedle velké Billy, 
kousek od metra Prosek.
Díky vstřícnosti majitelů může Knoflík o. 
s. využívat velký prostor, který nabídne  	
od září svým návštěvníkům. Bude 
se snažit být opravdovým místem 
setkávání dětí a dospělých. Byť bude 
primárně určen především dětem, na-
bídne pravidelný i jednorázový program 
pro všechny generace.Nové prostory KMC Knoflík K
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Prosecká zastaveníčka
V letních měsících proběhl IV. ročník cyklu komorních koncertů v Parku Přátelství 
na Proseku. Koncerty se konají vždy od 18.00  poblíž pizzerie v Parku Přátelství, tři 
minuty od metra C - Prosek. Vstup volný.

 4. 6.   PRAŽSKÉ HORNOVÉ KVARTETO
11. 6.  Z.U.B. (Big Band ZUŠ Prahy 4 – Modřany)
18. 6.  TRIO KALICH
25. 6.  SBOROVÝ KONCERT - A. Rejcha, J. V. Stich, F. Dauprat, Jazzová feé- 
  rie, J. Strauss, J. Fučík, F. Lehár
  2. 7.  WICHTERLE QUINTET - Populární vokální skladby XVIII. a XIX. století,  
  V. Trojan, W. A. Mozart, J. Haydn
  6. 8.  BRASS COLLEGIUM  - J. I. Linek, T. Susato, F. Kmoch
13. 8.  TRIO IUVENTA - W. A. Mozart, B. Martinů
20. 8.  MUSICA PER TRE - J. Ibert, W. A. Mozart, J. Haydn
27. 8.  TRIO KALICH - J. Strauss, J. Fučík, F. Lehár
 3. 9.   PRAŽSKÉ  HORNOVÉ  KVARTETO  (A. Rejcha, J. V. Stich, F. Dauprat)
10. 9.  DUO PER DUE  (Hudba pro dva)
17. 9.  MUSICA  NOTTURNA  (J. Brahms, P. Mascagni, A. Dvořák aj.)
24. 9.  PRAŽSKÉ  DECHOVÉ  KVINTETO (L. Sluka, L. van Beethoven, G. Bi- 
  zet)
 1.10.  WICHTERLE  QUINTET  (V. Trojan, W. A. Mozart, J. Haydn)

Prosecký podzim 2013: Perly z kapsy
22. září 2013 se konal při tradiční Prosecký podzim – festival hudby pod širým 
nebem v Parku Přátelství na Proseku. Letos nesl název Perly z kapsy. Akci pořáda- 
la Městská část Praha 9 pod záštitou starosty Jana Jarolíma. Vstup zdarma.

Perly z kapsy – to nejlepší z orchestru, zpěvu a baletu
Autoři: Ch. Gounod, W. A. Mozart, F. Chopin, G. Gerschwin, A. Rubinstein, J. Of-
fenbach, J. Strauss, B. Smetana, A. Dvořák
Aranže skladeb a dirigent: František Pok
Soprán: Olga Jelinková
Sólo balet – Daniela Poková, Petr Čejka
Taneční a baletní soubor Arabeska

V projektu Balet – koncert nabídl kombinaci klasického baletu, operního zpěvu a 
orchestrální hudby. Originální choreografii baletu vytvořila bývalá členka baletu 
Národního divadla v Praze Daniela Poková. 
Taneční část souboru je v alternacích zastoupena sólisty a členy baletních souborů 
v Praze a Plzni (ND a Divadlo J. K. Tyla). Zpívají Edita Adlerová, Milan Pelikán a Aleš 
Hendrych - sólista Národního divadla v Praze. 
Malý orchestr je složen z předních pražských umělců. Základem dechové harmonie 
je Dechové kvinteto Academia rozšířené o trubku, trombon a bicí, na smyčcové 

nástroje hrají převážně čle-
nové Symfonického orches-
tru Českého rozhlasu v Praze. 	
V alternacích spolupracují hrá-
či ze Symfonického orche-
stru hl. města Prahy FOK, 
Českého rozhlasu Pražského 
komorního orchestru, Národ-
ního divadla a Státní opery 	
v Praze. 
Instrumentaci skladeb pro 
toto originální obsazení napsal 
František Pok, který hudební 

Kabaret na cestách K
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soubor také řídí. Těžištěm projektu je 
originální choreografie a zejména in-
strumentace orchestru. Přestože je or-
chestr malý (18 členů), výsledný zvuk 
je naprosto věrný původnímu symfon-
ickému obsazení. 
Odpoledne pro děti
Čas od 14 do 18 hodin již tradičně při 
Proseckém podzimu patřil dětem.
Soutěže a hry pro ně připravilo Sdružení 
SAM a spol. a Dům dětí a mládeže Praha 9.	
Vyřádit se mohli i na obří lodi nebo po-
norce!
14.30 - Kabaret na cestách, aneb 
Všechny konce světa - Kabaret na ces-
tách přijíždí za dětmi z nejrůznějších 
koutů České Republiky. Ze starodávné 
maringotky vystoupí vždy stejná, ob-
líbená partička mladých herců, které 
děti znají z pořadu České televize: 
Marek Němec, Lucie Pernetová, Klára 
Oltová-Sedláčková a Tomáš Pavelka. Ti 
pak dělají vše, co dělá kabaret kaba-
retem – vtipkují, pošťuchují se, hrají 
scénky a zpívají. Tentokrát na téma: 
Všechny konce světa! Nedílnou součástí 
kabaretu jsou nové původní písničky, ke 
kterým skládá hudbu František Tábor-
ský, známý ze skupiny CHINASKI. Pro 
děti od 6 let.
16.00 - 5Angels – vystoupení populární 
dívčí hudební skupiny a autogramiáda

Ohňostroj ve 20.30 hodin!
Prosecký podzim 2013 se mohl uskutečnit i díky partnerům akce: Porsche Praha-
Prosek, Kolektory Praha a. s., Pražská teplárenská a. s., Pražská energetika a. s., 
Devátá rozvojová a. s., VOZP, Hortus servis s. r. o., Pivovar Ferdinand a. s.

Svatováclavská pouť na Proseku
Letos už 23. ročník Svatováclavské pouti v okolí kostela sv. Václava Na Proseku se 
konal 28. a 29. září 2013. Srdečně zve Městská část Praha 9.

Hlavní podium
SOBOTA 28. září  
11.00 RYTHMIC PEOPLE 
12.45 KRAJANKA – dechová kapela špičkových profesionálních muzikantů z Prahy. 
V repertoáru má jak lidové písničky, tak i dixi a tradicionály.
14.00 Slavnostní zahájení 23. Svatováclavské pouti a 14. Vysočanského vino-
braní
14.40 DĚTI RÁJE – muzikálové melodie 
15.30 RICHARD  NEDVĚD - kouzelník, humorista, trapnomág, iluzionista
16.15 YO YO BAND 
17.30 MUZIKA ŠPALÍČEK PRAHA a hosté - Muzika Špalíček Praha je folklórní ka-
pela, jejíž repertoár je orientován na folklór jihozápadních Čech, známých či méně 
známých lidových písní k poslechu i tanci. 

NEDĚLE 29. září
10.00 HOT WINGS 
12.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEXANDRA VRÁBELA - Zabývá se folklórem z různých 
regionů Čech, Moravy a Slovenska, ale tato cimbálová muzika se nevyhýbá ani V
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modernímu pojetí lidové hudby.
13.45 PATROLA ŠLAPETO - Populární 
staropražská kapela věnující se inter-
pretaci nejslavnějších hospodských 
písní minulých století a písniček Karla 
Hašlera
15.10 JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ - 
herec, komik a bavič, původním povo-
láním učitel českého jazyka. Ve svých 
výstupech zaujímá roli vychytralého 
prosťáčka, který na způsob hloupého 
Honzy úspěšně překoná všechny nást-
rahy.
16.00 FRANTIŠEK NEDVĚD s kapelou 
- zpěvák a kytarista, který patří mezi 
nejvýznamnější osobnosti české coun-
try, folku a trampské písně.

Program u kostela sv. Vá-
clava
Středověk - doba sv. Václava, 
bohatý historický program.
ARCUS hudba období gotiky 
a renesance, dobové tance, 
SHŠ FICTUM šermířské soubo-
je, zbraně, kostýmy a sta-
ny, žonglér Ati, Divadlo Bída 	
a příběh „Tajemství truhlice 
sv. Václava“. 
Atrakce pro děti ve středo-
věkém stylu - dobývání hra-
du, soutěž pro děti „Sva-
továclavská přilbice“, lov na 
medvěda, střelba z praku. 
Dobové stánky, prodejci a ře-
meslníci v historických kostý-
mech, ukázky řemesel. 

Celou poutí provází po oba dny 
herold, který za doprovodu 
vojenského bubnu informuje, 
co se bude dít. 

Doprovodný program - 
Svatováclavský pochod
Konal se v sobotu 28. září. 
Start je od 8 do 10 hodin u ko-
stela sv. Václava na Proseku. 
Trasa je dlouhá 25 km. Po-
chod organizuje Klub českých 
turistů. Více informací na 
www.kct.cz.

Prohlídky kostela sv. Vá-
clava a přilehlého hřbitova	
- s výkladem, v sobotu od 14 
do 16 hodin. 

Pohádková zahrada – pohádky pro nejmenší v zahradě TJ Sokol Prosek 
sobota 28. září:
Divadlo z půdy
13.10 Pohádka z medvědí chaloupky
15.10 Honza v pekle

Místostarosta Adam Vážanský dorazil na slonu

Cirkus Jumbo

Na pouť přišel průvod vinařů v čele s Bakchem
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neděle 29. září:
Divadlo pro malý
11.10 O Červené Karkulce
13.10 O perníkové chaloupce
15.10 O Hloupém Honzovi

Koncert v kostele sv. Václava
V sobotu 28. září od 19 hodin.
Julie Svěcená (housle), Drahomíra Matznerová (varhany)

Pouťové atrakce, občerstvení, stánkový prodej.

Zámek Ctěnice
O zámku Ctěnice se v kronice zmiňuji poprvé. Ačkoli nepatří Městské části Praha 
9, otevírá se ve spolupráci s Muzeem Hlavního města Prahy široké veřejnosti mno-
ha zajímavými kulturními pořady. A protože Vinoř (Praha9), kde zámek leží, je 
na dosah ruky, významně obohacuje kulturní život na devítce. Tak proč nezapsat 
výběr z programu ctěnického zámku do kroniky?

Výstava Jak se točily kostičky. Šárka Váchová, výtvarnice a animátorka 
představuje filmové i divadelní pohádky, oblíbený seriál Kostičky i večerníčkové 
série „Chaloupka na vršku“ a „Vánoční koleda“, kde autorka zachytila nejen vánoční 
a novoroční zvyky na českém venkově, ale i kouzlo lidového řemesla.
Výstava, která nabízí setkání s loutkářským uměním z bezprostřední blízkosti, je 
doplněna tvůrčími dílnami pro děti i rodiče, které se konají pod vedením odborného 
lektora vždy v sobotu a v neděli od 11 hodin. Výstava je doplněna filmovou pro-
jekcí. Vhodné pro MŠ i ZŠ /na předchozí objednávku. Výstava trvá do 3.3.2013

Stanislav Holý - KRAJINA 
HER	
Od Studia Kamarád ke Krajině 
her aneb Kde si hrají Jů, Hele 
a jejich kamarádi.
Rozsáhlá interaktivní výstava 
je připravena ve spolupráci 	
s pražskou Galerií U Prstenu 	
a Českou televizí. Monu-
mentální barevné dekorace 
jsou doplněné originálními te-
levizními postavami  Jů, Hele, 
Tryskomyš, Hary Šoumen, 
Šamšula i kohout Eda, jak je 
děti znají ze Studia Kamarád 
z dílny výtvarníka Stanis-
lava Holého. Výstava trvá do 
27.1.2013

Natoč si svůj vlastní film
Sobota, 19.1.2013 začátek ve 14 hodin - Animační dílna pro rodiče a děti v rámci 
výstavy Krajina her.

Zámek Ctěnice - panorama

Stanislav Holý - Krajina her
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Seznámíte se s přípravou námětu, scénáře, technického scénáře, výtvarného ma-
teriálu, se samotnou animací a natáčením, střihem a obrazovou i zvukovou post-
produkcí. Vyzkoušíte si různé technologie a techniky animace, můžete se na chvíli 
stát režisérem, výtvarníkem, scénáristou i animátorem a vše pak uplatníte při 
vlastní tvorbě animovaného filmu.

Kámen svému městu. Hornictví a lámání kamene na území Prahy.
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Středních Brd představuje nezastupitel-
nou funkci pražského kamene v historii Hlavního města Prahy od staršího paleolitu 
po moderní dobu. V časové ose dokumentuje, jak kámen těžený na území dnešní 
Prahy ovlivnil její dějiny, zejména v oblasti stavebního vývoje, vědy a umění, ale 
i jako prostředek a způsob obživy. Zmapuje významná i zajímavá ložiska nerost-
ných surovin na území hlavního města.
Výstava zahájena v sobotu 23.2.201 a potrvá do 31.8.2013

Zámecká kavárna – LITERÁRNÍ  KAVÁRNA
U kávy s posluchači …
Úterý, 15.1.2013 ve 14:00 hod. setkání s herečkou, recitátorkou i spisovatelk-
ou Zdenkou Procházkovou nad její vzpomínkovou knihou „Na jevišti mezi Prahou 	
a Vídni“, která zaznamenala velký ohlas při jejím rozhlasovém zpracování.

Setkání se současnou českou poezií 
Úterý, 15.1.2013 v  19:00 hod. 

Radek Malý  básník, autor knížek pro děti a překladatel z němčiny a redaktor, nosi-
tel Ceny Jiřího Ortena (2002), Magnesia Litera (2005), Výroční ceny nadace Český 
literární fond (2008).
Marie Šťastná, básnířka, nositelka prestižní Ceny Jiřího Ortena (2004) a Drážďanské 
ceny lyriky (2010).
Překlady z německé poezie přednese Zdenka Procházková.

Marie Woodhamsová, známá žurnalistka, dlouholetá vídeňská zpravodajka 
Radiožurnálu zve své rozhlasové hosty k příjemnému povídání nejen o rozhlasu 	
a literatuře. V úterý, 12.2.2013  ve 14:00 hod. 

MASOPUST
Zámecký areál Ctěnice zve 
všechny maškary na první 
ročník Ctěnického masopustu. 
Národopisný soubor Doudle-
ban představí tradiční maso-
pustní koledu. Návštěvníky 
čeká průvod masek, maso-
pustní veselí, hody i tvůrčí 
dílny pro děti, v nichž si malí 
i velcí návštěvníci mohou 
zkusit vyrobit, pod vedením 
zkušeného lektora, svou vlast-
ní masopustní maškaru. 
Sobota, 2.2.2013 od 11 hod. 
Výroba masopustních masek 
v rámci tvůrčí dílny u výstavy 
Šárky Váchové.

Doudlebská masopustní ko- 
 leda doprovázená  malou 
dechovou hudbou Šumavanka a poté od 15:30 hudebním vystoupením  kapely 
ŠVAJNERAJ, která dle vlastních slov zpívá „ciráty, opijáty a mordyjáty staropražské“ 
a zahraje nejen k poslechu, ale i tanci. Neděle,3.2.2013. 

VELIKONOCE
Pestrý velikonoční program, který zámecký areál Ctěnice připravuje, nabídne 
návštěvníkům nejen ukázky tradičních lidových řemesel jako kupříkladu košíkářství 

Doudlebská masopustní koleda
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či hrnčířství, ale také tvůrčí dílny, kde si budou moci zkusit zdobení a tvoření 
obřadního pečiva, pletení pomlázky nebo malování kraslic několika metodami. So-
bota, 23.3.2013 od 11 hod. Velikonoční dílny.

Velikonoční koncert muziky souboru Chorea Bohemica. Jarní písně a 
Velikonoční pašije hrají a zpívají členové souboru Chorea Bohemica, recitace Bára 
Munzarová. Neděle, 24. 3. ve 14:00 hod. 

„Chaloupka na vršku“ a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové
Rozsáhlá tvorba známé výtvarnice Šárky Váchové zahrnuje nejen filmové a di-
vadelní pohádky, ale rovněž dětmi oblíbený seriál Kostičky či večerníčkové série, v 
nichž autorka zachycuje zvyky českého venkova i kouzla starých lidových řemesel. 
Expozice je doplněna projekcí Večerníčku „Chaloupka na vršku“ i tvůrčími dílnami 
pro děti a rodiče, vedené odborným lektorem. Výstava trvá do 15. 9. 2013. 

„Barvy a tvary matky Země“. Bohatství přírody očima dětí celého světa.
Výstava přináší svěží výtvarná díla dětských autorů z mnoha zemí světa, je výběrem 
nejlepších oceněných prací 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lid-
ice 2010. Do tohoto ročníku, který byl zasvěcen Mezinárodnímu roku biodiverzity, 
zaslalo své práce plné brouků, motýlů, ryb sladkovodních i mořských, ptáků, di-
vokých i domácích zvířat, stromů, trav a květin více než 25 000 dětí z 61 zemí 
světa, včetně tak exotických jako je Bangladéš, Etiopie, Filipíny, Paraguay, Indoné-
sie, či Kapverdské ostrovy.  Výstava trvá do 8. 9. 2013.

Z historie Ctěnic a Vinoře. Sobota, 14. 9. 2013, zahájení ve 14:00 hodin.
V přízemních prostorách zámku budou zpřístupněny nově připravené stálé expozice 
seznamující s počátky původně vodní tvrze a následného stavebně-historického 
vývoje zámeckého areálu Ctěnice, stejně jako s historií i současností obce Vinoř, 
dnešní městské části Prahy 9. Slavnostní zahájení výstav proběhne v souvislosti s 
oslavami 925 let od založení Vinoře.

Zámecká kavárna – LITERÁRNÍ  KAVÁRNA 
Setkání se současnou českou poezií
Herečka, recitátorka i spisovatelka Zdenka 
Procházková uvede dva básníky mladé generace 
– Marii Šťastnou a Radka Fridricha. Úterý, 16. 7. 
2013  v 18:00 hod. 
Marie Šťastná je básnířka, nositelka prestižní 
Ceny Jiřího Ortena (2004) a Drážďanské ceny 
lyriky (2010). Básník, prozaik, překladatel, 
sběratel českého a německého folklóru Radek 
Fridrich se věnuje  publicistice a výtvarnému 
umění. Je autorem jedenácti knížek, mj. V 
zahradě Bredovských (1999), Erzherz (2002), 
Žibřid (2006) a Krooa krooa (2011; Magnesia 
Litera za poezii, 2012). 

Jezdecká společnost Ctěnice
Sobota, 31. 8. 2013 .V době od 12:30 do 16:00 
se uskuteční jezdecké závody, třetí kolo letošního 
ročníku seriálové soutěže O pohár Prahy ve 
skocích, která je určená dětským závodníkům 

na pony. Vedle dětských soutěží připravuje Jezdecká společnost Ctěnice i možnost 
svezení dětí na pony či ukázku soutěže psů flyball.

Ctěnické dožínky
Sobota, 7. 9. 2013 / 10:00 až 16:00. Tradiční dožínková slavnost, oslavující konec 
sklizně a příchod podzimu, se v zámeckém areálu uskuteční již podruhé. Ctěnické 
dožínky oživí zámek staročeským jarmarkem s množstvím zajímavých výrobků 
z šustí, keramiky i dříví.  Pestrý kulturní program bude současně obohacen i o 
ukázky lidových řemesel, o tvořivé dílničky pro nejmenší návštěvníky i o lidovou 
muziku. 

Zdenka Procházková
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Jablkobraní
Sobota, 21.9.2013, 10:00 až 16:00. Již druhý ročník ctěnického Jablkobraní na-
bídne návštěvníkům různé druhy jablečného moštu, pečené i nepečené jablečné 
speciality a také ochutnávku sklizně tradičních českých jablečných odrůd z míst-
ní štěpnice. Od 14:00 do 15:00 hodin pobaví návštěvníky umělci na chůdách ze 
souboru Long Vehicle Circus.

Pohádkový dvoreček začal opět v květnu
Na pohádky se můžete těšit vždy ve středu 	
od 16 hodin na malé letní scéně v Jandově 
ulici číslo 4 ve Vysočanech. Pro děti od 3 let. 
Zdarma.

29. 5. Neposlušná kůzlátka – hraje Sváťovo 
dividlo
  5. 6. Pohádka o třech námořnících - Divadlo 
Láryfáry
12. 6. Plaváček – Divadlo ELF
19. 6. Aladinová kouzelná lampa – Dřevěné 
divadlo
26. 6. Jak na obra – Divadýlko z pytlíčku
14. 8. Princezna a drak - Divadélko Vysmáto
21. 8. Nápad myšky Terezky - Divadlo Matěje 
Kopeckého Praha
28. 8. Šípková Růženka - Divadlo matky Vac-
kové

Sport

A.C. SPARTA nabízí příležitosti pro milovníky 
malé kopané a atletiky 
Association Club Sparta Praha nabízí možnost sportování v Areálu Podvinný Mlýn 	
na hřišti pro malou kopanou (povrch umělá tráva) a na 6 dráze atletického hřiště.
Provoz je celoroční - v zimních měsících podle počasí.

Elitní divize Mistrovství Evropy juniorek v halovém pozem-
ním hokeji 
Češky budou na turnaji obha-
jovat bronz z minulého evrop-
ského šampionátu, který se 
konal ve skotském Stirlingu. 
Svěřenkyně trenéra Christo-
phera Fausta však mají před 
sebou velkou výzvu v podobě 
těžkého turnaje, který se hra-	
je systémem „každý s kaž-
dým”. Soupeřkami jim budou 
hráčky Rakouska, Běloruska, 
Portugalska, Švédska, Ruska 
a Polska. 
Domácí halové hokejistky se 
budou moci opřít o několik 
medailistek z předchozího 
šampionátu. Za zmínku sto-

Divadélko ELF - Plaváček

České juniorky
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jí zejména ostřílená česká reprezentantka Barbora Čecháková. Aktuálně jedna 	
z největších brankařských nadějí světového pozemního hokeje, která bude základ-
ním stavebním kamenem národního týmu, se na turnaj velmi těší. „Bude to pro 
nás velká výzva, nicméně do boje před českým publikem půjdeme s otevřenou 
myslí a na hřišti necháme vše. Laťku máme nastavenou poměrně dost vysoko, ale 
v domácím prostředí nemůžeme myslet na nic jiného, než na medaili,“ svěřila se 
mladá česká hvězdička.

Korejské exhibiční vystoupení taekwonda v Praze 9
Po osmnácti letech se 18. února 2013 znovu představl české veřejnosti korejský 
národní exhibiční tým v taekwondu. Diváci na této shlédli na vrcholné úrovni se	
stavy, sportovní boj, speciální techniky ve výskoku, sebeobranu, silové přerážení, 
domluvený souboj a také ukázky cvičení dětí. Dějištěm této nevšední akce byla 	
18. února od 18 hodin sportovní hala Sparty Podvinný mlýn ve Vysočanech. 

Box se vrátil do Vysočan… a to již po čtvrté
Gong boxerský zazněl 15. června 2013 v divadle Gong. Pod záštitou MČ Praha 
9 se toto boxerské klání stává již tradicí a pro spoustu příznivců tohoto sportu 
příjemným adrenalinovým programem sobotního odpoledne.

Tak jako v předchozích letech se do Vysočan sjedou mladí talentovaní boxeři z celé 
České republiky ve všech váhových i věkových kategoriích včetně divácky atrak-
tivní ženské kategorie.
Přibližně v padesáti dvojicích se soupeři utkali nejenom o ligové body, ale také 	
o dnes již velmi prestižní Cenu starosty MČ Praha 9, která bude odměnou a poctou 
pro nejlepšího borce v juniorské kategorii. Při příležitosti 85. narozenin legendy 
českých trenérů boxu Rudolfa Obida byl sveden boj o Putovní pohár Rudolfa Obida 
– jde již o čtvrtý ročník.
Za domácí klub S.A.C. Praga Praha se představili nejen již ostřílení borci a medai-
listé z českých i mezinárod-
ních soutěží bratři Radičové, 
Jan Petráň, Vazir Gareev, 
Petr Port a Michal Lazar, ale 	
i spousta nových tváří a nadějí 
českého boxu.
Svůj team k utkání vedl i Ros-
tislav Osička - bývalý vynika-
jící a všem známý boxer, Josef 
Němec - legendární mistr 	
Evropy v těžké váze a Marek 
Šimák - reprezentační trenér, 
který celé boxerské odpoled-
ne i moderoval.
Mezi hosty byli zástupci MČ 
Praha 9. V řadách diváků 
pak Jaroslav Tomsa - známý 
kaskadér a bývalý skvělý 
boxer, Zdeněk Srstka - herec, moderátor a především sportovec a Jan Novák, 
který je nejenom trojnásobným přemožitelem kanálu La Manche a jako jediný na 
světě dokázal přeplavat jezero Bajkal, ale před lety byl i juniorským šampionem 	
v boxu. 
Komorní prostředí divadla Gong a sportovní výkony boxerů byly zárukou příjemně 
stráveného odpoledne. 

Ragbisté Pragy vybojovali Vysočanský pohár
Ragbisté Pragy jsou zatím jediným na jaře neporaženým extraligovým celkem.
Neporazitelnost prokázali i v dramaticky probíhajícím derby se Spartou, ve kterém  
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kromě ligových bodů jde už desátý rok i o trofej, jež předává zástupce radnice 
Prahy 9 kapitánovi vítězného celku.
Spartě patřil první poločas. Po dvou akcích zakončených útočníky získali hosté 
vedení 12:0, ale ve druhé půli už neskórovali. Naopak ta byla v režii domácích 
borců, kteří nejdříve snížili pětkou položenou kapitánem Pavlem Syrovým, po níž 
následný kop a pak ještě dva trestné kopy proměnil Tomáš Forst. Ale všechno moh-
lo být nakonec jinak, kdyby 
zadák Sparty Schneider ne-
promarnil v poslední minutě 
trestný kop.
„Vyhráli jsme nejtěžší utkání 
z těch, která jsme na jaře 
odehráli,” přiznal po utkání 
kouč vítězného týmu Edu-
ard Krützner mladší. Veterán 
ve sparťanském dresu Jiří 
Skall přiznal, že utkání s Pra-
gou má zvláštní atmosféru. 
„Máme k sobě nejblíže hřiště, 
ale v Pragovce mám i hodně 
kamarádů, s nimiž jsem hrál 
za reprezentaci,” dodal bývalý 
reprezentační rojník a pilíř 
sparťanského roje Jiří Skall.
„Bylo to derby, jaké má být 
a že skončilo těsně tentokrát 
výhrou Pragy, jenom potvrzuje, že oba celky jsou aktuálně hodně vyrovnané. Bylo 
by zajímavé, kdyby se právě mezi Spartou a Pragou hrálo finále play off. Pak by-
chom Vysočanský pohár předávali za několik týdnů znovu,” řekl příznivec ragby 	
a radní Prahy 9 Adam Vážanský.

Medové ragby 
První ročník Memoriálu Jana Kudrny, který spolupořádala MČ Praha 9, proběhl 
za účasti více než 200 dětí a devatenácti týmů tří věkových kategorií na hřišti 
nejúspěšnějšího ragbyového klubu v zemi Pragy Praha.

Byl to vložený turnaj, čili rok dopředu nenaplánovaná sportovní akce, a tak na 
hřiště nejúspěšnějšího ragbyového klubu v zemi Pragy Praha, přijely jen ty kluby, 
které účast považovaly ne-
jenom za sportovní záležitost, 
ale i společenskou událost.
Jan Kudrna, po němž byl tur-
naj pojmenován, se narodil 
před devadesáti lety a před 
deseti zemřel.
„Pragovka po letech uspo-
řádala dětský turnaj a vě-
novali jsme jej k poctě Jana 
Kudrny, který před čtyřiceti 
lety založil v našem klubu 
školu ragby. Bylo úžasné, že 
se zde sešlo tolik dětí i je-
jich rodiče a také, že se nám 
povedlo počasí,” líčil po konci 
turnaje dvojnásobný ragbista 
roku a současný trenér Pragy 
Miroslav Fuchs.
Ceny, včetně těch, které turnaji věnovalo hnutí Bez medu to nejde, předávali syn 
Jana Kudrny Bruno, současný předseda České rugbyové unie, a Kudrnův vnuk Jan. 
Celé dění sledovala i pravnučka Kudrny tříletá Nikol Kudrnová.

Účastníci utkání o Vysočanský pohár
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„Na to, že jsme pět let podobnou akci neorganizovali, nám to vyšlo skvěle a ke 
spokojenosti všech včetně rodičů. A že jich přišlo,” radoval se i druhý trenér mládeže 
Pragy Filip Král krátce po skončení turnaje.
Ragby mělo štěstí na svého českého zakladatele, kterým byl novinář a autor 
postaviček mravence Ferdy a brouka Pytlíka Ondřej Sekora. Sekora nejenže se 
ve své tvorbě věnoval životu postaviček ze světa hmyzu, ale při překladu ragbyo-
vých pravidel, třeba při pojmenovávání určitých ragbyových útvarů, čerpal přímo 
ze včelího úlu. Nu a tak ragbisté mají ve svých řadách rojníky, kteří útočí i brání 	
v roji.
„Tohle a nejenom to nás zaujalo. Proto jsme se zúčastnili turnaje jako pozorovatelé 
a přispěli dárky pro jeho účastníky,” řekl Jiří Cafourek, který je šéfem kampaně Bez 
medu to nejde.
„Když jsem sledoval, s jakým zápalem ragbyová mrňata tady na turnaji hrála 
ragby, tak se vůbec nedivím otci, že před čtyřiceti lety tady u nás školu ragby zor-
ganizoval. Věnovat se mládeži a trénovat ragby má velký smysl. Přemýšlím o tom, 
že bych to dělal jako táta,” sdělil pro magazín Českéragby Bruno Kudrna.

Jak turnaj dopadl?
Kategorii sedmiček vyhráli žáci Říčan hrajících pod značkou Medvědi před mrňaty 
z Pragy a Říčanskými vlky. Kategorii devítiletých a mladších vyhráli borci Slavie 
Praha před mladými nadějemi z Tatry Smíchov a Říčanskými velrybami. V kategorii 
nejstarších dětských celků - jedenáctiletých - byli nejlepší borci Sparty, před hráči 
z Petrovic a Tatry.
Mezi mladými ragbisty hrála v celcích s převahou chlapců sem tam i nějaká děvčata. 
Když jste se pak zaposlouchali do hovorů účastníků turnaje, tak jste zjistili, že se 
tam hovořilo dokonce čtyřmi jazyky: zněla tam nejenom čeština, ale i slovenština, 
francouzština a angličtina. Vskutku mezinárodní turnaj se chystají uspořádat rag-
bisté Pragy i příští rok.

Ragbisté Pragy jsou stříbrní
K získání mistrovského titulu v ragby nestačil finalistům play off hráčům Tatry Smíchov 	
a Pragy normální hrací čas 2 x 40 minut, ale zápas roku se musel za nerozhodného 
stavu 13:13 po desetiminutové  přestávce prodlužovat o dalších 2 x 15 minut.
Půlhodina navíc už stačila do-
mácím borcům Tatry k získání 
převahy, k bodovému náskoku 
a nakonec i k vítězství 39:20.
Praga se do  finále probojo-
vala po dlouhých jedenácti 
letech a touha po titulu byla 	
u nich o to větší. Navíc mistro-
vský štít byl pro  vysočanské  
medvídky na dosah, neboť 
v poločase  vyhráli 10:6. Po 
změně stran hostující Praga 
ještě navýšila vedení na 13:6, 
avšak 24 minut před koncem 
normální osmdesátiminutové 
hrací doby se rozeběhl do 
brankoviště Pragy s míčem 	
v ruce neohroženě kapitán 
Tatry Vojtěch Mára a po jeho 
pětce a následném kopu 
Lukáše Honnera bylo vyrovnáno. Nerozhodný výsledek 13:13  vydržel až do konce 
řádné hrací doby.
„Škoda, že se mi nepodařilo proměnit dva trestné kopy a dva pokusy o kopy 	
z odrazu. Stačilo, aby jeden z nich prošel nad břevnem mezi tyčemi a mohli jsme 
mít titul. Beru na sebe odpovědnost za tyto nezdary,“ líčil po základní hrací době 
své pocity kapitán Pragy Petr Čížek.

Ragbisté Pragy Praha
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Do půlhodinového prodloužení nastoupili hráči Tatry jako vyměnění. Do brankoviště 
Pragy se nejdříve prohnal  zadák soupeře Martin Kladiva a jakoby mu to bylo málo, 
o čtyři minuty poté už jásali nad jeho další pětkou hráči Tatry podruhé. Tatra 
vedla 25:13 a to ještě diváci netušili, že uvidí další tři pětky. Jednu z nich dal 
Vojtěch Mára a tu druhou Tatry potřetí úspěšný Martin Kladiva. Mezitím ještě snížili 	
za stavu 32:13 na 32:20 autor pětky Jan Čížek a kopáč Tomáš Forst.

Ragbisté Pragy mají druhou stříbrnou medaili 
za sedmičky
Mistrem v ragby o sedmi hráčích se stali první červencový pátek ve Vyškově domácí 
borci,  ale úspěch zaznamenali i ragbisté Pragy, kteří až ve finále prohráli 14:22 
právě s Vyškovem.  Třetí místo si vybojovali překvapivě hráči Přelouče. Ti v utkání 
o bronzové medaile porazili Spartu 20:19.

„Je to pro nás velký úspěch. V patnáctkách jsme skončili druzí a v sedmičkách 
máme rovněž stříbrné medaile. Sedmičky Vyškov vyhrál zaslouženě, třebaže sedm 
bodů získal ve finále po sporné trestné pětce. Jeho hráči jsou hodně zdatní běžci 
a to rozhodlo,“ sdělil po finálovém utkání kouč Pragy Eduard Krützner. Na Pragu 
tak po třech mistrovských titulech v řadě z let 2010 až 2012 v tomto olympijském 
sportu připadla tentokrát jen stříbrná příčka.
Ve Vyškově o mistrovském celku v ragby o sedmi hráčích rozhodly výsledky dvaceti 
utkání šestihodinového finálového turnaje. Ragbisté domácího týmu prošli celým 
turnajem bez porážky. Ve skupině Vyškov porazil favorizovanou Spartu 22:14 	
a stejným poměrem svěřenci Pavla Paly ve finále vyhráli nad Pragou.
Přelouč ve skupině prohrála s Pragou jen o bod 19:20 a zase o bod vyhrála 	
nad Spartou 20:19 v souboji o třetí místo. 

Czech Open 2013 v Taekwondu
Mezinárodní otevřené závody v taekwondu Czech Open 2013 se uskutečnily 	
6. a 7. dubna ve sportovní hale v Nymburku. V letošním závodě se utkalo 277 
závodníků z 31 oddílů z 10 
zemí. Na této soutěži jako 
každý rok nechyběla ani pros-
ecká Škola Taekwon-do Dan-
Gun, která takto Prahu 9 rep-
rezentuje již více jak 21 let.
I přes velkou mezinárodní 
konkurenci si oddíl z těchto 
závodů odvezl jednu stříbrnou 
medaili ze seniorské katego-
rie a čtyři bronzové medaile 
z dětských kategorií. Právě 
fakt, že oddíl získal nejvíce 
umístění v dětských disci-
plínách, je potěšující. Do bu-
doucna má tak oddíl nadějné 
sportovce. Jedním z nich 
je i juniorský reprezentant 
za Českou republiku Michal Radotínský, který startoval ve dnech 23.-28.4.2013 	
na letošním ME ve Slovinsku. 

Medailové žně z mistrovství Evropy pro pro-
secké taekwondo
Do Slovinska, překrásného městečka Bled, se 22. až 28. dubna 2013 sjely rep-
rezentace z celé Evropy, aby zde změřily síly na letošním Mistrovství Evropy 2013 	
v taekwon-do. Na této vrcholné soutěži měli i prosečští taekwondisté svého zá-
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stupce - Michala Radotínského, juniorského reprezentanta České sportovní rep-
rezentace v Taekwon-do ITF. 
Michal se nominoval na letošní ME jako člen juniorského týmu a startoval zde i v in-
dividuálním sportovním boji ve váze do 63 kg. V České reprezentaci působí od roku 
2010 a letošní ME bylo pro 
něho vrcholem v jeho dosa-
vadní kariéře. Z týmových 
kategorií si odvezl zpět do 
ČR jednu zlatou medaili ze 
speciálních přerážecích tech-
nik a jednu stříbrnou medaili 
ze sebeobrany. Prestižní dis-
ciplínou pro každého taek-
wondistu je individuální spor-
tovní boj. V této kategorii zde 
Michal po těžkých zápasech 
vybojoval překrásné druhé 
místo, kdy až ve finále prohrál 
s favorizovaným závodníkem 
z Ruska. Přivezl tak do pros-
ecké Školy taekwon-do Dan-
Gun další medaili z mistrovské 
soutěže. Navázal na bývalé členy oddílu, kteří Českou republiku v minulosti rep-
rezentovali. 
Oddíl má bohatou historii, působí od roku 1991 a jejím hlavním trenérem je právě 
bývalý mnohaletý trenér České reprezentace Petr Poklop, který osobně trénuje 
všechny skupiny, včetně dětí.

Letní tábor s proseckým taekwondem
I v roce 2013 bude prosecká Škola taekwondo Dan-gun pořádala letní soustředění 
- již po jednadvacáté.

Každoročně se tohoto soustředění zúčastňuje více než 40 dětí. Pro letošní rok však 
Škola taekwondo Dan-gun, která na Proseku působí od roku 1991, poprvé otevřela 
toto soustředění i pro širokou veřejnost, a to pro děti ve věku 6 až 13 let. 
Soustředění se konalo v ter-
mínu 6. až 13. července 
2013 v rekreačně sportovním 
areálu Tesla Vršov v Horním 
Bradle. Areál se nachází na 
Českomoravské vysočině na 
úpatí CHKO Železné hory, 
na břehu řeky Chrudimky 
nedaleko Sečské přehrady, 
uprostřed lesů a nezasažené 
přírody. Součástí areálu jsou 
dva venkovní bazény, z nichž 
jeden je vyhřívaný, tělocvič-
na, posilovna, travnaté fot-
balové hřiště, čtyři antuková 
hřiště, tenisové hřiště, stolní 
tenis atd. Děti jedenkrát denně 
cvičily základy taekwonda 	
a po zbytek dne se věnovaly 
aktivitám tak jako na jiném 
letním táboře. Hry, sportovní soutěže, zdravověda, poznávání přírody, koupání 	
v bazénu a v neposlední řadě výlety např. do skanzenu Veselý kopec, nebo na 
zámek Žleby či do Kutnohorských dolů jim vyplnilo denní program. 
Taekwondo se v prosecké škole netrénuje jen jako sport, ale trenéři zde svým 

Michal Radotínský - v hnědém dresu
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svěřencům vštěpují i zásady taekwonda, jako je zdvořilost, čestnost, vytrvalost, 
sebeovládání, nezkrotný duch a ve stejném smyslu probíhal i letní tábor. 

Tenis pro děti na kurtech ve Vysočanech
V minulém roce dosáhl český tenis mimořádných úspěchů - vítězství žen ve Fed 
Cupu a mužů v Davis Cupu. Vzhledem k tomu chce i Tenisový klub Praga-Vysočany 
na svých kurtech vytvořit lepší podmínky pro děti, které projeví zájem tady hrát.
Je pro ně připraven malý dětský antukový kurt, na kterém je zároveň i odrazová 
stěna. Pokud by si však, hlavně ty pokročilejší, chtěly vyzkoušet hru na velkém 
kurtu, bude od letošního roku velký kurt oddělen od ostatních kurtů ochrannou 
sítí, která zajistí, že dětmi odpalované míče nebudou rušit ve hře ostatní hráče 	
na ostatních kurtech. Pro děti je připraven i nový ročník Dětské tenisové školy.
Tréninky zábavnou formou
Základním principem letošní výuky ve vysočanském klubu je věnovat se každému 
dítěti při tréninku co nejvíce individuelně. Proto si rodiče při přihlašování svých dětí 
mohou zvolit, kolik dalších dětí bude spolu současně trénovat.
Maximální počet dětí ve skupině jsou čtyři, přibližně stejného věku, dívky nebo 
kluci, a především stejně technicky zdatné.
Trénuje se zábavnou formou. Během jednotlivých hodin trenéři projdou s dětmi 
všechny tenisové údery a seznámí je i se základní teorií (např. počítání) a taktikou 
hry (to při vzájemných zápasech). 
Výuka probíhá od dubna do června a od září do října. Přes letní prázdniny je možno 
trénovat na základě individuální domluvy. Tréninky si děti nohou zvolit až třikrát 
týdně. Trénuje se v pondělí, ve středu a v pátek. Od 13 hodin do 18 hodin.
Ke hře děti potřebují sportovní oblečení, obuv s nehrubou podrážkou, a pokud již 
mají, pak tenisovou raketu.

Tenisová škola Tallent
K 20. výročí svého založení připravila Tenisová škola Tallent dny otevřených dveří – 
máte možnost zdarma nahlédnout pod pokličku toho, jak skupinový kurz probíhá. 
Termíny je možné si individuálně domluvit mailem nebo telefonicky.
  Při tréninku se děti učí motorickým dovednostem, tenisové údery, kontroly míče, 
dále pak umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj 
dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti.
Tím nejlepším co můžeme našim dětem dát, je pohyb a pokud vaše dítě není 	
na kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou.
Kromě tenisových kurzů šla Tallent pro všechny holky a kluky bez ohledu na věk, 
ale i celé rodiny, připravila program na celé léto v podobě příměstských táborů 	
v Praze a tenisových táborů a campů v Jilemnici v kombinaci s horskými koly nebo 
koloběžkou.

Prosecký volejbal mezi top týmy v ČR
Volejbalový oddíl SK Prosek 
Praha v letošní sezoně poprvé 
startoval v nejvyšší soutěži 
kadetské kategorie - Extralize 
kadetů. 
Cílem družstva bylo udržet 
se v extralize. Prosečtí ka-
deti však předvedli hlavně 	
v první polovině soutěže ex-
celentní výkony a postoupili 
do finálové skupiny, která bo-
jovala o titul mistra republiky. 
Družstvo tak získalo cenné 

Volejbalový oddíl SK Prosek
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zkušenosti v soubojích s nejlepšími týmy ČR a v celkovém pořadí obsadilo pěkné 
šesté místo. Na extraligu kadetů se tak můžeme těšit i v příštím roce. 
Toto úspěšné působení v extralize kadetů je vyústěním několikaleté spolupráce 	
SK Prosek Praha s celkem Kometa Praha z Kobylis  a dlouhodobé práce s volejba-
lovou mládeží v Praze 9. 

Fotbalová akademie Františka Veselého
Kam s dětmi o prázdninách? Možností naštěstí dnes přibývá a dětem, které musí 
z různých důvodů zůstat část prázdnin v Praze jsou k dispozici příměstské tábory 
nejrůznějšího zaměření. Fot-
balová akademie Františka 
Veselého pořádá takovýto pří-
městský tábor se zaměřením 
na všesportovní aktivity, fot-
bal, plavání a zábavu. 
František Veselý, bývalý fot-
balista a dnes trenér malých 
fotbalových talentů, působí 	
v Praze 9 v areálu AC Sparta 
v Podvinném Mlýně. Od září 
se zde pod jeho vedením byla 
otevřena fotbalová škola pro 
děti od 5 let.
„Našel jsem tady skvělé lidi, 
kteří mi pomáhají uskutečnit 
projekt fotbalové školy pro 
děti. Je zde skvělé zázemí 	
a skvělé podmínky,“ pochvalu-
je si areál František Veselý. 
Trenér Veselý se rozhodl před sezonou začít na Spartě s fotbalovým kempem, kde 
si mohli zájemci o fotbal vyzkoušet, jak by se jim takovýto trénink líbil a případně 
se potom přihlásit do akademie. Na rozdíl od jiných fotbalových klubů přijímá 
František Veselý už předškolní děti. 
„Myslím si, že dnes jde vývoj tak dopředu, že je nejlepší začít trénovat už 	
ve školce. Rozvoj pohybových schopností a rozvoj sportovního myšlení dítěte je 
dobré podchytit už v předškolním věku,“ je přesvědčen František Veselý. 
Jeho fotbalová škola je zaměřena na děti prvního stupně. Trénink pro nejmenší je 
veden nenásilnou formou, kdy se seznamují s hřištěm, naučí se nejdříve pracovat 
s nohama a zdokonalovat chápání úkolů. „Chceme dát dětem především sportovní 
základ a i kdyby u fotbalu nezůstali, něco jim to určitě dá. Doufám, že si k nám 
rodiče a především děti najdou cestu. I když z dětí třeba nebudou vrcholoví spor-
tovci, určitě se z nich stanou dobří lidé, kteří budou pro život připraveni a v životě 
se jim to neztratí,“ říká trenér Veselý.

TJ Praga skvěle reprezentovala ve Francii
Svoji první zahraniční zkušenost má za sebou dvaadvacet mladých fotbalistů 	
TJ Praga, kteří se zúčastnili 8. ročníku turnaje pro hráče narozené v roce 2002 	
a mladší ve francouzském kantonu Charmes. Parta kluků z Vysočan ve druhé 
polovině května skvěle reprezentovala na mezinárodní scéně nejen svůj mateřský 
oddíl, ale i celý český fotbal.
Obě naše mužstva (Praga A i Praga B) patřila k nejmladším týmům soutěže. Až 
na malé výjimky byla všechna francouzská, belgická a anglická družstva složena 	
z hráčů pouze ročníků 2002. V našem A-týmu nastoupili čtyři kluci z ročníku 2004, 
v B-týmu jsme měli dokonce nejmladšího hráče celého turnaje, kterým byl Jakub 
Přída (r. 2005).
Naše družstva šla do soutěže s cílem turnaj si užít a pokusit se alespoň o jedno 
vítězství ve svojí základní skupině. A-tým splnil plány nad očekávání – v základní 
skupině dva zápasy vyhrál, ve dvou remizoval a jen díky horšímu skóre postoupil 
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do čtvrtfinále turnaje z druhé příčky. Ve skupině za sebou nechal obhájce dvou 
posledních vítězství a prezentoval se opravdu výbornými výkony a zcela objektivně 
lze říci, že ve všech zápasech 
základní skupiny byl vždy tím 
lepším týmem.
B-týmu sice čtvrtfinále unik-
lo, ale celkově bylo jeho vys-
toupení v Charmes milým 
překvapením. O dva až tři roky 
starším týmům dal pořádně 
zabrat a svou kvalitu nakonec 
prokázal v utkáních o celkové 
umístění.
A-tým ve čtvrtfinále prokázal 
svou kvalitu a postupem do 
semifinále se zapsal do his-
torie turnaje, protože účastí 
v elitní čtyřce se stal nejlépe 
umístěným českým týmem 
v dosavadní osmileté historii 
tohoto turnaje. Semifinále 
turnaje poznamenal neustálý déšť, který z částí hřiště vytvořil úplné oraniště. 
Nejdůležitější zápasy turnaje tak byly poznamenány ne zcela regulérním stavem 
hrací plochy. S těžkým terénem se lépe vypořádal velmi tvrdě hrající pozdější vítěz 
celého turnaje SC Marly. V souboji o bronz si áčko vybralo poprvé v celém turnaji 
slabší chvilky a tak skončilo celkově na 4. místě.

4. ročník fotbalového turnaje 
O pohár MČ Praha 9
Fotbalový turnaj pro hráče ročníku 2002 a mladší (hráčky 2001 a mladší) již 
počtvrté pořádala Městská část Praha 9 ve spolupráci s TJ Spartak Hrdlořezy, 	
v jehož areálu se celá akce konala. Turnaj slavnostně zahájil místostarosta Prahy 9 	
Adam Vážanský. 
Na skvěle připraveném tráv-
níku se během dne utkalo sys-
témem každý s každým celkem 
7 týmů (Spartak Hrdlořezy I, 
Spartak Hrdlořezy II, Čechie 
Dubeč I, Čechie Dubeč II, 
Avia Čakovice, Slavia Praha – 
dívky, Slavoj Veleň), za které 
nastoupilo 74 dětí (63 chlapců 
a 11 děvčat). Na dvou hřištích 
se s přispěním dvou skvělých 
rozhodčích PFS odehrálo do-
hromady 21 utkání, ve kterých 
padlo 139 branek. 
Všechny týmy při slavnostním 
vyhlášení turnaje obdržely 
za celkové umístění pamětní 
poháry, diplomy a fotbalové 
míče Adidas. První tři týmy 
byly navíc dekorovány medai-
lemi. Individuálně ocenění 
(nejmladší hráč, nejlepší střelec, brankař a hráč) si na památku odnesli sošky. 
Za všechny, kteří měli letošní ročník organizačně „na triku“, vzkazuji velké díky 
Městské části Praha 9. Bez její podpory bychom tolik radosti rozdávat nemohli.
Text Vladimír Liška, trenér mládeže TJ Spartak Hrdlořezy 

Tým TJ Praga ve Francii
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Pražské mažoretky... vítejte!
Jsme PRAŽSKÉ MAŽORETKY a patříme pod TJ Sokol Vysočany. Naše kořeny sa-
hají až do devadesátých let minulého století. Stále se rozrůstáme a každá naše 
mažoretka je důležitým článkem celého týmu. 
Tým se skládá z několika skupin, které jsou rozděleny podle věku. Každá skupina 
má 20-25 členů a své trenérky. Skupiny mají společný zájem a jsou si oporou. 

Lpíme na kolektivnosti, proto u nás neexistuje mezi skupinami žádná rivalita, jak 
tomu v jiných týmech často bývá. Klademe důraz na kolegialitu a přátelství. Je pro 
nás důležitý vztah trenéra, mažoretky i rodiče. Trávíme spolu hodně času, tak proč 
si náš společný koníček neudělat příjemný pro všechny, ne?  
Můžeme se pochlubit řadou úspěchů a titulů. Vše si o nás můžete přečíst na našich 
webových stránkách, které každá skupina má. Za loňskou sezonu mohu zmínit 
tituly MISTR Oblasti, MISTR Čech, Vicemistr ČR a MISTR Evropy. Myslím, že naše 
„rodinné“ zázemí nabízí mažoretkám základ pro jejich úspěch a snad i proto se 
můžeme řadit mezi nejlepší mažoretkové skupiny v České republice. 
Chtěli byste i vy být součástí našeho týmu? Přijďte mezi nás!
Text Blanka Musilová

TJ Sokol Prosek: cvičení mužů
TJ Sokol Prosek pořádá každou středu od 19.30 hodin cvičení mužů.
Náplň hodin cvičení:
• úvodní rozehřátí (většinou formou běhu)
• protažení
• aerobní zátěž, většinou formou drah se stanovišti (uzpůsobeno
individuálním potřebám)
Jednotlivá cvičení se budou lišit vzhledem k počtu účastníků a aktuálním
fyzickým možnostem jednotlivců.
Cena (za lekci) na první pololetí: 40 Kč pro členy Sokola, 60 Kč pro ostatní.
V případě velkého počtu zájemců bude nutná rezervace předem. 

Bobová dráha oslavila 10. narozeniny 
Bobová dráha na Proseku oslavila v pátek 14. června už 10. narozeniny. Všichni 
vrstevníci Bobové dráhy se tak mohli svézt jen za 10 korun. 
Kromě jízdy na bobu si nově můžete přijít zaskákat také na novou velkou tram-
polínu v lanovém centru, kterou si Bobovka k narozeninám nadělila. 
Bobová dráha s celoročním provozem byla pro veřejnost otevřena 15. června 2003. 
Za deset let ji navštívilo už více než 1 700 000 návštěvníků. Ti na bobech najez-
dili více než 1 200 000 km. Vzdušnou čarou by tak společně všichni bobisté mohli 
30krát obkroužit planetu okolo rovníku.

TJ Sokol Vysočany - Pražské mažoretky
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Sociální péče

Africký týden v Denním stacionáři Skloněná
Denní stacionář Skloněná provozuje občanské sdružení Ruka pro život. Je určen 
lidem s mentálním a kombinovaných postižením ve věku od 16 let. 

V únoru měli ve stacionáři 
mimořádnou akci, na kterou 
se všichni moc těšili. Celý 
týden se věnovali Africe, její 
přírodě, kultuře a lidem, kteří 
v ní žijí. 
Viděli jsme dokumenty o afric-
kých kmenech, další den jsme 
se pustili do kašírovaných af-
rických masek. Při práci jsme 
si pouštěli africkou hudbu 	
a sem tam si i zatančili. Masky 
dopadly moc dobře, jedna 
je strašidelnější než druhá. 
Asistentky si pro nás připravily 
i křížovky a doplňovačky, ve 
kterých jsme se dozvěděli 	
o Africe spoustu nových věcí. 
Ve čtvrtek bylo promítání 
slavného filmu Volání divočiny 
o lvici Else. Ve filmu ukazovali 
hodně zvířat, a to se pak hodi-
lo při kreslení obrázků a hře, 	
ve které jsme měli zvířata 
předvádět a uhadovat. 
V dubnu klienty stacionáře 
čeká Americký týden.

Pomoc našim seniorům
Domov pro seniory Českého červeného kříže Prahy 9 byl otevřen v listopadu 2012 
v Hejnické ulici na Střížkově v objektu MČ Prahy 9.
Do sociální činnosti Českého červeného kříže patří poskytování služeb na profe-
sionální úrovni. Oblastní spolek ČČK Prahy 9 je zřizovatelem několika sociálních 
zařízení a služeb, mezi které patří i domovy pro seniory. Tato zařízení poskytu-
jí kromě ubytování i zdravotní a sociální péči, celodenní stravování, fyzioterapii 	
a další odborné služby. V rámci odborných služeb pomáhá sociální pracovnice při 
jednání s úřady, ochranou práv a poskytuje sociální poradenství.
V domovech se snažíme klientům pomáhat při zvládání běžných denních úkonů. 
Klienti si mohou zvolit způsob, jakým budou trávit den. Během volného času mo-
hou využít aktivity, které v domovech nabízíme.
Domov seniorů v Hejnické
Před dvěma lety došlo k rozšíření Gerocentra Slunné stáří v Harrachovské ulici, 	
a to o osm lůžek. A 12. listopadu 2012 jsme otevřeli odloučené oddělení - Domov 
pro seniory v Hejnické ulici na Střížkově. Slavnostního zahájení se zúčastnil star-
osta MČ Prahy 9 Jan Jarolím, místostarosta MČ Prahy 9 Tomáš Portlík, poslankyně 
PČR Lenka Kohoutová, senátor Tomáš Kladívko, ředitel úřadu ČČK Josef Konečný, 
Magdalena Vávrová z oddělení sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy a další.
Nové oddělení v Hejnické má kapacitu 13 lůžek rozmístěných ve čtyřech pokojích, 
jídelnu, sociální zařízení a společenskou místnost s knihovnou.
V případě, že najdeme další vhodné prostory, jsme připraveni otevřít další centra 
pro seniory. Text M. Šnáblová, ČČK Praha 9

Denní stacionář Skloněná - masky
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Spolupráce se soukromým sektorem  
je v oblasti poskytování sociálních  
služeb nevyhnutelná
„Demografické studie ukazují, že naše městská část patří k oblastem s největším 
podílem stárnoucí populace. V sociálních programech, které financujeme, proto 
věnujeme velkou pozornost právě seniorům. Provozujeme domov seniorů, dům 	
s pečovatelskou službou, Alzheimer centrum, podporujeme organizace poskytující 
sociální služby… Pokud však máme zajistit dostatečný počet lůžek pro seniory, není 
možné dále neúměrně zatěžovat obecní rozpočet, ale je nutné hledat jiné cesty. 
Nabízí se například spolupráce se soukromým sektorem,“ říká starosta MČ Praha 9	
Jan Jarolím.
První krok v tomto směru udělala Městská část Praha 9 v polovině července, když 
společně s Domovem seniorů Vysočany v Bassově ulici otevřela ve vnitrobloku 
zahradu pro obyvatele tohoto domova. Pozemek pro ni získala od hlavního města 
Prahy, úpravy provedl provozovatel domova. „A protože se nám od pražského 
magistrátu podařilo získat do vlastnictví i budovu bývalých lázní, která sousedí s 
Domovem seniorů Vysočany, ale už mnoho let chátrá, rozhodli jsme se jí rekon-
struovat a vytvořit zde další lůžka pro seniory. Služby zde bude poskytovat Domov 
seniorů Vysočany, který má k dispozici rozsáhlé zázemí včetně kuchyně, prádelny 
atd.,“ vysvětluje Jan Jarolím a dodává: „Projekt na rekonstrukci bývalých lázní by 
měl být hotový do konce roku.“
Rekonstrukce budovy bývalých lázní na domov pro seniory by měla začít v příštím 
roce a její délka bude záviset i na stavu objektu, který v současné době posuzují 
odborníci. „Náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat v takové výši, aby se 
nám v rozumné době vrátily,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný za fi-
nance Tomáš Portlík. „Služby seniorům v budově, která patří naší městské části, 
bude zajišťovat Domov seniorů Vysočany a splatí tak investice námi vložené do 
rekonstrukce, což z hlediska rozpočtáře považuji za ideální řešení. 

Domov seniorů Vysočany
Domov pro seniory Vysočany 
přivítal první klienty v lednu 2012. 
Se 113 lůžky vyššího standardu 	
v moderním bezbariérovém ob-
jektu, který prošel kompletní re-
konstrukcí, patří k největším sou-
kromým zařízením tohoto druhu 	
v Praze. 
Poskytuje kvalitní bydlení pro se-
niory spolu s ošetřovatelskými služ-	
bami, lékařským dozorem, stra-
vováním. Specializuje se na péči 	
o lidi, kteří kvůli zhoršenému zdra-	
votnímu stavu potřebují nepřetrži-
tou pomoc, především pak na oso-
by trpící demencí.
„Díky erudici našeho lékaře a o-
šetřovatelského personálu jsme 
schopni poskytnout lidem trpícím 
demencí kvalifikovanou péči. Jsme 
připraveni postarat se o klienty ve 
všech stadiích této nemoci a při-	
stupovat k nim diferencovaně a 
individuálně,“ nastiňuje ředitel 
Domova pro seniory Vysočany Jiří 
Dušek a dodává: „Jsme si vědomi, S
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že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové 
pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se proto o udržení co nejvyšší 
možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu.“
V mírnějších stadiích onemocnění se tu odborný personál snaží o smysluplnou 
řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. 
Dbá také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích 
onemocnění. Rozvíjí komunikaci s nemocnými pomocí verbálních i nonverbálních 
metod. Snaží se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.

Peníze lze investovat i do sociálních služeb 
tak, aby vydělal investor i klienti
Je všeobecně známo, že délka lidského života se prodlužuje, seniorů přibývá, ale 
peněz ve státní pokladně je stále méně a škrtů ve výdajích na sociální služby stále 
více. Jaké to ale je, když přijde soukromý investor s myšlenkou vybudování privát-
ního domova seniorů? Zeptali jsme se Stanislava Raka ze společnosti Pixabelly 
Bassova s.r.o., která stojí za Domovem seniorů Vysočany.  
Sociální služby nejsou oblastí, kam by se investoři hrnuli. Jak jste přišel na myšlenku 
investovat právě do vytvoření domova pro seniory?		
Za mnoha věcmi se skrývají náhody. Jsme developeři, stavíme byty. V Bassově 
ulici jsme koupili ubytovnu s tím, že ji zrekonstruujeme na sedmdesát bytů. Jenže 
přišla realitní krize. Přes plány 
vytvořit zde hostel jsme na-
konec přišli na myšlenku, 
že největší potenciál vidíme 	
v domově pro seniory.. Zkon-
taktovali jsme provozovatele 
podobného zařízení na jižní 
Moravě a výsledkem byla spo-
lupráce s Domovem seniorů 	
v Šanově, kde je ředitelem Jiří 
Dušek. Netrvalo dlouho a pro-
jekt Domov seniorů Vysočany 
byl na světě.
Od projektu k realizaci však 
bývá dlouhá cesta, zvláště 
není-li ještě prošlapaná…
Pionýři to nikde neměli lehké 
(smích). Tak se totiž na nás 
dívali v bance, když jsme jim 
předložili podle našeho názoru životaschopný a ekonomicky smysluplný projekt. 
Problém byl, že banky nemají na financování takovýchto projektů vytvořeny své 
standardy. Nakonec se nám je ale podařilo přesvědčit a úvěr jsme získali.
Dnes máte všechna lůžka obsazena?
Ze 113 je jich obsazeno 110. Problémem u volných lůžek je „sladit“ klienty na 
pokojích podle pohlaví, podle stupně péče a potřeb které vyžadují . 
Počítali jste i s tím, že projekt nemusí vyjít?
To jsme si jako investoři nemohli dovolit, protože všechno platíme ze svých peněz a 
za všechno ručíme svým majetkem. Méně příznivá ekonomická kalkulace počítala 
jen s variantou, že domov pro seniory nebude zaplněný hned.  
Ceny za služby, které poskytujete, nejsou právě nízké. Za pobyt na jednolůžkovém 
pokoji zaplatí klient 28 tisíc Kč, na třílůžkovém 18 tisíc Kč. Ve státním zařízení je 
život levnější. 
Státní domov si sice účtuje nižší cenu za lůžko, ale k ní je řada příplatků za další 
služby. My máme vše v jedné ceně, navíc poskytujeme nadstandardní služby, 
nemluvě o tom, že okamžitě máme i volnou kapacitu. U nás se nečeká na přijetí 
několik měsíců, či dokonce let. 

Pokoj v Domově senoiorů Vysočany
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Vaše ceny často převyšují možnosti mnohých seniorů. Víte, z jakých prostředků 
vaši klienti kryjí tento rozdíl?
Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku, tzv. příspěvek 
na péči. Jeho výše záleží na stupni závislosti, neboli míře potřeby pomoci druhé 	
osoby, a pohybuje se mezi 800 až 12 tisíc Kč měsíčně. Tuto částku dostává ze 
zákona přímo domov seniorů. Na fakultativní služby doplácí většinou rodina, či 
sám klient, v průměru částku mezi 6 a 11 tisíci Kč měsíčně.
Co byste poradil těm, kteří by se chtěli vydat podobnou cestou jako vy a investovat 
v sociální oblasti?
Když chcete uspět v sociální oblasti, musíte nabízet potřebné služby v náležité 
kvalitě. Někteří lidé si myslí, že jednoduše předělají penzion na domov pro sen-
iory. Ale to bez služeb nefun-
guje. My jsme se od začátku 
nechtěli zaměřovat na zdravé 
seniory, kteří využívají bydlení 
s určitými službami, ale na 
ty, kteří mají fyzické či psy-
chické problémy, nejsou sa-
mostatní a jsou odkázáni na 
péči druhých. Proto také ta-
kový důraz klademe na kval-
itu a rozsah poskytovaných 
služeb, dvě třetiny kapacity 
našeho domova mají zvláštní 
režim, přizpůsobený právě 
těžším případům, celá stavba 
je kompletně bezbariérová… 
A pak, abyste uspěli, ještě 
potřebujete spolupracovníky 
zapálené pro věc – ředitele, 
který domov přijme za svůj, 
pečovatelky a zdravotní sestry, které mají vztah k lidem a tuto fyzicky i psy-
chicky těžkou práci nedělají jen pro peníze. A když už jsem zmínil finance – lůžko 	
v domově pro seniory dokážeme vytvořit za 800 tisíc korun, což je téměř o polovinu 
levněji než ve státním sektoru. Pravdou je, že všechny investice pečlivě zvažujeme 
a ceny dodavatelů neustále porovnáváme.
A vaše další plány?
Protože Domov seniorů ve Vysočanech je úspěšný, rádi bychom otevřeli další do-
mov pro seniory v Praze a časem vybudovali celou síť sociálních zařízení tohoto 
druhu. Naší ambicí je stát se lídrem v této oblasti a poskytovat našim klientům 
nejlepší služby.
Všechny rozhovory o Domově seniorů Vysočany vedla Marie Kurková

Domov seniorů Novovysočanská přijme nové 
klienty
Náš Domov seniorů je nadstandardním domovem. Klienti zde žijí spokojený život 
ve svých garsoniérách. Každá má vlastní sociální příslušenství (toaleta, sprchový 
kout, umyvadlo) a kuchyňský kout. Všechny pokoje mají výhled do zahrady. Klienti 
si mohou přivézt vlastní malý nábytek nebo doplňky.
V našem zařízení mohou senioři denně navštěvovat program (cvičení na židlích, 
cvičení paměti, muzikoterapie, fyzioterapie, karetní hry atd.). Ve stylové kapli je 
možné se účastnit bohoslužeb, nebo jen tiše rozjímat. 
K dispozici je krásná zahrada s posezením, tělocvična i knihovna s počítači 
připojenými na internet. Ochotný personál pomůže se sebeobsluhou, zařídí nákup, 
či jakoukoli jinou potřebu.
Text Michaela Žáčková

Sociální zařízení v Domově seniorů Vysočany
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Babí léto v Novovysočanské
Krásné počasí a skvělí účinkující přilákali do zahrady Domova seniorů a Domu 
s pečovatelskou službou v Novovysočanské ulici více než dvě stovky seniorů, 
zdravotně postižených a jejich přátel na akci s názvem Babí léto 2013. 
Program byl zahájen turnajem v pétanque, kterého se zúčastnilo osm družstev. 
Všichni chtěli vyhrát, přesto byl tvrdý boj plný smíchu a legrace. Po předání výher 

už zazněly první tóny z jeviště, 
kde se objevila Žižkovanka 
Petra Soviče. Zahrála k ra-
dosti i zpěvu a ze zaplněných 
laviček a židlí se ozýval pot-
lesk a někdy i píseň.
Na Babí léto do Novovysočan-
ské přijeli také klienti z něko-
lika dalších pražských domovů 
seniorů, nejdelší cestu sem 
vážili z Domova seniorů Háje. 
Kdo měl chuť, mohl si zařádit 
ve výtvarné dílně, nebo si 
vytvořit krásný šperk.
Zpěvačka Yvetta Simonová 	

a poté zpěvák Josef Zíma, kteří zazpívali své hity, všechny uchvátili. Přes jejich 
věk se mohou rovnat všem mladým zpěvákům. Krásný hlas a vitální projev vzbudil 
nadšení a velký potlesk.
A nakonec přišel princ. Jiří Štědroň zazpíval svým krásným, mohutným hlasem 
známé písničky a myslím, že při popelce jsme všechny (asi hlavně ženy) musely 
zadržet i slzičku. Původní konec v pět hodin se dodržet nepodařilo, ale nikomu to 
nevadilo.
Děkujeme účinkujícím a Petru Sovičovi, že i za podpory Městské části Praha 9 
poskytli seniorům nádherné zážitky!
Text Michaela Žáčková, ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 9

Klub seniorů Prosek
Společenské centrum pro seniory Prahy 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, 
www.ssspraha9.cz, Mgr. Lucie Kostková, mobil: 724 905 785, telefon: 286 582 
298
Ukázka květnového programu Klubu seniorů Prosek (Harrachovská) může 
být zároveň nabídkou širokých každodenních aktivit Klubu, které se v os-
tatních měsících v roce opakují.
2. 5. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (cvičení v Pešlova 10, , od 10:45 do 11:45 hodin, Praha 9-
Vysočany)

3. 5. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Začínáme s  jógou! (jen pro seniory) - od 10:00 do 11:30
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12:00 do 13:00

6. 5. 2013 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Německý jazyk pro seniory – pokročilí - od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory – začátečníci - od 11:30 do 12:30

7. 5. 2013 – úterý 
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektorka - od 10:15 do 11:15

Kapela Žižkovanka
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Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor - od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektor - od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní začátečníci - od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZPS - od 14:00 do 15:00

9. 5. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (cvičení v Pešlova 10, od 10:45 do 11:45 hodin, Praha 9-
Vysočany)

10. 5. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Začínáme s jógou! (jen pro seniory) - od 10:00 do 11:30
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12:00 do 13:00

13. 5. 2013 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Německý jazyk pro seniory – pokročilí - od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory – začátečníci - od 11:30 do 12:30

14. 5. 2013 – úterý 
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektorka - od 10:15 do 11:15
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor - od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektor - od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní začátečníci - od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZPS - od 14:00 do 15:00

15. 5. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Kavárnička pro starší a pokročilé: od 13:00 do 16:00 hodin. Dílny alias Klub 
šikovných rukou

16. 5. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (cvičení – v Pešlova 10, od 10:45 do 11:45, Praha 9-
Vysočany)

17. 5. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory – od 9:00 do 10:00
Začínáme s jógou! (jen pro seniory) - od 10:00 do 12:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12:00 do 13:00

20. 5. 2013 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Německý jazyk pro seniory – pokročilí - od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory – začátečníci - od 11:30 do 12:30

21. 5. 2013 – úterý 
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektorka - od 10:15 do 11:15
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor - od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektor - od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní začátečníci - od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZPS - od 14:00 do 15:00

22. 5. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Kavárnička pro starší a pokročilé: od 13:00 do 16:00 hodin
Přednáška – Klub historie; 
Dílny alias Klub šikovných rukou S
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23. 5. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (cvičení – v Pešlova 10, od 10:45 do 11:45, Praha 9-
Vysočany)

24. 5. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Začínáme s jógou! (jen pro seniory) - od 10:00 do 11:30
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12:00 do 13:00

27. 5. 2013 - pondělí
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Německý jazyk pro seniory – pokročilí - od 10:15 do 11:15
Německý jazyk pro seniory – začátečníci - od 11:30 do 12:30

28. 5. 2013 – úterý 
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektorka - od 10:15 do 11:15
Angličtina pro seniory (začátečníci) – lektor - od 10:00 do 11:00
Angličtina pro seniory (pokročilí) – lektor - od 11:00 do 12:00
Francouzština pro seniory – úplní začátečníci - od 12:00 do 13:00
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZPS - od 14:00 do 15:00

29. 5. 2013 – středa
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Kavárnička pro starší a pokročilé: od 13:00 do 16:00. Přednáška – Klub historie; 
Cestovatelský klub – Kanárské ostrovy; Dílny alias Klub šikovných rukou

30. 5. 2013 – čtvrtek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka - od 9:00 do 10:00
Pilates pro seniory (cvičení – v Pešlova 10, od 10:45 do 11:45, Praha 9-
Vysočany)

31. 5. 2013 – pátek
Speciální zdravotní cvičení pro seniory - od 9:00 do 10:00
Začínáme s jógou! (jen pro seniory) - od 10:00 do 11:30
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12:00 do 13:00

Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních 
služeb
Středisko sociálních služeb MČ Praha 9 zahájilo realizaci projektu „Vzdělávání 
zaměstnanců Střediska sociálních služeb“. Tento projekt můžeme realizovat 	
s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fon-
du EU. 
Do projektu byli zapojeni pracovníci v sociálních službách, kteří poskytují přímou 
ošetřovatelskou péči v rámci služeb organizace. Konkrétně se jedná o pracovníky 
domova seniorů, pečovatelské služby a denního stacionáře. Cílem projektu je zvýšit 
cenu našich pracovníků na trhu práce, případně je na trhu práce udržet. Práce v so-
ciální oblasti se vyznačuje velkými nároky na pracovníky v tzv. „pomáhajících pro-
fesích“. V posledních letech jsme též zaznamenali legislativní změny, které kladou 
větší důraz na kvalifikaci a další vzdělávání pracovníků. I to byl jeden z důvodů, 
proč jsme sestavili vzdělávací projekt a požádali o jeho finanční podporu. 
Pracovníci, kteří jsou do projektu zapojeni, mají nižší kvalifikaci, nebo jsou na trhu 
práce ohrožení z důvodu věku. Tím, že se průběžně vzdělávají a vzdělávací bloky 
jsou připravovány i s ohledem na to, ve které sociální službě pracují, si zároveň 
plní podmínku dalšího vzdělávání tak, jak ji vyžaduje legislativa. 
V současné době jsme ukončili tzv. základní kurzy. Do této chvíle absolvovalo 28 za-
městnanců kurz Metody a základy sociální práce a základy sociálního poradenství, S
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28 zaměstnanců kurz zaměřený na Standardy kvality v sociálních službách a Zákon 	
o sociálních službách, 23 zaměstnanců se zúčastnilo kurzu Individuálního plánování 
s klientem v sociálních službách. 24 zaměstnanců pak absolvovalo kurz Psychiat-
rického minima a 26 se účastnilo kurzu zaměřeného na základy ošetřovatelské 
péče. V současné době probíhá kurz, ve kterém si zaměstnanci osvojí základy 
komunikačních technik s klientem. 
V dalších měsících plánujeme opakovat některá témata pro ty pracovníky, kteří 
se nemohli vzdělávání účastnit a zároveň budeme realizovat tzv. specializační 
kurzy, ve kterých si zaměstnanci prohloubí své znalosti a schopnosti, např. v ob-
lasti práce na počítači, individuálního plánování sociální služby s klientem. Vybraní 
zaměstnanci budou mít možnost absolvovat kurz Bazální stimulace nebo Paliativní 
péče. 
Projekt byl zahájen 1. června 2012 a poběží do ledna roku 2014. Více informací o 
projektu, včetně možnosti prostudovat vzdělávací materiály, naleznete na www.
ssspraha9.cz  v sekci Vzdělávání zaměstnanců z ESF.
Text: Martina Pižlová a Jana Mazurová, koordinátorky projektu	

Ozdravný pobyt členů SPCCH z Prahy 9  
v Chlumu u Třeboně
Ozdravný pobyt organizovaný ZO SPCCH Prahy 9-Prosek se uskutečnil 14.-21. září 
v Chlumu u Třeboně. 
Ubytovali jsme se v penzionu Hejtman, který doznal po různých úpravách pozi-
tivních změn. Nově zařízené pokoje s televizí a sociálním příslušenstvím poskytly 
maximální pohodlí. V budově byla zajištěna možnost cvičení na karimatkách pod 
vedením zkušené cvičitelky Evy Drnkové. Účastníci si mohli v denním programu 
zvolit prohlídku města, návštěvu kostela, vycházku s trekingovými holemi, ale ne-
jvíc lákal rybník Hejtman, který svou třpytivou hladinou uklidňoval a prohluboval 
náš odpočinek. Programy zajišťoval vedoucí Ivan Georgiev, například návštěvu fary 
a ranče herce pana Jandáka, vycházku do osady Staňkov, kde jsme se občerstvili 
různými rybími specialitami ve venkovní restauraci U Sumečka. Večer jsme se 
zdrželi v jídelně při zpěvu písní, vyprávění anekdot a různých zážitků a humor-
ných příběhů. Na závěr pobytu jsme měli společenský večer s hudbou a tancem. 
Celkově lze pobyt hodnotit jako zdařilý a přínosný pro zdraví všech, přestože nám 
počasí příliš nepřálo.
Text p. Šedivá

Letní tábor s klubem Harfica
V tomto roce již po osmé uspořádala Městská část Praha 9 pro své děti letní tá-
bor. 
I letos na děti čekala kromě jiných táborových radovánek celotáborové hra. Děti se 
na deset dní staly mladými detektivy, působící v různých detektivních kancelářích. 
Každá kancelář pátrala, jak se říká „na vlastní triko“, ale ve skutečnosti cíl byl pro 
všechny stejný – vypátrat vraha lorda. Lord Drumwood byl nepříjemný a vznětlivý 
hrubián, který měl na svém panství mnoho nepřátel. Děti měly proto spoustu 
práce, bylo potřeba prověřit množství alibi, motivů, vyslechnout mnoho podezřelých 	
a postupně tak rozplést zamotané klubko výpovědí a dostat se tím až k samot-
nému vrahovi. Byla vrahem zahradník, porybný, hostinský, nebo dokonce všichni 
dohromady? Děti z Prahy 9 už vědí.
Stejně jako v předešlých letech i letos jsme si jako základnu zvolili krásné místo 
nedaleko Hracholuské přehrady. Turistická základna Buben leží přímo pod zříceninou 
hradu Buben. Na místním hřišti mohly děti trávit čas hraním míčových a jiných her. 
Nejvíc oblíbená byla přehazovaná a jednou z dalších atrakcí pro letošní rok byla 
nově instalovaná velká trampolína – na té děti proskákaly velkou část svého vol-
ného času. 
V rámci celodenních výletů jsme navštívili plzeňskou Techmánii, místo, kde se 
věda stává hrou. Děti si v rámci show s tekutým dusíkem mohly sáhnout na mínus 
196 stupňů Celsia a zažít tak opravdu mrazivé chvilky. Cílem dalšího celodenního S
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výletu byl obří tobogán na 
Hracholuské přehradě  - cestu 
k němu jsme si zpříjemnili na 
palubě parníku, který brázdí 
vody přehrady. 
Kromě celotáborové hry a vý-
letů byl letošní tábor ve zna-
mení vodních hrátek a koupání, 
kterého jsme si díky úžasnému 
počasí užili dost a dost. Tá-
bor byl nabitý zážitky a dob-
rodružstvím celotáborové a 
tak se děti rozhodně nenudily. 
A proto se už teď znovu těšíme 
na příští tábor s klubem Har-
fica a na další dobrodružství 	
s dětmi z Prahy 9.
Text a foto: Martina Dušková

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se 
stalo	slavnostní	vítání	nových	
občánků, tedy nově naro-
zených dětí ve věku zhruba čtyř 
až sedmi měsíců (nejpozději 
do jednoho roku dítěte). 
Tradici naše městská část 
zachovává, mění se však 
podmínky, za nichž akt pro-
bíhá.
Zájem o vítání občánků – dětí 
narozených 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 na adresu: pichovar@
praha9.cz. 

Vysočanská „V“ 
Akce pro seniory, kteří trvale bydlí na devítce v působnosti Úřadu Městské 
části Praha 9, Sokolovská 14	 aneb	 Co připravila Městská část Praha 9  
pro seniory z devítky v rámci Vysočanských „véček“. 
8. ledna 2013 
Exkurze do hotelu Šroubek (Evropa) na Václavském náměstí
Prohlídka hotelu spojená s výkladem ing. Stěničky, občerstvení v podobě kávy
a zákusku. Vstup 120 korun - připravte si při vstupu přesnou částku.
Délka akce 1,5 hodiny. Pro zájemce bez rozdílu bydliště.
15. ledna 2013 ve 14 hodin
Odpolední novoroční koncert „Naskok do Vídně“
Arco Kvarteto hraje to nejhezčí z Johanna Strausse.
Koncert se koná v obřadní síni radnice MČ Praha 9, Sokolovská 14. Zdarma pro 
zájemce bez rozdílu bydliště.

Účastníci tábora Harfica pod hradem Buben
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 24. ledna 2013 ve 14 hodin
Kino Ládví: Anna Karenina
Filmové představení ruské klasiky (premiéra byla 6. prosince 2012). Vstup na ob-
čanský průkaz s trvalým bydlištěm v Praze 9 s působností úřadu Sokolovská 14 
zdarma. Senioři z jiných městských částí zaplatí 60 korun.
Čtvrtek 7. února ve 13 hodin
Vycházka za krásami Šárky 
Vycházka je spojena s výkladem průvodkyně Pavly Lešovské. 
Sraz na zástavce tramvaje č. 5, 20, 26 - Divoká Šárka ve 13 hodin – zdarma 	
bez rozdílu bydliště.
Úterý 19. února ve 14 hodin
Divadlo Gong
Vystoupení legendy trampských písní skupiny Pacifik se zpěvačkou Maršálkovou 	
v divadle Gong.
Vstup zdarma do naplnění kapacity sálu. Vstup do sálu od 13.30 hodin.
středa 6. března 2013 od 14.00
Vyprávění: Jižní Afrika – Mosambik 
Poutavé vyprávění spojené s promítáním diapozitivů o krásách afrického konti-
nentu. Uskuteční se na radnici, Sokolovská 14, Praha 9, 2. patro – velká zasedací 
místnost. Zdarma.

čtvrtek 21. března 2013
Výstava: Vynález zkázy 
Návštěva Muzea Karla Zemana s ce-
loživotní expozicí jeho díla a triků. 
Saská 3, Praha 1 – Malá Strana.
Sraz: první skupina v  11 hodin, druhá 
skupina ve 13  hodin před vchodem do 
muzea pod Karlovým mostem ze strany 
Mostecké věže za Velkopřevorovským 
palácem. Zdarma pouze pro seniory 	
z MČ Praha 9, Sokolovská 14.

Výprava do kina
Kino Ládví promítá  pro seniory bez rozdílu bydliště každé pondělí od 14.00 hodin. 
Jednotný vstup 80 korun. 
11. dubna 2013 od 14 hodin
Přednáška
Jak si udržet duševní svěžest: 65+ aktivní a radostné stáří
Přednáška se koná ve velké zasedací síni MČ Praha 9, Sokolovská 14/324. Přednáší 
a na dotazy odpoví PhDr. Marie Königová, CSc. ,prof. filozofické fakulty, autorka 
knih Tvořivost – techniky a myšlenkové cvičení – mozkový jogging, Jak myslet 
kreativně. Akce pro seniory bez rozdílu bydliště.
17. dubna a 23. dubna 2013
Výlet
Autokarový celodenní zájezd na exkurzi do soukromé firmy na výrobu skleněných 
vitráží v Lubenci. Dále návštěva obce Chýše - prohlídka  pivovaru s ochutnávkou, 
oběd, návštěva zámku Chýše, osobní volno. Cena 210 korun (zahrnuje všechny 
vstupy, včetně oběda – výběr ze tří druhů). 
Sraz v 6.15 hod. na Náměstí OSN (u hodin a květinového stánku), odjezd v 6.30 
hod.,  návrat do 19.00 hodin. 
Každého výletu se může zúčastnit maximálně 51 osob.
Akce je určena pouze pro seniory s trvalým bydlištěm v působnosti MČ Praha 9, 
Sokolovská 14.
13. – 17. května 2013
Týdenní poznávací pobyt v Luhačovicích za 4390 Kč
V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování v hotelu Luha v lesoparku 	

V Muzeu Karla Zemana
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pod přehradou, plná penze, veškeré vstupy - návštěva Kroměřížského zámku, 
firmy Jelínek ve Vizovicích, Hřebčína v Napajedlech, kulturní program po celou 
dobu pobytu. 
Přihlášky průběžně do naplnění kapacity 50 osob. Přihlásit se mohou senioři bez 
rozdílu trvalého bydliště.
22. května a 28. května 2013
Výlet
Autokarový celodenní zájezd do Rychnova nad Kněžnou do Muzea hraček a na zá-
mek Častolovice, včetně návštěvy ZOO a obory (sušte chleba, rohlíky). Cena 130 
Kč. Odjezd v 6.30 hod., předpokládaný návrat kolem 19.00 hod. 
Výlet je určen pouze pro seniory s trvalým bydlištěm v Praze 9 v působnosti úřadu 
Sokolovská 14. Každého výletu se může zúčastnit maximálně 51 účastníků.
4. června 2013 od 14 hodin
Přednáška na téma Bezpečné užívání léků
Na základě knihy „Příběhy léků“  autora a přednášejícího Tomáše Cikrta. Přednáška 
se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu Městské části Praha 9 (2. patro), Sokolovská 
14. Zajímavé téma, zajímavý přednášející. Těšíme se na vaši účast. Akce je určena 
seniorům bez rozdílu bydliště.
6. června 2013 od 14 hodin
Vyrábíme
V dílně pro šikovné i nešikovné ruce si můžete vyrobit šperk k letnímu oblečení.
Zasedací místnost Úřadu MČ Praha 9 (2. patro), Sokolovská 14. Pro seniory bez 
rozdílu bydliště.
20. června 2013 od 14 hodin
Vycházka
Pojďte s námi do Vrtbovské zahrady na procházku s výkladem průvodce zdarma.
Sraz před vchodem do zahrady v ulici Karmelitské 25. Pouze pro seniory s trvalým 
bydlištěm v MČ Praha 9 v působnosti úřadu Sokolovská 14.
27. června 2013 od 14 hodin
Vystoupení 
Elektrický Emil, aneb příští zastávka Kolbenova, je inscenace o Emilu Kolbenovi, 
kterou uvádí divadlo Gong ve Vysočanech. Představení mohou zdarma shlédnout 
senioři bez rozdílu bydliště.

Vysočanská „V“ pro seniory o prázdninách 
Senioři z Prahy 9 mohli loni v červenci a srpnu navštěvovat solnou jeskyni. Letos 
mají k dispozici bazén v hotelu Duo.
V průběhu prázdnin mohou senioři z devítky navštívit  bazén v hotelu Duo, a to 
vždy ve čtvrtek od 10.15–11.00 (první skupina) a od 11.00-11.45 (druhá skupina). 
Každá skupina má maximálně 25 osob. Převlékání je nad rámec 45 minut.
Vstup z boku budovy u parkoviště. Účast a organizace podle pokynů zaměstnanců 	
u bazénu. 
Při vstupu do bazénu je třeba se prokázat občanským průkazem s trvalým po-
bytem v Praze 9 v působnosti úřadu Sokolovská 14.
Ke Dni seniorů - 1. října od 13 do 16 hodin
Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2.
Preventivní akce se soutěžemi pro občany seniorského věku je zaměřena na ochranu 
života, zdraví a majetku před kriminalitou. V jejím rámci je vstup do výstavních 
expozic muzea zdarma. V areálu budou na stanovištích připraveny tyto aktivity 
– měření krevního tlaku a měření složení tělesného tuku, křížovka se soutěží, slo-
sování o hodnotné ceny.
Pro zájemce sraz před vchodem ve 13.45 hodin. Vstup zdarma.
8. října od 14 hodin
Divadlo Gong – odpoledne s  Milanem Drobným hudbou, zpěvem a vyprávěním, 
které potrvá zhruba dvě hodiny. Vstup do sálu od 13.30 zdarma.
10. října od 14 hodin
Autorské čtení, anebo co v detektivkách nebylo 
Obřadní síň vysočanské radnice –  setkání s dvěma autory detektivních příběhů.  
Čtení z knih, povídání o tom, jak detektivní povídka vzniká… S
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Pražská kriminálka řeší tři sebevraždy, které se až příliš podobají. Pokaždé zemře 
bohatý muž a vždy je v osudné místnosti zapnutý počítač připojený k internetu. 
Existuje snad tajemný virus nebo záření z monitoru, které přivede uživatele 	
k myšlenkám na smrt? Nebo je to jen bujná fantazie policejního vyšetřovatele 
Polanského a soukromého detektiva Marka Damma? Proč se vždy těsně před 
sebevraždou objeví po boku oběti mladá žena s dlouhými vlasy? Je snad přízrakem, 
který má za úkol zvěstovat neodvratný konec? Titulní povídka knihy Fantom vraždí 
za soumraku je plná otázek, záhad a znepokojivých tajemství.
Vstup zdarma.
15. října od 14 hodin
Vycházka do Zlaté uličky
Vycházka s průvodcem, historkami a legendami, při níž poznáte Zlatou uličku na 
Pražském hradě v jejím novém hávu. Procházka, která potrvá zhruba 2,5 hodiny, 
povede i zahradami hradu. Sraz u zastávky tramvaje Pražský hrad ve 13.45 hodin 
s R. Píchovou. Zdarma
17. října od 14 hodin
Vyrábíme ...
Zasedací místnost Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14, 2. patro. 
Tvořivé odpoledne po šikovné i nešikovné ruce a pro radost povede Katka. Vyrábět 
budeme zhruba dvě hodiny. Zdarma.
22. října
Seznámení s bowlingem v hotelu Duo na Proseku od 10 do 14 hodin
Každou hodinu budou vyhlášeni tři nejúspěšnější senioři (s nejvyšším počtem 
získaných bodů) a jako dárek obdrží poukázky na plavání v bazénu v hotelu Duo. 
Den a čas si určí sami. Začátek hry v každou celou hodinu nebo na volné dráze.

23. října
Plavání s ukázkami aqua-cvičení v bazénu Duo od 10 do 14 hodin 
Začátek plavání v každou celou hodinu podle pokynů obsluhy bazénu. 
31. října a 14. listopadu, vždy od 11 a 13 hodin
Exkurze do pivovaru Ferdinand v Benešově u Prahy. Odjezd z Prahy autobusem 
v 9 hodin od atria hotelu Clarion (zadní trakt Galerie Fénix). Návštěva pivovaru 
je spojena s ochutnávkou piva. Osobní volno můžete strávit v historickém centru 
města.
Prohlídka pivovaru začíná v 11 hodin (pro 25 účastníků), druhá ve 13 hodin (druhá 
polovina zájezdu). Odjezd z Benešova zpět do v Prahy je v 15 hodin. 
6. listopadu od 14 hodin
Divadlo Gong - Setkání s moderátorem Petrem Jančaříkem, zpěvákem Hynkem 
Tommem, zpěvačkou Madalénou Joao a herečkou Valérií Zawadskou. Vstup do sálu 
od 13.30 hodin zdarma.
Zpěvák Hynek Tomm, jehož hlas jistě znáte z filmu Kamenák 3, ke kterému 
nazpíval ústřední píseň, si pozval své milé hosty - královnu dabérů Valérii Zawad-
skou a zpěvačku Madalénu Joao. Celý pořadem bude provázet známý moderátor 
Petr Jančařík. V pořadu zazní nejenom písně jmenovaných zpěváků, ale i skladby 
z repertoáru Andrea Bocelliho, Whitney Houston... Překvapením bude jistě Valérie 
Zawadská v duetu s Hynkem Tommem.
15. listopadu od 14 do 19 hodin 
Festival potěšení v Gongu 
Přehlídka krásy a životního stylu, kterou společně pořádá Studio Paradise a MČ 
Praha 9, bude prezentovat firmy především z Prahy 9, jež svými službami nebo 
produkty ovlivňují náš životní styl, zdraví, krásu. Součástí festivalu je – již tradičně, 
protože se bude konat potřetí – bohatý kulturní program. 
26. listopadu od 14 hodin
Pojďte do kina Ládví na filmové představení Donšajni režiséra Jiřího Menzla. Jedná 
se o prostopášnou komedii o vášni k životu, hudbě a ženám, příběh o lásce a zkla-
mání. Zdarma.
3. prosince od 14 hodin 
Dílna pro šikovné S
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Vánoční malování na sklo – vitrážky – s Creative IC Praha (p. Zelenková) ve velké 
zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14.
18. prosince od 13 hodin
Manželské štěstí 
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! O tom je představení v Divadle 
Gong, v němž uvidíte Ivu Hüttnerovou, Michaelu Dolinovou a Davida Suchařípu.
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně 
z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena 	
s prořízlou pusou, která čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí 
uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco 
v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana – marketingová 
ředitelka, Hugo – bohémský umělec na volné noze. O veškerý chod domácnosti se 
stará on, ona vydělává. Ale nefunguje to. S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti 
moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic“, začne 
Vilemína řešit manželské soužití a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak 
krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky. 

Zdravotnictví

Poliklinika Vysočany
Polikliniku Vysočany nyní provozuje skupina Medicom  a.s. a Clinicum a.s. Po 
ukončení rozsáhlé reorganizace vysočanské polikliniky zařazuji kompletní přehled 
dostupné lékařské péče v tomto zdravotnickém zařízení. 

Na poliklinice jsou zastoupeny následující odbornosti:
AMBULANTNÍ PÉČE:
Alergologie a imunologie
Typy prováděných vyšetření:
Základní alergologická a imunologická vyšetření:
• kožní testy vč. epikutánních testů, tj. neinvazivní i krevní odběry k labora 
 tornímu vyšetření
• vyšetření plicních funkcí (spirometrie) včetně zátěžových testů
Poskytovaná péče:
• diagnostika a léčba všech alergických onemocnění jako např. alergická  
 rýma, alergický zánět spojivek, atopický ekzém, astma bronchiale na aler- 
 gickém terénu, potravinové alergie, alergie na léky, hmyz nebo kožní aler 
 gie
• diagnostika a léčba poruch imunity (recidivující infekce dýchacích cest, mo-	
 čových cest, opakované herpetické infekce)
• diagnostika autoimunních onemocnění a únavového syndromu

Angiologie
Poskytovaná péče:
Prevence, diagnostika a léčba onemocnění cév: tepen, žil a lymfatických cév:
1. choroby tepen
• akutní i chronické
• mezi nejčastější patří ischemická choroba dolních končetin, při níž dochází  
 k pomalému postupnému zúžení či ucpání tepen aterosklerotickými pláty
• méně časté jsou akutní tepenné uzávěry
2. choroby žil
• akutní i chronické
• nejběžnějším chronickým žilním onemocněním je chronická žilní nedosta- 
 tečnost a křečové žíly (varixy)
• akutní hluboká žilní trombóza (uzávěr končetinové žíly krevní sraženinou)  
 a akutní zánět povrchních žil Z
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3. choroby lymfatických cév
• nejčastěji jde o lymfatické otoky, získané či vrozené

4. vazoneurózy
• funkční poruchy prokrvení, nejčastěji přechodná nedokrevnost, vzácněji  
 překrvení prstů nebo kůže končetin

5. diabetická noha
• jde o patologické změny s častou tvorbou defektů (vředů) na nohách u dia-	
 betiků
• je přítomno nejen poškození tepen, ale i nervů dolních končetin

Typy prováděných vyšetření:
Vyšetření trvá cca 30 - 90 minut podle závažnosti onemocnění, je nebolestivé:
1. Klinické vyšetření
• vyšetření lékařem bez použití přístrojů - zahrnuje anamnézu (rozhovor s pa-	
 cientem o jeho obtížích), vyšetření pohledem, pohmatem a poslechem

2. Vyšetření Dopplerem
• měření krevního tlaku na dolních končetinách dopplerovskou sondou a srov-	
 nání s tlakem na horní končetině

3. Prstová fotopletyzmografie
• vyšetření fotopletyzmografickou sondou přilepenou na prst dolní či horní kon-	
 četiny, informuje o stavu prokrvení.

4. Duplexní sonografie
• dvojrozměrné zobrazení tepen a žil ultrazvukem, umožňuje zobrazení atero-	
 sklerotických plátů, trombů i dalších patologických změn, je také možné ba-	
 revně zachytit krevní tok
5. Vyšetření chorob z vibrací
• pro pracovníky z provozů s vibracemi
• vedle prstové fotopletyzmografie zahrnuje i chladový test

Dermatologie (kožní)
Poskytovaná péče:
• diagnostika a léčba kožních nemocí (kůže, vlasů, nehtů) – např. mykózy
• vyšetřování pigmentových útvarů dermatoskopem (v rámci prevence rako 
 viny kůže)
• pravidelné dispenzární kontroly pacientů s dysplastickými znaménky a kož- 
 ními nádory
• kosmetologické a korektivně dermatologické konzultace
• odstraňování kožních výrůstků a znamének
Nadstandardní výkony:
• odstraňování kosmeticky rušivých útvarů na kůži (seboroické bradavice,  
 stopkaté fibromy, cévky aj.)
• odstraňování projevů stárnutí kůže

Diabetologie
Poskytovaná péče:
• komplexní péče o diabetiky
• diagnostika a léčba cukrovky (diabetes mellitus) u dospělých
• edukace pacientů s cukrovkou
• prevence, diagnostika a léčba komplikací diabetu v úzké návaznosti na specia-	
 lizované ambulance - cevní, neurologickou, oční, nefrologickou a chirurgickou

EEG
Poskytovaná péče:
• EEG vyšetření přispívá k diagnostice poruch centrálního nervového systému	
• na EEG vyšetření přijímáme pacienty také s doporučením z jiných neurologic-	
 kých pracovišť
EKG
Poskytovaná péče:
• ambulantní monitorování EKG
• vyšetření se provádí bez objednání Z
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• pro vyšetření je vhodná zpráva od praktického lékaře či specialisty
Monitorování EKG spadá pod oddělení kardiologie.

Endokrinologie
Poskytovaná péče:
• léčba onemocnění štítné žlázy (představuje naši stěžejní činnost)
• léčba nemocí podvěsku mozkového (hypofýzy), nadledvin a pohlavních žláz
• léčba poruch kalciového metabolismu (příštítná tělíska)
• diagnostika a léčba osteoporózy (metabolické onemocnění kostí, které vede	
 ke zvýšené lomivosti) - cíleně vyhledáváme potenciální nemocné v riziko 
 vých skupinách a tím předcházíme vážným komplikacím této dlouho klinicky	
  němé choroby
Prováděná vyšetření:
• široká škála laboratorních vyšetření hormonů vysoké kvality a spolehlivosti
• ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem Praha provádíme i velmi specia-	
 lizovaná vyšetření
• používáme kvalitní ultrazvukový přístroj
• provádíme cílené evakuační a diagnostické punkce štítné žlázy pod sono- 
 grafickou kontrolou

Gastroenterologie
Pracoviště je zařazeno mezi centra screeningové kolonoskopie v rámci programu 
prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Oddělení v nedávné době prošlo kompletní rekonstrukcí a disponuje moderním 
vybavením.
Poskytovaná péče:
Pracoviště se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění trávicího traktu. Patří 
sem:
• choroby jícnu, žaludku, dvanáctníku, tenkého a tlustého střeva
• nemoci jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní. Řadí se sem i tzv.  
 funkční zažívací poruchy a malabsorpční syndromy typu celiakální sprue a lak-	
 tózová intolerance
• řadu let se věnujeme pacientům s nespecifickými střevními záněty jako:
• Crohnova choroba
• ulcerosní kolitida
Typy prováděných vyšetření:
• endoskopické výkony (ročně na pracovišti provedeme více než 3 000 endosko-	
 pických výkonů)
• gastroskopie (endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku)
• kolonoskopie (endoskopické vyšetření tlustého střeva)
• další navazující léčebné výkony - odběry vzorků na histologické vyšetření,  
 polypectomie a mukosní resekce, dilatace zúženích částí zažívacího traktu,  
 eradikace jícnových varixů, perkutánní endoskopická gastrostomie, stavění  
 krvácení v trávicí trubici.
• ultrazvukové vyšetření dutiny břišní
• jaterní biopsie (odběry vzorků jaterní tkáně k mikroskopickému vyšetření)

Gynekologie
Poskytovaná péče:
• komplexní gynekologická péče a kompletní prenatální péče o těhotné
• preventivní gynekologické prohlídky
• diagnostika a léčba pánevních obtíží – komplexně veškeré pelvipatie s dalšími	
  hlavními i nástavbovými obory
• preventivní vyšetření prsů vzhledem k výrazně stoupající četnosti nádoro- 
 vého onemocnění i v nižších věkových skupinách žen
• HPV testy, ambulantní test na chlamydie
• veškeré formy moderní antikoncepce
• echokardiografii plodu
• diagnostika a léčba endometriózy
• péče o ženy v klimakteriu (prevence a léčba přechodových jevů)
• UTZ vyšetření Z
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• ambulantní gynekologické operační výkony
• poradna pro primární a sekundární sterilitu, diagnostika a léčba
• poradna pro dorost
Služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění:
• přerušení těhotenství do 12. týdne dle zákona (MINI UPT a UPT)
• přerušení MINI u mnohorodiček (do 8. týdne)
• přerušení u prvorodiček
• sepsání žádosti k UPT prováděné v našem ZZ
• sepsání žádosti k UPT prováděné mimo naše ZZ
• kosmetické, plastické úpravy introitu
• preventivní vyšetření před HRT – poradenské
• UTZ vyšetření prsů na vlastní žádost
• těhotenská poradna částečně i celý průběh od 8. do 36. týdne u nepojištěných	
  pacientek
• těhotenský test (HCG)
• UTZ vyšetření pánve na vlastní žádost
• UTZ vyšetření těhotných do 12. týdne na vlastní žádost
• UTZ vyšetření těhotných nad 12. týden na vlastní žádost
• UTZ fotodokumentace v těhotenství pro vlastní potřebu
• gynekologická vyšetření celková a preventivní bez ZP
• gynekologická vyšetření na žádost pacientky

Hepatologie
Poskytovaná péče:
vyšetření a léčba pacientů především s onemocněním jater 

Chirurgie (ambulance)
Kromě chirurgické ambulance najdete na Poliklinice Vysočany také oddělení jed-
nodenní chirurgie.
Poskytovaná péče:
Vyšetření a léčba širokého spektra chirurgických onemocnění a úrazů (i u dětí), 
např.:
• ošetření úrazů (otevřené rány, podvrtnutí, zlomeniny)
• vyšetření a léčba pro bolesti břicha, poruchy vyprazdňování apod.
• léčba zánětlivých onemocnění kůže a podkoží (hnisání, záněty)
• vyšetření a léčba kožních a podkožních bulek, znamének, nádorků apod.
• vyšetření a léčba onemocnění konečníku - hemoroidy, praskliny, píštěle
• hojení chronických ran (bércové vředy, proleženiny) - metoda vlhkého ho- 
 jení
• vyšetření a léčba bolestí pohybového aparátu
• drobné kosmetické zákroky
• vyšetření a léčba pacientů především s onemocněním jater

Infuzní terapie
Poskytovaná péče:
Na základě indikace ošetřujícího lékaře zajistíme aplikaci těchto typů infuzí:
• analgetické (např. u bolestí páteře, kloubů atd.)
• vazodilatační (např. u ICHDK, tinitu, některých očních chorob atd.)
• polyneuropatie (diabetická, toxo-nutritivní atd.)
• bronchodilatační (u onemocnění průdušek a plic)
Pacientům nabízíme aplikaci infuzní léčby v ambulantním režimu, tedy bez nut-
nosti hospitalizace.
Jsme schopni zajistit jakoukoliv jinou indukovanou infuzní léčbu s odborným 
lékařským dohledem.

Interna
Poskytovaná péče:
• diagnostika a dispenzární péče v širokém oboru vnitřního lékařství
Zajišťujeme tato vyšetření:
• předoperační vyšetření
• vyšetření pro posudkové účely Z

D
R

A
V

O
TN

IC
TV

Í



137
• vyšetření před lázeňskou léčbou
• Holterovskou monitoraci krevního tlaku
• vyšetření EKG

Kardiologie (a EKG)
Poskytovaná péče:
• diagnostika, léčba a prevence kardiovaskulárních chorob
• komplexní péče v oblasti neinvazivní kardiologie pro nemocné s kardiovas- 
 kulárními chorobami
• diagnostika, dispenzarizace a léčba poruch srdečního rytmu, chlopenních  
 vad, kardiomyopatií, stavů po infarktu myokardu a revaskularizačních výko-	
 nech, srdečního selhávání, závažných a komplikovaných forem hypertenze,  
 ischemické choroby srdeční a angíny pectoris
Typy prováděných vyšetření:
• echokardiografické vyšetření
• ambulantní monitorování EKG
• konsiliární vyšetření (pro lůžková oddělení Polikliniky Vysočany)
• neinvazivní monitorování krevního tlaku (tlakový Holter) – provádíme ve spo-	
 lupráci s interní ambulancí

Mammacentrum Zelený pruh - detašované pracoviště Poliklinika 
Vysočany
Typy poskytovaných vyšetření:
• screeningové mamografické vyšetření
• ultrazvukové vyšetření prsů
o pro samoplátkyně (300 Kč)
o nebo jako doplněk screeningové mamografie
Pracoviště má uzavřenou smlouvu s VZP.

Neurologie (a EEG)
Poskytovaná péče:
• Diagnostika a léčba centrální a periferní nervové soustavy: 
o bolestivé stavy nejrůznějšího původu
o bolesti hlavy, speciálně migrény
o záchvatová onemocnění – epilepsie
o cévní onemocnění mozku
o extrapyramidové poruchy - hlavně Parkinsonova nemoc
o polyneuropatické syndromy a jiná postižení periferních nervů
• Diagnostika a léčba pohybového aparátu: 
o vertebrogenní syndromy s kořenovou symptomatologií
o poúrazové i spontánně vzniklé blokády páteře

Praktický lékař
Poskytovaná péče:
• komplexní a dlouhodobá péče o registrované dospělé pacienty se zázemím  
 ambulantních specialistů
• pravidelné preventivní prohlídky hrazené pojištěncům každé dva roky – ob 
 jednání pacientů po dohodě
• posouzení zdravotní způsobilosti a vydání potvrzení k způsobilosti k držení  
 zbrojního průkazu, řízení motorových vozidel, zdravotního průkazu pracov 
 níka v potravinářství atd.
• návrh na lázeňskou péči
• kompletní předoperační vyšetření
• očkování (chřipka, tetanus atd.)
• vyšetření okultního krvácení ve stolici

Radiodiagnostika a zobrazovací metody
Typy prováděných vyšetření:
Nabízíme široké spektrum diagnostických vyšetření za použití základních zobrazo-
vacích metod.
Naše oddělení je plně digitalizované a patří mezi nejlépe vybavená zařízení ambu-
lantního typu v Praze. Z
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V Praze 9 a v její spádové oblasti jsme jediným ambulantním pracovištěm vy-
baveným CT přístrojem a nabízíme nadstandardně krátké objednací lhůty.
Všechny zářiče odpovídají zákonným normám a provádí se s ohledem na radiační 
hygienu.

CT:
• všechny základní typy vyšetření (mozek, skelet, krk, hrudní, břišní a pánevní 	
 orgány)
• specializovaná vyšetření cévního systému (MDCT angiografie), tlustého  
 střeva (CT ir rigografie) a tenkého střeva (CT enterografie)
Používáme špičkový přístroj GE Optima 660 s výrazně sníženou dávkou záření.

SKIAGRAFIE (RTG):
• o všechna vyšetření včetně snímků skeletu (páteř, končetiny, lebka), plic,  
 vedlejších dutin nosních, pyramid, břicha a měkkých tkání

SKIASKOPIE:
• vyšetření trávicího traktu (jícen, polykací akt, žaludek), vyšetření tenkého  
 střeva (enteroklýza) a vyšetření tlustého střeva (irrigografie)
• vyšetření ledvin s kontrastní látkou (IVU – vylučovací urografie)
• fistulografie – zobrazení píštělí

ULTRAZVUK (sonografie):
• veškerá základní vyšetření včetně břicha a malé pánve (vyjma gynekolo- 
 gických), štítné žlázy, kolenních kloubů, měkkých tkání a cév (včetně Dop 
 plera)

Urologie a andrologie
Poskytovaná péče:
• diagnostika a léčba urologických onemocnění ledvin, močových a pohlavních 	
 cest (u dětí adheze a zúžení předkožky)
• diagnostika a léčba uroonkologických onemocnění a komplexu příznaků muž-	
 ského přechodu (the aging male)
• preventivní prohlídky
• screeening karcinomu prostaty a obstrukčních močových poruch u mužů   
 starších 50 let
• sledování chronických močových zánětů u žen
• prevence ledvinových kamenů
• konsiliární vyšetření pro lůžková oddělení polikliniky
• drobné chirurgické zákroky
Typy prováděných vyšetření:
•	 ultrazvuk
• endoskopie
• urodynamika s možností elektromyografie pánevního dna

LŮŽKOVÁ PÉČE
Jednodenní chirurgie
V režimu jednodenní chirurgie lze bezpečně řešit tato onemocnění:
• onemocnění žlučníku (zahuštění žluči a žlučníkové kameny)
• tříselná, pupeční i pooperační kýla
• chronický zánět slepého střeva
• hemoroidy a další onemocnění konečníku
• křečové žíly
• nezhoubné podkožní útvary apod.
Čeká vás plánovaná operace a odmítáte neosobní přístup velkých nemocnic?
• Nabízíme Vám operaci v režimu jednodenní chirurgie.
• Dostavíte se k nám až v den operace a pokud to Váš zdravotní stav umožní,	
 jste propuštěni během 24 hodin.
• Po některých výkonech (křečové žíly, drobné pupeční kýly apod.) je propuštění 	
 možné dokonce v den zákroku.
• Tento postup výrazně snižuje riziko nemocničních nákaz, urychluje rekonva-	
 lescenci, zkracuje dobu pracovní neschopnosti a zároveň zmenšuje psychický	
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 stres z delšího pobytu v nemocničním prostředí.
• Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami bez doplatků pacienta.
• Samozřejmostí jsou komfortní pokoje s vlastním sociálním zařízením bez  
 doplatku. Za příplatek je možné využít nadstandardní jedno či dvoulůžkové  
 pokoje

Centrum následné péče
O oddělení:
• centrum následné péče disponuje 48 lůžky na 15 pokojích
• z toho je 7 pokojů nadstandardních (jedno, dvou a třílůžkových), každý  
 nadstandardní pokoj má vlastní ledničku a televizor, v ceně je pedikúra, mani-	
 kúra a služby kadeřnice
• pro všechny pacienty je k dispozici jídelna

Specializace oddělení:
Na oddělení je poskytována komplexní léčebná péče
• lékařská
• rehabilitační
• ošetřovatelská
Komplexní péče je určena pro pacienty
• k doléčení a rehabilitaci po překladu z akutních interních a chirurgických  
 oborů
• na přechodné rekondiční pobyty
• na krátkodobé odlehčovací pobyty
• v terminálních stádiích onemocnění
Podle aktuálních potřeb pacientů využíváme služeb klinického logopeda, nutričního 
terapeuta a specializovaných ambulancí polikliniky.

Rehabilitace:
• individuální i kolektivní rehabilitační péče s využitím rehabilitačních pomů- 
 cek
• možnost nácviku chůze po schodech a využití venkovních prostor

Na prvním místě je spokojený pacient
Dialyzační středisko s nefrologickou ambulancí Fresenius Medical Care Praha 9-
Vysočany bylo uvedeno do provozu svým provozovatelem, společností Fresenius 
Medical Care – DS, s. r. o., v červnu 2009 a stalo se tak součástí mezinárodní 
sítě dialyzačních středisek Fresenius Medical Care. Dialyzační středisko se nachází 	
ve 2. a 3. patře vysočanské polikliniky CLINICUM a. s. Pacientům je zde k dispo-
zici dialyzační sál s kapacitou 13 lůžek, nefrologická ambulance a ambulance pro 
peritoneálně dialyzované pacienty.

MUDr. Dalibor Lecian, Ph.D., primář 
dialyzačního střediska Fresenius Medical 
Care v Praze-Vysočanech, hovoří o po-	
skytovaných službách a dialyzační léč-
bě.
Jaké služby vaše dialyzační středisko 
nabízí?
Pacientům poskytujeme komplexní 
služby související s léčbou onemocnění 
ledvin. V nefrologické ambulanci v rám-
ci prevence, tzv. predialýzy, resp. v ob-
dobí, kdy pacientovi selhávají ledviny, 
ale ještě nepotřebuje dialyzační léčbu. 
Dialyzační léčbu zajišťujeme při chro-
nickém selhání ledvin stejně tak jako při 
akutním selhání ledvin. Spolupracujeme 
s transplantačním centrem IKEM v Praze MUDr. Dalibor Lecian, Ph.D. Z
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při výběru a přípravě pacienta před zařazením na čekací listinu na transplantaci 
ledviny.
Jakými způsoby lze selhání ledvin léčit?
Nabízíme několik možností léčby – různé typy hemoeliminačních metod, které pa-
cienti podstupují prostřednictvím „umělé ledviny“; dále peritoneální neboli břišní 
dialýzu, kterou si pacienti provádí v domácím prostředí. Všem pacientům poskytu-
jeme při jejich léčbě všestrannou podporu a celou řadu doplňkových služeb, jako 
např. nutriční poradenství či sociální a psychologickou pomoc.
Jaké speciální nástroje má středisko k dispozici pro léčbu pacientů?
Společnost Fresenius Medical Care vždy usiluje o co nejvyšší kvalitu péče z hlediska 
soudobých vědeckých poznatků. K dosažení nejlepších výsledků využívá ve svých 
střediscích, a tedy i v našem dialyzačním středisku svého kontrolního nástroje, tzv. 
systému EuCliD, který vede k lepší kvalitě života léčených pacientů. Je to systém, 
který propojuje všechna dialyzační střediska sítě Fresenius Medical Care v Evropě, 
sleduje jednotlivé parametry léčby, porovnává je a přináší na střediska to nejlepší 
z každé oblasti.
Kolik pacientů je nyní ve středisku léčeno?
V chronickém dialyzačním programu léčíme v současné době 53 pacientů – 50 
pacientů se léčí hemodialýzou a 3 pacienti peritoneální dialýzou.
Co je hlavní prioritou střediska?
Na prvním místě je pro nás spokojený pacient, tedy pacient, jemuž byla posky-
tnuta zdravotní péče co nejvyšší možné kvality, a to navzdory omezením, která 
jsou určena jeho zdravotním stavem spojeným s dlouhodobou dialyzační léčbou. 
V našem úsilí se budeme tedy zaměřovat nadále na vysokou kvalitu léčby a péči 
na špičkové úrovni, zabezpečovanou vysoce kvalifikovanými pracovníky našeho 
dialyzačního střediska. 

Kde je možné získat o onemocnění ledvin bližší informace?	
Příznaky onemocnění ledvin se projevují často velmi pomalu, proto k nám paci-
enti přicházejí až ve stádiu terminálním, kdy je potřeba zahájit dialyzační léčbu. 
Pokud pozoruje člověk dlouhodobé příznaky, jako jsou otékající ruce, nohy, obličej, 
dušnost, svědivost kůže, nebo ztráta chuti k jídlu, je dobré vyhledat lékařskou po-
moc. Jednou z možností je Modrá linka 810 888 110, kterou společnost Fresenius 
Medical Care provozuje a na níž lze získat odbornou radu a pomoc.

Operace žlučníku v režimu jednodenní  
chirurgie
Nemocnice ve Vysočanech prošla za poslední rok řadou rekonstrukcí, ale i re-
strukturalizací zdravotní péče. Mimo jiné nabízí moderní operační sály a disponuje 
lůžkovým oddělením, které funguje v režimu jednodenní chirurgie. 
Jedná se o moderní trend, který se prosazuje ve vyspělých státech, a vděčíme 
za něj zejména převaze laparoskopických výkonů, kdy je pooperační průběh 
příznivější, bolest menší a zkracuje se doba rekonvalescence. Minimalizuje tak 
množství nemocničních nákaz provázejících déletrvající hospitalizaci, umožňuje 
zkrácení pobytu v nemocnici a doléčení v domácím prostředí. Mezi operace s krát-
kou dobou hospitalizace se řadí i odstranění žlučníku.

„Bere“ vás žlučník?
Onemocnění žlučníku se projevuje buď typickými kolikovitými bolestmi pod 
pravým žeberním obloukem vystřelujícími do zad, často spojenými se zvracením, 
ale mnohdy i neurčitými zažívacími potížemi, tlaky v nadbřišku, nadýmáním, či 
nesnášenlivostí některých jídel. Může se komplikovat zánětem až s proděravěním 
žlučníku, žloutenkou, podrážděním slinivky a v neposlední řadě vznikem nádoru. 
Naše pracoviště nabízí komplexní péči o pacienty od jejich první návštěvy, která 
je možná i bez doporučení obvodního lékaře, kdy provedeme nezbytná vyšetření 
a pokud se potvrdí podezření na onemocnění žlučníku, pacientovi navrhneme 
operační řešení. Jsme schopni nabídnout termín operace do jednoho měsíce včetně 
zprostředkování předoperačního vyšetření. Z
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Jednodenní chirurgie
Režim jednodenní chirurgie je vhodný pro pacienty, kteří netrpí závažnými de-
kompenzovanými interními chorobami, a jejichž operační riziko není příliš vysoké. 
Pokud mají chronické onemocnění typu lehkého diabetu či kompenzované hyper-
tenze, mohou zákrok v tomto režimu bez obav podstoupit. 
Pacient nastupuje v den operace ráno nalačno do nemocnice. Jsou mu k dispo-
zici jedno až třílůžkové moderně vybavené pokoje s vlastním sociálním zařízením, 
s možností nadstandardu v podobě TV a připojení k internetu. Operace probíhá 
podle operačního nálezu od 30 minut až po 2 hodiny a po zákroku je uložen na 
monitorované lůžko pooperační péče. Po dosledování a při stabilizaci je přeložen 
na lůžko standardní.  Po zákroku dostává analgetika, léky proti vzniku trombózy, 
dbáme na jeho časnou mobilizaci a při nekomplikovaném průběhu je následující 
den propuštěn do domácí péče. Doporučujeme odchod s doprovodem a i první 
pooperační den strávit v dosahu blízké osoby.
Odstranění žlučníku v režimu jednodenní chirurgie na našem pracovišti provádíme 
standardně. Jedná se o moderní trend, který je již ve světě zaběhlý a není třeba 
se ho obávat. Základním předpokladem je erudovaný chirurgický tým i uvážlivý 
výběr pacientů. 
Z našich zkušeností pacienti zejména vítají možnost brzkého návratu mezi své blíz-
ké a zkrácení pobytu v nemocnici před i po výkonu, který je zbytečně stresuje. 
Jednodenní chirurgie je určena pro pacienty, kteří preferují individuální a rodinný přístup 	
a kteří ocení příjemné komorní prostředí malé nemocnice a rychlý návrat 	
do běžného života. 

Ordinace alergologie a klinické imunologie
Jedním z nových ambulantních pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Vysočany – 
Clinicum je ordinace alergologie a klinické imunologie. Ordinace byla zprovozněna 
od ledna tohoto roku.
V odborné činnosti se práce ordinace soustřeďuje na péči o klienty s alergickými 
onemocněními nejrůznějšího druhu, především alergickou rýmou a astmatem a 
zabývá se také diagnostikou a péčí o klienty s nejrůznějšími druhy imunopatolo-
gických stavů.
V rámci alergologického a imunologického vyšetření provádíme:
• rozbor historie onemocněními
• alergologické kožní testy – prick testy – k diagnostice alergií na pyl, roztoče,	
  plísně, zvířecí srst, potraviny
• rozbory krve – k imunologickému vyšetření, ev. alergologickému vyšetření  
 - stanovení specifických protilátek
Pracoviště je vybaveno také přístrojově – spirometrem, k podrobnému vyšetření 
plicních funkcí.
V léčbě alergií provádíme rovněž aplikaci nejrůznějších druhů vakcín.
Pro narůstající počet klientů přicházejících pro obtíže s ekzémy- atopickým nebo 
kontaktním, je plánováno rozšíření spektra poskytované péče o vyšetření epikután-
ními testy.
Pracoviště spolupracuje s oddělením plicním, kožním a ORL, která jsou také součástí 
s  Poliklinikou Vysočany.
Vedle krátkých objednacích lhůt, kvalitního vyšetření, profesionálního a příjemného 
přístupu, klienti jistě ocení i vynikající dopravní dostupnost pracoviště.
Alergologické vyšetření u pylových alergiků je nejvhodnější provádět mimo období 
pylové sezony, tedy právě v nadcházejícím podzimním a zimním období. Včasné 
vyšetření před nástupem pylové sezóny umožní pak sestavit i následný léčebný 
plán včetně zahájení cílené léčby - tzv. specifické alergenové imunoterapie. Tato 
léčba se používá nejen u pylové, ale také u roztočové, zvířecí, popř. plísňové 
alergie. Princip spočívá ve snižování přecitlivělosti organismu na daný alergen. 
Dojde ke zmírnění příznaků alergie, a tím se sníží i potřeba užívání úlevových léků. 
Preventivně pak tato léčba brání vzniku nových alergií a rozvoji alergického ast-
matu. Z
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Poliklinika Prosek
Kardioambulace a srdeční problémy
Problémy se srdcem nemají jen zamilovaní. Své o tom vědí v Kardioambulaci s. r. o., 
kterou na Poliklinice Prosek provozuje MUDr. Hana Skalická, CSc. FESC. Pacientům 
této ambulance je poskytován kompletní kardiologický servis, tzn., že díky mo-	
derním vyšetřovacím metodám, které nevyžadují pobyt v nemocnici, získává lékař-
kardiolog podrobné informace o aktuálním zdravotním stavu kardiaků, o změnách 
srdečního svalu, poruchách rytmu a výkonnosti.

„Základem je klinické kardiologické vyšetření doplněné o elektrokardiografický 
záznam, na rozdíl od interního vyšetření v kardioambulanci provádíme ultrazvuko-
vá vyšetření, které nám umožní odhalit poruchy funkce srdečního svalu i chlopen-
ního aparátu. K dispozici mají kardiologové kromě specializovaných EKG přístrojů 
s vysokou citlivostí tři velice kvalitní ultrazvukové přístroje, které jsou v kardiologii 
označované jako ECHO, takže mohou pacienty vyšetřovat souběžně,“ vysvětluje 
MUDr. Hana Skalická. V týmu působí čtyři kardiologové a jeden internista. 
Pacienti přicházejí do prosecké kardioambulance v drtivé většině na doporučení 
praktického lékaře: „Je to vždycky lepší, protože praktičtí lékaři k nám posílají 
klienty poté, co jako příčinu jejich potíží vyloučili onemocnění, která s oběhovým 
systémem nesouvisí,“ dodává lékařka.
Součástí kardiologických vyšetření jsou funkční testy, např. 24 hodinové moni-
torování krevního tlaku nebo EKG křivky. Pacient v těchto případech pouze nosí 

čtyřiadvacet hodin na těle malý přístroj, 
který zaznamenává obtíže. Celodenní 
záznam je třeba před vlastním vyhod-
nocením vyčistit od rušivých momentů 
- artefaktů technického rázu. 
„Další potřebné informace získáváme 	
z výsledků zátěžových testů. Nejčastěji 
využíváme bicyklovou ergometrii - EKG 
a krevní tlak pacienta sledujeme při 
zatížení, konkrétně šlapání na kole. 
Nově využíváme spiroergometrii, kdy 
navíc získáme informaci o výměně de-
chových plynů. Tyto metody zpřesňují 
diagnózu srdečních onemocnění a jsou 
rozhodující pro léčbu. Na základě je-
jich výsledků lze dále stanovit aerobní 
práh, hodnotu, která je optimální pro 
zatížení organismu zdravého jedince, 
ale i nemocného se srdcem,“ konstatuje 
MUDr. Hana Skalická. 

Kardiorehabilitace	
V rámci péče o nemocné kardiaky byla 
kardioambulance rozšířena o tělocvičnu 
v Prosecké ulici – „Kardio-Fit“, vy-
bavenou obdobně jako fittness centra. 
„U nás slouží pro nemocné kardiaky, ale 
i pro starší pacienty a další zájemce, 
kteří cvičí pod dozorem kvalifikovaných 

terapeutů. Ti odborně vedou pohybovou aktivitu cvičenců a sledují jejich EKG 
křivku a krevní tlak,“ říká MUDr. Hana Skalická.
Základem rehabilitace kardiaků je forma aerobního tréninku. Není to nic jiného, 
než déletrvající dynamická zátěž pod úrovní stanoveného aerobního prahu každého 
z nich. 
Kardiorehabilitace mohou využít lidé s ischemickou chorobou srdeční – po pro-
dělaném infarktu myokardu, chirurgických výkonech na srdci – bypassech, 
náhradách chlopní, implantaci kardiostimulátorů, srdeční transplantaci. „Chceme, 
aby ji využívali i ti, kteří sice nemají prokázané srdeční onemocnění, ale patří 	

Elektrokardiograf na Poliklince Prosek
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k rizikovým skupinám,“ říká MUDr. Hana Skalická a konkretizuje: „Například se léčí 
s vysokým krevním tlakem, pro poruchu metabolismu lipidů (vysoký cholesterol), 
cukrovkou, jsou kuřáci, nebo jsou vystaveni stresu. Kardiorehabilitaci nabízíme 
i příslušníkům vyšších věkových kategorií, protože kontrolované vedení pohybu 
dokáže zpomalit proces stárnutí organismu, který je často spojený s vyšším výsky-
tem srdečních onemocnění.“
Dobrou zprávou pro kardiaky je, že v určitých případech prvních deset až dvacet 
cvičebních lekcí hradí zdravotní pojišťovna.

Jak předcházet kardiovaskulárním problémům?
„Lidé by si hlavně měli uvědomit, že za vlastní zdraví jsou především sami 
odpovědní,“ zdůrazňuje kardioložka. „Prevence kardiovaskulárních chorob je 
celým komplexem doporučení zdravého životního stylu, včetně vhodné stravy 	
a pohybových návyků.“

Léčba duševních nemocí
Deprese není slabost…
… ale duševní nemoc, kterou je třeba léčit
Občasná špatná nálada patří k normálnímu životu. Jenže skutečné těžké ztráty, 
jako je rozpad manželství, smrt milované osoby, ale i stavy po menopauze, po od-
chodu do důchodu, nebo ztráta domova jako například po nedávné velké vodě, mo-
hou způsobit duševní krizi. Připočteme-li k tomu nepřetržité napětí v každodenním 
životě, rostoucí tlak v zaměstnání… máme v rukou jízdenku do stanice beznaděje. 
Cesta, která tam vede, se jmenuje deprese.

 Předsudky o duševních chorobách vedou často k tomu, že okolí reaguje na sklíčenou 
náladu svého bližního, která mu brání v běžných aktivitách, s nedostatečným 
porozuměním. Přitom deprese není slabostí charakteru, ale duševní nemocí, která 
není vůlí ovlivnitelná. Naštěstí je však dobře léčitelná, musíte ovšem vyhledat od-
bornou pomoc psychiatra.
Psychiatrickou a psychologickou pomoc najdete i na Poliklinice Prosek. Působí tu 
ZB Sanima s. r. o., která tu provozuje ambulance psychiatrie. Díky umístění ordi-
nací na poliklinice mají jejich klienti k dispozici komplement služeb, které potřebují 
v rámci doporučeného léčení, na dosah ruky. Jednatelem společnosti Sanima 	
a zároveň jedním z lékařů je MUDr. Zdeněk Bašný. 

Pane doktore, jaké je spektrum vašich klientů?
Neliší se od složení klientů ostatních psychiatrických ambulancí. Většinou k nám 
chodí lidé, kteří trpí úzkostí, depresí, stavy, jež vyplývají ze struktury jejich osob-
nosti, nebo reagujícími na stres ze životně nepříznivých situací a událostí. Ale 
mezi klienty jsou také lidé s nejrůznějšími onemocněními, například schizofrenií či 
jinými duševními poruchami. 

A můžete být konkrétnější?
Jistý půvab psychiatrie spočívá v tom, že se v ordinacích potkáte s lidmi z celého 
spektra společenského žebříčku – od bezdomovců po nejvyšší manažery velkých 
firem. Ovšem základní problém, třebaže má různé modifikace, zůstává stejný – ex-
istenciální. V posledních letech však stále častěji s depresemi a úzkostmi přichází 
lidé ve středním a mladších věku většinou působící na exponovaných pracovních 
místech. 

Dnes se slovo deprese skloňuje často. Mnohdy je však za ním jen špatná nálada. 
Co se tedy za depresí opravdu skrývá?
Deprese skutečně není špatná nálada, kterou občas míváme všichni. Je to závažná 
psychická porucha, která postihuje až deset procent obyvatelstva. Charakteri-
zuje ji opakování chorobného smutku, který se projevuje sklíčenou náladou, jež 
nemocnému způsobuje – v těchto nejhlubších formách – velkou, až nesnesitel-
nou dušení trýzeň a bolest. Doprovází ji snížené sebevědomí a ztráta sebedůvěry, 
beznaděj, pesimistické výhledy do budoucnosti, bezdůvodné obavy a úzkost, poci-
ty méněcennosti a domnělého provinění, myšlenky na sebevraždu, neschopnost Z
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radovat se ze zážitků a věcí, které dříve těšily, nezájem o sebe, svou práci, rodinu, 
přátele, dosavadní zájmy a koníčky. Ale chtěl bych zdůraznit, že přestože deprese 
může pro člověka znamenat to největší utrpení, je léčitelná! S odbornou pomocí 
se člověk dostane do výchozího, přijatelného stavu, aniž by se změnila jeho osob-
nost.

Mnoho lidí však ještě dnes nevyhledá pomoc psychiatra včas z obavy „co by tomu 
řekli ostatní“…
Bohužel, psychiatrie se stále potýká s jakýmsi nesmyslným stigmatem. Ale ti, co 
potřebují její pomoc, by si měli uvědomit, že čím dříve přijdou se svým problémem 
k psychiatrovi, tím dříve se vrátí k normálnímu životu. Navíc do psychiatrické 
ambulance může každý přijít bez doporučení praktického lékaře, takříkajíc „z uli-
ce“. Všem, kteří se návštěvy psychiatra obávají právě pro možné „řeči ostatních“ 	
a svou nemoc považují za jakési osobní selhání, říkám, že tím jen ventilují své po-
city a názory na druhé. 

Když u vás klient poprvé zaklepe na dveře, co ho čeká?
Především dlouhý rozhovor, který by nám měl ukázat vývoj pocitů klienta, poznat 
rodinnou anamnézu a podobně. Nejdůležitější přitom je navázat s klientem kon-
takt. Řada lidí totiž nepřichází zcela dobrovolně, ale spíš pod tlakem okolí. Klient 
by měl vidět v psychiatrovi určitou autoritu, s níž může komunikovat, otevřít se, 
svěřit se se svými prožitky, pocity… Na závěr sezení navrhuji léčbu a pacient má 
čas na rozmyšlenou, zda ji přijme, či nikoliv.

Můžete obecně charakterizovat, jak taková léčba vypadá?
Užívání medikamentů, doporučené formy chování, systematická psychoterapie, 	
v nejasných případech doporučuji i odborné somatické vyšetření, protože za psy-
chickými problémy mohou stát například hormonální změny, onemocnění štítné 
žlázy a podobně. Rád bych však zdůraznil, že pokud se nám nepodaří klienta 	
k léčbě motivovat, nenařizujeme ji. V první fázi je totiž velmi důležitá jeho spolu-
práce s terapeutem, postupem času se učí spoléhat jen na sebe. 
Praxe psychiatrie se musí dělat s velkou pokorou, protože vstupujete do života 
lidí a není možné postupovat podle jednotné konstrukce. Většinou slyšíte velmi 
bolestné věci a v mnoho případech, například při úmrtí dítěte, není ani možné 
poskytnout radu, nebo navrhnout určité řešení. Pak významnou roli hraje sdílení. 

Pane doktore, máte radu, jak depresím a úzkostem předcházet?
Univerzální rada neexistuje, zvláště když žijeme ve společnosti, která je hodnotově 
velmi rozkolísaná a pevných kamenů, o něž bychom se mohli opřít, je relativně 
málo. Jsme ateistickou zemí, rozpadá se u nás každá druhá rodina, v záplavě 
informací často nedokážeme oddělit podstatné od nepodstatného… a ve výčtu 
bych mohl ještě dlouho pokračovat. Chcete-li se vyhnout úzkostem, odpovězte si 	
na otázky, kdo jsem, co od života chci, co skutečně dokážu zvládnout. Naučte se 
oddělovat pracovní část dne od volnočasové. Je dokázáno, že ti, kteří podávají 
vysoké výkony, dokáží také odpočívat. Pracujte na vytváření rodinného zázemí, 
věnujte se svým koníčkům a važte si každodenních pozitivních věcí, které vás 
potkávají a obklopují. Zkrátka, mějte životní motivaci.
Hovor vedla Marie Kurková

Den zdraví na Poliklinice Prosek
Poliklinika Prosek, a. s., pořádala již počtvrté ve spolupráci s oblastní pobočkou 
ČČK Praha 9 Den zdraví 2013. Koná se 29. května od 9 do 16 hodin na prostranství 
před poliklinikou, Lovosická 440/40, Praha 9. 

Odborníci především z prosecké polikliniky byli připraveni vám poradit, ať už máte 
zdravotní problémy, nebo byste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení 
či zlepšení svého zdraví můžete udělat. Podstoupit se dalo i interní vyšetření, jako 
například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při diabetologickém 
vyšetření, měření cholesterolu, nebo kožní vyšetření.

V jakých oblastech odborníci při Dnu zdraví na prosecké poliklinice ještě poradili?
• Domácí péče o nemocné – Home Care Z
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• Diabetologie – i cukrovce lze předejít, když víte jak
• Kardiologie – Obezitologie – zdravý životní styl
• Kožní – nechte si zkontrolovat znaménka
• Lékárna – v čem vám může pomoci lékárník
• První pomoc – co by měl každý vědět, připomenou pracovníci ČČK, BESIP 	
 a ZZSHMP
• Liga proti rakovině – jak správně postupovat při samovyšetření prsu
• Rehabilitace a pomoc při bolestech
• Dentální hygiena – jak správně pečovat o zuby
• Pediatrie - očkování, dětská výživa
• Nefrologie – společnost BBraun – jak pečovat o ledviny
• Poradna pro odvykání kouření a drogová problematika – odborníci z České  
 koalice proti tabáku poradí, jak skončit s cigaretami 
• Protetika – s protetickými pomůckami a jejich využitím seznámí společnost  
 Metis

Současně  byli k dispozici, pro případné dotazy, zástupci společností a organizací 
Liga proti rakovině,  ZZSHMP a zdravotních pojišťoven. Přítomni budou i pracovníci 
ČČK.

Výstavba
Praha 9 otevřela 287 nových míst 
v mateřských školách  
V areálu Mateřské školy U Vysočanského pivovaru se 4. září konala tisková konfe-
rence za účasti zástupců radnice Prahy 9 i Magistrátu hl. města Prahy u příležitosti 
slavnostního otevření nových pavilonů této školky, ale také dalších dvou mateřských 
škol – Kytlická a U Nové školy. Díky tomu je v této městské části od září 11 nových 
tříd s 287 novými místy. Ve srovnání s rokem 2012 jde o nárůst o 30 %.

„Praha 9 patří k největším rozvojovým lokalitám metropole s novou bytovou výstav-
bou. Stěhují se sem především mladí lidé, kteří zakládají rodiny, a my jsme proto 
mezi naše priority zařadili navyšování počtu míst v mateřských školách,“ uvedl 
starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím.
Devítka se s problémem nedostatku míst v mateřských školách potýká už od roku 
2007, podobně jako i jiné okrajové městské části. A protože situace začínala být 
neúnosná, postavilo vedení radnice péči o své nejmenší do centra pozornosti. 
„Počet 287 míst, které se podařilo během neuvěřitelně krátké doby jednoho roku 
vybudovat, je výsledkem hledání úspor při zachování kvality. Chtěli jsme hlavně 
matkám pomoci vyřešit mnohdy bezvýchodnou situaci, kdy bez umístění dítěte ve 
školce často přicházejí o práci a ocitají se na prahu chudoby,“ řekla radní pro oblast 
školství MČ Praha 9 Zuzana Kučerová s tím, že celkové náklady na realizaci všech 
tří objektů činily 64 milionů 500 tisíc korun. 
Svým dílem přispělo také hlavní město Praha. „Hlavní město uvolnilo na tyto stavby 
celkem 22 milionů korun, přičemž 13 milionů šlo na pavilony U Vysočanského pivo-
varu a 9 milionů na přístavbu U Nové školy,“ upřesnila radní pro oblast školství hl. 
m. Prahy, Ludmila Štvánová.

V areálu Mateřské školy U Vysočanského pivovaru byly během necelého roku vybu-
dovány tři zcela nové zděné pavilony, z nichž jeden je hospodářský. Stavba těchto 
pavilonů přišla Městskou část Praha 9 na 39, 5 milionu korun. Za tyto finanční 
prostředky získala mateřská škola 112 nových míst pro děti ve čtyřech třídách. 
Tato školka se tak stala největší mateřskou školou v Praze. 
Moderní, zcela nová Mateřská škola Kytlická vznikla kompletní rekonstrukcí části 
objektu, v němž sídlí soukromá základní škola. Za 9 milionů korun získala Praha 9 
dalších 100 nových míst ve čtyřech třídách. V
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Nový pavilon v areálu Mateřské školy U Nové školy je architektonicky zajímavá a eko-	
nomicky úsporná stavba opláštěná dřevem. Městskou část Praha 9 stála tato nová 
školka 16 milionů korun a najde v ní místo dalších 75 dětí ve třech třídách. 
Tyto stavby jsou součástí první etapy projektu navyšování počtu míst ve školkách. 
Podle demografické prognózy počet dětí ve věku od tří do šesti let v nejbližších 
letech nadále poroste. „V druhé etapě projektu uvažujeme nejdříve o využití velkého 
prostoru, který se nachází v suterénu budovy školky U Vysočanského pivovaru, 
jakožto centrální varny pro další dvě nové školky, které jsou v současné době bez 
kuchyně,“ řekl o plánech do budoucna radní pro oblast investic MČ Praha 9 Jaro-
slav Tomšů. Dodal, že všechny tyto mateřské školy jsou stavěny flexibilně, aby 	
po opadnutí baby-boomu mohly sloužit jako družiny nebo třídy základních škol. 
Text Linda Urbášková

Tisková konference k otevření 
nových pavilonů v MŠ U Vyso-
čanského pivovaru. Zleva: 
Ing. Jaroslav Tomšů, radní 
pro oblast investic, Mgr. Zu-
zana Kučerová, radní pro ob-
last školství a starosta MČ 
Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

Děti z MŠ U Vysočanského 
pivovaru uvítali účastníky tis-
kové konference zpěvem.

Tiskovka nakonec proběhla 	
v neformálních rozhovorech. 
Zleva: reportér ČT, Mgr. Zu-
zana Kučerová  a Ing. Jan Ja-
rolím, starosta MČ Praha 9.
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Dva ze tří nových pavilonů 
pro MŠ U Vysočanského pivo-
varu. Třetí - hospodářský - se 
ukrývá za nimi.

Slavnostní přestřižení pásky při otevření 
nových pavilonů MŠ U Vysočanského 
pivovaru.
Zleva: Ing. Jan Jarolím, starosta MČ 
Praha 9, Mgr. Zuzana Kučerová, rad-
ní pro oblast školství, radní pro oblast 
školství hl. m. Prahy, Ludmila Štvánová 
a ředitelka MŠ, Marie Ledererová

Nový moderní pavilon v MŠ 	
U Nové školy pro 75 dětí

Třída v novostavbě MŠ U Nové školy
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Oprava tramvajové trati v Poděbradské ulici
Od 13. listopadu  2013 je v provozu zrekonstruovaná trať v Poděbradské ulici. 
Tramvaje mezi Harfou a Starým Hloubětínem od rána vozí cestující po nové trati. 	
Po celkové rekonstrukci úsek Dopravní podnik znovu zprůjezdnil. Oprava trvala 
zhruba dva měsíce. Hlavním 
cílem bylo snížit hluk na 
frekventované dopravní tepně. 
Rekonstrukce tramvajové 
trati probíhala od křižovatky 
Čerpadlová až za křižovatku 
Poděbradská x Průmyslová x 
Kbelská, přičemž se pracovalo 
na úseku o délce 1885 m, a to 
v obou směrech. 
„Tramvajová trať na Poděb-
radské byla už zastaralá. Pro 
občany to znamenalo, že do-
ba jízdy byla delší, protože 
tramvaje musely jet poma-
leji,“ říká místostarosta Prahy 
9 Marek Doležal z TOP 09. 	
“Z hlediska prašnosti a hluč-
nosti a tramvajová trať už 
nevyhovovala. Přínosy jsou 
úplně jasné, snížení hlučnosti, 

snížení prašnosti a zrychlení 
průjezdu,“ dodává. 
Konec rekonstrukce ulevil 
cestujícím pražskou hromad-
nou dopravou, ale i řidičům, 
kteří museli na Poděbradské 
počítat s omezením jízd-
ních pruhů. Oprava stála 100 
milionů korun, většinu peněz 
získal dopravní podnik (DPP) 	
z fondů Evropské unie. 
Část tratě tak nyní nově vede 
v travnatém pásu. Díky rekon-
strukci bude tramvajová dop-
rava v daném úseku plynulejší, 
výrazně tišší a bezpečnější. 

Slavnostní otevření opravené tramvajové trati. Zleva: místo-
starosta MČ Praha 9 Marek Doležal, radní pro dopravu Tomáš 
Holeček, místostarosta Tomáš Portlík a zástupci Magistrátu hl. 
m. Prahy a DPP.

Tomáš Holeček a Tomáš Portlík V
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Celkovou rekonstrukcí objek-
tu soukromé základní školy 
Spektrum vznikla moderní bu-	
dova obecní mateřské školy 
Dráček pro 100 dětí.
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„Snížení hlučnosti tramvajové trati znatelně zvýší komfort všech současných i bu-
doucích obyvatel tohoto území a travnatý pás zásadně změní vzhled dosud prašné 
a šedivé ulice. Zřízení nové zastávky navíc přispěje k lepší dostupnosti a návaznosti 
hromadné dopravy v této lokalitě,“ řekl Jan Jarolím, starosta Městské části Praha 9.
V Poděbradské ulici vznikla také nová zastávka Kabešova, zřízena u stejnojmenné 
ulice. Ta vznikla kvůli nové výstavbě v oblasti, což jistě ocení noví obyvatelé.
Silnice musela být kvůli zastávce zúžena ze dvou do jednoho jízdního pruhu. Proti 
dopravnímu omezení se postavili někteří místní obyvatelé s námitkou na plynulost 
dopravy. Podle zástupců radnice ale toto zúžení na plynulost dopravy vliv mít neb-
ude. Opraveny byly také dosavadní zastávky Podkovářská, U Elektry a Nademlejn-
ská, nyní budou bezbariérové.
Text a foto: Linda Urbášková - upraveno

Základní kámen Zeleného města 2 položen
Unikátní developerský projekt Zelené město 2 vzniká v Praze 9-Hrdlořezech. Stojí 
za ním česká developerská skupina Daramis Group, která má v plánu vytvoření 
dokonalého moderního zázemí 
s nádhernými výhledy po oko-
lí a plnou občanskou vybave-
ností v bezprostřední blízko-
sti. 
Základní kámen projektu byl 
za přítomnosti vedení Městské 
části Praha 9 položen 24. října 
letošního roku.
Projekt Zelené město 2 nava-
zuje na úspěch předchozí etapy, 
která je téměř beznadějně vy-
prodaná. Projekt nabízí lukra-
tivní bydlení v Hrdlořezech, 
Praha 9 – v blízkosti naleznete 
zdravotnické zařízení, obchod-
ní dům Kaufland, tramvajovou 
zastávku, ale také ovocné 
sady a zeleň. Projekt je kon-
cipován pro moderní rodiny 
vyžadující dobrou dostupnost 
do centra města, ale přesto s výhodami klidného a tichého prostředí plného přírody. 
Výstavba druhé etapy započne na jaře roku 2013, předpokládané dokončení pro-
jektu je stanoveno na únor 2015.
V projektu je plánováno celkem 13 bytových domů se 333 moderními byty. Každý 	
z bytů má svou vlastní terasu s krásným výhledem na panoramata našeho hlavního 
města. Součástí bytových domů jsou podzemní garáže. Byty lze vybírat z dispozic 
od 2+kk, až po prostorné 4+kk. V okolí projektu vznikne plně vybavené dětské 
hřiště s řadou atrakcí. Odpočinout si můžete v nedalekém parku Zelené město.

Bytová výstavba na Střížkově pokračuje
Úspěšný projekt developerské firmy FINEP, a.s., která postavila na Proseku 	
a Střížkově už několik bytových komplexů pod názvem Prosek Park I-VI, dokončila 
v roce 2013 další dva bytové domy v Desenské ulici - Prosek Park II, objekty E1 	
a E2. V těchto objektech je k dispozici 70 bytových jednotek, které spravuje By-
tové družstvo Habr.
Projekt nabízející družstevní bydlení je situován v atraktivní lokalitě pražského 
Střížkova, která je hojně vyhledávaná především pro svou kvalitní občanskou vy-
bavenost i blízkost centra metropole. Na své si zde přijdou milovníci plavání, fotba-
lu, squashe, bruslení i jízdy na koni nebo na kole. Velkým lákadlem je také moderní 
bobová dráha s vyhlášenou restaurací.

Vložení etuje s historickým zápisem do betonu. 
Zleva: Yariv Ronen, výkonný ředitel Daramis Group 	

a zástupce starosty MČV Praha 9 Tomáš Portlík.
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Nedaleko projektu se nachází Park přátelství, ve kterém můžete pohodlně relax-
ovat a odpočívat po náročném pracovním dni. V okolí je také široké spektrum 
veřejných služeb – jesličky, 
mateřské i základní školy, 
střední průmyslová škola, 
gymnázium, moderní klini-
ka s lékařskou pohotovostí, 
kavárny i restaurace, pošta 	
i nákupní středisko a veterina. 
Do nákupního centra Letňany 
se dostanete pohodlně auto-
mobilem nebo MHD. Auto-
busová zastávka je vzdálená 
pouze jednu minutu chůze, 	
na metro stanice C – Střížkov 
se dostanete za tři minuty.

Praha 9 - Prosek (Střížkov) 
je první lokalitou, kde by-
la v roce 2011 zahájena 
družstevní bytová výstavba. 
Nabídka družstevních bytů se 
rozrostla v květnu roku 2012, kdy byl zahájen prodej již druhé družstevní etapy 

projektu Prosek Park. Etapa Prosek Park 
IV nabídne88 nových bytů v družstevním 
vlastnictví o dispozicích 1+kk (od 26 
m2) po prostorné 4+kk (do 103 m2). 
Nejnovějším přírůstkem z roku 2014 je 
pak etapa Prosek Park VI, která nabízí 92 
nových družstevních bytů o dispozicích od 
1+kk (od 27 m2) po 4+kk (do 114 m2).
V projektu jsou mezi jednotlivými vni-
trobloky domů jsou plánovány zelené za-
hrady a park, který bude sloužit zejména 
obyvatelům komplexu. Množství zeleně, 
která bude objekty obklopovat, vytvoří 
příjemné prostředí pro relaxaci.

Prosek Park II - E1 a E2 - vizualizace

Vizualizace - ukázka z projektu Prosek 
Park VI
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