
KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

2007



 !"# $%&'( #&)*& +&,-&)$.!/ " % )0%1 -2)( !"-'34 +&,5.)0!/ 6$3$ 780+")5(9( -&-(:;<3 ,!"#= ,

-&8)05; 6$3$;>? @ -+"%1 40:$!1 -&)&%(9( 6$3$; 40+%0!1 A"+%= <0 :$'3A+!/ 5%&<&9":/ )0% :0 ,)"$&;

#&+;!#&;B :=*A&)(,;<393 C0:#1 #+D)&%:$%3? @ 8&+!3* *&5+1* -&)( )0%1 -&)&%(90 6$3$; :$&<3

#&)*& 40+!. &A")0!D 8&*&)0 9;#+;B -'(-&*3!"<393 9;#+&%"+B ,'3,0!/ +&5(!&; E+0=2B #$0'3 :0

-&5:$"$!. ,":)&;F()( & +&,%&< @=:&4"! " <0<(98 -&%/60!3 !" *.:$&? G" 8&*&)( <0 -&)&F0!&

:$'3A+!1 &,;A0!1 #&)& H :=*A&) %/,!"*!/98 :$+&<3+0!:#/98 $&%D+0! :35)39398 %0 @=:&4"!098B

,0<*1!" -"# <05!1 , !0<%.$6398 +"#&;:#&H;80+:#/98 I(+0* H C0:#&*&+"%:#1 :$+&<3+!=?  !&8=

5&)!38& :$'3A+!18& -&)0 )0%1 -&)&%(90 6$3$; :0 %=-3!"<3 $'( -"8&+#= -&+&:$)1 $+D%!3#0*B , !(98F

#"F5/ !0:0 %(!!&; +1%; " 8+&,!=B 43*F :0 -'(-&*3!DB F0 @=:&4"!= A=)= -2%&5!. ,0*.5.):#D

&:"5":%(!(90*(?G"&#+"<(8)"%=6$3$; :-&43%D:$'3A+!D,5.!D#&+;!":-.$( %/A.F#=?

 !"#$%#&'(#&)"*&+,*"-&$./&012+!34.562278

 !"#$%&'&#( )*&'+ ,-"." /

 



Výbìr významných událostí roku 2007 v ÈR
 !"!#

$%$%&''(

$% $%&''(

$% $%&''(

$% $%&''(

$% $%&''(

)% $%&''(

$'% $%&''(

$$% $%&''(

$(%$%&''(

$*%$%&''(

$*%$%&''(

$)% $%&''(

&+% , &-% $% &''(

&-% $%&''(

 !"#"$"%!&' ($")*#+ ($*,-.*!/  0123# 423+5 #6,#32 7 8#!-/9!&

)*.!"/:8; <9-$"#!32 5-/+31- # ,*'- 7* 5/+.*!= ">%3!57= #021*;

4"!7$=/!& 7$"76? 7/*$= >6 !3("'"@26 #69*A-/ (3/"#"+ 5-/+31-

#,!-72"+("#"2>01@?#A37!*!35/&!-2;

 5/"+(-2 # (23/!"5/ !"#B ,07"!&7 ($01*? 7/*$B !3@$3.-2 ($0#!&

C($3#+, $"7+DEFF3!:7"2-7.32A&1@,07"!G3(9*.(-5G;

HG1@".6 5* ,#BA-26 # ($G':$+ " F?I ($"1*!/3; J".-%"#57B

(9&5(:#*7 #,$"5/2 !3 KLMI 7"$+! ':5&%!:; N#*.23 5*

!*'"1*!570;

O*57""/*#9*2"5#G)($31"#!& /$@P+2@3$G'3J+'+!G';

N#BA-26 5* 1*!6 *2*7/9-!6 Q# ($G':$+" K?E($"1*!/3R? /*(23? #".6

3 $*S+2"#3!=@" !0)*'!=@"? !3"(37 ,2*#!-2 (26! Q($"

."'01!"5/-#($G':$+"T?I($"1*!/3;R;

<$*,-.*!/ 423+5 )'*!"#32

.$+@"+? 7"32-%!& #20.+ U-$73

V"("20!73QWHXR;4*52"Y*!& -

1@6>:)&1& #:/A-!"#= (".("9*

#* 5!:'"#!: ':2 #B@$3.6;

 2 0 . + + / # " 9 - 2 " . * # : /

">%3!57B1@ .*'"7$3/G? (:/

2-."#1G 3 %/69- ,*2*!&; N35*.26

# !& %/69- Y*!6 Q,3/&' !*)#&1 #

@-5/"$-- O*573R 3 ("($#= 5*

Y*!3 5/323'-!-5/$*'">$3!6 Z

 235/3 <3$73!"#0 Q4H[Z

OX\R;

 6/:Y*!&' ("52*.!&@" #",&7+

+@2& "]-1-02!: 57"!%-23 /:Y>3

!3 A31@/: H+723 # ^3#&9"#:

!343$#-!57+;

_!"!6' @$",-2 1&$7*#!&'

A7"20' # <$3,* #B>+1@*'; <"2-1-* #B>+A!-!+ !*!3A23; N#BA*!B ."@2*. !3.

A7"23'- /$#32 !:7"2-7 .!G; <".">!"+ @$",>+ ,3Y-26 A7"26 )*A/: #

7#:/!+;

V"("20!7G#73>-!*/ 51@#02-2 ($"S$3'"#=($"@20A*!&; V$")7"32-1* 5*

,3#0,3237* 5!&Y*!& 51@".7+#*9*)!B1@ ]-!3!1&!3 /9- ($"1*!/3^H<#

$"1*I``M3I?F($"1*!/3" $"7(",.:)-;

a#$"(57B5"+.!&.#G$".5"+.-2O*57"7#G2-("$+A*!&+!-)!&@"($0#3

#* #:1- +,!0#0!& .-(2"'G 2=739G 3 ,+>39G; b* /" ($#!& $",5+.*7 !3.

O*57"+$*(+>2-7"+3!3.!"#"+%2*!57"+,*'&;

W$70! 46$-22 # !"1- , DM; !3 DE; 2*.!3 !-%-2 '3)*/*7? ,(G5">-2 93.+

A7". 3 7"'(2-731& # ."($3#: 3 *!*$S*/-1* 3 #6Y0.32 5- %/69- ">:/- !3

Y-#"/*1@;  2*5&1@ #-1@9-1* ("!-%-23 /=':9 .*5*/ '-2-"!G '*/$G

7$61@2"#B1@ .9*#3; <")-Ac"#!6 ".@3.26 A7".6 ,3 I?DT '-2-3$.6

7"$+!;

V"("20!7"#3 #20.3 ,&57323 .G#:$+ 5!:'"#!6; PB#32& %2*!"#= 72+>+

OXXHU-1@32 <"@3!73 3U-2"AU*2%07 5* @235"#0!& !*,C%35/!-2- 3 #20.: 5/3%-2"

D``@235GWHX? 2-."#1G3,*2*!B1@;

X!:@"#0 7323'-/3 Z ($">2='6 # ."($3#:? ($3Y57= $+,6d57= 2*/-A/: >62"

>*,'023e`@".-!'-'"($"#",;

U-!-5/$6!: 7+2/+$6 ^*2*!3 V9*A/&7"#0 Q,3 4H[ZOX\R (" A*5/!01/- .!*1@

$*,-S!"#323 !3 ]+!71-; HG#".*' >62 (".2* !& ("2-/-17B /237 !3 ">53,*!& '&5/

 !"#$ %&$'( )*!+( ,-.-&$/+(

0!12*3! )*!1+ ,-.-&$/1+4

.51'61'( 7 8

0!19*'1/: ;16+3 !1."<&*+=

>$?&(% @&("6

 



 !"#" $$%

&'()(*

#"+" $$%

 "+" $$%

%"+" $$%

#%"+" $$%

 !"#$%"&'(" )$(*+",-,'./"0%1 (2,$/$*",3$4",5#606/$789 ,"*:;

<6#=> %?@",%12"> A"%"4?,%1'6 B*?0. (" (*$,  ,$(*->-, C-&"2;  " D.%2&- BED$

$4>?/F#F(*+1/$,C$#,$G*"D2.;

 (6.*HI- %$ %6#6. 0./6#. <?46/%1

2%-'6#%F )#1*H)-, J46K"2* $4&'-*"2*$ !$%$

3$J,-&2E'6; L"A.,E4%6(* (6.*HI" 0F,$ #B$2

)J6&'F0M6#?%$; C46*- 3$J,-&2E'6 N0,60.N

%$O"*%E ("J6(,E)"#F(,6#-, - J4")-/"%*3,$.(

$ +$/$ J6,-*-2PQ #@"*%H J4->?*64$ C$#,$

RE>$Q 2*"4= %?#4' JP#6/%H J6/J6+-,; S$*1>

%"%1 K-(*EQ )/$ #P0"& 0./" %$ J4$I(2E O"*%E

2%-'6#%$(*?*;

T5U 6)%?>-,Q I" J4P>H4%? '4.0? >H(1@%1

>)/$ # TL # 46&" VWW8 J+"246@-,$ VW;WWW

3@Q 2/FI (" )#=B-,$ 6 8QX J46&"%*$ %$ VW;VYY

264.%Z 4"?,%?>)/$(*6.J,$6[Q\J46&"%*$;

!$26 J4#%1 # 4"D"4"%/. 6/>1*,- $>"4-&26.

4$/$46#6. )?2,$/%. %"/$,"26 (#E 60&"

60F#$*",E]462$#&"%$L62F&$%(2.;

+#"#" $$%

,*-.

%" " $$%

#/" " $$%

#/" " $$%

#/" " $$%

#%"0 #!"  "  $$%

#!" " $$%

 $" " $$%

 %" " $$%

 !" " $$%

<"K#FBB1 (6./ )4.B-, /+1#HKB1 46)(./2FQ 2*"4E J+-(.)6#$,F 2$*"/4?,. (#$*E'6

 1*$ &142#-; T*4%?&*-,"*= (J64 (*?*. $ &142#" (" *$2 #4?*-, %$ )$@?*"2; <6#=>

#"4/-2*">(6./.)V^; )?+1J+-J$/,$2$*"/4?,$)%6#.(*?*.;

5"%?* *H(%6. #H*B-%6. )0$#-, ->.%-*F #-&"J4">-E4$ $ BED$ 3_`aT5O !-+1'6

T.%2$Q$0F0F,6>6I%EJ46B"*+-*Q )/$J+"/JH*- ,"*F K$26#("*1%(2=(*$46(*$J+-K$,

JP,>-,-6%6#= bJ,$*"2; C6,-&-" T.%2$ 60#-%-,$ \; b%64$; C6J4#E 0F, @,"% #,?/F

60#-%H%) *4"(*%E'6@-%.#/60HQ2/F0F, #" D.%2&-;

 H*B-%$ J4$2*-2P $ J"/-$*4P #" S,1%(2E> 24$K-Q %$ K-I%1 c64$#HQ # d,6>6.&2E>

24$K-Q %$  F(6@-%H $ # 624"(" C,)"Ma("#"4 .)$#+",$ 64/-%$&"; OE2$+- J46*"(*6#$,-

J46*- *6>.Q I" K-> B"60"&%?)/4$#6*%1J6K-Be6#%$J,$*1>E%HQ%"I0F&'*H,-;

!-*2$ 5"-*,6#? (" .K$,$ %$ B"(* ,"* D.%2&" )?(*.J2F%H 6>0./(>$%$; 56.@$(%H

J+"(*$,$0=* ("%?*6426.;

L.)FM(2E>. ,"*-B*- '46)-, J6/,">-%-(*4$ #%-*4$ f#$%$ O$%A4$ *"464-(*-&2= b*62;

RF,$ )$#"/"%$0")J"@%6(*%16J$*+"%1;

<$ (K")/. 5*4$%F )","%=&' # C4$)" 60'?K-, D.%2&- J+"/("/F

c$4*-% R.4(12; S","%1 J6/>1%-,- )0./6#?%1 $>"4-&2E )?2,$/%F #

R4/"&' K"K1>)$@,"%H%1>/6604$%%E'6(F(*E>.<g]d;

S$@$,6 J4$&6#$* %6#E (*+"/-(26 h1)"%1 ,"*6#E'6 J46#6). 7hOC: #

!"%@-.C4$'F;

L"J64*?I B#E/(2E *","#-)" %$)%$@-,$Q I" K"/%?%1 6 %?2.J.

(*1'$@"2i4-J"%0F,6 J46#?)"%6J62.(F6 264.J&-; R=#$,=>-%-(*4

604$%F !$46(,$# ]#4/12 - "jJ4">-E4 c-,6B S">$% 760$ T55_: 2

*6>. J$2 J46',?(-,-Q I" (" # (6.#-(,6(*- ( K"/%?%1> 6 A4-J"%"&'

%"("*2$,- ( 264.J@%1> K"/%?%1>;  " #FB"*+6#?%1 J624$@6#$,$ -

@"(2?J46*-264.J@%1J6,-&-";

C6,-&"K%1 J4")-/-.> 6)%?>-,6Q I" +"/-*", U*#$4. J46 6/'$,6#?%1

64A$%-)6#$%E'6),6@-%. 7UddS:!$%3.0-&" $ K"'6/#$J6/+1)"%1

%"0./6. 2?)"M(2F J6*4"(*?%- )$ ,6M(2E J+"/?%1 *$2)#$%E

3.0-&"'6 )J4?#F J6(,$%&P>; C6/," T55_ 46)'6/%.*1 0./-,6

J6/")+"%1Q I"d_5/4I1%$//P(*6K%12Fb*#$4.6&'4$%%6.4.2.;

C4")-/"%*  ?&,$# 3,$.( 6D-&-?,%H 6)%?>-,Q I" '6/,? )%6#. 2$%/-/6#$* %$ b+$/

',$#F(*?*.;

 !"#$"#% &'(%)* +",")-./

0%('1) 23($45

61+3%,1+%." )787$'%89* :;(7#)4 5)1/78)*

8  (%+" )% <"')=

 



 !"#" $$%

 !"#" $$%

 !"#" $$%

 #"#" $$%

 &"#" $$%

 &"#" $$%

 '"#" $$%

#$"#" $$%

#!"#" $$%

()*+,

!"-" $$%

#"-" $$%

-"-" $$%

-"-" $$%

!$"-" $$%

! "-" $$%

! "-" $$%

!%"-" $$%

!'"-" $$%

 -"-" $$%

 -"-" $$%

 ."/  '" -"  $$%

 !"#$%%"&$'(%)*+#%" ,+%-$*$%.$/0*1'$2!(2+&%341567 /8*+9":;1*<=>>7

?+*$@A,)1B<+&+C(4,1D=B%#1( '1;)@(41 /%+E+/(.,F2*G&=A4+/F'H%3/8A<1/CB

%+/F;+')/+#B7

I%3&+/%1A.;/)4(41 '*BE$%"&(%(A<$*A</1 (%-+*&1<(,=7

I@$'# JIIK / L*%3 '%+/B '/+4(4 M(!";+ 01*+BC,1 #+ 9$41 A<*1%=7

0*/%"& &"A<+2!$#A$#+B 'GA<14 L+;BA41/ I+C+<,17 I@$'# /='/14

A/F 2+A41%.$ 1 A$%)<+*=N 1C= 2!( 2*$'(#$%<A,F /+4C3 %$2+#2+!(4(

O).41/1?41BA$7

J$A,+ +-(.()4%3 '1;)@(4+ APIQ @$#%)%" + *1#1*+/F '),41#%37 O4)#1

,41#%3 +#2+/3#341 %1 1&$*(.,+B 4$#%+/+B /8'/B 1 R)#+A< +

(%A<141.( *1#1*B/L*#$.;7

0*1,<(9<" 4F,1!( +23< %$+*#(%+/14( ,/G4( /8E( 241<$C +# '#*1/+<%".;

2+@(ES+/$%7 T12+@(4+ A$ 1A( >6 2*+.$%< #3<A,8.; 4F,1!G 1 1A( UV

2*+.$%<2*1,<(,G2*+#+A234F7

W(%(A<* X1%Y$* Z[KI\ '/$!$@%(4 '2*)/B ]%A2$,.$&(%(A<*1 /%(<*1 +

<+&N R$ ,/G4( ^%(,B <1,'/1%F ?BC(.$;+ '2*)/= C=4+ +#2+A4+B_

.;)/)%+`a <$4$-+%%".;9"A$4N&$'(,<$*8&(C=4( ( 1#/+,)<( 1#3<(7

O(.$2*$&(F* 1 &(%(A<* 2*+ &"A<%" *+'/+@ M(!" JB%$, Z?KP_JIX\

/'CB#(4 ,*(<(,B *+&A,8.; +*Y1%('1."N /4)#%".; ( +2+'(9%".; A<*1% (

2*$'(#$%<1 ?41BA$ A/8&( /8*+,= / #$%",B L4$A, %1 1#*$AB b+&G7 ['%19(4 @$ '1

c+2)4$%F 4(#(N ,<$!" #341@" C(%$. 1 2)4" +;%3 %1 %)&3A<".;c7 JB%$, A$ /')23<" /

<$4$/('( +&4B/(47

d+/F ,+&B%)4%" /+4C= / Ue +C.".;N ,#$ A$ '/+4$%) '1A<B2(<$4A</1 *+'21#417

D41A+/14+/2*G&3*B>52*+.$%< 4(#"7

T$&!$4 -(4&+/8*$R(AF*X1#(A41/b=.;&1%Ze` 4$<\7

O4)#1 2!$#A<1/(41 *$-+*&B /$!$@%8.; -(%1%." 1 A+.()4%" *$-+*&BN ,<$*F &1@"

'1A<1/(< '1#4BR+/)%"'$&37

f/*+2A,),+&(A$#141Jb2+,B<B <F&3! gUN5&(4(+%B$B* Z1A( 5V6&(4(+%G?9\ '1

%1#C=<$9%F ')A+C= '$&3#34A,8.; 2*+#B,<Gh / 9$*/$%.( Jb 2+#141 /

XB.$&CB*,B2*+<(B#34$%"2+,B<=R14+CB7

[#C+*= /$ i,+#3 QB<+ /A<+B2(4= 2+ +A&( %$^A23E%8.; ,+4$.; ,+4$,<(/%";+

/=@$#%)/)%"+&'#).;#+A<)/,+/F2+;+<+/+A<(7

jB%,.( &"A<+2!$#A$#= 4(#+/$.,F;+ ,4BCB 2+A41%.G A4+R(4 01/$4 I$/$*17 b$1Y+_

/14 %1 <+N R$ A<*1%1%$/='/1412!$#A$#BJB%,1,+#.;+#B'/4)#= '1 @$;+/8*+,=,

b+&G&7

01*41&$%<A.;/)4(4 +#,41#^9(%%+A<( (%A+4/$%9%";+'),+%17

04)% *$-+*&= '#*1/+<%(.</" 2!$#A<1/(4 &(%(A<*  +&)E MB4"%$, Z[KI\7 M$#%"& '

,*+,G @$ '1/$#$%" 2+241<,G7 01.($%<( '1241<" '1 %)/E<3/B B 4F,1!$ 1 '1 ,1R#8

2!$#$2A1%8 4F, %1 *$.$2<B 56 ,+*B%N '1 #$% / %$&+.%(.( a6 ,+*B%N '1 %)/E<3/B

2+;+<+/+A<(k6,+*B%7

I<)/,1/$i,+#3QB<+h A,+%9(41 ge7#BC%1*)%+#+;+#+B+%)*GA<B&$'#7

01*41&$%<$& 2!(@1<) %+/$41 '),+%1 + 2F9( + '#*1/" 4(#B #141 21.($%<G& 2*)/+

%1;4"R$< #+ '#*1/+<%" #+,B&$%<1.$ 1 2+!('+/1< A( ' %" ,+2($7 I*+/%141 <1,F A

$/*+2A,8&(2!$#2(A=2+#&"%,=2GA+C$%" 4F,1!G'+A<1<%".;'$&"fP/J$A,B7

0+ gg&3A".".;2*+/3!+/)%"1%14=<(.,) A,B2(%1O*.;%";+A<)<%";+'1A<B2(<$4A</"

,+%A<1<+/141N R$ A$ %$2+</*#(41 </*'$%" <1,'/1%F ?BC(.$;+ '2*)/= + 2*+*GA<)%"

+*Y1%('+/1%F;+ '4+9(%B #+ A<)<%" A2*)/= 1 2*+2+@$%" A %3,<$*8&( 2+4(<(,=7 O

9$*/$%.(C=4+ <1,F'1A<1/$%+A<";)%"+C/(%3%8.;/$'#$'&"%3%F,1B'$C(+4";7

I<)<#$-(%(<(/%32!$/'14 '23<+#."*,/$,1<$#*)4BA/7O"<17

0*$'(#$%< ?41BA %1 2*/%" A<)<%" %)/E<3/3 bBA,F -$#$*1.$ %$2!$A/3#9(4

2*$'(#$%<1O41#(&"*10B<(%1+,41#$.;1&$*(.,F;+*1#1*B70B<(%CB#+/)%" A=A_

 !"# $%&'()*+

,"*-.*-% /001

 



 !"#$%&%'()*+,-%.'/0& /")-,(&!"#-%1",23%.4'5 -/&) 

6)-27,'8 . 9.-%*: 1/ $%; 2 #$)'! .40&<= 6+)2 % %;/

&%'2 / %./0,> ?) 140)?, %2 -/$/-# ;< ')":0/ %.0,.', 

$%;-%#@-%.)A.14B)"'C(7.1 /7D=

E).:&#FG 0) 1)"+)0 .6-/1)7)-)(H./ %*0#&I)')J=

6-)",!- K%*%04')& 7%$'% ,0 2 % $'5 2.! .04$< B/&% %;$%;5

@2*:J'! &%/0,L'5 2*%0#*-4()> & )-4 *+,2*:0/ &) 10)*J)'5

*%0, ,(&! &#0 #-< . 1)", / '/2 /- %./0/ *% +);'! 1":'<=

M!N OHHP 6/-%#;)& B)7% .04$# %1'/L,0 1/ .04$# Q2&/'$40D>

%"<0D / *+)7"/ D> .#08/-, <> L,2 )&> ')*-%N)2,%'/0, < /

 "4+2 .5Q=

6%0,(,) -%1)7'/0/ . I-': 1/&41/'C *%(7%$ ')%'/(,2 D ()' -)" ":2 /= E 6-/1)

1/2/7%./0/ *-% , /'/-(7,2 D"> & )+5 2) 2'/?,0, 1/;-4', %704J)'!"# *-D.%$#

*+51',.(D#0 -/*-/.,()=

E"/ )-,40#R)2 / -D2 # ?,.% '5 @-%.':OHHP"52 % ;/05&# .04$'5(7 -)N%-"'5(7

1":''/.-70/ Q*)-"/')' '5-)N%-"#Q=

K,25() 2 +)$%J&%04&D*-% )2 %./0< . 6-/1) *-% , 2*#J :'5 2 4 '5(7"/ #-, . -%()

STTF= 6+)$ ;#$%.%# ",',2 )-2 ./ J&%02 .5 0! /0< 0/7.)> -/BL/ / / .)B()> 1 ',(7?

B)$'%  -)N,0% ,",',2 -<',P/'#U#(7 %.%#VHWX=

R)0! @1)"5 2 4 # 1/2470 2,0'C .5 -> & )-C ',L,0 "/B) )& / .<?4$/0 2, B)$)' 0,$2&C

?,.% =

U/-$,'40 Y,0%20/. E0&> & )-!"# ;<0% Z[= &.: '/ [\ 0) > 1D2 /0 '/ $/0J5 $./ -%&< .

L)0) &/ %0,(&! (5-&.) . O)2&# / . @+/$# *-/?2&!7% /-(,;,2&#*/= 6/*)? ')*+,B/0

B)7%-)1,8'/(,=

E04$/ 2(7.40,0/ '4.-7 *-.'5 ) /*< -)N%-"< .)+)B'C(7 N,'/'(5 / *-%$0%#?)'5

 :?;<#-/'#.$%0)]%?'4'/^_4-2&#=

I-'% 7%2 ,0% 2#"", Z\ 70/. 2 4 D

2 +)$'5 / B,7%.C(7%$'5 9.-%*<= H 4 '5(,

$,2&# %./0, % -%1J5+)'5 9.-%*2&! #',) /  /`

&! % ;#$%#('%2 , B,7%2-;2&! *-%.,'(,) U%`

2%.%=

a:&%0,&  ,25( %$*D-(D /")-,(&! -/$/-%.!

14&0/$'< . O)2&# $)"%'2 -%./0% '/ E4(`

0/.2&!"'4":2 5 / *%(7%$%./0%'/6-/?2&C

7-/$= bL/2 ',0, 2)  /&! 142 #*(, W)0)'C(7>

OHHP/UHOY=

6-% ,&%-#*L'5 *%0,(,) 1/ &0/ *%02&!7%

0%;;,2 #c/(&/H*<-#/%;.,',0/ B)B 1 *%&#2#

% *%$.%$= 6%$0) *%0,(,) (7 :0 1 "/B, )0)

d8-%N)- # d'$-)B) I/;,J) .<04&/ $)2) 

",0,%'D &%-#' 1/  %> ?) %.0,.'5 .<J) +%.4'5

*-,./ ,1/() e',*) -%0# . 6%02&#= W ./1;<

;<0 H*<-/ *-%*#J :' . +5B'#= H '5" 2 57/'C 0%;;,2 / K%"4J U)B0/ . 0,2 %*/$#

1)"+)0=

K(7/Bf/'2&4 2*%0)L'%2 g%h(%'' *% .-$,0/> ?) . U# '! i%+) *%2 /.5  %.4-'#

'/ .C-%;# jRP "%', %-D / *%L5 /L%.C(7 &%"*%')' D> ,'.)2 #B) 17-#;/ k>Z

"0$UL/1/":2 '4\TTT 0,$5=

Y,',2 - .', -/ j/'8)- VlPHX .<":',0 ()0! .)$)'5 L)2&! *%0,(,)= a%.C"

*%0,()B'5"*-)1,$)' )"2)2 /0l0$+,(7Y/- ,'D=

9.-%*2&4 &%",2) &-, ,1%./0/ O)2&% 1/ 2 /. .)+)B'C(7 N,'/'(5= O] 2) 1/.41/0/> ?)

0) %2 2(7%$)& -%1*%L # ')*+)&-%L5 k>k *-%()' / iP6> *%$0) %$7/$D .J/& ;#$)

/2, .: J5=

 !"#" $$!

%$"#" $$!

&'()*+

,"-" $$!

%"-" $$!

#"-" $$!

,,"-" $$!

,."-" $$!

 %"-" $$!

 #"/  0" -"  $$!

 0"-" $$!

 1"-" $$!

 1"-" $$!

 ."-" $$!

%$"-" $$!

 !"!#$% &!'()*+ $,-%$.% % /,.012

*!3!4 5-%6+7.1( 8!#!9

57+.!&#) /+6+ 7:!$ *+6!.!0 ;#6!3#%4,+#%.< - 73-#= :%$>

?.!-% 7+.'(@ 73!?,$!4#6  !4* A%4?B#'(,2 C!+3", D%3-%E

#+- ? 81.*%3'(%2 56F!7%#G!',H ? I*+3-%6'(% % JK4.%-

A.%1'L

 



 !"#!$

%&'&())*

+&, -& '& ())*

.&'&())*

%/&'&())*

%+&'&())*

%0&'&())*

()&'&())*

()&'&())*

()&'&())*

(/&'&())*

(0&'&())*

(0& '& ())*

 !""#$% &'#"(!)# *!"!$%+,$%-# !".#,*/%!'01 2/,)/*+"% 3+4# 5,&6+"7 $84-9)!)

:;1<&="/1

>*+,!8'? @,+5!<+"% A+#,B+ C&$4 - 2,/5+

*!*# 3!"D &-+<)E F+ $+ =&<+ 5/$/5#-/% #

5,&6+"7 -75#-D @#-!""#$%! @,#  +840 / F+

-0-!"+ */G!*9)"7 H$!)7E /=0 -0$-I%)!) J&$'&

59*I, @,#%!,/'+%#-D4# 6%7%&1K8+"!) 5@L$#=E

3/'?*  +6! @)"7 $-D $@#3+"+8'D 59-/5'01

2,#%! @M7@/<"D*& &*7$%I"7 /*+,!8'D4#

,/</,&/C&$4#-I"9-6%I-I<+*#"$%,#-/)#-

2,/5+"/NOOO )!<71

2/,)/*+"% $84-9)!) 59'#" # -5"!'& P$%/-&

@,# $%&<!&* %#%/)!%"784 ,+F!*L / # >,84!-&

=+5@+("#$%"784 $)#F+'E '%+,? =&<+ 5'#&*/%

D,& '#*&"!$*& / "/8!$%!8'D #'&@/8+

 +$'#$)#-+"$'/1

Q"-+$%!("7 .!,*/ C+"$#" K/' R/@!%/)

'#&@!)/ $%#@,#8+"%"7 /'8!#-? @#<7) -+

-?,#=8! +)+'%,#$@#%M+=!(LST> / 3+37 <8+M!"D

.!,*I2)/$%'#-1

U!5#5+*$'?V+!"+'+"#5"9*!)E F+'#&@7@!-#-/,W,&6#-!8+1

X)9</ #<*7%)/ -?4,/<0 "Y%0 ,/'#&$'D4# '/=!"+%&E @#<)+ "7F "+=0)0 $@)"I"0

=+5@+("#$%"7 87)+E '%+,D =0 #@,/-Z#-/)0 '+ $@&6%I"7 '#*+,("74# @,#-#5&

T+*+)7"/1 2#<)+ (+$'D $%,/"0 /)+ 87)+ -0@)?-/3787 5 *+)'$'?84 <#4#< =0)0

"/@)"I"01 K< 5/(9%'& ,#'& @#5"/*+"/)0 (+$'#[,/'#&$'D -5%/40 @M+<+-67*

@,#%+$%"7=)#'9<04,/"!("784@M+84#<L,/'#&$'?*!/'%!-!$%01

 \\] @#%DE 8# "+@,#$/<!)/ $"I*#-"7 <!$'&$! #  &"'#-I @M7@/<&E -0-#)/)/

4)/$#-9"7 # <L-IM+ -)9<I1 T#@#)9"'L- '/=!"+% @M+F!)E #@#5!8! $8495+)0 ' 3+4#

#<-#)9"7 (%0M!4)/$01

^D. $"I*#-"74# ')&=& K]\ X)/$%!*!) T)&$%? 5/)#F!) $%,/"!8'#& @)/%.#,*& $

87)+*"9-,/%&'@,#B,/*#-?*59')/<L*K]\1

2#@,-D $+ #=3+-!) -!,&$ @%/(7 84M!@'0 V_U: - 84#-& <,L=+F+E "/ ./,*I ',L% -

T!$#-D "/ K,)!8'#H$%+8'&1 X (+,-"& / (+,-+"8! =0) -!,&$ - 84#-+84 #=3+-+"

8+)'+* (%0M!',9%1 W-L)! ,!5!'& 67M+"7 =0)# "/ K,)!8'#H$%+8'& &%,/8+"# :;;1``a

'&$L<,L=+F+1C0)#-0=!%# %/'D:bcb'&$L<#*987<,L=+F+1

U/ `O1OOO #<=#,9ML <+[

*#"$%,#-/)# - 2,/5+ "/

X98)/-$'D* "9*I$%7 @,#%!

-)9<"7 ,+.#,*I -+M+3"?84

.!"/"87E '%+,9 @#<)+ "!84

#4,#F&3+ )!<! $ "75'?*! -?[

<I)'0E ,#<!"0 $ <I%*! / <L[

84#<8+1

2M+<$%/-+"$%-#  Sd ,#5[

4#<)#E F+ $+ .!,*/ $)#&(7 $

,+B!#"9)"7*! $@#)+("#$%*!

\%M+<#(+$'9 +"+,B+%!8'9E

\+-+,#*#,/-$'9 +"+,[

B+%!'/E \+-+,#(+$'9 +"+,B+[

%!'/E X?84#<#(+$'9 +"+,B+[

%!'/ / d9@/<#(+$'9 +"+,B+[

%!'/1

J+F!$D, CM+%!$)/- 2#3/,

@M+-5/) "/ W/,)#-/,$'D* .+$%!-/)& WM!6e9)#-? B)#=&$ 5/ *!*#M9<"? @M7"#$

$-I%#-D*& .!)*&1

 !"#$ %&'&()*#$+ ,#&"-#./($#" 0123 / 4)5(/6

7(/12 '8! *)69:;6# '"#2!<#*:/ =>? 6 @"/A#

B#C&*2:"/5# &<D&")8E '"&:! 6()<*F "#G&"C; 6#8#H*I53 G!*/*5F

 



 !"#!$!%

&'(')**(

+',')**(

&&' (')**(

&('(')**(

&-'(')**(

&-'(')**(

)+'(')**(

)('(')**(

+*'(')**(

."/!$

)&'-')**(

))'-')**(

)0'-')**(

+*'-')**(

1234

+'0')**(

5'0')**(

6'0')**(

('0')**(

&)'0')**(

&)'0')**(

 !"#$%#"&'()&$%#*$+,-.+&)/01/2/$+)3!"(04

5+) $67$08"9 &-7'(."7 +080+& 0-!+:3;9 $+)(:+0;!()*9 )<+0"# *#<+0%0 *%=80

%);0%:(&&)<3!>7?)*"05%@!A';&4

B:+&'CDEF @G:?(." "0 H0+-. *E!(6!<!3I & J!';K3IC!6-0":3 : * I)'$)8=6'(*7

&)<3!L)')67""0M+%:3;)N'(!3;&4

O"!+P!(:3;=<&+@0@0I=G:%0)<3I)8)*="7' !%!;(6:")&4

Q$)%!R")'(: O4ME 0 >SQ )@"=-:%#2 1! $)'(0*7 * JT I".8)&I!%")&

!%!;(+=+"&@08*.-:%:0+8# !&+ UDV2D-:%:0+8#LRW4

50+%0-!"( '3I*=%:% )8%)1!"7 '$)%!R"K3I '(=("73I -0(&+:(4 5)$+*9

<&8)&'(&8!"(#R!;0(01* +)3!/XFX4

>:":'(!+'(*) H:"0"37 @010%)*0%) JQMY & 0+<:(+=1"7I) ')&8& * 50671:

) (9-.6 /Z-:%:0+8 ;)+&"4 5!"7@! 1=8= G0;) ;)-$!"@03: * ')&*:'%)'(:

' )R:?(."7- [5Y2 ;(!+)& JQMY $6!*@0%0 * R!+*"& /XXX @0

'#-<)%:3;)& ;)+&"&4 >:":'(!+'(*) @=+)*!A )8-7(%) & ')&8&

$)1080*!;JQMY"0 @0$%03!"7 F2Z-:%:0+8# ;)+&" G0;) 8%&1"9 R='(;#

@0 (+0"'0;3!')&*:'!G737 '$6!*)8!-[5Y4

Y+&'!% '3I*=%:% R!';K $%=""0 R!+$="7 $!".@ @O*+)$';9&":! $+) +);#

/XXZ01/XF\4

Y#%) @*!6!G".")2 1! !]-:":'(+ )<+0"# ^:67 _!8:*K '! "0 $)8@:- '(0"!

"=-.'(;!- P!"!+=%"7I) (0G!-"7;0 E`aM4 ^! (0; $+*"7- R!';K-

@='(&$3!-*"!G&1?7-*!8!"7E`aM4

T!H)+-& *!6!G"K3I H:"0"37 '3I*=%:%0

'".-)*"0 I%0'# FXF @ /XX $67()-"K3I

$)'%0"3,4 B%=80 (0; $+)'08:%0 "!G8,b

%!1:(.G?7 <0%7; @=;)", )8 8)<#2 ;8# '!

&G0%0N608&4

c0R0%0 $%0(:( 87%R7 ")*!%0 ':%":R"7I)

@=;)"02 ;(!+= @-7+":%0 $)'(:I# 6:8:R, @0

".;(!+9$+)I6!?;#4

c='(&$3: 0': \X )<37 @! ')&'!8'(*7

*)G!"';9I) NG!@8& Y+8# @0%)1:%: d:P&

'(0+)'(, "!')&I%0'7373I ' &-7'(."7-

0-!+:3;9+080+)*9@=;%08"#*J!';&4

OL :"H)+-)*0%02 1! I)6:3;9 (+&<:R;# 0

%)-":3;9 '&3I0+# @7';0%# )H:3:=%".

)3I+0""9@"=-;#O*+)$';9&":!4

_;)%';= +!H)+-0 $6:"!'%0 @-."# *K&;# * @=;%08"73I ?;)%=3I $+) $+*"7 0 ?!'(9

+)R"7;#456!'(0%#$%0(:( 3!"(+=%"7)'")*#4

5+0I0 )H:3:=%". 8!;%0+)*0%0 '*,G @=G!- &'$)6=80( %!("7 )%#-$:G';9 I+# * +)3!

/XFV4

5) G!8"="7 '! '(0+)'(# <+8';K3I)<37 +)@I)8%0 *%=80 ) *@":;&;)-:'! $+) +)@*)G

Y+8';04 e) +!P:)"& -0G7 G7( '()*;# -:%:)", ;)+&" <!@ )I%!8& "0 ()2 @80 '! (&

+080+$)'(0*74

L)+&"0$)$+*9*! '*9I:'()+::$)'7%:%0$)8/X2XXLRfSQe4

5+*"7 $)@:(:*"7 $67$08 (@*4 "!-)3: ?7%!"K3I ;+0* UYQOW * +)3! /XXZ @G:?(." &

;+=*#@!cec=%?7Q%0(:"0"050+8&<:3;&4

E0gXX?;)%';K3I)8<)+=6,8!-)"'(+)*0%)$6!8N608!-*%=8#$+)(: N80G"9-&

'":1)*="7 *K80G, "0 ?;)%'(*74 c0 @*K?!"7 +)@$)R(& *#'()&$:%: @")*& * 67G"& $6!8

'".-)*")&4

 !"#$#%&' ()'*$+

,#-. /01#23

,01$* 4 10"($%&'*5. 6'(&# 7".%&8$. *"0'#59:;( '*1*'7

2 )'1%935; <0%.5; =>&'*?#50@

 



 !"#"$%%&

 &"#"$%%&

 '"#"$%%&

 #"#"$%%&

 #"#"$%%&

$%"#"$%%&

$%"#"$%%&

$("#"$%%&

$("#"$%%&

)*+,-

 "  %"$%%&

."  %"$%%&

&"  %"$%%&

 /" %"$%%&

 /"  %"$%%&

 '" %"$%%&

 #" %"$%%&

$$" %"$%%&

$$" %"$%%&

$." %"$%%&

$(" %"$%%&

 !"#$% &%'()*+"(,#-. /(-.0.*+1 # &#-23 /43*-52)30. 6%$/%7)(*+)308

*6("9/"(+.&(/#&9')(,18(*-5:%6)38($;<()#=

>3*+(/4%&*%&# ?%);+5 !%+" !.+8#"+ @ABCDE?FG *% "($8(&-

)%<#)&.&(,#+ )# /"%$.&%)+#=  (-%6)3 $;/(-%)3 6H /(&-% )IJ 6H-(

/4%&%'/"(8"#)K'6(J%'=

L%'4%- 7-%)M;"(&)38(&.,#&-#N(*%O .)<-;4 @PQ -%+G=

 -;&# *08,;-.-# );,"8 *+;+)38( "($/(7+5 )# "(< RSST *% *08(&<%'PSUT

'.-.#"&H <("5) # 8#"'()(V"#' ,K*+#,6H &(/"#,)3 .)O"#*+"5<+5"H &(

"(<5RSWX=

 I+2.)# /"#<+.0<K08 -1<#49 # /%&.#+"9 5$#,4%-# ("&.)#0% )# /"(+%*+

/"(+.)#,"8(,#)K'/-#+6;'$# -1765(& L!=

E%*<; "%/56-.<#U Y"#)0.% # Z,1&*<( , !"#$% (O.0.;-)I $#8;J.-H /43/"#,H

)# /4%&*%&).0+,3 , [,"(/*<1 5)..U , )I': *% +H+( $%'I ,H*+43&#J3 /(

2%*+.'I*30308'%$. -1+HRSST#RSS\=

M%J,I+23 "5<(/.* )# *,I+I ](&%^ V.V#*U $);'K J#<(_;6-(,# 6.6-%U <+%"K

Z,1&(,1 5<(4.*+.-. $# +4.0%+.-%+1 ,;-<HU 6H- $/43*+5/)I) );,2+I,)3<9'

/"#:*<18(A-%'%)+.)##:&( -%&)#RSST=

 -;&# $,K2.-# (& -%&)# RSST &908(&H , /"9'I"5 ( X`Q <("5)'I*37)I=

!"9'I");*+#"(6)3/%)$%&(*;8)%\WWW<("5)=

 -;&#*08,;-.-# $&"#:%)3&;-).7)308$);'%<=

ab[ c"#)*V#* $,K2.-# 0%)H /-H)5 /"( &(';0)(*+. , /"9'I"5 ( `UT

/"(0%)+#=

>.).*+"H)I 2<(-*+,3 B#)# A508+(,; @?LG /(&#-# &%'.*.= L "%*("+5

(&%2-# /( &%,3+. 'I*30308 <,9-. */("9' ( 43$%)3 %,"(/*<K08 O()&9=

!"%$.&%)+ J%J3 &%'.*./4.J#-`= 43J)#=

?,(6(&# # (&/(,I&)(*+ 6H-( +1'# '%$.);"(&)3 <()O%"%)0% Y("5'

RSSSU <+%"1 *% $d7#*+).- . (*'#&%,#&%*;+.-%+K $#08";)0% 7%*<(D

*-(,%)*<K08:.&(,*<K08&I+3M.08(-#*b.)+()=

!( )%d*/I2)K08 &,(5 <(-%08 ,(-%6 *% E%*<( ,$&#-( <#)&.&#+5"H &(

a#&H 6%$/%7)(*+. e?M ,% /"(*/I08 ]8(",#+*<#= E%*<(5 <#)&.&#+5"5

,%&-% /"%$.&%)+# A-#5*% /(&/(4.-. , M%f g("<5 . /"%'.1" c(/(-;)%< #

,.0%/"%'.1"h5"*3<=

E%*<( /(&%/*#-( * [,"(/*<(5 <('.*3 +4. $ R` (/%"#7)308 /"(V"#'9/"(

-1+# RSSP #: RSWX D F.&*<1 $&"(J% # $#'I*+)#)(*+U  $&I-;)3 /"(

<()<5"%)0%D*08(/)(*+#!"#8# #&#/+#6.-.+#=

M# 65&(,5 h%$/%7)(*+)3 .)O("'#7)3 *-5:6H @hi?G <&(*. *+43-%-=  +1

&(6I +#' J%&)#-# *)I'(,)3 <('.*% /"( <()+"(-5hi? ( $+";+I &#+ $ +1+(

*-5:6HU <+%"; *% /"(,#-.-# , '1&.308= Z1O hi? N.43 F#)V /(+,"&.- d).<

+#J)K08 .)O("'#03 $ %<()('.0<18((&6("5<()+"#"($,I&<H=

A("5)#/4%<()#-#8"#).0. W\<("5)$#&(-#"=

F#5"%;+%' 0%)H E%*<; 8-#,# *% *+#- ,I&%0 j)+()3)k(-KU

<+%"K *%/(&3-%-)#,K,(J. -1<9)#,."(,1)%'(0.#jiB?=

 -;&# "($8(&-#U :% );<-#&)3 &(/"#,# E%*<K08 &"#8 *%

(&&I-3 &( *#'(*+#+)1 &0%4.)1 */(-%7)(*+. EB ]#"V( < W=

/"(*.)0.RSSP=

j'%".0<K'.).*+" (6"#)H a(6%"+ l#+%* , !"#$% 8(,(4.- (

'(:)1 /43+(')(*+. a5*9 )# #'%".0<K08 $;<-#&);08 ,

E%*<5#!(-*<5=

 %,I<5PT -%+ $%'4%-85&%6)3 *<-#&#+%-!%+"[6%)=

 !"#  $"%&#"

'()!* +$,-./0

1&,& 234%"(5/

 !"#$ %&'(&)& *(+,-

637!8,9 )-.&7&"!.  !"# :8!,

 



 !"#$" $$%

 &"#$" $$%

 '"#$" $$%

 ("#$" $$%

)#"#$" $$%

*+,-./01

#" ##" $$%

#" ##" $$%

#" ##" $$%

#" ##" $$%

 " ##" $$%

&" ##" $$%

&" ##" $$%

#$"##" $$%

#)"##" $$%

#%"##" $$%

#("##" $$%

 2"##" $$%

 !"#$%&'() *")&+ ,-+.(/& $0./1() #'2'+3 4(+- 5& )"'(/&'-/-6  '2'+3 4(+- 5&

!7(8)&..$#'&)9+'$+3+:7".&)6

 +;<$%+& $.<3')& 528$+ $ /(=(/(+.- 8 /&.&/$%> 528)&.+;6 ?(!/$@() &+"

+2%/AB  C+&$0(4+>/(=(/(+.-<6

D .(+ #'2'+3A$ #%2'8- %E5+&<(+&) !/(5".(+' ,)&-# !7(# .%; .(#3'8E

$#$0+$#'3F <(5" +"<" #8)&.&'()( G)H- I-/+38&F =)>'+"#'- J"73A$  '"%3+& K"

=E5"$'(/&!(-'&:&%)&,$)27(6

:/(<">/ L$!$)2+(8 !7(.#'&%") !;' !/"$/"' %)2.EM 5./&%> %(7(H+> ="+&+4(F

<$.(/+3 & (=(8'"%+3 #'2'F 0(5!(K+N $0K&+ % 0(5!(K+>< #'2';F $.#'/&+;+3

0&/">/&!$.!$/&%;.E&%5.;)&+$#'"6

:$#)&+4" #4A%2)")" +$%()- 528$+38- !/24(F 8'(/2 <2 $.#'/&+"' +(H%;'@3 4AE0E

+E+;H@3 O!/&%E & +&!$<$4" )"0(/&)"5&4" !/&4$%+3A$ '/A-6  4A%2)(+2 +$%()&

528$+& $ /$5!$K'$%>< -/K(+3 .&+3 <2 $043< !7"+>#' &1 PFQ <")"&/.E 8$/-+

+&%346

R>= )".$%4S J"73 B-+(8 $5+2<")F 1( $.#'$-!3 5 =-+84( !/%+3A$

<3#'$!7(.#(.E %)2.E & <"+"#'/& !/$ <3#'+3 /$5%$H6 J(A$ .(<"#" !7"H&)

!/(5".(+' TU6 )"#'$!&.-6 B-+(8 $.(@() # '3<F 1( +(4A4( $%)"%V$%&' 5+$%-

5&A2H(+> %E@('7$%2+3 O.&H+> 8$/-!4(6 J"A)&%#8N #'2'+3 52#'-!4( 9/"=

 &)"4A$% !&8 WX6 )"#'$!&.- H"1 !$./-A> H(A$ #'3A2+3 5&#'&%") Y!$!/%> %

#/!+-Z6 ?(H%E@@3 #'2'+3 5&#'-!"'()#'%3 /$5A$.+-'3 !$'%/.")$ & B-+8$%&

8$/-!K+38&-5& '3<#8$+K")&6

,&+&.&5/-@")&%35&!/$K(#8> '-/"#'E6

[N%&)$- !/$8-/2'$/8- \-.<")- [/$1$%$-]:$)(.+$%$- Y^Q )('Z 5(

5"+#4(+$%&+>A$ !/$4(#- # *")&.$- I$/28$%$- !$#)&) #$-. +& $#< )('

.$ %;5(+36 J.( $ !/%+3 !73!&.F 8.E OK&#'+38 !/$4(#- # I$/28$%$-

#8$+K")- #$-.-6

:&/)&<(+' #4A%2)") +$%()-F 8'(/2 -<$1+3 % B(#8- /$5H(5. ."_"'2)+3A$

'()(%"5+3A$%E#3)2+36

C$K&#+N< 735(+3< <"+"#'(/#'%& @8$)#'%3 0E) !$%;7(+ @>=  '/&+E 5()(+N4A &

%"4(!/(<">/*&/'"+[-/#386

J"73 B-+(8 5S#'&) " !$ $.4A$.- 5 %)2.+34A =-+843 !7(.#(.$- ,C`]B \6 J(A$

%E#%;')(+3 +(H&#+$#'3 8$)(< /$."++N4A ="+&+43 5 8$+4( aX6 )(' K)(+$%> @"/@3A$

%(.(+3 #'/&+E!7"H&)"6

b&A2H(+& #'&%0& !$#)(.+3A$

O#(8- .2)+"4( C^ +& c#'(4]

8-6

D .(+ %N/$K3 '&85%&+> ,7"@]

d2)$%> +$4"F !/$'"1".$%#8>]

A$ !$_/$<- % +&4"#'"48><

?;<(48-F #( % :/&5( #'7(')E

#'$%8E !/&%"4$%N4A " )(%"4$]

%N4A /&."82)S6 b&<N@)(+N

!$4A$. +($+&4"#'S e".$%]

#8N< *;#'(< #( .38E !$)"]

4(H+3<$!&'7(+3<&)(+(8$+&)6

:/&1@'3 /&.+3 /$5A$.)"F 1( H35.+> % !/&1#8> A/$<&.+> .$!/&%; $. )(.+& WXX^

!$./&136

D :/&5( +& D24)&%#8>< +2<;#'3 !/$'(#'$%&)$ +& WXXX .(<$+#'/&+'S !/$'"

5&<N@)(+>%N#'&%0;&<(/"48>A$/&.&/-6

D)2.& !7(.#'&%")& #%> !/"$/"'E !/$ $0)&#' #$-.+"4'%3 & A)&%+3 0$.E /(=$/<E

K(#8> H-#'"4(6

?& 1$=3+#8>< 8$+_/(#- @>= fC L$!$)2+(8 &./(#$%&) .$%+"'7 #%> #'/&+E

$'(%7(+$-8/"'"8-5&<(."2)+3!7(#'7()8EF+&$!&8!$4A%2)")!/24" #%>%)2.E6

 !"# $%&'(

)*+*,* -.*/0* 12-,'3&#42 5-'(% 36,&!7' 89

 



 !"##" $$%

&'()*+,-

#" # " $$%

." # " $$%

/" # " $$%

/" # " $$%

0" # " $$%

1" # " $$%

!" # " $$%

##"# " $$%

##"# " $$%

#/"# " $$%

 #"# " $$%

 !"#$%"&' ()*+,- .+,/0 0" 0',+ 1!-&23 45$*$)+&23 6,&%$%)'"3 1!4 -4+7/ 8+,-9

0')'/ - 1:2;'23 !4*"< =)64&4%)!*$ >?@ A"84 &43$&,*$ 1:"%,+$ 1,!+,3"&'&2

-4+"7&2643$0$<

( >0'!,-B 79+, 4'"-:"&, 1!-&2 C)0' %)+&$*" ?DE 3"#$ >0'!,-4/ , F48/32&"3

&, .,!-$&06/ %+4/8) GEHI 6$+43"'!/< J"+) '!,0, 3"#$ K$1&26"3 &,% F"C-4/ ,

C"064L14+064/8!,&$*2793B+,7M'%464&C"&,- !4*"INGN<

=,3B0'&,&"* 1!,O06P 7"#1"C&40'&2 ,Q"&'/!9 R!,&'$;"6  !4*8)#6, #:"A3B

5$!3B4%*$#$+ #8!/7, STN3$+$4&U64!/&<  4+$*$" 84 # 6!)%"O" V0'4+"'2V 47-$&$+,

T<1!40$&*"<

W0$ GIX '$02* /C$'"+U -;"*8 0'/1YU ;64+ 0')-64-,+4 #, #-M;"&2 1"&B# %4 ;64+0'-2<

 4O,%4-,&P ':$ 3$+$,!%9 &,-2* &, 1+,'9 , 143U*69 1!4 1:2;'2 !46 -;,6

&"-93UO4/<Z64+06P4%74!9 0')-6/-98+)0$+914'PH *4&"/01B+9- A"%&)&2

4 &,-M;"&2 !4#14C'/ 1!4 ;64+0'-2H 1!4 6'"!P #)64&4%)!*$ &, !46 INNX

-93"#$+$ C)0'6/GGXH[3$+$,!%964!/&<

 !"#$%"&' ()*+,- .+,/0 %&"0 A3"&4-,+ >&%:"A" K$;6/ &4-M33$&$0'!"3

;64+0'-2< \:$*"'$+"'M 140+,&"* , 320'41:"%0"%, @'!,&9 #"+"&M*8 1:"-#,+

]:,% - %"&H 6%9 #8!/7, 14+4-$&, ;64+ - #"3$ 0')-6/A" 6-U+$ !4#14C'/

;64+0'-2&,1:2;'2 !46<

(+)%, ^$!6, \414+)&6, _>?@` - 1,!+,L

3"&'&23 8+,04-)&2 4 &"%U-B:" 4%4+,+,

414#$*$H 6'"!) A$ *8'B+, 0"0,%$'<  4'43

6,7$&"' 1!4'$ -U+$ a@@? , .@a^ 1!40,%$+ $

&)-!8 0')'&284 !4#14C'/ &, 1:2;'2 !46<

b4#14C"' 1:"%146+)%) *"+64-P -M%,A"

GHGNE 7$+$4&/ 64!/&<  :2A39 3,A2 C$&$'

GHN[E 7$+$4&/H -M0+"%&M 0*84%"6 79 3B+

1:"%0',-4-,' 'P3B:EG3$+$,!%64!/&<

c$%$CU3H 6'":2 0" %41/0'$+$ 3P&B #)-,OL

&M*8 %41!,-&2*8 1:"0'/16UH 79 348+9

47"*&2 ]:,%9 A"%&4/ #, !46 C)0' 1:$%BL

+"&M*8 '!"0'&M*8 74%U /3,#,'<  4O)%,' 79

4 '4 348+$ A"& :$%$C$H 6'":2 3$34 A$&P

]01B;&B ,704+-4-,+$ ;64+"&2 7"#1"C&P

A2#%9< d34OY/A" '4 &4-"+, #)64&,H 6'"!4/

0*8-)+$+ @"&)'<

=1B-)6 .,!"+ e4''H A"84 64+"Q9&B K/*$" F2+) , 6,1"+,

.,7)' +"'40 #206,+$ *"&/a"06M 0+,-26 1!4 &"A141/+)!&BA;2

#)0'/1*" %43)*2 8/%"7&2 0*P&9< >7A"-"3 !46/ 0" 0',+

f40"5()Q&"!<

^+,%474+"0+,-06) ,/'4347$+6, Z64%, W/'4 45$*$)+&B

#-":"A&$+, 1!-&2 0&23"6 &4-P Z64%9 @/1"!7< (U#

1:"%0',-2 - 1:2;'23 !4*" &, 7:"#&4-P3 ,/'40,+4&/ -

g"&"-B<(a"06/790"3B+ #,C2'1!4%)-,'- +P'B<

ab 14%"10,+, 0 h. %"-B' 41"!,C&2*8 1!4Q!,3UH # &$*8O

a"064 3UO" #206,' - 1:2;'2*8 +"'"*8 GD 3$+$,!% "/! _1:$7+$O&B [TS

3$+$,!% 64!/&`< f%" #8!/7, 4 14+4-$&/ *"+64-P C)0'69H 6'"!4/3UO"

a"064#F!/0"+/#206,'- +"'"*8INNE,OING[<

h64&43f,& Z-"A&,! 4#&)3$+H O" 7/%" 6,&%$%4-,' &, 1!"#$%"&',<>

5/&6*$ 0"/'6)-]&4!/INNX0()*+,-"3.+,/0"3<

a"06) !"1/7+$6, -0'/1/A" %4 0*8"&Q"&06P84 090'P3/H '"%9 3"#$

-97!,&4/ 06/1$&/ C+"&06M*8 #"32 hd 7"# 64&'!4+ &, -&$':&2*8

8!,&$*2*8<

 !"#$% &'()*

+),-'!* .*/01 23!')4* 2 567$ 89:; 2 <$-4'7=7>

?620 #*"* @)6"A +,-$5/

B*! @2$%!*5

 !



Výbìr událostí v Praze 9roku 2007
 !"!#

 ! "#$%& '(() %&*+,- ./0%%1230 4-51% 1 2160-"%768 2"9:*-68! ;"&,%7< 67"#< 4-51%& =#

,>3,1?#%7 @1$<7%#5 @A1 92@151=1,-%7 @?0A14#%+68 @13?#* "0$7B & 31 C1A<19@1$@1A> & @1<160

@?0 4,"-$-%7@D/#1,"&23%7121*9B, 21*E23&/%1230%#4*>3%D@A1@"%1F81$%13%+:0,13!

G&$&268,-"0"&@A1HA&<1,D@A18"-I#%7!J&2,D<@12"#$%7<"#$%1,D<4&2#$-%7 268,-"0"& A&$&

<E2325D/-230KA&8&L2,D@A1HA&<1,D@A18"-I#%7@A1,1"#*%71*$1*7'(()'( (!

 M! &  N! "#$%& 2#935&"0 , A-<60 @A,%781 A1/%7598&"1,D81 39A%&=#O1A39%&P75#%$I&<@01%Q,

KA&:25D R&45&SA#%E%#="#@I7 /3>?0<9:23,&&539-"%7 3&*9"5> ! C13*&"1,D "0H>!

T$  U! "#$%& $1  VU! .%1A& @13A,&=7 4-@02> $E37 $1 @A,%768 3?7$ 4-5"&$%768 I51"! WE8#< 318131

<E276#2#@?0=$#4&@2&3   ' 30276$E37 @16#"DX#25DA#@9*"06#!

Y1%6#<"#$%&268,-"0"& A&$&<E2325D/-230KA&8>L%-,A8%&@1=<#%1,-%7%1,+689"06!

 ! *?#4%&%&@14060 3&=#<%75&Z?&$9[E2325D/-230KA&8&L%&2319@0" 0%H!\#1I]1<&%!

L! *?#4%& ,# '( 81$0% 2# 51%&" , R&45& SA#%E 51%6#A3 &<#A065D81 25"&$&3#"# & 4@E,-5&

\01%#"&G0680#!

]A&2&@A&:25D81<#3A&^4\-$,7$1\#3_&% =#@AQ=#4$%-&@A1*78-%&%7 459I#*%7@A1,14!

R68,-"#% A14@1/#3 %& A15 '(()! `&239@03#"23,1 [X KA&8> L %& 2,D< M! 4&2#$-%7 @?0=&"1

4&/-35#<.%1A&A14@1/#3@A1 A15'(()!

'(! & ' ! *?#4%& '(() 4&/&"> 4-@02> $1 <&3#?25+68 I51"! G1$0/# 20 ,>4,#$-,&"0 @?08"-I5> ,

<&3#?25+68 I51"-68! `& /3A%-63 $%7 ,>@"%E%D @?08"-I5> *9$19 ,# I51"-68B 53#AD 20 ,>*A&"0

1$#,4$-,&3!

'L!M! 2# 92593#/%0" , T*?&$%7 27%0 A&$%06# 51%6#A3 X#25D81 5>3&A1,D81 $9& F a&%& b K#3A

W0#A8&%4"1,0KA1HA&<cd!R&%4BS!R1"#ABS!P0,&"$0Be!dA&%&$12BJ!K&H&%0%0B C"&<#%H1!

f%# 'U! $9*%& '(() *>" R3?#$0259 2160-"%768 2"9:#* KA&8> L @?#$-% &931<1*0" G#%&9"3

Y&%H11! O0%&%/%7 @A123?#$5> *>"> 4725-%> $75> C0A<-<B 53#AD =219 9,#$#%> %& =#81

5&A12#A00! Y"7/# @?#,4&" 23&A123& [X KA&8& L a&% a&A1"7< & @931,&"> @?7<1 $1 A9519

?#$03#"# R3?#$025& 216! 2"9:#* Y&A"& \95-/#!

T$@1"#$%#  g! $9*%& '(() @A1*E8"1 , 4&2#$&67 27%0 A&$%06# KA&8> L =0: $A98D 2#35-%7

A&$%06# 2 1*/&%>! P @1@?#$7 @141A%1230 ,I#68 *>"& $E325- 8?0I3E!

'(! $9*%& '(() :-60 & 239$#%30 KA&8> L 12"&,0"0 f#% `#<E 48"D$%937< C0"<Q 4 e51C0"<9 , Yf

d1%H & 5A-3519 *1=1,19 ,+@A&,19 hK1$D" G15>35>iB 5$# 2# <0<1 =0%D 2#4%-<0"0 2 168A&%19

4#"#%E,KA&4#&@A&67<E?067 23&%06#X;[Z!

@A1*E8"& ,d&"#A00fjTJBKA&8&LB ,#A%02-: 1*A&4Q<&"7?#B HA&C05& & $#20H%DA&G&$1<7A&

\#264>%25D81 k%&A! LNUlB 53#A+ =# ,#?#=%1230 4%-< 4 @?#8"7$51,+68 ,+23&, /#25D HA&C05>!

em@1406# =# ,+*EA#< 4 $7"& @12"#$%768 $#2#30 "#3 @?#$23&,9=# 9<E"6#B 4-A1,#_ ,I&5 $-,-

%&8"D$%193 0%&%1,D#m@#A0<#%3-"%7@1239@>&931A&!

 

 !"#

$%&'&!

()*&!

 !"#$%& '(!)* + ,-&.&/#$0! 1(23(!42-5 1(2)067&#8 #! 9:*.0&:5 -20&;#8 2;"2;8< =& -&"&#8

(!"#$%& ,!>&"0! ?2!0$%& @;9!#>?5 "&42?(!:$%?5 >:(!#* ! A:(!#* ,&0&#B%)< C 1(23(!42-B%)

%80D 2;2E >:(!# $ 12"#F:D -&.&/#2>:$ , '(!)* + -*%)6,8 $ 1(23(!42-5 1(2)067&#8 #! #6>0&"E/8%8

-20&;#82;"2;8<

G#& HI< J#2(! IKKL ;*02 2:&-.&#2 12(!"&#>?5 %&#:(E4 M! C!96:?E< = /&)2 (64%$ ;E"&

1(2-2,2-6#!2;9!#>?612(!"#!1(22;9!#*'(!)*+<

=& 9:-(:&? HN< J#2(! >& #! 0&"2-5 1027& A!,?!O(&#* ?2#!02 ?06#84&,$ ,6?0!"#84$ 7?20!4$PQ

'(!)! +< A2E:FR$02 >& - $#"$-$"E60#8%) $ :B42-B%) ;(E>0!.>?B%) "2-&"#2>:&%)S E"(R&#8

(2-#2-6)* $#6/&,"&%)#!;(!#?6.&<

= J#2(E ;*0 - '(!,& + >1E7:F# ,?E7&;#8 1(2-2, 1(2/&?:E T &3$2#60#8)2 ?24E#$?!9#8)2

>&(-$>EU $#:&(#&:E ,"!(4!<PF>:>?6 96>: '(!)* + /& ,!:84 9:-(:2E4F>:>?2E 96>:8 '(!)*S ?:&(6

:E:2 >0ER;E12>?*:E/&<V80&446;B:12"0&-*>29!#>?5(!"#$%&>#!"#F/78?24E#$?!%&2;9!#D>

J.!"*<

 !" #"

  



 !"#$%

&$'!$%

(')$%

 ! "! #$%&'(%)* +,$-. / 0,12)31#' 456*$% 7*$.8 8 6-9'( :)%)(! ;$ 092%5#( 8'$,98'< =$#$ =$,9*(>$

8',5%)* 61*? 31# % 31%5'@ >A8'8B@ C58') $ %<89C$#8B5 ,$3#)61 0,12)31#'9%) 0D)0,$%)*$ 018',?

0,9E,$>!7*$.8 8>$#F1*B9.G<*) 3*9.-9*1'( 9G<%$'1*@ +,981B$ $ 0,12)31#' G<* #$ 8*$%#98'#(>

2$8135#( 2$8'.0)'1*8'%$ H>1#9%5# C18'#?> 9GC$#1>! +,9E,$> 2$-,#9%$* 'D1G$ 0,9-*(3B.

')8B5,#< I10,90,)#'J G<'9%@-9 0,9H1B'. ;9%5 K$,L$J M7N ;9%@ O#1,E9J 0$,B. +93%)#(J

G9G9%@ 3,5-< +,981BJ P<>#52)$ :)'9>AD)6B5 %C1'#A 809,'9%#( 1Q-)G)61 '$1BR9#S39 $ 8'$#)61

>1',$T'D(FB9%

U! "! G<* 2$-5H1# #$ ,$3#)6) VA8'8B@ C58') +,$-$ / 2B.&1G#( 0,9%92 0,9H1B'. W216- +9)#'!

XGC$#@J 093#)B$'1*@ ) 6)2)#6) 3(B< 8(') W216-+9)#' G.39.>96) 2(8B$' 9%AD1#@ *)8')#< $ '$B@ H)>

G.31.>9F#A#90D1%131#(39B.>1#'Y391*1B',9#)6B@ L9,><!

Z[! B%A'#$ IW +,$E$ 093 25&')'9.VM +,$-$ / .809D53$* % 05'1B>12)#5,93#( '.,#$H F5BY 39

Z" *1' #$ -D)&') . I9B<'B<! \.,#$H1 81 ]C$8'#(>.F8'%$I)1**1.Q *$ +$0J>.F8'%9 L,$#69.28B@-9

:<61$%+,$21$>.F8'%$T0$,'<$IW+,$E!

79#61> B%A'#$ G<* 0,9%131# ^0,%#( %?B90_ #9%@-9 9G6-93#AS$3>)#)8',$')%#(-9 61#',$

+,981B +9)#'J B'1,@ %2#)B#1 #$0,9') 0,9816B@ `)**1! +D) '@ 0D(*1F)'98') 0D13$*$ 809*1C#98'

+,981B +9)#' >(8'98'$,98'9%) =$,98*$%. \9>&Y &1B #$ Zaa ')8(6 B9,.#! \< G<>A*< G?' 09.F)'<

#$ %?8$3G. 21*1#A % 9B9*( %2#)B$H(6(-9 +,981B +9)#'.! N9B9#C1#( -,.G@ 8'$%G< 0,%#(-9

9GH1B'. 81 0D1309B*535 #$ 0,98)#16 *1'9&#(-9 ,9B.J 39B9#C1#( 61*@-9 0,9H1B'. H1

#$0*5#9%5#9#$C1,%1#baa/!

4 05'1B Z! C1,%#$ 81 B9#$* % 0$,B. +93%)#( H)F ',$3)C#( NA'8B? 31#! NA') 8) 231 >9-*< 2G*(2B$

0,9-*@3#9.' -$8)C8B9. 256-,$##9. '16-#)B.J %<2B9.&1' 8) #1',$3)C#( -,< ) 809,'<J 2$'$#C)' 8)

#1G98)3961*$9G<C1H#A09-,5'!

VA8'8B5 C58' +,$-$/ H$B9B$F39,9C#A09D535098*13#( '?31#% 8,0#.0,9 F5B< 25B*$3#(6- &B9*

+,$-< / +,523#)#< %1 T09,'61#',. N.9! cB61 H1 %-93#5 0,9 3A') %1 %AB. 93 / 39 Z" *1'! 7

3)8092)6) 231 G.31 3%$#56' 3,$- #$ G9R*)#E $ ,)696-1' $ G$2@#J B'1,? G.31 3A'1> 9'1%D1# 'D)

-93)#<31##A!

 

 !"#$%&' ()*+* "$ ,-./0 12 3 45675$% 8535#5 91:9;2<#=& ;75$=<#' :"#>27; 1 #?432@ 87"12>:A

@?B2*  !7"C75@9 12 1;D'$5&E 1:9!=#E FF8G 8H IJKL FMNOPG QJNMROKL NIJSTH U

8VWXOYNI8ZG[UKIXU,\/+5KO]U8I^O_`IT`Ma

b*-* 3 572?&9 !D'7"$#'6" !57:9 8"$3=#' 12 :"#5& c* 7"<#': d"&:"3A6" d21;=35&9 8756E \

eIY`I f 8IJ SKL B2 d21;=35&2@G :;27g 45 $"h9 13A 2i=1;2#>2 B2 9j B=1;"9 4?79:"9 3'>2 #2j

!D'B2@#% 1;7?32#A6" "$!"&2$#2 5 32<275* 87"C75@. S^8ONSUY PUKXNfG  ?>&53 `IMFO`G

82!5YWFMQ5Q!"&*G QU^QIKU[OkI8UNXUGkI8XNI8*

J#2 ,0* <273#5 451;D2&=&= !"&=>=1;A #5 !75j1:A@ 87"12:9 @9j2G :;27g 4$2 !D2!5$&

12$@5$35>2;=&2;"9 j2#9* 8"$24D2&g B2l;% !D2$;'@ 1;5<=& 475#=; $35 1;7?j#':E@%1;1:A !"&=>=2G 4

#=>6j B2$#"6""$4h7"B=&*

J#2 ,c* <273#5 12 3 !7"1;"7?>6 1;5$="#9 X[ Q":"& `7?&"31:A  =#"675$E 3 87542 ( :"#5&E (*

1!"7;"3#' 67E $%;' @5;2D1:g>6 l:"& 6&53#'6" @%1;5 8756E* ]m<51;#=&" 12 B=>6 ((0 $%;' 4

$355$35>2;=!75j1:g>6@%1;1:g>6<?1;'*^%1;1:"9<?1;87565\ 72!7242#;"35&5^5;2D1:?l:"&5

M E1"<5#1:A6"!=3"3579G:;27?#5:"#2>3Eh"B"35&5!73#'@'1;"*

N5$#=>2 1>63?&=&5 :"#>2!>= !7"$2B2 hE;n 8D= 3g!"<;9 >2#E 12 3E>6?4' 4 >2#E 45 ,@o !&">6E* X5

hE&5 451;9!=;2&1;32@1;5#"32#5#5\)00`<p@o*

 2 1;D2$9 (b* <273#5 hE& !7" 4?B2@>2 ";23D2# 34"7"3g hE; 3 #"3A 57>6=;2:;"#=>:E "$3?j#A@

hE;"3A@ 1;53h% YqI>2&";G :$2 1= #?3l;%3#'>= @"6"9 !7"6&A$#"9; =#;27=A7 $"@9 5 B26"

3Eh532#'* K"3g $n@ 1;"B' #5 @'1;% !n3"$#'6" !7n@E1&"3A6" 572?&9G hg35&A6" T`J 3

I>2&?D1:A 9&=>=G 12 $#21 1;53' #"3g @"$27#' !"&Ed9#:<#' $n@G :;27g h9$2 @'; d51?$9 4 32&:A

<?1;=!":7E;"9:"#;7"&"35#%72453%B'>'">2&'*

87" "hE35;2&2 87"12:5 5 ":"&' 34#=:&E #"3A =#;27#2;"3A 1;7?#:E* [2$#? 12 " 1;7?#:E 45@%D2#A

#5 124#5@ 7n4#g>6 5:;=3=;G :7"9j:nG mD5$nG 5&2 ;5:A d=72@ !n1"h'>'>6 3 87542 \G 5 ;" 42B@A#5

#5 87"12:9 5 3 B26" ":"&'* U$7215 B2 6;;!.pprrr*!7565s!7"12:* >4* K5 1;7?#:?>6 12 @"6"9

!"$'&2; = 15@="hE35;2&A*F9$"94$2432D2Bt"3?#E B2B=>6<&?#:E5!"$#%;E:@%1;1:A<?1;=*

J#2 (/* <273#5 (00b 91!"D?$5&" u2#;79@ 3"&#A6" <519 vu Tw 32 1!"&9!7?>= 1 $5&l'@=

!57;#27E 4?h53#A "$!"&2$#2 !7" 3l2>6#E 4 ":"&' 1 #?432@ J2# Ud7=:E 5#2h Ud7=:5G :"&Ah:5

&=$1;35*

 !



  ! "#$%& ''($#)*+,-./01232)4$#5")#6 7)8*&-).9 8:#%&;<$),=#"8&#)"86>#&,6?!

 @! @!  ''( A&B&C1>#&,& ? %& DE! ;5B%=%F #)G,)B-& ) 05B%)"8#&%%H4 G.9I5%F %=;54%H,) .

#!  ''@ $)B-5 G=J! K! D'(L ''M N*! . *685O, ".+P5%9O,C1 >#&,& ?! Q.9I5%F %=;54%H,) *:B5

")OR=-%+ "-&*94J)4$5%G).=%) "-5.):! S9I5 "-5.6 & G$T")* $)"J68).=%F P5IF $P5B$R"U J85#9 ;5

$P5B-)V5%J5"O,.=-5%F G&"8:$R85-"8.:C1!

D! ?! . $&#J: >)B.R%F "5 J)%&- E! #)K%FJ W/XY<>ZWN/[U J85#9 $P5B"8&.:;5 J:-8:#: 45%IR%

VR;FOFO, . %&IF G54RU ;5;RO, ,:B*:U 8&%5OU G.6J6U :J=GJ6 8#&BROU )O,:8%=.J: J:O,6%+ &$)B! \5-9

75"8R.&- G&,=;R- %=I #&B%F ]B&4 S=V&%"J9U J85#9 $PR.F8&- R .G=O%H,) ,)"8& ^ .5-.6"-&%O5

C)-B&."JH #5$:*-RJ6 $&%& S&-5#R&%& \#R"85&! \5-94 )B$)-5B%54 & .5K5#54 $#).=G5-& W.&

15#5I_=J).=^$#.%F15"J=.RO54R""!

M! ?! "5 J)%&- . $&#J: >)B.R%F A<\2ZWN/U %& $#)`#&4: *6-6 "J:$R%6 a<aA \X[/Yb

3S]2Ab/UCcd<U\X]CWdW<YUe]A]eW&/<Yf3[\Xb1W2

E! G=PF $#)*+,- $#.%F G5 (! #)K%FJ: J)%O5#8T .=V%H ,:B*6 %& gG54F C1 >#&,& ? $)B G=I8R8):

"8&#)"86 R%`! 0&%& 0&#)-F4&! 2)%O5#8 "5 J)%&- . $PF#)B%F4 $&#J: >)B.R%F! (! #)K%FJ 4= %&

$#)`#&4: B5.+8 J)%O5#8T %& #TG%9O, 4F"85O, 4+"8"JH K="8Rh . J)"85-5 ".!S=O-&.& i j! &  M!

G=PFkU .5 N.&86%R 2#R"8& 2#=-5 iD'! & D?! G=PFkU . )*P&B%F "F%R S6")K&%"JH #&B%RO5 iD ! G=PF & D!

PF;%&kU $)B IR#94 %5*54 . $PF#)B%F4 $&#J: >)B.R%F iE!& D(! G=PFkU %& %=4+"8F Y& >#)"5J: il!

G=PFk!SI5O,%6J)%O5#86G&KF%&;F . D@,)BR%&."8:$%H ;5B)*#).)-%H!

D(! ?! . e&-5#RR /#&7&KJ& $#)*+,-& J:-8:#%F &JO5 . #=4OR j! *R5%=-5 c%B:"8#R=-%F "8)$6  ''(

45GR%=#)B%FJ)%75#5%O5>#T46"-).HB+BRO8.FJ:-8:#%F4$)85%OR=-54:B#VR85-%H,)#)G.);5!

D@!^  !?! SWJ)85O,%ROJH44:G5:U >&$F#5%"J=MU >M *6-& )85.P5%& .9"8&.& N/<>fQCcQWdm

]CcQW0n\n!!!)>#T46"-).9O,&#5=-5O,>#&,6?!

  ! &  E! ?! ^ [ J)"85-& ". S=O-&.& %& >#)"5J: "5 :"J:85K%R- oScc! #)K%FJ 8#&BRK%F

N.&8).=O-&."JH $):8RU "$);5%H " .6")K&%"J94 .R%)*#&%F4 iSccc! .R%)*#&%F %& .R%ROR ".!

S=O-&.&Y&C=O,&-O5k!

S4R%:-9O, B%5O, B)I-) J .6$:I8+%F :4+-H %=B#V5 . >&#J:>P=85-"8.F %& >#)"5J:!3T.)B54 ;5

$PR$#&.).&%= #5J)%"8#:JO5$&#J: . $PFI8F4 #)O5! 05;F4 .9"-5BJ54*6 . $)-).R%+ $PFI8F,) #)J:

4+-&*98 R 7:%JK%F .)B)85K!S6$:I8+%F #6*%FJ& " "5*):$PR%5"-) R P&B:gJ)-TU ;&J)%:8%9)BO,68

#6*U$P54F"8+%F -5J%F%T&)B8+V5%F "5BR45%8:G5B%&!

>+IF Gp%& 0&*-)%5OJ= ;5 $#);5J8U J85#9 "R J-&B5 G& OF-

.9#&G%94G$T")*54GJ.&-R8%R8& GJ:-8:#%R8 VR.)8)*6.&85->#)"5J&!

DD! ?!  ''(A&B&C1>#&,&?%& Dj! ;5B%=%F "O,.=-R-& J)%O5$OR $#5.5%O5J#R4R%&-R86C1>?%&

)*B)*F  ''(^ 'D'! A)G"=,-9 4&85#R=- *6- G$#&O).&%9 .5 "$)-:$#=OR C1 & )*): $)-RORF! q5IF

G=J-&B%F $#)*-H46 . 8H8) )*-&"8R & .686K:;5 "4+#U J85#94 "5 *:B5 $#5.5%O5 J#R4R%&-R86 .

4+"8"JHK="8R>#&,&?:*F#&8!

DD! ?!  ''( A&B& C1 >#&,& ? %& Dj! ;5B%=%F .6"-).R-& "):,-&" "5 G&$);5%F4 C1 >#&,& ? B)

$#)`#&4:\)44:%R86 $)-ROR%`! >#)`#&4%&*FGF "$)-:$#=ORU $)#&B5%"8.F & "-:V*6 "):.R"5;FOF "

)45G).=%F4J#R4R%&-R86%&gG54FC1>#&,&?!

DD! ?!  ''( A&B& C1 >#&,& ? %& Dj! ;5B%=%F "O,.=-R-& $#&.RB-& $#) $PR;F4=%F V&B&85-T B)

3)4).&"5%R)#T! 05B%="5),&#4)%RG&OR$#&.RB5- "5 G%+%F4G=J)%&D'@L ''MN*!

@! PF;%&  ''( *6-6 "-&.%)"8%+ )85.P5%6 . *:B).+ [K_)."J= D %& 0&#).+ :K5*%6 & J)-5; S6")JH

IJ)-6.5P5;%H"$#=.6&45GR%=#)B%FO,.G8&,T.>#&G5 iSrSNCSk!

Sg85#9 DM! D'! ''( "5.$#)`#&4:2)4:%R8%F$-=%).=%FJ)%&-6.)-*6B)PFBFOF "J:$R%6

C+"8"J= K="8 >#&,& ? $)"J68-& "$)%G)#"J9 B&# .5 .9IR Dl ''' 2K %&B&OR \5%8#:4 >&#&$-5 %&

$)B$)#:GB#&.)8%+,&%BRO&$).&%9O,"$)-:)*K&%T!

 !"#

$#%&'

()*+,'&-

A5J)%"8#:JO5>&#J:>P=85-"8.F

>#)"5Jh c! 58&$& ^ 0&*-)%5OJ= B)J)%K5%&

Dl! PF;%& *6-& %& S6")K&%"JH #&B%ROR )85.P5%& #5J)%"8#:).&%= #5"8&:#&O5 Y).9 %=;54O5

C&#8R%<:B& .5IJ5#H $#)"8)#6 G `#:%8:$#)4+%R- & #5"8&:#&OR "86-).+ :$#&.R- B) $#.%F K8.#8R%6

 '! "8)-58F!

 !



1. MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9
 !"#$% $&'("!&) *% +,"-

 ! "!#$%&' &()*+&, -./%/&0 #$/%+ 1(!2! 3 /+ 45+4)67867 !97/4)8 *.&)9+& 4):/%!%*;<2

2+/%)(+<&;<26)67*%=!*.&)9+&:!%> &%7($6.9!4()6./%&)'#$/% ?@<760*./4($?*@?;"*!6A

 ! &)*<+ B3A /%)97%@ C,9, )C<7> " &%7(;<2 /7 :*7/ /&9$:$ /4($?*@ D"76@ *!E@ 6./%/&0 #$/%+

FG,/)#!*,> 1()/7&> H(:9)I

57",> H9)'C.%@*J /!6)/%!%I

*;6+ )C<76+> ?.%E+*)'

"76.:.9/&02) <2!(!&%7('A

K?)5+9) L7 *.&)9+& ?79&;<2

'/7:9)/%@> &%7(0 :!9, L60*)

6@/%*@6 *$"?=6> :):*7/

4)'M@?!*;6A FN)9#!?&!>

O7%79&!> 1):?+**; 69;*>

P9!LE*7(&!> Q!9!C7*&!>

1!96)?&! ! :!9E@AJ 1./%)?!9)

/7 %' 29!?*. )C+9@ ! ?@*)>

C(!6C)(,!4@<*+*,A

G %0 :)C. ?7 G,/)#!*7<2 ! ?

R+C*+ /7 "57%79*.L+ 4()L7?+9! +

4(=6,/9)?$ ?;()C!> "7L60*!

/%()L@(7*/&$> 4)6+*767I9+ S:&)9&)?' 47&$(*'> &%7($ :):$?!9! 47#+?) + :) C9@"&0 1(!2,> !

P(7,)?' 4!(*@ 690&$(*' ! <'&()?!(> L7L+<2M ?;()C&, /7 C.M*. 4():$?!9, + "! 2(!*+<76+

G,/)#!*A R+C78/&$ TU'/%)*&!V F1(!M/&$ !&<+)?$ /%()L@(*!

"!9)M7*! BWXYJ ?,($C.9! 4!(*@ /%()L7> &)%97 ! 6)/%*@ &)*/%('&<7>

1(?*@ #7/&)6)(!?/&$ %)?$(*! *! /%()L7 ?7 G,/)#!*7<2 ?,($C.9! ?

:('20 4)9)?+*. B3A /%)97%@ <'&()?!(*+<&0 /%()L7> 4(?*@

797&%()6)%)(, F/ 45@<2):76 Z6+9! N)9C7*!J ! M797"*0 &)*/%('&<7

F&)4'97  $():*@2) 6'"7!> 17%5@*/&$ ()"297:*!> 1(=6,/9)?;

4!9$<JA

G /)'?+/9)/%+ / ()/%)'<@6 4)#%76 %)?$(*@<2 :.9*@&=> &%75@ 'M

*76)29+ C;% /!6)"$/)C+%79+> ?,?+*'9! /7 4)#7%*$ /&'4+*!

M+?*)/%*@&=> ![ )C<2):*@&= / 4)%(!?+*!6+ ! "797*+*)' #+

4)/&,%)?!%79= /9'M7C> *!45@&9!: 2)9+#=> )C'?*@&=> %('29$5=>

2)/4):/&;<2 !4):A N:,M C,9, G,/)#!*, /4)L7*, / 1(!2)'

797&%(+<&)' :($2)' FBW3\ 4(?*@ %(!6?!L 1(!2!IR+C78IG,/)#!*,J>

)CL7?+9, /7 457: ?,/)#!*/&;6+ )C,?!%79+ *)?0 6)M*)/%+ "7L60*!

4):*+&!%79/&0 ! /4)97#7*/&0A FG ()<7 B3]Y <@/!5 P(!*%+E7& O)/7^ _A

4)?;E+9 )C7<G,/)#!*,*!6./%)!':.9+9G,/)#!*=66./%/&;"*!&AJ

1(=6,/9)?06'?;?)L+ ?79&)'6.()' 45+/4@?!9) 4()4)L7*@ G,/)#!*>

R+C*. ! 1(!2, %576+ M797"*+#*@6+ %(!%.6+ ! %576+ *$:(!M@6+> &%7(0

4)/&,%)?!9,?;2):*0/4)L7*@ /)/%!%*@6/?.%76A

G;?)L 1()/7&!> H9)'C.%@*! ! H(:9)57" 4)/%'4)?!9 4)*.&': L+*;6+

<7/%!6+> 4()%)M7 ? %.<2%) )C<@<2 *7?"*+&9! ?.%E@ 4(=6,/9)?$ <7*%(!

! 457<2): ): "76.:.9/%?@ & 5767/9*;6 ! )C<2):*@6

M+?*)/%764()C@2!94)*.&':4)6!97L+A

`%!?7C*@ ?;?)L /7 '(C!*+/%+<&, :)%&9 *7L?@<7 &!%!/I

%($9*@2) D"76@ 1()/7&'> *! *.6M ? :('20 4)9)?+*.

E7:7/$%;<2 97% Y]A /%)97%@ ?,()/%9) `7?7(*@ -./%) I

4!*79)?0/@:9+E%.4()X] %+/@< 9+:@A

G /7:6:7/$%;<2 97%7<2 *!/%!9 #+9; /%!?7C*@ ('<2 %!&0 ?7

G,/)#!*7<2> ):&': "6+"79, /%!(0 ! "<2$%(!90 :)6,> !97

+ "C,%&,"76.:.9/&;<2'/7:9)/%@A1=?):*@ "$/%!?C!C,9!

! /%$97 L7E%. L7 4)/%'4*. 4()6.8)?$*! :) *)?0

6):7(*@ 4):)C,a ?"*+&!L@ 6):7(*@ /@:9! D5!:= +

()"/$29$C,%)?$?;/%!?C!A

G ()<7 B3YY C,9) & 29!?*@6' 6./%' 1(!"7 /4($?*.

45+4)L7*) Xb )C<@>67"+ &%7(0 4!%5+9, G,/)#!*,> 1()/7&>

R+C78> H9)'C.%@* ! H(:9)57",A S ()& 4)":.L+ C,9! %"?A

G79&$ 1(!2! ()":.97*! *! B\ #$/%@ F1(!2! _A I cG_AJ ! "

?;E7 L67*)?!*;<2)C<@ ?"*+&9!:7?$%$4(!M/&$#%?([ I

 !"#$%&! &% '#&() *+, "-#./-0

12"-"'3 4&%'  !"#$%&

 !



 !"#"$%&

'()* +,-+./01"234565,789.:"; !"#"( < ,7=49.>274?-@-1"#!"A-?""!"B493C

'()D +,-+./017.B@7E"9.:-@0FG,0B.!"A-@0FE-H9.:-@0FIJ/0FK.45.:-@0FIB0?J"L05M"1J

'((*  !"#" ( !.NAO?01" 1"EO4549.> 2345  !"#" ( ;9"5"45!3?17 PN0=7 QJ4.2"1JF 2345 L-B1OF

 !.409F 2345 65,789.:"F K?.>BO571F K!A?.,0NJ " :0?=- ="?3 2345 E"?0H-@C " 1" EO4549.> 2345

 !"#"'*4:?"4517 4"=.4+!3:.>&

R104=3EO45493 2345  !"#" ( !.N?.#>'SD) #" " TU D)V .BJ:"50? ;PA"/ 9 S'& 'U& WUUVC&  .205

.BJ:"50? : /0A1.5?-:X@# 9"5"45!3?17@# PN0=7@#Y  !.409 'V *WVF 65,789.: 'W 'DTF L-B0M ( UD(F

QJ4.2"1J'' ''UFK!A?.,0NJTSUFE"?0H-@0W)FK?.>BO571TUU&

ZN0=7E[ !"#"( ?087 1" :X@#.A.A65"!.=O4549\#.13=O457&QNA3?01.45:NA>H1.>2"!.>.A

65"!.=O4549\ !"A1-@0 9 !"A1-@- E[  !"#" ( /0 N#!>B" WSUU =& 6.>40A7 4 9"5"45!3?17=-

PN0=7=-1" 40:0!> 4065,789.:0="L05M"1"=-F1" 40:0!.40:0!.:X@#.AO40IB0?JF 1" :X@#.AO

4IJ/-F 1" /-#>4E"?0H-@0=-F1" /-#./-#.N3+"AO40]-89.:0="1"N3+"AO4L-B17&^A:X@#.A>1"

N3+"A+!.5713 PN0=7E[ !"#" ( ,729"_.9J59"F 950!3 +!"=017 :`72"149\= ?040 ;: .9.?7 .B@7

G0#.:"G0#.:0@C"P457 :0 45"!\=?-B0M49\=+,745":>&

 !"#$ $ %&'()*&+,- ./01 $%*23/ 2,/$24# 56#768 9$#.8 :; <*/%/ =

 !

M
Ì

S
T

S
K

Á
 È

Á
S

T
P

R
A

H
A

 9



Dopravní spojení

Mìstská hromadná doprava

Metro:
trasa „B“ (Zlièín - Èerný Most)
stanice na území MÈ Praha 9: Èeskomoravská, Vysoèanská, Kolbenova, Hloubìtín

Tramvajové spojení:
Linky:
3 Levského (P4-Modøany) - 
Lehovec
zastávky na území MÈ Praha 9:
Balabenka, Oceláøská, Sazka Arena, 
Nádraží Libeò, Podkováøská, Nade-
mlejnská.
8 Podbaba - Nádraží Vysoèany 
zastávky na území MÈ Praha 9:
Balabenka, U Svobodárny, Poliklini-
ka Vysoèany, Nádraží Vysoèany
19 Kubánské námìstí - Lehovec
zastávky na území MÈ Praha 9:
Balabenka, U Svobodárny, Poliklini-
ka Vysoèany, Nádraží Vysoèany, 
Vysoèanská, Špitálská, Poštovská, 
Kolbenova, Starý Hloubìtín, Kbel-
ská, Hloubìtín, Sídlištì Hloubìtín, 
Lehovec.

Autobusové spojení:

(vzhledem k velkému množství zastávek na území MÈ Praha 9 uvádím pouze celou trasu 
jednotlivých linek. Významnìjšími autobusovými uzly jsou stanice Èeskomoravská a Vyso-
èanská.)
Linky: 136 (Sídlištì Ïáblice - Koleje Jižní Mìsto)

145 (Ládví - Jesenická)
151 (Èeskomoravská - Poliklinika Prosek)
158 (Èeskomoravská - Miškovice)
166 (Èeskomoravská - Teplárna Tøeboradice)
177 (Poliklinika Mazurská - Chodov)
195 (Avia Letòany - Jesenická)
259 (Èeskomoravská  - Vinoø)
280 (Èeskomoravská - Vinoø)

Železnièní doprava

Nádraží Praha Vysoèany 
leží na trati èíslo 231 Praha - Lysá nad Labem - 
Nymburk - Podìbrady - Kolín a na trati èíslo 070.  
Tra� 070 Praha - Neratovice - Všetaty - Mladá 
Boleslav - Turnov je jednokolejná a neelektrifi-
kovaná. Vìtšina zastávkových vlakù je z Vysoèan 
smìrem do centra mìsta vedena na 

 Poslední veèerní vlaky jsou ukonèeny na 
 odkud vyjíždìjí také první vlaky 

ranní.
Stanièní budova s nástupišti je umístìna ne-
tradiènì ostrovnì v sevøení kolejištì (mezi tratì-
mi 231 a 070) a je proto pøístupná pouze podcho-
dem. Ostrovní umístìní stanièní budovy žádná 
další železnièní stanice v Praze nemá.

Masarykovo 
nádraží.
hlavním nádraží,

První tramvaj spojila Vysoèany a Libeò v roce 1896

Nádraží Vysoèany na zaèátku 20.století
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Železnièní stanice Praha-Libeò

leží na významné železnièní trati èíslo 011 Praha - Èeský Brod - Kolín. Po této trati jsou 
vedeny kromì vlakù zastávkových i vlaky vyšších kategorií až do SuperCity. Velmi významná 
je zde také nákladní doprava. Èilý provoz na trati usnadòuje to, že je mezi Poøíèany a Prahou - 
Bìchovicemi trojkolejná, pøièemž prostøední kolej nemá v menších stanicích a zastávkách 
nástupištì a využívají ji pouze vlaky, které zde nestaví. V Libni zastavují na trati 011 všechny 
osobní (zastávkové) a spìšné vlaky a vìtšina rychlíkù. Vlaky kategorií expres, EuroCity a 
InterCity stanicí ve smìru od Prahy projíždìjí, ve smìru do Prahy vìtšinou zastavují. Vlaky 
SuperCity projíždìjí vždy.

Vybrané firmy, instituce a úøady v MÈ Praha 9
Pokusil jsem se zøejmì o nemožné: vyjmenovat firmy, instituce, úøady, organizace, spolky, 
svazy, kluby  apod. na území Prahy 9. Když jsem jich shromáždil víc než 500 a zjistil, že jich 
není možná ani polovina, zavzpomínal jsem nostalgicky na pana Miroslava Kurandu, 
historika a pøedsedu Vlastivìdného klubu Prahy 9. Ve své knize o Vysoèanech (Mìstská èást 
Praha 9, 1. díl, Vysoèany, Maroli 1999) vyjmenoval pomìrnì snadno zdejší prùmyslové 
podniky, živnosti, øemesla a obchody na poèátku 20. let 20. století, kterých se v archivech 
dopátral: bylo jich nìco pøes stovku vèetnì drožkáøù, holièù, hokynáøù, porodních babièek, 
zelináøù… 
Jedním z kritérií tohoto mého nedokonalého výètu bylo zachytit aspoò ty podniky a instituce, 
s kterými se obèan Mìstské èásti Praha 9 dostává nebo mùže dostat nejèastìji do styku. 

AUTOMOBILY  PRODEJNY A SERVISY
10 Auto, s.r.o., Ke Klíèovu 263/8, 190 00  Praha-Vysoèany
A - Auto Komplex, spol. s r.o., Podìbradská 193/28, 190 00 Praha-Vysoèany
AMERICAN MOTORS, s.r.o., Na výbìžku 688/11, 190 00 Praha 9
Amodo, s.r.o., Èeskobrodská 3/17, 190 00  Praha-Hrdloøezy
Auto BMW Hašek spol. s r.o., Lovosická 778/2, 190 00 Praha 9, 
AUTO BOHEMIA spol. s r.o. ,Prosecká 817, 190 00 Praha 9
Auto Krásný, s.r.o., Èeskobrodská 7/34, 190 00 Praha 9, 
AUTO TURMAN, s.r.o.. Ke Klíèovu 102/2, 190 00  Praha-Vysoèany
Auto Vašenda, s.r.o., Pod Harfou 3/3, 190 00 Praha-Vysoèany
AUTO ZEMAN s.r.o., Podìbradská 887/54, 190 00 Praha 9
Auto, s.r.o., Kolbenova 159/5, 190 00 Praha-Vysoèany
Autocentrum Škoda HARFA, Èerpadlová 252/7, 190 00 Praha-Vysoèany
AUTODRUŽSTVO PRAHA, Spojovací 783/41, 190 00 Praha 9
AUTO-EXNER s.r.o., Èeskobrodská 876/48, 190 00 Praha 9
AUTO-EXNER s.r.o., Freyova 95E/10, 190 00 Praha 9
AUTO-POLY s.r.o., Pod Harfou 1, Praha 9 190 00
Autoservis Mika, s.r.o., U mateøské školy 436/8, 190 00 Praha-Prosek
Autosklo Express, s.r.o., Kolbenova 609/40, 190 00 Praha 9
AUTOSKLO LAS, Spojovací 37, 190 00 Praha 9
Autoslužby Perun, spol. s r.o., Èeskobrodská 7/34, 190 00 Praha-Hrdloøezy
Boris Tyšer  Autotypa, Nad Kolèavkou 537/2, 190 00 Praha-Libeò
BP Autoservis, s.r.o., Kurta Konráda 500/6, 190 00 Praha-Libeò
ESOCAR spol. s r.o., Freyova 95E/10, 190 00 Praha 9
František Kadleèek, Podìbradská 433/65, 198 00 Praha-Hloubìtín
Industrie Service HB, s.r.o., Pod Harfou 3/3, 190 00 Praha-Vysoèany
Jakub Tøíska, Ke Klíèovu 160/7, 190 00 Praha-Vysoèany
Jan Hipius, Podìbradská 339/20, 190 00 Praha-Vysoèany
Jan Vávra, Lovosická 442/36, 190 00 Praha-Støížkov
Jaroslav Èadil, Teplická 278/24, 190 00 Praha-Støížkov
Jiøí Bechynì autoservis, Podìbradská 348/20a, 190 00 Praha-Vysoèany
Jíša, s.r.o., Kolèavka 68/1, 190 00 Praha-Libeò
Josef Burian, Podìbradská 339/20, 190 00 Praha-Vysoèany
LL-Carpenter s.r.o., Oceláøská 2274/1, 190 00 Praha 9
Martex Agency plus, s.r.o., Podvinný mlýn 2126/1, 190 00 Praha-Libeò
NEPTUN HARFA, Na Harfì ev.è. 106/, 190 00 Praha-Vysoèany
Nissan ÈR, spol. s r.o., Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9
NoVa Car, Oceláøská 1018/3, 190 00  Praha-Libeò
Pavel Marek, Kolbenova 305/40, 190 00 Praha-Vysoèany
Pavel Novák, Kolbenova 305/40, 190 00 Praha-Vysoèany
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BANKY A POJIŠ�OVNY
Èeská spoøitelna, a.s., Sokolovská 1207/226, 190 00 Praha-Libeò
Èeská spoøitelna, a.s., Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha-Vysoèany
Èeská spoøitelna, a.s., Podìbradská 489, 194 00 Praha 9
Èeskoslovenská obchodní banka, a.s., Krátkého 211/2, 190 00 Praha-Vysoèany
Komerèní banka, a.s., Podìbradská 489, 198 00 Praha
Komerèní banka, a.s., nám. Organizace spojených národù 844/1, 190 00 Praha-
Vysoèany
Raiffeisenbank, a.s., Jandova 135/2, 190 00 Praha-Vysoèany
eBanka, a.s., Sokolovská 855/225, 190 00 Praha-Vysoèany
GE Money Bank, a.s., Jablonecká 423/70, 190 00 Praha-Støížkov
Èeská pojiš�ovna, a.s., Podìbradská 489, 198 00 Praha 9
Èeská pojiš�ovna, a.s., Vysoèanská 382/20, 190 00 Praha-Prosek
Kooperativa pojiš�ovna, Vienna Insurance Group, a.s., Èeskomoravská 1181/21, 
190 00 Praha-Libeò
Generali Pojiš�ovna, a.s., Na rozcestí 1434/6, 190 00 Praha-Libeò
Generali Pojiš�ovna, a.s., Sokolovská 270/201, 190 00 Praha 9
Èeská podnikatelská pojiš�ovna, a.s., Na výbìžku 720/12, 190 00 Praha-Vysoèany
Èeská podnikatelská pojiš�ovna, a.s., Drahobejlova 1894/52, 190 00 Praha-Libeò
Vojenská zdravotní pojiš�ovna Èeské republiky, Drahobejlova 1404/4, P.O.Box 1, 
190 00 Praha-Libeò
Halali, všeobecná pojiš�ovna, a.s., Kolbenova 609/40, 190 00 Praha-Vysoèany
První americko - èeská pojiš�ovna, a.s., Jandova 135/2, 190 00 Praha-Vysoèany
NADISi pojištìní, Krátkého 211/2, 190 00 Praha-Vysoèany

CÍRKVE
Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Praze 9 - Vysoèany
Vysoèanská 562/61, 190 00 Praha 9 -Prosek
Øímskokatolická farnost u kostela Krista Krále Praha 9 - Vysoèany
Kolbenova 658/14, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Øímskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha 9 - Prosek
U proseckého kostela 5/3, 190 00 Praha 9 -Prosek
Øímskokatolická farnost u kostela sv. Vojtìcha Praha 9 - Libeò
Kolbenova 658/14, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Øímskokatolická farnost u kostela sv. Jiøí Praha 9 - Hloubìtín 
Podìbradská 19/106, 198 00 Praha 9 -Hloubìtín 
Náboženská obec Církve èeskoslovenské husitské v Praze 9 - Hloubìtín 
Kbelská 250/30 Praha 9 -Hloubìtín
Sbor Církve bratrské v Praze 3
Veltruská 529/5, 190 00 Praha 9 -Prosek

ÈERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT
Agip Oil Èeská republika, s.r.o., Kolbenova, 190 00 Praha 9
Benaz, a.s., Novovysoèanská 588/107, 190 00 Praha 9, 
Benzina, Hloubìtín - Kolbenova, Praha 9
Benzina, Hloubìtín - Podìbradská, Praha 9
Benzina, Vysoèany - Balabenka, Praha 9
C I Linie, a.s., Teplická 492/19, 190 00  Praha-Støížkov
Esso, spol. s r.o., Kolbenova, Praha 9
OMV Èeská republika, s.r.o., Podìbradská 541/29, 190 00 Praha 9 
P Petrol, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha-Vysoèany
Shel Service Praha, Èeskobrodská, 190 00 Praha 9
Shell Czech Republic, a.s., Èuprova, 190 00  Praha 9
Shell Czech Republic, a.s., Freyova 569/4, 190 00 Praha-Vysoèany
Shell Czech Republic, a.s., Podìbradská, 198 00 Praha 9 
Shell Czech Republic, a.s., Prosecká, 190 00 Praha 9
Total Èeská republika, s.r.o., Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9

DØEVOVÝROBA - TRUHLÁØSTVÍ
Michal Støížka, Pod strojírnami 767/8, 190 00 Praha-Vysoèany
Pavel Voženílek, Sokolovská 968/189, 190 00 Praha-Libeò
HV truhláøství, s.r.o., Novovysoèanská 281/50, 190 00 Praha-Vysoèany
Jiøí Èechovský,. K Žižkovu 97/5, 190 00 Praha-Vysoèany
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Luboš Michalièka Bomi, Podìbradská 576/152, 198 00 Praha-Hloubìtín
Petr Koudelák, K Žižkovu 381/1, 190 00 Praha-Vysoèany
Robert Novák, Podìbradská 193/28, 190 00 Praha-Vysoèany
Tomáš Cvikr, Mezitra�ová 344/28, 190 00 Praha-Hrdloøezy
FAST Interier & Design, s.r.o., Èeskomoravská 1181/23, 190 00 Praha-Libeò
D.Z.P. Praha, s.r.o., Podìbradská 302/2, 190 00 Praha-Vysoèany
KaTe Trading, s.r.o., Podìbradská 520/24, 190 00 Praha-Vysoèany
Jiøí Øenè, Spojovací 765/25, 190 00 Praha-Vysoèany
Roman Dvoøák, Nad Kolèavkou 906/6, 190 00 Praha-Libeò
Ondøej Malý, Kolbenova 305/40, 190 00 Praha-Vysoèany
Roman Hnil, Podìbradská 520/24, 190 00 Praha-Vysoèany
FAST Interier & Design, s.r.o., Èeskomoravská 1181/23, 190 00 Praha-Libeò
A&A sedací soupravy, Na Harfì 203/1, 190 00 Praha-Vysoèany
D.Z.P. Praha, s.r.o., Podìbradská 302/2, 190 00 Praha-Vysoèany
Nábytek Triada, s.r.o., Drahobejlova 1142/34, 190 00 Praha-Libeò
SEKAR, K Žižkovu 97/5, 190 00 Praha-Vysoèany
Brick, realizace interiérù, spol. s r.o., Kolbenova 159/5, 190 00 Praha-Vysoèany

HOTELY  A RESTAURACE
HOTELY
BB, spol. s r.o. - Jablonecká 353/35, 190 00  Praha 9 -Støížkov
Hotel Arlington  - Kurta Konráda 22, Praha 9 - Vysoèany 
Hotel Bohemika, Na Bøehu 3/579, Praha 9 - Vysoèany
Hotel Briliant - Prosecká 69/73, Praha 9
Hotel Carol -  Kurta Konráda 12, Praha 9
Hotel Èeskomoravská - Oceláøská, Praha 9
Hotel Duo - Teplická, Praha 9
Hotel Esprit - Lihovarská 1094/8, Praha 9
Hotel Fortuna Klíèov - Èakovická 2, Praha 9
Hotel Ivka - Nad Klíèovem 81, Praha 9
Hotel Inturprag, Oceláøská 606, Praha 9-Vysoèany
Hotel Jasmín - Sklonìná 515, Praha 9
Hotel Koral, Vysoèanská 484/87, Praha 9 - Prosek
Hotel Pivovar - Freyova 12, Praha 9 
Hotel Step - Vašátkova 1024, Praha 9

RESTAURACE
Cortéz - Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Èínská restaurace Huang-He, Kolbenova 1, Praha 9 - Vysoèany
Jie Qing, s.r.o. - Pod pekárnami 152/5, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Klika - Drahobejlova 1598/39, 190 00 Praha 9 -Libeò
Leon - Na vyhlídce 72/25, 190 00 Praha 9 -Prosek
Lyra - Krátkého 1, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
McDonald's ÈR, spol. s r.o. - Vysoèanská 382/20, 190 00 Praha 9 -Prosek
Na Královce - Vysoèanská 556/65, 190 00 Praha 9 -Prosek
Na Podìbradské - U Harfy 229/14, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Na staré hospodì - Podìbradská 110, 190 00 Praha 9 -Hloubìtín
Pizzeria Pavaon, Lovosická 21, 190 00 Praha 9 - Prosek
Pizzerie Corleone - Vysoèanská 382/20, 190 00  Praha 9 -Prosek
Restaurace a Vinárna U Šebestiána  -  Kolbenova 760/10, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Restaurace Fialka - Sokolovská 282/250, 190 00 Praha 9 -Libeò
Restaurace Jakodoma - Èeskomoravská 1602/11, 190 00 Praha 9 -Libeò
Restaurace Maják - Krátkého 1, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Restaurace U Peckù - Staromlýnská 621/5, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Restaurace U Slunce - Sklonìná 551/12, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Restaurace U Zikmundù - Selský sklep - Pod pekárnami 152/5, 190 00 Praha 9 -
Vysoèany
Ristorante Pizzeria Cerreto - Sokolovská 972/195, 190 00 Praha 9 -Libeò
Severka pizzerie - Jablonecká 712/4, 190 00 Praha 9 -Prosek
Sonno di Forno - Pod pekárnami 161/7, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Steak bar Levandule - Staromlýnská 493/3, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Švejk restaurant - U svobodárny 1511/18, 190 00 Praha 9 -Libeò
U Brabcù - Na vyhlídce 2/21, 190 00 Praha 9 -Prosek
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U Hubatkù - Pod pekárnami 162/9, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
U Huberta - Lovosická 778/2, 190 00 Praha 9 -Prosek
Vysoèanská rychta - Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Zlaté sele - Na Proseku 40/1, 190 00 Praha 9 -Prosek

INSTITUCE BEZPEÈNOSTNÍ
Obvodní øeditelství Mìstské policie Praha 9, Veltruská 576/33, 190 00 Praha 9 -
Prosek
Okrsková služebna Hloubìtín Mìstské policie, 198 00  Praha 9 -Hloubìtín,  
Policie ÈR - Služba kriminální policie a vyšetøování Praha III, Jandova 1, 190 00 
Praha 
INSTITUCE NEZISKOVÉ A HUMANITÁRNÍ 
Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha, Lovosická 657/9, 190 00 Praha 9 -
Prosek
Centrum volného èasu Praha 9, Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9 -Prosek
Cikne Èhave, Novovysoèanská 219/19, 190 00 Praha 9 
Èeská asociace Americké obèanské války  CACWA, Sokolovská 967/187, 190 00 
Praha 9 -Libeò
Dìtské centrum Paprsek, Bílinská 517/2, 190 00 Praha 9 -Prosek
Organizace pro pomoc uprchlíkùm, Kováøská 939/4, 190 00 Praha 9 -Libeò
První krok, U Harfy 259/12, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Sdružení Tramp, Jablonecká 703/20, 190 00 Praha 9 -Prosek

INSTITUCE VÌDECKÉ A VÝZKUMNÉ
Èeská kosmická kanceláø, o.p.s., Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
GMT Europe, a.s., Oceláøská 1354/35, 190 00 Praha 9-Vysoèany (Zkoušení, posuzování a 
certifikování nových modelù VHP podle platných právních pøedpisù)
Historický ústav AV ÈR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 -Prosek
Mapová sbírka historického ústavu AV ÈR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 -Prosek
PAPco, s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 -Prosek
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76, 190 00 Praha 9 -
Prosek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ÈR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 -
Prosek

KOVOVÝROBA - ZPRACOVÁNÍ KOVÙ
OK LOMA, s.r.o., Bílinská 503/19, 190 00 Praha-Prosek
Agma, a.s., Kolbenova 159/5, 190 00 Praha-Vysoèany
ARCELOR distribuce - CZ, s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9
Montservis Praha, a.s., Podìbradská 853/47, 190 00 Praha-Vysoèany
IGL, spol. s r.o., U svobodárny 1063/6, 190 00 Praha-Libeò
Jiøí Pøevrátil Kovovýroba, K Žižkovu 809/7, 190 00 Praha-Vysoèany
DYNAMIC SPACE, Blum, s. r. o., Kolbenova 881/19, 190 00 Praha-Vysoèany
Supersprox, a.s., Podìbradská 193/28, 190 00 Praha-Vysoèany
Umakovprodukt, Drahobejlova 1142/34, 190 00 Praha-Libeò
Marc spol., s.r.o., U Elektry 650, 198 00 Praha 9

J.C.P. Jiøí Švancara, Poštovská 462/7, 190 00 Praha 9
Weld masters, s.r.o., U Elektry 650, 198 00 Praha
OK LOMA, s.r.o., Bílinská 503/19, 190 00 Praha-Prosek
TESLA, Podìbradská 186/56, 198 00 Praha-Hloubìtín
TESLA  Galvanizovna, Podìbradská 186/56, 198 00 Praha-Hloubìtín
Myriád, Podkováøská 800/6, 190 00 Praha-Vysoèany

KULTURNÍ ZAØÍZENÍ
Kulturní dùm GONG, Sokolovská 191, Praha 9
GALERIE "9", historická budova radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9
Galerie DION, Na Pokraji 540/2, Praha 9
Modrá vopice, Spojovací 1901/12, Praha 9 - Nové Vysoèany
Vysoèanská LIFE CENTER, vestibul "M" Vysoèanská, Praha 9
TRAFO GALERIE, Kurta Konráda 1, Praha 9 - Vysoèany
SAZKA ARENA, stanice metra „B“ Èeskomoravská, Praha 9
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OBCHODNÍ ØETÌZCE
Ahold Czech Republic, a.s.  Albert, Èeskomoravská 198/10, 190 00 Praha-Libeò
Ahold Czech Republic, a.s.  Albert, Vysoèanská 484/87, 190 00 Praha-Prosek
Billa, spol. s r.o., Vysoèanská 382/20, 190 00 Praha-Prosek
Delvita, a.s., Jablonecká 712, 190 00 Praha-Prosek
Europa mobel, Kolbenova 510/50, 190 00 Praha - Vysoèany 
Lidl Èeská republika, v.o.s.,Èeskobrodská 200/23, 190 00 Praha-Hrdloøezy
Lidl Èeská republika, v.o.s.,Èeskomoravská 930/22, 190 00 Praha-Vysoèany
Lidl Èeská republika, v.o.s., Kbelská 919/31, 190 00 Praha-Vysoèany
Prado - pražský velkoobchod, Sokolovská 202/314, 190 00 Praha-Vysoèany
Norma, k.s, Vysoèanská 556, 190 00 Praha 9 -  Prosek
Norma, k.s., Rokytka, Sokolovská 318/202,  190 00 Praha 9
OBI Systémová centrála, spol. s r.o., Prosecká 815/78, 190 00 Praha-Prosek
JENA nábytek, Kolbenova 616 192 00 Praha 9

ORGANIZACE A ÚØADY STÁTNÍ
Èeský telekomunikaèní úøad, Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Finanèní úøad pro Prahu 3, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha 9 -Libeò
Finanèní úøad pro Prahu 9, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha 9 -Libeò
Institut pedagogicko-psychologického poradenství Èeské Republiky, 
Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 -Støížkov
Pražské služby, a.s., Pod šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 -Libeò
Živnostenský úøad Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9 -Vysoèany

ORGANIZACE SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ
Èeská správa sociálního zabezpeèení, Bohušovická 539, 190 00 Praha 9 -Prosek
Lékaøský odborový klub - Svaz èeských lékaøù, Drahobejlova 1894/52, 190 00 Praha 
9 -Libeò
Støedisko sociálních služeb Mìstské èásti Praha 9, Novovysoèanská 505/8, 190 00 
Praha 9 -Vysoèany
Úøad práce hl.m. Prahy, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o. z., Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 -
Vysoèany

POLITICKÉ STRANY
Èeská strana sociálnì demokratická, Jablonecká 723/4, 190 00 Praha 9 -Prosek
Køes�anská a demokratická unie - Èeskoslovenská strana lidová, Bílinská 517/2, 
190 00 Praha 9 -Prosek
Obèanská demokratická strana, Jandova 207/4, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Obvodní výbor KSÈM Praha 9, Veltruská 576/33, 190 00 Praha 9 -Prosek

ÚØADY A INSTITUCE
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Prosecká 811/76a, 190 00 
Praha 9 -Prosek
Asociace.BIZ - Asociace dodavatelù internetových øešení, o.s., Kolbenova 277/1, 
190 00 Praha 9 -Vysoèany
Asociace grafologù ÈR, Podìbradská 179/1, P.O.Box 33, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Asociace montážních firem technických zaøízení, U Voborníkù 852/10, 190 00 Praha 
9 -Vysoèany
Asociace technických bezpeènostních služeb Grémium Alarm, Freyova 82/27, 190 
00 Praha 9 -Vysoèany
Cech obkladaèù Èeské republiky, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Èeská inspekce životního prostøedí, Na bøehu 267/1a, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Cech podlaháøù Èeské republiky o.s., Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Èeská komora tlumoèníkù znakového jazyka, Oceláøská 1354/35, 190 00 Praha 9 -
Libeò
Èesko-kubánská obchodní smíšená komora, Na bøehu 468/37, 190 00 Praha 9 -
Vysoèany
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Krátkého 1, 190 00 Praha-
Vysoèany
Dopravní podnik Praha, Sokolovská 217/42,  190 00 Praha 9
ETT Energetika a.s.,Kolbenova 159/5, 190 00 Praha-Vysoèany
Grafologická komora ÈR, U Harfy 259/12, 190 00  Praha 9 -Vysoèany M
Ì

S
T

S
K

Á
 È

Á
S

T
 P

R
A

H
A

 9
fi

rm
y

21



Hospodáøská komora Èeské republiky, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Hudební mládež Èeské republiky, Kolbenova 804/30, 190 00 Praha-Vysoèany
Komora soudních znalcù Èeské republiky, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 -Prosek
Profesní komora požární ochrany, Kolèavka 69/5, 190 00 Praha 9 -Libeò
Sazka, a.s., K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha-Vysoèany
Sdružení dopravních podnikù v ÈSFR, Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9 -Libeò
Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 -Prosek
Spoleèenstvo organizátorù veletržních a výstavních akcí Èeské republiky, 
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Svaz chemických obchodníkù a distributorù Èeské republiky, Mezi úvozy 1850, 
193 00 Praha 9
Svaz uèitelù tance Praha  Sutap, Kovanecká 2116/26, 190 00 Praha-Libeò
SVUSS Praha, spol. s r.o., Na Harfì 336/9, 190 00 Praha-Vysoèany

SPORTOVNÍ KLUBY
TJ Sokol Vysoèany, ÈOS Novoškolská 696/2, Praha 9 - Vysoèany
Sokol Nové Vysoèany, Spojovací 30/99, Praha 9 
TJ Spartak Hrdloøezy, Pøed Mosty 1, Praha 9 
TJ Støížkov, Habartická 200/1, Praha 9 - Prosek
TJ Sokol Prosek, Na Proseku 15, Praha 9
TJ ÈKD Kompresory, Lovosická 559, Praha 9 - Prosek
FC Støížkov Praha 9, Lovosická 559, Praha 9 - Prosek
TJ Praga, Sokolovská 96N, Praha 9 - Vysoèany
Praga RUGBY, høištì U Rokytky, Praha 9 - Vysoèany
Klub turistù TJ Praga, Sokolovská 96N, Praha 9
RC Sparta Praha, høištì Kovanecká 4, Praha 9 - Vysoèany
Basketbalový klub Prosek  PROSEK, Lovosická 559, Praha 9 - Prosek
Kompresory Praha, Oddíl volejbalu , Lovosická 559, Praha 9 - Prosek

SPORTOVNÍ STØEDISKA
Bobová dráha Prosek, Prosecká ul., Praha 9
Lanové centrum Proud, Rubeška 393, Praha 9 - Vysoèany
Sportcentrum  DUO Praha, Teplická 492,. Praha 9 - Prosek
FITNESS REGINA CLUB, Lovosická 42, Praha 9 - Prosek
STUDIO R FASHION, Teplická 30, Praha 9 - Prosek
Studio FIT & JÓGA Rubeška, Nepilova 903, Praha 9 - Vysoèany
Fitness HARD CORE, Jandova 10, Praha 9 - Vysoèany
FIT Studio Stanislav Èížkovský, Èihákova 2, Praha 9 - Vysoèany
Sport centrum Prosek, høištì u ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - Prosek
Mažoretky TJ Sokol Vysoèany,  Novoškolská 696/2, Praha 9 - Vysoèany
Plavecký a sportovní areál (Montservis Praha, a.s.), Hloubìtínská 80, Praha 9 

STAVEBNÍ FIRMY
Apel stav, s.r.o.,  Habartická 503/42, Praha-Støížkov
Argiko, s.r.o.,  Novovysoèanská 158/23, Praha-Vysoèany
ASTAPRA, spol. s r.o., Kováøská 1169/17, Praha-Libeò
AQ OKNA s.r.o. Kolbenova 159/7 - 190 00 Praha 9
AZ Komplet Praha, s.r.o.,  Podìbradská 520/24, Praha-Vysoèany
BB invest, spol. s r.o., Prosecká 817/82, Praha-Prosek
Bohemia Consulting group, s.r.o., U vysoèanského pivovaru 703/7, Praha-Vysoèany
BRAMAC støešní systémy spol. s r.o., Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha-Vysoèany
CODECO, a.s., Kolbenova 609/40, Praha 9
COLAS CZ, a.s., Ke Klíèovu 191/9, Praha-Vysoèany
Embud I, spol. s r.o., Na bøehu 698/29, Praha-Vysoèany
F.P.S. Arco, spol. s r.o., Sokolovská 194/205, Praha-Vysoèany
GJW Praha, s.r.o., Mezitra�ová 137/46,  Praha-Hloubìtín
Interinvest - DIS, a.s., Oceláøská 1018/3, Praha-Libeò
Invenit (R) Praha, s.r.o., Praha-Libeò, Drahobejlova 1692/59
IKO, Pod pekárnami 157/3, 190 00 Praha-Vysoèany
JT eko, s.r.o., Kolbenova 616/34,  Praha-Vysoèany
Hrádek, s.r.o., Freyova 95/1, 190 00 Praha-Vysoèany
Konstruktis, a.s., Kolbenova 616/34, Praha-Vysoèany 
Kvadrika, s.r.o., K Žižkovu 640/9, Praha-Vysoèany 
Lukos Praha, s.r.o.,Podìbradská 433/65,  Praha-Hloubìtín 

, 
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M & K Development, a.s., Špitálská 885/2a,  Praha-Vysoèany 
MDZ s.r.o., Vysoèanská 308/3, 190 00 Praha-Prosek 
Metrostav, a.s., poboèka, U Elektry 830/2b,  Praha-Hloubìtín
MLÁTEK a spol. stavební spoleènost, Odlehlá 324/61, Praha-Vysoèany
Moopex, a.s., Podìbradská 538/46,  Praha-Vysoèany
Nowastav, Oceláøská 799,  Praha-Vysoèany
P. K. N., s.r.o., Poleradská 377/12,  Praha-Prosek
Panel Byt, Vysoèanská 312/11,  Praha-Prosek
PF GROUP, a.s., Oceláøská 2345/4, 190 00  Praha-Libeò
Pragis - Výstavba a rekonstrukce, s.r.o. , Na Prosecké vyhlídce 807/3, 190 00 Praha-
Prosek 
PSG - international, a.s., poboèka Vysoèany, Pod pekárnami 245/10, Praha-Vysoèany,
PSP - GDS, s.r.o., Podìbradská 88/55, Praha-Hloubìtín 
Realstav, spol. s r.o., Lovosická 766/22, 190 00 Praha-Prosek 
REKO PRAHA, a.s., Èeskobrodská 816/36, Praha-Hloubìtín
Remax SH montáže, s.r.o. , Na Krocínce 445/41, 190 00 Praha-Vysoèany 
Rigmont, v.o.s., Èeskolipská 388/11, Praha-Støížkov
Sanstav - CZ, s.r.o., Nad Kolèavkou 2355/10,  Praha-Libeò
Sping Stav, spol. s r.o., Na Proseku 77/12,  Praha-Prosek
Stavospol Praha, spol. s r.o., Kováøská 1169/17, Praha-Libeò
Swan trading plus, s.r.o., Vysoèanská 240/107, Praha-Støížkov
UNIX, spol. s r.o., Prosecká 412/74, Praha-Prosek
Vestecká stavební, s.r.o., Kolmá 671/11,  Praha-Vysoèany
Z - Základ, s.r.o., U vysoèanského pivovaru 704/9, Praha-Vysoèany
Zukr, stavební firma, spol. s r.o., Freyova 1/12, Praha-Vysoèany

STAVEBNINY
Daf parket, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha-Vysoèany
Darte, s.r.o., Levobøežní 911/10, 190 00 Praha-Vysoèany
Engineering-Vladislav Šimáèek, Pod pekárnami 262/15, 190 00 Praha-Vysoèany
Gienger Centron, s.r.o., Èeskomoravská 142/18, 190 00 Praha-Vysoèany
CHEMEX, v.o.s., Ke Klíèovu 160/7, 190 00 Praha-Vysoèany
J &J Renova, s.r.o., U Elektry 650, 190 00 Praha-Vysoèany
Okna - Dveøe Vorel, s.r.o., Spojovací 200/22, 190 00 Praha-Vysoèany
Olymps door, s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha-Prosek
Schody & syn, Bassova 61/12, 190 00 Praha-Vysoèany
Stone Trade, s.r.o., Podìbradská 744/141, 198 00 Praha-Hloubìtín
Vávra osvìtlení, s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha-Vysoèany

SVAZY, SPOLKY, KLUBY A SDRUŽENÍ
Asociace renovátorù Èeské republiky, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Cech malíøù a lakýrníkù Èeské republiky, Drahobejlova 1073/36, 190 00 Praha 9 -
Libeò
Centrum volného èasu Praha 9, Lovosická 610/21, 190 90 Praha 9
Èeskomoravská myslivecká jednota - Obvodní myslivecký spolek Praha 9, 
Drahobejlova 1601/35, 190 00 Praha 9 -Libeò
Èeský rybáøský svaz, místní organizace Praha 9, Veltruská 576/33, 190 00 Praha 9 -
Prosek
Èeský svaz ochráncù pøírody ZO  Eda, Èakovická 327/45, 190 00 Praha 9 -Prosek
Duha - spoleènost pro integraci osob s mentálním postižením, nadace, 
Èeskolipská 621/26, 190 00 Praha 9 -Prosek
Dùm dìtí a mládeže, Mìšická 720, 190 00 Praha 9 - Prosek
HARFICA, klub pro neorganizovanou mládež, Harrachovská 422/2, 190 00 Praha 9 - 
Prosek
Hudební mládež Èeské republiky, Kolbenova 804/30, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko „Vysoèany“ "ATAHOKAN",Èihákova 
20, Praha 9, 
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko" Prosek", Na vyhlídce 411/36, 190 00 
Praha 9 -Prosek
Kluby dùchodcù v Praze 9 

-Nemocnièní 2, Vysoèany
-Harrachovská 422, Prosek
-Hejnická 538, Støížkov
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Knoflík - kulturní a mateøské centrum, Èihákova 974/18, 190 00 Praha 9 -Libeò
Marketingový klub Èeské republiky, Podvinný mlýn 2128/5, 190 00 Praha 9 -Libeò
Místní skupina ÈÈK Prosek, Jiøická 163/20, 190 00 Praha 9 -Prosek
Mospra - èeská spoleènost pro propagaci a Public Relations, Paøíkova 362/3, 190 
00 Praha 9 -Vysoèany
OK DÙM - KURSY, Jandova 4, 190 00 Praha 9 - Vysoèany
SAM A SPOL., sdružení dìtí, rodièù a všech pøátel pøírody, víkendové akce, Zárybská 
216, Praha 9
Sdružení ambulantních specialistù Èeské republiky, U Elektry ev.è. 82, 198 00 
Praha 9 -Vysoèany
Sdružení pro cenu Èeské republiky za jakost, Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 -
Libeò
SK Prosek Praha, Lovosická 559/32, 190 00 Praha 9 -Letòany
Sokol Nové Vysoèany, Spojovací ev.è. 99/3, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Správa železnièní dopravní cesty, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 -Libeò
Svaz drobných, malých a støed. zamìstnavatelù v oboru stavebnictví ÈR, Freyova 
82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Svaz CHKT, s.r.o., (Sdružování individuálních a firemních èlenù v oboru chladící a 
klimatizaèní techniky), Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Svaz podnikatelù v oboru technických zaøízení Èeské republiky, U Voborníkù 
852/10, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Svaz uèitelù tance Praha  Sutap, Kovanecká 2116/26, 190 00 Praha 9 -Libeò
Tìlocvièná jednota Støížkov, Habartická 200/5, 190 00 Praha 9 -Støížkov
Tìlovýchovná jednota Spartak Hrdloøezy, Pøed mosty ev.è. 1, 190 00 Praha 9 -
Hrdloøezy
TJ Sokol Vysoèany, Novoškolská 696/2, 190 00 Praha 9 - Vysoèany
Unie èeských poèítaèových a multimediálních umìlcù, Litvínovská 520/36, 190 00 
Praha 9 -Prosek
Vlastivìdný klub Prahy 9 - Rokytka, Sokolovská 324/14, radnice 3.p histor.budovy, 
Praha 9 - Vysoèany

ŠKOLY A VZDÌLÁVACÍ INSTITUCE

MATEØSKÉ ŠKOLY (zøízené MÈ Praha 9)
MŠ U Nové školy 637, Praha 9 - Nové Vysoèany
MŠ Kováøská 27, Praha 9 - Vysoèany
MŠ U Vysoèanského pivovaru 261, Praha 9 - Vysoèany
MŠ Pod ‚Krocínkou 466, Praha 9 - Vysoèany
MŠ Litvínovská 490, Praha 9 - Prosek
MŠ Veltruská 560, Praha 9 - Prosek¨
MŠ Šluknovská 328, Praha 9 - Prosek
MŠ Novoborská 613, Praha 9 - Prosek

OSTATNÍ PØEDŠKOLNÍ ZAØÍZENÍ
MŠ speciální Litvínovská 300, Praha 9 - Prosek
MŠ soukromá PRO FAMILY s.r.o., Novoborská 371, Praha 9 - Prosek
Rodinný klub TROJLÍSTEK, Šluknovská 328, Praha 9 - Prosek 
Dìtské centrum Paprsek, Bílinská 517, 190 00 Praha 9
ZÁKLADNÍ ŠKOLY (zøízené MÈ Praha 9)
ZŠ Na Balabence, Sokolovská 800,Praha 9 - Libeò 
ZŠ Špitálská 789, Praha 9 - Vysoèany
ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - Prosek
ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek
ZŠ Novoborská 371, Praha 9 - Prosek

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZŠ UNIVERZUM s.r.o., Èeskolipská 373, Praha 9 - Prosek

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ ŠKOLY
Základní umìlecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9
Základní umìlecká škola,  Uèòovská 1, Praha 9

STØEDNÍ ŠKOLY (zøizovatel hl. m. Praha)
GYMNÁZIA
Gymnázium Litomìøická 726, Praha 9 - Prosek

 

24

M
Ì

S
T

S
K

Á
 È

Á
S

T
 P

R
A

H
A

 9
fi

rm
y



Gymnázium Èeskolipská 373, Praha 9 - Prosek
Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 - Vysoèany

STØEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY (zøizovatel hl. m. Praha)
SPŠ strojnická, Novoborská 610/2, Praha 9 - Prosek
SPŠ zemìmìøická, Pod Táborem 300, Praha 9 - Hrdloøezy
Støední policejní škola v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 - Hrdloøezy

SOUKROMÉ STØEDNÍ ŠKOLY
Soukromá støední odborná škola a Soukromé støední odborné uèilištì Bean, 
s.r.o., Èeskobrodská 362/32, 190 00  Praha 9 -Hrdloøezy
Soukromá støední škola výpoèetní techniky, Litvínovská 600/1, 190 00 Praha 9 -
Prosek
Støední odborná škola logistických služeb, Uèòovská 100/1, 190 00 Praha 9 -
Hrdloøezy
Støední odborná škola, Støední odborné uèilištì, Odborné uèilištì a Uèilištì 
Jarov, Uèòovská 100/1, 190 00 Praha 9 -Hrdloøezy
Støední odborné uèilištì energetické Praha 9, Podìbradská 508/12, 190 00 Praha 9 -
Vysoèany
Støední odborné uèilištì služeb, Novovysoèanská 501/5, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Støední odborné uèilištì umìleckoøemeslné, Podkováøská 797/4, 190 00 Praha 9 -
Vysoèany
Støední policejní škola Ministerstva vnitra Praha, Pod Táborem 102/5, 190 00 Praha 
9 -Hrdloøezy
Støední prùmyslová škola na Proseku, Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9 -Prosek
Støední prùmyslová škola zemìmìøická, Pod Táborem 300/7, 190 00 Praha 9 -
Hrdloøezy
Støední škola hotelového provozu, s.r.o., Pod Balkánem 599/2, 190 00 Praha 9 -
Vysoèany
Støední škola slaboproudé elektrotechniky, Novovysoèanská 280/48, 190 00 Praha 9 
-Vysoèany
The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.,Sokolovská 139/320, 
190 00 Praha 9 -Vysoèany
Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a Støední odborná škola, s.r.o., Kytlická 
757/17, 190 00 Praha 9 -Prosek

DALŠÍ VZDÌLÁVACÍ INSTITUCE
Centrum odborné pøípravy technickohospodáøské, Podìbradská 179/1, 190 00 
Praha 9 -Vysoèany
Dùm dìtí a mládeže Praha 9, Mìšická 720/2, 190 00 Praha 9 -Prosek
Hospodáøská komora Èeské republiky, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Knihovna Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ÈR ,Prosecká 809/76, 190 
00 Praha 9 -Prosek
Komora pro hospodáøské styky se SNS, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Mìstská knihovna v Praze, Mìšická 806/3, 190 00 Praha 9 -Prosek
Mìstská knihovna v Praze, Podìbradská 489/4, 198 00 Praha 9 -Vysoèany
Mìstská knihovna v Praze, Zbuzkova 285/34, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
Vysoké uèení ekonomické Praha, s.r.o., Drahobejlova 1894/52, 190 00 Praha 9 -Libeò
Zlatnické støedisko praktického vyuèování Solunka, spol. s r.o., Novovysoèanská 
501/5, 190 00 Praha 9 -Vysoèany

TISKÁRNY, DTP STUDIA, POLYGRAFICKÁ VÝROBA 
AF BKK, s.r.o., Podkováøská 800/6, 190 00 Praha-Vysoèany
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 1894/52, 190 00 Praha-Libeò
APOLYS s.r.o., Kolbenova 609/38, 190 00 Praha-Vysoèany
Calamarus, s.r.o., Pod Táborem 54/10, 190 00 Praha 9-Hrdloøezy
EasyPrint Group, s.r.o., Podìbradská 88/55, 198 00 Praha-Hloubìtín
ExtraPrintCZ, a.s., Podìbradská 780/61, 198 00 Praha-Hloubìtín
Gemi, spol. s r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha-Hloubìtín
Grafoprint Plus, s.r.o., Èerpadlová ev.è. 111, 190 00 Praha-Vysoèany
Hellprint, s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha-Hloubìtín
Ing. Vlasta Brunclíková  Redab, Jablonecká 716/7, 190 00 Praha-Prosek
Jaroslav Fencl, Pod šancemi 196/4, 190 00 Praha
Josef Honzátko, Pod Táborem 102/5, 190 00 Praha-Hrdloøezy
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K.P.R., spol. s r.o., Pod šancemi 196/4, 190 00 Praha-Vysoèany
Kompakt, spol. s r.o., Novovysoèanská 827/36, 190 00 Praha-Vysoèany
Laminace N+K, s.r.o., U Elektry 650, 190 00 Praha-Hloubìtín
Miroslav Šafka  Agenta, Sklonìná 308/16, 190 00 Praha-Vysoèany
Petr Kùdela 2K, Drahobejlova 1142/34, 190 00  Praha-Libeò
Regleta, spol. s r.o., Novovysoèanská 555/24, 190 00 Praha-Vysoèany
Reproprint Studio, a.s., Podìbradská 540/26, 198 00 Praha-Vysoèany
Roman Èechura  Visit, U školièky 2176/1, 190 00 Praha-Libeò
Soòa Svobodová, Pod hloubìtínskou zastávkou 368/16, 190 00 Praha-Hrdloøezy
Speed-Press Plus, Freyova 291/8, 190 00 Praha-Vysoèany
Spyron, s.r.o., Èeskobrodská 816/36, 190 00 Praha-Hloubìtín
Tiskárna Reproprint, s.r.o., Podìbradská 540/26, 198 00 Praha-Vysoèany

TOVÁRNY
ÈKD GROUP
ÈKD NOVÉ ENERGO, a.s. - Kleèákova 1947,190 00 Praha 9

ÈKD PRAHA DIZ, a.s. - Kolbenova 499, 190 02 Praha 9
ÈKD Elektrotechnika, a.s. - Kolbenova 159, 190 02 Praha 9,
Elektroèas, s.r.o., Podìbradská 633/22, 190 00 Praha-Vysoèany
Barvy TEBAS, s.r.o., Podìbradská 195/7, 190 00 Praha-Vysoèany
Kliment Trade, s.r.o., Sokolovská 867/284, 190 00 Praha-Libeò, 

VETERINÁRNÍ SLUŽBA
Veterinární klinika Kolmá, Kolmá 686/12, 190 00 Praha-Vysoèany
Veterinární ordinace MVDr. Marek Svoboda, Jiøická 164/22, 190 00 Praha-Prosek
Veterinární ordinace, U prosecké školy 813/15, 190 00 Praha-Prosek
ViaVet, s.r.o., Bohušovická 505/6, 190 00 Praha-Prosek
MVDr. Eva Šeráková, Novovysoèanská 918/2d, 190 00 Praha-Vysoèany
MVDr. Theodor Høebík, Novovysoèanská 918/2d, 190 00 Praha-Vysoèany

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉÈE
Blue Care, s.r.o., Teplická 275/30, 190 00 Praha-Støížkov
Caretta, s.r.o., Lovosická 440/40, Praha-Støížkov
Clinicum, a.s., Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
CLPA - Centrum léèby pohybového aparátu, Sokolovská 810/304, Praha-Vysoèany 
Doc. MUDr. Bohumil Soukup, CSc., Ortopedická ordinace, Lovosická 440/40, 190 
00 Praha-Støížkov 
Domov seniorù, Novovysoèanská 861/2-861/4, 190 00 Praha 9
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze, Mìšická 646/5, 190 00 Praha 9
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze, Veltruská 558/29,   190 00 Praha 9 
Chirurgická ambulance pro dìti a dospìlé, Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9
Icce, s.r.o., Kolbenova 159/5, 190 00 Praha-Vysoèany
Medipo, s.r.o., Kolbenova 473/36, 190 00 Praha-Vysoèany
Mìstská nemocnice následné péèe, K Moravinì 343/6, 190 00 Praha 9 -Vysoèany
MUDr. Alena Gregorová, Samostatná ordinace stomatologa, Lovosická 440/40, 190 
00 Praha-Støížkov 
MUDr. Alexandr Barták Provoz gynekologické ordinace, Paøíkova 94/6, 190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Anna Richterová, Ordinace internisty a diabetologa, Kytlická 779/19, 190 00 
Praha-Prosek
MUDr. Barbara Prùšová, Soukromá stomatologická ordinace, , Lovosická 440/40190 
00 Praha-Støížkov
MUDr. Bohdan Babinec, CSc., Soukromá chirurgická ordinace, Kolbenova 473/36, 
190 00 Praha-Vysoèany
MUDr. Bohumír Jankovský , Ordinace praktického lékaøe stomatologa, Kolbenova 
159/5, 190 00 Praha-Vysoèany
MUDr. Božena Michálková,  Stomatochirurgická ordinace, Kytlická 779/19, 190 00 
Praha-Prosek
MUDr. Ctibor Dostál, Praktický lékaø pro dìti a mládež, Lovosická 440/40, 
Praha-Prosek,
MUDr. Dagmar Hlavièková, Stomatologická ordinace, Bohušovická 541/8, 190 00 
Praha-Prosek
MUDr. David Hradecký,Gynekologická ordinace, Lovosická 440/40, Praha-
Støížkov
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MUDr.  Drahomíra Medvecká,Imunologická a alergologická ambulance, Lovosická 
440/40, 190 00 Praha-Støížkov 
MUDr. Eva Bernášková, Ordinace praktického lékaøe pro dospìlé, Lovosická 440/40, 
190 00 Praha-Støížkov 
MUDr. Eva Kutychová, Ordinace praktického zubního lékaøe, Kolbenova 159/5, 190 00 
Praha-Vysoèany 
MUDr. Eva Procházková, , Paøíkova 910/9a, 190 00 Praha-Vysoèany 
MUDr. Hana Kauerová, stomatologická ordinace,Sokolovská 810/304, 190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Hana Panenková, stomatologická ordinace, Lovosická 440/40,190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Hana Petrášová, stomatologická ordinace, Letòanská 65/24,190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Hana Procházková, Soukromá psychiatrická ambulance, Sokolovská 810/304, 
190 00 Praha-Vysoèany
MUDr. Hana Šašková, stomatologická ordinace, Pod šancemi 444/1, Praha-Vysoèany
MUDr. Hana Vrbová, Ordinace praktického lékaøe pro dospìlé, Lovosická 440/40, 190 
00 Praha-Støížkov
MUDr. Hana Weberová, Samostatná ordinace stomatologa, Mlékárenská 292/3, 190 
00 Praha-Vysoèany
MUDr. Helena Janèová, Samostatná ortopedická ordinace, , Lovosická 440/40, 190 00 
Praha-Støížkov
MUDr. Helena Semotánová, Samostatná ordinace praktického lékaøe pro dospìlé, 
Kytlická 779/19, 190 00 Praha-Prosek
MUDr. Irena Hrušková, Ordinace praktického lékaøe pro dospìlé, Kolbenova 473/36, 
190 00 Praha-Vysoèany
MUDr. Ivan Vytiska, stomatologická ordinace, Sokolovská 810/304, 190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Ivana Potùèková, stomatologická ordinace, Sokolovská 810/304, 190 00 
Praha-Vysoèany
MUDr. Jan Šír, stomatologická ordinace, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-Støížkov
MUDr. Jana Bláhová, Gynekologická ordinace, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Jana Dostálová,ordinace dìtského lékaøe, Sokolovská 810/304, 190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Jana Jourová, praktický lékaø pro dospìlé,Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Jana Loudová, stomatologická ordinace, Bohušovická 541/8, 190 00 Praha-
Prosek
MUDr. Jana Støihavková, praktický lékaø pro dospìlé,U vysoèanského cukrovaru 
534/14, 190 00  Praha-Vysoèany
MUDr. Jaromír Adamus, praktický lékaø pro dìti a dorost, Sokolovská 810/304, 190 
00 Praha-Vysoèany
MUDr. Jaroslav Bìlohlávek, praktický lékaø pro dospìlé, Paøíkova 100/13, 190 00 
Praha-Vysoèany
MUDr. Jaroslav Bloudovský, odborný lékaø ORL, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Jaroslav Èerný, stomatologická ordinace,  Sokolovská 810/304, 190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Jaroslav Nushart, neurologická ordinace, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Jaroslava Procházková, stomatologická ordinace, Lovosická 440/40, 190 00 
Praha-Støížkov
MUDr. Jaroslava Václavíková, stomatologická ordinace, Podìbradská 186, 198 00 
Praha-Vysoèany
MUDr. Jindøiška Štádlerová, imunologická ordinace, Praha-Støížkov, Lovosická 
440/40  
MUDr. Jiøí Krombholz, psychiatrická ambulance, Kytlická 758/23, 190 00 Praha-
Prosek
MUDr. Jiøí Novotný, stomatologická ordinace, bratøí Dohalských 140/5, 190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Jitka Kulhánková, gynekologická ordinace, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Josef Pešl, stomatologická ordinace, Litvínovská 500/5, 190 00 Praha-Prosek
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MUDr. Ladislav Vanìèek, Ortopedická ambulance, Paøíkova 94/6, Praha-Vysoèany
MUDr. Ludmila Burešová, psychiatrická ambulance, U Elektry 82/7, 198 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Magdalena Vaculová, stomatologická ordinace, Podìbradská 221/3, 190 00 
Praha-Vysoèany
MUDr. Marie Dušková, praktický lékaø pro dospìlé, Sokolovská 810/304, 190 00 
Praha-Vysoèany
MUDr. Marie Jašková, praktický lékaø pro dospìlé, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Marie Zvárová, praktický lékaø pro dospìlé, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Marta Böhmová, praktický lékaø pro dospìlé, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Marta Smutná, oèní ordinace, Lovosická 440/40, 190 00  Praha-Støížkov
MUDr. Milada Škodová, praktický lékaø pro dospìlé, Sokolovská 810/304, 190 00 
Praha-Vysoèany
MUDr. Milan Kubek, praktický lékaø pro dospìlé, Lovosická 440/40, 190 00 Praha-
Støížkov
MUDr. Miluška Neubergerová, ordinace dìtské neurologie, Lovosická 440/40, 190 
00 Praha-Støížkov
MUDr. Miroslav Ciboch, stomatologická ordinace, Sokolovská 810/304, 190 00 Praha-
Vysoèany
MUDr. Monika Hammerová, praktický lékaø pro dospìlé, Pod šancemi 444/1, 190 00 
Praha-Vysoèany
MUDr. Zdenìk Poledna, Praktické zubní lékaøství., Poliklinika Prosek, 3. patro, 
Lovosická 40, 190 00 Praha 9
Oèní centrum Sokolovská (poboèka Praha-Vysoèany), Sokolovská 810/304, 190 
00 Praha-Vysoèany  
Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 -Støížkov
Sanima, spol. s r.o., Kytlická 758/21, 190 00  Praha-Prosek
Stacionáø pro dìti, 
Støedisko sociálních služeb Praha 9 , Novovysoèanská 861/2-4, 190 00 Praha 9
Stomatologické centrum BAKON spol. s r.o., Stará Spojovací 2263/9, Praha 9 - Libeò
Závodní zdravotní støedisko Ata, Pod Krocínkou 257/17, 190 00 Praha 9 -Vysoèany

Noviny Prahy 9

Èasopis „DEVÍTKA“
Èasopis „Devítka“ je oficiálním mìsíèníkem Mìstské èásti Praha 9. Informuje 
o práci radnice a dìní v MÈ, pøináší rady a tipy pro øešení situací, které mohou 
nastat pøi jednání obèanù s úøadem. “Devítku“ vydává Mìstská èást Praha 9 
ve vydavatelství PART agency a.s. (od øíjna 2007) pod registraèním èíslem 
MK ÈR E 13319 v nákladu 28 000 výtiskù. Souèástí každého èísla je 
vlastivìdný zpravodaj “Rokytka“ v redakci pøedsedy Vlastivìdného klubu 
Prahy 9 Miroslava Kurandy. Pùvodní novinový formát byl v prùbìhu roku (od 
záøijového vydání 2007) zmìnìn na formát šitého èasopisu ve velikosti A4.

Noviny
„PRAHA 9“
je mìsíèník novino-
vého formátu vydáva-
ný pro Prahu 9 (Pro-
sek, Libeò, Vysoèany, 
Èerný Most, Letòany, 
Støížkov, Hloubìtín a 
okolí). Mìsíèník „Praha 9“ vznikl z pù-
vodní redakce „Devítky“ Strategic 
Consulting, s.r.o. a je vydáván od øíjna 
2007 v nákladu 50 000 výtiskù. 

Èeskolipská 621, Praha 9 - Prosek

První èíslo mìsíèníku "Devítka"
v sešitovém vydání

Souèasná podoba mìsíèníku Praha 9
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Poèet obèanù, kteøí dosáhli v roce 2007
vìku 70 let     453
vìku 75 let     395
vìku 80 let      271
vìku 85 let      157
vìku 90 let       29
vìku 95 let        16
vìku 100 let          1
vìku 102 let          2
vìku 103 let          5
vìku 105 let          3
vìku 106 let          5

katastrální území celkem v kat.
území

poèet mužù
vèetnì dìtí

poèet žen
vèetnì dìtí

Prosek

Støížkov

Libeò

Vysoèany

Hloubìtín

Hrdloøezy

Malešice

CELKEM 
v MÈ Praha 9 51 04424 084 26 960

8 294

5 619

4 315

5 351

256

11

242

9 186

6 597

4 789

5 823

279

13

269

17 480

12 216

 9 104

11 174

535

  24

  511

Obyvatelstvo MÈ Praha 9 - statistika 
Poèet obyvatel k 10. 12. 2007

Ze slavnostního  vítání obèánkù (snímek z ledna 2008)

Poèet narozených dìtí v MÈ 
v roce 2007............................298

Poèet obyvatel pøistìhovaných 
do MÈ v roce 2007.............1 190

Tradice vítání obèánkù žije na zdejší radnici už nìkolik 
desítek let. Radní Adam Vážanský pøedává rodièùm 
malou pozornost na památku. (Snímek z ledna 2008)

Stejnì tradiènì Mìstská èást Praha 9 pamatuje na se-
niory. František Frühauf pøi oslavì 101. narozenin.
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Ing. Jan Jarolím

Pøání do nového roku
(Slovo starosty, èasopis Devítka, leden 2007)

Ing. Jan Jarolím se stal starostou Mìstské èásti 
Praha 9 po volbách v roce 2006. Pøedtím byl po tøi 
volební zástupcem starosty MÈ Praha 9. Narodil se 
21.øíjna 1946 v Praze, støední vzdìlání (SVVŠ) 
ukonèil maturitou v Praze - Modøanech v roce 1965. 
Následovalo studium na Matematicko-fyzikální 
fakultì UK v Praze (1965-1968), po té pøešel na 
Vyso-kou školu zemìdìlskou v Praze  Suchdole, 
kde stu-doval obor meliorace a bioinženýrství. 
Studium VŠZ dokonèil v roce 1973 a byl promován 
inženýrem. V následujících letech (1976-78) post-
graduálnì studoval na Pøírodovìdecké fakultì UK 
obor Ochrana a tvorba pøírodního prostøedí. V roce 
1978 absolvoval dvoumìsíèní hydrologický kurz 
UNESCO v Moskvì. 
Od roku 1973 pracoval v Èeském hydrometeoro-
logickém ústavu, od roku 1984 ve Výzkumném 
ústavu místního hospodáøství se specializací na 
odpadové hospodáøství a technizaci veøejnì pro-
spìšných služeb. V letech 1990-92 pùsobil ve Fede-
rálním výboru pro životní prostøedí ÈSFR (byl 
poradcem námìstka ministra), kde se v roce 1992 
stal øeditelem Odboru ekologické politiky. Po roz-
padu federace pracoval rok v soukromém sektoru 
jako ekologický poradce firmy EMO. Od roku 1994 
se vìnuje  komunální politice.
Publikoval øadu odborných èlánkù z oboru 
hydrologie a je autorem øady projektù ve Výzkum-
ném ústavu místního hospodáøství (napø. Matema-
tické metody zpracování rozborù tuhého komunál-
ního odpadu). 
Je pøedsedou Èeského spolku pro péèi o životní 
prostøedí a èlenem EFAEP (Evropská federace profesionálních organizací v oblasti ochrany 
životního prostøedí).
Ing. Jan Jarolím je ženatý, má dvì dospìlé dìti, dceru a syna. Jeho zálibou je problematika 
životního prostøedí, pøíroda, cestování, zahrádkaøení (skalnièky), vysokohorská turistika a 
lyžování.

Milí spoluobèané, na zaèátku nového roku nás èeká nìkolik dùležitých úkolù. Vesmìs se 
jedná o vìci, které vždy stojí v popøedí i Vašeho zájmu. Bezpochyby k nim patøí schválení 
nového rozpoètu Prahy 9, který poèítá s mnoha projekty pro zvýšení kvality života v naší 
mìstské èásti. Mùžeme se tak spoleènì tìšit na novou pìší zónu v Jablonecké ulici nebo na 
dìtské dopravní høištì v areálu ZŠ Litvínovská. Významným krokem bude také zavedení 
Internetu zdarma pro obèany Prahy 9. Budeme se snažit, abyste se již na konci prvního 
ètvrtletí tohoto roku mohli pøipojit zdarma kupøíkladu na portály veøejné správy, vyplnit zde 
potøebné formuláøe anebo pøímo komunikovat s úøadem. Stálým tématem je také 
bezpeènost. Z nedávných zpráv o pùsobení pedofila v okolí naší mìstské èásti jasnì plyne 
potøeba zefektivnit komunikaci mezi všemi složkami státní správy i samosprávy. Snad vás 
potìší, že na Praze 9 umíme reagovat rychle - ihned poté, co se k nám tyto zprávy dostaly, jsme 
napøíklad posílili hlídky Mìstské policie v okolí škol. Dìkuji Vám za dùvìru a pøeji Vám 
krásný a bezpeèný rok 2007 plný splnìných pøání. 

Starosta mìstské èásti Praha 9

Ing. Jan Jarolím, starosta Mìstské èásti Praha 9
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MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 9

Zastupitelstvo a rada Mìstské èásti Praha 9

Mìstská èást Praha 9 vstoupila do roku 2007 v témìø úplnì novém složení zastupitelstva. Ve 
volbách, které se uskuteènily 20. a 21. øíjna 2006 se vítìzem 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Mìstské èásti 
Praha 9 ve dnech  20. a 21. 10. 2006 

(zdroj: ÈSÚ)

komunálních voleb v drtivé 
vìtšinì pražských mìstských èástí stala Obèanská demokratická strana. Také na radnici 
Prahy 9 obsadí vìtšinu køesel pravicoví kandidáti. ODS získala v zastupitelstvu mìstské èásti 
Praha 9 celkem dvacet mandátù. Novým starostou byl zvolen Jan Jarolím a byla obmìnìna i 
Rada MÈ. 
O nìco hùøe než ODS dopadla Èeská strana sociálnì demokratická, která získala šest 
mandátù, což je zhruba dvacet procent z balíku pøepoètených hlasù. Novì je zastoupena 
Strana zelených, která obdržela dva mandáty a je zastoupena bývalým a opìtovnì zvoleným 
zastupitelem (a místostarostou) Zdeòkem Davídkem a zastupitelkou Janou Davídkovou. 
Komunistická strana Èech a Moravy bude pro pøíští ètyøi roky volebního období do roku 2010 
zastoupena pouze jedním zastupitelem, a to Vratislavem Krejbichem, který bude souèasnì 
zastávat funkci místopøedsedy kontrolního výboru zastupitelstva mìstské èásti. I Rada 
mìstské èásti má své nové tváøe a došlo také ke zmìnì na postu starosty. Tím byl rozhodnutím 
zastupitelstva zvolen døívìjší místostarosta Jan Jarolím (ODS) a pro další období pøevzal 
funkci po Vladimíru Øihákovi, který již nekandidoval. Na pozici místostarosty se novì 
objevila Eva Gorèíková (ODS), která døíve dlouhodobì pùsobila v zastupitelstvu, Jaroslav 
Tomšù (ODS) a Zdenìk Davídek (SZ).
I když ze strany ÈSSD zaznìl hlas, že ODS spolu se Zelenými uzavøela tzv. „smlouvu o 
spolupráci“ a tak si rada a zastupitelstvo složené pøevážnì z èlenù ODS bude moci odhlasovat 
vše bez diskuse s opozicí, zdá se, že praxe bude jiná. Nový starosta a lidé z ODS slibují, že 
komunikace s opozicí bude probíhat. „Je samozøejmé, že budeme veškeré zásadní kroky 
konzultovat s opozicí,“ uvedl starosta Jan Jarolím. Pro tyto situace je v Praze 9 také dodržen 
zvyk, že kontrolní mechanismy jsou v ruce opozice. Napøíklad pøedsedou Kontrolní komise je 
èlen ÈSSD a jejím místopøedsedou pak zastupitel zvolený za komunisty. 
(èasopis Devítka, è.12/2006  upravil DK)
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Zastupitelstvo MÈ Praha 9 pro volební
 období 2006 - 2010

èlen Komise 
bezpeènostní RMÈ P9

Ing. JAN JAROLÍM /ODS/ 
Starosta mìstské èásti Praha 9, èlen RMÈ P9, èlen Komise výstavby a úz. rozvoje RMÈ P9, 
èlen Komise životního prostøedí a dopravy RMÈ P9 
Ing. arch. JAROSLAV TOMŠÙ /ODS/
Zástupce starosty MÈ Praha 9 pro oblast majetku, územního rozvoje a výstavby, èlen RMÈ 
P9, èlen Komise výstavby a úz. rozvoje RMÈ P9, èlen Komise život.prostøedí a dopravu RMÈ 
P9 
Mgr. EVA GORÈÍKOVÁ /ODS/
Zástupce starosty MÈ Praha 9 pro oblast sociálních vìcí, zdravotnictví, protidrogové 
problematiky a hospodaøení s byty, èlen RMÈ P9, èlen Komise bytové RMÈ P9, èlen Komise 
sociálnì zdravotní RMÈ P9 
Ing. ZDENÌK DAVÍDEK /nestr./
Zástupce starosty MÈ Praha 9 pro oblast financí a ekonomiky školství, životního prostøedí a 
dopravy, èlen RMÈ P9, èlen Komise život. prostø. a dopravy RMÈ P9, èlen Komise školské 
RMÈ P9, èlen Komise informatiky RMÈ P9, èlen Komise rozpoètové RMÈ P9 
Bc. ADAM VÁŽANSKÝ /ODS/
Uvolnìný èlen RMÈ P9 pro oblast prevence kriminality a bezpeènostní problematiky, 
volnoèasových aktivit dìtí a mládeže, kultury a sportu a pøedsedy Redakèní rady Devítky, 
èlen RMÈ P9, èlen Komise protidrogové RMÈ P9, èlen Komise bezpeènostní RMÈ P9, èlen 
Komise kultury a sportu RMÈ P9 
Bc. TOMÁŠ PORTLíK /ODS/
Uvolnìný pøedseda Rozpoètové komise RMÈ P9, èlen RMÈ P9, místopøedseda Finanèního 
výboru ZMÈ P9, místopøedseda Komise protidrogové RMÈ P9, èlen Komise informatiky 
RMÈ P9 
JUDr. PETR ANDÌL /ODS/
èlen RMÈ P9, èlen Kontrolního výboru ZMÈ P9, místopøedseda Komise výstavby a územního 
rozvoje RMÈ P9
TOMÁŠ HOLEÈEK /ODS/
èlen RMÈ P9, pøedseda Finanèního výboru ZMÈ P9, místopøedseda Komise rozpoètové RMÈ 
P9 
Ing. JAROMÍR VÁÒA /ODS/
èlen RMÈ P9, pøedseda Komise život.prostøedí a dopravu RMÈ P9, èlen Komise výstavby a 
územního rozvoje RMÈ P9, èlen Komise rozpoètové RMÈ P9
JAN VÁÒA /ODS/
pøedseda Komise informatiky RMÈ P9, èlen Komise kultury a sportu RMÈ P9 
Mgr. VLADISLAV DYKAST /ODS/, od 24.4. 2007 PaedDr. TA�JANA HORKÁ  /ODS/
èlen Komise školské RMÈ P9
Ing. LUBOŠ HAVRÁNEK /ODS/
pøedseda Komise bytové RMÈ P9, místopøedseda Komise životního prostøedí a dopravy RMÈ 
P9, místopøedseda Komise informatiky RMÈ P9 
MIROSLAV VOJTÍŠEK /ODS/
pøedseda Komise bezpeènostní RMÈ P9, èlen Komise kultury a sportu RMÈ P9, èlen Komise 
bytové RMÈ P9, 
Mgr. BARBORA HEJDOVÁ /ODS/
pøedseda Komise protidrogové RMÈ P9, èlen Kontrolního výboru ZMÈ P9, èlen Komise 
sociálnì zdravotní RMÈ P9 
Ing. VLASTIMIL HOUFEK /ODS/
pøedseda Komise výstavby a územního rozvoje RMÈ P9, èlen Komise životního prostøedí a 
dopravy RMÈ P9 
JANA JELÍNKOVÁ /ODS/
pøedseda Komise kultury a sportu RMÈ P9, èlen Komise výstavby a územního rozvoje RMÈ 
P9, èlen Komise životního prostøedí a dopravy RMÈ P9 
LENKA VOJTÌCHOVÁ /ODS/
èlenka Komise životního prostøedí a dopravy
MICHAL JAGELKA /ODS/, od 20.11. 2007 Ing. VLADIMÍR ZEDNÍK /ODS/, 

JUDr. JIØÍ STRÁNSKÝ /ODS/
èlen Komise protidrogové RMÈ P9
Mgr. MARTIN KULÍÈEK /ODS/
místopøedseda Komise bezpeènostní RMÈ P9, èlen Komise sociálnì zdravotní RMÈ P9, èlen 
Komise školské RMÈ P9
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Mgr. ALENA FIMANOVÁ /ODS/
èlen Komise výstavby a úz. rozvoje RMÈ P9, místopøedsedkynì Komise školské RMÈ P9 
Mgr. VÌRA ÈÁPOVÁ /ÈSSD/ 
èlen Komise sociálnì zdravotní RMÈ P9, èlen Komise protidrogové RMÈ P9 
Ing. JAN POKORNÝ /ÈSSD/
pøedseda Kontrolního výboru ZMÈ P9, èlen Komise výstavby a územ. rozvoje RMÈ P9, èlen 
Komise bytové RMÈ P9, èlen Komise bezpeènostní RMÈ P9, èlen Komise školské RMÈ P9 
Ing. JAN ŠTROF /ÈSSD/
èlen Finanèního výboru ZMÈ P9, èlen Komise kultury sportu RMÈ P9, èlen Komise 
informatiky RMÈ P9 , èlen Komise školské RMÈ P9
Ing. MARTIN ŠKODA /ÈSSD/ 
pøedseda Komise školské RMÈ P9, èlen Finanèního výboru ZMÈ P9, èlen Komise kultury a 
sportu RMÈ P9, èlen Komise rozpoètové RMÈ P9 
JUDR. GEJZA KARVAI /ÈSSD/
èlen Komise životního prostøedí a dopravy RMÈ P9, èlen Komise bezpeènostní RMÈ P9 
ZDEòKA ŠKRÉTOVÁ /ÈSSD/
pøedseda Komise sociálnì zdravotní RMÈ P9, místopøedsedkynì Komise bytové RMÈ P9, 
Ing. JANA DAVÍDKOVÁ /SZ/
èlen Finanèního výboru ZMÈ P9, èlen Kontrolního výboru ZMÈ P9, èlen Komise výstavby a 
územního rozvoje RMÈ P9 
Ing. VRATISLAV KREJBICH /KSÈM/
místopøedseda Kontrolního výb.  ZMÈ P9, èlen Komise výstavby a územního rozvoje RMÈ P9 

Výbory zastupitelstva MÈ

Rada pro volební období 2006 - 2010

JAN JAROLÍM (ODS)Starosta mìstské èásti 
Praha 9,èlen rady mìstské èásti Praha 9
JAROSLAV TOMŠÙ (ODS) Zástupce starosty 
MÈ Praha 9 pro oblast majetku, územního 
rozvoje a výstavby, èlen rady mìstské èásti 
Praha 9
EVA GORÈÍKOVÁ (ODS) Zástupce starosty MÈ 
Praha 9  pro oblast  sociá lních vìcí ,  
zdravotnictví, protidrogové problematiky a 
hospodaøení s byty, èlen rady mìstské èásti 
Praha 9
ZDENÌK DAVÍDEK (SZ) Zástupce starosty MÈ 
Praha 9 pro oblast financí a ekonomiky školství, 
životního prostøedí a dopravy, èlen rady 
mìstské èásti Praha 9.
ADAM VÁŽANSKÝ (ODS) Uvolnìný èlen rady 
mìstské èásti Praha 9 pro oblast prevence 
kriminality a bezpeènostní problematiky, 
volnoèasových aktivit dìtí a mládeže, kultury a 
sportu a pøedsedy Redakèní rady Devítky.

FINANÈNÍ VÝBOR ZMÈ PRAHA 9

Pøedseda výboru: TOMÁŠ HOLEÈEK 
Místopøedseda:  Bc. TOMÁŠ PORTLÍK
Èlenové  výboru: ING. JAN ŠTROF, ING. MARTIN ŠKODA, ING. JANA DAVÍDKOVÁ
Tajemník výboru: ING. BOHUMIL VÁÒA 

KONTROLNÍ VÝBOR ZMÈ PRAHA 9

Pøedseda výboru: Ing. JAN POKORNÝ
Místopøedseda výboru: Ing. VRATISLAV KREJBICH
Èlenové výboru: Ing. JANA DAVÍDKOVÁ, Mgr. BARBORA HEJDOVÁ, JUDr. PETR ANDÌL
Tajemník výboru: BOHUSLAV ZELENKA 

MÈ Praha 9 
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TOMÁŠ PORTLÍK (ODS)
Uvolnìný pøedseda Rozpoètové komise rady 
mìstské èásti Praha 9, místopøedseda 
Finanèního výboru zastupitelstva
PETR ANDÌL (ODS)
èlen rady mìstské èásti Praha 9,èlen 
Kontrolního výboru zastupitelstva
TOMÁŠ HOLEÈEK (ODS)
Èlen rady mìstské èásti Praha 9, pøedseda 
Finanèního výboru zastupitelstva 
JAROMÍR VÁÒA (ODS), èlen rady mìstské 
èásti Praha 9

Komise Rady MÈ Praha 9

KOMISE ROZPOÈTOVÁ

Vyjadøuje se k návrhu rozpoètu pro bìžný kalendáøní rok a rozborùm hospodaøení. Podává 
stanovisko k finanènímu zajištìní všech investièních akcí v rámci schvalování rozpoètu 
mìstské èásti. Zpracovává koneèné stanovisko k žádostem o grant na základì dílèích 
stanovisek ostatních komisí. 
Pøedseda komise:  TOMÁŠ PORTLíK
Místopøedseda  TOMÁŠ HOLEÈEK
Èlenové:  ZDENÌK DAVÍDEK, JAROMÍR VÁÒA, MARTIN ŠKODA
Tajemník komise:   STANISLAVA TÙMOVÁ

KOMISE BYTOVÁ

Posuzuje jednotlivé žádosti o øešení bytové situace obèanù. Doporuèuje dle „Zásad 
pronajímání bytù v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy  svìøených MÈ Praha 9 ze sociiálnì 
zdravotních dùvodù“ vybrané žadatele k øešení. Posuzuje žádosti o výjimku ze „Zásad“ a 
doporuèuje Radì návrh øešení.
Pøedseda komise:  MICHAL JAGELKA, od 24.9. 2007 ING. LUBOŠ HAVRÁNEK 
Místopøedseda:  ZDEÒKA ŠKRÉTOVÁ
Èlenové: MIROSLAV VOJTÍŠEK, EVA GORÈÍKOVÁ,  JAN POKORNÝ
Tajemník komise: HELENA NEDVÌDOVÁ

KOMISE SOCIÁLNÌ ZDRAVOTNÍ

Vydává doporuèující stanoviska v oblasti samostatné pùsobnosti k problematice sociální a 
zdravotní. Pøedkládá Radì iniciativní návrhy týkající se rozvoje oblasti sociálních vìcí a 
zdravotnictví a øešení problémù v nich. Vyøizuje podání obèanù v sociálních a zdravotních 
záležitostech adresovaná komisi.
Pøedseda komise:  ZDEÒKA ŠKRÉTOVÁ
Místopøedseda:  BARBORA HEJDOVÁ
Èlenové: EVA GORÈÍKOVÁ, MARTIN KULÍÈEK, VÌRA ÈÁPOVÁ
Tajemník komise:  VLADIMÍRA VOKURKOVÁ

KOMISE KULTURY A SPORTU

Komise kultury a sportu rady MÈ Praha 9 má na starosti kulturní a sportovní dìní v mìstské 
èásti. V oblasti kultury vypracuje komise spoleènì s OKD Gong studii rozvoje tohoto 
kulturního stánku. Nadále pokraèuje ve spolupráci a podpoøe organizací, které pùsobí v Praze 
9 v oblasti sportu. Do kompetence rovnìž spadá volný èas mládeže, v tomto smìru se snaží o 
podporu všech organizací pùsobících v mìstské èásti v dané oblasti. 
Pøedseda komise:  JANA JELÍNKOVÁ
Místopøedseda:  MICHAL JAGELKA, od 6.11. 2007 MARTIN ŠKODA
Èlenové:  ADAM VÁŽANSKÝ, JAN VÁÒA, VLADIMÍR ZEDNÍK, MIROSLAV VOJTÍŠEK, 
JAN ŠTROF
Tajemník komise:  JITKA DUCHKOVÁ
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KOMISE  ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A DOPRAVY

Posuzuje zámìry v oblasti životního prostøedí a dopravy zasahující území Prahy 9 a vydává k 
nim doporuèující stanoviska. Pøedkládá iniciativní návrhy zamìøené na oblast rozvoje 
ochrany a tvorby životního prostøedí a dopravy a na øešení problémù v této oblasti. 
Pøedseda komise:  JAROMÍR VÁÒA 
Místopøedseda:  LUBOŠ HAVRÁNEK
Èlenové:  JAN JAROLÍM, JAROSLAV TOMŠÙ, VLASTIMIL HOUFEK, ZDENÌK DAVÍDEK, 
JANA JELÍNKOVÁ, GEJZA KARVAI
Tajemník komise:  VOJTÌCH ŠIMÁÈEK

KOMISE BEZPEÈNOSTNÍ 

Vytváøí koncepci vazeb mezi mìstskou èástí, Mìstskou policií a Policií ÈR a zpracovává 
pøípravu a program prevence kriminality. Zajiš�uje pøenášení informací ze strany mìstské 
èásti o problémech a konkrétním porušování zákona na Policii ÈR a mìstskou policii vèetnì 
zpìtné vazby.
Pøedseda komise:  MIROSLAV VOJTÍŠEK 
Místopøedseda:  MARTIN KULÍÈEK
Èlenové:  ADAM VÁŽANSKÝ, MICHAL JAGELKA, od 4.12. 2007 VLADIMÍR ZEDNÍK, 
GEJZA KARVAI, JAN POKORNÝ
Tajemník komise:  JAN POUPÌ

KOMISE PROTIDROGOVÁ

Soustøeïuje, projednává a pøedkládá radì informace pro tvorbu a uplatòování jednotné 
protidrogové politiky a koordinuje plnìní úkolù vyplývajících z této koncepce. Schvaluje 
rozdìlení finanèních prostøedkù na protidrogovou politiku. Vyjadøuje se k žádostem o granty 
MÈ Praha 9 v oblasti protidrogové.
Pøedseda komise:  BARBORA HEJDOVÁ 
Místopøedseda:  TOMÁŠ PORTLÍK
Èlenové:  ADAM VÁŽANSKÝ, JIØÍ STRÁNSKÝ, VÌRA ÈÁPOVÁ
Tajemník komise:  TOMÁŠ KLÍMA

KOMISE ŠKOLSKÁ

Posuzuje využití škol a školských zaøízení zøízených mìstskou èástí. Projednává financování 
škol a školských zaøízení zøízených MÈ Praha 9. Navrhuje výši odmìn øeditelùm škol a 
školských zaøízení v pùsobnosti Prahy 9.
Pøedseda komise:  MARTIN ŠKODA 
Místopøedseda:  ALENA FIMANOVÁ
Èlenové:  ZDENÌK DAVÍDEK, MARTIN KULÍÈEK, JAN ŠTROF, TA�JANA HORKÁ
Tajemník komise:  HELENA POŠTULKOVÁ

KOMISE VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Posuzuje zámìry v oblasti samostatné pùsobnosti ve vìcech územního plánu a stavebního 
rozvoje území a vydává k nim doporuèující stanoviska. Pøedkládá radì návrhy zamìøené na 
rozvoj v oblasti územního plánování a výstavby a na øešení problémù v této oblasti. 
Pøedseda komise:  VLASTIMIL HOUFEK 
Místopøedseda:  PETR ANDÌL
Èlenové:  JAN JAROLÍM, JAROSLAV TOMŠÙ, JANA DAVÍDKOVÁ, JANA JELÍNKOVÁ, 
VRATISLAV KREJBICH, ALENA FIMANOVÁ, JAN POKORNÝ, JAROMÍR VÁÒA
Tajemník komise:  KVÌTA KUBEŠOVÁ

KOMISE INFORMATIKY

Je poradním orgánem rady pro oblast informaèních technologií (IT). Zpracovává podnìty 
obèanù a úkoly zadané radou na poli IT. Komise provádí audit a navrhuje pøípadnou optima-
lizaci chodu úøadu na poli IT. Navrhuje kroky k optimalizaci internetové sítì na území Prahy 9 
a jejího plnohodnotného využití obèany mìstské èásti ke komunikaci s úøadem.
Pøedseda komise:  JAN VÁÒA 
Místopøedseda:  LUBOŠ HAVRÁNEK
Èlenové: TOMÁŠ PORTLÍK, JAN ŠTROF, ZDENÌK DAVÍDEK 
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Programové prohlášení Rady mìstské èásti Praha 9

Volební období 2006 - 2007

Programové prohlášení vychází z volebních programù Obèanské demokratické strany a 
Strany zelených doplnìné o podnìty ze široké veøejnosti. Volební programy vytváøejí spo-
leèný základ pro naplnìní programového prohlášení Rady mìstské èásti Praha 9.
Mìstská èást Praha 9 je nedílnou souèástí hlavního mìsta Prahy s dynamickou  perspektivou 
dalšího rozvoje. Z urbanistického hlediska náleží k moderním mìstským èástem s velkým 
rozvojovým potenciálem, který musí sledovat a respektovat spoleèné zájmy našich obyvatel. 
Tomuto cíli podøídíme své spoleèné úsilí.
Zvláštní dùraz budeme klást na revitalizaci uvolnìných prùmyslových areálù ve Vysoèanech 
a urbanizaci zanedbaných rozvojových ploch na Støížkovì s dùraznou ochranou  životního 
prostøedí a mìstské zelenì. Cílem programového prohlášení je urèit priority v jednotlivých 
oblastech a stanovit zásadní úkoly pro volební období 2006 - 2010.
 
I. Otevøená radnice -  služba obèanùm

· Portál Prahy 9 -.základní informaèní kanál pro 
informovanost obèanù a otevøenost radnice 

· Zvýšení dostupnosti informace - bezplatný inter-
net veøejné správy pro všechny

· Efektivní, ekonomické a ohleduplné fungování 
úøadu vùèi obèanùm s maximálním využitím 
moderních komunikaèních technologií 

· Vzájemná komunikace mezi obèany a samo-
správou formou anket vèetnì veøejného projed-
nání zásadních rozvojových programù dle 
principu, že obèan má rozhodovat i po volbách

· Devítka jako periodikum veøejné služby pro 
každého

II. Hospodaøení

· Vyrovnaný rozpoèet  a maximální hospodárnost 
v nakládání s rozpoètovými prostøedky 

· Financování rozvojových projektù z evropských 
fondù

· Úèelné hospodaøení s obecním majetkem
· Pøevod majetku od státu a hlavního mìsta do 

majetku naší mìstské èásti
· Projekty pasivních a nízkoenergetických staveb obèanské vybavenosti (napø. mateøských 

škol)
· Spoleèné projekty se soukromými investory vèetnì PPP (Public  Private  Partnership)

III. Životní prostøedí

· Pokraèování naplánované rekonstrukce dìtských høiš� a veøejnì pøístupných sportoviš� 
pro širokou veøejnost

· Rychlá a dùsledná obnova zelenì na plochách dotèených výstavbou
· Pasportizace ekosystému na Praze 9
· Dùsledné prosazování povinnosti náhradních výsadeb za zeleò, která ustoupí výstavbì 
· Zkvalitnìní stávajících ploch zelenì vèetnì vnitroblokù (,,od rumiš� k parkùm“)
· Rozšíøení sítì cyklostezek podle zpracovaného ,,Generelu“
· Revitalizace Parku Klíèov  a Parku pøátelství vèetnì Vodní kaskády 
· Zpøístupnìní Proseckých skal veøejnosti 
· Podpora rozšiøování zelených veøejných prostranství jako míst pro odpoèinek a setkávání 

IV. Doprava

· Zklidnìní provozu na frekventovaných komunikacích - dle ulice Sokolovské
· Snížení deficitu parkovacích míst - ve spolupráci s obèanskými iniciativami a s využitím 

prostøedkù EU 
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V prùbìhu roku 2007 bylo zprovoznìno 22 vysílaèù 
nekomerèní šítì Praha9.net
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· Podpora hledání náhradního øešení za odmítnutou variantu Vysoèanské radiály
· Rozšíøení poètu obytných zón v zájmu zklidnìní dopravy
· Dokonèení chybìjících èástí køižovatky „Balabenka“ v rámci výstavby vnitøního  okruhu
· Urychlení výstavby plánovaného ramene mimoúrovòové køižovatky ulic Vysoèanské a 

Liberecké 
· Racionálnìjší systém dopravy a dobrou dopravní dostupnost i pro lokality vzdálenìjší od 

stanic metra
· Prosazování urychlené výstavbu obchvatù 
· Podpora programù zklidòování dopravy 

V. Bezpeènost a ochrana obèanù

· Rozšíøení stávajícího kamerového systému v zájmu zvýšení bezpeènosti a ochrany veøejné-
ho prostoru

· Bezpeèí na pøechodech pro chodce - další dopravnì bezpeènostní opatøení a stavební úpra-
vy

· Spolupráce s Mìstskou policií a obèanskými iniciativami  nejen pøi sbìru použitých injek-
èních støíkaèek

· Podpora preventivních protidrogových programù 
· Podpora terénních programù, øešících problematiku bezdomovcù, a drogové závislosti

VI. Výstavba a rozvoj území

· Podpora výstavby nových bytù - vèetnì 
soukromých investorù

· Tlak na rychlé dokonèení stavebních 
zámìrù ve stávajících obytných 
ètvrtích v zájmu klidného a zdravého 
bydlení

· Všestranná podpora aktivních inves-
torù uskuteèòujících projekty revitali-
zace v lokalitách zaniklých prùmyslo-
vých podnikù („brownfields“)

· Realizace projektù financovaných z 
fondù EU

· Podpora pøípravy nového územního  
plánu s dùrazem na zeleò a rozvoj 
všech èástí Prahy 9 i všech oblastí 
života v ní

VII. Bydlení

· Dopracování Koncepce bytové politiky 
jak ve vztahu k prodeji bytù, tak k 
jejich pronájmu 

· Zvýšení ceny nájmu za úèelem  
zkvalitnìní bydlení v bytech Mìstské 
èásti

· Uvolnìní bytù pro slušné obèany 
dùsledným uplatòováním zákonných 
p r o s t ø e d k ù  p r o t i  n e p l a t i è ù m  
nájemného a proti spekulativnímu 
chování nìkterých nájemníkù

· Podpora investorù pøi výstavbì 
nových bytù 

VIII. Vzdìlání, kultura, sport, 
volný èas mládeže

· Rozšíøení mateøských a základních 
škol podle potøeb zvìtšující se 
populace

· Zvýšení kapacit mateøských a základ- 

Realizace bytového projektu Nový vinohrad v Kovanecké ulici byla
 zkolaudována v èervenci 2007

Den dìtí v Parku Podviní
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ních škol v rozvojových lokalitách Prahy 9
· Podpora rozvoje volnoèasových aktivit dìtí a mládeže  kroužkù, turistických oddílù, center 

volného èasu a dalších forem mimoškolní práce s dìtmi 
· Podpora školních soutìžních projektù
· Podpora sportovních klubù, skautských organizací a dalších organizací pro mládež
· Podpora a rozvíjení místní kultury a tradic (Svatováclavská pou�, Prosecké máje, radnièní 

koncerty,  dny seniorù)
· Vedle tradièních kulturních akcí v Parku Podviní a Parku pøátelství podpora dalších 

projektù, vèetnì alternativních
· Celoživotní vzdìlávání a široký prostor pro uplatnìní inovativních pøístupù ke vzdìlání 

vèetnì ekologické výchovy
· Základní školství s využitím moderních technologií a uèebních metod

IX. Zdravotnictví a sociální péèe

· Dostupná a kvalitní zdravotní péèe vèetnì Lékaøské služby první pomoci, rozvoj a spe-
cializace zdravotnických zaøízení dle potøeb našich obèanù

· Všestranná podpora provozu Záchranné služby v Poliklinice Prosek
· Péèe o seniory nejen v Domovì seniorù a novì postaveném Domì s peèovatelskou službou v 

Nových Vysoèanech, která jim zajistí kvalitu života ve stáøí
· Podpora  programù zdravotní prevence
· Podpora azylového domu Acorus, chránìného bydlení nadace Duha a dalších nestátních 

charitativních organizací zejména formou grantù
· Komunitní plánování sociálních služeb - zvýšení podílu obèanù na rozhodovacím procesu
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Návštìva prezidenta republiky Václava Klause             
v Mìstské èásti Praha 9 dne 3. 5. 2007

Program návštìvy prezidentského páru v Mìstské èásti Praha 9
08:20 pøíjezd øeditele Protokolu KPR k radnici MÈ Praha 9 (Sokolovská 324)
08:45 pøíjezd èlenù dopro-

vodu prezidentského 
páru k Vysoèanské 
radnici (Sokolovská 
324)

09:00 pøíjezd preziden-
ta republiky a pa-
ní Livie Klausové 
k Vysoèanské rad-
nici (Sokolovská 
324, k hlavnímu 
vchodu)

pøed budovou prezident-
ský pár vítají:
Jan Jarolím, starosta 
Mìstské èásti  a paní 
Helena Jarolímová, man-
želka starosty 
prezidentský pár pøechází 
v doprovodu starosty a 
paní Jarolímové hlavním 
vchodem do budovy rad-
nice, kde je pøes foyer uveden do Informaèního centra (prùvodní slovo starosty MÈ)
ve foyer vítají mažoretky 
pøesun do 2. patra, do Zasedací místnosti Rady mìsta (k dispozici výtah; èlenové 
doprovodu po schodišti)

09:05 setkání se èleny Rady mìsta a 
zástupci Parlamentu ÈR

(Zasedací místnost Rady mìsta)
prùbìh setkání:
1) pøedstavení pøítomných 

prezidentskému páru (pøedstavuje starosta MÈ)
2) krátká diskuze
3) seznámení se s plánem rozvoje MÈ 

(prùvodní slovo místostarosty J.Tomšù)
setkání se za MÈ zúèastnili:
Jan Jarolím, starosta Mìstské èásti 
Helena Jarolímová, manželka starosty 
Tomáš Kladívko, poslanec, PS PÈR
Josef Pavlata, senátor, Senát PÈR
Jaroslav Tomšù, zástupce starosty MÈ
Eva Gorèíková, zástupkynì starosty MÈ 
Zdenìk Davídek, zástupce starosty MÈ 
Adam Vážanský, èlen Rady MÈ  
Tomáš Portlík, èlen Rady MÈ
Tomáš Holeèek, èlen Rady MÈ
Petr Andìl, èlen Rady MÈ
Jaromír Váòa, èlen Rady MÈ
Leoš Toman, tajemník úøadu MÈ Praha 9

Vzhledem k závažnosti této události cituji celý podrobný protokolární program (minutov-
ník) návštìvy prezidenta republiky v MÈ Praha 9 i se jmény všech, kdo se návštìvy a jed-
notlivých setkání pøímo úèastnili.

Událost roku 2007

Starosta MÈ Praha 9 vítá prezidenta republiky Václava Klause s chotí 

Starosta Jan Jarolím provází prezidenta republiky radnicí
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09:20 setkání prezidenta republiky a paní Livie Klausové se èleny Rady  a 
zastupiteli Mìstské èásti Praha 9 a zamìstnanci radnice (Obøadní 
síò)

prùbìh setkání:
1) pøivítání hostù starostou 

J.Jarolímem (pøedstavení 
MÈ a programu dne)

2) pozdrav prezidenta republiky 
pøítomným

3) diskuse
4) závìreèné slovo starosty 
5) hudební vystoupení: 

(Jindøich Feld: „Scherzino“)  
hrají žáci ZUŠ

6) plaketa; pøedává starosta)
7) podpis Pamìtní knihy Mìst-

ské èásti prezidentem repub-
liky a paní Livií Klausovou 

8) pøedání daru prezidentské-
mu páru starostou 

setkání se za MÈ úèastní:
Jan Jarolím, starosta 
Helena Jarolímová, manželka 
starosty
Tomáš Kladívko, poslanec, PS PÈR
Josef Pavlata, senátor, Senát PÈR
Jaroslav Tomšù,  zástupce starosty MÈ
Eva Gorèíková, zástupkynì starosty MÈ
Zdenìk Davídek, zástupce starosty MÈ
Adam Vážanský, èlen Rady MÈ 
Tomáš Portlík, èlen Rady MÈ
Tomáš Holeèek, èlen Rady MÈ
Petr Andìl, èlen Rady MÈ
Jaromír Váòa, èlen Rady MÈ
Leoš Toman, tajemník úøadu MÈ Praha 9
èlenové Zastupitelstva MÈ:
Alena Fimanová, Zdeòka Škrétová, Vìra  Èápová, Jana Davídková, Barbora 
Hejdová, Vlastimil Houfek, Lenka Vojtìchová, Jana  Jelínková, Vratislav  Krejbich, 
Miroslav Vojtíšek, Jan Pokorný, Jan Váòa, Ta�jana Horká, Luboš Havránek, Martin 
Škoda, Michal Jagelka, Jiøí Stránský, Tomáš Holeèek, Martin Kulíèek, Jan  Štrof, 
Gejza Karvai                                 

vedoucí odborù MÚ:
Leoš Toman, Václav Vanìk, 
Eva Geletová, Ludvík Cztiltal, 
Jan Šíba, Helena Kvaèková, 
Michaela Žáèková, Bohuslav 
Zelenka, Jarmila Èervenková, 
Oldøich Fiala, Josef Pøíplata

09:55 konec setkání
prezidentský pár pøechází v do-
provodu starosty po slavnost-
ním schodišti k východu z úøa-
du (èlenové doprovodu násle-
dují) 
krátká zastávka u busty T.G. 
Masaryka a E.Kolbena v prv-
ním patøe

10:00 odjezd od radnice

10:10 pøíjezd k sídlu tiskár-
ny Reproprint 
(Podìbradská 540)

Místostarosta Jaroslav Tomšù pøedstavil prezidentu Klausovi 
urbanistickou budoucnost mìstské èásti

Václav Klaus pøi podpisu pamìtního zápisu do kroniky Mìstské èásti
Praha 9

40



prezidentský pár vítá: 
Petr Samohýl, jednatel spoleè-
nosti 
návštìva areálu tiskárny
trasa:  výrobní provozy 
(pøedstavení technologií)

10:40 konec návštìvy / 
rozlouèení
odjezd do areálu Nová 
Harfa

10:45 pøíjezd do areálu 
Nová Harfa (Podìb-
radská ulice)

prezidentský pár vítá: Tomáš 
Zanìk, technický øeditel spo-
leènosti Finep
návštìva vybraného bytu 
(novostavby)

11:05 konec návštìvy / 
rozlouèení
odjezd do areálu ÈKD

11:15 pøíjezd do areálu 
ÈKD Nové Energo
(Kleèákova 1947, k 
výrobní hale)

prezidentský pár vítají: Jan 
Musil, gen. øed. ÈKD Praha 
holding a Jan Bartošic, øed. 
ÈKD Nové Energo
návštìva areálu spoleènosti 
(výrobní haly)
trasa: cívkárna, výrobní hala 
(výroba kompresorù a 
elektrických strojù, 
elektromotorù a generátorù) 

11:50 konec návštìvy / 
rozlouèení
odjezd do parku 
Podvinní

12:00 pøíjezd k parku / 
prohlídka areálu  
doprovází starosta 
MÈ

12:10 ukonèení návštìvy / 
odjezd k bobové dráze na 
Proseku

12:20 pøíjezd k areálu bobo-
vé dráhy (Prosecká 
77)

prezidentský pár vítá: 
Jiøí Gelný, øeditel spoleènosti
prohlídka areálu / seznámení se 
s  historií a možností dnešního 
využití
setkání prezidenta republiky se 
zástupci tisku (terasa)

12:40 pracovní obìd 
poøádaný starostou 
MÈ Praha 9 na poèest 
prezidenta republiky a 
paní Livie Klausové
(krytá terasa restaurace 
„Na bobové dráze"

Prezident Václav Klaus na návštìvì tiskárny Reproprint. Zprava doleva:
(první øada) Petr Samohýl, jednatel , Václav Klaus, Jan Jarolím.

Livia Klausová, Václav Klaus a Tomáš Zanìk na terase vybraného bytu
ve vznikajícím sídlišti Nová Harfa

Pøi návštìvì ÈKD Nové Energo Václav Klaus diskutoval s dìlníky
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obìda se úèastní:
prezident republiky
paní Livia Klausová
Jan Jarolím, starosta 
Helena Jarolímová, manželka 
starosty 
Jaroslav Tomšù,  zástupce 
starosty MÈ
Eva Gorèíková, zástupkynì 
starosty MÈ
Zdenìk Davídek, zástupce 
starosty MÈ
Josef Pavlata, senátor, Senát 
PÈR
Tomáš Kladívko, poslanec, PS 
PÈR
Adam Vážanský, èlen Rady MÈ 
Tomáš Portlík, èlen Rady MÈ
Tomáš Holeèek, èlen Rady MÈ
Petr Andìl, èlen Rady MÈ
Jaromír Váòa, èlen Rady MÈ
Leoš Toman, tajemník úøadu 
MÈ Praha 9
Martin Škoda, pøedseda klubu 
ÈSSD
Vratislav Krejbich, ZMÈ P9
Petr Zháòal, generální øeditel 
TNT post
Petr Samohýl, øeditel tiskárny 
Reproprint,
Aleš Hušák, generální øeditel 
Sazka a.s.
Jaroslav Hervert, generální 
øeditel ÈKD DIZ
Jan Toner, generální øeditel 
Montservis
Jan Horal, øeditel hotel Duo
Jiøí Toman, øeditel Odboru 
mìstského investora  Magist-
rátu hl. m. Prahy
Martin Dvoøák, generální 
øeditel Dopravní podnik hl. m. 
Prahy a.s.
Hana Marešová, vdova po 
významném èlenovi 3. odboje
Arnošt Brož, øed. Activa s. r. o.
Jan Musil, generální øeditel 
ÈKD PRAHA HOLDING
Jan Bartošic, øeditel spoleènosti 
ÈKD NOVÉ ENERGO
Ladislav Jakl, tajemník 
prezidenta republiky a øeditel 
Politického odboru KPR
Jindøich Forejt, øeditel 
Protokolu KPR
Petr Mach, poradce prezidenta 
republiky
Libuše Schmidová, tajemnice a 
vedoucí Sekretariátu paní Livie 
Klausové
Martina Biberlová, asistentka 
øeditele Politického odboru 
KPR

Pøed obìdem se Václav Klaus vydal na obhlídku bobové dráhy

Na terase pøed restaurací probìhla krátká a neformální 
tisková konference

Krátký pøípitek pøed obìdem
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SLAVNOSTNÍ MENU:  opeèený tuòák žlutoploutvý, v redukci ze sojové omáèky a shi-
také houbami, maki rolky; consomé s kapkou sherry a zeleninou s domácími nudlemi; Petit 
fours; káva/èaj

14:10 konec obìda / rozlouèení s hosty
odjezd ke Gymnáziu Litomìøická 726

14:20 pøíjezd ke Gymnáziu (Litomìøická ulice 726)
prezidentský pár vítají: Marek Kaufmann, øeditel Gymnázia a zástupce øeditele   
Gymnázia
zástupci studentù pøedají prezidentu republiky a paní Livii Klausové kvìtiny 
prezidentský pár pøechází v doprovodu øeditele do budovy Gymnázia, kde je uveden 
do jídelny v prvním patøe (zde zaujme èestná místa za èelním stolem, spoleènì s 
øeditelem školy, starostou MÈ a paní Jarolímovou)

14:25 setkání prezidenta republiky a paní Livie Klausové se studenty a pe-
dagogy Gymnázia (jídelna)

prùbìh setkání:

1) vystoupení pìvec-
kého sboru gym-
názia

2) pøivítání hostù a 
úvodní slovo sta-
rosty MÈ a øedite-
le Gymnázia M. 
Kaufmanna

3) pozdrav preziden-
ta republiky pøí-
tomným uèitelùm 
a studentùm

4) diskuse 

5) pøedání daru 
prezidentskému 
páru 

15:10 konec setkání / pøesun do tìlocvièny
ukázka tréninku Školy Taekwon-do I.T.F. 

  Dan-Gun, tìlocvièna gymnázia
15:20 rozlouèení

s prezidentským párem se louèí: Marek 
  Kaufmann, øeditel Gymnázia a zást.  øeditele
odjezd od Gymnázia ke stavbì metra Støížkov

15:30 pøíjezd ke stavbì
prezidentský pár vítá: Jiøí Kuba, vedoucí 

  stavby Metrostav a.s.
prohlídka stavby stanice metra Støížkov 

  (vestibul, nástupištì)
15:50 ukonèení návštìvy MÈ Praha 9 / 

rozlouèení
s prezidentským párem se louèí: Jan 
Jarolím, starosta Mìstské èásti a Helena 
Jarolímová, manželka starosty MÈ

Bìhem návštìvy prezidenta republiky bylo starostou  slavnostnì pøedáno usnesení zastu-
pitelstva MÈ Praha 9 Václavu Klausovi o nabytí èestného  obèanství v Praze 9. Prezident re-
publiky a jeho cho� Livia Klausová zároveò podepsali slavnostní pamìtní zápis do této kroni-
ky.

Studenti Gymnázia Litomìøická

Øeditel gymnázia Marek Kaufmann moderuje diskusi
studentù s prezidentem Václavem Klausem
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Mìstská èást Praha 9

udìluje 

ÈESTNÝ OBÈAN

prezidentu republiky

Václavu Klausovi

Jan Jarolím
starosta Mìstské èásti Praha 9

titul

jako projev úcty

V Praze dne 3. kvìtna 2007
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PAMÌTNÍ LIST

Návštìva prezidenta republiky
VÁCLAVA KLAUSE

v Mìstské èásti Praha 9 
3. kvìtna 2007
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Radnice

Adresa a podatelna:
Adresa pro osobní a poštovní pøijímání dokumentù:

Úøad Mìstské èásti Praha 9
Sokolovská 14/324
180 45 Praha 9

Úøední hodiny podatelny:

pondìlí  a støeda 8.00 - 18.00hodin
úterý a ètvrtek     8.00 - 15.30
pátek 8.00 - 13.00

Elektronická podatelna:
Elektronická adresa elektronické podatelny: 
Elektronická podatelna je urèena pro pøíjem veškerých datových zpráv 
doruèovaných úøadu MÈP Praha 9 . 
Technické parametry pøijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou pøijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , pøípadnì dalších 
bìžnì používaných formátech datových zpráv. V pøípadì pochybností vzneste dotaz 
na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdìlí, zda je daný formát 
akceptovatelný. 
Technické parametry fyzických nosièù, na nichž lze pøedávat datové 
zprávy:
Datové zprávy jsou pøijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro nìkterý z „win-
dowsovských“ systémù souborù (NTFS, FAT), dále na CD, ZIP, pøípadnì dalších 
technických nosièích. V pøípadì pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde 
Vám naši pracovníci sdìlí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosièe 
akceptovatelné. 
Pravidla potvrzování doruèení datových zpráv:
Doruèení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z pøijaté datové 
zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Souèástí zprávy o potvrzení je:

- zaruèený elektronický podpis oprávnìného zamìstnance úøadu 
- datum a èas, kdy byla datová zpráva doruèena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) pøidìlený elektronic-
   kou podatelnou. 

Úøad
Úøad MÈ Praha 9 rozšíøil služby veøejnosti na úseku ovìøování podpisù a listin vèetnì po-
dávání všeobecných informací o èinnosti úøadu ve vztahu k obèanùm v rámci sobotního 
provozu od 8.00 do 12.00 hodin.

Úøední hodiny ÚMÈ Praha 9:  pondìlí a støeda 8.00 - 18.00 hodin

Odbory úøadu

posta@p9.mepnet.cz

starosta MÈ Praha 9 Ing. Jan Jarolím
tajemník ÚMÈ Praha 9 Ing. Leoš Toman

NÁZEV ODBORU VEDOUCÍ ODBORU
odbor vnitøní správy

odbor obèansko správní
odbor výstavby a rozvoje
odbor správy majetku

odbor životního prostøedí a dopravy
odbor ekonomický

odbor školství a kultury
obor sociální a státní soc. podpory

odbor živnostenský

Eva Geletová
Mgr. Pavel Sýkora
Ing. Václav Vanìk
Ing. Josef Pøíplata

Mgr. Pavel Morávek
Ing. Jan Šíba

RNDr. Helena Kvaèková
Mgr. Michaela Žáèková

Ing. Oldøich Fiala R
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Regionální komunikaèní servis
Radnice umožòuje obèanùm pøipojit se k bezdrátovému internetu

Dne 1. února 2007 byl ve spolupráci s firmou Casablanca Int. spuštìn zkušební provoz pro-
jektu regionálního komunikaèního systému Prahy 9. Vznikl proto, aby zejména obèanùm a 
malým a støedním podnikùm usnadnil pøístup k veøejným informacím. Regionální komuni-
kaèní systém v první etapì obsahuje sedm informaèních kioskù a šestnáct antén umístìných 
na budovách v majetku mìstské èásti Prahy 9. Bude se tedy možno pøipojit i doma pøes vlastní 
poèítaè a vyhledat potøebné informace z oblasti státní správy, školství, volného èasu nebo i 
cestovního ruchu. 
Signál sítì zatím pokrývá pøibližnì 90 % území MÈ Praha 9, nemusí však být stejnì dostupný 
ve všech lokalitách. Po ukonèení zkušební fáze projektu bude sí� doplnìna o další vysílaèe na 
posílení signálu a rozšíøení pokrytí.
Mìstská èást Prahy 9 je zatím ètvrtou mìstskou èástí Prahy, která tuto službu poskytuje. 
Cílem má být podle vysoèanské radnice snadnìjší komunikace obèanù s úøady. Projekt za-
hrnuje dvacet dva vysílaèù umístìných na budovách, které jsou v majetku mìstské èásti, a de-
vìt informaèních kioskù, které jsou umístìny na základních školách, na úøadu mìstské èásti i 
v Poliklinice Prosek. Jejich zøízení bylo spolufinancováno MÈ Praha 9.
Celkový projekt je za více než 9 milionù korun. Za obì etapy zaplatila MÈ Praha 9 asi 8 % z 
celkové èástky. Projekt je spolufinancován z fondù Evropské unie, Ministerstvem pro místní 
rozvoj a Magistrátem Hlavního mìsta Prahy.
Informaèní kiosky jsou na Úøadu MÈ Praha 9, v Základní škole Na Balabence, v Základní 
škole Špitálská, v Základní škole Litvínovská 600, v Základní škole Litvínovská 500 v 
Základní škole Novoborská, na Poliklinice Prosek, ve Støedisku sociální péèe MÈ Praha 9 na 
Novovysoèanské ulici 8/505,  v 

Jak se pøipojit? 
Kromì informaèních kioskù se lze samozøejmì pøipojit i pøímo z domu z vlastního poèítaèe. 
Je k tomu zapotøebí mít poèítaè, který je vybaven wi-fi kartou. Do systému je tøeba se 
zaregistrovat pøes webovou stránku www.praha9net.cz, kde èeká registraèní formuláø. 
Formuláø obsahuje informace povinné, které je tøeba vyplnit, i nepovinné, které slouží pro 
monitoring toho, kdo vlastnì tyto služby využívá. Zaregistrovaný uživatel se pak již mùže 
pøipojit. 

Projekt vznikl pøe-
devším pro komu-
nikaci a komunika-
ce neznamená jen 
kontakt mezi obèa-
ny a mìstskou èás-
tí, ale pøedevším 
mezi obèany navzá-
jem. Je tedy možné 
využívat vlastní e-
mailovou schrán-
ku, a to na Sezna-
mu, Atlasu i jiných 
doménách ke spo-
jení s kýmkoli a 
kdekoli na svìtì. 
Kromì ryze komu-
nikaèních serverù 
jsou volnì pøístup-
né rùzné studijní 
weby, napøíklad en-
cyklopedie atd. In-
ternet zprostøed-
kovaný MÈ Praha 9 
neumožòuje staho-
vat filmy, telefo-

novat pøes internet a používat další služby s pøidanou hodnotou pro nároèné uživatele a 
firmy. Stejnì tak je blokována oblast zábavy, her, erotiky a stránek s rasovou a národnostní 
nesnášenlivostí.
(zdroj „Devítka“  upravil DK)

SPŠ zemìmìøická  Pod Táborem 300. 

Mapka pokrytí MÈ signálem www.praha9net.cz
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Czech POINT

Co je Czech POINT?

Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál – Czech POINT je místo výkonu ve-
øejné správy, které pøináší ulehèení komunikace obèana 
se státem. Zde je možné získat data z veøejných i 
neveøejných informaèních systémù, aniž by obèan byl 
nucen navštívit nìkolik úøadù.
Úøad mìstské èásti Praha 9 byl jedním z pilotních úøadù, 
kde zkušební provoz Czech POINTU byl zahájen již v 
kvìtnu 2007. Pilotním provozem byla potvrzena 
koncepce, která pøedstavuje centrální místo pro 
komunikaci se všemi pracovišti Czech POINT a zároveò s 
centrálními registry. Postupnì byla pracovištì Czech 

POINT rozšíøena na další matrièní úøady, pracovištì Èeské pošty a Hospodáøské komory.

Kde a kdy Czech POINT najdete?
V rámci Úøadu mìstské èásti Praha 9 najdete pracovištì Czech POINTU v informaèním 
centru vysoèanské radnice, které je obèanùm k dispozici každý pracovní den, a také v sobotu. 
Dalším pracovištìm je informaèní centrum Úøadu MÈ Praha 9, umístìné v budovì Polikli-
niky na Proseku. Toto pracovištì je pro obèany k dispozici v pracovních dnech.

Co prostøednictvím Czech POINTU mùžete získat?
Czech POINT v souèasné dobì poskytuje ètyøi druhy výstupù. Lze požádat o výpis z Katastru 
nemovitostí, Obchodního rejstøíku, Živnostenského rejstøíku a Rejstøíku trestù. Nelze však 
pouze nahlížet do rejstøíkù, toto pracovištì je urèeno pouze k vydávání ovìøených výpisù.

Co potøebujete k vydání výpisu?
O výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního a Živnostenského rejstøíku lze požádat bez 
pøedložení dokladu totožnosti. V pøípadì žádosti o výpis z Katastru nemovitostí je tøeba znát 
èíslo listu vlastnictví a katastrální území nebo parcelní èíslo, pøípadnì èíslo popisné 
nemovitosti a katastrální území. Pøi žádosti o výpis z Obchodního a Živnostenského rejstøíku 
je tøeba znát IÈ obchodní organizace. Poplatek je 100 Kè za první stranu výpisu, každá další 
strana výpisu je zpoplatnìna èástkou 50 Kè.
Výpis z evidence Rejstøíku trestù lze vydat pouze na základì platného dokladu totožnosti a 
žádající osoba musí mít pøidìlené rodné èíslo. Výpis lze vydat i cizincùm s trvalým pobytem v 
Èeské republice. Žadatel nevyplòuje žádný formuláø. Správní poplatek se vybírá ve výši 50 Kè 
za každý výpis. 

Bezplatná právní poradna na radnici
Zámìrem poskytování této služby je umožnit øešení problémù sociálnì slabým obèanùm, 
kteøí mají trvalý pobyt na území Prahy 9 a kteøí si nemohou dovolit platit právní služby. 
Oblast øešených problémù se týká zejména otázek bytových a obèanskoprávních vztahù.
Jaký má právní poradna prùbìh? V den konání poradny si zájemce vyzvedne mezi 14:30 a 
16:30 hodin v informaèním centru v hale radnice lístek s poøadovým èíslem. U vyzvednutí 
lístku je zapotøebí pøedložit obèanský prùkaz. Na lístek s poøadovým èíslem dopíše zájemce 
své jméno a adresu a odevzdá jej právníkovi pøi projednání své záležitosti.
Bezplatná právní poradna bude každému zájemci poskytnuta pouze k jednomu problému. 
Právník je navíc oprávnìn posoudit, zda radu poskytne. V pøípadì, že je z pøedloženého 
problému zøejmé, že obèan je schopen právní poradenství platit, bude obèanovi pouze 
poskytnuta informace, kde placené právní služby mùže nalézt. Právní poradna se koná v 
budovì radnice, v I. patøe v místnosti èíslo 106 vždy od 15 do 17 hodin.

Ulice pro Kolbenku i Hlinku
Koncem ledna schválila rada mìstské èásti Prahy 9 návrh na pojmenování nových ulic. Na 
jaké nové názvy se mùžeme tìšit?
Vzhledem k rozrùstající se tendenci Prahy 9 bylo nutné dát podnìt k ustanovení nových názvù 
ulic, které na území Prahy 9 vyrostou novou zástavbou. Radní vybírali ze seznamu osobností, 
na kterém se ocitli významní sportovci, úèastníci domácího odboje, uèitelé, malíøi i podni-
katelé. Kdo je tedy v koneèném výbìru?
Z místních názvù je to ulice Za Kolbenkou, nebo� celé ÈKD má v Praze 9 své neoddiskutova-
telné místo.
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Ze zmínìných sportovcù to je všestranný sportovec Josef Maleèek (ul. 
Maleèkova), hokejový brankáø Bohumil Modrý (ul. Boži Modrého), 
hokejový útoèník a trenér Ivan Hlinka (ul. Hlinkova), hokejista a 
fotbalista Karel Pešek Káïa (ul. Káïova), slovenský krasobruslaø On-
drej Nepela (ul. Nepelova), krasobruslaøka Hana Mašková (ul. Hany 
Maškové) èi hokejista Jan Palouš (ul. Paloušova).
Z osobností domácího odboje vybrali radní Vladimíra Petøíka (ul. 
Petøíkova), rodinu Piskáèkových (ul. Piskáèkových), rodinu Smržových 
(ul. Smržových) a rodinu Khodlových (ul. Khodlových). Všechny tyto 
rodiny ukrývaly za 2. svìtové války parašutisty nebo se podílely na 

pøípravì atentátu na Reinhar-
da Hendricha. Všichni èleno-
vé rodin byli popraveni v øíjnu 
roku 1942 v Mauthausenu. 
Z ostatních osobností byl vybrán hrdloøezský uèitel 
Augustin Hobzík (ul. Hobzíkova), který napsal 
kroniku Hrdloøez, konstruktér František Prášil (ul. 
Prášilova), který pracoval mimo jiné i na výrobì 
konstrukcí Prùmyslového paláce nebo Petøínské 
rozhledny, pekárník František Serafín Odkolek (ul. 
Odkolkova), který roku 1850 založil Sovovy Mlýny 

a se svým synem ve Vysoèanech vystavìl prosperující pekárnu, která zde fungovala až do roku 
2005, Dr. Kabeš (ul. Kabešova), jenž byl zakladatelem AERO a akademiètí malíøi bratøi 
Hofmanovi (ul. bøí Hofmanových), kteøí žili a pracovali ve Zbuzkovì ulici. Návrh 
pojmenování nových ulic, který radnice vytvoøila, teï bude zaslán Místopisné komisi hlavní-
ho mìsta Prahy, která dokument posoudí a z jeho návrhù dále vybere.

Hospùdka na radnici

1. listopadu 2007 byla na radnici otevøena rekonstruovaná restaurace ve stylu zaèátku minu-
lého století. Je bohatì vyzdobena dobovými fotografiemi z historie Vysoèan, Proseka, Støíž-
kova a Hrdloøez,  interiér je pøizpùsoben dobovému stylu. 
Kapacita restaurace je 150 míst, návštìvník má výbìr 
z padesáti jídel vìtšinou staroèeské kuchynì, pro 
kuchaøe však není problémem vyrobit jakoukoli mi-
nutku na pøání.
Dennì je prodáno prùmìrnì 200 jídel.
S obnovením restauraèního provozu byla zprovoz-
nìna také kantýna, kterou zásobuje restauraèní ku-
chynì. Pro zamìstnance radnice tím odpadlastarost o 
obìdy, které èasto museli vyhledávat v okolních res-
tauracích.
Kantýna je využívána i zamìstnanci blízkých úøadù. 

vpravo: výèep a bar restaurace
dole vlevo: èást restauraèní jídelny
dole vpravo:

Ivan Hlinka
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Hospodaøení

Sedmadvacet z dvaceti devíti èlenù zastupitelstva Prahy 9 na svém 3. zasedání 
dne 6.2. 2007 pøijalo zaèátkem února rozpoèet pro rok 2007. Pøi zpracování 
návrhu rozpoètu bìžných výdajù se vycházelo ze schváleného rozpoètu roku 
2006 se zohlednìním oèekávané skuteènosti roku 2007.
Návrh rozpoètu byl projednán v komisích RMÈ Praha 9. Rozdíl mezi výdaji a pøíjmy, 
rozpoètový schodek, èiní cca 58 mil. Kè. Rozpoèet Mìstské èásti Praha 9 je zpracován v sou-
ladu se zákony (è. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znìní k 1. 1. 2007 a se zásadami a 
metodikou pro sestavení rozpoètu  dle usnesení RMÈ 471/06 ze dne 26. 9. 2006). 
Základní principy pro sestavení rozpoètu: 
Finanèní zdroje budou tvoøeny z vlastních pøíjmù, dotaèních vztahù a zapojením finanèních 
prostøedkù vytvoøených v minulých letech, zejména dotacemi a uvolnìnými prostøedky na 
projekty JPD a investice, nedoèerpanými v roce 2006. Do pøíjmù rozpoètu nebudou zapraco-
vány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením mìstské èásti Praha 9. 
Také objem bìžných výdajù je stanoven ve výši schváleného rozpoètu na rok 2006, ponížené-
ho o úèelové prostøedky a odpadlé úkoly pro rok 2006, navýšeného o prostøedky k zajištìní 
nových úkolù a o úèelové prostøedky na rok 2007. Rozpoèet kapitálových výdajù bude 
soustøedìn na financování nejdùležitìjších akcí a také bude vytvoøena rezerva pro zajištìní 
jednorázových a nepøedvídatelných potøeb. 
Usnesení o rozpoètu bylo schváleno 27 hlasy pro, 0 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování.
(zdroj „Devítka“ 2/2007,  doplnil DK)

Návrh rozpoètu hospodaøení MÈ Praha 9 na rok 2007

Rozpoèet Mìstské èásti Praha 9 je zpracován v souladu se zákony è. 131/2000 Sb. a 250/2000 
Sb. v platném znìní k 1.1.2007 a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpoètu (Us RMÈ 
471/06 ze dne 26.9.2006). Práce na sestavení rozpoètu byly zapoèaty v øíjnu roku 2006, a to 
sbìrem požadavkù na výdaje jednotlivých kapitol a  pøedpokladem oèekávaných pøíjmù. 

Základní principy pro sestavení rozpoètu byly stanoveny takto:
· Finanèní zdroje budou tvoøeny z vlastních pøíjmù, dotaèních vztahù a zapojením 
finanèních prostøedkù vytvoøených v minulých letech, zejména dotacemi a uvolnìnými 
prostøedky na projekty JPD a investice, nedoèerpanými v roce 2006. Do pøíjmù rozpoètu 
nebudou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Mìstské èásti Praha 9.

· Objem bìžných výdajù bude stanoven ve výši schváleného rozpoètu na rok 2006, 
poníženého o úèelové prostøedky a odpadlé úkoly pro rok 2006, navýšeného o 
prostøedky k zajištìní nových úkolù a o úèelové prostøedky na rok 2007. 

· Rozpoèet kapitálových výdajù bude soustøedìn na financování nejdùležitìjších akcí.
· V kapitole 10  Pokladní správa bude vytvoøena rezerva pro zajištìní jednorázových a 

nepøedvídatelných  potøeb.

Rozpoètové pøíjmy

V návrhu rozpoètu na rok 2007 objem všech pøíjmù, tj. dotace ze státního rozpoètu, z 
rozpoètu hl. mìsta Prahy, vlastní pøíjmy, daò z nemovitosti, pøevody z hospodáøské èinnosti 
tvoøí celkové pøíjmy ve výši 243.895,0 tis. Kè. 

Dotace

Podstatnou èást pøíjmù Mìstské èásti Praha 9 tvoøí dotace, a to ze státního rozpoètu a z 
rozpoètu hl. mìsta Prahy, které jsou pøidìlovány prostøednictvím MHMP.  Pøi sestavování 
návrhu rozpoètu na rok 2007 se vycházelo z dotaèních vztahù hl. mìsta Prahy k jednotlivým 
mìstským èástem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením è. 1/5 dne 
30.11. 2006.

Dotace ze státního rozpoètu celkem                                         19.241,0 tis.Kè                      
z toho:
Školství                                                                                                   4.136,0 tis.Kè
Výkon státní správy                                                                             15.105,0 tis.Kè 

Finanèní prostøedky ze státního rozpoètu jsou urèeny na:

úèelovou dotaci na školství,  dotace (pøíspìvek) je urèena na financování provozních vý-
dajù základních, mateøských a speciálních základních a mateøských škol. Pøíspìvek na 1 žáka 
èiní 1.282,0 Kè. Tato dotace nepodléhá finanènímu vypoøádání se státním rozpoètem. 
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úèelovou dotaci na výkon státní správy, jedná se o dotaci na èásteènou úhradu 
osobních a vìcných výdajù spojených s výkonem státní správy. Dotace nepodléhá finanènímu 
vypoøádání se státním rozpoètem. 
MHMP bude uvolòovat dotace ze souhrnného finanèního vztahu státního rozpoètu 
poskytovaných dle schváleného rozpoètu hl.m. Prahy na rok 2007 mìstským èástem mìsíènì 
ve výši 1/12 z celoroènì schváleného objemu.

Neinvestièní dotace z rozpoètu hl. mìsta Prahy                         103.589,0 tis.Kè 

Neinvestièní dotace z rozpoètu hl. mìsta Prahy vyplývající z rozpisu dotaèních vztahù 
k mìstským èástem bude poukazována mìsíènì ve výši 1/12 z celoroènì schváleného objemu 
a mìstská èást ji mùže ve výdajích použít k financování neinvestièních i investièních potøeb.

Vlastní pøíjmy

Vlastní pøíjmy celkem                                                                        50.865,0 tis.Kè
z toho:
Daòové pøíjmy                                                                                      46.930,0 tis.Kè
 - z toho daò z nemovitostí                                                                   20.000,0 tis. Kè
Nedaòové pøíjmy                                                                                     3.935,0 tis.Kè

Daò z nemovitostí, pro rok 2007 bude mìstským èástem poukazováno 100% inkaso danì z 
nemovitosti, skuteènì vybrané na území pøíslušné mìstské èásti, podle evidence finanèních 
úøadù.

Pøevody z hospodáøské èinnosti

Pøevody z vlastních fondù hospodáøské èinnosti                         70.200,0 tis.Kè                                             
Doplòkové pøíjmy z hospodáøské èinnosti jsou rozpoètovány na základì plánu 
hospodáøské èinnosti na rok 2007.

Rozpoètové výdaje
Do návrhu rozpoètu na rok 2007 byly zapracovány bìžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 
301.959,3 tis. Kè.

Bìžné výdaje
Návrh rozpoètu bìžných výdajù je ve výši 240.389,9 tis. Kè, z toho rezerva èiní 13.400,0 
tis. Kè, v které jsou zahrnuty prostøedky na granty ve výši 1.400,0 tis. Kè. Pøi zpracování 
návrhu rozpoètu bìžných výdajù se vycházelo ze schváleného rozpoètu roku 2006 se 
zohlednìním na oèekávané skuteènosti roku 2007. V rozpoètu jsou zahrnuty prostøedky na 
financování neinvestièní èásti projektù JPD ve výši 3.822,2 tis. Kè.

Kapitálové výdaje
Do návrhu rozpoètu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši 61.569,4 tis. Kè. Z 
pùvodního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytnì nutném pro investice mìstské èásti  
v roce 2007.
Podrobný komentáø je uveden v odd. VI.  Návrh investièní èásti rozpoètu na rok 2007.
Na financování investièní èásti projektù JPD jsou v rozpoètu zahrnuty prostøedky ve výši 
41.717,4 tis. Kè.

Rozpis rozpoètových výdajù podle odvìtví

Vzdìlávání
Kapitola 04  Školství, mládež a samospráva
Odd. § 31 a 32  Vzdìlávání
Odd. § 3421  Využití volného èasu dìtí a mládeže

V návrhu rozpoètu bìžných výdajù OŠK ve výši 10.399,0 tis. Kè jsou zahrnuty odmìny 
pro pedagogické pracovníky nad rámec jejich pracovních povinností za práce pøi akcích 
konaných pro žáky a studenty. Odmìny podléhají kriteriím schváleným RMÈ. Dále nákupy 
materiálu a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí poøádaných OŠK (sportovní hry, 
soutìže, zábavná dopoledne pro školy…), úhrady za odvod srážkové vody z budov MŠ, pra-
videlné platby za poskytování internetového pøipojení pro ZŠ, pojištìní budov MŠ a zajištìní 
konkursních øízení s kandidáty na øeditele škol. Nejvìtší položkou jsou finanèní prostøedky 
na údržbu a opravy mateøských škol ve výši 5.753,0 tis. Kè. Z rozpoètu OŠK se dále budou 
hradit zejména pravidelné revize elektroinstalací, rozvodù plynu, vodovodních hydrantù, 
hasících pøístrojù a výtahù, èinnost správcovských firem a  správa tepelných  systémù v budo-
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vách MŠ a zajištìní zpracování úèetnictví pro MŠ. Dále byla vytvoøena rezerva na havárie v 
budovách škol ve výši 300,0 tis. Kè.

Pøíspìvkovým organizacím byly navrženy neinvestièní pøíspìvky v celkové výši 
34.024,2 tis. Kè, které kryjí rozdíly mezi pøedpokládanými náklady na provoz a 
pøedpokládanými vlastními výnosy. 
Základní a mateøské školy úètují v nákladech:
l spotøebu materiálu jako uèební pomùcky, materiální zabezpeèení provozu, úklidové a - 
hygienické potøeby
l potraviny spotøebované ve školních jídelnách
l spotøebu energie  vytápìní budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV
l opravy a udržování - drobné opravy na vnitøním zaøízení (splachovadla, vodovodní - 
kohoutky, nábytek, tìlocvièné náøadí, zámky atd.)
l  cestovné - vyøizování služebních záležitostí, doprovod dìtí na školní akce
l ostatní služby - platby za služby pošt, telekomunikací, školení a vzdìlávání, zpracování 
mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, èištìní, praní prádla aj.
l jiné ostatní náklady - pojištìní vnitøního zaøízení školy apod.
l  odpisy

Vlastní výnosy základních a mateøských škol:
l tržby z prodeje služeb - pøíjmy za stravné a za družinu od rodièù dìtí
l úroky  z penìžních úètù
l jiné ostatní výnosy - náhrady od pojiš�ovny apod.

Rozpoèet základních škol byl posílen o prostøedky na nákup DDHM ve výši 1.500,0 tis. Kè, 
zejména na nábytek, lavice atd., protože zaøízení základních škol potøebují obnovu, na údržbu 
zelenì v okolí škol ve výši 250,5 tis. Kè a na úhrady kustodovi ve výši 240,0 tis. Kè. Dále v 
pøíspìvku základních škol, kterým bylo svìøeno hospodaøení s budovami školy, jsou 
prostøedky na nezbytnì nutné velké opravy ve výši 3.245,0 tis. Kè. Základním školám, které 
jsou v pronajatých budovách, byl poskytnut pøíspìvek na nájemné. Opravy tìchto budov 
budou financovány z hospodáøské èinnosti.

V rozpoètu školství jsou kapitálové výdaje ve výši 19.200,0 tis. Kè na investice v 
budovách škol a výstavbu dopravního høištì v rámci projektu  JPD.

Kultura
Kapitola 06  Kultura, sport a cestovní ruch
Odd. 33  Kultura, církve a  sdìlovací prostøedky
Odd. § 3419  Ostatní tìlovýchovná èinnost

Pro OŠK byla v návrhu rozpoètu bìžných výdajù vyèlenìna èástka 3.030,0 tis. Kè na 
úhradu výdajù akcí poøádaných a spolupoøádaných OŠK (koncerty vážné hudby v obøadní 
síni, hudební poøady, pohádky, akce na letních scénách, Mikulášská, Den dìtí, 
Svatováclavská pou�, Máje, Pivobraní, Vinobraní…),  odmìny za práci dobrovolných 
pracovníkù pøi konání kulturních akcí, odmìny umìlcù, dárkové balíèky a gratulace 
obèanùm pøi životních jubileiích 80, 85, 90 a více let a pøi zlatých svatbách, vítání obèánkù, na 
opravy památek.

Pro pøíspìvkovou organizaci Obvodní kulturní dùm je navržen neinvestièní pøíspìvek ve 
výši 8.889,0 tis. Kè na dokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy OKD. Náklady této 
organizace jsou na provoz KD GONG,  ostatních kulturních støedisek a øeditelství, odmìny 
umìlcùm, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Nejvìtší výnosy jsou ze vstupného a 
kurzovného. 

V rozpoètu kapitálových výdajù jsou uvolnìny prostøedky ve výši 201,0 tis. Kè na nákup 
klavíru.

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

Návrh rozpoètu bìžných výdajù pro OVÚR je ve výši 2.900,0 tis. Kè. Prostøedky budou 
použity na: 
Urbanistické studie - zpracování urbanistických studií a návrhù regulaèních podkladù pro 
rozvoj vybraných èástí území MÈ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemkù v majetku MÈ a 
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jak ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.
Posudky  - zde je tìžištì výdajù v nákladech na zpracování statických posudkù poruch 
stavebních konstrukcí, posudkù hlukové zátìže obyvatelstva a dalších negativních vlivù ve 
vnitøním obytném prostøedí a geometrických oddìlovacích plánù, zpracování podkladù pro 
územnì plánovací informace, územní souhlas, profesní posouzení pro objektivizaci 
rozhodovacího procesu stavebního úøadu, vèetnì urbanistického a architektonického 
posouzení pøedložených sporných návrhù jak pro územní rozhodování, tak pro stavební 
øízení.
Odstraòování nepovolených staveb ve smyslu § 129 Stavebního zákona a ve smyslu 
metodického pokynu VYS MHMP, kdy Stavební úøad pøikroèí k výkonu rozhodnutí.

Služby zpracování dat a výkony výpoèetní techniky  jsou rezervou pro zpracování zpøesnìní 
demografických a jiných hromadných dat pro potøeby rozhodování samosprávy MÈ P 9 v 
oblasti školství apod. 

Pro OSM na bìžné výdaje je navržena èástka 500,0 tis. Kè na zajištìní pohøbù 
osamìlých osob, na notáøské poplatky pøi prokazování vlastnictví na katastrálním úøadu a 
na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zaøadit do oblasti doplòkové 
èinnosti (napø. revize elektrických zaøízení pro poutì, jejich oprava atd.) a na nákup kolkù. 

Kapitálové výdaje ve výši 16.536,0 tis. Kè budou investovány do objektù MÈ Praha 9 a 
financována realizace projektu JPD  Regionální vzdìlávací centrum.

Doprava 
Kapitola 03  Doprava
Odd. 22  Doprava

Návrh rozpoètu bìžných výdajù na dopravu ve výši 1.100,0 tis. Kè je urèen na výdaje 
spojené se správou a údržbou  v oblasti námi spravovaných komunikací (obslužné 
komunikace apod.).

Ochrana životního prostøedí
Kapitola 02  Mìstská infrastruktura
Odd. 37  Ochrana životního prostøedí

Na ochranu životního prostøedí byla v návrhu rozpoètu bìžných výdajù vyèlenìna èástka 
23.482,0 tis. Kè.   
Z prostøedkù bude hrazen košový program, likvidace psích exkrementù mobilním vysavaèem 
a nákup sáèkù, dále likvidace èerných skládek, kde se nepodaøí urèit pùvodce odpadu.
Nadále bude provádìna údržba veøejné zelenì prostøednictvím smluvních firem. Výdaje jsou 
v rozpoètu navýšeny oproti roku 2006 tak, aby pokryly provádìné èinnosti. 
Prostøedky budou dále použity na nákup drobného materiálu, prvkù dìtských høiš�, lavièky, 
oplocení. Budou provádìny èištìní gulí, opravy cest a propadlých chodníkù. Dále budou 
provozovány ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajiny  odchyty holubù, umís�ování psù a 
koèek do útulku, kastrace, plošné deratizace, odvoz a likvidace spadaného listí a napadených 
stromù, likvidace vánoèních stromkù.
Úèelové prostøedky: na opravy chodníkù byla v rozpoètu vyèlenìna èástka 1.000,0 tis. Kè, na 
údržbu a opravy dìtských høiš� bude vynaloženo 1.000,0 tis. Kè a na údržbu pozemkù MÈ 
Praha 9 vèetnì vnitroblokù 400,0 tis. Kè.

Kapitálové výdaje ve výši 18.677,4 tis. Kè jsou urèeny na rekonstrukce v oblasti veøejné 
zelenì. 
V rámci programù JPD bude financována rekonstrukce pìší zóny Jablonecká a pøíprava 
revitalizace Parku Pøátelství a vodoteèe.

Dávky a podpory v sociálním zabezpeèení
Kapitola 05  Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 41  Dávky a podpory v sociálním zabezpeèení
Odd. 43  Sociální služby a spoleèné èinnosti v sociálním zabezpeèení a politice zamìstnanosti

V rozpoètu je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro dìti z dìtských domovù ve výši 20,0 
tis. Kè, a na ostatní sociální péèi ve výši 45,0 tis. Kè.
Na projekt JPD „Pomoc matkám v uplatnìní na trhu práce“ je v návrhu rozpoètu uvolnìno 
822,2 tis. Kè, tyto prostøedky jsou pøevedeny z roku 2006.
Komunitní plánování sociálních služeb je rozpoètováno ve výši 120,0 tis. Kè.
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Pro pøíspìvkovou organizaci Støedisko sociální péèe je navržen neinvestièní pøíspìvek ve 
výši 19.200,5 tis. Kè na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními pøíjmy této organizace. 
V rozpoètu je uvažováno s tím, že èást nákladù bude pokryta z pøíspìvku ze SR, který bude SSP 
pøevádìn z MPSV a jehož výše se pøedpokládá 4.908,0 tis. Kè. Náklady SSP pøedstavují 
úhradu provozu domova seniorù, peèovatelské služby, klubù dùchodcù, rómského klubu a 
stacionáøe, mzdové náklady a zákonné soc.odvody a odpisy dlouhodobého majetku. 
Pøevážnou èást vlastních výnosù tvoøí pøíjmy za stravné, ubytování, služby, praní prádla a 
pronájmu nebytových prostor. 

Zdravotnictví
Kapitola 05  Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 35  Zdravotnictví (kromì odd. § 3541  Prevence pøed drogami)

Návrh rozpoètu bìžných výdajù ve výši 100,0 tis. Kè je urèen na poøádání zdravotních 
programù. Do programu „Dìtský úsmìv“ je zapojena vìtšina MŠ Mìstské èásti Praha 9, akce  
„Den zdraví“ byla velmi dobøe pøijata obèany a ukázala se jako potøebná pøi aktivní péèi o 
zdraví.

Pøíspìvkové organizaci Poliklinika Prosek je navržen neinvestièní pøíspìvek ve výši 3.300,0 
tis. Kè na zajištìní provozu Lékaøské služby první pomoci pro obèany Mìstské èásti Praha 9 a 
Mìstských èástí Kbely a Letòany. 

Protidrogová politika a integrace romské komunity
 Kapitola 05  Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. § 3541  Prevence pøed drogami
Odd. § 4342  Sociální péèe a pomoc pøistìhovalcùm a etnickým menšinám

V návrhu rozpoètu bìžných výdajù byla vyèlenìna èástka 315,0 tis. Kè, z které se budou 
hradit všechny úrovnì protidrogové prevence.
Na provoz klubu Harfica byly v návrhu rozpoètu pøidìleny prostøedky ve výši 95,0 tis. Kè. 

Krizové øízení
Kapitola 07  Bezpeènost
Odd. 52  Civilní pøipravenost na krizové stavy
Odd. 53  Bezpeènost a veøejný poøádek

V návrhu rozpoètu bìžných výdajù pro krizové øízení a bezpeènost je èástka 100,0 tis. Kè. 
Prostøedky jsou urèeny na øešení akutních potøeb vzniklých v souvislosti s mimoøádnou 
událostí a na podporu zajiš�ování bezpeènosti na území MÈ Praha 9. 

Vnitøní správa
Kapitola 09  Vnitøní správa
Odd. 61  Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Odd. 62  Jiné veøejné služby a èinnosti

Z finanèních prostøedkù navrhovaných v rozpoètu bìžných výdajù ve výši 115.508,0 tis. 
Kè budou zajiš�ovány bìžné výdaje pro výkon státní správy a územní samosprávy, èinnost 
zastupitelstva a místní správy. 
Jedná se o výdaje na provoz objektu ÚMÈ, tj. teplo, elektrická energie, plyn, ostraha objektu, 
úklid,  servisní služby klimatizaèního systému a výtahù, pojištìní, služby telekomunikací a 
radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahù. Dále jsou zde zahrnuty výdaje 
na pracovní pomùcky, periodika, publikace, kanceláøský materiál, úhrady za provoz kopírek, 
výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na autoprovoz apod. 
Zde jsou také zahrnuty potøeby na provoz a obnovu výpoèetní techniky ÚMÈ (PC, tiskárny, 
tonery, SW, provoz IS atd.).
Z tìchto prostøedkù budou dále hrazeny platy zamìstnancù a odmìny zastupitelùm vèetnì 
zákonných sociálních odvodù.

V rámci programù JPD budou zajiš�ovány ostatní veøejné služby, a to Internetové centrum 
Prosek  na provoz veøejnì pøístupného internetového centra pro veøejnost s poøádáním kursù 
pro žáky škol, seniory a slabozraké obèany je v rozpoètu uvolnìno 1.000,0 tis. Kè a na 
neinvestièní výdaje pro Regionální komunikaèní servis 2.000,0 tis. Kè.
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Z kapitálových výdajù ve výši 6.955,0 tis. Kè bude uhrazeno programové vybavení a 
výpoèetní technika pro potøeby úøadu, investice do budovy úøadu a rekreaèních zaøízení a 
programy JPD - Regionální komunikaèní servis a Internetové centrum Prosek.

Finanèní operace a ostatní èinnosti
Kapitola 10  Pokladní správa
Odd. 63  Finanèní operace
Odd. 64  Ostatní èinnosti

V návrhu rozpoètu je zapojena rezerva rozpoètu Mìstské èásti Praha 9 ve výši 13.400,0 tis. 
Kè, z této èástky je uvažováno poskytnout granty ve výši 1.400,0 tis. Kè. Na  výdaje na úroky 
a ostatní finanèní výdaje je uvažováno s 40,0 tis. Kè.

Financování
Kapitola 10  Pokladní správa
Pol. 8115  Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bankovních úètech

Celkové výdaje ve výši 301.959,3 tis.Kè budou hrazeny jednak z pøíjmù, které jsou 
rozpoètovány ve výši 243.895,0 tis. Kè a dále zapojením prostøedkù vytvoøených v 
minulých letech, z kterých  bude uvolnìna èástka ve výši 58.064,3 tis. Kè. 
Z uvedených prostøedkù bude použito 45.539,6 tis. Kè na probíhající projekty JPD, z této 
èástky pøedstavují nedoèerpané dotace a uvolnìné prostøedky z roku 2006 11.960,1 tis. Kè.
Z nedoèerpaných prostøedkù na investice, které byly zapoèaty v roce 2006, je pøevedeno do 
rozpoètu roku 2007 4.156,5 tis. Kè.

Návrh investièní èásti rozpoètu na rok 2007

Tabulka v tisících Kè
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Komentáø k investièní èásti rozpoètu na rok 2007

VZDÌLÁVÁNÍ
ZŠ Litvínovská 500  plynový kotel do ŠJ
Vedení základní školy požaduje modernizovat gastrozaøízení, kdy stávající dosluhuje po 
mnoha letech nepøetržitého provozu.

ZŠ Na Balabence 800  konvektomat do ŠJ
Nákup a instalace moderního zaøízení na pøípravu jídel, nahrazujícího dosluhující 
gastrozaøízení.

ZŠ Na Balabence 800  rekonstrukce osvìtlení I. etapa
Zahájení rekonstrukce osvìtlení v poslední ze základních škol na území m.è. Praha 9. 
Rekonstrukce povede, tak jako v ostatních objektech škol, k budoucí dlouhodobé úspoøe el. 
energie a zároveò bude plnìna hygienická norma urèující intenzitu osvìtlení zejména prostor 
uèeben.

Špitálská 789  nový vstup do budovy
V objektu základní školy je dlouhodobý problém køížení „špinavého a èistého“ provozu pøi 
pøíchodu a odchodu žákù do budovy a z budovy školy. Proto bylo navrženo vybudování 
nového vstupu z venkovních prostor pøímo do šaten a botníkù školy, které se nacházejí v 
suterénu objektu.

MŠ Pod Krocínkou 466  úpravy a vybavení varny
V prostorách hospodáøského pavilonu budou provedeny stavební úpravy pro oddìlení varny 
a nákup a instalace gastrozaøízení.

ZŠ Novoborská  rekonstrukce vstupní haly PD
V tomto roce bude poøízena projektová dokumentace navrhující efektivnìjší využití 
vstupních prostor  zádveøí a haly objektu základní školy.

MŠ Litvínovská 490  obezdìní spojovací chodby
I v prostorách této mateøské školy bude provedeno zakrytí hlavní spojovací chodby, které se 
již v minulosti osvìdèilo v objektech ostatních mateøských škol.

Tabulka v tisících Kè
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JPD - výstavba dopravního høištì Prosek
Výstavba dìtského dopravního høištì probìhne v mìsících duben až øíjen tr., na ploše pøilehlé 
k sportovnímu areálu Litvínovská 500, spolufinancování ze SF.

KULTURA

Nákup klavíru
Èástka za nákup klavíru do obøadní sínì radnice m.è. Praha 9.

SPRÁVA MAJETKU, VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Regulace ÚT v nebytových objektech
Dokonèení montáže regulaèních prvkù ÚT ve školských objektech, ve kterých neprobìhly 
práce z technických èi èasových dùvodù v závìru min. roku (Kytlická 757 a Anglické 
gymnázium).

Regulace ÚT v bytových objektech Prosek, Støížkov
Dokonèení montáže regulaèních prvkù ÚT v bytových objektech, ve kterých neprobìhly 
plánované práce v závìru min. roku (Pražská teplárenská, a.s. odmítla vypustit topné 
médium v èásti bloku Lovosická).

Regulace ÚT v bytových objektech Libeò, Vysoèany
Dokonèení montáže regulaèních prvkù ÚT v bytových objektech, ve kterých neprobìhly 
plánované práce v závìru min. roku (Pražská teplárenská, a.s. odmítla vypustit topné 
médium v èásti bloku Litomìøická, U Svobodárny 18-odstávka restauraèního zaøízení U 
Brázdù v pøedvánoèním èase, Pod strojírnami a Poštovská-velmi nízké teploty v termínu 
prací).

JPD - CEDR  nástavba Kytlická
Dokonèení realizace nástavby a pøístavby objektu VOŠ Kytlická, financované zèásti z 
prostøedkù strukturálních fondù, min. financí a HMP.

Vodomìrná šachta U školièky
Rekonstrukce nevyhovující stávající šachty pro objekt a plochu zázemí Parku Podviní.

Vodomìrná šachta a plot  areál Krejcárek
Rekonstrukce stávající nevyhovující šachty a výstavba nového oplocení areálu Krejcáre.

Komínové lávky Vysoèanské námìstí 500
 Výroba a instalace komínových lávek na støeše objektu dle požadavku revizní zprávy.

PD investièních akcí
Èástka na projektovou pøípravu akcí, na jejichž realizaci mohou být požadovány finanèní 
prostøedky v rámci rozpoètu m.è. Praha 9 nebo HMP v prùbìhu letošního roku (napø. 
rekonstrukce objektu Veltruská 576, rek. objektu Jablonecká 723, rek. objektu MŠ U 
Vysoèanského pivovaru, kanalizace v oblasti Za horou, rek. hospodáøského pavilonu MŠ 
Novoborská a jiné).

Rekonstrukce oplocení a kanalizace ZUŠ U Prosecké školy
Rekonstrukce chátrajícího a bezpeènost chodcù ohrožujícího oplocení pozemku ZUŠ
a výstavba venkovní deš�ové kanalizace.

Rekonstrukce oplocení Pavana
Rekonstrukce chátrajícího a bezpeènost chodcù ohrožujícího oplocení zahrady objektu U 
mateøské školy 355.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

Sadové úpravy Èihákova
Návrh na provedení sadových úprav pøíkomunikaèní zelenì navazujících na výstavbu 
parkovacích stání realizovanou v roce 2005.

Dìtská høištì  rekonstrukce, doplnìní
Rekonstrukce dìtského høištì Zárybská, Ctìnická a sportovního høištì Litvínovská a 
doplnìní dìtských høiš� Hrdloøezy a Hasièárna Vysoèany.

Rekonstrukce chodníkù sídlištì Prosek, Støížkov
Na základì Studie umístìní a technického stavu chodníkù na sídlišti Prosek vypracované v 
roce 2005 je možno pokraèovat v postupné rekonstrukci popø. výstavbì chodníkù v této 
oblasti. Souèasný stav po více jak tøicetiletém provozu mnohde nevyhovuje souèasným 
požadavkùm a bezpeènosti provozu.
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Osazení lavièek Park Podviní
V prùbìhu tohoto roku bude provedeno osazení nových parkových lavièek s moderním 
designem, z kvalitních, odolných materiálù.

Dokonèení rekonstrukce parkových ploch Kovanecká
V roce 2006 byla provedena celková revitalizace vnitrobloku sídlištì Podvinný mlýn. Byly 
osazeny herní prvky dvou dìtských høiš�, osazeny parkové lavièky, vybudována plocha na 
míèové hry a vysázena nová zeleò. Vzhledem k datu dokonèení prací (listopad) již nebyly 
provedeny rekultivace travnatých ploch, proto je zapotøebí tyto práce provést v 1. pololetí tr.

Rekonstrukce høištì Pískovcová - povrch
V oblasti mezi ulicemi Pískovcová a Cihláøská na sídlišti Prosek se nachází høištì na míèové 
hry, které bylo v roce 2006 rekonstruováno. Byl opraven asfaltový povrch vè. lajnování, høištì 
bylo oploceno a vybaveno základním mobiliáøem, byly zde osazeny lavièky pro hráèe a diváky. 
V tomto roce bude rekonstrukce dokonèena položením umìlého povrchu na plochu høištì.

Vrt na vodu Park pøátelství
Provedení vrtané studny v místì Parku pøátelství pro napájení vodoteèe.

Úprava parkování Varnsdorfská
Vybudování parkovacích ploch osazením zatravòovacích panelù do pøíkomunikaèní zelenì z 
dùvodu zvìtšení prùjezdnosti zejména zásahových vozidel v této slepé ulici na sídlišti 
Støížkov.

JPD - Rekonstrukce pìší zóny Jablonecká
I. etapa rekonstrukce komunikací a zelených ploch v okolí objektu pošty, obchodu Delvita a 
spoøitelny v oblasti sídlištì Prosek probìhne v mìsících duben až srpen tr., spolufinancování 
ze SF.

JPD - Revitalizace Parku pøátelství a vodoteèe
V tomto roce bude pokraèovat pøíprava realizace výše uvedené akce, realizace bude zahájena 
pravdìpodobnì v závìru tr. Akce bude spolufinancována ze SF.

VNITØNÍ SPRÁVA

Programové vybavení, výpoèetní technika
V tomto roce bude proveden nákup a instalace programového vybavení jako napø. SW pro 
oblast bezpeènosti, SW pro správu a øízení identity uživatele a datová rozhraní e-spis, a 
výpoèetní technika jako napø. záložní server, HW pro oblast bezpeènosti a HW pro správu a 
øízení identity uživatele.

Interiérové vybavení budovy radnice
Nákup kanceláøského nábytku do prostor 2. NP historické budovy radnice. 

Regulace ÚT RZ Jestøabí
Montáž pokojových regulaèních prvkù ÚT v objektu rekreaèního zaøízení m.è. Praha 9.

JPD  Internetové centrum Prosek
Investièní náklady související s provozem zøízeného veøejnì pøístupného internetového 
centra pro veøejnost a s poøádáním kursù pro žáky škol, seniory a slabozraké obèany.

JPD - Regionální komunikaèní servis
V 1. pololetí tr. probìhne instalace zaøízení pro pøenos veøejného internetu na území m.è. 
Praha 9. I tato akce je spolufinancována z prostøedkù strukturálních fondù.

58

H
O

S
P

O
D

A
Ø

E
N

Í
n

áv
rh

 r
oz

p
oè

tu

 
Tento projekt je spolufinancován EU, MMR, MHMP a MÈ Praha 9.



Finanèní prostøedky - rok 2007

Tabulka v tisících Kè
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Návrh rozpoètu hospodáøské èinnosti na rok 2007

Komentáø k základní tabulce VHÈ  finanèní prostøedky na rok 2007

Pøíjmy: 
Prosek + Libeò           -  nájem za byty a nebyty 

-  snížené pøíjmy dluhy, služby  tj. za neplatièe nájmù a služeb 
Kotelny     -  pøíjmy za pronájem kotelen a výmìníkových stanic 
Školy  nájmy za pronajaté školy 
Nebytové domy  nájmy za ostatní nebytové objekty
Ubytovny                    - pøíjem za pronájmy ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejcár.
Privatizace                  - splátky z privatizace domù
Pozemky  nebyty - jsou  pøíjmy z pronájmù pozemkù
                   ostatní prod. - jsou pøíjmy z prodeje pozemkù         
Antény+reklamní zaøízení - jsou pøíjmy z pronájmù
DPS Novovysoèanská  - nájemné od obyvatel domu s peèovatelskou službou 
Poliklinika Prosek   nebyty - pøíjem z nájmu polikliniky                      

Výdaje: oznaèení sloupcù              
Odmìna správci - za správu firmou  TOMMI /provozovny Prosek a Libeò/
                             JUDr. Stránský za správu pohledávek /Èerný most a Hloubìtín/
Pojištìní domù   adekvátní èást pøipadající na majetek ve správì OSM
Oprava a údržba - je drobná údržba domù
Ostatní náklady  511  -jsou za støední opravy (napø. výmìna oken), støední opravy po 
                                       revizích a úklidy /napø.chodníkù, okolí kontejnerù, pùd, atd./ 

ostatní - napøíklad právní úkony, odmìny za hotovostní výbìry a 
mimosoudní vymožení dluhù,  deratizace, posudky, revize, spotøe-
ba energií, odpoèty vodomìrù, vyklízení bytù, energetický audit atd.

Odpisy  -odpisy z budov a technologických zaøízení, které jsou odvádìny do 
rozpoètu HÈ

Velké opravy  -jsou opravy vìtšího rozsahu budov, elektroinstalací, vzduchotech-
niky, výtahù, které pøesahují èástku cca 100tis. Kè

Daò z pøevodù  -jsou danì z pøevodù nemovitostí a z ostatních prodejù                       
Záloha na daò HV  -je záloha finanèního objemu na odvod danì z oèekávaného hospo- 

dáøského výsledku za rok 2007
Odvod do HÈ  - na krytí investièních akcí a potøeb hrazených v HÈ
 DPPO   - je pøevod na úèet MHMP daò z pøíjmù právnických osob za rok 

2006

Výdaje poznámky:  Litomìøická spol. vlastníkù - pøevody na zvláš� zøízený úèet podle 
kalkulace plateb Mandátní smlouvy.    
Teplická spol. vlastníkù - pøevody na zvláš� zøízený úèet podle 
kalkulace plateb Mandátní smlouvy.

Plán velkých oprav bytových a nebytových prostor v roce 
2007

Tabulka v tisících Kè

Tabulka v tisících Kè
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Rozhovor s Tomášem Portlíkem, 
pøedsedou rozpoètové komise

Jak plánuje Praha 9 hospodaøit v roce 2007? Za dùležité považuji pøedevším maximál-
ní možné èerpání a co nejefektivnejší využití penìz z fondù EU. Budeme se snažit zvýšit poèet 
projektù, které mohou v procesu pøidìlování dotací uspìt a souèasnì budou prospìšné obyva-
telùm Prahy 9. Èeká Prahu 9 v následujícím roce realizace nìjakých vìtších projek-
tù? Pro rok 2007 poèítáme hned se tøemi vìtšími projekty. Jedná se o vytvoøení nové pìší zóny 
v Jablonecké ulici, vybudování dopravního hrištì v areálu ZŠ Litvínovská 500 a zavedení akce 
„Internet veøejné správy pro všechny obèany Prahy 9 zdarma". Dále pøipravujeme velké množ-
ství menších projektù nebo úprav - napøíklad prùbìžné obnovování mìstské zelenì èi akce 
vedoucí ke zvýšení bezpeènosti v mìstské èásti. V roce 2007 dojde k navýšení nájmù by-
tù a nebytových prostor. Jak využije Praha 9 prostøedky získané touto cestou? Ty-
to finance chceme investovat zpìt do nemovitostí, a zlepšit tak nejen kvalitu bydlení, ale i cel-
kový vzhled naší mìstské èásti. Regulované nájemné zpùsobovalo, že èástky vybrané za nájem-
né nepokryly nároky na nutnou údržbu domu a jejich úpravy, které stav bytového fondu neod-
kladnì potøebuje. Prostøedky z navýšení nájmu budeme tedy smìøovat tam, kde jich byl dlou-
hou dobu nedostatek a kde budou dále zvyšovat kvalitu života našich obèanù. Na tyto rekon-
strukce se ale mohly využít jiné prostøedky z rozpoètu... Je tøeba uspokojit všechny oblasti roz-
poètu a soustavnì budovat koncepci, aby se Praha 9 mohla i nadále pozitivnì rozvíjet.  (N2M) 
(Èasopis "Devítka"  1/2007,  kráceno DK)
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I. Plnìní rozpoètu za rok 2007

Bilance pøíjmù a výdajù rozpoètu za rok 2007
Ve schváleném rozpoètu pro rok 2007 byly pøíjmy stanoveny ve výši 243.895,00 tis. Kè, 
úpravami rozpoètu byly navýšeny na 364.914,30 tis. Kè a skuteènost za rok 2007 dosáhla 
výše 381.560,19 tis. Kè, tj. 104,56 % upraveného rozpoètu. Objem vlastních pøíjmù ve 
schváleném rozpoètu èinil 50.865,00 tis. Kè a byl upraven na 54.984,80 tis. Kè, 
skuteènost dosáhla 69.002,95 tis. Kè, tj. 125,49 % upraveného rozpoètu. Dotace byly ve 
schváleném rozpoètu stanoveny v celkové výši 193.030,00 tis. Kè (z toho pøevody z hos-
podáøské èinnosti 70.200,00 tis. Kè), upravený rozpoèet je ve výši 309.929,50 tis. Kè (z 
toho pøevody z vlastních fondù 70.703,20 tis. Kè), dotace byly poskytnuty ve výši 
312.557,24 tis. Kè, tj. 100,85 % upraveného rozpoètu ( z toho pøevody z vlastních fondù 
70.829,00 tis. Kè).
Výdaje pro rok 2007 byly schváleny v rozpoètu ve výši 301.959,30 tis. Kè, z toho bìžné 
výdaje 240.389,90 tis. Kè a kapitálové výdaje 61.569,40 tis. Kè. Rozpoèet byl upraven na 
427.300,60 tis. Kè, z toho èiní bìžné výdaje 303.967,30 tis. Kè a kapitálové výdaje 
123.333,30 tis. Kè. Plnìní výdajù za rok 2007 je ve výši 367.578,59 tis. Kè, tj. 86,02 
%upraveného rozpoètu, z toho bìžné výdaje èiní 281.174,57 tis. Kè, tj. 92,50 % upraveného
rozpoètu, kapitálové výdaje byly èerpány ve výši 86.404,02 tis. Kè, tj. 70,06 % upraveného 
rozpoètu.
Do schváleného rozpoètu byly zapojeny finanèní prostøedky z pøíjmù minulých let 
58.064,30 tis. Kè na krytí rozdílu mezi pøíjmy a výdaji. Použití finanèních prostøedkù z mi-
nulých let bylo rozpoètovými opatøeními upraveno na 84.287,10 tis. Kè, vytvoøením rezervy 
z finanèních darù a zapojením prostøedkù ze SR a EU na èást projektù JPD v celkové výši 
21.900,80 tis. Kè bylo financování sníženo na 62.386,30 tis. Kè. Hospodaøení ve vy-
kázané skuteènosti za rok 2007 skonèilo ziskem 13.981,60 tis. Kè. H
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Vlastní pøíjmy
Daòové pøíjmy

Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
Mìstská èást obdržela 125,00 tis. Kè od Èeské inspekce životního prostøedí, jako spolupodíl 
z vymìøených pokut za zneèiš�ování ovzduší.
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
Rozpoèet ve výši 15.800,00 tis. Kè byl za rok 2007 splnìn na 137,40 %, tj. 21.709,51 tis. 
Kè.
Jedná se o tyto pøíjmy (v tis. Kè):

Na poplatku ze psù byly pøijaty platby ve výši 1.628,29 tis. Kè, do rozpoètu HMP byl 
odveden 25% podíl tj. 397,42 tis. Kè.

Poplatek za lázeòský a rekreaèní pobyt byl vybrán ve výši 82,69 tis. Kè, do rozpoètu 
HMP byl odveden 50% podíl, tj. 38,24 tis. Kè.

Poplatek za užívání veøejného prostranství – rozpoèet je plnìn podle zájmu o 
zábor.Místní poplatek ze vstupného – bìhem roku 2007 uhradil Èeský svaz ledního 
hokeje platbu poplatku ze vstupného vybraného pøi hokejových utkáních ÈR-Bìlorusko 
(konalo se koncem roku 2006), ÈR-Finsko (konalo se v dubnu 2007), ÈR–Slovensko a ÈR - 
Švédsko (konala se v prosinci 2007) v Sazka Arenì; Èeský svaz házené uhradil poplatek ze 
vstupného, vybraného pøi sportovním programu "Den házené" v Sazka Arénì; firma 
Flohmarkt, poøadatel „Bleších trhù“, uhradila poplatek ze vstupného vybraného bìhem 
prosince 2006 a v období leden až listopad 2007; provozovatel diskotéky „Disco Space“ na 
Proseku uhradil èástku za 4.ètvrtletí 2006 a 1.-3.ètvrtletí 2007; poøadatel LIVE Nation 
Czech Republic (Interkoncerts) uhradil místní poplatek ze vstupného z koncertù 
Shakiry, Leonela Richiho, Rogera Waterse, Ozzy Osbourna, Gwen Stefania a Joe Cockera, 
skupin Tokio Hotel, Linking Park, Genesis a Wanastovi vjecy, muzikálu MAMMA MIA, 
pøedstavení „Cirque du Soleil“a show „Apassionata“, které se konaly bìhem roku 2007 v Sazka 
Arenì, Slovanský výbor Èeské republiky uhradil poplatek ze vstupného vybraného na 
Slovanském vlasteneckém bálu, který se konal v únoru v Støedním odborném uèilišti na Praze 
9; poøadatel United Music Evans uhradil poplatek z èervnové hudební akce „Sensation 
White“; firma GSMA uhradila poplatek z koncertu skupiny Monkey Bussiness a ze vstupného 
vybraného na akci „Nokia Freestyle Motocross 2007“, konané v prosinci 2007; poøadatel Art 
One zaslal poplatek za kadeønickou show HairMax – i tyto tøi akce se konaly v Sazka Arenì, 
Èeská sportovní a.s. uhradila poplatek ze vstupného vybraného na tenisových utkáních o 
„Davesùv pohár“, konaných 21. – 23.záøí 2007 v Sazka Arénì. HC Slavia Praha uhradilo 
pøedepsanou èástku za extraligová utkání v Sazka Arenì pro sezonu 2007/2008.
Poøadatel hudební akce „LET IT ROLL“, poøádané v roce 2006 v oblasti „Harfy“ uhradil 
dlužnou pokutu za pozdní oznámení akce.
Mírnì nižší plnìní pøíjmu z místního poplatku v roce 2007 je dáno návštìvností a poètem  akcí 
v Sazka Arénì bìhem roku.

Poplatek z ubytovací kapacity - vysoké plnìní je zpùsobeno zvýšením poètu ubytovacích
zaøízení.

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

Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb
Rozpoèet 3.330,50 tis. Kè byl za rok 2007 splnìn na 103,26 %, tj. 3.438,94 tis. Kè. Jedná 
se o pøíjem z èásti výtìžku od provozovatelù výherních hracích pøístrojù, který inkasovali v 
roce 2006. Prostøedky jsou použity na veøejnì prospìšné úèely.

Správní poplatky
Rozpoèet 9.730,00 tis. Kè. Za období rok 2007 bylo dosaženo plnìní ve výši 15.894,44
tis. Kè tj. plnìní 163,35 %. H
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v tis. Kè

Odbor ekonomický - z poplatkù za povolení provozu výherních hracích pøístrojù je odvá-
dìn 50 % podíl do státního rozpoètu, poèátkem roku byly provedeny odvody z plateb, které 
byly inkasovány závìrem roku 2006. Za sledované období byly pøijaty platby ve výši 
11.245,05 tis. Kè, do SR bylo odvedeno 5.170,00 tis. Kè, poèátkem roku 2008 budou re-
alizovány odvody z plateb, které byly inkasovány závìrem roku 2007.

Danì z majetku

Rozpoèet ve výši 20.000,00 tis. Kè, plnìní za rok 2007 20.441,57 tis. Kè, tj 102,21 %. 
Jedná se o platby danì z nemovitostí, které jsou smìrovány na pøíslušný Finanèní úøad. Z FÚ 
jsou zasílány na úèet MHMP a následnì poukazovány na úèty MÈ.

Nedaòové pøíjmy
Pøíjmy z vlastní èinnosti

Jedná se zejména o pøíjmy z poskytování služeb, rozpoèet ve výši 310,00 tis. Kè - košový 
program plnìní 260,52 tis. Kè, na ostatních pøíjmech – omylových platbách je zùstatek 
2,49 tis. Kè.

Odvody pøebytkù organizací s pøímým vztahem

Jedná se o odvody ve výši 0,80 tis. Kè v rámci finanèního vypoøádání za rok 2006 s pøí-
spìvkovými organizacemi MÈ Praha 9.

Pøíjmy z úrokù a realizace finanèního majetku

Rozpoèet ve výši 2.300,00 tis. Kè, skuteènost 2.999,76 tis. Kè, tj. 130,42 %, plnìní odpo-
vídá pøíjmùm z úrokù, které byly ovlivnìny výší finanèních prostøedkù na úètech.

Pøijaté sankèní platby

Rozpoèet 865,00 tis. Kè, skuteènost 860,27 tis. Kè, tj. 99,45 %. Plnìní tohoto ukazateleje 
obrazem toho, jak obèané a právní subjekty dodržují zákonné normy.
 v tis. Kè

Pøijaté vratky transferù a ostatní pøíjmy z fin.  vypoøádání pøedchozích let

Finanèní vypoøádání za rok 2006 s HMP a SR èiní 3,134,37 tis. Kè. vyúètování dotace na 
ukonèený projekt JPD Centrum regionálního rozvoje 1,70 tis. Kè, na projekt JPD Revita-
lizace pìší zóny Prosek 16,52 tis. Kè tyto prostøedky MÈ odvedla na úèet MHMP. Na výkon 
státní správy – sociální dávky – obdržela Mìstská èást ze státního rozpoètu vyrovnání za rok 
2006 ve výši 3.801,97 tis. Kè.
Mìstská èást Praha 9 obdržela vratku grantu poskytnutého v roce 2006 ve výši 20,00 tis.Kè. 
V rámci finanèního vypoøádání za rok 2006 odvedly zøízené pøíspìvkové organizace na úèet 
MÈ 1.088,76 tis. Kè.
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Ostatní nedaòové pøíjmy

Rozpoèet 740,40 tis. Kè, skuteènost 1.387,11 tis. Kè, tj. 187,35 %. Pøíjmy tvoøí pøijaté 
pojistné náhrady, finanèní dary od sponzorù, platby od zamìstnancù za pobyty v rekreaèních 
zaøízeních, bonusy Èeské pošty za kreditování výplatních strojù ve IV.ètvrt.2006, dobropis za 
vrácené stravenky Sodexho s logem 2006, provozní náklady za IV.ètvrtletí 2006 Úøad práce 
hl.m.Prahy, tel.poplatky r.2006 od Æeského rybáøského svazu a Správy služeb MP. Nejvìtší 
položkou je dodateèný pøevod DPH z roku 2006.

Splátky pùjèek od obyvatelstva
Rozpoèet 150,00 tis. Kè, skuteènost ve výši 124,40 tis. Kè pøedstavuje splátky sociálních 
výpomocí, které byly poskytnuty zamìstnancùm ÚMÈ Praha 9 ze zamìstnaneckého fondu. 

Pøijaté dotace

Neinvestièní pøijaté transfery od veøejných rozpoètù centrální úrovnì
Schválený rozpoèet na výkon státní správy 19.241,00 tis. Kè, tyto prostøedky byly poskyt-
nuty v plné výši.
Rozpoèet byl posílen o dotaci na výplatu sociálních dávek ve výši 31.253,00 tis. Kè a o dotaci 
na výplatu dávek v hmotné nouzi a soc.péèe ve výši 18.400,00 tis. Kè. MÈ Praha 9 obdržela 
dotace na poštovné k dávkám státní sociální podpory ve výši 469,10 tis. Kè, na výkon státní 
správy v oblasti sociálních služeb podle zákona è. 108/2006 Sb. ve výši 415,87 tis. Kè, na 
výkon agendy sociálnì-právní ochrany dìtí ve výši 3.361,70 tis. Kè, na programy prevence 
kriminality ve výši 133,00 tis. Kè, na zákonné odvody k odmìnám pìstounù 110,00 tis. Kè, 
na zabezpeèení integrace azylantù 360,00 tis. Kè, na Czech Point 50,00 tis. Kè .
Na podporu projektu JPD „Pomoc znevýhodnìným matkám v uplatnìní na trhu práce“ byla 
poskytnuta dotace 1.051,04 tis. Kè a pro ZŠ Novoborská na projekt JPD „Výmìna forem a 
metod výuky podporující zvláštì komunikativní dovednosti žákù v cizích jazycích“ byla 
poskytnuta dotace ve výši 514,84 tis. Kè. 
V rámci vyúètování dokonèeného projektu JPD „CEDR“ obdržela MÈ dotaci ve výši 11,90 tis. 
Kè ze SR a EU na neinvestièní èást projektu.
Pøi vyúètování dokonèené I. etapy projektù JPD obdržela MÈ na neinvestièní èást projektù 
dotaci ze SR a EU, a to na „Regionální komunikaèní servis“ ve výši 139,78 tis. Kè a na „Inter-
netové centrum Prosek“ ve výši 535,93 tis. Kè.

Neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì

V rámci souhrnného dotaèního vztahu s rozpoètem HMP byla schválena a pøevedena do roz-
poètu MÈ Praha 9 dotace ve výši 103.589,00 tis. Kè. V roce bylo poskytnuto navýšení z 
rozpoètu HMP o 34,40 tis. Kè na údržbu plastik, o 102,00 tis. Kè na protidrogovou preven-
ci, o 60,00 tis. Kè na provoz Klubu Harfica, o 1.221,00 tis. Kè na zajištìní provozu LSPP, o 
180,00 tis. Kè na pøípravu a zkoušky odborné zpùsobilosti, o 50,20 tis. Kè na integraci 
žákù pro asistenty pedagoga, o 264,00 tis. Kè na peèovatelskou službu, o 90,00 tis. Kè na 
komunitní plánování. Z jiných obcí byla zaslána úhrada nákladù za jejich žáky, kteøí navštì-
vují základní školy na území MÈ Praha 9, ve výši 157,84 tis. Kè. 
MÈ obdržela vrácený podíl na DPPO za rok 2006 ve výši 16.833,36 tis. Kè. 
Dotace z rozpoètu hl.m.Prahy na projekty JPD: 209,40 tis. Kè na podporu programu 
„Pomoc znevýhodnìným matkám v uplatnìní na trhu práce“ (v prùbìhu roku bylo pøevedeno 
159,70 tis. Kè), 69,10 tis. Kè na projekt JPD ZŠ Novoborská (v prùbìhu roku bylo pøevede-
no 60,40 tis. Kè) a 53,00 tis Kè na „Revitalizaci Parku Pøátelství“.

Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì

Na pøehlídku mateøských škol Pøedškoláèek poskytly mìstské èásti Kbely, Horní Poèernice, 
Èakovice a Letòany pøíspìvky v úhrnné výši 7,40 tis. Kè. Na zajištìní provozu LSPP pøispìly 
MÈ Letòany a Kbely èástkou 921,04 tis. Kè.

Pøevody z vlastních fondù hospodáøské èinnosti

Rozpoèet 70.200,00 tis. Kè, pøevody byly v roce 2007 realizovány ve výši 70.325,83 tis. 
Kè.

Pøevody z ostatních vlastních fondù

Z depozitního úètu byly pøevedeny nedoèerpané prostøedky na mzdy za prosinec 2006 ve výši
503,17 tis. Kè.

Investièní pøijaté transfery od veøejných rozpoètù ústøední úrovnì

V rámci vyúètování dokonèených projektù JPD obdržela MÈ na investièní èást projektù dotaci H
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ze SR a EU na „CEDR“ ve výši 9.538,26 tis. Kè a na „Revitalizaci pìší zóny Prosek“ ve výši 
8.825,46 tis. Kè.
Pøi vyúètování dokonèené I. etapy projektù JPD obdržela MÈ na investièní èást projektù dota-
ci ze SR a EU, a to na „Regionální komunikaèní servis“ ve výši 2.647,49 tis. Kè a na "Inter-
netové centrum Prosek“ ve výši 2.839,21 tis. Kè.
Na akci „Humanizace parteru Starý Prosek“ obdržela MÈ dotaci 3.650,00 tis. Kè.
Na rekonstrukci TUV získala Poliklinika Prosek státní dotaci 2.550,00 tis. Kè.

Investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì

Z rozpoètu HMP byla poskytnuta dotace na osazení oken v ZŠ Litvínovská 600 ve výši
6.000,00 tis. Kè a na projekt JPD „Revitalizace parku Pøátelství“ ve výši 5.898,80 tis.
Kè.
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Èerpání investièních prostøedkù - komentáø

Vzdìlávání
Kapitola 04  Školství, mládež a samospráva
Odd. 31 a 32  Vzdìlávání
Odd. § 3421  Využití volného èasu dìtí a mládeže

ZŠ Špitálská 789  nový vstup 
Rozpoèet 880,00 tis. Kè, èerpání 867,93 tis. Kè
Akce byla dokonèena poèátkem ètvrtého ètvrtletí 2007 a zároveò byla zcela dofakturována. 
Nový vstup do školních suterénních šaten byl zprovoznìn od poèátku r. 2008. Je tak zajištìn 
požární únik žákù a hygienikem požadovaný izolovaný každodenní vstup do budovy.

ZŠ Novoborská 371  rekonstrukce vstupní haly  PD
Rozpoèet 100,00 tis. Kè, èerpání 93,60 tis. Kè
V závìru roku byla dokonèena projektová dokumentace øešící rekonstrukci prostor vstupní 
haly a zádveøí školy. Poslední ze tøí proseckých základních škol se doèká realizace akce v 
prázdninových mìsících roku 2008.

ZŠ Novoborská 371  montáž žaluzií
Rozpoèet 222,00 tis. Kè, èerpání 185,95 tis. Kè
Vedení základní školy provedlo nákup a montáž žaluzií na novì osazená okna v èásti objektu.

ZŠ Balabenka 800  rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 1.850,00 tis. Kè, èerpání 1.765,10 tis. Kè
V roce 2007 byla za uvedenou èástku realizována I. a II. etapa akce, závìreèná III. etapa 
probíhá v 1. pololetí roku 2008. Zkvalitnìní osvìtlení školních prostor s sebou pøináší 
i úsporu el. energie díky osazeným moderním osvìtlovacím tìlesùm. 

ZŠ Balabenka 800  nákup konvektomatu
Rozpoèet 700,00 tis. Kè, èerpání 0 tis. Kè
Vedení základní školy plánovalo nákup a osazení moderního kuchyòského zaøizovacího 
pøedmìtu. Akce bude uskuteènìna v roce 2008. H
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 ZŠ Litvínovská 600  osazení oken
Rozpoèet 6.850,00 tis. Kè, èerpání 5.598,50 tis. Kè
Akce byla probìhla bìhem prázdninových mìsícù a fakturace v závìru r. 2007. Došlo k osazení 
plastových oken a vstupních dveøí v celém objektu školy mimo hospodáøského pavilonu a k 
osazení nových výplní okenních otvorù v obou tìlocviènách .

ZŠ Litvínovská 600  pøíspìvek na výpoèetní techniku
Rozpoèet 77,60 tis. Kè, èerpání 77,61 tis. Kè
Èástku upraveného rozpoètu vedení školy zcela vyèerpalo nákupem výpoèetní techniky.

MŠ Pod Krocínkou - úpravy a vybavení varny
Rozpoèet 250,00 tis. Kè, èerpání 248,97 tis. Kè
V prázdninových mìsících byly provedeny drobné stavební úpravy prostor kuchynì a 
zakoupení a instalace konvektomatu. 

MŠ Litvínovská  obezdìní spojovací chodby
Rozpoèet 800,00 tis. Kè, èerpání 799,86 tis. Kè
V objektu MŠ bylo provedeno obezdìní mezipavilonové spojovací chodby z dùvodu jejího 
zakrytí pøed povìtrností. Akce byla realizována v prázdninových mìsících r. 2007.  

MŠ U Vysoèanského pivovaru  vodomìrná šachta
Rozpoèet 50,00 tis. Kè, èerpání 49,98 tis. Kè
Pro objekt mateøské školy byla na vlastním pozemku osazena nová vodomìrná šachta. 

MŠ U Vysoèanského pivovaru  kamerový systém
Rozpoèet 91,00 tis. Kè, èerpání 90,75 tis. Kè
V objektu mateøské školy byly nainstalovány bezpeènostní kamery monitorující dìní v areálu. 

JPD - výstavba dopravního høištì Prosek
Rozpoèet 16.356,40 tis. Kè, èerpání 15.142,07 tis. Kè
Výstavba dìtského dopravního høištì probíhala v mìsících duben až záøí r. 2007 na ploše 
pøilehlé k sportovnímu areálu ZŠ Litvínovská 500. V rámci této akce byly vybudovány dva 
provozní objekty  výukový a skladový a vybudován živièný povrch výukových komunikací. 
Zároveò byl areál høištì oplocen a byly zde provedeny výsadby zelenì a osazen parkový 
mobiliáø. Spolufinancování akce bylo realizováno z evropských fondù, státního rozpoètu a z 
rozpoètu HMP.

Kultura
Kapitola 06  Kultura, sport a cestovní ruch
Odd. 33  Kultura, církve a sdìlovací prostøedky

Nákup klavíru
Rozpoèet 201,00 tis. Kè, èerpání 200,94 tis. Kè
Odbor školství a kultury zrealizoval nákup hudebního nástroje pro potøeby úøadu.

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

Osazení regul. hlavic ÚT v bytových objektech Prosek, Støížkov
Rozpoèet 1.180,00 tis. Kè, èerpání 1.008,44 tis. Kè
Akce byla dokonèena ve 4. ètvrtletí. Vytápìní bytových objektù v dané oblasti je nyní 
automaticky regulované.

Osazení regul. hlavic ÚT v bytových objektech Libeò, Vysoèany
Rozpoèet 4.506,00 tis. Kè, èerpání 3.908,76 tis. Kè
Akce byla dokonèena ve 4. ètvrtletí. Vytápìní bytových objektù v dané oblasti je nyní 
automaticky regulované.

Regulaèní hlavice ÚT v nebytových objektech
Rozpoèet 800,00 tis. Kè, èerpání 732,16 tis. Kè
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Akce byla taktéž dokonèena ve 4. ètvrtletí. Vytápìní nebytových objektù je nyní automaticky 
regulované.

Vodomìrná šachta U školièky
Rozpoèet 60,00 tis. Kè, èerpání 58,79 tis. Kè
Rekonstrukce venkovní vodomìrné šachty obsluhující zázemí Parku Podviní byla provedena 
v letních mìsících. 

Vodomìrná šachta a plot areál Krejcárek
Rozpoèet 200,00 tis. Kè, èerpání 79,02 tis. Kè
Rekonstrukce šachty byla dokonèena, rekonstrukce oplocení areálu nebyla realizována z 
dùvodu plánované budoucí výstavby v tomto místì.

Komínové lávky Vysoèanské nám. 500
Rozpoèet 240,00 tis. Kè, èerpání 209,64 tis. Kè
V podzimních mìsících roku 2007 byly na objekt Gymnázia J. Seiferta instalovány chybìjící 
komínové lávky. 

Rekonstrukce oplocení a kanalizace ZUŠ U Prosecké školy 92
Rozpoèet 1.061,00 tis. Kè, èerpání 1.059,76 tis. Kè
Realizace stavby byla zahájena v mìsíci èervenci a ukonèena byla v mìsíci záøí 2007. V rámci 
akce bylo provedeno pøedevším odvedení deš�ových vod do veøejné ulièní kanalizace a tím 
podstatné omezení podmáèení historického objektu školy.

Rekonstrukce oplocení Pavana
Rozpoèet 1.000,00 tis. Kè, èerpání 844,65 tis. Kè
Rekonstrukce chátrajícího a bezpeènost chodcù ohrožujícího oplocení zahrady objektu U 
mateøské školy 355 byla realizována v letních mìsících roku.

SW  datové rozhraní
Rozpoèet 140,00 tis. Kè, èerpání 139,23 tis. Kè
Èástka byla vyplacena za dodání SW pro správu domù  Domovní evidenèní systém na odbor 
správy majetku.

Finanèní vklad do spoleènosti Devátá rozvojová, a.s.
Rozpoèet 2.000,00 tis. Kè, èerpání 2.000,00 tis. Kè
Na základì usnesení zastupitelstva m.è. Praha 9 byl proveden penìžní vklad do novì vznikající 
akciové spoleènosti.

Nákup pozemkù v k.ú. Vysoèany
Rozpoèet 23.070,20 tis. Kè, èerpání 0 tis. Kè
Akce nebyla v roce 2007 realizována.

Zastropení výmìníku Veltruská 576
Rozpoèet 1.216,00 tis. Kè, èerpání 1.137,19 tis. Kè
V uplynulém roce byly realizovány stavební úpravy prostor uvedeného objektu, po jejichž 
realizaci budou získány nové nebytové prostory pro další využití Mìstskou policíí hl. m. Prahy.

Humanizace parteru Starý Prosek
Rozpoèet 7.898,00 tis. Kè, èerpání 7.836,89 tis. Kè
Realizace uvedené stavby, spolufinancované ze státního rozpoètu, byla zahájena v mìsíci záøí 
a ukonèena v mìsíci prosinci roku 2007. V rámci této akce byly provedeny nové povrchy èásti 
ulice U Prosecké školy, provedeno jejich nové odvodnìní, byly zde osazeny nové lampy VO, 
upravena stávající zeleò a osazen mìstský mobiliáø. 

Odkoupení pozemku v k.ú. Libeò
Rozpoèet 606,60 tis. Kè, èerpání 606,60 tis. Kè
Za uvedenou èástku byl v lokalitì Støížkovská vyhlídka odkoupen pozemek, který bude v 
budoucnu využit pro výstavbu cyklistické stezky.  

Integraèní byt  rekonstrukce
Rozpoèet 205,00 tis. Kè, èerpání 198,50 tis. Kè
Za uvedenou èástku byla provedena rekonstrukce bytu v domì Jablonecká, který byl poté 
poskytnut azylantùm.

JPD - nástavba Kytlická
Rozpoèet 8.873,00 tis. Kè, èerpání 8.851,83 tis. Kè
Realizace nástavby a pøístavby objektu VOŠ Kytlická, financované zèásti z prostøedkù 
strukturálních fondù, min. financí a HMP byla ukonèena v mìsíci bøeznu r. 2007.

PD investièních akcí
Rozpoèet 1.500,00 tis. Kè, èerpání 1.440,97 tis. Kè
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Èástka byla urèena na projektovou pøípravu akcí, na jejichž následnou realizaci byly 
požadovány finanèní prostøedky v rámci rozpoètu m.è. Praha 9 nebo HMP v prùbìhu roku 
2007. Za uvedenou èástku byly uhrazeny fakturace za dodání PD, napø. pøístavba pavilonu MŠ 
Veltruská 560, studie stavební úpravy stravovacího provozu v objektu Gymnázia J. Seiferta èi 
rekonstrukce hospodáøského pavilonu MŠ Novoborská.

Ochrana životního prostøedí
Kapitola 02  Mìstská infrastruktura
Odd. 23  Vodní hospodáøství
Odd. 37  Ochrana životního prostøedí

JPD - Rekonstrukce pìší zóny Jablonecká
Rozpoèet 11.539,60 tis. Kè, èerpání 11.530,07 tis. Kè
I. etapa rekonstrukce komunikací a zelených ploch v okolí objektu pošty, obchodu Delvita a 
Èeské spoøitelny v oblasti sídlištì Prosek byla zahájena v mìsíci dubnu a dokonèena byla v 
mìsíci èervenci minulého roku. Uvedenou èástkou byla hrazena prùbìžná fakturace za 
realizaci stavby.

Dìtská høištì  herní prvky
Rozpoèet 194,00 tis. Kè, èerpání 193,97 tis. Kè
Nákup a instalace herních prvkù dìtských høiš�. 

Sadové úpravy Èihákova
Rozpoèet 800,00 tis. Kè, èerpání 0 tis. Kè
Akce, navržená do rozpoètu OŽPD, nebyla realizována a èástka byla pøevedena do rozpoètu 
akce Rekonstrukce dìtských høiš�.

Rekonstrukce chodníkù Prosek
Rozpoèet 500,00 tis. Kè, èerpání 497,40 tis. Kè
V rámci akce byly v roce 2007 provedeny nové živièné povrchy chodníkù ve vnitrobloku 
Jablonecká Verneøická Mimoòská a nový chodník v zeleni pøi ulici Litomìøická.

JPD  Revitalizace Parku pøátelství a vodoteèe  PD
Rozpoèet 6.898,80,00 tis. Kè, èerpání 1.677,06 tis. Kè
V roce 2007 byla hrazena dodávka projektové dokumentace uvedené akce, jejíž realizace 
probíhá v roce 2008.

Rekonstrukce høištì Pískovcová 
Rozpoèet 850,00 tis. Kè, èerpání 829,64 tis. Kè
V roce 2007 byla dokonèena rekonstrukce høištì, zahájená v roce pøedešlém, položením 
umìlého povrchu na plochu høištì a dosadbou okolní clonící zelenì. 

Rekonstrukce dìtských høiš�
Rozpoèet 3.500,00 tis. Kè, èerpání 3.261,96 tis. Kè
V rámci další etapy rekonstrukce a doplnìní prvkù dìtských høiš� na území m.è. Praha 9 byly 
provedeny práce na plochách dìtských høiš� Hrdloøezy, v lokalitì Okøínecká, Prosecká a na 
dalších místech zejména sídlištì Prosek. 

Park Podviní  osazení lavièek
Rozpoèet 450,00 tis. Kè, èerpání 398,14 tis. Kè
Akce byla realizována ve 3. ètvrtletí roku 2007. V rámci akce bylo osazeno cca 50 nových 
lavièek do prostor Parku Podviní. 

Rekonstrukce parkových ploch Kovanecká
Rozpoèet 260,00 tis. Kè, èerpání 259,82 tis. Kè
Investièní akce, navazující a doplòující akci „Rekonstrukce høištì Kovanecká“ realizovanou v 
roce 2006, probìhla v prvním pololetí roku 2007.

Vrt na vodu  Park pøátelství
Rozpoèet 300,00 tis. Kè, èerpání 75,78 tis. Kè
Z navržené èástky bylo v roce 2007 èerpáno na úhradu poèáteèního stupnì projektové 
dokumentace.

Doprava
Kapitola 03  Doprava
Odd. 22  Doprava

Úprava parkování Varnsdorfská
Rozpoèet 1.200,00 tis. Kè, èerpání 1.139,93 tis. Kè H
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Tato akce byla dokonèena v závìru roku 2007. Byly realizovány parkovací stání v pøíulièní 
zeleni v ulici Varnsdorfská, umožòující rozšíøení profilu vozovky pro prùjezd vozidel dopravní 
obsluhy a integrovaného záchranného systému.

Výstavba komunikace Mandloòová
Rozpoèet 4.400,00 tis. Kè, èerpání 23,30 tis. Kè
Realizace akce v závìru roku 2007 neprobìhla z dùvodu nepøíznivých klimatických 
podmínek. Za uvedenou èástku byla obstarána geodetická dokumentace stavby.

Dávky a podpory v sociálním zabezpeèení

Kapitola 05  Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 43  Sociální péèe a pomoc a spoleèné èinnosti v sociálním zabezpeèení a politice 
zamìstnanosti

DPS Novovysoèanská
Rozpoèet 626,00 tis. Kè, èerpání 74,59 tis. Kè
Ve 4. ètvrtletí roku bylo dokonèeno osazení automatického otevírání dvanácti nejèastìji 
používaných dveøních køídel v budovì DPS. 

Zdravotnictví

Kapitola 05  Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 35  Zdravotnictví 

Nástavba Polikliniky Prosek
Rozpoèet 2.010,00 tis. Kè, èerpání 1.689,07 tis. Kè
Ve druhém pololetí roku 2007 byly objednány a hrazeny pøípravné projektové práce pro 
budoucí realizaci nástavby objektu Polikliniky Prosek.

Rekonstrukce TUV - Poliklinika Prosek
Rozpoèet 0, èerpání 2.550,00 tis. Kè
Jedná se o dotaci poskytnutou ze SR pøímo Poliklinice Prosek, akce byla realizována s finanèní 
spoluúèastí z fondù Polikliniky.

Bezpeènost a veøejný poøádek
Kapitola 07  Bezpeènost
Odd. 53  Bezpeènost a veøejný poøádek

Nahrávací zaøízení pro MP
Rozpoèet 50,00 tis. Kè, èerpání 50,00 tis. Kè
Realizace daru z roku 2006, smìøujícího k úèelu zajiš�ování bezpeènosti na území m.è. Praha 
9.

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

Výpoèetní technika a programové vybavení
Rozpoèet 1.377,00 tis. Kè, èerpání 1.375,23 tis. Kè
Èástka upraveného rozpoètu, urèená na poøízení HW a SW pro potøeby úøadu, byla 
zcela vyèerpána. 

Zhodnocení budovy radnice
Rozpoèet 256,10 tis. Kè, èerpání 256,03 tis. Kè
Vybudování nové trezorové místnosti a realizace stavebních úprav pokladny v 
prostorách radnice.

Interiérové vybavení radnice
Rozpoèet 500,00 tis. Kè, èerpání 466,87 tis. Kè
V prùbìhu minulého roku byl provádìn nákup nábytku do budov radnice mìstské 
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JPD  Internetové centrum Prosek 
Rozpoèet 168,00 tis. Kè, èerpání 119,00 tis. Kè
V roce 2007 byla prùbìžnì realizována platba za inženýrskou èinnost ve vìci financo-
vání akce.

JPD - Regionální komunikaèní servis 
Rozpoèet 4750,00 tis. Kè, èerpání 4.278,82 tis. Kè
V 1. ètvrtletí roku 2007 probìhla instalace technického zaøízení pro pøenos veøejného 
internetu na území m.è. Praha 9. Uvedenou èástkou byla uhrazena fakturace doda-
vatele této akce.

RZ Jestøabí  regulace ÚT
Rozpoèet 210,00 tis. Kè, èerpání 176,62 tis. Kè
Akce byla realizována v polovinì roku 2007, za uvedenou èástku byla uhrazena 
dodávka projektové dokumentace i samotná montáž pokojových regulaèních prvkù 
ÚT v objektu rekreaèního zaøízení m.è. Praha 9. 

Úprava rampy garáží radnice
Rozpoèet 160,00 tis. Kè, èerpání 133,93 tis. Kè
Za uvedenou èástku byla provedena stavební úprava rampy do garáží radnice.
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Hodnocení hospodáøské èinnosti za rok 2007

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond  správní obvod Prosek

Finanèní náklady byly èerpány podle plánu. Mírné pøekroèení je u ostatních nákladù-ostatní 
služby (za pøemnožení hlodavcù a rùzného hmyzu, kde bylo nutné opakovanì provádìt derati-
zace a dezinsekce, za exekuènì vyklízené byty a dvakrát za nahlášení o navýšení nájemného).

Plnìní velkých oprav  viz tabulka na jednotlivé akce

Domovní bytový fond  správní obvod Libeò

Finanèní náklady byly èerpány podle plánu.
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Teplická, spoleèenství vlastníkù – plán 1.400tis. Kè – pøevedeno do fondu oprav 
449.088,-Kè a na provozní náklady 787.524,-Kè. Celkem 1,236.612,-Kè, tj 88,3%.
Litomìøická, spoleèenství vlastníkù – plán 1.350tis. Kè – pøevedeno do fondu oprav 
479.623,-Kè a na provozní náklady 712.605,-Kè. Celkem 1,192.228,-Kè, tj. 88,3% .
(U obou spoleèenství nebyly èerpány rezervy)

Vlastní správa
Kotelny

VO – èerpání – 99,5%.
Plán 1.300tis. Kè na støední opravy „511“ – èerpáno 1,310,4tis. Kè tj. 100,8%.
Plán 70tis. Kè na ostatní náklady – èerpáno 77,9tis. Kè tj. 111,3%.

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Pronajaté školy – velké opravy
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VO – èerpáno 99,4%.
Plán 62tis.Kè – pojištìní budov – èerpáno 60,2tis. Kè, tj, 97,1%.
Plán 200tis. Kè – oprava a údržba – èerpáno 166,2tis. Kè, tj.83,1%.
Plán 100tis. Kè – ostatní náklady – èerpáno 80,2tis. Kè, tj. 80,2%.

Nebytové objekty – velké opravy

VO – èerpáno 99,9%.
Plán 500tis. Kè - na opravy a údržbu – èerpáno 517,9tis. Kè , tj. 103,6%.
Plán 700tis. Kè – ostatní náklady /ostatní úèty/ - èerpáno 249,4tis. Kè, tj. 35,6%.
Plán 184tis. Kè – pojištìní domù – èerpáno 183,6tis. Kè, tj. 99,8%.

ZŠ – velké opravy

VO – Z rezervy byly finanèní prostøedky použity na malby (odstranìní následkù proteèení
v kabinetu, chodby a školní dílnì) v ZŠ Litvínovská 500. Plnìní – 98,3%

DPS Novovysoèanská
Plán 192tis. Kè – odmìna za správu – èerpáno 192,0tis. Kè, tj. 100,0%.
Plán 60tis. Kè – opravy a údržba – èerpáno 0,0tis. Kè, tj. 0,0%.
Plán 3460tis. Kè – ostatní náklady – èerpáno 3.225,6tis. Kè, tj. 93,2%.

Správa pohledávek – úèet 49
Plán 100tis. Kè – ostatní náklady /právní služby/ - èerpáno 52,6tis. Kè, tj. 52,6%.

Realitní èinnost
Plán 300tis. Kè – ostatní nákladové úèty – èerpáno 177,0tis. Kè, tj. 59,0%.
Plán 1.600tis. Kè – daò z pøevodù – èerpáno 1.158,2tis. Kè, tj. 72,4%.

Bytové oddìlení
Plán 100tis. Kè – za soudní vymáhání – èerpáno 8,9tis. Kè, tj.8,9%.

Odvody do HÈ
Plán 70,200.000,- Kè /vèetnì 200tis. na pøijaté platby za rekreace Jestøabí a Sepekov/ –
pøevedeno 70,325.832,88 Kè tj 100,2%. H
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Úèetní evidence Mìstské èásti Praha 9 a pøíspìvkových 
organizací zøízených Mìstskou èástí Praha 9

Úèetnictví MÈ Praha 9 se komplexnì zpracovává pøímo na pracovišti MÈ P9 na poèítaèích PC 
v programových verzích firmy Gordic. Po formální a vìcné stránce je úèetnictví vedeno v 
souladu s pøedpisy.

Úèetnictví MÈ Praha 9 se zpracovává ve tøech oblastech :
1) Hlavní èinnost - pøíjmy a výdaje 
2) Hospodáøská èinnost - výnosy a náklady

a) Domovní bytový fond (DBF)
b) Vedlejší hospodáøská èinnost (VHÈ)

DBF  Tuto agendu zajiš�ovala v roce 2007 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý 
mìsíc pøedává na OE úèetní závìrku ke kontrole ve formì dávek s daty za jednotlivá støediska. 
Na odboru ekonomickém-odd.úèetnictví se tyto dávky nahrají do PC, zkontrolují a po odsou-
hlasení se sehrají dohromady a následnì odevzdají na MHMP. 

Agendu pohledávek (dluhù), která nám zbyla po rozdìlení MÈ Praha 9 (na MÈ Praha 14 a MÈ 
Praha 9 v roce 1994) zpracovává druhým rokem odb. ekonomický-odd. úèetnictví MÈ Praha 9.

Provoz kotelen v roce 2007 zabezpeèovala firma Montservis Praha a.s., Dalkia Èeská repub-
lika a.s., Tommi holding s r.o. a Kotelna Lihovarská s. r. o. Úèetní operace na provoz kotelen 
zpracovává odbor ekonomický, odd. úèetnictví na základì podkladù obdržených od odboru 
správy majetku.

VHÈ  Tuto oblast zabezpeèuje OSM ve spolupráci s OE.

Dále se zpracovává DPH.OE-odd. úèetnictví úètuje DPH a odevzdává daòové pøiznání na FÚ 
pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká jak hlavní èinnosti, tak i hospodáøské èinnosti. S touto 
èinností pøibylo více kontrol dokladù a tím i nárùst práce.

V roce 2007 pøibylo zpracovaní úèetních dat a následná jejich evidence za projekty uplatnìné 
a schválené èerpání z fondù EU JPD (Evropská unie  Jednotný programový dokument). Dále 
pøibylo zpracovaní úèetních dat a evidence k tomu náležející k objektu DPS (Dùm s 
peèovatelskou službou) Novovysoèanská 861/2 a 862/4, Praha 9.

Pohledávky se zpracovávají mìsíènì na poèítaèi v programu DDP. Dále jsou zpracovávány 
jedenkrát roènì v programu VYK, kde se podrobnì èlení podle splatnosti a následnì 
odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. 

U sociálních dávek od 1.1.2007 nastaly zmìny. Sociální dávky se nyní zpracovávají ve dvou 
rùzných programech na OS a SSP a na OE-odd.úèetnictví jsou pøedávány v rùzných výstupech. 
Ve stávajícím programu zùstaly sociální dávky pro zdravotnì postižené a sociální dávky na 
benzín. V novém programu se zpracovávají dávky sociální péèe a dávky hmotné nouze. OE-
odd.úèetnictví pøedané výstupy pøíjme a zpracuje. Tzn. provede úhradu na úèty klientù a 
pošty, odešle soubory s poštovními poukázkami typu B na vakus. Zavede do úèetní evidence 
atd. Sociální dávky hmotné nouze jsou také vypláceny v hotovosti v pokladnì MÈ Prahy 9. Z 
pokladny OE-odd. úèetnictví též obdrží výstupy, které dále zpracuje v programu pro dávky 
hmotné nouze. Nyní jsou sociální dávky nároènìjší na zpracování a kontrolu.

Podøízené organizace MÈ Praha 9 pøedávají jedenkrát za mìsíc závìrku na disketách vèetnì 
doplòkové èinnosti. Jedenkrát roènì odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK. 
Na pracovišti MÈ P9 se mìsíèní závìrky z pøinesených disket nahrají do poèítaèe a provede se 
kontrola správnosti, pøípadné chyby se odstraní. U tìchto podøízených organizací se jednou za 
ètvrt roku po kontrole úèetní závìrky pøedávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpoètem.
Pøed závìreèným hodnocením o podøízených organizacích byla provedena kontrola úèetních 
výkazù. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb a proto by-
lo navrženo jejich schválení. Tím není vylouèeno právo k provedení následné kontroly úèet-
nictví, dodržování platných pøedpisù finanèního hospodaøení a správnosti vykázaného ho-
spodáøského výsledku.

Jedná se o tyto organizace :
státní podnik :  Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci
pøíspìvkové organizace : 
                         Základní škola Špitálská 789, Praha 9
                         Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
                         Základní škola Novoborská 371, Praha 9
                         ZŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
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                         Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
                         Obvodní kulturní dùm, Jandova 7, Praha 9
                         Poliklinika Prosek, Lovosická 40/440, Praha 9
                         Støedisko sociální péèe, Novovysoèanská 505,Praha 9 
                         Mateøská škola U Vysoèanského pivovaru 261, Praha 9
                         Mateøská škola Novoborská 611, Praha 9
                         Mateøská škola Litvínovská 490, Praha 9
                         Mateøská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
                         Mateøská škola Kováøská 27, Praha 9
                         Mateøská škola Šluknovská 328, Praha 9
                         Mateøská škola U nové školy 637, Praha 9
                         Mateøská škola Veltruská 560, Praha 9

Úèetní agenda pro výše uvedené mateøské školy, která je nasmlouvaná firmou dle mandátní 
smlouvy a spolupráce s úèetními je uspokojující. 

V roce 2007 MÈ Praha 9 založila novou organizaci Devátá rozvojová a.s. pro transformaci 
majetku MÈ Praha 9.

Tabulky o rozvaze - aktivech a pasivech - MÈ Praha 9 umožòují porovnání poèáteèního a 
koneèného stavu majetkových hodnot za rok 2007 zejména u DHM, DNM, DDHM, zásob, 
poøízení dlouhodobého hmotného majetku. Dále tabulky ukazují celkový stav pohledávek a 
závazkù vùèi organizacím a obyvatelstvu, rozsah fondù a vztahù ke státnímu rozpoètu.

Závìreèné úèty jsou obsaženy v tabulkových pøílohách tohoto rozboru hospodaøení. V 
tabulkové èásti o pøehledu celkových výsledkù za rok 2007 je též uvedeno plnìní vùèi rozpoètu 
vèetnì rùzných úèelových dotací, pøesunù rozpoètu, povoleného pøekroèení atd.

Rozborová èinnost a závìreèná hodnocení byla v hospodáøství øízeném MÈ Praha 9 
organizována v souladu se zásadami pro provádìní rozborù hospodáøské èinnosti a postupu 
pøi vyhodnocení výsledkù hospodaøení pøíspìvkových organizací.

* Základní bìžný úèet
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Komentáø k tabulce aktiva a pasiva  komplexní rozbor rok 
2007

Aktiva
}Dlouhodobý nehmotný majetek - softwarové vybavení MÈ Praha 9.
}Dlouhodobý hmotný majetek - technické zhodnocení budov,  pøevody pozemkù z 

MHMP a též bìžné poøízení a vyøazení drobného dlouhodobého hmotného majet-
ku.
}Poøízení dlouhodobého hmotného majetku - kanalizace Za Horou-západ 3.etapa, 

Dùm s peèovatelskou službou, nový vstup do ZŠ Špitálská, rekonstrukce osvìtlení 
na ZŠ Na Balabence atd.
}Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - regenerace vodoteèe-Park 

pøátelství,  rek. dìtských høiš�, rekon. pìší zóny, zastropení Veltruská 576 atd.
}Dlouhodobý finanèní majetek - Kotelna Lihovarská s.r.o., Devátá rozvojová a.s.
}Materiál na skladì - odbor vnitøní správy a odbor správy majetku.
}Pohledávky - odbìratelé - pohledávky za nájemné, služby  zúètovatelné s 

nájemníky (teplo, elektøina, voda, odvoz odpadu atd.), prodeje.
}Pohledávky - poskytnuté provozní zálohy - na zúètovatelné náklady s nájemníky. 
}Pohledávky za rozpoètové pøíjmy - místní poplatky (napø. zábor veøejného pro-

stranství, poplatek za psa, poplatek za ubytovací kapacitu atd.), správní poplatky, 
pokuty atd.
}Ostatní pohledávky - se vyúètovaly.
}Pohledávky za zamìstnanci -uhrazeno.
}Daò z pøidané hodnoty - nárok.
}Jiné pohledávky - pùjèky ze zamìstnaneckého fondu, služby k pøefakturaci (PRE, 

PVK, Pražská teplárenská), náhrada DPH mezi hlavní èinnosti a hospodáøskou 
èinností atd.
}Finanèní majetek - ceniny - kolky, stravenky a postálie.
}Finanèní majetek - bìžný úèet - hospodáøská èinnost - finanèní prostøedky na 

bìžných úètech hospodáøské èinnosti (pronájmy, prodeje, zálohy na zúètovatelné 
služby u DBF atd.)
}Finanèní majetek - ostatní bìžné úèty - finanèní prostøedky na depositních úètech 

(nesvéprávní, nevyplacené mzdy za zamìstnance za 12/2007, nevyplacené finan-
èní prostøedky na úhradu sociálního zabezpeèení, zdravotního pojištìní, danì ).
}Prostøedky rozpoètového hospodaøení - ZBÚ - finanèní prostøedky na základním 

bìžném úètu k 31. 12. 2007.
}Bìžné úèty penìžních fondù  finanèní prostøedky na úètech k 31. 12. 2007.
}Pøechodné úèty aktivní - náklady pøíštích období

Pasiva
}Fond dlouhodobého majetku - hodnota majetku ve tøídì 0, dodavatelé pro dlouho-

dobý majetek (321 10).
}Fond obìžných aktiv  aktivované zásoby, doèasnì nedobytné pohledávky.
}Penìžní fondy - FRR a FZ.
}HV a hospodáø. èinnosti ÚSC  hospodáøský výsledek za hlavní a hospodáøskou 

èinnost územnì samosprávního celku.
}Dlouhodobé závazky-  pùdní vestavby.
}Krátkodobé závazky - dodavatelé, pøijaté zálohy od nájemníkù k vyúètování, 

ostatní závazky.
}Krátkodobé závazky  zamìstnanci-  mzda za 12/2007 vyplacena v hotovosti.
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}Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
}Ostatní pøímé danì - daò z mezd zamìstnancù za 12/2007.
}Vypoøádání pøeplatkù dotací a ostatních závazkù ÚSC - pøedpisy z prodejù  

zùstatkové ceny, odpisy.
}Jiné závazky - podílové domy, SBD Balabenka.
}Výnosy pøíštích období - pùdní vestavby - pøímé odbydlení.
}Dohadné úèty pasivní - pøedbìžný odhad spotøeby energie.
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Životní prostøedí a doprava

Park Podviní
Odbor životního prostøedí a dopravy soustavnì peèuje o park Podviní, jehož dominantouje 
model keltského kamenného hradištì s pøírodním amfiteátrem vybudovaný ve tvaru støedo-
vìkého veleještìra. V parku najdeme i dìtské høištì, kde je 
klouzaèka s prolézaèkou, pískovištì, závìsné houpaèky, pru-
žinové houpaèky. Park vyhledávají k pøíjemným procház-
kám nejen maminky s dìtmi nejrùznìjšího vìku - od mimi-
nek v koèárcích po školáky, ale i mladé páry, vyhledávající 
tichá zákoutí s lavièkami. Parkem protéká i potùèek pra-
menící na Proseku, tvoøí cestou jezírka a pod svahem se 
vlévá do øíèky Rokytky, lemující na jižní stranì park. Dospí-
vající mládeži urèitì vyhovuje altánek na prostorné louce a 
veøejné ohništì. Stinná stromoví se v létì stávají útoèištìm 
pro starší lidi. Nedaleko je i oplocené a upravované psí 
høištì, které je hojnì navštìvováno pejskaøi. V parku radnice 
poøádá také každoroènì Den dìtí, rockový festival, Etnofest 
a podobné kulturní akce. Východní èást parku zabírá Lanové 
centrum PROUD.
Park leží v Praze 9 - Vysoèanech, mezi ul. Sokolovská, 
Rubeška a Podvinný mlýn.

Vìtrná smrš� Kyrill zpùsobila škody i Praze 9
Vìtrná bouøe zasáhla Prahu nejsilnìji ve ètvrtek 18. ledna odpoledne - vítr dosahoval 
rychlosti pøes 160 km v hodinì. Mírnìji se již projevila v dalších dnech. Pøíroda k Praze byla 

milosrdnìjší než k nìkterým jiným 
regionùm. V Praze nikdo nepøišel o 
život a až na malé výjimky nebyly 
pøerušeny dodávky energií ani mìstská 
doprava. Tam, kde vichøice zasáhla, 
byla následná pomoc okamžitá. V Praze 
9 byly nahlášeny škody zhruba za pùl 
milionu korun. Po velkých povodních 
to byla další velká provìrka krizového 
systému Prahy. Všechny bezpeènostní 
složky byly v akci a v pohotovosti 
nepøetržitì po celou dobu, kdy trval 
stav nebezpeèí. Na mimoøádných 
opatøeních se po všechny kritické dny 
podílelo celkem 261 strážníkù ve dvou 
smìnách a na jednotlivá øeditelství 
mìstské policie a 
na linku 156 uèi-

nili obèané pøes 400 oznámení vztahujících se k problémùm vzniklým v 
souvislosti s vichøicí. Na operaèní støedisko Krizového štábu hl. m. Prahy 
se obrátilo celkem 230 osob se žádostí o pomoc nebo informace. Praha 
eviduje celkem 49 vìtších pøípadù odstraòování následkù mimoøádných 
událostí zpùsobených nejèastìji pádem stromu nebo poškození støech 
vìtrnými poryvy. V Praze 9 jsou vyèísleny škody na pùl milionu. Pražský 
hasièský záchranný sbor a další jednotky zasahovaly bìhem tøí dnù v 739 
pøípadech, dobrovolní hasièi pak ve 228 pøípadech. Pražská energetika 
evidovala mimo provoz sedm trafostanic na okrajích Prahy, takže u 
zhruba stovky zákazníkù byla pøerušena dodávka elektøiny. Pražská 
Technická správa komunikací hlásí poškození 200 kusù dopravních 
znaèek, vítr zpùsobil poruchy na 362 svìtelných zaøízeních. Vítr vyvrátil 
nebo polámal 38 stromù, pøímé škody na zeleni jsou 470 tisíc korun a 
další náklady si vyžádá vysázení nových stromù. Mimoøádné èištìní 
komunikací stálo 350 tisíc korun. Eltodo uvádí sedm spadlých sloupù 
veøejného osvìtlení. ZOO Praha hlásí celkovou škodu 999 tisíc korun  
zvíøatùm se nic nestalo. V lesích, které spravuje Praha bylo vyvráceno  
nebo zlomeno zhruba 1200 stromù.  Vyèíslení pøímých škod v parcích se

Letos na jaøe byly v parku Podviní vysazeny
 smuteèní vrby (Salix  alba ´Tristis´).

Polom u usedlosti Flajšnerka

Vyvrácená borovice ve Varnsdorfské ulici
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 pohybuje v hladinì cca 11 mil. Kè, jedná se pøevážnì o škody na drobné architektuøe 
zpùsobené pádem stromù (ohradní zdi, lavièky, zábradlí apod.). 
(Zdroj „Devítka“ 2/2007)

Havárie vodovodního øádu v ulici Sokolovská
Ve støedu 28.3. v 7 hodin ráno praskl prùmyslový vodovod v Sokolovské ulici è.304. Policie 
provedla odklon dopravy smìrem do centra ulicí Na bøehu, smìrem do Vysoèan odklánìli 
provoz už odkøižovatky Na Balabence.Na místo havárie 
hned vyjeli pracovníci Pražských vodovodù a kanalizací a 
vodovod zavøeli. 
Havárie vodovodního øadu DN 800mm je poblíž místa 
napojení vodovodu z roku 1965 na nové potrubí v zeleni. 
Vozovka nebyla poškozena. Vlastní havárií došlo k 
vyplavení zeminy z trávníku a poškození pøilehlého 
chodníku (zámková dlažba), dále k zaplavení celé šíøky 
vozovky a tramvajového tìlesa (doèasnì byl pøerušen 
tramvajový provoz v úseku ul. Na Bøehu – K Moravinì). 
Zhruba od 10:00 hod. byl obnoven tramvajový provoz, 
provoz ostatní dopravy je postupnì zprovozòován – 
probíhá èištìní komunikací. Èásteènì byl provoz obnoven 
po poledni. Zùstal zavøený jeden jízdní pruh smìrem do 
centra. Pøedpoklad obnovení provozu v plném rozsahu lze 
oèekávat po ukonèení vlastní opravy – zítra v odpoledních 
hodinách. Prùmyslový vodovod upravuje vodu z Vltavy na 
užitkovou vodu, kterou dodává napø. do Malešické spa-
lovny, ta bude po dobu havárie prùmyslového vodovodu 
používat vodu pitnou. Pøedpokládané škody a náklady na 
jejich odstranìní se pohybují v øádech milionù (závisí to 
na výsledku georadarového prùzkumu podloží tramvajo-
vého tìlesa, které bylo zatopeno).
Havárie nemìla vliv na zásobování oblasti pitnou vodou. 
Pitná voda v celých Vysoèanech tekla. 
Další havárie vodovodního potrubí v ulici Sokolovská se 
stala 14. listopadu. Gejzír vody vytvoøil nìkolikametrový 
kráter v chodníku na køižovatce s ulicí U skládky. Tlakem 
vody byla dlažba chodníku a zemina rozmetána do okolí v 
okruhu 20 m. 
Do tøetice prasklo vodovodní potrubí v ulici Sokolovská o 
dva týdny pozdìji 27. listopadu blízko budovy Komerèní 
banky. Voda vytryskla se stejnou intenzitou jako v pøedchozím pøípadì, zaplavila Sokolov-
skou ulici a stekla do ulice U Školièky, kde vytvoøila jezero hluboké 30 - 40 cm a pronikla do 
sklepù družstevních domù. Vodu z ulice i ze sklepù zaplavených do výšky 50 cm museli 
odèerpávat nìkolik hodin hasièi.

Matky diskutovaly o høištích
Odpoledne 18. dubna 2007 probìhlo v zasedací síni radnice Prahy 9 již druhé setkání radnice 
s obèany. Tentokrát se týkalo matek a dìtí a jejich života v Praze 9. V popøedí pozornosti všech 
byla dìtská høištì. Diskutovalo se o jejich poètu a umístìní a úèastníci setkání se dozvìdìli, 
která høištì èekají na oplocení a jaké jsou možnosti vybudování nových høiš� a sportoviš�. 
Souèástí diskuse byla i ožehavá otázka, která dìtská høištì zrušit a která ne. Podrobnosti o 
diskutovaných tématech, dotazy na budoucnost konkrétních høiš� èi potenciální využití 
zodpovìdìl vedoucí odboru životního prostøedí a dopravy Ludvík Czital. 

Den Zemì v ZŠ Špitálská
V rámci oslav Dne Zemì se konal v ZŠ Špitálská Ekotýden. Akce probìhly od 16. do 20. dubna. 
Žáci 1.- 5. roèníkù pracovali na projektech s pøírodovìdnou a ekologickou tématikou. Pro žáky 
6.- 9. tøíd pøipravila radnice mìstské èásti Prahy 9 zábavné a hravé dopoledne, kde se 
seznámili s problematikou odpadních vod a èistíren, zneèiš�ujících látek v ovzduší a øešením 
obnovy zelenì. Vyvrcholením celého Ekotýdne byl školní Ekotrh, který se konal ve ètvrtek 19. 
4. Žáci zde prezentovali a nápaditì a vtipnì nabízeli své výrobky a výpìstky. Dìkujeme všem, 
kteøí ocenili práci našich dìtí.

 Sokolovská ulice pøed poliklinikou
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Den Zemì a Veèer Zemì ve Vysoèanech
Žáci a studenti Prahy 9 oslavili 20. dubna 2007 Den Zemì zhlédnutím filmù z Ekofilmu v KD 
Gong a krátkou bojovou výpravou „Podél Rokytky“, kde se mimo jiné seznámili s ochranou 
zelenì v Praze a prací mìøicí 
stanice ÈHMÚ. Poèasí pøálo, a 
tak bøeh Rokytky a park u 
Sokolovské ožil stovkami dìtí 
pobíhajícími s ekokvízem v ruce, 
a hledajícími odpovìdi na 
otázky, umístìné na informaè-
ních panelech a objektech v oko-
lí Rokytky. Veèer se do Gongu 
pøišly podívat desítky lidí na 
promítání ekofilmù a zeptat se 
pracovníkù Èeské inspekce 
životního prostøedí a zástupcù 
ÚMÈ Prahy 9 na problémy spo-
jené s ochranou pøírody. Mìst-
ská èást Praha 9 zde také pøed-
stavila videoprezantaci nìkte-
rých nových stavebních zámìrù na svém území. Souèástí akce Den Zemì byla také výstava 
vítìzné kolekce fotografií z veøejné soutìže „Ekologie v objektivu 2006“.

Rekonstrukce dìtských høiš� 
V minulém roce nechala mìstská èást vypracovat studii Koncepce rekonstrukce dìtských 
høiš� na území MÈ Praha 9. (Kompletní studie je, po domluvì, k dispozici na OŽPD ÚMÈ 
Praha 9.)

Dùvodem pro zadání byly zmìny v 
legislativì, ke kterým v posledních cca 
5-ti letech ve vazbì na evropské pøed-
pisy došlo i u nás. Naše mìstská èást 
mìla ve svých pasportech historicky 
evidováno celkem 66 dìtských høiš� a 
sportoviš� (nìkterá z nich byla urèena 
pro více vìkových kategorií). Uvést do 
novì požadovaného stavu toto množ-
ství høiš� by jednak nebylo podložené z 
titulu poptávky a jednak by to bylo nad 
naše finanèní možnosti. Dalším dùvo-
dem byl velmi rozdílný technický stav 
tìchto míst stejnì jako nekonzistentní 
pokrytí našeho území høišti. Ze všech 
tìchto dùvodù bylo rozhodnuto o zadá-
ní vypracování koncepèního materi-
álu, který by pojal celou problematiku 
dalšího postupu pøi øešení dìtských 
høiš�.
Celý obšírný materiál sestával ze tøí 
základních èástí:- z podkladù a jejich 
rozborù (obsah - pasport dìtských 
høiš� a sportoviš� na území MÈ Praha 9; 
legislativní rámec požadavkù na stav a 
budování dìtských høiš�; autorizované 
vyhodnocení stavu dìtských høiš� z 
hlediska technického stavu a souladu 
prvkù; právní rozbor problematiky 
dìtských høiš�; údaje o spádovosti 
docházky dìtí do základních škol; 
demografické údaje o pokrytí území 
mìstské èásti dìtskou populací v 
rozdìlení dle základních vìkových 
skupin) - z analytické èásti (obsah - po-

Pozvánka na ekologické a kulturní akce spojené s oslavou Dne Zemì

Dìtské høištì pøed rekonstrukcí

... a po rekonstrukci
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stup øešení; popis oblastí; demografický rozbor; standardy) - z návrhu øešení (obsah - obecné 
zásady pro navrhování nových høiš�; postup øešení revitalizace dìtských høiš� a sportoviš� dle 
možnosti jejich dalšího využití s dùrazem na soulad s 
platnými právními, technickými a hygienickými pøedpisy; 
souhrnný návrh a odùvodnìní v jednotlivých oblastech 
ponechávaných, rušených, rekonstruovaných èi novì 
navrhovaných dìtských høiš� a sportoviš�; návrh jednot-
livých velikostí; návrh etapizace dalšího postupu; hrubý 
odhad investièních nákladù pro jednotlivé etapy). Na zá-
kladì analýz bylo území mìstské èásti rozdìleno do deseti 
základních  a jedné suboblasti. Hranice mezi nimi 
tvoøily pøirozené bariéry, pøes které by nemìl probíhat 
pohyb dìtí, tedy hlavní komunikace, železnice apod. 
Nìkteré èásti území nebyly øešeny v rámci této studie, ne-
bo� jsou buï výraznì prùmyslové èi jinak komerèní anebo 
se budou jejich plochy bytovou výstavbou teprve zastavo-
vat. Zde by pak mìl tuto vybavenost øešit za své prostøedky 
investor této výstavby.
Hlavní oblasti, které studie øešila, lze shrnout pod pojmy:

Velmi struènì lze závìry shrnout tak, že celkový poèet 
dìtských høiš� a sportoviš� má být mírnì snížen, jejich 
rozložení má lépe a vyrovnanìji pokrývat celé nyní 
obydlené území (území novì zastavovaná obytnou 
zástavbou øeší již problematiku dìtských høiš� v rámci 
tìchto nových investic). Dùraz pøi obnovì bude nejprve 
položen na høištì pro nejmladší vìkovou kategorii.

oblastí

 demografické 
skladby dìtské populace

standardù pro øešení dìtských høiš� pro budoucí 
vývoj

- návrh postupu øešení 

- umístìní dìtských høiš� a sportoviš� dle

- rovnomìrnost pokrytí území 
- pøijetí 

pro uvedení dìtských høiš� do 
stavu dle nové legislativy (obnova, výstavba, rušení)

- finanèní ohodnocení øešení
- základní etapizace

Cyklostezky v Praze 9

Radnice naší mìstské èásti se aktivnì 
podílí na zlepšení kvality života svých 
obèanù. Jedním z projektù, které by mìly 
životní prostøedí, ale i problémy s dopra-
vou øešit, je cyklotrasa, která spojí východ-
ní èást metropole se zbytkem mìsta. Pro-
jekt nových tøí kilometrù cyklotras také 
otevøe obyvatelùm Prahy nová místa k 
relaxaci.
Projekt cyklostezky využívá souèasných 
mostù, které v Praze 9 jsou a momentálnì 
tøeba neslouží k žádným úèelùm. Jeho 
souèástí by však mohla být i výstavba 
mostu nového - lávky pøes Oceláøskou uli-
ci. Tyto kroky budou upøesnìny bìhem 
výstavby. Plánovaný úsek pøedstavuje 
dokonèení páteøní cyklotrasy z centra na 
východní okraj Prahy. Otevøe se území, 
které nikdo nezná, se spoustou zelenì. 
Bude to ideální lokalita pro výlety na 
kolech i na koleèkových bruslích. Stezka 
cyklotrasy bude 3 kilometry dlouhá. Jejím 
investorem je Mìstská èást Praha 9. Mosty 
umožní bezpeèný pøechod pøes silnici.. 
První cyklisté by se mohli svézt zhruba na 
konci pøíštího roku. Stávající cyklostezka podél Rokytky (Park Podviní)

Dìtské høištì v parku Podviní

Detail dìtského høištì u øeky Rokytky
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Revitalizace Parku Pøátelství

V první etapì, která bude ukonèena do léta 2008, by se mìla vìtšina parku dostat do stavu, v 
nìmž se nacházel po svém založení v roce 1983 s tím, že nìkteré jeho èásti budou zadaptovány 
podle dnešních požadavkù. Financovaná bude tato akce z pøevážné èásti dotaèními fondy 
Evropské unie, státním rozpoètem i  rozpoètem Hlavního mìsta Prahy. 
Pùvodní projekt parku zpracoval Dr. Ing. arch. Otakar Kuèa, když zvítìzil ve vypsané 
architektonické soutìži v roce 1968. Následovala realizace jeho projektu, která probíhala až 
do roku 1983. Výsledné dílo výraznì pøispìlo ke zlepšení životního prostøedí pøilehlého 
sídlištì na Proseku. Park byl vytvoøen v duchu anglických krajináøských parkù s ústøedním 
motivem soustavy vodních kaskád, rybníèkù a potokù. V poslední letech byl však vodní 
systém z dùvodu špatného technického stavu nefunkèní. 
V souvislosti s výstavbou metra v této èásti Prahy 
zpracoval autor pùvodního projektu Otakar Kuèa v 
roce 2005 návrh revitalizace (znovuoživení) Parku 
Pøátelství v èásti nad tubusem metra. V prùbìhu 
roku 2006, po oslovení Mìstskou èástí Praha 9, 
zpracoval i návrh revitalizace celé plochy parku. 
Tento návrh byl pak v roce 2007 dále rozpracován 
do podoby realizaèní dokumentace dalšími 
odbornými projekèními kanceláøemi. 
Souèástí celkové rekonstrukce parku je vytvoøení 
nové sítì cest s novými povrchy, mobiliáøem, 
výsadba keøù a v neposlední øadì obnova vodního 
díla. Po dokonèení revitalizace bude v parku 
obnovena soustava vodních kaskád s vodotrysky, 
jezírky a potùèky, na nichž nebudou chybìt døevìná 
posedová a pobytová mola. Asfaltový povrch na 
cestách nahradí živièný a podél pìšin budou 
instalovány obruby ze žulových kostek nebo 
ocelové pásoviny. Trasy zùstanou nezmìnìny, pøibude k nim však  z provozních dùvodù  
dvojitá spojnice z rozária na louku k „pizzerii“. Hlavní pìšiny  souèasnì obnovené vstupy do 
parku  budou vydláždìny žulovými kostkami. Obnoveny budou dláždìné plochy ze žulové 
kostky a rovnìž se poèítá s novými zpevnìnými místy, napø. ve spodní èásti nového amfiteátru 
u „pizzerie“, ve kterém budou v letních mìsících poøádány kulturní akce.
Návštìvníci parku budou mít k dispozici nové lavièky a nové 
odpadkové koše vèetnì košù na psí exkrementy. 
Na místì pùvodního a dnes zchátralého rozária zanedlouho 
vyroste odpoèinkový prostor se záhony rùží, tvarovaným živým 
plotem, prostornou mlatovou plochou a dostatkem pohodlných 
lavic k posezení.  
Poèáteèní demolièní práce, které revitalizace Parku Pøátelství 
nutnì provází, se dotknou také zelenì. I s koøeny budou 
odstranìny pøestárlé a kompoziènì nevyhovující skupiny keøù. 
„Prosvìtlení“ nìkterých ploch parku dopomùže ke snížení 
drobné kriminality a ke zvýšení bezpeènosti obèanù. 
Odstranìny budou také tøi poškozené a neprosperující stromy, všechny ostatní stromy budou 
v parku ponechány. Navíc projekt poèítá s výsadbou nových vzrostlých alejových stromù o 
velikosti obvodu kmene minimálnì 16 až 18 centimetrù a se zakládáním nových parkových 
trávníkù.

V minulých dnech došlo k vypuštìní umìlé nádrže v Parku Pøátelství na Proseku. Dùvodem je 
pøipravovaná rekonstrukce parku v pøíštím roce. Jejím výsledkem by v polovinì pøíštího roku 
mìla být i funkèní vodoteè. Vypuštìní rybníka s sebou pøineslo i øadu úkolù, jako nutný 
odchyt ryb, pøemístìní leknínù a odtìžení sedimentu ze dna. Jedna èást ryb byla vypuštìna do 
rybníèka v ulici Na Jetelce, druhá do rybníèkù v parku Podviní. Mezi rybami se objevila i štika 
a úhoø. Výskyt želv se nepotvrdil.
S lekníny byla práce složitìjší, protože z pùvodních rostlin umístìných v kvìtináèích se 
bìhem let staly rostliny s mohutným koøenovým systémem, se kterými nelze bìžnou 
zahradnickou technikou manipulovat. Bylo proto nutné rostliny rozdìlit a jednotlivé èásti 
odvézt na nová stanovištì. Jedním z nich je opìt rybníèek v ulici Na Jetelce, rybníky v parku 
Podviní a vzhledem k mohutnosti rostlin i øada dalších rybníkù v okolí. Rostliny jsou v 
souèasné dobì uchyceny u dna a na hladinu vyrazí v pøíštím roce. Další komplikací, která se 
objevila po odpuštìní rybníka, je smìs sedimentárního bahna s komunálním odpadem. Zde 
bude nutné poèkat na èásteèné vyschnutí, a pak teprve bude moci být rybník vyèištìn.

Pohled na Park Pøátelství
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Radnice pøipravuje zpøístupnìní proseckých skal

Pøestože byly prosecké skalní stìny prohlášeny za pøírodní památku, nevznikly z pevných 
hornin pøírodním procesem, ale pøevážnì umìle – záøezem lomu do svahu. Lidé zde v 
minulosti tìžili pískovec, nikoliv co nejpevnìjší, ale naopak snadno rozpadavý na jemný 
písek. Proto se èást svahu omílá a èasem se místy rozpadne až na písek, èímž se dnešní skalní 
stìna pøetvoøí v plynulý svah o sklonu asi 35 stupòù. Pøíklad je vidìt v místì dnešní 
zahrádkáøské kolonie, kde èást plotu kvùli postupnému omílání skály dnes visí ve vzduchu.
Podobné je to i s dutinami, vydlabanými kvùli 
tìžbì takzvaným chodbicováním. Samozvaní 
horníci zde døíve dobývali písek do domácností 
a ve skalním masívu k tomu vyhledávali místa s 
nejmenší pevností, s horninou zvìtralou, a tedy 
snadno pøístupnou. Èas od èasu proto na 
rùzných místech dochází k trychtýøovitým 
propadùm do podzemí, když se proboøí strop 
vydlabané chodby. Vìtšinou k tomu dochází 
kvùli pokroèilému procesu zvìtrávání nebo 
vlivem vody, dopomoci k propadu však mùže i 
pøitížení nebo dynamické namáhání povrchu 
nad dutinou.
Vysoèanská radnice chce zmìnit prosecké 
podzemí na „pražské Konìpruské jeskynì“. Je 
pøipraven projekt, který poèítá s vyhlídkovou 
trasou po skalách. V jeskyních se objeví 
prosklená vstupní budova, kde bude návštìv-
níkùm k dispozici pøevlékárna nebo obèerstvení  
napøíklad kavárna s výhledem na Prahu. Ta by 
navíc mohla èásteènì pokrýt provozní náklady, a zlevnit tak vstupné do podzemí. 
Vysoèanští zastupitelé si od zpøístupnìní jeskyní slibují, že zmizí øada problémù, které pro-
secké podzemí v souèasnosti trápí. Otevøení Proseckých skal je jednou z priorit radnice. Rad-
nice chce získat peníze na zpøístupnìní jeskyní také od Evropské unie  podobnì jako se o to 
snaží Praha 14 pøi otevøení bývalé pískovny Bílý kùò. Mìstská èást nyní potøebuje souhlas 
vlády ÈR. Ta jediná mùže svolit, aby se pøírodní památka otevøela veøejnosti.

Bezpeènost chodcù je dùležitìjší než kapacita køižovatky 

Svìtelnì øízené pøechody pro chodce jsou urèeny k tomu, aby umožnily bezpeènì pøejít 
vozovku a co nejlépe zkoordinovaly pøecházení s provozem motorových vozidel po 
komunikaci. Intervaly na nìkterých pøechodech jsou však pøíliš krátké a mezi možnostmi 
pøejít vozovku jsou velké prodlevy. Vedoucí Odboru životního prostøedí a dopravy Prahy 9 
Ludvík Czital vysvìtluje, jak jsou intervaly nastavovány a je-li možné signál zelené prodloužit. 
Jaká je délka zelené na semaforu? Nelze øíci, že délka zelených vyplývá ponejvíce z konkrétní 
situace v tom kterém místì. Mohou na ni mít vliv intenzity pro- vozu ve vozovce, intenzity 
pìšího provozu, šíøe vozovky pro pøekonání, pøítomnost èi nepøítomnost tramvajového 
tìlesa, celková délka signálního plánu, denní doba a aktuální situace (u dynamicky øízených 
køižovatek). A lze tedy øíci obecná pravidla pro délku zelené? Obecnì by mìlo platit, že délka 
signálu mezi naskoèením zelené pro chodce pro pøejití vozovky a zelené pro vozidla musí být 
dostateèná pro pøekonání celé šíøe vozovky. Nemusí být ale stále zelená na pøechodu, vždy 
nìkdo mùže vkroèit na pøechod tìsnì pøed jejím skonèením. Musí však poskytovat dost èasu 
pro vyklizení pøechodu pøed signálem pro rozjetí èekajících vozidel. Jak jinak lze chodcùm 
zajistit bezpeèné pøecházení? Dostateènou kapacitu pøechodu lze ovlivòovat též jeho šíøkou, 
která umožní souèasný pohyb vìtšího poètu chodcù. Byl již nìkde na pøání obèanù interval 
svìtelného signálu zmìnìn? Nemáme povìdomí o takovýchto pøípa- dech. Je tøeba øíci, že na 
komunikacích spravovaných úøadem naší MÈ, tedy Odborem životního prostøedí a dopravy, 
nejsou samostatná svìtelná signalizaèní zaøízení. Na našem území jsou umístìna vždy na tzv. 
vybrané komunikaèní síti nebo jako souèást køižovatek na ní ležících. Tyto komunikace 
spravuje pøímo odbor dopravy Magistrátu hlavního mìsta Prahy (MHMP). Kde jsou v Praze 9 
semafory s výraznì krátkým intervalem zelené pro chodce? Jediný aktuálnì známý pøípad je 
právì na Vysoèanské ulici, kde pøechod slouží jako pøístup k autobusové zastávce. Zde 
souhlasím s obèany, že jeho signál je krátký. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci 
spravovanou odborem dopravy Magistrátu hlavního mìsta Prahy, jim byla tato záležitost 
postoupena k vyøízení. Vìøím, že jej OD MHMP vyøeší bez prodlevy. 

Pohled na jednu z proseckých skal.
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Øešení problémù s dopravou 

Praha 9 je geograficky okrajovou oblastí Prahy. Z dopravního hlediska jsme pro celou Prahu a 
i pro tranzitní dopravu významným pøíjezdovým místem pro smìry z východu a severovýcho-
du. To s sebou nese mnoho nevýhod. Z tìchto smìrù se Praha 9 stává prùjezdním místem a v 
menší míøe je zatížena i místní dopravou. Doprava na území Prahy 9 neustále narùstá a není 
ani pøedpokládáno, že by stagnovala nebo dokonce klesala. Dopad na náš život a životní 
prostøedí je zøejmý: zvýšené exhalace, hluk a nakonec v neposlední øadì i dopad na bezpeè-
nost obyvatel. Je nìkolik možností, jak celo-
plošné nadmìrné dopravní zatížení Prahy 9 
snížit. Hlavní cesta - dostavba severní èásti 
objezdové trasy Prahy - je zatím v ne dohlednu. 
Navíc tato stavba by øešila dopravu v Praze 9 
jenom èásteènì, hlavnì by uvolnila a odvedla 
tangenciální smìry dopravy. Dostøedné do-
pravy, tedy smìrù dopravy od Teplic, Mladé 
Boleslavi, Kolína a Hradce Králové, smìøující 
do centra mìsta nebo do jiných mìstských èás-
tí v tomto smìru, by se dotkla jenom minimál-
nì. Hlavní zátìž dostøedné dopravy nesou dnes 
ulice Liberecká, Prosecká, Podìbradská - Èes-
komoravská, Vysoèanská - Freyova, Kolbeno-
va - Sokolovská, Èeskobrodská a další ulice, 
smìøující ke støedu mìsta. Tyto ulice jsou již 
dnes dopravnì pøetíženy, jsou brzdou dopravy, 
zdrojem nebezpeèí nehod, hluku a zneèištìní, a 
tak zaslouženì i nespokojenosti obèanù Prahy 
9. Pøitom je jasné, že tuto dopravu nelze z naší 
mìstské èásti vytlaèit ani vylouèit. Jakékoli 
vytlaèení dopravy by znamenalo zatížení 
náhradních tras, které na takový provoz nejsou konstruovány ani pøipraveny vùbec. Nabízí 
se øešení. Musíme se smíøit s tím, že doprava do centra mìsta je nutná a nelze ji, jak již bylo 
øeèeno, vylouèit ani výraznì omezit. Pokud si ze všech možných a vlastnì i špatných øešení 
mùžeme vybrat to nejménì špatné, nabízí se vybudovat radiální spojení z místa, kde se 
spojují mladoboleslavský a hradecký smìr pøíjezdu. Tato myšlenka již delší dobu existuje a 
má název Vysoèanská radiála. Cílem Vysoèanské radiály je vést dopravu po nové komunikaci 
s minimem køížení, tím výraznì odlehèit stávajícím komunikacím. Dále zrychlením dopravy 
ji odvést co nejrychleji do cílové oblasti, aby minimálnì zatìžovala životní prostøedí. Tuto 
dopravu pak odevzdat na vhodném místì k dalšímu rozdìlení. Je nìkolik možností øešení 
Vysoèanské radiály. Naším cílem je prosadit optimalizaci Vysoèanské radiály, vést její trasu 
vhodnì a mimo obydlená místa našeho obvodu, pøevážnì v nerušícím prostøedí, a tam, kde to 
není možné, ji pak odvést pod zem do dopravních tunelù. Doprava, svedená v kritických 
místech pod zem, je osvìdèené øešení v jiných metropolích a vychází jako možný kompromis 
mezi potøebami èlovìka jako obyvatele a èlovìka jako uživatele dopravy. 
(LUBOŠ HAVRÁNEK  in „Devítka“ 5/2007) 

Trasa metra C z Ládví do Letòan je prùjezdná

Nový, více než 4,5 kilometru dlouhý, úsek metra se tøemi stanicemi bude pro cestující otevøen 
v prvním pololetí roku 2008. Náklady na vybudování úsekù metra IV C2 Ládví  Letòany se 
pohybují kolem 15,5 mili ardy korun. V Letòanech trasa C zatím skonèí. 
Výstavba trasy metra IV C2 z Ládví do Letòan byla zahájena v létì roku 2004 a navazuje na 
dokonèenou trasu IV C1 ze stanice Nádraží Holešovice do stanice Ládví. Trasa IV C2 pro-
dlouží trasu metra C o další 3 stanice  Støížkov, Prosek a Letòany, o celkové délce 4602 metrù. 
Jak uvedl pražský radní pro dopravu Radovan Steiner, metro je zásadní pro rozvoj mìstské 
hromadné dopravy v Praze. „A my jednoznaènì podporujeme jeho rozšiøování. Prodloužení 
trasy metra C zkvalitní a urychlí cestu do centra metropole desetitisícùm obyvatel velkých 
sídliš� na Proseku a v Letòanech,“ dodal pražský radní Steiner. Nový úsek metra zajistí 
komplexní obslužnost na severní terase mìsta a vyøeší tím také dopravní obslužnost vele- 
tržního areálu v Letòanech. U koneèné stanice bude v rámci stavby zbudováno parkovištì a 
bude zde také konèit pøímìstská autobusová doprava. Dostavbou metra do Letòan se pro-
zatím rozšiøování trasy C ukonèí. Investorem trasy metra IV C2 je Dopravní podnik hlavního 
mìsta Prahy, a. s., který povìøil zajištìním veškerých inženýrských èinností Inženýring do-
pravních staveb, a. s. Projektantem stavební a technologické èást je Metroprojekt Praha, a. s.

Nájezd na radiálu poskytuje nádherný pohled na Prahu
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a ve výbìrových øízeních byly vybráni zhotovitelé, a to stavební èásti (Sdružení metro IV C2  
Metrostav, a. s., Skanska, a. s., Subterra, a. s.) a technologické èásti (Sdružení Skanska, a. s., 
ÈKD Praha DIZ, a. s., a Metrostav, a. s.). Trasa navazuje na trasu IV C1 napojením tra�ových 
kolejí za stanicí Ládví hloubeným tunelem o celkové délce 256 m. Trasa navazuje na trasu IV 
C1 napojením tra�ových kolejí za stanicí Ládví hloubeným tunelem o celkové délce 256 m. 
Trasa dále pokraèuje raženým tra�ovým dvoukolejným tunelem o celkové délce 1049 m a ústí 
do hloubené stanice Støížkov o délce 211 m. Na stanici 
Støížkov navazuje trasa hloubeným tunelem mezi 
stanicemi Støížkov a Prosek o celkové délce 794 m. 
Hloubené tunely mezi stanicemi Støížkov a Prosek 
jsou umístìny v zeleném pásu severnì podél ulice 
Vysoèanská. Za stanicí Prosek je trasa vedena 
raženými jednokolejnými tra�ovými tunely o délce 65 
m, které pøechází v ražený dvoukolejný tunel o délce 1 
285 m. Na tento ražený dvoukolejný tunel navazuje 
65m dlouhý hloubený úsek pøed stanicí Letòany. 
Stanice Letòany je øešena jako hloubená a je navržena 
jako podpovrchová dvouvestibulová, s ostrovním 
nástupištìm šíøky 15 m a dvìma vestibuly navazu-
jícími na konce tohoto nástupištì. Za stanicí trasa 
konèí odstavnými a obratovými kolejemi. V souèasné 
dobì jsou stavebnì dokonèeny tra�ové tunely, stanice 
metra i technologické provozní soubory, a tudíž je 
možné celým úsekem projet vlakovou soupravou. Kolejový svršek nového úseku trasy metra 
je opatøen antivibraèním zaøízením a tìžkým upevnìním kolejnic, které zabrání pronikání 
negativních úèinkù jízdy metra do okolní zástavby. Tato opatøení byla instalována v místech s 
nejvìtším nebezpeèím vzniku tìchto úèinkù, do okolí stanic Støížkov a Prosek, které se 
nacházejí v tìsné blízkosti zástavby. V letošním roce budou stavební práce probíhat na 
veškerých èástech trasy, a to jak v podzemí, tak na povrchu. Do konce roku 2007 budou 
stavebnì dokonèeny tra�ové tunely i stanice. Budou také ukonèeny práce tzv. pøidružené sta-
vební výroby, což jsou finální povrchy, osvìtlení a podobnì. Náklady na vybudování úsekù 
metra IV C2 Ládví Letòany se pohybují kolem 15,5 miliardy korun. Provoz tøí nových stanic si 
vyžádá ze strany Dopravního podniku další investice do vozového parku. Pro trasu C se tak 
poèítá s nákupem šesti nových souprav M1 v celkové hodnotì 1,5 miliardy korun.

Výstavba a rozvoj území Prahy 9

Hlavní cíle rozvoje území
Oblast kolem ulice Kolbenovy, zahrnující zejména bývalé areály ÈKD, vymezená železnièní 
tratí Praha - Lysá nad Labem a ulicemi Freyova, Podìbradská a Kbelská, je rozsáhlým pøe-
stavbovým územím, které je možno oznaèit jako typické Brownfields. Celková urbanistická 
studie, poøízená Odborem územního plánu v garanci koncepce ÚRM a ukonèená projedná-
ním v r. 2006, se zamìøila na nalezení odpovídajícího založení s vizí rozvoje Vysoèan jako 
plnohodnotné mìstské ètvrti, která by svou 
urbanistickou koncepcí odpovídala poloze ve 
vnitøním mìstì. Autorem urbanistického øešení je 
architektonická kanceláø VHE a spol. (Ing. arch. 
Klement Valouch).
Centrálním prostorem mìstské èásti je námìstí OSN. 
Návrh urbanistické studie doplòuje blokové 
uspoøádání jižní èásti námìstí s ustoupeným blokem 
proti gymnáziu, který spolu s dominantami na 
nárožích severní strany vytváøí osovou kompozici 
námìstí. Øešení tak navazuje na pùvodní regulaci a 
pøedpokládané založení námìstí jako ústøedního 
prostoru mìstské ètvrti, vymezeného v pøedváleèném 
regulaèním plánu Vysoèan. Ústøedním motivem 
zùstává jasnì vymezený prostor námìstí s vnitøní 
parkovou plochou. Na dostavbu radnice ÚMÈ Praha 9 
navazuje severní dominanta nárožního objektu, jehož 
investor Czech Property Investments Group a.s. pøed-
pokládá dokonèení v bøeznu 2008. Kapacita hotelu je 559 pokojù, kongresové sály pro 1200 
osob, restaurace, PUB, obchodní èást v 1. PP se stanou živým centrem Vysoèan.

Stanice metra Støížkov - vizualizace

Galerie Fénix Vysoèanská, v pozadí vlevo 
Clarion Congress Hotel Prague Vysoèany
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Se vznikem Sazka Areny získaly na významu pozemky 
podél Oceláøské ulice, kde vzniká další výrazné cen-
trum (severní okolí haly Sazka Arena). Skupina Lig-
house Group pøipravila nový multifunkèní projekt s 
obchodní, administrativní a hotelovou èástí tzv „Zele-
ný ostrov“. 

Na nároží Freyovy a Oceláøské ulice bude postaven 
vícepodlažní objekt Eliška pro pøechodné bytování a 
bydlení, dále bude navazovat výstavba I.etapy 86 
bytových jednotek bydlení nové generace ve dvou 
devítipodlažních objektech Tulipa-Rokytka. 
Dále se dokonèuje bytový dùm L´Ocellot  s 59 nad-
standardními byty vèetnì restaurace. Opaènou stranu 
Oceláøské ul. zakonèí Administrativní centrum 
TRIANGLEPOINT s obchodními plochami. Bytový 
dùm Tulipán v Drahobejlovì ulici poskytne dalších 
64 bytových jednotek vè.550m2 komerèních ploch. 
Proluku vyplní "polyfunkèní objekt Freyova a bytový 
dùm Na Harfì" se 17 bytovými jednotkami. Mezi uli-
cemi Èeskomoravská a Kleèákova vyrùstá Obchodní 
dùm SYKORA, který bude sloužit pro prodejní ex-
pozici nábytku a bytových doplòkù.
 Páteøí nové mìstské struktury Vysoèan je Kolbenova 
ulice, která bude transformována na hlavní mìstskou 
tøídou s koncentrací mìstských funkcí. Významným 
mìstským prostorem se stane okolí stanice metra 
Kolbenova, které bude øešeno jako centrum nové 
mìstské struktury s umístìním celomìstských atrak-
tivit.
Severnì od Kolbenovy ulice vznikne revitalizací areálu 
ÈKD Elektrotechnika Kolben Business Park a bu-
de sloužit jako administrativní, obytný a obchodní areál s pøedpokládaným poètem 800 -
1000 bytù, 55 000 m2 kanceláøských ploch a 11 000 m2 obchodních ploch. 
Oblast severnì od ulice Kolbenovy leží èásteènì v hlukovém pásmu Kbelského letištì, obytná 
funkce je tímto limitována, urbanistická studie poèítá s umístìním nebytových staveb celo-

mìstského významu.V souèasné dobì je však 
požádáno o zmìnu územního plánu v této ob-
lasti, jejímž úèelem je, po vyøešení technic-
kých problémù hlukové zátìže, realizace 
obytného souboru Tesla Kolbenova a novì 
se v této lokalitì pøipravuje výstavba obytné-
ho souboru s cca 2000 byty.
Jižnì od Kolbenovy ulice pøipravuje a.s. 
CODECO další projekty pro výstavbu komer-
èních a obytných ploch.
V Parku Rokytka (Kordovský) lokalita 
Èína jižnì od ul.Kolbenova (v sousedství 
Vozovny Hloubìtín) je na cca 20 ha pøipra-
vována výstavba asi 900 bytových jedno-
tek.Ve støední èásti území ve vazbì na pøí-
rodní a rekreaèní partie v okolí Rokytky bu-
dou situovány zejména rozvojové plochy s  
pøevahou obytné funkce.
Území kolem toku Rokytky je prostorem pro 
založení významného pøírodního a rekreaè-
ního  celku. Opuštìný systém vleèek se stane 
novým prostorovým prvkem území, propo-
jujícím navzájem jednotlivé dílèí oblasti a 
navazujícím na okolní atraktivity a rekreaèní 
zázemí. 

 

Okolí Sazka Arény - vizualizace

Budoucí podoba dvou devítipodlažních 
objektù Tulipa-Rokytka

KOLBEN CUBE firmy CONECO
noèní pohled z Kolbenovy ulice

vlevo:
vizualizace

Kolben Residential Park
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Význam prostoru bude posílen vybudováním pìší a cyklistické trasy a doplnìním pøíèných 
prostorových vazeb po obou stranách tìlesa vleèky. Cyklotrasa se zapojí do systémového 
propojení z oblasti Podvinní a Libnì dále do oblasti Kejøova mlýna a Kyjí. 

Na území bývalé vysoèanské Spalovny vyrùstá velký obytný soubor „Nová Harfa“ (FINEP), 
v kterém probìhla kolaudace první etapy (670 bytù) v bøeznu letošního roku. Navazuje vý-
stavba dalších etap s celkovým poètem 2 000 
bytových jednotek.

Nejzávažnìjší investicí na úseku dopravních staveb 
na  území MÈ Praha 9 bude realizace „Vysoèanské 
radiály“ v úseku Balabenka - Kbelská. MÈ Praha 9 ve 
spolupráci s MHMP  iniciovala hledání nového, z hle-
diska dopadù na území vhodnìjšího návrhu vedení 
radiály pøevážnì v tunelu. Na základì „Studie opti-
malizace Vysoèanské radiály v úseku Kbelská - Bala-
benka“byly zahájeny práce na Konceptu zadání ovì-
øovací.
S touto investicí bezprostøednì souvisí i projekt na 
revitalizaci opuštìného výrobního areálu firmy Od-
kolek pro pøevažující podíl bydlení, s nebytovými 

funkcemi, obchod, administrativa a hotel v západní èásti.
Výstavba trasy metra IV.C a stanic Støížkov a Prosek výraznì zasáhla do rozvoje v pøilehlých 
lokalitách. Obnova Parku Pøátelství vèetnì vodních prvkù a vznik Pìší zóny jablonec-
ká jsou akce, kde bylo ve spolupráci MÈ Praha 9 a MHMP využito prostøedkù EU.
Pøi stanici metra Prosek (v segmentu ulic Vysoèanská a Prosecká) vzniká výrazný admini-
strativní komplex „Prosek Point“. Stavba tøí kanceláøských budov s obchody a kavárnami 
byla zahájena v polovinì roku.
V protilehlém segmentu køižovatky  dokonèil Central Group  a stavební družstvo SICOM 
výstavbu 472 bytù v bytovém komplexu Starý Prosek.

Obytný komplex Nová Harfa
jeden ze šesti dvanáctipodlažních domù

Obytný komplex Nová Harfa- vnitroblok

Obytný komplex Nová Harfa- vnitroblok

Obytný komplex Nová Harfa - fronta
do Podìbradské ulice
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Bytové domy Na Vyhlídce pøedstavují témìø dokonèený soubor 11 bytových tøípatrových 
domù s cca 200 bytovými jednotkami.Soubor se nachází mezi ul. Na Vyhlídce a Litomìøická a 
pøedstavuje kultivovanou zástavbu této lokality.
Bytový park Prosek je zástavba  území mezi ul. 
Lovosická a Kbelská probíhající ve dvou etapách. 
Spoleènost Finep Partners dokonèil výstavbu 
bytového souboru Prosek 2 s 312 bytovými jed-
notkami, soubor Prosek 1 s 850 bytovými jednot-
kami se pøipravuje.
Výrazným komplexem se má stát Polyfunkèní 
centrum Klíèov. Tento komplex se nachází v 
trojúhelníku tvoøeném ulicemi Prosecká, 
Letòanská a Èakovická (v sousedství areálu DP 
Klíèov). Výstav-ba velkoprodejních ploch v západní 
èásti areálu pro-bìhne v I.etapì, v II. etapì pak bude 
realizováno ad-ministrativní centrum s hotelem.
Realizace více než 10 000 bytových jednotek v ho-
rizontu 10 až 12 let bude vyžadovat i adekvátní 
øešení technické infrastruktury, zejména budování 
školních a pøedškolních zaøízení. Tyto nároky na 
investice MÈ Praha 9 øeší jen obtížnì jednáním s jednotlivými investory, ale bez úzké spolu-
práce s obcí a zmìny legislativy není v možnostech MÈ Praha 9 tuto situaci uspokojivì vyøešit. 
Dalším pro MÈ Praha 9 neøešitelným problémem, bez výrazné úèasti MHMP, jsou investice 
do dopravní infrastruktury mìstského okruhu spolu s vytvoøením podmínek pro èerpání 
finanèních prostøedkù z fondù EU.

Pìší zóna Jablonecká
Na proseckém sídlišti, vedle supermarketu Delvita byla provedena kompletní rekonstrukce 
parteru a instalovány odpoèinkové prvky, vhodnì umístìna zeleò a také napøíklad hrací 
prvky pro dìti. 

Celý prostor by mìl 
sloužit jako novì vytvo-
øené centrum prosec-
kého sídlištì, kde se lidé 
budou cítit dobøe. Celý 
projekt by mìl být ná-
slednì propojen s novì 
upraveným a zrekon-
struovaným Parkem 
pøátelství tak, aby byl vy-
tvoøen odpoèinkový a 
komunikaèní prostor.

Pìší zóna Jablonecká je projekt, který si klade za cíl výrazným zpùsobem 
zkvalitnit a zkulturnit život obyvatel Proseka. Celá akce není nahodilá, ale vychází z 
opakovaných požadavkù místních obyvatel. V rámci celého projektu došlo také k 
negativnímu ovlivnìní stavu parkovacích míst, což nìkteøí obyvatelé kritizovali. Zpùsobený 
úbytek 10 - 12 míst k parkování není sice zanedbatelný, ale souèasnì to není èíslo nijak 
kritické.
Mìstská èást Praha 9 získala na revitalizaci pìší zóny Jablonecká finanèní pøíspìvek v celkové 
výši 11 417 334 Kè, z nìhož 5 708 666 Kè pokryla Evropská unie ze strukturálního fondu 
ERDF, státní rozpoèet dotoval projekt èástkou 3 196 854 Kè, hlavní mìsto Praha èástkou 1 
838 191 Kè a z rozpoètu mìstské èásti Praha 9 bylo zaplaceno 673 623 Kè. Co tedy bylo v 
Jablonecké postaveno? Hlavní náplní projektu byla zmìna povrchù pìší zóny a její celková 
revitalizace v souladu s potøebami, pøipomínkami a pøáními obyvatel naší mìstské èásti. 
Dùležitým hlediskem bylo zvýšení bezpeènosti pohybu osob v tìsné blízkosti komerèní zóny, 
zlepšení infrastruktury a umožnìní dalšího rozvoje nejen podnikatelských aktivit.
Mìstská èást Praha 9 realizací tohoto projektu výraznì pøispívá ke zvýšení kvality veøejných 
prostranství na sídlišti Prosek. Zároveò je realizace tohoto projektu dalším z konkrétních 
èinù, smìøujících ke 
snaze o co nejkvalitnìjší 
ž i v o t  v  p ø í j e m n é m  
prostøedí této významné 
lokality.
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Galerie Fénix a Clarion Hotel
Nad stanicí metra Vysoèanská, v blízkosti Sazka Areny, vyroste desetipodlažní komplex, 
jehož tøi podzemní a sedm nadzemních podlaží poskytnou zázemí pro supermarket, menší 
obchody s rùzným druhem zboží, restauraci, pizzerii a fitness. Investorská a developerská 
spoleènost Czech Property Investments Group zde hodlá na pùdorysné ploše cca 15 000 m2 
vybudovat centrum nákupu a služeb spolu se ètyøhvìzdièkovým hotelem se zamìøením na 
kongresový cestovní ruch. Sa-
motná obchodní plocha pøe-
sáhne 10 000 m2. Hotel Clari-
on Congress Hotel Prague je s 
kapacitou 560 pokojù a 2 500 
konferenèních míst nejvìtším 
hotelem tohoto jména v Evro-
pì. 
Hlavní øemeslné práce byly 
zahájeny 12. prosince 2006. V 
souèasné dobì je dokonèen že-
lezobetonový skelet a zaèíná 
montáž jednotlivých techno-
logií. Do projektu zatím byla 
investována více než miliarda 
CZK. V podzemní èásti kom-
plexu se poèítá s parkovacími 
místy pro 630 aut a 9 auto-
busù. Termín dokonèení vý-
stavby projektu nákupní Galerie Fénix a Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9-Vysoèa-
nech je plánován na konec února 2008.
Nákupní Galerie Fénix v Praze 9 Vysoèanech otevøe své brány již za šest mìsícù. 
Na rohu ulic Freyovy a Sokolovské, nad stanicí metra Vysoèanská, vyrùstá do výšky sedmi 
pater budoucí centrum nákupu a zábavy spolu s ètyøhvìzdièkovým kongresovým hotelem 
Clarion Congress Hotel Prague.
Velký zájem o nákupní støedisko Galerie Fénix ze strany nájemcù zaruèuje bohatý výbìr 
výrobkù i služeb. „Souèasný poèet pronajatých ploch pøesahuje 85 %. K dispozici jsou posled-
ní plochy. Tìší nás, že mezi nájemci jsou velké a známé spoleènosti, což je dùkazem správné 
volby stavìt nákupní galerii na takto významném dopravním uzlu. Zastávky autobusù, 
tramvají, stanice metra Vysoèanská, 630 parkovacích míst, to je záruka výborné dostupnosti 
galerie. Vítáme však i menší prodejce, kteøí zaruèí zajímavou konkurenci a pro zákazníky 
pestøejší nabídku,“ uvedl k souèasnému složení nájemcù Pavel Jirásek, manažer oddìlení 
pronájmù skupiny CPI Group, která je investorem celého projektu.
Široké spektrum nabízeného zboží reprezentují prodejci z øad odìvù a obuvi, módních doplò-
kù a šperkù, drogistického zboží, nábytku, vybavení a dekorací domácnosti, papírenských vý-
robkù ale také potøeb pro domácí mazlíèky nebo stolních her pro celou rodinu. Služby v podo-
bì kadeønictví a kosmetiky, lékárenských potøeb, telekomunikací, copy centra, cestovní kan-
celáøe, ale tøeba i opravny klíèù nebo obuvi, doplní poboèky významných bank. Pestrý je také 
seznam provozovatelù restaurací a rychlého obèerstvení, mezi nìž patøí velké množství pod-
nikù mezinárodní i domácí kuchynì, poskytovatelù drobného obèerstvení, sushi bar, zmrzli-
nový stánek. Supermarket Billa s polohou v 1. podzemním patøe a plochou 1 700 m2 tvoøí zá-
klad nabízených služeb. Poslední volné plochy se nacházejí v prvním podlaží, kde sídlí také 
velcí hráèi na poli módy a obuvi. „Mezi nájemci jsou napø. spoleènosti Takko, Kenvelo, Spor-
tisimo, A3 Sport nebo obuv John Garfield èi M2 Shoes. Stále je zde místo pro menší prodejce, 
jejichž pøítomnost si doslova žádá samotná poptávka,“ naznaèil Jirásek závìry analýzy 
poptávky.
Parkování v podzemních patrech objektu je zajištìno pro 630 aut a 9 autobusù a doplnìno o 
stále více žádanou službu ruèního mytí vozidel, vèetnì interiéru. Linky mìstské dopravy 
zastavují pøímo u nákupní galerie, v jejímž nitru bude také výstup ze stanice Vysoèanská. 
Podle investorské spoleènosti CPI Group pokraèuje výstavba projektu dle harmonogramu, 
termín otevøení, plánovaný na první jarní mìsíc roku 2008, je tedy reálný.

Setkání s obèany
Ve støedu 21. bøezna  se pod heslem „radnice otevøená všem“ uskuteènilo první setkání 
zástupcù radnice MÈ Prahy 9 s obèany. Tématem setkání byly stavby probíhající po celé Praze 
9. Obèanùm byly pøedstaveny všechny dùležité projekty staveb, které se již realizují nebo 
realizovat  budou. Podrobnìji  se  pak setkání zamìøilo na sí� cyklostezek a výstavbu v lokalitì

Galerie Fénix na námìstí OSN v srpnu 2007 , 
v pozadí Clarion Congress Hotel Prague Vysoèany
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„Støížkovská vyhlídka“. Po podrobném pøedstavení celého zámìru zaèala diskuse, bìhem 
které mìli obèané pøíležitost vyslechnout odpovìdi na všechny své otázky a vysvìtlit nejas-
nosti. Z diskuse vzešlo nìkolik námìtù. Obèané napøíklad projevili pøání mít více zelenì a 
prostor pro vycházky.

Radnice k diskusi o stavbách
Mìstská èást Praha 9 se zabývala podnìty obèanù, které vyplynuly z veøejné prezentace 
investièních zámìrù v naší mìstské èásti. Z jednání vyplynul napøíklad požadavek na zlepšení 
drobné infrastruktury malých obchodù s potravinami a bìžných komunálních služeb. 
Ukazuje se, že pøechodem na tržní ekonomiku musí být tyto drobné provozovny života-
schopné a vyžadují dostateènou spádovou oblast nakupujících. Umístìní tìchto provozoven 
mimo objekty v soukromém vlastnictví (stávající rodinné domky) je pro nájemce likvidaèní, a 
tedy neživotaschopné. Proto byly pùvodní obchùdky vlastníky zrušeny a s výstavbou nových 
komerèních objektù, kde by tyto služby mohly být provozovány, obèané nesouhlasí. Podobný 
problém provází kolonii zahrádek: Rozsáhlé pozemky na Støížkovì byly vráceny restituen-
tùm a jejich následný prodej ve svém dùsledku byl pøíèinou, že rozvoj zahrádkáøských aktivit 
v této oblasti je mimo ekonomické možnosti pøípadných nájemcù. Z tohoto dùvodu je další 
existence zahrádkáøské kolonie nereálná. Mìstská èást Praha 9 se pokusila vytvoøit regulaci v 
této zástavbì objemovou studií Støížkovská vyhlídka, kterou prùbìžnì pøipomínkovalo 
Sdružení ochráncù pøírody a krajiny. Vzhledem k tomu, že tato studie nebyla pøíznivì pøijata 
obèany a není znám nový vlastník pozemkù a jeho zámìry, které vzejdou z dražby, další práce 
nepokraèují. Pozornost byla novì zamìøena na rozvoj sportovních ploch pro širší spádovou 
oblast, jak bylo na setkání s obèany øeèeno. Požadavek na spolupráci pøi pøipomínkování 
nových návrhù na výstavbu v této lokalitì mohou obèané uplatnit prostøednictvím OS SOPK, 
pøípadnì prostøednictvím zastupitelù MÈ Praha 9, kteøí jsou zároveò èleny jednotlivých 
odborných komisí, jak komise životního prostøedí, tak komise výstavby a územního rozvoje.

Byla zahájena výstavba Prosek Pointu
a

Koncem kvìtna byl proveden „první výkop“ nového obchodnì-administrativního centra 
Prosek Point, které vznikne naproti prosecké Bille. Pøi té pøíležitosti pøedala spoleènost 
Prosek Point místostarostovi Jaroslavu Tomšù šek na 100 tisíc korun. Ty by mìly být použity 
na výsadbu zelenì v okolí vznikajícího Prosek Pointu. Dokonèení hrubé stavby prvního 
objektu se pøedpokládá na prosinec letošního roku, dokonèení celého projektu je 
naplánováno na èerven 2009.
Nový areál vyroste na køižovatce ulic Prosecká a Vysoèanská. Svým pojetím se bude muset 
vyrovnat se sta-rou zástavbou i s okolními 
panelovými domy. Budou ho tvoøit tøi devítipodlažní 
polyfunkèní objekty. Vše-chny jsou konstrukènì i 
objemovì shodné – lišit se budou pouze úhlem 
naklonìní èelní fasády a její ba-revností v odstínech 
šedé. Každý objekt bude mít dvì podzemní podlaží, 
která budou sloužit jako parko-vištì. Pøístup je 
pochopitelnì øešený i jako bezbarié-rový.
Objekty budou stavìny postupnì ve tøech etapách. V 
první etapì dojde k realizaci celé spodní stavby, spo-
leèné pro všechny objekty, a stavby nadzemní èásti 
vìže A. Ve druhé etapì pøijde na øadu nadzemní èást 
vìže B a nakonec nadzemní èást vìže C.
Vzhledem k tomu, že geologické podmínky pro 
založe-ní stavby jsou komplikované, stavba bude 
muset být založena hlubinnì na velkoprùmìrových 
pilotách. Pro spodní stavbu byla zvolena monolitická 
konstrukce, kombinovaná s oválnými sloupy. Tvoøí 
vanu, izolovanou proti zemní vlhkosti. Základová deska pak bude v místech pod sloupy 
zesílena. Jako konstrukèní systém pro nadzemní èást všech tøí objektù je zvolen monolitický 
železobetonový skelet. Stropy budou podporované železobetonovými kruhovými sloupy 
profilu 500 až 650 mm. Stabilita a prostorová tuhost budov bude zajištìna železobetonovými 
stìnami jader.Svislé obvodové konstrukce budou lehké montované, zbytek bude vyzdívaný. 
Budovy budou zakryté plochými jednopláš�ovými støechami, které doplní nad 8. nadzemním 
podlažím zelené pochozí prostranství a nad ustupujícím 9. nadzemním podlažím inverzní 
støecha s kaèírkovým posypem. Projekt zazelenìní støech nezapomíná na automatický 
závlahový  systém, aby se rostliny podílely na celkovém estetickém vzhledu realizovaného 
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projektu. Prostranství mezi budovami, tvoøící støechu podzemních garáží, vyplní tzv. piazetty 
- pobytové prostory se vstupy do jednotlivých objektù. V okolí Prosek Point Office Center 
budou provedeny sadové úpravy, které budou pøirozeným pokraèováním okolní zelenì. Pocit 
výjimeènosti podpoøí také fasády s nepravidelnì dìlenými pásovými okny. Pevný prostor 
mezi nimi vyplní obklady na bázi sklocementových desek. Stavba byla zahájena letos v kvìtnu 
a její dokonèení je plánováno na kvìten roku 2009. Zastavìná plocha projektu èiní 5.942 m2 a 
obestavìný prostor je 170.800 m3.

Stanice metra Støížkov  a Prosek dostávají finální podobu
Stavba témìø 4,6 kilometru dlouhé trasy IV C2 zahrnuje tøi nové stanice: Støížkov, Prosek a 
Letòany. Dokonèení tohoto úseku metra zrychlí a usnadní spojení do centra nejen 
obyvatelùm sídliš� Prosek a Letòany, ale zlepší dopravní obslužnost i tìm, kteøí dojíždìjí do 
hlavního mìsta z pøilehlých obcí. Za více než 11 miliard korun se tak celková délka trasy C pro-
dlouží na bezmála 23 kilometrù. Øešení projektu umožòuje v budoucnosti pokraèování metra 
smìrem do Letòan, Èakovic i Kbel. 
Práce na dostavbì nové stanice metra Støížkov nabíra-
jí vysoké tempo. Již od kvìtna roku 2008 bude nový 
úsek metra z Ládví do Letòan využívat více než pade-
sát tisíc obyvatel pražských sídliš� Prosek a Letòany.
Stanice Prosek vznikla u køižovatky ulic Vysoèanská a 
Prosecká. Má postranní nástupištì s kolejištìm upro-
støed a je èásteènì osvìtlená denním svìtlem. Nejniž-
ší èást 205 metrù dlouhé stanice leží v hloubce 12,4 m. 
Konstrukce je podepøena štíhlými ocelovými sloupy 
se støíbrným nátìrem. Pøímo nad stanicí vznikne par-
èík s odpoèinkovou zónou a prosklenými pøístøešky. 
Stanice Prosek bude vzdušná a úèelná, v interiéru bu-
de pøevládat bílá, modrá, šedá a støíbrná barva.
Zajímavostí jistì bude oválný, osm metrù dlouhý otvor

 v podlaze vestibulu, odkud lze z výšky pìti  metrù 

sledovat provoz na kolejích i na 
nástupišti, a pro dìti u východu ze 
stanice stavíme bludištì z kamenných 
kvádrù.

Stanice metra C Støížkov

Stanice metra C Støížkov

Stanice metra C Prosek

Stanice metra C Prosek - parková úprava povrchu

Stanice metra C Prosek - sklenìnými jehlany 
proniká denní svìtlo
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Obnova vodovodních øadù a kanalizaèních stok
 Nad 

Krocínkou, na Krocínce a v okolí
V prùbìhu záøí 2007 byly zahájeny stavební práce na uvedených stavbách v ulicích

 . S ohledem na rozsah tìchto prací budou stavební práce 
postupovat v etapách až do roku 2009 a je tedy nezbytné, aby obyvatelé pøilehlých rodinných 
a bytových domù pøijali omezení, které z této stavební èinnosti bude vyplývat. Stávající sítì 
jsou technicky zastaralé a tedy znaènì poruchové a jejich opakované opravy by do budoucna 
vyžadovaly stále èastìjší dopravní omezení. Informace pro vlastníky pøilehlých nemovitostí v 
území dotèeném stavbou kanalizace a vodovodu:
Stavba kanalizaèní stoky je navržena a bude realizována od køížení ulice Nad Krocínkou s ulicí 
Nad Flajšnerkou až po její køížení s ulicí Kopeèná. Tohoto úseku se týkají i stavby nových 
kanalizaèních pøípojek. Navržená stavba kanalizaèních pøípojek, které budou novì provede-
ny a napojeny na pøedmìtnou novou stoku, bude realizována pouze k hranicím pozemkù jed-
notlivých soukromých vlastníkù. Doporuèuje se provést domovní kanalizaèní pøípojku v celé 
délce v jednotném sklonu. To znamená, aby si vlastníci pøilehlých nemovitostí provedli novì i 
èást kanalizaèní pøípojky vedené po jejich pozemku. Navržené stavby vodovodních pøípojek, 
které budou novì provedeny a napojeny na pøedmìtné nové vodovodní øady, budou 
realizovány pouze k hranicím pozemkù jednotlivých soukromých vlastníkù. Výmìnu èásti 
kanalizaèní pøípojky nebo èásti vodovodní pøípojky vedené na vlastních pozemcích si soukro-
mí vlastníci jednotlivých nemovitostí musí zajistit sami. 
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Bydlení

Radnice schválila koncepci prodeje bytù
Cíle radnice jsou zøejmé. Dobøe hospodaøit s majetkem obce, stejnì jako zajistit bezpo-
ruchové financování obecních domù a bytù. Nìkdy je tìžké na jedné stranì chránit sociálnì 
slabé, stejnì jako umožnit odkoupení bytu nájemníkùm. Radnice proto bude garantem a bu-
de prodej provádìt za dostupnou cenu. Tu stanoví zastupitelstvo složené ze všech politických 
stran. Kdo nebude chtít nebo na to mít, zùstane nadále nájemníkem obce. Cena nájemného v 
tìchto bytech bude trvale udržována na nákladové úrovni. Nebytové prostory v bytových 
domech zùstanou trvale ve vlastnictví obce. Jsou totiž významným zdrojem pro financování.
Jak a za kolik? Radnice upøednostòuje rychlý prùbìh privatizace, avšak pøi dodržení zása-
dy svobodného rozhodnutí každého, zda byt koupí, nebo ne. Øíká se, že cena je až na prvním 

2místì, takže jak to tedy bude? Pøi výpoètu ceny se vychází z ceny za 1 m  plochy. Ta byla zastu-
pitelstvem stanovena na 9 800 Kè/m a zahrnuje v sobì cenu plochy bytu i zastavìného 
pozemku a spoleèných prostor. U pùdních vestaveb v domech zhodnocených investicemi 
obce mùže být cena navýšena až o 25 %. V mimoøádných pøípadech si radnice vyhrazuje právo 
stanovit cenu individuálnì. Domy budou zaøazovány do seznamu k prodeji na základì schvá-
lení zastupitelstvem - budou vybírány pøedevším s ohledem na ekonomickou výhodnost pro 
Prahu 9. Mezi základní kritéria patøí, že s odkoupením bytu za navrženou cenu souhlasí min. 
60 % nájemcù domu, že v domì nejsou vhodné prostory pro pùdní vestavby, že pøedmìtem 
prodeje nebudou nebytové jednotky ani byty pronajaté z veøejného zájmu, ani se nebudou 
prodávat byty s pohledávkou. V pravidlech prodeje se podaøilo zachovat zákaz prodeje tøetím 
osobám. Koupit byt nemùže cizinec a ten, kdo neuhradil závazky vùèi mìstské èásti. Všechna 
tato opatøení mají dle Vysoèanské radnice zlepšit rozpoèet a nedoplácet na nevýdìleèné obec-
ní bydlení. Tak se bude moci investovat do sfér v Praze 9, které to opravdu potøebují. Kon-
cepce privatizace má dle radních také umožnit privatizaci pod dohledem radnice tìm, kteøí 
chtìjí byty koupit, a zároveò chránit sociálnì slabší a zamezit pøekotnému stìhování.

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného bytù
(107/2006 Sb.)

Úèelem tohoto zákona je odstranit rozdíly na trhu s byty a sblížit výši regulovaného a tržního 
nájemného. Zákonodárce zvolil cestu postupného navyšování, a to dle pøedem stanovených 
vzorcù a vytvoøených pravidel.
Otázky sociální únosnosti tohoto opatøení budou øešeny individuálnì s jednotlivými obèany. 
Zákonné opatøení, které mìlo být schváleno ruku v ruce s pøijetím zákona o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytù pøedchozí vládou, však pøijato nebylo a obtížné øešení sociálních 
dopadù zùstává na bedrech obcí.
Na základì tohoto zákona je pronajímatel oprávnìn jednostrannì zvýšit nájemné jedenkrát v 
roce poèínaje 1. 1. 2007 a následnì vždy nejdøíve k 1. lednu každého roku až do roku 2010. Po-
dle sdìlení Ministerstva pro místní rozvoj se nájemné z bytù bude zvyšovat rozdílnì pro rùzná 
katastrální území a rùzné kategorie bytù (viz informace v boxu).
Zvýšení nájemného nabude platnosti prvního dne kalendáøního mìsíce poèínajícího po uply-
nutí tøímìsíèní lhùty od prokazatelného doruèení oznámení o uplatnìní zvýšení nájemného 
nájemci. Tøímìsíèní lhùta je nájemcùm poskytnuta pro možnou øádnì odùvodnìnou žalobu 
na urèení neplatnosti zvýšení nájemného. Žaloba by musela být podána u místnì pøíslušného 
obvodního soudu. Do doby rozhodnutí o žalobì nenabude zvýšení nájemného platnosti. V 
pøípadì neúspìchu žaloby musí nájemce poèítat s úhradou soudních výloh a s doplacením 
zvýšeného nájemného od pùvodního data v plném rozsahu.
Postupné plynulé kroky radnice
Rada mìstské èásti Praha 9 rozhodla svým usnesením è. 649/06 ze dne 5. 12. o uplatnìní 
uvedeného zákona v rozsahu tak, jak zákon pøipouští. Ceny nájmu z bytù pronajatých mìst-
skou èástí za tzv. smluvní nájemné se nebudou zvyšovat, nebo� už dosáhly hodnot stanove-
ných pro celý proces jednostrannì zvyšovaného nájemného. „Minulé volební období radnice 
prohlásila, že zdražovat se nebude, bez toho jestli vláda neprovede kompenzaèní kroky. Od té 
doby se nic nezmìnilo a zdražuje se stejnì,“ pøipomenula Zdeòka Škrétová (ÈSSD), místo-
pøedsedkynì bytové komise. Radnice se rozhodla pøistoupit ke zvýšení nájemného se ètvrt-
letním zpoždìním a nevyužila možnosti uèinit tak již od 1. 1. 2007. Ke zvýšení dojde, jak již 
bylo zmínìno, až po tøech mìsících od prokazatelného doruèení oznámení nájemníkùm, tedy 
nejdøíve od 1. 5. 2007. O možnostech dalšího využití zákona o jednostranném zvyšování 
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nájemného, tzn. o zvýšení nájemného v dalších letech až do roku 2010, nebylo zatím rozhod-
nuto. O zvýšení ceny nájmu bytu dle zákonného opatøení bylo rozhodnuto zejména s ohledem 
na skuteènost, že ceny nájmu zùstaly nemìnné od roku 2001 a stavebnì technický stav domù 
vyžaduje naléhavì øadu nutných oprav (støechy, okna, vnitøní instalace, topné systémy 
apod.). Pøipravovaný návrh rozpoètu roku 2007 poèítá s použitím finanèních prostøedkù 
získaných ze zvýšení nájemného do posílení fondu oprav bytových domù.

Sdìlení ministerstva pro místní rozvoj a kalkulace cen dle 333/ 2006 sb.
2²Ceny za 1 m /mìsíc zapoèitatelné podlahové plochy bytu tak v roce 2007 mohou v bytech v 

domech svìøených MÈ Praha 9 z majetku hl.m. Prahy stoupnout na následující hodnoty:

Na 13. schùzi Rady mìstské èásti 28.8. 2007 bylo pøijato další usnesení o jednostranném 
zvýšení nájemného v roce 2008 podle zákona  107/2006 Sb. v bytech svìøených Mìstské èásti 
Praha 9. Cílové hodnoty mìsíèního nájemného byly vypoèteny podle vzorce uvedeného v 
zákonì a vycházejí z tzv. základních cen bytù v jednotlivých lokalitách. Cílová hodnota 
nájemného je úroveò nájemného, které mùže být bìhem ètyø let dosaženo prostøednictvím 
jednostranného zvyšování nájemného, tj. nejdøíve k 1. lednu 2010. Proto se hodnota cílového 
nájemného pro rok 2008 zvýšila pro oblast Prosek a Støížkov pro byty 1. a 2. kategorie na 

2 2103,30 Kè/m , pro byty se sníženou kvalitou (3. a 4. kategorie) na 92,97 Kè/m .Pro oblast 
2 2Vysoèany a Libeò na 101,92 Kè/m  (1.a 2. kat.), respektive na 91,73 Kè/m  (3.a 4. kat.).

„Nová Harfa“ - nejvìtší bytový projekt v Praze
po roce 1989 už z poloviny vyprodán

Bytový projekt nabídne celkem 2000 nových bytù v 5 etapách. Témìø 1000 bytù na Nové 
Harfì má již svého majitele.
O byty na Nové Harfì byl od samého zaèátku pøí-
pravy projektu obrovský zájem, daný zejména vel-
korysým rozvojovým plánem celé lokality v okolí 
Rokytky, kterou pøipravila a realizuje Mìstská èást 
Praha 9.
Území pražských Vysoèan na sebe strhlo pozornost 
veøejnosti vybudováním multifunkèní Sazka Are-
ny, v jejímž okolí vznikne celá øada dalších sporto-
viš�. Vyroste zde i nové obchodnì administrativní 
centrum Zelený ostrov. Starousedlíci i noví obyva-
telé Vysoèan díky jejich revitalizaci objeví kouzelné 
procházkové trasy a novì kultivované parky v sou-
sedství Rokytky. 
Souèasné ceny bytù se v projektu Nová Harfa pohy-
bují v rozmezí 34.000  40.000 Kè/m2 bez DPH. 
Nová tøetí etapa plynule navazuje na pøedchozí 
ceny. Nejvíce bytových jednotek v projektu Nová 
Harfa je v nejžádanìjším dispozièním øešení 2+kk 
a 3+kk.

Prosek a Støížkov Vysoèany a Libeò
rok 2007rok 2007 rok 2008 rok 2008

I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie

47,45

38,27

30,82
23,96

Kè
Kè
Kè
Kè

61,50
53,27
44,53

37,64

Kè
Kè
Kè
Kè

46,23

37,24

30,02
23,35

Kè
Kè
Kè
Kè

60,19
52,10
43,56

36,85

Kè
Kè
Kè
Kè

Vizualizace bydlení na Nové Harfì (II. etapa)
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Vzdìlání, kultura, sport, volný èas mládeže

Grantové programy pro rok 2007
pro fyzické a právnické osoby 

1. Programy v oblasti sportu, tìlovýchovy a využití volného èasu dìtí a 
mládeže jsou rozdìleny do VI. skupin:
lI. Materiální vybavení subjektù
II. Relaxaèní a rekreaèní pobyty dìtí a mládeže 
III. Celoroèní èinnost  subjektù
IV. Jednorázové akce 
V . Zahranièní pobyty dìtských kolektivù, jazykové a vzdìlávací stáže
VI. Reprezentace MÈ Praha 9
Celkové náklady na realizaci programù v oblasti sportu, tìlovýchovy a využití 
volného èasu dìtí a mládeže èiní 11 053 481 Kè.
Rada mìstské èásti schválila pro tento program èástku ve výši 467 000 Kè.

2. Program na podporu výkonnostního sportu mládeže
Program podporující sportovní subjekty - vìtší možnost 
využití sport. klubù dìtmi a mládeží (ochrana pøed 
patologickými jevy)
Rada mìstské èásti schválila pro program na 
podporu výkonnostního sportu mládeže èástku 
ve výši 70 238 Kè, Zastupitelstvo mìstské èásti 
schválilo pro tento program èástku ve výši  229 
762 Kè, tj. celkem 300 000 Kè.

3. Programy v oblasti životního prostøedí a 
kulturní èinnosti

I. Ekologická výchova, vzdìlávací a osvìtové akce pro 
dìti a dospìlé, èinnosti smìøující ke zlepšení 
životního prostøedí

II. Kulturní programy  - jednotlivé kulturní akce 
(divadelní, hudební  atd.)

- celoroèní èinnost nepro-
fesionálních souborù

Celkové náklady na realizaci programù v oblasti 
životního prostøedí a kulturní èinnosti èiní 1 796 
140 Kè.
Rada mìstské èásti schválila na granty tohoto 
programu èástku 208 500 Kè. 

4. Programy humanitární a sociální 
Humanitární a sociální projekty

Celkové náklady na realizaci programù 
humanitárních a sociálních èiní 
53 178 841 Kè.
Rada mìstské èásti schválila na granty tohoto 
programu èástku 323 500 Kè. 

5. Programy protidrogové a prevence 
kriminality
I. Protidrogová prevence
II. Prevence kriminality
III. Specifické programy primární prevence pro školy a 
školská zaøízení
Celkové náklady na realizaci programù 
protidrogových a prevence kriminality èiní 2 600 
424 Kè.
Rada mìstské èásti schválila na granty tohoto 
programu èástku 101 000 Kè. 

MÈ podpoøila program kulturního a mateøské-
ho centra Knoflík èástkou 15 000 Kè.
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Mateøské školy

Mìstská èást Praha 9 zøizuje celkem 8 mateøských škol: 
(pøesné názvy)
Mateøská škola s prodlouženým provozem, Praha 9, Kováøská 27
Mateøská škola, Praha 9, Litvínovská 490
Mateøská škola, Praha 9, Novoborská 611
Mateøská škola, Praha 9, Pod Krocínkou 466
Mateøská škola, Praha 9, Šluknovská 328
Mateøská škola, Praha 9, U Nové školy 637
Mateøská škola, Praha 9, U Vysoèanského pivovaru 261
Mateøská škola, Praha 9, Veltruská 560 

Celkový poèet dìtí v mateøských školách je 946 (k 30. 9. 2007).
Ve školním roce 2007/2008 bylo do mateøských škol pøijato 376 dìtí. Poèet pøihlášek byl 
545.

Specifikace vzdìlávacích programù 
jednotlivých mateøských škol 

Všechny uvedené mateøské školy vytvoøily vzdìlávací programy, ve výuce (pøípadnì krouž-
cích) je kladen stále vìtší dùraz na výuku jazykù a poèítaèovou gramotnost. Uèitelé s dìtmi 
pracují tak, aby podpoøili jejich individualitu a souèasnì je nauèili pracovat v kolektivu a 
vytváøet si sociální návyky.

MŠ Kováøská 27 
Škola má vypracované vlastní tématické plány, které poskytují dìtem dostatek èinností k 
rozvoji dìtské osobnosti jako celku. Plány vedou k harmonickému, pøirozenému uèení, které 
vychází z pøirozených a vlastních zkušeností. Dìti se neuèí pro znalost, ale pro život. Zamì-
øuje se na citovou a mravní stránku dìtí, vede dìti k respektování a úctì ke své osobì a k 
vrstevníkùm. Dìti mají možnost zvolit si a rozhodnout, ale zároveò se uèí nést odpovìdnost 

za své rozhodnutí. Pomocí jógy uèitelky pìstují u dìtí 
nácvik správného držení tìla, a tím èásteènì pøedchází 
vadám páteøe. Škola je v programu Dìtský úsmìv, PC 
projektu Kid Smart. Do vzdìlávacího programu zahr-
nují uèitelky téma drogy. Název Rámcového školního 
vzdìlávacího programu je: "CHCI BÝT SÁM SEBOU - 
A TO JE NÁŠ NEJVÌTŠÍ CÍL." Projekt  je zamìøen na 
vytváøení citlivého vztahu ke své vlastní osobì, na vy-
tváøení správného a reálného náhledu na svou osobu a 
své okolí, na postupné pìstování kladného postoje ke 
své osobì a ke svým vrstevníkùm. 
Školka mìla k 30. 9. 2007 116 dìtí.

Dìti v mateøské školce v Kováøské - ilustraèní foto
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MŠ Litvínovská 490
Škola má vypracovaný nový vzdìlávací program s názvem „Dítì si hraje a poznává svìt“. 
Tento program podporuje rozvoj osobnosti dítìte, podílí se na jeho zdravém, citovém, 
rozumovém a tìlesném vývoji. Rozvíjí schopnost uèit se a vážit si lidí i hodnot, které vytváøejí. 
V tomto vzdìlávacím programu je dùraz kladen na nové pøístupy pedagogù k výchovì a 

vzdìlávání dìtí v souladu s „Rám-
covým vzdìlávacím programem pro 
pøedškolní výchovu“. Vzdìlávací 
èinnosti jsou pestré v návaznosti na 
roèní období. Velký prostor zaujímá 
estetická výchova.
 K 30. 9. 2007 mìla školka130 dìtí.

MŠ Novoborská 611 

Mateøská škola byla otevøena v roce 
1971. 
Od roku 1996 je zapojena do sítì 
škol podporujících zdraví a podle 
Kurikula podpory zdraví má zpra-
covaný školní vzdìlávací program. 
Projekt Škola podporující zdraví je 
garantován Státním zdravotním 
ústavem. 
Najdete ji na sídlišti Prosek v Novo-
borské ulici, v dostupnosti MHD, ale 
stranou hlavní komunikace. Školka 

má ètyøi pavilony, ve tøech z nich jsou tøídy pro dìti, 
ètvrtý je hospodáøský. Je obklopena zahradou se vzro-
stlými stromy, která je novì vybavena moderními her-
ními prvky. 
V mateøské škole je pìt vìkovì smíšených tøíd, v každé

Dìti z MŠ Litvínovská na výletì
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Dìti z MŠ Litvínovská hrají divadlo

Mateøskou školku Novoborská navštívil klaun

Dìti z MŠ Novoborská se seznamují s pøírodou.
Ptáci a sovy.
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je zapsáno 26 dìtí. Tøídy jsou prostorné, slunné s do-
stateèným množstvím nejrùznìjších hraèek a pomù-
cek. Jsou postupnì pøetváøeny na "dílny". Ve dvou 
tøídách jsou umístìna poèítaèová centra Kid Smart, 
která škola obdržela od firmy IBM. Sociální zaøízení 
odpovídá vìku dìtí i souèasným hygienickým poža-
davkùm.
Škola je dlouhodobì zaøazena do sítì škol „Škola pod-
porující zdraví“. Stìžejním cílem programu je, aby se 
dìti již od mateøské školy nauèily postojùm, které 
spoèívají v úctì ke zdraví a praktickým dovednostem 
chránícím zdraví. 
K 30. 9. 2007 mìla školka130 dìtí.

MŠ Pod Krocínkou 466 
Motto školy je „SLUNCE V NÁS A V 
OÈÍCH NAŠICH DÌTÍ“. Hlavní dù-
raz škola klade na pohodu, pøátel-
skou atmosféru a úzkou spolupráci s 
rodinou, kterou se daøí úspìšnì roz-
víjet. Program školy vychází z Rám-
cového programu pro pøedškolní 
vzdìlávání. Hlavním cílem je vytvá-
øet pro dìti pøíjemné, vlídné prost-
øedí s dostatkem podnìtù, respekto-
váním individuality dítìte, nenásilné 
sžití s dìtským  kolektivem i dospìlý-
mi a pøípravou dìtí pro budoucí život 
a nenásilný pøechod do ZŠ. Ve spolu-
práci s obvodní logopedkou a logope-
dickou asistentkou škola provádí 
logopedickou prevenci. Škola integ-
ruje dìti se specifickými vzdìláva-
cími potøebami. Pro každé takto po-
stižené dítì vytváøíme ve spolupráci s 
psychologem a SPC individuální 
vzdìlávací plán, na kterém se podílí 
øeditelka školy, povìøená uèitelka, 
asistent pedagoga a rodièe dítìte. 
Dìti mají možnost nadále rozvíjet 
své zájmy v odpoledních zájmových 
kroužcích, kde rozvíjí zdravý pohyb 
„RYTMIK“ tvoøivosti a hudební 
cítìní, pohybové hry. Dìti navštìvují 
plavecký výcvik a rozvíjí své 
dovednosti v keramice a znalosti ve 
výuce anglického jazyka a hudebnost 
v základech hry na flétnu. 
MŠ Pod Krocínkou pøipravuje pro 

pøíští školní rok zavedení metody usnadòující pøechod dítìte do základní školy v oblasti 
psychomotoriky a grafomotoriky dìtí a usnadòující integraci dìtí se specifickými 
vzdìlávacími potøebami - Metoda dobrého startu.
Mateøská škola nabízí dìtem zájmové kroužky a aktivity:
Keramika hrou 
Plavání 
Sportovní Hry a taneèní kroužek Rytmik 
Výuka hry na flétnu 
Individuální logopedická péèe s logopedickou asistentkou 
Seznamování dìtí s poèítaèi pod odborným vedením v poèítaèové pracovnì základní školy 
Zapojení do programu prevence zubního kazu „DÌTSKÝ ÚSMÌV“ 

K 30.9.2007 bylo ve škole pøihlášeno 84 dìtí.
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MŠ Šluknovská 328

Škola pracuje podle „Školního vzdìlávacího programu“, jehož souèástí je tématický blok 
„HRAJEME SI CELÝ ROK“. Tento blok s deseti tématy (po mìsících) dále dotváøí paní 
uèitelky ve tøídách s využitím dalších navržených 
podtémat ke krátkodobému plánování. Paní uèitelky 
využívají zkušeností z hodnocení výchovné praxe z 
minulého školního roku, kdy už podle ŠVP pracovaly. 
Uèitelky si dle specifiky své tøídy vytváøejí tzv. „Tøídní 
vzdìlávací program“, který respektuje 3 hlavní cíle 
pøedškolního vzdìlávání. Specifika MŠ jsou ná-
sledující: zamìøení na výtvarné, pracovní a hudební 
èinnosti, pøípravu dìtí na vstup do ZŠ. Na škole je 
hudebnì pohybový, výtvarný a pracovní kroužek. 
Škola poøádá též výuku hry na zobcovou flétnu, výuku 
angliètiny, kurz výuky plavání - tyto tøi aktivity jsou 
placeny. Dvì tøídy jsou zapojeny do projektu „Dìtský 
úsmìv“, 1x mìsíènì hraje pro dìti amatérské divadlo 
paní uèitelek. 
Školní jídelna MŠ Šluknovská poskytuje diabetickou 
dietu a sleduje výživu dìtí, které mají další potravino-
vé alergie.
Škola mìla k 30. 9. 2007  zapsáno 104 dìtí.

MŠ U Nové školy 637 
Školní vzdìlávací program respektuje osobní a specifické 
zvláštnosti osobnosti dítìte, vede dìti k sociální 
soudržnosti, pøipravuje na život, podílí se na spoleèen-
ském životì. Hlavní motto školy zní:„DÍTÌ - RODINA - 
ŠKOLA - PØÍRODA“. Program klade dùraz na vše, co je 
pøirozené a staví do svého støedu dítì s jeho pøirozenými 
potøebami. Klade dùraz i na ekologickou výchovu dìtí.
Mateøská škola byla založena 25.10.1930. 
Jsme dvou-tøídní mateøská škola rodinného typu.V první 
tøídì jsou dìti 3-4,5 leté a ve 
druhé tøídì dìti 4,5 -  7 leté.
Základním posláním naší mateøské školy je osobnostnì 
orientovaná výchova dítìte, což znamená mimo jiné vy-
tváøet optimální podmínky pro jeho individuální 

osobnostní roz-
voj v návaznosti 
na jeho výchovu 
v rodinì a v úzké 
souèinnosti s ro-
dinou. Snažíme 
se také - vzájem-
nou tolerancí,  
vstøícným jed-
náním a porozu-
mìním - aby se z 
dìtské skupiny 
nevytrácela po-
hoda a smích.
Máme vlastní 
zahradu s hro-
vým vybavením, 
vèetnì pískoviš-
tì, altánku, ven-
kovních sprch a bazénu. 

Ve škole bylo zapsáno k 30. 9. 2007  50 dìtí

"kuøátek" a "kopretinek"
sluníèek"

 
 "  

Mikuláš 2007

Sportovní olympiáda 2007

Karneval

Denní místnost
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MŠ U Vysoèanského pivovaru 261 
Mateøská škola U Vysoèanského pivovaru v Praze 9 si vytvoøila samostatnou koncepci 
výchovy dìtí pøedškolního vìku se zamìøením na výtvarnou a pracovní výchovu. Vznikl 
projekt s názvem "Podej dítìti svoji pomocnou ruku". Mateøská škola dbá na harmonický 
rozvoj dítìte, klade dùraz na psychologické aspekty 
vývoje a bere na nì zøetel. Jen tak mùže dítì pochopit a 
PODAT MU POMOCNOU RUKU. Hlavním cílem ma-
teøské školy je vést dítì k samostatnosti, komunikaci, 
osvojení si pracovat na urèitém cíli formou hry, zábav-
ných a motivovaných èinností a formou vlastního pro-
žitku. Dalším cílem MŠ je vytvoøit dítìti klidné, bez-
peèné, podnìtné, motivující prostøedí, kde pøevládá 
klidná atmosféra a zázemí. MŠ respektuje osobnost 
každého dítìte. Dítì je pro ni rovnocenným partne-
rem. Mateøská škola pracuje podle vlastního školního 
vzdìlávacího programu s názvem: „Pøíroda a její kou-
zlo“, hlavní téma školního roku je: „Máme rádi zvíøa-
ta“. Plánování výchovné práce v jednotlivých tøídách 
vychází z Rámcového programu vydaného MŠMT, 
jeho cílù a úkolù. 
Zájmová èinnost dìtí
Kromì hlavního výchovného programu zajištuje ma-
teøská škola pro dìti zájmové kroužky a splòuje tím 
mnoho nadstandartních aktivit :

1. "Veselé pískání zdravé dýchání"
2."Angliètina hrou"
3."Pøedplavecká výuka"
4."Tìlovýchovné kroužky"
5."Pìvecký kroužek"
6."Taneèky"
7."Školáèek"
8."Šikovné ruce"

Mateøská škola (nejvìtší na Praze 9) èítá 8 tøíd s 
celkovou kapacitou 200 dìtí. Poèet dìtí v jednotlivých 
tøídách je maximálnì 25.
K 30. 9. 2007 mìla škola zapsáno 202 dìtí.

MŠ Veltruská 560 
Škola má více jak 35ti letou tradici. Byla otevøena v roce 1971. Mnoho rodièù našich dìtí tuto 
mateøskou školu navštìvovalo a dnes sem pøivádìjí své dìti.Zaøízení je panelového typu, má 
4 pavilony, 2 dvoupodlažní, 2 jednopodlažní, je umístìna v sídlišti, blízko MHD a pøece 
stranou od dopravního ruchu. Tøi pavilony jsou urèeny pro výchovnì vzdìlávací èinnosti, je-
den pavilon je hospodáøský, škola je obklopena zahradou.

Vzdìlávací zámìr:
rozvoj osobnosti dítìte, její individuality s celkovým  
citovým postojem vùèi ostatním lidem, svìtu kolem 
nás, k èlovìku, k jeho práci, k rodinì, k pøírodì, k vlast- 

Školní vzdìlávací program zní: „STAVÍME PYRA-
MIDU PROŽITKÙ A RADOSTÍ“. Program využívá 
metod prožitkového uèení založeného na pøímých zá-
žitcích dìtí, zaèleòování spontánních nápadù a posky-
tování dostatku prostoru pro tyto aktivity. V pøedškol-
ním vzdìlávání jsou vzájemnì provázány spontánní a 
øízené èinnosti, kde na vrcholu pomyslné „pyramidy“ 
má být dítì se základy pro zapoèetí dalšího syste-
matického vzdìlávání. Dùraz je kladen na rozvíjení 
estetického vnímání a prožívání, kladný vztah k vlasti, 
ekologický pohled na pøírodu a životní styl, ekologické 
chování.

Knoflíkový den
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nímu zdraví, k planetì Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykùm. Cílem je podporovat tì-
lesný i duševní rozvoj dítìte, umožnit dítìti pøirozenì rozvíjet svou osobnost v kolektivu 
vrstevníkù. Pøedat a zprostøedkovat mu základní životní zkušenosti. Získat je pro spolupráci 
a aktivní prožívání vztahù k okolí. Poskytovat podnìty ke zvýšení sociálnì kulturní úrovnì. 
Probudit zájem o poznávání všeho nového a vytvoøit tak pøedpoklady pro další vzdìlávání. U 
pøedškolních dìtí je využíváno speciálních poèítaèových programù jako doplòující pomùcka 
pro individuální práci s dìtmi.

Dìti z Mateøské školy U Vysoèanského 
pivovaru vyhrály olympiádu

Dne 14. èervna se v prostorách stadionu TJ Sokol Královské Vinohrady v Praze 2 konaly 2. 
sportovní hry dìtí mateøských škol hlavního mìsta Prahy. Zúèastnilo se jich 220 dìtí z 
dvaadvaceti pražských mìstských èástí. Mìstskou èást Praha 9 reprezentovala Mateøská 
škola U Vysoèanského pivovaru, která nakonec vybojovala první místo. „Jeli jsme s 
nadšením,“ sdìluje øeditelka vítìzné školky Marie Lederová. Jednotlivé týmy, složené vždy z 
pìti chlapcù a pìti dìvèat, se utkaly v disciplínách jako trojskok, štafetový bìh, skok v pytli 
nebo hod na cíl. Olympiádu v Riegrových sadech zahájila Dana Zátopková, doplòoval ji 
olympijský vítìz v hodu diskem Imrich Bugár, který se také zúèastnil Olympiády mateøských 
škol z MÈ Praha 9, která se konala 29. kvìtna. Školka U Vysoèanského pivovaru obdržela za 
své zásluhy pohár a v úterý 26. èervna byli olympionici pøijati i na radnici Prahy 9. „Vážíme si 
toho, že pøedstavitelé mìstské èásti dovedou ocenit zásluhy pøedškolních dìtí a na radnici je 
pozvali,“ uzavírá Lederová.

Základní školy

Mìstská èást Praha 9 zøizuje 5 základních škol:
(pøesné názvy)
Základní škola Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Základní škola  Praha 9 - Prosek, Litvínovská 500
Základní škola, Praha 9 - Vysoèany, Špitálská 789
Základní škola, Praha 9 - Prosek, Litvínovská 600
Základní škola, Praha 9 - Libeò, Na Balabence 800

Vzdìlávací nabídka

Do školního roku  (2006/7) byly ètyøi z pìti škol zøízených MÈ Praha 9 zaøazeny do sítì škol s 
vzdìlávacím programem základní škola, pátá ZŠ  ZŠ Novodvorská 371  byla od bøezna 2006 
pøeøazena do sítì škol s pilotním vlastním vzdìlávacím programem „Šance pro všechny, vždy 
a ve všem“ (è.j. 26729/2005-22). V souèasné dobì i ostatní základní školy MÈ Praha 9 
pøipravují vlastní školní vzdìlávací programy podle svých pedagogických zkušeností a 
ekonomických možností se zvláštním zøetelem k specifickým potøebám žákù daným zamìøe-
ním školy. Na pøípravách ŠVP se vìtšinou podílí celý pedagogický sbor a program se tak 
dotkne všech vyuèovacích pøedmìtù.
Do vzdìlávací nabídky 4 základních škol byl zapsán s úèinností od 1.9.2007  RVP 79-01-C/01 
základní škola:
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Základní škola, Praha 9  Vysoèany, Špitálská 789      è.j.: 10303/2007-21
Základní škola, Praha  Libeò, Na Balabence 800        è.j.: 10259/2007-21
Základní škola, Praha 9  Prosek, Litvínovská 600       è.j.: 10251/2007-21
Základní škola Praha 9  Prosek, Litvínovská 500        è.j.: 10249/2007-21

Kapacita základních škol a naplnìnost za posledních 5 let

Poèet zapsaných dìtí pro školní rok 2007/2008 a odkladù školní docházky

ZŠ Na Balabence 800
Øeditelka školy: Božena Žižková 

Zástupkynì øeditele: Ivana Buršíková

Základní škola Na Balabence je školou s 
dvìma vzdìlávacími programy: 
16847/96-2 - Základní škola 
a 16847/96-2 - Základní škola s rozšíøe-
nou výukou tìlesné výchovy. 
Již od roku 1985 vznikají na škole tøídy 
urèené pro výchovu mladých fotbalo-
vých talentù. Tyto tøídy s rozšíøenou vý-
ukou tìlesné výchovy jsou zaøazovány od 
6. tøídy. Žáci v tìchto tøídách mají rozší-
øenou výuku tìlesné výchovy a pravidel-
nì dosahují výborných úspìchù ve všech 
možných žákovských turnajích. Spor-
tovní tøídy na naší škole navštìvovalo i 
nìkolik hráèù, kteøí dnes dosahují mezi-
národních úspìchù - napøíklad Patrik 
Berger, Pavel Horváth, Jiøí Rosický èi 
Petr Gabriel. 
Za dobu trvání sportovních tøíd již získali 
žáci mnoho pohárù za umístìní v našich i 
mezinárodních soutìžích. Vìtšina tìch-
to pohárù je vystavena v prostoru hlav-
ního vchodu do budovy školy.
6. roèníky mají 5 hodin tìlesné výchovy 
týdnì (200 hodin roènì) a 3x týdnì 
absolvují trénink (150 tréninkù roènì). 
Roènì tito žáci absolvují 18 tréninkových 
soustøedìní, 22 utkání v rámci oficiál-
ních soutìží a 30 pøípravných utkání. 

Vítání prvòáèkù

Vítání prvòáèkù Š
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Kristina Doležalová (ZŠ Na Balabence) - AFRIKA 
Vítìzný obrázek výtvarné soutìže "Když se øekne 

Afrika..." poøádané Centrem volného èasu. 

Na žáky 7. roèníkù jsou již kladeny vìtší nároky. Kromì 5-ti hodin tìlesné výchovy absolvují 
za rok již 175 tréninkù a sehrají 28 utkání v rámci oficiálních soutìží.
U žáku 8. a 9. roèníku se zdvihá poèet tréninkù na 200 
za rok.Tìlesná výchova v tìchto tøídách je vedena v 
rámci uèebních osnov pro 6. - 9. roèník sportovní 
školy a sportovních tøíd.
Žáci 6. a 7. tøídy pravidelnì navštìvují bazén a saunu. 
Žáci 8. a 9. tøíd povinnì 1 hodinu aerobicu. V každé 
hodinì tìlesné výchovy je vìnován urèitý èas na prota-
hovací a uvolòovací cviky. Každý žák má k dipozici 
svùj fotbalový míè, medicinbal a švihadlo.
ZŠ Na Balabence 800 - škola pokraèovala ve spo-
lupráci se školou v Bad Abbachu. Na jaøe skupina žákù 
navštívila Nìmecko, na podzim oèekáváme nìmecké 
dìti u nás. Vzájemné poznávání rozdílù v našem a 
nìmeckém školství, sportovní spolupráce a pocho-
pení individuálních zvláštností pøispìje k prohlou-
bení sounáležitosti s ostatními zemìmi Evropy. Na 
tuto spolupráci získala škola v letošním roce grant. 

Program školní družiny je zamìøen 
pøedevším na relaxaci dìtí. Realizu-
jeme pohybové aktivity jak na škol-
ním høišti, tak i mimo objekt školy. 
Dìti si mohou samy vybrat, kterým 
zájmovým èinnostem se budou vì-
novat. Nabízíme jim práci v zájmo-
vém útvaru šikovných rukou, mo-
hou se uplatnit v pøírodovìdných a 
sportovních èinnostech, èi navštívit 
bohatì vybavenou školní knihovnu.

ZŠ Špitálská 789
pracuje podle vzdìlávacího programu pro základní vzdìlávání Základní škola è.j. 16847/96 
-2  -  ŠKOLA  BRÁNA DO SPOKOJENÉHO ŽIVOTA s rozšíøenou výtvarnou výchovou pro 
1. až 9. roèník. 
Øeditelkou školy je Mgr. Zdenka Tošovská, zástupkyní øeditele je Mgr. Jarmila Pacáková.
Pro ukázku koncepce výuky ZŠ Špitálská si dovolím ocitovat z internetových stránek školy:

Zamìøení školy
Práce s výpoèetní technikou pøi bìžné výuce
Nabídka volitelných pøedmìtù
Inkluzívní vzdìlávání žákù s rùznou úrovní potøeb a schopností

Èeská Miss 2007 Eva Èerešòáková mìla v ZŠ 
Na Balabence pøednášku o ekologii

Družstvo dìtí z Balabenky získalo 1. místo 
v soutìži Brána do historie

Š
K

O
L

S
T

V
Í

110



Úspìšnost žáka pøi poèátku i na konci základního vzdìlávání
Regionální zdroje a specifika

Chceme
Nabízet rovné všeobecné vzdìlání pro všechny
Vytvoøit u každého žáka kladný vztah ke vzdìlávání a celoživotnímu uèení
Nauèit žáky uèit se uèit, osvojit si vhodnou strategii uèení
Vybavit žáky znalostmi a dovednostmi uplatnitelnými v životì
Posilovat a rozšiøovat výuku cizích jazykù
Posilovat èinnostní uèení zamìøené na praxi
Rozvíjet logické a tvoøivé myšlení
Rozvíjet schopnost formulovat vlastní názor, diskutovat
Podporovat zdravý životní styl, zvyšovat fyzickou zdatnost žákù
Vést žáky ke správnému uvìdomìlému chování
Uèit žáky uznávat lidské hodnoty rùzných skupin, národù, ras a kultur
Efektivnì spolupracovat s rodinou žáka

Aby škola zajistila funkènost a efektivitu vlastního vzdìlávacího programu, zaøadila do uèeb-
ních osnov pro žáky prvního a druhého roèníku tzv. prùøezová témata, která integrovala 
do jednotlivých pøedmìtù.
Prùøezová témata
1. OSV - Osobnostní a sociální výchova
2. VDV - Výchova demokratického obèana
3. VEGS -Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
4. MKV - Multikulturní výchova
5. EV - Environmentální výchova
6. MDV - Mediální výchova

ZŠ Litvínovská 500 

Øeditelka školy: Ing. Jaroslava Davidová
Ekonomický zástupce: Ing. Šárka Roubíèková
Pedagogický zástupce: Mgr. Zdeòka Nováková

Škola nabízí kvalitní vzdìlání jak klasickými a osvìdèenými metodami, tak i moderními 
didaktickými metodami jako je projektové nebo skupinové vyuèování. Do programu školního 
roku jsou zaøazeny projektové dny. V tìchto dnech se ve škole neuèí podle bìžného rozvrhu 
hodin, dokonce nejsou žáci rozdìleni ani podle tøíd a vìku. Jsou rozdìleni podle své vùle a 
podle svých zájmù do jednotlivých témat, která jim nabízejí uèitelé naší školy. Výsledky práce 
z  tìchto dnù jsou souèástí výzdoby školy, pracuje se s nimi v bìžném vyuèování.
Škola zabezpeèuje rozumovou výchovu ve smyslu vìdeckého poznání a poskytuje mravní, 
estetickou, pracovní, zdravotní, tìlesnou a estetickou výchovu a umožòuje náboženskou 
výchovu. Pøipravuje žáky pro další studium a praxi. Od 1.9.2007 se vyuèuje v 1. a 6. roènících 
podle Školního vzdìlávacího programu pro základní vzdìlávání a 2. - 5. roèníky a 7. -9. 
roèníky pokraèují v  ZŠ è.j. 16847/96-2. Škola má stabilizovaný uèitelský sbor, je fakultní ško-

Vystoupení divadelního kroužku
na Vánoèním koncertì

Projektový den na téma kultura
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lou PedFUK. Ve vlastním projektu QUO VADIS aneb 
Cesta do 3. tisíciletí se snaží nabídnout dìtem smyslu-
plné volnoèasové aktivity a dát STOP NUDÌ Naším 
cílem je, aby se škola každý den stala v dopoledních i 
odpoledních hodinách centrem pohody, dobré nála-
dy, kulturního, sportovního a spoleèenského dìní. 
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Praze 9. Aktivnì vyhledává a sleduje žáky 
se specifickými poruchami uèení. Spoleènì s rodièi 
hledá nejvhodnìjší metody nápravy. Pro tyto žáky 
jsou zpracovány uèiteli individuální uèební plány.
Dalšími speciálními èinnostmi jsou individuální po-
radenství žákùm a rodièùm v krizových situacích, po-
radenství pøi volbì povolání, prevence sociálnì pato-
logických poruch.
ZŠ Litvínovská 500 se úèastní na mezinárodním 
výzkumu vývoje ètenáøských dovedností a cizoja-
zyèných schopností u žákù s SPU poøádaném britskou 
The University of Liverpool a PedF UK Praha.

ZŠ Litvínovská 600 

Øeditelka školy: RNDr. Vìra Cyprichová
Zástupkynì øeditelky: Mgr. Hana Èulíková
Ekonomka: Anna Nimsová

Škola je zøízena jako pøíspìvková organizace s právní 
subjektivitou. Poskytuje základní vzdìlání a pøipra-
vuje žáky pro studium a praxi. Vyuèování probíhá pod-
le uèebních plánù a uèebních osnov schválených 
MŠMT. Vzdìlávacím programem je program ,, Zá-
kladní škola “. ZŠ každoroènì organizuje školy v pøíro-
dì, zimní lyžaøský výcvikový kurs, plavecký výcvik, 
poznávací zájezd do Londýna a týdenní jazykový pobyt 
v Nìmecku. Taktéž poøádá školní výlety a akce sou-
visející s výchovnì vzdìlávací èinností školy. Pro 
spádové mateøské školy jsou pro dìti z nejvyššího 
oddìlení realizovány adaptaèní a pøípravné hodiny a 
pro žáky zapsané do 1. roèníku škola poøádá „kurs pro 
pøedškoláky“.
V souladu s dlouhodobou koncepcí školy chce škola 
pokraèovat ve vzdìlávání s rozšíøenou výukou vý-
poèetní techniky a dále pak umožnit všem žákùm zís-
kat základní znalosti alespoò dvou svìtových jazykù. 
Od 6. roèníku otvírá vždy jednu tøídu s rozšíøenou 

výukou informatiky a výpoèetní 
techniky. Pro její výuku mohou žáci 
využívat 2 uèebny výpoèetní tech-
niky s celkem 40 poèítaèi. Další PC 
mají k dispozici žáci v uèebnách (cel-
kem 10) Všichni žáci 2. stupnì mají 
zahrnutou do výuky alespoò jednu 

. 
 

Žáci ZŠ Litvínovská 500  ve škole v pøírodì

Kinderiáda (sportovní odpoledne na Strahovì) -
- žákynì ZŠ Litvínovská 600 na stupních vítìzù

Vánoèní besídka školy v Gongu

Z lyžaøského výcviku v Pasekách na Jizerou
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hodinu výpoèetní techniky týdnì. Pro žáky prvního stupnì škola nabízí internetový klub.V 9. 
roèníku je v jedné tøídì realizováno vzdìlávání s rozšíøenou výukou jazykù. Vìtšina žákù 2. 
stupnì má možnost jedenkrát týdnì konverzo-
vat v anglickém jazyce s rodilým mluvèím. Škola 
má taktéž vypracovaný dlouholetý program pro 
práci s dìtmi se speciálními vzdìlávacími po-
tøebami. Tito žáci se vzdìlávají buï ve spe-
cializovaných tøídách nebo jsou skupinovì inte-
grováni na výuku èeského jazyka, kde s nimi pra-
cuje speciální pedagožka, která poskytuje i 
individuální nápravy a logopedickou poradnu.
Žáci mají možnost cvièit ve dvou tìlocviènách a 
od jara do podzimu v novém sportovním areálu s 
multifunkèním høištìm vybudovaném na školní 
zahradì. V odpoledních hodinách je sportovní 
areál pøístupný okolní veøejnosti .
Škola provozuje školní družinu (pro žáky 1. - 4. 
roèníku) a školní jídelnu ( nabídka 2 jídel).
ZŠ Litvínovská 600 spolupracuje s èeskosas-
kým spolkem Kontakt 97. Díky této aktivitì mìli 
žáci možnost vyjet za symbolickou cenu k nì-
meckým sousedùm (všechny pobyty byly doto-
vány ze strany nìmeckého partnera).

ZŠ Novoborská 371

Øeditelka školy: Jaromíra Klimešová do 30.6. 2007 
od 1. 9. 2007 

Naše škola patøí mezi nìkolik bezbariérových škol, které poskytují uplatnìní i dìtem handi-
capovaným. Moderní vybavení uèeben i sportovního areálu zajiš�uje všestranný rozvoj všech 
žákù. V kvìtnu 2002 se škola stala pilotní školou MŠMT ÈR a VÚP Praha pro tvorbu vlastního 
školního vzdìlávacího programu, který jsme nazvali podle dlouhodobého hesla školy ŠANCE 
PRO VŠECHNY, VŽDY A VE VŠEM a od záøí 2003 podle nìj vyuèuje. 
Škola se snaží dìtem vedle vzdìlávání poskytnout i 
jiné aktivity (zájmové kroužky, zájezdy, výlety, 
besídky,…) a také citové prožitky. Školní rok vítají 
prvòáèci pestrobarevnými vìtrníky - symbolem školy, 
v prosinci pøichází mezi nejmenší Mikuláš, v advent-
ním èase svítí do dálky betlém, vyrobený keramickým 
kroužkem, pøedvánoènì vyzdobenou budovou se 
nesou koledy a vánoèní zpívání, nechybí vánoèní 
besídka pro rodièe, masopust slavíme prùvodem a 
koblihami, jaro vítáme soutìží o nejhezèí kraslici, žáci 
9. tøíd stavìjí dívkám májku, probíhá školní 
olympiáda. V rámci ovìøování školního vzdìlávacího 
programu slavnostnì obhajují své absolventské práce 
žáci deváté tøídy. Konec školního roku se nese ve 
znamení slavnostního rozlouèení s žáky devátého 
roèníku - posledním zvonìním. Se školním rokem se 
cinkáním zvonkù louèí všichni. A to je jediné zvonìní, 
které na základní škole Novoborská uslyšíte, protože 
je to škola bez zvonìní. 
Vedení školy si pøeje, aby na chodu školy mìl možnost podílet se každý. V Žákovském 
parlamentu každý týden zasedají zástupci 5.-9. tøíd. Snaží se v nich upevòovat vìdomí, že 
vhodnì formulovaný názor mohou nejen pøednést, ale i prosazovat. Z podnìtu žákù byl 
vytvoøen úøad Školního ombudsmana. 
Mezi priority školního vzdìlávacího programu patøí celoroèní projekty aktuálnì zamìøované. 
V souvislosti se vstupem Èeské republiky do Evropské unie bylo pro tento rok zvoleno téma 
"Evropa bez hranic". Projekt volnì navazuje na "Mírový projekt - Výchova k míru a nenásilí" a 
"Èeši, Moravané a Slezané Evropì" z minulých dvou školních let. Jejich úspìšnost potvrdil 

Vìra Lodrová 
Zástupkynì øeditelky: Jaroslava Štechová

Na konci roku je poøádána zahradní slavnost, pøi které
je vyhlášeno deset nejlepších žákù jak v prospìchu, tak

v jiných aktivitách
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zájem významných osobností celého svìta. Naši školu navštívili napø. paní Cora Weiss, pøed-
sedkynì Haagské výzvy a Mezinárodního mírového byra v Ženevì, Dr.Øezníèek z Nobelova 
institutu v Oslo, prof. Fichte z univerzity v Siegenu, prof. Glawischnig z univerzity v Rakous-
ku. 
Všichni, dospìlí i dìti, se snaží, aby škola byla moderní i svým duchem a naplòováním hesla 
školy "Šance pro všechny, vždy a ve všem" v atmosféøe vzájemné úcty a respektu k odliš-
nostem každého jedince. 
ZŠ Novoborská je zapojená jako pilotní škola v ÈR do projektu Pøíprava, realizace a ovìøování 
Školního vzdìlávacího programu v rámci Rámcového vzdìlávacího programu. 
V návaznosti na realizaci je cílem zvýšit i kvalitu jazykových znalostí žákù 2.stupnì v ang-
lickém i nìmeckém jazyce aplikací Evropského jazykového portfolia (EJP). Aby došlo k mo-
tivaci žákù uèit se intenzivnì jazyk, zavádíme Projekt nové metody a formy výuky - aktivní 
zpracování samostatných projektù, úèast v tématické soutìži a v koordinaèní skupinì, výjezd 
žákù do partnerské školy v Nìmecku a dopisování si s žáky z partnerské školy. 
ZŠ Novoborská 371  - udržuje více mezinárodních kontaktù jak se školami, tak institucemi 
(v listopadu 2005 byla uspoøádána mezinárodní konference).

Vzdìlávání žákù se speciálními 
vzdìlávacími potøebami

Na vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami je zamìøena Základní škola Praha 
9, Litvínovská 600 (škola s nejvìtší kapacitou i nejvìtším poètem žákù). Pro každý stupeò má 
jednu speciální tøídu pro žáky s vývojovými poruchami uèení. Tøídu na 1. stupni navštìvuje 16 
žákù, na 2. stupni 17 žákù. Kromì speciálních tøíd má škola 54 žákù s vývojovými poruchami 
uèení individuálnì integrovaných do bìžných tøíd, kde pro nì vytváøí individuální vzdìlávací 
plán a je jim vìnována zvýšená péèe. 
Podobnì je tomu i se zvláš� nadanými žáky v letošním školním roce se jednalo o jednoho, 
který byl pøeveden do vyššího roèníku bez absolvování pøedchozího (ZŠ Novoborská). Urèi-
tým nedostatkem v péèi o nadané žáky je problém pøíliš naplnìných tøíd. Øeditelky škol, ve 
snaze ušetøit pracovní sílu uèitele (k èemuž je nutí normativní zpùsob financování), naplní 
tøídy maximální poètem žákù, což témìø znemožòuje péèi o nadané dìti nebo naopak o dìti, 
vyžadující individuální pøístup. Další skuteèností je, že nejnadanìjší žáci odcházejí na vícele-
tá gymnázia a na škole jich zùstává minimum.

Když pøišel do školy svatý Mikuláš Dìti vyrazily do masopustního prùvodu

Kvalifikace pedagogických sborù
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Sportovní høištì základních škol

Každá základní škola zøizovaná Mìstskou èástí Praha 9 má vlastní sportovní høištì, které 
slouží hlavnì výuce, v pøípadech, kdy høištì není využíváno pro výuku, je pronajímáno 
veøejnosti. Užívání sportovních areálù mimo vyuèování probíhá za pøedem stanovených 
pravidel daných øádem každého ze sportovních areálù. 

Soutìže na ledì

Ve ètvrtek 15. února se na ledové ploše Sazka Areny konalo klání mezi základními školami MÈ 
Praha 9. Soutìžilo se v individuálních i týmových bruslaøských dovednostech, udržení 
rovnováhy i nájezdech na brankáøe. 
Žáci si vyzkoušeli bruslení popøedu i pozadu na èas, pøedávání štafet, jízdu s pukem i slalom 
mezi kužely. Dvouhodinová akce se neobešla bez svaèinky, pár malých karambolù, ale na 
konci byli hlavnì vyhlášeni vítìzové: na prvním místì se umístila ZŠ Litvínovská 500, druhé 
místo spolu sdílely ZŠ Balabenka a Novoborská a o bronz se podìlila ZŠ Litvínovská 600 se ZŠ 
Špitálskou. 
Tìšíme se na další roèník soutìžení, o kterém se proslýchá, že své mužstvo postaví i zastu-
pitelé MÈ Prahy 9. 

Vìková struktura pedagogických pracovníkù

Bruslení žákù základních škol v Sazka Arénì
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Soukromá ZŠ Univerzum s.r.o.. 
Èeskolipská 373, 190 00 Praha 9

Základní umìlecká škola

Zamìøení
Individuálnì cílené vzdìlávání, pro jazykovì nadané dìti, intenzivní výuka jazykù. Škola 
pracuje podle projektu Základní škola. Škola si vypracovala vlastní jazykovou koncepci 
schválenou MŠMT ÈR - orientující žáky na intenzivní výuku jazyka s cílem složení meziná-
rodnì uznávaných zkoušek v 9. roèníku.
Výuka jazykù: 
od 1. roèníku anglický jazyk - povinnì
od 6. roèníku nìmecký jazyk - nepovinnì
Povinnì volitelné pøedmìty:

informatika 
konverzace v anglickém jazyce.
semináø a praktika z pøírodovìdných pøedmìtù.

Péèe o dìti s SPU
malé tøídní kolektivy 
pùlené hodiny èeského jazyka, matematiky a cizího jazyka. 

Všichni pedagogové jsou pravidelnì proškolováni v problematice SPU. Ve škole je zamìst-
nán školní psycholog.
Zájmové aktivity a kroužky na škole:
hra na hudební nástroj (flétna, klavír, kytara), sborový zpìv, komorní soubor, práce na 
poèítaèi, výtvarné kroužky, plavání, Salutik (tìlovýchovný kroužek), konverzace v anglickém 
jazyce, logopedie, nápravy SPU, divadelní soubor, pøíprava na vyuèování (ÈJ a M), pøíprava k 
pøijímacím zkouškám na støední školy z ÈJ a M
Filozofie školy:
vytváøení bezstresového, tvùrèího, podnìtného a kamarádského prostøedí. Budování pozitiv-
ního vztahu ke škole a ke vzdìlávání.

U Prosecké školy 92, Praha 9

Základní umìlecká škola, pùvodnì Lidová škola umìní, v Praze 9, byla založena v roce 
1962/63 a její pùsobištì bylo v Klímovì ulici ve 
Vysoèanech.
ZUŠ se postupnì rozšiøovala a roce 1986/87 získává 
novì a modernì vybavenou budovu bývalé základní 
školy v Praze 9, Prosek.
Souèasnì s rozvojem obvodu Prahy 9 narùstala 
prùbìžnì i kapacita školy tak, že v souèasné dobì je 
poètem cca 1000 žákù nejvìtší ze tøí základních 
umìleckých škol na obvodu a jako jediná zajiš�uje 
výuku ve všech ètyøech oborech: výtvarném, hudeb-
ním - sekce klávesová, dechová, smyècová, pìvecká a 
kytarová, taneèním a literárnì dramatickém.
Smyslem a posláním ZUŠ Prahy 9 – Prosek je snaha o 
maximální rozvoj talentových pøedpokladù žákù, dále 

pak kultivo-
vat, vychová-
vat a vzdìlá-
vat mladé li-
di. Žáci zahajují studium vìtšinou od šesti let na 
základì talentové zkoušky a dle jejich výluèných 
pøedpokladù jsou zaøazeni do pøípravných roèníkù 
jednotlivých oborù. Pokraèují studiem I. cyklu, 
který je uzavøen absolutoriem. Mohou pokraèovat 
studiem II. cyklu, pøípadnì studiem pro dospìlé. 
Možnosti studia jsou pouze v odpoledních hodi-
nách.
Na konci našeho pedagogického pùsobení by mìl 
být citlivý a vnímavý jedinec bohatého ducha a 
ušlechtilého srdce.
V listopadu 2007 se dvì naše žákynì – flétnistky 
Sabina Falteisková a Zuzana Crhová ze tøídy uèitelky 

Tanec "Koleèko".

Flétna
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Nadìždy Mimrové zúèastnily významné rozhlasové 
soutìže Concertino Praga. Soutìž probíhá natoèe.-
ním snímku ve studiu Èeského Rozhlasu, který je po té 
anonymnì hodnocen odbornou porotou.
Sabina Falteisková skonèila na 17. a Zuzana Crhová na 
18. místì z 26 kandidátù. Je tøeba podotknout, že toto 
umístìní je velice úspìšné, protože ve vìtšinì pøípadù 
se žáci ZUŠ této soutìže z dùvodù nároènosti ne-
úèastní. Soutìžící jsou vìtšinou studenty konzervatoøí 
a støedních škol umìleckého smìru. 
V soutìžním repertoáru byla povinná skladba – 1. a 2. 
vìta Sonatiny pro flétnu a klavír Jiøího Gemrota a dále 
program dle vlastního výbìru, který je omezen 
èasovým limitem. Sabina Falteisková hrála tøívìtou 
Sonátu Františka Bendy a Scherzo Bohuslava 
Martinù. Zuzana Crhová hrála Mozartovo Koncertní 
rondo D dur a Evoluci a Inspiraci Pavla Blatného. 
V profesionálním nahrávacím studiu byly obì flétnist-
ky poprvé, pøineslo jim to nièím nenahraditelnou 
umìleckou zkušenost. Na památku jim Èeský Rozhlas 
poskytl zvukový záznam jejich soutìžních vystoupení.
Obì žákynì byly pøipravovány po dobu nìkolika mì-
sícù jejich pedagogem – flétnistkou Nadìždou Mim-
rovou a klavíristou Janem Petrem, který s nimi soutìž-
ní snímky natoèil. Od roku 2005 naše škola spolupra-
cuje s rakouskou hudební školou Alterlaa ve Vídni, 
formou výmìnných koncertù. Na jaøe 2006 vystoupili 
naši žáci ze tøídy flétnistky N. Mimrové ve Vídni. Na 
podzim probìhl na pùdì naší školy koncert našich ví-
deòských kolegù. Obì akce byly úspìšné a setkaly se 
velkým ohlasem za strany uèitelù a žákù. Spolupráce 
trvá. 15.4. 2007 hráli naši žáci z dechového a smyè-
cového oddìlení opìt ve Vídni koncert. Na programu 
byla díla rakouských a èeských soudobých skladatelù 
napø. P. Eben, J. Feld, F. Weiss, P. Richter aj. 

Základní umìlecká škola
Uèòovská 1, Praha 

Výuka v ZUŠ je organi-
zována jako systematické dlouhodobé hudební vzdì-lávání a probíhá pod vedením 
profesionálních peda-gogù v odpoledních hodinách. 
V hudebním oboru škola vyuèuje høe na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové 
nástroje døevìné i žes�ové, bicí nástroje, kytaru, akordeon, sólovému i sborovému zpìvu, ko-
morní a orchestrální høe. Nástrojová výuka po vìtšinu výukového procesu individuální ( 1 žák 
na vyuè.hodinu). Naši žáci bìhem studia pravidelnì vystupují na interních a ve

9

Základní umìlecká škola v Praze 9 byla založena v roce 
1955. Právním subjektem je od roku 1995 a do sítì škol 
MŠMT je zaøazena od roku 1996. Zøizovatelem školy je 
Hlavní mìsto Praha.
Cílem školy je poskytnutí uceleného stupnì základ-
ního vzdìlání ve zvoleném umìleckém oboru a vy-
chovávání mladého studenta schopného vlastního 
kultivovaného projevu s rozvinutou schopností 
proniknout do výrazu a struktury umìleckého díla. 
Tohoto cíle škola dosahuje plánovitì øízeným hudeb-
nì výchovným procesem. Odborná práce všech plnì 
kvalifikovaných uèitelù vychází z osnov a uèebních 
plánù schválených MŠMT ÈR a je pravidelnì kontro-
lována a hodnocena Èeskou školní inspekcí. Plány 
studia umožòují i pøípadnou pøípravu žákù k dalšímu 
studiu na støedních, vyšších odborných i vysokých 
školách umìleckého smìru. 

øejných kon-
certech v koncertním sále školy nebo v dalších koncertních sálech v Praze. Jsou pøipravováni 

Z koncertu v obøadní síni Vysoèanské radnice

V malíøském aterliéru

Absolventi na závìreèném koncertì 7. èervna 2007
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do jednotlivých stupòù studia. Pro dìti pìti až šestileté je urèena pøípravná hudební výuka 
PHV, kde si pøedškolní dìti, zpùsobem pøimìøeným jejich vìku, upevòují své pøedpoklady a 
zájem o studium. Další studium se èlení na první a druhý stupeò a studium pro dospìlé. Stu-
dium všech stupòù je ukonèeno závìreènou zkouškou, nebo veøejným absolventským vy-
stoupením. Hudební nauka, která je pøiøazeným pøed-
mìtem k pøedmìtu hra na nástroj, buduje a upevòuje v 
žácích znalosti z oblastí hudební teorie a dìjin hudby. 
Své umìlecké dovednosti žáci uplatòují ve školních or-
chestrech a nejrùznìjších školních komorních sou-
borech. Naši žáci využívají i školní nahrávací studio, kde 
získávají cenné zkušenosti pøi specifické spolupráci se 
zvukovým režisérem.,
V naší škole pùsobí Studentský dechový orchestr „Žiž-
kovská smrš�“, který byl založen již v roce 1970 a dnes 
má pøes 50 èlenù ve vìku od 13 do 26 let. Pravidelnì se 
úèastní celostátní soutìže ZUŠ, kde byl již 7× ocenìn v 
mìstských a ústøedních kolech. V roce 1996 se orchestr 
èestnì umístil v rozhlasové soutìži „Concerto Bohemia“ 
a v letech 1999, 2000, 2001, 2005, 2006 a 2007 byl 
vyhodnocen ve støíbrném pásmu Mezinárodního sou-
tìžního festivalu dechových orchestrù v Praze. V letech 
2002 a 2003 se stal v této soutìži vítìzem ve své 
kategorii. V roce 2004 získal orchestr 3. místo v mezinárodní soutìži „O pohár Grenzenlos“ v 

saském mìstì Thum. Z dalších zahra-
nièních vystoupení jmenujme napø. 
koncerty v Nìmecku, Francii, Švéd-
sku, Estonsku èi v Polsku.
Dívèí a Dìtský pìvecký sbor uèí žáky 
základùm sborového zpìvu. Kmenový 
repertoár tvoøí klasická sborová tvor-
ba vèetnì polyfonních skladeb starých 
mistrù, souèasné skladby našich i za-
hranièních autorù a skladby folk-
lórního charakteru. Sbor se zúèastnil 
mimo jiné festivalu sborové tvorby ve 
švýcarském Curychu. Dívèí pìvecký 
sbor též natoèil nìkolik nahrávek pro 
Èeský rozhlas. 
Kromì tìchto tìles pùsobí ve škole i 
další dechové soubory. Komorní de-

chový orchestr Basfifa (orientuje se na støedovìkou a soudobou hudbu), fanfárový soubor 
žes�ových nástrojù, kytarová tria, flétnová kvarteta a kvinteta atd. 
Smyècový komorní soubor vznikl v roce 2002. Od poèátku svého založení vystupoval napø. na 
koncertech v rámci festivalu Libeòské jaro mladých, vystupoval v Zrcadlové kapli 
Klementina a v sále B. Martinù na AMU.
Taneèní obor podchycuje a rozvíjí taneèní nadání dìtí. 
Pohybová výuka poskytuje takové základy odborného 
vzdìlání, které žákùm umožní uplatnit se v taneèních 
souborech nebo v povoláních, pro která je kultura 
pohybového projevu a zvládnutí základù tance 
vhodným pøedpokladem. Taneèní obor mùže být i 
nezastupitelnou pøípravou k pøípadnému studiu na 
konzervatoøi. 
Výuka probíhá v sále na adrese Ondøíèkova 48, Praha 3. 
Vedle odborného vedení taneèního pedagoga zajiš�u-
jeme i klavírní korepetice prostøednictvím pedagoga - 
korepetitora pro každou vyuèovací hodinu. Žáci tak 
mají možnost bezprostøední reakce na „živou hudbu“. 
Základy tance si žáci osvojují v pøípravném studiu PTV, 
dále postupují do prvního a druhého stupnì a pøípadnì 
do studia pro dospìlé, kde vyuèovacími pøedmìty jsou 
taneèní prùprava, souèasný tanec, „lidový“ tanec a klasická taneèní technika. Podle zájmu 
žákù se výuka zamìøuje na nìkterý z tìchto pøedmìtù jako na pøedmìt hlavní. Taneèní praxe 
je urèena pro všechny žáky a navazuje na hlavní pøedmìt. 

Taneèní vystoupení žákù v Salesiánském 
divadle dne 19.dubna 2007 .

Taneèní koncert , Divadlo Solidarita 2007

V nahrávacím studiu
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Støední školy
Gymnázia

Gymnázium Litomìøická 726

Øeditel školy: Mgr. Marek Kaufmann
Statutární zástupce øeditele: RNDr. Jana Andìlová
Zástupce øeditele: RNDr. Jan Lorenc

Údaje o poètu žákù a tøíd 

K 15.9.2007 mìla škola 21 tøíd s celkovým poètem 626 žákù, z toho 329 dívek. Z toho stu-
duje:
osmileté studium: 9 tøíd - pøírodovìdné pøedmìty - 274 žákù, z toho 130 dívek
osmileté studium: 1 tøída - ŠVP - 31 žákù, z toho 19 dívek
ètyøleté studium: 11 tøíd - všeobecné - 321 žákù, z toho 180 dívek

Poèet žákù studujících jednotlivé cizí jazyky k 15.9.2007: angliètina - 626 
nìmèina - 252 
francouzština - 177 
španìlština - 136

Umístìní absolventù:

Ve školním roce 2006/2007 maturovalo na našem gymnáziu 94 žákù. Podle dostupných 
informací 79 žákù (tj. 84%) bylo pøijato ke studiu na vysoké škole, 11 (tj 12%) žákù bylo pøijato 
ke studiu na vyšší odborné škole, 1 žák (tj.1 %) sdìlil, že nastoupil do zamìstnání a 3 žáci o 
sobì nepodali žádnou zprávu. 

Zamìøení školy

Školní vzdìlávací program vychází z tradic a možností Gymnázia Litomìøická a je na nižším 
stupni zamìøen na kvalitní výuku cizích jazykù a sportovní vyžití našich studentù, a to jak v 
rámci školních, tak i mimoškolních aktivit. To je v jazykové oblasti zajiš�ováno dostateènou 
hodinovou dotací, kvalifikovanou výukou, širokou nabídkou cizích jazykù (angliètina po-
vinnì, francouzština, nìmèina, španìlština, ruština a latina volitelnì), doplnìnou o pøí-
padnou výuku zahranièními lektory. Dále gymnázium nabízí poznávací a výmìnné pobyty, 
úèast na mezinárodních projektech a možnost konverzaèních hodin ve vyšších roènících.
V oblasti sportu jsou studentùm k dispozici kvalitní sportovištì, sportovní kurzy (lyžaøské, 
vodácké, herní), nepovinné pøedmìty - sportovní hry (odbíjená, košíková, florbal, pøehazo-
vaná, vybíjená, aerobik, ragby, kopaná). Formou individuálních studijních plánù podporuje 
mimoøádné talenty, poøádáme mnoho vlastních sportovních akcí (volejbalový maratón, 
Pøehaz-Cup, mezitøídní turnaje, sportovní den atd.).
Souèasnì chce škola poskytnout studentùm dostateèný základ pro studium na vyšším stupni 
gymnázia a pomoci jim se rozhodnout pøi volbì zamìøení humanitního, pøírodovìdného 
nebo všeobecného. Cílem je kvalitní práce jak v oblasti vzdìlávací, tak výchovné. Absolventi 
jsou vedeni nejen k tomu, aby mohli dále studovat na vysokých školách, ale souèasnì k tomu, 
aby byli dobrými obèany tohoto státu. Gymnázium usiluje o to, aby doba, kterou studenti 
stráví ve škole, byla pro nì spojena se spoustou zážitkù, ze kterých budou v prùbìhu svého 
života èerpat a ke kterým se budou vracet. Pedagogický sbor se snaží ve studentech vidìt 
partnery vzdìlávacího procesu a jako k takovým k nim pøistupovat. Souèasnì ale požaduje 
dùsledné plnìní školního øádu a všech studijních povinností.
Gymnázium má nadstandardní vybavení nìkolika odborných uèeben a laboratoøí, poèítaèe 
jsou nejen v uèebnách pro informatiku a programování, ale i v jazykových laboratoøích. S 
poèítaèi a internetem umožòujeme studentùm pracovat i mimo výuku. Je jim k dispozici stále 
doplòovaná školní knihovna, vèetnì jejího anglického oddìlení.
V budovì školy jsou dvì tìlocvièny. Venkovní sportovní areál má atletickou dráhu a høištì s 
moderním umìlým povrchem. Studenti je mohou využívat i ve volném èase.
Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výbìr ze tøí hlavních jídel.
Budova školy stojí v klidném prostøedí s parkovou úpravou. Je snadno dostupná autobusy od 
tras metra B a C a po dokonèení další etapy výstavby metra C bude škola ještì dostupnìjší.
Pro všechny žáky 4. -5. roèníkù a 2. stupnì ZŠ a žáky primy až sexty a paralelních roèníkù 
Gymnázia Litomìøická 726, Praha 9. je otevøen Kroužek zajímavé fyziky aneb Fyzika s Debru-
járy.
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Projekt Sokrates - Comenius 

Program COMENIUS je souèástí programu Evropské 
unie SOCRATES a vychází ze snahy Evropského 
spoleèenství o prohloubení spolupráce mezi školami 
v rámci èlenských státù Evropské unie a zemí 
pøidružených k Evropské unii. Cílem programu 
COMENIUS je posílit evropský rozmìr základního a 
støedního školství, postupnì sbližovat vzdìlávací 
systémy v zemích Evropy a odstraòovat bariéry mezi 
národy a zemìmi. Naše škola se k tomuto programu 
pøipojila v roce 1998 projektem nazvaným "A Shared 
Heritage". Navázali jsme spolupráci se školami 
Archbishop Blanch School v Liverpoolu (Anglie), 
Gesamtschule Holweide v Kolínì nad Rýnem 
(Nìmecko), College Louise Michel v Etaine (Francie) 
a Polytechnische Schule ve Schwanenstadtu 
(Rakousko). Naši práci na projektu jsme zahájili ustavením skupiny studentù a uèitelù, kteøí 
se rozhodli se na projektu podílet, nazvané "Comenius Club".

Sportovní aktivity 

Gymnázium vybudovalo v posledních letech/1995-1998/ dvì sportovní høištì, èímž se øadí 
mezi nejlépe vybavené školy pro sportovní vyžití studentù. Studenti mohou v rámci Školního 
sportovního klubu využívat sportovištì ve volném èase. Je zde k dispozici høištì s umìlou 
trávou 40 krát 20 m pro odbíjenou, basketbal i malou kopanou; dále stadion, který má 250 m 
dlouhou bìžeckou dráhu s umìlým povrchem se 130 m dlouhou rovinkou. Uprostøed 
stadionu je høištì s umìlým povrchem použitelné pro malou kopanou, tøi kurty pro tenis a 
odbíjenou,které by bylo možné využít i pro basketbal. Je zde také sektor pro skok vysoký a 
daleký s umìlým povrchem a sektor pro vrh koulí. Kromì ploch s umìlým povrchem je také 
možné využívat dvì høištì s asfaltovým povrchem pro basketbal a odbíjenou.Pro uspoøádání 
turnajù lze využívat soubìžnì ètyøi kurty s umìlým povrchem a dva kurty s asfaltovým 
povrchem pro odbíjenou a tøi høištì pro basketbal, z toho dvì s asfaltovým povrchem. Škola 
sjednává pronájem sportoviš� i tìlocvièen s jednotlivými sportovními kluby i jednotlivci.

Gymnázium Èeskolipská373

Øeditelka: PaedDr. Vìra Ježková 
Zástupci øeditelky: Mgr. Stanislav Hrnèíø  a Mgr. Jaromír Kozel 
Druh studia: ètyøleté KKOV: 7941K401 

osmileté KKOV: 7941K801 

Gymnázium má 21 tøíd a 612 studentù denního studia (údaj ze školního roku 2006/7). Škola 
neumožòuje studium pøi zamìstnání.

Školní vzdìlávací program
Výuka dle ŠVP Gymnázia, Praha 9, Èeskolipská 373 bude zahájena od 1. 9. 2007. V souèasné 
dobì probíhají intenzivní práce na jeho tvorbì. Dosud probìhla autoevaluace školy formou 

3. kvìtna 2007 navštívil gymnázium prezident Václav Klaus

Studenti narychlo uspoøádali autogramiádu
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dotazníkù pro rodièe, studenty a pedagogy. Vyuèující 
rovnìž absolvovali pøi pøípravì ŠVP množství 
semináøù, napø. s tematikou klíèových kompetencí, 
osobnostní a sociální výchovy a implementace 
prùøezových témat do výuky.

Škola je zapojena do Projektu osobnostní a sociální 
výchovy pro pražské školy. Projekt je financován z 
rozpoètu Evropských sociálních fondù, hlavního 
mìsta Prahy a Èeské republiky. Obsahem je zavádìní 
osobnostní a sociální výchovy do školních 
vzdìlávacích programù základních škol a víceletých 
gymnázií v Praze (od 2. 1. 2006 do 1. 1. 2008).

Podpora zájmové èinnosti studentù, rozvoj talentu a 
individuální pøístup ke studentùm i v jejich volném 
èase jsou pro školu charakteristickým znakem. 
Studenti se úèastní sportovních kroužkù, ve kterých 
úspìšnì reprezentují školu. Práce  kroužku keramiky 
zastupují školu na rùzných soutìžích a nyní dotváøejí 
interiér školy.

Gymnázium je vybaveno

- uèebnou výpoèetní techniky s pøipojením na inter-
net 

- odbornými pracovnami a laboratoøemi pro pøírodo-
vìdné pøedmìty 

- multimediálními uèebnami chemie a zemìpisu 
- jazykovými uèebnami 
- knihovnou a studovnou s pøipojením na internet 
- zrekonstruovanými tìlocviènami a venkovním více-
;úèelovým høištìm s umìlým povrchem 

- školní jídelnou s výbìrem ze tøí jídel 

Výuka cizích jazykù

anglický jazyk: od primy, resp. 1. roèníku 4-letého studia, všichni studenti  
nìmèina, francouzština: od tercie, resp. 1. roèníku 4-letého studia, povinnì volitelné 
latina: od sexty, resp. 2. roèníku 4-letého studia, volitelný pøedmìt 

Volitelné pøedmìty

konverzace v cizích jazycích, literární a spoleèen-
skovìdní semináø, semináø tvùrèího psaní, semináøe 
jako volitelné pøedmìty k hlavním pøedmìtùm od 
sexty, resp. 2. roèníku 4-letého studia slouží k rozší-
øení a prohloubení uèiva, v maturitním roèníku k sys-
tematizaci uèiva a pøípravì k maturitì a pøijímacím 
zkouškám na vysokou školu 

Další aktivity k doplnìní studia

- plavání pro studenty prim a maturitních roèníkù v 
rámci TV  

- každoroèní úvodní adaptaèní soustøedìní pro stu-
denty prim a prvních roèníkù ètyøletého studia

- lyžaøské kurzy pro studenty sekund, kvint a 1. roè-
níku 4-letého gymnázia (podle zájmu studentù i v za-
hranièí) 

- sportovnì turistický kurz pro studenty sext resp. 2. roèníku 4-letého gymnázia 
- odborné exkurze a poznávací zájezdy po celé ÈR a také do zahranièí (Anglie, Nìmecko, 

Francie, Belgie) 
- Gymnázium má kontakty se školami ve Francii a Nìmecku. 

(koná se v bazénu Hotelu Duo)

Cyklistický kurz v Borovnici

Studenti v Maux (Francie)

Výuka francouzštiny s belgickou lektorkou 
Sophií Hennuy
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Gymnázium Špitálská 2/700

Øeditel: Mgr.Antonín Zajíc 
Zástupkynì øeditele: PhDr.Yvetta Veverková 

Na škole každoroènì studuje více než 370 žákù ve 12 tøídách 
(8 tøíd osmiletého studia a 4 tøídy ètyøletého studia).
Gymnázium Špitálská nabízí ètyøleté a osmileté studium. 
Cílem gymnázia je dobrá pøíprava studentù k pøijímacím 
zkouškám na vysoké školy. K tradiènì dobrým výsledkùm 
této pøípravy napomáhá kromì kvalitního profesorského 
sboru pøedevším bohaté multimediální a technické 
vybavení.
Od 3.9.2007 se vyuèuje v primì podle školního vzdìlávacího 
plánu pro základní vzdìlávání na nižším stupni víceletého 
gymnázia (osmiletý vzdìlávací program).

Technické vybavení

Materiální a technické vybavení: 7 nových multimediálních 
uèeben, 2 poèítaèové uèebny - pøipojení k Internetu 4Mbit, 
knihovna, laboratoøe pøírodovìdných pøedmìtù (chemie, 
biologie), tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem, posilovna, 
atletické høištì pronajaté od Sokola Vysoèany (od školního roku 2003/04 s novým umìlým 
povrchem na høišti). Rozšíøení areálu školní jídelny a nové technologické vybavení 
zkvalitnilo stravování studentù (výbìr ze dvou jídel).

Zamìøení školy

Škola je všeobecné gymnázium.
Hlavním cílem je pøíprava žákù na studium na VŠ. 
Výuka je ale koncipovaná tak, aby po absolvování 
povinné školní docházky (kvarty) mohli žáci podle 
svého pøání a zamìøení pøejít i na jiné støední školy 
(odborné, umìlecké).
Žáci mohou navštìvovat øadu nepovinných pøedmìtù 
(napø. sportovní hry  floorbal, odbíjená, kopaná, práce 
na PC). Po celý den o pøestávkách a ve volných 
hodinách je volnì pøístupná poèítaèová uèebna 
pøipojená na internet, o velké pøestávce i uèebna 
jazykù, vybavená poèítaèi. 
Na školu jsou pøijímáni nadaní žáci, kteøí procházejí 
nároèným pøijímacím øízením. Pokud to dovolí 
provozní podmínky (budova školy bohužel není 
bezbariérová a chybí výtah), škola pøijímá i handicapované žáky.Snaží se vytváøet pøíznivé 
školní klima jednak zlepšováním prostøedí školy, na kterém žáci participují prostøednictvím 
svých výtvarných prací, jednak úrovní komunikace 
mezi uèiteli a žáky. Usiluje o vybudování pozitivního 
vztahu žákù ke škole.
V rámci realizace prùøezového tématu OSV si škola 
vybrala jako prioritní tyto cíle: 

Žák používá postupy efektivního uèení a plánuje své 
uèení (tematický okruh Rozvoj schopností poznává-
ní)
Žák používá základní kreativní postupy (tematický 
okruh Kreativita)

Tento výbìr úzce souvisí s profilem absolventa.

Škola spolupracuje s nìmeckou školou v Thale a kaž-
dým rokem se uskuteèòují výmìnné pobyty mezi ško-
lami.
Rovnìž poøádá poznávací zájezdy po Evropì. 
Uskuteènily se napø. zájezdy do Španìlska, Británie, 
Chorvatska, Øecka èi Švédska.

Studenti 1.B. na Adaptaèním kurzu

Zájezd do CERNu - zastávka v Ženevì
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Gymnázium J. Seiferta o.p.s.
Vysoèanské námìstí 500

Øeditelka školy:   RNDr.  Pavla   Holasová  
Manažer školy: Ing.  Miloš  Holas
Zástupce øeditele: RNDr.  Helena  Svobodová

Škola má 10 tøíd a 214 žákù.

Osmileté Gymnázium Jaroslava Sei-
ferta o. p. s. je fakultní školou pøi Pe-
dagogické fakultì UK a poskytuje úpl-
né støední vzdìlání s maturitou. Škola 
je soukromá. Je zaøazena do školské-
ho rejstøíku, vedeného MŠMT ÈR od 
roku 1991. Klasifikace vychází z pìti-
známkové stupnice, vydávají se po-
loletní a závìreèná vysvìdèení a ma-
turitní vysvìdèení. Všechna mají 
právní platnost na celém území ÈR a 
rovnìž v zahranièí ve smyslu platných 
mezistátních dohod. Škola je nezisko-
vou obecnì prospìšnou spoleèností. V 
praxi to znamená, celý její hospodáø-
ský výsledek (zisk) musí být použit na 
poskytování obecnì prospìšných slu-
žeb, v tomto pøípadì na vzdìlávání. 

Roèní školné, které je splatné ve dvou 
pololetních splátkách, èiní ve školním roce 2006/07 pro studenty primy až sexty 28 000,- Kè, 
pro studenty septimy a oktávy 30 000,- Kè (zde totiž dochází k prudkému nárùstu poètu 
vyuèovacích hodin vzhledem k rozdìlení studentù do 
studijních blokù). Nutnost zvýšit po nìkolikaleté 
stagnaci od poèátku školního roku 2006/07 školné o 
1000,- Kè byla vynucena výrazným nárùstem cen 
energií od ledna roku 2006.

Kvalita školy stojí na ètyøech pilíøích, jimiž jsou: 
1. unikátní  umožòující pøejít na 
rozsáhlou volitelnost pøedmìtù již od septimy;
2. vynikající pedagogický sbor, v nìmž pùsobí mj. 

autoøi celostátních osnov i uèebnic a vysokoškolští 
uèitelé;

3. špièkový management; 
4. malý poèet žákù ve tøídì – maximum je 24, tøídy 

jsou navíc dìleny pøi výuce jazykù, informatiky a v 
seminárních blocích pøipravujících žáky na 
pøijímací øízení na VŠ. 

Za dobu své existence se Gymnázium J. Seiferta 
zaøadilo mezi nejprestižnìjší ústavy v celostátním 
mìøítku. 
Škola má bohaté kontakty se zahranièními partnery a 
na podporu výuky jazykù organizuje velké množství 
zahranièních jazykových výmìn. Pravidelnì probíhá 
výmìna se studenty z Velké Británie, kde navštìvu-
jeme kromì Londýna velmi zajímavý, krásný a netra-

Sourozenci jsou zvýhodnìni tím, že platí  o 1 000,- Kè 
roènì ménì. Studenti také pobírají stipendium za 
vynikající prospìch, dosažený v uplynulém pololetí: 
250,- Kè mìsíènì za prùmìr 1,0; 150,- Kè mìsíènì do 
prùmìru 1,3. Lze tedy øíci, že se skuteèné školné 
pohybuje dle rùzných kritérií v rozmezí od 24 500,- 
do 30 000,- Kè roènì. Škola si vyhrazuje právo upra-
vovat výši školného dle inflace, vyhlášené Èeským 
statistickým úøadem. 

uèební plán,

Studenti oktávy v chemické laboratoøi

Zábìr ze svìtové premiéry muzikálu Tam nahoøe -
- autorského pøedstavení studentù GJS

Poslední zvonìní 2007 - na balkónì oktáva 
a profesoøi, dole ostatní studenti gymnázia
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dièní Wales (Brecon High School). V minulosti probíhaly reciproèní návštìvy naší školy ve 
Francii a francouzských partnerù v Praze (Lycée Privé La Perverie, Nantes). V dùsledku 
problémù na francouzské stranì byla tato výmìna ukonèena a v souèasné dobì probíhá 
pøíprava nové výmìny se školou v Belgii. Existuje samozøejmì i výmìna se Spolkovou 
republikou Nìmecko (Gymnasium Parsberg). Uskuteènila se výmìna se støední školou v 
Dánsku (Fjerritslev Gymnasium) a se školou v Belgii (Athenee Warocoque, Morlanwelz). 

bkové inspekce jako jediná škola v tehdejší ÈSFR. Jedná se o zcela netradièní typ 
výmìny, která kromì ryze jazykových a poznávacích aspektù obsahuje i cílený program 
výmìny kulturních, historických i politických informací formou panelových diskusí mezi 
studenty na téma, které vždy stanoví pøedem hostitelská zemì. Cílem celého projektu je 
pøispìt k budování sjednocené Evropy 21. století. Úèastnilo se na ní kromì Èeské republiky i 
Øecko, Holandsko a Dánsko jako koordinátoøi, a dále Skotsko, Itálie, Španìlsko,Maïarsko, 
Rusko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina. O této výmìnì probìhly v dubnu 1996 
zprávy v našich hromadných sdìlovacích prostøedcích, kdy jsme byli - s velikým ohlasem v 
zahranièí - hostitelskou zemí. Gymnázium J. Seiferta je zahrnuto ve druhé a tøetí fázi 
projektu, která pokraèuje v letech 1997-2002 a 2002-2007 pod názvem Pan European 
Exchange Programme a jíž se úèastní støední školy z tøinácti evropských zemí. 

Od roku 1999 se škola zaøadila do výmìnného programu pìti evropských škol "Penta", 
organizovaného Evropskou unií. Množstvím zahranièních výmìn patøí škola k 
nejaktivnìjším v celé republice.

Výuka cizích jazykù: 

Škola vìnuje velkou pozornost výuce cizích jazykù: po celých osm let se vyuèuje povinnì 
angliètina. Od tercie si studenti volí další jazyk, kterým mùže být nìmèina, francouzština 
nebo španìlština; od septimy je možno studovat ruštinu. Ve vyšších roènících jsou zaøazeny 
konverzaèní hodiny s rodilými mluvèími, a to ve všech vyuèovaných jazycích. Vyuèuje se též 
latina (v septimì a oktávì). 
Výuka anglického jazyka je v septimì a oktávì rozšíøena o nabídku volitelného semináøe, v 
nìmž jsou studenti po dva roky systematicky pøipravováni na úspìšné složení zkoušky 
TOEFL nebo Cambridge FCE (podle výbìru zájemcù). 
V bìžných hodinách angliètiny se ve vyšších roènících pravidelnì využívá internetu: vybírají 
se aktuální, zajímavé a zároveò didakticky cenné texty, s nimiž se pak dále pracuje v hodinì. 
Jsou to napøíklad nejèerstvìjší novinové èlánky (The Times, The Guardian), pouèné i poutavé 
informace z nabídky edice Lonely Planet, odborné stati, texty potøebné pro pøijímací zkoušky 
na vysokou školu èi pro budoucí povolání apod. 
 

Informatika a výpoèetní technika, programování: 

Pouhá poèítaèová gramotnost již pøestává staèit. Snažíme se nejen podchytit, ale v nìèem i 
pøedejít trend obrovského rozvoje této oblasti lidské èinnosti a zavádíme výuku informatiky a 
výpoèetní techniky povinnì po ètyøi roky. Bìhem této doby se naši studenti nauèí všem 
základním i rozšiøujícím znalostem a dovednostem potøebným k bezpeèné orientaci v tomto 
oboru: 
- psát všemi deseti 
- pracovat s nejnovìjšími operaèními systémy 
- podrobnì znát nejvíce používané textové editory 
- zvládnout základy algoritmizace a programování 
- umìt pracovat s databázemi, navrhnout databázovou strukturu, používat databázový jazyk 

SQL 
- pracovat s tabulkovým procesorem (spreadsheet) a grafickým editorem 
- ovládat internet jak teoreticky, tak také prakticky 
- nauèit se pracovat v týmu pøi spoleèném projektu, spojit všechny získané dovednosti a zna-

losti 
Studenti, kteøí mají zájem o rozšíøení znalostí v oblasti programování, mají navíc možnost 
navštìvovat volitelný pøedmìt programování. 

Škola vyuèuje podle vlastních uèebních plánù, schválených MŠMT dne 18.8.2004 pod èj. 
24470/2004-23 a upravených dle rozhodnutí MŠMT ÈR è.j. 18 961/2006-23. Bìhem 
školního roku 2006/07 byly zpracovány ŠVP pro nižší stupeò osmiletého gymnázia.Podle 
tohoto ŠVP se budou vzdìlávat studenti, poèínaje primou od šk. roku 2007/08.

Velkým úspìchem skonèila první fáze úèasti naší školy v rozsáhlém výmìnném programu 
EAST-WEST EXCHANGE PROJECT, kterého se úèastní studenti a pedagogové z deseti 
evropských zemí. K projektu jsme byli pøizváni v r. 1992 na základì výborných výsledkù 
hlou
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The English College
Sokolovská 139/320

Øeditel: Peter de Voil 

Škola je soukromé šestileté gymnázium, které nabízí 320 chlapcùm a dìvèatùm ve vìku 13 až 
19 let výuku v angliètinì v anglickém stylu. Je neziskovou organizací a je souèástí èeského 
školského systému. 80 % našich studentù jsou Èeši, 20 % tvoøí studenti z více než 20 dalších 

zemí. Prùmìrný poèet studentù ve tøídì je 19 v 1.-3. roèníku a 13 ve 
4.-6. roèníku. 

Na  škole se platí školné, existuje zde souèasnì systém rùzných 
stipendií, díky kterému mají šanci na studium dìti z rozlièných 
sociálních skupin. Studenti jsou vybíráni na základì pohovoru a 
pøijímací zkoušky. 

Studijní program

English College nabízí dva studijní programy (mezinárodní a 
èeský). Oba dva programy vedou k úèasti na zkouškám IGCSE a 
IB, resp. k èeské maturitní zkoušce. 

V èeském studijním programu je vìtšina pøedmìtù vyuèována v 
angliètinì; studenti mají èeštinu jako svùj první jazyk a angliètina 
je pøi zkouškách IGCSE brána jako druhý jazyk. V mezinárodním 
programu jsou všechny pøedmìty vyuèovány v angliètinì, ale v 
prùbìhu prvních tøí roèníkù studenti absolvují kurz èeštiny pro 
cizince. 

Gymnázium je v síti MŠMT, IZO: 108 001 369, identifikátor školy 600 006 140, KKOV: 79-
41-K/601 a JKOV: 79-02-500. 

Zkouška IGCSE (Mezinárodní vysvìdèení o všeobecném støedoškolském vzdìlání) má 
mezinárodní platnost a je organizována univerzitou v Cambridge. 

Diplom IB (Mezinárodní maturitní zkouška) umožòuje studentùm pokraèovat ve studiu na 
univerzitách po celém svìtì a pro èeské studenty (kteøí v rámci IB složí zkoušky z èeského 
jazyka a literatury) je ekvivalentem èeské maturitní zkoušky. 

První roèník

V prvním roèníku mají studenti široké spektrum pøedmìtù - èeský a anglický jazyk, 
matematiku, integrovaný pøedmìt pøírodní vìdy (fyzika, chemie a biologie), dìjepis, 
zemìpis, poèítaèovou a informaèní technologii, francouzštinu, nìmèinu nebo španìlštinu, 
estetickou výchovu hudební, výtvarnou a dramatickou, tìlocvik a obèanskou nauku.

Roèník druhý a tøetí

Zkouška International General Certicate of Secondary Education (IGCSE)

Požadavky IGCSE kladou dùraz na vysokou úroveò 
znalostí spolu se schopností aplikovat získané poznat-
ky v praxi. Studenti rozvíjejí praktické dovedností, 
které využijí ve svém každodenním životì. IGCSE 
organizuje univerzita v Cambridgi a zkouška má mezi-
národní platnost. 

Na závìr, po absolvování dvouletého uèebního pro-
gramu, skládají studenti (ve svých 15 nebo 16 letech) 
zkoušky z celé øady pøedmìtù: anglického jazyka; 
francouzštiny, nìmèiny nebo španìlštiny; matema-
tiky; biologie, fyziky, a chemie (integrovaný pøedmìt); 
zemìpisu; dìjepisu; estetické výchovy - výtvarné, 
hudební nebo dramatické a v èeském programu z 
èeského jazyka s literaturou.  
Jednotlivé pøedmìty zkoušky IGCSE se známkují od 
A* do G. Aèkoli všechny známky znamenají, že student  
zkouškou  prošel,  známky od A* do C jsou považovány 
za nezbytné pro další studium a pro to, aby byl student pokládán za úspìšného kandidáta pro 
studium na vysoké škole. 

Budova školy

Knihovna a studovna školy
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Všichni studenti mají také tìlesnou výchovu (PE), obèanskou výchovu (PSME) a výpoèetní a 
informaèní technologii (ICT). Na závìr ICT obdrží, po dobøe zvládnutém testu, mezinárodnì 
platný diplom (Cambridge International Diploma in Information and Communication 
Technology). V mezinárodním programu studují žáci èeštinu pro cizince. Z tìchto pøedmìtù 
se zkouška IGCSE neskládá. 

Roèník ètvrtý

Ve ètvrtém roèníku se studenti èeského programu pøipravují ke studiu IB, které následuje v 
pátém a šestém roèníku. Studenti mezinárodního programu postupují obvykle pøímo ze 
tøetího roèníku do pátého, pokud u zkoušek IGCSE obdrží minimálnì pìt známek A*-C. 

Roèník pátý až šestý

The International Baccalaureate (IB) - mezinárodní 
maturita

Vzdìlávací program zakonèený zkouškou International 
Baccalaureate se snaží "vychovávat zvídavé, vzdìlané a odpovìdné 
mladé lidi, kteøí se budou snažit všestrannì vylepšovat svìt, ve 
kterém žijeme, díky své toleranci a respektu k jiným kulturám". 

V pátém a šestém roèníku studenti obou programù absolvují 
vzdìlávací program, který je dovede ke zkoušce IB. Naše škola je v 
Praze naprosto jedineèná, protože diplomy IB našich studentù z 
èeského programu jsou Ministerstvem školství ÈR uznány jako 
rovnocenné standardním èeským maturitním vysvìdèením. To 
naše studenty opravòuje hlásit se na vysoké školy v Èechách i ve 
svìtì. The English College in Prague v pomìru ke své velikosti 
nabízí bezkonkurenènì nejvìtší výbìr studijních pøedmìtù. 

K  získání diplomu IB musí každý kandidát:
·- zvolit ke studiu minimálnì šest pøedmìtù - po jednom ze 

šesti níže uvedených skupin; 
-  studovat tøi z tìchto šesti pøedmìtù na vyšší úrovni; 
- zpracovat v rámci jednoho z pøedmìtù maturitní seminární 

práci èítající 4000 slov; 
- úèastnit se kurzu teorie poznání; 
- úspìšnì dokonèit kurz CAS (Creativity, Action, Service - 

tvoøivost, sport, dobroèinnost). 
Skupina 1    

Jazyk A1 (mateøský jazyk). Pro studenty èeského programu 
èeský jazyk, pro ostatní studenty je jazykem A1 jazyk anglický, nebo 
jejich vlastní mateøský jazyk. V tomto pøípadì naše škola nabízí 
pøípravu až k IB. Kurzy jsou zamìøeny literárnì a jsou postaveny na 
práci s èeskou a svìtovou literaturou.

Skupina 2  
Jazyk B (druhý jazyk). Francouzština B, nìmèina B nebo 
španìlština B. Kurzy jazyka B jsou zamìøeny na praktické využití a 
konverzaci.

Angliètina A2. Kurz A2 není tolik zamìøen na literaturu, i když ta 
má také v osnovách své místo, ale na praktický jazyk. Hodiny jsou 
urèeny nerodilým mluvèím s velmi dobrou úrovní jazyka. Kromì 
toho mají studenti možnost pøibrat si i druhý jazyk na úrovni A1. 

Skupina 3  
Spoleèenské vìdy. Ekonomie, zemìpis, dìjepis, filozofie nebo 
psychologie.

Skupina 4  
Pøírodní vìdy. Biologie, chemie, životní prostøedí nebo fyzika.

Skupina 5  
Matematika. Matematika nebo elementární matematika.

Skupina 6  
Umìní. Hudba nebo výtvarné umìní, nebo výbìr: druhý pøedmìt ze skupin 1-4.

Pohled do tøídy - studenti 1. až 3. roèníku

První roèníky na spoleèném výletì
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6. øíjna 2007 se hrál ètvrtý roèník 
školního golfového turnaje

Výsledky IB

V každém z pøedmìtù lze dosáhnout 1 (minimum) až 7 (maximum) bodù jak na standardní, 
tak pokroèilé úrovni. Aby byla zkouška úspìšnì složena, je potøeba získat minimálnì 24 bodù, 
úspìšnì absolvovat kurz teorie poznání, CAS a dodat maturitní seminární práci. 

Cíle školy
- Poskytovat komplexní vzdìlání a vštìpovat stu-

dentùm akademické, estetické, morální a spole-
èenské hodnoty. 

- Rozvíjet výborné jazykové dovednosti v angliètinì.
- Podporovat lásku k vìdìní a uèení a umožnit stu-

dentùm maximálnì rozvinout svùj talent a získat co 
nejvyšší akademické vzdìlání. 

- Podporovat iniciativu jednotlivce a rozvíjet analy-
tické a kritické myšlení, stejnì jako schopnost ko-
munikace. 

- Poskytnout studentùm širokou paletu zájmových 
èinností, aby mohli plnì rozvinout svùj talent a zís-
kat nové znalosti, dovednosti a zájmy. 

- Pomáhat studentùm budovat sebekázeò a zodpo-
vìdnost. 

- Pìstovat pøesvìdèení, že služba a pomoc druhým 
jsou jak naší povinností, tak výsadou. 

- Podporovat demokratické a liberální hodnoty a mezinárodní rozhled. 
- Pøipravit studenty na studium na vysokých školách v Èeské republice i ve svìtì a dobøe je 

pøipravit na skuteèný pracovní život. 

Vysoká škola

Školné pøi prezenèním studiu je 55.000,- Kè za aka-
demický rok, 29.000,- Kè za semestr, pøi kombino-
vaném studiu 48.000,- Kè za akademický rok nebo 
25.000,- / semestr .

Vysoká škola veøejné správy 
a mezinárodních vztahù

(3.12.2007 zmìna názvu)

Metropolitní univerzita Praha

pùsobí v Uèòovské ulici 1 v Praze 9 od 8. øíjna 2007. Jedná se o školu se zcela specifickými 
studijními podmínkami, unikátními v Praze, ale i v celé Èeské republice. Tato soukromá 
vysoká škola nabízí možnosti studia nejen bìžným studentùm z ÈR a zahranièí, ale také 
tìlesnì postiženým. Pro ty je studium bezplatné. Studium vozíèkáøù má svá specifika a 
vyžaduje zvláštní pøístup. Všechny budovy i veškeré uèebny školy mají bezbariérové pøístupy 
a další zázemí je upraveno tak, aby je vozíèkáøi mohli bez problémù využívat. Novì 
rekonstruované prostory školy na Jarovì poskytnou navíc naprosto ojedinìlou možnost 
prvních bezbariérových studentských kolejí v ÈR. Pokoje a jejich vybavení jsou tìmto 
studentùm šity na míru. Otevøením pøednáškových sálù, seminárních místností pro výuku 
jazykù a vysokoškolské koleje se Praha 9 zaøadí nejen mezi sídla vysokého školství, ale také k 
centrùm kvalitního vzdìlávání osob s tìlesným postižením.
MU má støedisko v Praze a v Liberci.
V pražském støedisku nabízí následující studijní 
obory:
- Mezinárodní vztahy a evropská studia 
- Veøejná správa 
- Evropská studia a veøejná správa 
- International Relations and European Studies 
- Prùmyslové vlastnictví 
- Humanitní studia 
- Mezinárodní obchod 
- Anglofonní studia 

Promoce v roce 2007
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Stávka 4.12.2007

Vìtšina základních a støedních škol na území Mìstské èásti Praha 9 vstoupilo do jednodenní 
protestní stávky. Ve stávkujících školách se neuèilo, nefungovala školní družina a další školní 
zaøízení.
Dùvodem stávky bylo:

1. nesouhlas se zámìrem vlády snižovat výdaje na školství
2. nesouhlas se snahou státu pøevést zodpovìdnost za financování nìkterých 

poskytovaných služeb v oblasti regionálního školství, doposud financovaných státem 
(uèební pomùcky, uèebnice, další vzdìlávání…), na zøizovatele, resp. na rodièe

3. nesouhlas se snížením reálných platù ve školství (dùsledek navrhovaného rozpoètu na 
rok 2008)

Cíl: Navýšení státního rozpoètu, kapitoly školství na r. 2008 o 3 mld. Kè, 
z toho 0,5 mld. Kè na uèebnice, pomùcky, další vzdìlávání pedagogických pracovníkù a 2,5 
mld. Kè na platy zamìstnancù regionálního školství vèetnì odvodù.

Pedagogové jsou si vìdomi, že stávka je krajním øešením, bohužel jsou v situaci, kterou 
považují za kritickou, a již byly vyèerpány jiné možnosti jednání s ústavními èiniteli.
Jsou motivováni pøáním, aby školství opravdu zaujímalo takové postavení, jaké proklamují 
politické strany ve svých pøedvolebních slibech. Školství skuteènì má být prioritou 
spoleènosti, ale nestaèí jen o tom mluvit.
Z tìchto dùvodù považují za svou povinnost být ve svých požadavcích dùslední.

Kultura
KD GONG 

Sokolovská 191, Praha 9

Kulturní dùm Gong je zaøízením Mìstské èásti Praha 9. Jeho dominantou je divadelní sál, ve 
kterém jsou kromì školních, amatérských i profesionálních divadelních a koncertních 
pøedstaveních poøádány nejrùznìjší akce jako napøíklad besídky a soutìže škol a mateøských 
školek, z pøedvánoèní doby tøeba „Vánoèní tìšení - jarmark nápadù pro šikovné ruce“, kom-
ponované poøady pro seniory apod. Pro dìti poøádá nejménì tøikrát v týdnu dopolední a od-
polední pøedstavení pohádek.

OK DÙM Praha 9 
Obecní dùm ve Vysoèanech, Jandova 4, Praha 9

Všechny kurzy probíhají v bezbariérové budovì Obecního domu ve Vysoèanech u stanice 
metra B Vysoèanská.Tìlocvièna je vybavena šatnami, sprchami a vším potøebným náèiním, 
keramický a výtvarný ateliér poskytuje veškeré potøeby a pomùcky i pohodlí pro tvùrèí práci 
ve vyuèovaných oborech.
OK DÙM nabízí v letošním roce tyto kurzy:

Jazykové: angliètina pro zaèáteèníky i pokroèilé - cena za pololetí 2200 Kè

Umìlecké: klavír, kytara,zpìv, zobcová flétna - pro dìti i dospìlé zaèáteèníky i pokroèilé, 
individuální hodiny, rozvrh dle dohody s lektorem, 1 vyuèovací hod. týdnì, 
cena za pololetí 2250,- Kè

keramika pro dìti i dospìlé - zaèáteèníky i pokroèilé, odborné vedení zajištìno, 
možnost toèení na kruhu, cena za lekci (2 hod.èistého èasu) pro pøedškolní dìti 
100,- Kè, školní dìti 120,- Kè, dospìlé 150,- Kè

Sportovní: AIKIDO pro dospìlé základy sebeobrany - pondìlí 17.40 - 19.20 hod., cena za 
lekci 100,- Kè

JUDO pro dìti - zaèáteèníky i pokroèilé, pondìlí 16.00 - 17.30 hod., cena za 
pololetí 1500,-Kè

JÓGA pro rodièe s dìtmi ve vìku 3 - 7 let - úterý 15.00 - 15.30 hod., spojení 
pohybu, her, pohádek a pøíbìhù pùsobí pøímo na dìtskou duši, podporuje 
rozvoj psychomotoriky, cena za lekci 40,- Kè

JÓGA pro dìti 8  15 let - úterý 15.30 - 16.30 hod., podporuje tìlesný vývoj, 
rozvíjí tvoøivost, pøedstavivost, soustøedìní, mùže se zlepšit i školní prospìch, 
cena za lekci 50,- Kè
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JÓGA pro dospìlé - úterý 16.30  18.00 zaèáteèníci, pokroèilí: 18.00  19.30 hod. 
pokroèilí, 19.35 - 20.50hod. mírnì pokroèilí, cena za lekci 70,- Kè (senioøi 60,- 
Kè), možnost zakoupení permanentek

POHYBOVÁ VÝCHOVA pro dìti 4  6 let - získávání základních pohybových 
prvkù hravou formou (taneèky, základy gymnastiky, improvizace na hudbu), 
ètvrtek 16.30  17.30 hod., cena za pololetí 1100,- Kè

CVIÈENÍ MAMINEK S DÌTMI ve vìku 2  5 let - písnièky, øíkadla, pøekážkové 
dráhy, rozvoj komunikace v dìtském kolektivu, støeda 10.00  11.00 hod., cena 
za lekci 60,- Kè, možnost zakoupení permanentek, které platí také na cvièení 
pro ženy

CVIÈENÍ PRO ŽENY - AEROBIK MIX - pondìlí 19.30 - 20.30 hod. 
/kurs zaèíná od 1. 10. 2007

POWERSTRETCH, PILATES  úterý 9.00  10.00 hod.  s hlídáním dìtí

FIT BALL - úterý 10.00  11.00 hod.  s hlídáním dìtí

BODYSTYLING - støeda 19.00 - 20.00 hod. /kurs zaèíná od 1. 10. 2007/

AEROBIK  ètvrtek 10.00  11.00 hod.  s hlídáním dìt

FIT BALL ètvrtek 18.00  19.00 hod., cena za lekci 60,- Kè, možnost
zakoupení permanentek, lze støídat všechny druhy cvièení

.Galerie 9
Sokolovská 324/14, Praha 9  

Galerie se nachází v pøízemí Vysoèanské radnice (stará budova) a je pøístupná v pondìlí až 
ètvrtek 10,00 - 19,00 hod. Vstup zdarma.V kuloáru výstavních prostor je instalována stálá 
expozice HISTORIE A SOUÈASNOST  PRAHY 9  V DOKUMENTECH  A  FOTOGRAFIÍCH.

Vlastní výstavní prostory se skládají ze dvou na sebe 
nenavazujících sálù o rozloze pøes 50 m2. V tìchto 
prostorách jsou pravidelnì poøádány výstavy zejména 
výtvarných dìl. Kromì umìleckých dìl malíøù, 
grafikù, sochaøù, fotografù mùžeme v Galerii 9 vidìt i 
pøíležitostné výstavy historické (…když se Vysoèany 
staly mìstem - výstava ke 105. výroèí povýšení obce 
Vysoèany na mìsto) nebo vìnované aktuálním 
tématùm (Velikonoèní kvìtinové vazby a aranže, 
Brána recyklace apod.)

Pøehled výstav Galerie 9 v roce 2007

8.1.- 1.2.
4x - Alena Hoøejší, Miroslav Kubový, Rudolf 
Mach, Jiøí Mejstøík  obrazy a plastiky
5.2. - 1.3.
Maria Varvodiæ  obrazy
5.3. -  29.3.
Petr Hejný obra-
zy, kresby, plastiky
2.4. - 5.4.
Velikonoèní kvì-
tinové vazby a a-
ranže SOU zahrad-
nické Praha 9

10.4. - 26.4.
František Janovský  Island  fotografie
30.4. - 24.5.
Vìra Mejtová  Zrcadlení  obrazy a scénografie
28.5. - 21.6.
Jiøí Tyller  Když nekreslím veèerníèky  akvarely
25.6. - 19.7. 
Jiøí Hruška  obrazy a kresby

Z výstavy "...když se Vysoèany
 staly mìstem"

Z výstavy "...když se Vysoèany
 staly mìstem"
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23.7. - 16.8.
Promìny mìsíèní krajiny v srdci Evropy  Stanislav Štýs  fotografie
20.8. - 13.9. 
Vìra Rùžièková-Bejrová  plastiky, Vladimír Veselý - obrazy a grafika
17.9.  11.10.
Brána recyklace
Pavel Š�astný, Veronika Richterová aj.
17.10. - 22.11.
…když se Vysoèany staly mìstem
26.11. - 13.12
Plavby po Jadranu - nejen ta známá místa  fotografie
5.11. - 26.11. 
Mìstská galerie umìní MM v Choøovì (Polsko)
17.12. - 17.1. 2008 
Galerie 9 - 10 z 9 - práce na papíøe
Gennadij Alexandrov, Jaroslav J. Alt, Milena Blašková, Hana Èápová, Martin Frind, Eva 
Koøánová, Jaroslav Rothbauer, Václav Špale, Vladimír Tesaø, František Tomík

Kromì pravidelnì se obmìòujících výstav je každou støedu v Galerii 9 poøádána KREATIV-
NÍ DÍLNA  "ZASTAV SE A TVOØ". Dílna je urèena pro všechny vìkové kategorie, tvoøíme 
zde pro radost, zábavu, štìstí, harmonii, uklidnìní. Za krátkou dobu mùžete z obyèejných vìcí 
vytvoøit neobyèejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještì si odnést vlastní 
umìlecké dílo.

Galerie DION
 Na Pokraji 540/2, Praha 9

Galerie DION je nová výstavní plocha o rozmìrech 115 m2 - moderní svìtlý prostor s 
ergonomickým minimalistickým designem a širší možností využití: výstavy, aukce, pracovní 
setkání, prezentace, komorní poøady.
Galerie DION pùsobí v Praze od roku 2004 a je otevøena všem smìrùm a tendencím 
souèasného výtvarného umìní, osobnost umìlce nijak neomezuje ve výbìru námìtu ani 
techniky. Hlavním cílem nové galerie je objevit talentované umìlce a dát jim pøíležitost se 
pøedstavit širší veøejnosti. Galerie chce prezentací umìlcovy tvorby v pøíjemném výstavním 
prostoru umožnit vznik okruhu jeho obdivovatelù a pøívržencù, kteøí by s ním mohli 
myšlenkovì rezonovat a uskuteènit i zajímavá osobní setkání. Výstavní prostor galerie by mìl 
být plochou urèenou ke vzájemné komunikaci a experimentu. 

Výstavy poøádané v letošním roce: 

Èeská koláž a asambláž 
Na leden 2007 galerie pøipravila pro Rusko již 3. zajímavou výstavu: o fenoménu èeské koláže 
a asambláže ve 20. století. Z hlediska obsahu a formy se jedná o jeden z hlavních proudù v 
èeském umìní, který osobitým zpùsobem reagoval na mezinárodní smìry. A mnohdy navíc 
vyjadøoval i èasté groteskní domácí pomìry (politické, kulturní a sociální) v pohnuté historii 
Èechù od 30. až do 90. let minulého století. 
Ostatnì, tento druh výtvarného myšlení je stále 
aktuální i po roce 1989 a ve 21. století!

Z okruhu Paterovy školy
V období od 5.února do 5.bøezna pražská galerie 
DION poøádá výstavu Z okruhu Paterovy školy 
pøipomínající legendární výtvarné kurzy prof. 
Jiøího Patery na Plzeòsku v 70. a 80.letech , 
školu, z níž vzešla øada tehdy tak zvanì 
nezávislých (nebo chcete-li undergroundo-
vých), dnes uznávaných umìlcù. Výstava zahr-
ne výbìr z rané tvorby tøech vyhranìných osob-
ností okruhu: Václava Benedikta, Václava Ma-
liny a Milana Maura; všechny spojovalo kolo-
ristické cítìní a snaha o zachycení esence 
ústøedního tématu obrazù, totiž krajiny.

Galerie Dion - výstavní síò
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Pudr a nevím - Radim Koøínek- obrazy a foto

12.3.-12.4.2007

Radim Koøínek

Malíø, grafik a designér Radomír Leszczynski

23.4 - 23.5.2007

Malíø, grafik a designér Radomír Leszczynski (nar.1945) je veøejnosti znám z pøehlíd-
kových výstav èeské grafiky (1996, Èeská grafika, Praha;1997,98,99 atd. Grafika roku, Praha) 
a její prezentace v zahranièí (2002, Èeská grafika, Paøíž), umìlcovo malíøské dílo bylo možno 
vidìt na samostatných výstavách autora v NTM (1997, 2000) a v Galerii M (1988), neopo-
minutelná byla autorova díla i na výstavách Klubu konkretistù (1999 Bratislava; 2000 Praha; 
2001 Opava, Olomouc). Nyní po delší odmlce se mùžeme s Leszczynského volnou tvorbou 
setkat na jeho výstavì v DIONu

Esence pocitù a reflexí pøírody  

 3.9.- 28.9.2007

výstava malíøských a sochaøských dìl Zdeòka Hùly 
Zdenìk Hùla (nar.1948) vystudoval Akademii výtvarných umìní v Praze (absolutorium v 
1972, atel. prof. K.Souèka). Umìlcova raná figurální tvorba období studií se záhy po návratu 
do rodištì: Kostelce n. Èernými lesy, promìòuje obratem k pøírodì, ke zobrazení krajiny 
volným, autorovi pøíznaèným zpùsobem. Zdenìk Hùla totiž pøekraèuje techniku klasické 
malby, pro vyjádøení svých pocitù a pøedstav zaèíná používat metodu koláže zakompono-
váním strukturálních prvkù typu vlnitých lepenek a provázkù, výrazové prostøedky kompozic 
rozšiøuje i o specifické aplikace pøírodních elementù: opracovaných vìtévek.

 Antonín Kroèa, malíø z Hukvald

4.10 - 2.11.2007

Antonín Kroèa (nar. 1947) absolvoval AVU v Praze v roce 
1973, umìleckým školením prošel u profesorù Jiøího Johna 
a Jana Smetany. Aè oba významní uèitelé uplatòovali u své 
vlastní tvorby ve velké míøe abstrakci, modelem jim byla 
krajina a výuka zahrnovala i malbu v plenéru, svobodný 
duch školících ateliérù Kroèovi dovoloval být a zùstat v 
podstatì figuralistou, malíøem svébytných figurálních 
námìtù a forem. Jestliže škola umìlci poskytla znalosti o 
budování iluze prostoru a hmoty, umožnila poznání a pro-
pracování technologických prostøedkù, obsahovou námìto-
vost a výpovìï umìlec hledá a nachází u koøenù svého 
vlastního já: ve svém rodišti a místu stálého pùsobení v Dol-
ním Sklenovu u Hukvald.

Svìdkové minulého èasu  plastiky ze zaniklých 
kostelù Chomutovska.

19.11 - 19.12.2007

Pohnutá historie souboru plastik, o jejichž pùvodním umístìní se mùžeme ve vìtšinì pøípadù 
jen dohadovat, je spojena s neménì neš�astným osudem mnoha desítek obcí severozápad-
ních Èech. Jen na území Chomutovska a Kadaòska zaniklo v prùbìhu padesátých až osmde-
sátých let na stosedm obcí a osad. Dùvodem vylidnìní a s tím spojené ztráty historicko-
kulturní kontinuity celé oblasti byl na jedné stranì dobovými souvislostmi podmínìný odsun 
pùvodního nìmeckého obyvatelstva v pováleèných letech, na druhé stranì se o faktickou 
likvidaci mnoha vesnic a obcí postarala rozpínající se tìžba hnìdého uhlí, zábor vojenských 
prostorù armády a v neposlední øadì stavby nových vodních nádrží.

 

 

.

se narodil 19.6.1973 a bydlí v Táboøe. Studoval na PF JU v Èeských 
Budìjovicích(1991-96) a AVU v Praze (1999-2004, J.David a V.Skrepl). Je èlenem výtvarné 
skupiny KOSA a byl èlenem umìleckého sdružení RAFANI. Prozradil nám 13 samostatných 
výstav (1995-2006) a 39 kolektivních v ÈR i zahranièí, 2 akce "Láska" v Praze a "Performan-
ce" v Bílinì (2001 a 2002, Rafani), 2 pøednášky v Muzeu výtvarného umìní v Olomouci a v Pa-
láci Akropolis v Praze (2001 a 2002, Rafani). 

Plakát výstavy
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Galerie Trafaèka 
Kurta Konráda 1, Praha 9

V druhé polovinì dubna byla v Praze - Vysoèanech 
otevøena nová expozice v Trafo galerii. Trafaèka 
prezentovala souèasné umìní hned první výstavou s 
názvem 5+KK. Akce se úèastnili Jan Kaláb, Jakub 
Nepraš, Michal Cimala, Roman Týc a Martin Káòa. 
Hlavním tématem je život na ulici, ulice jako domov.
Trafaèka pøedstavuje industriální prostor se stálými 
ateliéry pìti výše jmenovaných výtvarníkù, otevøeným 
velkokapacitním ateliérem pro další aktivní kreativce 
a oddìleným výstavním prostorem pro souèasné 
umìní. 

Ústøední zamìøení ateliérù, plánu vý-
stav, workshopù a pøednášek je souèasné 
výtvarné umìní, street art a konceptuál-
ní tvorba nastupující generace mladých 
umìlcù, kteøí nemají prostøedky na fi-
nancování vlastních ateliérù, studií a 
možnosti prezentace veøejnosti.
Kolektiv novì otevøené galerie má ambi-
ce vytvoøit místo setkávání, kde budete 
moci sledovat nastupující tendence v 
souèasném umìní, jejich další vývoj a 
smìr. Místo otevøené komunikaci a dis-
kusi mezi èeským i zahranièním výtvar-
ným svìtem.

Klub Modrá vopice
Spojovací 1901/12, Praha 9 - Vysoèany

Klub Modrá vopice je rocková hospoda se scénou pro 
pøíznivce tvrdé a ještì tvrdší muziky. Od bøezna 2001 
prodìlává klub obrovské zmìny (kapely vystupují vnì 
klubu, velká zahrada s barem, grillem, podium pro 
kapely). Prioritou zde zùstává koncertování známých i 
ménì známých skupin rùzných žánrù.

Pøíklad programu klubu na prosinec 2007:
5.12. KAAR, Asfaltový Ráj, Crash Trash
7.12. Dìti v lihu,Vychcaný knedlíky,Krabicový pivo, 

Kekel, Do bleat, Poslední tažení
8.12. Mirek Broum Band, Faux - pas, Inside out, 

Afterspoon, Spooky projekt 
15.12. ODD JOB FEST, Jet8, Experimentální jatka, 

Širákùm, Chaotic, Kozy v korzetu
20.12. Vagyny Dy Praga, Blindman´s buff, Debilní 

název

Objekt - mezinárodní výstava Industriální stopy

Souèástí výstavy Industriální stopy byl i koncert
v galerii Trafaèka

Momentka z koncertu Koza nozdra
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Vysoèanská Life Center
Nové zaèátky

stanice metra B Vysoèanská

Life Center nabízí:

Každý týden cvièení pro 
ženy
Pøijïte si zacvièit v pøíjem-
ném prostøedí, kde není dù-

ležitá kritika a soutìživost, ale váš dobrý pocit ze cvièení. Vítány jsou ženy každého vìku a 
postavy, pokroèilé i zaèáteènice. Chystáme lekce Pilates, kick-box aerobiku, a cvièení pro 
maminky po porodu. Teï mùžete pøijít, užít si cvièení a vidìt skuteèné výsledky.
 

Klubová kavárna - Cafe K
Nabízíme obèerstvení, místo k posezení a popovídání s pøáteli pøed nebo po nìkterém z 
našich programù, nebo k naèerpání sil po nìkterém z cvièebních lekcí.

Každý týden pøednášky na mnohá témata
“Jak pøipravit zdravé jídlo”, “Jak pøestat kouøit” jsou nìkteré z témat urèených ke zlepšení 
kvality vašeho života a vaší schopnosti pomoci dalším. Na dlouhém seznamu najdete 
napøíklad lekce angliètiny, semináø pro vedoucí, pøednášky k obohacení manželství, výchova 
dìtí… Pøijïte a najdìte si, co vás zajímá.

Každý týden duchovní setkání
Spoleèenství lidí, kteøí hledají jak lépe poznat a následovat Boha. Setkání každou nedìli ráno 
(anglicky) 
a odpoledne (èesky a anglicky).Uctívání je slovo, které je èasto používáno ve spojení se 
superhvìzdami v televizi, ale skuteèné uctívání patøí Bohu. 
Nìkdy budeme jen trávit èas s Bohem s modlitbou a zpìvem. Z našich zkušeností víme, že 
když s Ním takto trávíme èas, pøiblíží se k nám. Také poøádáme semináøe na téma duchovní 
uzdravení, modlitby, porozumìní Bibli a mnohá další navazující témata. 

Anglické shromáždìní  New Beginnings Christian Center
každou nedìli dopoledne od 10:30 hod.

Èesko-anglické shromáždìní Køes�anského centra Nové zaèátky 
každou nedìli odpoledne od 15:00 hod (v dobì letního èasu od 16:00 hod). 

MODLITBY A CHVÁLY
Modlitby jsou nepostradatelné pro nás, naše rodiny, naše mìsto a národ.

Každý týden zábava
Filmy, hry, hudba, jídlo, veèery tance jsou nìkteré z další poøádaných aktivit. Pøátelství jsou 
velmi dùležitá a všichni je potøebujeme, ale je tøeba je rozvíjet. Zde máte pøíležitost se sejít a 
navázat pøátelství na celý život.

Hodiny baletu pro dìti
Výuka baletu zábavnou formou s instruktorkou Carol Lillard každé úterý od 17:00 hod. 

Kids Club - Dìtský klub  
výuka angliètiny již v raném vìku, pro dìti od 4 do 6 let, ve Vašem okolí v Praze 9, za 
pøijatelnou cenu a zaruèenì zábavnou formou pro Vás a Vaše dítì. (Dobrý zpùsob nauèit se 
angliètinu spoleènì s Vašimi dìtmi.) Zapište se ještì dnes a zajistìte si místo pro Vaše dítì! 
Pøijmout mùžeme maximálnì 15 dìtí. Kids Club nabízí výuku angliètiny aktivní hravou 
formou pro dìti ve vìku od 4 do 6 let. Program je vytváøen tak, aby rozvíjel zálibu dìtí v hudbì 
a zároveò i jejich jazykové znalosti. Úspìch dìtského klubu je postaven na odhodlání rozvíjet 
dovednosti a slovní zásobu dìtí v milující láskyplné atmosféøe. 

Have you been looking forward  to improving your English Conversation skills?
If the above sentence makes sense, please feel welcome to join our weekly Intermediate+ 
English group to improve your language skills through thoughtful discussions about life, 
entertainment and current affairs. 

Life Center založila církev Nové zaèátky, nedenominaèní avšak køestansky zamìøená 
organizace, která se kromì jiného vìnuje tomu, aby s láskou posloužila tìm nejpotøebnìjším - 
a� už materiálnì nebo duchovnì. Nabízejí pøímou pomoc a nadìji tìm, kteøí propadli sítem 
spoleènosti - lidem bez domova, závislým a tìm, kteøí nejsou schopni se sami o sebe postarat. 
Pøístup Nových zaèátkù je korunován mnoha úspìchy, takže èleny církve jsou i lidé, kteøí mají 
blízko k nejpotøebnìjším skupinám spoleènosti, protože sami z nich pocházejí. Z toho vznikl 
nápad pøipravit letos zvláštní Vánoce dìtem (do 17 let) z této komunity.
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Knoflík - kulturní a mateøské centrum

Zøizovatelem Kulturního a mateøského centra Knoflík je obèanské 
sdružení registrované u MV ÈR. Bylo založeno v roce 2000 rodièi 
malých dìtí z Vysoèan a okolí. Od roku 2005 má své prostory v Èihá-
kovì ulici 18 v Praze 9 - Vysoèanech. V roce 2006 se podaøila otevøít 
vedle mateøského centra malou keramickou dílnu pro dìti i dospìlé. 
Èinnost KMC Knoflík je závislá na dobrovolné práci èlenù obèanského 
sdružení i dalších milých lidí a na vzájemné toleranci a spolupráci 
dospìlých, kteøí se chtìjí na chodu centra podílet. Provoz a èinnost 
centra jsou financovány z grantù, èlenských pøíspìvkù èlenù, sponzorù 
a darù pøíznivcù Knoflíku.

Co je mateøské centrum Knoflík ?

~ místo pro setkávání rodièù s malými dìtmi... 
~ možnost pobýt spolu s ostatními pøi rùzných akcích.. 
~ možnost vyjít z "izolace", do které se maminky dostaly pøi nároèné 

péèi o svoje malé dìti... 
~ místo, kde si dìti i dospìláci hrají, tvoøí, zpívají a povídají a všem je 

dobøe... 
~ šance pro nová pøátelství malých i velkých... 
~ místo, kde mohou dospìláci hledat nové zkušenosti, pomoc i radu pøi výchovì svých 

ratolestí... 
~ možnost pro každého zapojit se, pøinést nápady a svou pomoc pro dobrou vìc... 
~ možnost pùjèit si knížku nebo spoleèenskou hru , inspirovat se... 
~ ... a mnohé další.. 

Pøedškoláèek již pojedenácté
Ve dnech 16. a 17. dubna 2007 se konal další, již 11. roèník 
nesoutìžní pøehlídky mateøských škol. Té se letos 
zúèastnilo 400 dìtí z 23 mateøských školy, které patøily do 
„velké“ Prahy 9. Pøehlídka se i proto konala ve spolupráci 
MÈ Praha 9 s mìstskými èástmi Praha 14, Horní Poèernice 
a Èakovice. K vidìní byl tanec, hudba, zpìv i cvièení.

Prosecké Máje 2007 
V pondìlí 28.5. od 16:30 v zahradì Pavana, U Prosecké 
školy, Praha 9 

Nejstarší hudební fe-
stival Prahy 9 oslavil 
letos tøináctý rok své 
existence. Myslím, že 
tomu už se opravdu 
øíká tradice, kterou 
nám leckteré mìstské 
èásti mohou závidìt. 

Program :
BBP 
PÙVODNÍ BUREŠ 
SDRUŽENÍ RODIÈÙ A PØÁTEL ROPY 
JANOTA 1935 
NEZAPOMEÒ KOÈKU

Tento malý festival nezávislé hudební scény kdysi pøed 
lety dali dohromady lidé kolem kapel BBP a TRABAND a 
Odboru kultury a školství Prahy 9. Traband zmizel 
dávno a slavnì kdesi v dálavách, ale festival naštìstí 
zùstal na svém místì až do dnešních dní. A díky tomu vás 
mùžeme letos uvítat na jeho témìø osudném tøináctém roèníku. Festival zahájila vesele a 
svižnì kapela NEZAPOMEÒ KOÈKU!, na jejíž hudbì je bezpochyby znát, že kapely jako 

Skupina BBP
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Skupina Pùvodní Bureš

Navzdory dešti diváci vydrželi až do pozdních hodin

Jasná Páka apod. po sobì zanechaly v 
historii èeského rocku dostateènì 
nesmazatelnou stopu. Kdo rád tanèí, 
bude mít pøíležitost. O kapele 
PÙVODNÍ BUREŠ je zbyteèné 
plýtvat superlativy. Jejich letitá 
historie i poèet koncertù a desek 
hovoøí jasnì, že tato kapela má na 
èeských beatových pódiích své 
nezastupitelné místo. A je zajímavé, 
že nejen že jsou stále dobøí, ale 
kupodivu jsou to stále fajn lidé. Jejich 
hudba je fajn, tak co bychom si 
vlastnì ještì pøáli víc? SDRUŽENÍ 
RODIÈÙ A PØÁTEL ROPY - kapela s 

tak šíleným názvem snad ani nemùže hrát nic nor-
málního. A to je dobøe! Chlapci už mají na kontì dvì 
CD a naživo jsou vskutku køehcí. Kdo z vás už ví, že 
pøejeli uklízeèku, mùže spolu s nimi dumat, kdo ji teï 
uklidí a co je to vlastnì za lidi? A na závìr této 
alternativní rockové pøehlídky vystoupí tradiènì 
podzemní orchestr BBP, který právì natáèí své nové 
studiové album s ponìkud cynickým názvem „TOLIK 
ŠTÌSTÍ“. 
Dvanáctièlenný temný orchestr zahájil hymnou 
tohoto festivalu - písní „Ty prosecké Máje“, a 
pøedstavil i nové písnì z chystaného CD. Pøíjemné 
prostøedí zahrady Pavana vás, pøátelé, oèekávala a 
hudba zmínìných alternativních souborù budiž vaší 
odmìnou! A k dobré tradici ještì patøí volný vstup.
(zdroj „Devítka“ 5/2007)

Pohádky „NA DVOREÈKU“ zdarma
Navštivte Malou letní scénu, èeká na vás loutková pohádka. Tento cyklus pokraèuje již še-
stým rokem. Pøedstavení se bude se konat vždy ve støedu od 17:00 po celý mìsíc èerven a 
dále od 15. srpna do 12. záøí 2007.
30. 5. 17:00 - Malá letní scéna Jandova 4, Praha 9-Vysoèany, „M“ Vysoèanská 
O kohoutkovi a slepièce  loutková pohádka pro nejmenší, hraje : Malé divadélko Praha

Folkové Podviní 2007 
7.6. od 16:30 v areálu pøírodního parku vysoèanského Podviní 

PROGRAM: 
IMPERIAL ŠANTRÉ 
Václav KOUBEK 
Pepa LÁBUS a Spol. 
SAMSON A JEHO PARTA 
HOP TROP 
Ano, je to tak. Letošní roèník tohoto pøíjemného folkového festivalu Prahy 9 bude už ètvrtým 
v poøadí. A stejnì jako na rockový festival se sem, do kamenného hradištì pøírodního parku 
vysoèanského Podviní, sjíždìjí pøíznivci folkové a trampské hudby z celé Prahy a okolí. 
FOLKOVÉ PODVINÍ je festivalem, který za dobu své existence je už jistou zárukou více než 
pøíjemnì stráveného odpoledne a veèera. Letošní roèník zahájil zdaleka už ne neznámý 
bluegrassový IMPERIAL. A jak se øíká: Tam, kde není modrá tráva, nemùže být ani nebe 
modré. Dopøejeme vám obého dostatek a myslím, že trocha bluegrassové poezie nejen 
nikoho nezabije, ale ještì k tomu mnoho z vás potìší. A po ošatce modré trávy se vám dostane 
køehké krásy zpìvaèky a písní skupiny ŠANTRÉ. Kapela patøí k tomu nejlepšímu a 
nejzajímavìjší-mu, co se dá na folkových pódiích vùbec spatøit a hlavnì slyšet. Právì 
dokonèuje své CD, a kdo z vás mìl rád písnièky starého Nerezu se skvìlou Zuzanou 
Navarovou, bude nepochybnì nadmíru spokojen. Neváhejte a nechte vstoupit do svého srdce 
køehké a krásné písnì kapely Šantré. Poté se objeví neskuteèný muž, který je doma vskutku 
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kdekoli.
Folková pódia, rockové festivaly, poutì a jarmarky, to vše 
jsou místa, kam prostì a jaksi odjakživa patøí podivná 
postavièka i písnì VÁCLAVA KOUBKA. Osobitý 
harmonikáø, cestovatel, pøíležitostný vegetarián, 
pastevec a kdoví, co všechno ještì - to� batoh kouzelných 
pøíbìhù a písní se struènou jmenovkou Venca Koubek! 
Nìkteré lidi je prostì radost potkávat a pan V. K. mezi nì 
rozhodnì patøí! A pak už vystoupí velmi pøíjemné 
uskupení PEPA LÁBUS A SPOL. Jejich severské balady 
vás dovedou do zemí, o kterých èítáte a sníte. Pestré 
nástrojové obsazení posouvá tuto kapelu za hranice 
žánrù. Tìžko øíci, je-li to folk, rock, nebo ještì nìco jiného. 
Ale každopádnì je to hlavnì dobré a to je to podstatné! 
Kdo tento soubor nezná, bude mile pøekvapen, kdo zná, ví 
dobøe, že je skuteènì naè se tìšit. O skvìlý závìr veèera se 
postarají, jak už velí tradice, nestoøi tohoto festivalu 
SAMSON A JEHO PAR-TA. Samsonovy písnièky v sobì 
mají nìco, co se dnes už jen tìžko hledá a co je i vskutku 

tìžko popsatelné. Je v nich jakési kouzlo, které jinde nenajdete. Jsou to pøíbìhy - moje, tvoje i 
našich kámošù a pøátel. Staèí jen otevøít oèi a srdce a poslouchat. A o zlatý høeb i závìr veèera 
se postarala trojice boží HOP TROPu. Tìžko najít povola-nìjší klasiky žánru, jenž zove se 
hudbou trampskou. Vìru, že divocí trampové i leckterý païour usedlý zasní se pøi jejich 
køehkodrsných písních s romantikou míst a èasù, které nám všem více èi ménì chybí. Co více 
si pøát - nežli je slyšet hrát. Tøi køíže nakonec a trampové a fajn lidé všech kaòonù a koutù 
prérie èeské: „Spojte se!!!“

Dìtský den v Podviní

V pátek 1. èervna se konal v parku Podviní již tradièní Dìtský den. Dìti si zde mohly zblízka 
prohlédnout hasièskou záchrannou techniku, vyzkoušet si netradièní hry i sporty, zatanèit si 
nebo si docela obyèejnì pohrát.

Ethnofest

Hned 1. záøí se uskuteènil už 3. roèník 
Ethnofestu.Tahle pùvodnì progra-
movì ne zcela uspoøádaná akce dosta-
la už po dvou pøedchozích roènících 
pevný rámec a program. Park Podviní 
se rozeznìl rytmy skuteènì všech kon-
tinentù (s výjimkou australského). 
Celý festival zahájil náš radní Adam 
Vážanský, který pøivítal i vzácného 
hosta - velvyslance Moldavské repub-
liky pana Valeriana Cristea. Celým od-
polednem a veèerem provázela Eva 
Èerešòáková - první Èeská vicemiss. 

Ethnofest 2007 (nahoøe i vpravo)
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vìnován i romské kultuøe, která je, takøíkajíc, mezinárodní. Na pódiu i pod ním se vystøídaly 
soubory z Ukrajiny, Kuby nebo Kalmycké republiky. Souèástí festivalu byly i dvì módní pøe-
hlídky - africká a pákistánská, kde mohli diváci vidìt zajímavé originální modely. 
Velice zajímavá byla ukázka capoeiry. Jedná se o jakousi 
syntézu tance a bojového umìní, pocházející pùvodnì z Bra-
zílie. V posledních letech vzrùstá její obliba také u nás.
A jaký by to byl festival bez dobrého jídla a pití? Kolem celé 
plochy pro návštìvníky nabízela takøka dvacítka stánkù 
obèerstvení, pøipravované podle originálních receptù 
jednotlivých národù. Ochutnat bylo možné napøíklad 
pákistánské, èínské, romské nebo africké speciality. K tomu 
výborná moldavská vína nebo tradiènìjší místní nápoje v 
restauraci pod stanem. Pro fajnšmekry pak byla pøipravena 
malá èajovna i s vodními dýmkami.V nìkterých stáncích  
pøedvádìli zástupci jednotlivých národù svá specifická 
umìní. Návštìvníci tak mohli zhlédnout napøíklad èínský 
èajový obøad, pletení copánkù nebo kaligrafii. A protože to 
byl festival pro celou rodinu, nezapomnìlo  se ani na dìti. 

Asi nejatraktivnìjší pro nì bylo 
malování na textil. Trièka, 
pomalovaná vlastními vzory, si 
dìti mohly odnést domù. 
Ethnofestu pøálo také poèasí. Po 
tropickém konci srpna pøišlo 
znatelné ochlazení a tak byly 
pøíjemné, skoro jarní teploty. 

Obèerstvení šlo na odbyt  i díky tomu, že se mnozí rozehøáli pøi tanci pod pódiem. 
Osmihodinový maratón hudby a tancù uzavøel opìt  Adam Vážanský, tentokrát v doprovodu 
velvyslance  Pákistánu pana Athara Mahmooda, který o nìkolik dní pozdìji pøijal na 
velvyslanectví zástupce radnice v èele se starostou MÈ Praha 9. Mùžeme se jen tìšit na pøíští 
roèník, který jistì bude opìt propracovanìjší a pøiláká návštìvníky nejen z naší mìstské èásti.

Nové kino na Proseku v Centru volného èasu 

Obèanské sdružení Centrum volného èasu Praha 9 rozvíjí svoji èinnost v 
Praze 9 od poèátku roku 2004. Doposud se vìnovalo pøedevším organi-
zování sportovních soutìží a jiných volnoèasových aktivit pro dìti a 
mládež, mezi oblíbené akce patøí napø. oslavy Dne dìtí, cyklistický zá-
vod Prosecké bikování nebo volejbalový turnaj. Centrum poøádá také 
jednorázové kulturní, spoleèenské a vzdìlávací akce, jsou zde prostory 
pro školení, besedy, semináøe a workshopy, v rámci Centra funguje 
Dìtský klub a v neposlední øadì poskytuje psychologické, terapeutické 
a mediaèní služby ve spolupráci s obèanským sdružením Elio a služby 
pro dìti postižené autismem – ve spolupráci s obèanským sdruže-
ním APLA. 
Od 5. února 2007 rozjíždí Centrum volného èasu kinokavárnu s tra-
dièním názvem Vesmír. Každou støedu od 16 hodin promítáme dìtský 
film a každou støedu od 19.30 film pro dospìlé. Aktuální program 
naleznete vždy na webových stránkách Centra nebo se v Centru 
zastavte a my vám povíme víc. Na únor je pøipraven film Rychlý 

Ethnofest 2007
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Stripes (pøíbìh stateèné zebry), potterovská tetralogie (Harry Potter 14), Vìjíø Lady Winder-
merové (adaptace Wildeova dramatu) a také èeský titul Sklapni a zastøel mì (s Aòou Geisle-
rovou). Vstupné je 50 Kè a obèerstvení možno zakoupit ve zdejší kavárnièce. Centrum volné-
ho èasu sídlí na Proseku, vstup do nìj je z Lovosické ulice u zastávky busu Èeskolipská.

Svatováclavská pou� na Proseku

V poøadí již sedmnáctá Svatováclavská pou� na Proseku pøi-
vítala i letos o víkendu 22. a 23. záøí velké množství úèinkují-
cích a díky krásnému poèasí i velké množství návštìvníkù. V 
sobotu program zaèínal již v 11 hodin. Jako první zahrála 
kapela Dixieboys, poté probìhla lítá bitva Pruského pluku. 

Letošním poutním „té-
matem“ byla totiž památ-
ná bitva u Štìrbohol v ro-
ce 1756, v níž dobyvaèná 
pruská vojska v èele s cí-
saøem Fridrichem I. po-
razila rakouskou obra-
nu Prahy, vedenou Kar-
lem Lotrinským. Ve 
scénce, pøipomínající 
rozhodné okamžiky bit-
vy, se o zábavné slav-
nostní zahájení postarali 
zvolení zástupci naší 
mìstské èásti, kteøí si 
pøipravili krátké diva-
delní scénky. V roliè-
kách jsme mohli vidìt 
poslance Tomáše Kla-
dívka, místostarostku 
Evu Gorèíkovou, radní-
ho a zastupitele Adama 
Vážanského, zastupitelku Janu Jelínkovou, 
tajemníka Úøadu MÈ a další.
Obèany pøivítal starosta Jan Jarolím, který slav-

nostnì pøevzal od královského procesí z vinice Má-chalka vìnec, pøipil všem na zdraví a 
veselení mohlo zaèít. A že se veselilo opravdu hodnì a bylo na co koukat, dokazoval i další 
program. Ještì týž den mohli návštìvníci slyšet hudbu 17. a 18. století v podání skupiny 
Šalimo, zazpívat si s Jaroslavem Uhlíøem jeho filmové a známé hity, zatanèit si u cimbálové 
muziky z Horòácka v podání Kubíkù. 

Prusové (spolu s Rakušáky) se pøipravují k boji. Velitel rakouského oddílu vydává 
poslední rozkazy

Prosecký rychtáø (Tomáš Kladívko)žádá
o audienci u císaøe Fridricha I. Tajemník
úøadu MÈ Praha 9 Leoš Toman vystupu-

je v roli poboèníka.

Fridrich I. - Adam Vážanský
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Pro dìti bylo kromì celodenních her u proseckého kostela a programu v dìtském koutku 
pøipravené také loutkové divadlo. Ani nedìle nenechala návštìvníky odpoèinout. Stejnì jako 
v sobotu se zaèínalo už v 11 hodin a to rovnou od podlahy dechovou muzikou v podání Žiž-
kovanky. Poté pøedvádìli moderní tance èlenové skupiny Fantasy. Po nich na scénu na-
stoupila kapela Šrumec Band a zahrála známé písnièky z dob zlaté éry Semaforu. Jako další 
pøišel na øadu Ivan Hlas a jeho Trio, kteøí rozezpívali a roztanèili vìtšinu publika.

Pro návštìvníky Svatováclavské pouti byl na hlavním proseckém pódiu pøipraven opravdu 
bohatý program, ale to ještì zdaleka nebylo vše. Samotnou pou� také ozdobily dobové a 
nedobové stánky, atrakce, cukrová øemesela, keramika, šperky a mnoho dalších pou�ových 
malièkostí.
Návštìvníkùm se program oèividnì líbil, protože jich pøicházelo stále více a více. Také je totiž 
pøilákala známá kapela Dìda Mládek Illegal Band a jejich skvìlá interpretace písnièek, které 
známe z podání Ivana Mládka. Podveèerem návštìvníky Svatováclavské pouti provedla 
bigbeatová kapela Baba Jaga a o skvìlé jazzové swingové finále se zasloužila Veronika 
Schieblová.

Vinobraní

Se Svatováclavskou poutí je spojeno vinobraní na nedaleké vinici Máchalka. Vinobraním 
vlastnì celá pou� zaèíná - už v pátek se odbývá na vinici tradièní vinaøský rituál, zvaný „zavírá-
ní hory“. V nedìli pak od vinice vyjde prùvod vedený kostýmovanými vinaøskými božstvy v 
èele s bakchem. Prùvod se ubírá Proseckou ulicí vzhùru, kde asi po 300 metrech dorazí na 
staroprosecké námìstí a po pøedání vìnce z révy a hroznù starostovi se pøidá k pou�ovému 
veselí.

Vinice Máchalka se zaèala obnovovat od roku 1996. Snahou vinaøského družstva "Svatý 
Václav" je navázat na slavnou tradici pražského vinohradnictví a vytváøet zároveò i èást 

Po úvodní scénce na téma bitva u Štìrbohol oficiálnì 
zahájil pou� starosta MÈ Praha 9 Jan Jarolím

Pohled do publika

Pro dìti všech vìkových kategorií byly pøipraveny 
rùzné atrakce

...a samozøejmì nechybìly ani pou�ové stánky
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nového životního prostøedí, které bude plnit ozdravnou funkcí ve vztahu èlovìka k pøírodì a 
mìstu a zároveò obnovit historickou zeleò, kterou zde vinice døíve vytváøely.

Na vinici se pìstuje tìchto osm odrùd révy vinné:
Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Muškát moravský (MOPR), Svatovavøinec-
ké, Rulandské modré, Portugal modrý, Chardonnay. 

Sazka aréna

Sazka aréna se nachází na hranici Vysoèan a Libnì. Je to víceúèelová hala, vhodná pro 
poøádání kulturních, hudebních, sportovních akcí. Byla postavena pro mistrovství svìta v 
ledním hokeji 2004.
V Sazka arénì vystoupilo od jejího otevøení v roce 
2004 již mnoho známých hudebních zpìvákù, 
zpìvaèek a kapel, mezi nimiž napøíklad Madonna, 
R.E.M., Phill Collins, Red Hor Chili Peppers, Pearl 
Jam, Christina Aguilera, Gwen Stefani, Bryan Adams 
a další. Ze sportovních akcí se v Sazka arénì konalo 
mistrovství v ledním hokeji 2004. Úvodní zápasy 
hokejové NHL, v sezonì 2008-2009, probìhnou v 
Evropì a zápas mezi New York Rangers a Tampa Bay 
Lightening se uskuteèní právì v Sazka arénì.
Pùvodnì mìla Sazka aréna hostit již hokejové 
mistrovství svìta v roce 2003, ale kvùli nepøed-
pokládaným komplikacím musela hokejová federace 
pøesunout mistrovství do Finska. 
Cena výstavby celé Sazka arény se dostala na èástku 8 
mld Kè. 
Architekty arény jsou Vladimír Vokatý, Martin Vokatý 
a Jiøí Vít.

Pár zajímavostí

} základní kámen byl položen v øíjnu 2002, provoz aréna zahájila v bøeznu 2004 
} obestavìný prostor je srovnatelný s 3 Chrámy sv. Víta, 6 Kongresovými sály v Kon-

gresovém centru Praha nebo s 12 plaveckými stadiony v Podolí 
} støešní konstrukce má prùmìr 135 metrù a hmotnost 1 200 tun 
} obvodový pláš�, vyrobený ze speciálního skla s mikroskopickými vrstvami drahých 

kovù, mìøí 420 metrù 
} koncertní kapacita témìø 19 000 divákù, hokejová kapacita 17 300 divákù 
} více než 40 základních prostorových uspoøádání pódia a hledištì 
} 51 skyboxù, 15 sportboxù, 4 partyboxy a 1 306 klubových sedadel 

 

Ochutnat první víno, ale pøedevším sladký burèák z Máchalky, mohou tedy lidé právì o pouti. 
Opravdové košty však zaèínají až na svatého Martina, kdy se ochutnává víno sklizené v záøí. 
Vinice Máchalka roènì vyprodukuje okolo osmi a pùl tisíce litrù bílého a èerveného vína.

Slavnost zavírání horyStarostovi pøipíjí bakchus, který pøivedl 
na pou� vinaøský prùvod z Máchalky.

Hlavní vstup
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} 3 restaurace, 6 barù, 2 ka-
várny a 26 stánkù se znaèko-
vým rychlým obèerstvením 
} 2 900 míst v restaura-

cích, barech, kavárnách a pro-
vozovnách s rychlým obèer-
stvením 
} výèepní systém schopný 

vytoèit 10 000 nápojù bìhem 
15 minut 
} multimediální videokost-

ka s plochou 136 metrù ètve-
reèních, fascia displej dlouhý 
pøes 300 metrù, 200 plazmo-
vých obrazovek 
} v období bøezen 2004 - 

prosinec 2007 probìhlo v aré-
nì témìø 420 sportovních, 
systém Sazka Ticket již prodal 
pøes 3 miliony vstupenek za 
témìø 1,5 miliardy Kè 
} mistrovství svìta v ledním 

hokeji navštívilo pøes 420 000 
divákù, baráž tenisového Davis 
Cupu témìø 40 000 divákù, koncerty Madonny více než 36 000 divákù a pøedstavení  
muzikálu Mamma Mia! pøes 32 000 divákù 

Sport

Mladé Pragovce se daøilo

Teprve tøetí sezonu se na høišti TJ Praga Praha mùžeme pravidelnì potkávat s malými adepty 
fotbalového umìní. Pomalu listují ve slabikáøi fotbalových základù a postupnì vnikají do tajù 
a zákoutí této nejpopulárnìjší hry. 
Sekretáø oddílu Ing. Milan Lang k tomu øíká: „Pragovce dlouhá léta chybìla mládežnická 
družstva. Tu a tam se objevil dobrý roèník, který tvoøil základ pro jedno družstvo, ale nebyla 
tu kontinuita. Chybìl tu systém, v nìmž by mohli mladí fotbalisté bez problémù pøecházet z 
jedné vìkové kategorie do druhé. Proto jsme poèátkem roku 2005 udìlali nábor pøedevším 
tìch nejmenších, ze kterých vznikly týmy mladší a straší pøípravky. A hlavnì se podaøilo 
sehnat trenéry, kteøí by se tìm špuntùm zaèali vìnovat. A musím podotknout, že na rozdíl od 
mnoha jiných klubù to dìlají ve svém volném èase naprosto zdarma.“„První rok byl tak trochu 
zahøívací,“ vzpomíná Jan Mašek, jeden z trenérù pøípravek. „Všichni jsme se museli nauèit, 
že šesti- nebo sedmiletí kluci se chovají jak pøi tréninku, tak pøi zápasech trochu jinak než 
dospìlí. I pøesto sezona dopadla nad oèekávání dobøe, mužstva se v soutìžích rozhodnì 
neztratila.“Do podzimních soutìží Pražského fotbalového svazu vstoupila mládežnická 
kopaná na Pragovce již se ètyømi týmy. Vedle mladší a starší pøípravky, se objevili i mladší 
žáci a své ambice chtìli potvrdit i dorostenci. Petr Janatka, trenér mladších žákù, si 
pochvaluje zaujetí a bojovnost svých svìøencù: „Chu� a nadšení jim nechybí, mnozí mají i 
nemalý fotbalový talent, ale pøechod na velké høištì byl zpoèátku problém. Hodnì jsme 
museli pracovat i na fyzické kondici.“Právì kombinované družstvo mladších žákù s borci ze 
starší pøípravky zahájilo úspìchy pragováckého mládí v letošní zimì. V prosinci zvítìzilo na 
turnaji o Pohár Mìstské èásti Praha 9, který se konal na novì otevøeném høišti s umìlou 
trávou na Bohemians. Zato starší pøípravce se lepila smùla na paty. Zúèastnila se øady 
turnajù, nìkolikrát mìla medailové pozice na dosah, ale nakonec to byla vždy bramborová 
medaile za 4. místo. Vedle nìkterých individuálních ocenìní si tým nakonec pøece jenom 
pøivezl vytoužený pohár z turnaje v Øíèanech.Naopak mladší pøípravka jako by si v zimì 
pøedplatila místa na stupních vítìzù. Poháry pøivezla napøíklad z halových turnajù z Unionu 
Žižkov, dokonce dvakrát z Praga Cupu, z turnajù Dynama Pankrác a Sparty Krè. Nejvìtší 
radost však mìli asi ti úplnì nejmenší ze svého vítìzství na øíèanském turnaji pro hráèe 
roèníkù 2000 a 2001. „Pro tyhle kluky to bylo jako vyhrát mistrovství svìta. Nìkteøí jsou 
dokonce tak mladí, že teprve èekají na to, až budou moci být oficiálnì zaregistrováni a zahrají 
si opravdové soutìžní utkání. Takže takovýto úspìch je pro nì obrovskou motivací do 

Pohled na interiér Sazka arény pøi turnaji 
Fortuna Víkend Šampionù

141

S
P

O
R

T



do další práce,“ vysvìtluje Viktor Komar, který má tenhle potìr na starosti. Když k tìmto 
úspìchùm pøipoèteme i trofej, kterou pøivezli dorostenci z turnaje Mìstské èásti Praha 7, 
napoèítáme, že sbírka trofejí se za letošní zimu na Pragovce rozšíøila o 9 pohárù!„Vìøím, že 
stejnì dobøe si povedou naši mládežníci i v jarních mistrovských soutìžích,“ hodnotí 
vydaøenou zimu sekretáø Lang a dodává: „Tyhle úspìchy jsou jednak pro kluky obrovským 
povzbuzením, ale je to i dùkaz, že jsme se vydali správnou cestou. Jenom doufám, že se nám 
podaøí zejména ty nejtalentovanìjší udržet, protože už okolo nás krouží hledaèi talentù z 
vìtších oddílù. (Zdroj „Devítka“ 5/2007 - neupraveno)

Sportovní hry MÈ Prahy 9 
Odbor školství a kultury, ÚMÈ Prahy 9 ve spolupráci se SK Sportcentrum DUO Praha 
uspoøádal pro žáky základních škol a gymnázií 15.- 16. kvìtna 2007 sportovní hry ve Sport-
centru Prosek-Litvínovská 500. Poøadatel SK SPORTCENTRUM DUO zajistil rozhodèí 
jednotlivých disciplín, hrací prostory a sportovištì koneèné zpracování výsledkù. Soutìžilo se 
v následujících disciplinách: bìh na 50 m, bìh na 500 m, srážení terèù talíøi, skok daleký, 
malá kopaná, vybíjená, pøetah lanem a in-line bruslení.

Volejbalový turnaj o pohár starosty MÈ Praha 9

V areálu Sportcentrum Prosek  (školní høištì ZŠ, Litvínovská 500) se 17. kvìtna 2007 
uskuteènil volejbalový turnaj amatérské ligy o pohár starosty MÈ Praha 9. Zápas se hrál na 3 
sety. Turnaje se zúèastnilo celkem 16 družstev, pøièemž v každém družstvu musely být 
alespoò dvì ženy. 
Zúèastnìná družstva: Gymnázium Èeskolipská A, Gymnázium Èeskolipská B, Lanové 
centrum, Zastupitelé ÚMÈ Praha 9, Mìstská policie, ZŠ Balabenka, Shell, Úøedníci ÚMÈ 
Praha 9, Sazka Arena, Gymnázium Litomìøická, ELTODO, ZŠ Litvínovská, Finanèní úøad 
Praha 9, SSŠVT Litvínovská, Sokol Prosek A a Sokol Prosek B.

Prezident Èeské republiky ví, kolik má Dan-Gun medailí 

Dne 3. kvìtna zavítal prezident Èeské republiky Vác-
lav Klaus v doprovodu své manželky a dalších hostù 
mezi cvièence z prosecké Školy Taekwon-do Dan-
Gun. Studenti této jedné z nejstarších a nejvìtších škol 
v ÈR, cvièící pod metodickým vedením korejského 
mezinárodního instruktora Hwang-Ho-Yonga, nosi-
tele VIII. danu, pøipravili pro tuto pøíležitost krátkou 
exhibièní ukázku korejského bojového umìní 
sebeobrany taekwon-do ITF. Po krátkém pøivítání a 
pøedstavení školy mohli vážení hosté zhlédnout tech-
nické sestavy, speciální techniky ve výskoku, ilbo mat-
sogi, jaju matsogi, wirok a sebeobra-nu. V prùbìhu 

exhibice hlavní trenér školy Petr 
Poklop pøedstavil taekwon-do ITF a 
seznámil pana prezidenta s úspìchy 
èeského taekwon-da a Èeské národní 
reprezentace, která se vrátila z dub-
nového mistrovství svìta seniorù se 
ziskem 4 zlatých 2 støíbrných a 10 
bronzových medailí. Václav Klaus byl 
ukázkou nadšen a veškeré techniky si 
nechal dopodrobna vysvìtlit. V závì-
ru návštìvy Václav Klaus podìkoval 
národním reprezentantùm ze Školy 

Taekwon-do Dan-Gun Zdeòku Øádkovi a Petru Kutílkovi za reprezentaci naší zemì na 
mezinárodních soutìžích a popøál všem cvièencùm školy mnoho úspìchù v jejich sportovní a 
závodní kariéøe. Celá návštìva ve Škole Dan-Gun byla zakonèena fotografováním a krátkou 
autogramiádou. 

Ukázka bojového umìní

Václav Klaus mezi nejmladšími adepty Taekwon-do
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Fotbal O pohár starosty MÈ Praha 9

Dne 22. srpna 2007 probìhl v TJ ÈKD Kompresory fotbalový turnaj O pohár starosty Prahy 9. 
Dìtské týmy pøijely letos doslova z celého svìta a tak diváci mohli sledovat fotbalová utkání 
mezi Èeskou republikou, Nìmeckem, Anglií, Slovenskem a dalšími. Patronaci nad letošním 
tøetím roèníkem pøevzal bývalý fotbalový reprezentant Ivo Knoflíèek. Pohár za první místo si 
odnesla Slavia Praha, za druhé pak Sparta Praha, na tøetím místì se umístil FC Brno. Ceny 
pøedávali zástupci Prahy 9 a Prahy 18, a tak dìtem blahopøáli starostové Ivan Kabický a Jan 
Jarolím, senátor Pavel Pavlata, poslanec Tomáš Kladívko a radní MÈ Praha 9 Adam 
Vážanský.

Malá kopaná ve Vysoèanech

Není žádným tajemstvím, že již nìkolik let pùsobí ve Vysoèanech oddíl futsalu (malé kopané) 
SELP Sokol Vysoèany, který zažívá poslední roky velké sportovní úspìchy. V loòské sezónì 
snažení vysoèanských futsalistù vyústilo postupem seniorského A týmu do nejvyšší soutìže v 
ÈR, což je 1. celostátní liga. Nìkteré jeho zápasy budete moci sledovat na televizním kanálu 
ÈT4 sport. Nemalé úspìchy zaznamenali ve Vysoèanech i v práci s mládeží, èímž je klub ve 
futsalovém svìtì proslulý. V kategorii U16 a U18 vybojovaly týmy 1. místo ve 2. juniorské lize a 
od podzimu si tak zahrají nejvyšší soutìž v ÈR, kterou je 1. liga. Tým U14 skonèil na 
mistrovství krajù ÈR na 5. místì a tým hráèù U10 na krásném 2. místì. Dalším velikým 
úspìchem je zaøazení nìkterých našich hráèù do reprezentaèních výbìrù ÈR (Michal 
Holeèek, Matìj Kracman, Jiøí Brychta U21 a David Šturma U19).
Jelikož chce být vysoèanský celek úspìšný i v nadcházející sezónì, bude od záøí nabírat nové 
hráèe narozené v letech 1989 - 1994 a 1996 - 2002. Trénuje se v Novoškolské ulici na umìlé 
trávì 3. generace.  (Zdroj „Devítka“ 10/2007)

Zdravotnictví a sociální péèe

Zákon o sociálních službách 

Dne 1. ledna nabyl úèinnosti zákon è. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a nìkolik jeho 
provádìcích pøedpisù. Nový zákon mìní od základù systém financování sociálních služeb a 
významnì zasáhne do výkonu veøejné správy v tomto sektoru na úrovni krajù a obcí. Hlavním 
cílem zákona je vytvoøení podmínek pro uspokojování pøirozených potøeb lidí, a to formou 
podpory a pomoci pøi zvládání péèe o vlastní osobu, v sobìstaènosti nezbytné pro 
plnohodnotný život.
Novou legislativní úpravu systému sociální péèe vyžadovala odborná veøejnost i sami 
uživatelé služeb delší dobu. Stávající právní pøedpisy z konce 80. let nestaèily reagovat na 
bouølivé zmìny, kterými tato oblast v posledních letech prošla.  Základní zmìna se týká 
financování systému. Až dosud byly hlavním zdrojem rùzné typy dotací z veøejných rozpoètù, 
z nejznámìjších lze jmenovat napø. pøíspìvky „na lùžko“, výkon zøizovatelské funkce èi 
grantové programy pro nestátní neziskové organizace. Od pøíštího roku se stávají nositelem 
rozhodujícího objemu finanèních prostøedkù sami uživatelé, a to prostøednictvím tzv. 
pøíspìvku na péèi (§ 7 zákona). Navržený zákon poèítá i nadále s existencí urèitého dotaèního 
systému, ten však bude plnit pouze doplòkovou funkci.

Radnice zahájila postup proti bezdomovcùm 

Radnice Prahy 9 se vìnuje bezdomovecké problematice prùbìžnì ve spolupráci s mìstskou 
policií jsou vytipované lokality pravidelnì kontrolovány, ale soubìžnì se snaží potøebným 
pomoci a spojit je s humanitárními organizacemi. V rámci ochrany poctivých nájemníkù 
obecních bytù bude od nynìjška ale pozornost zamìøena i na zneužívání obecních sklepù èi 
pùd. 
Ve spolupráci s mìstskou policií a správní firmou probìhla na zaèátku prosince první z akcí, 
kdy byla problematická místa v obecních domech zkontrolována, pøípadní bezdomovci 
prolustrováni a pøítomný zástupce radnice pro prevenci jim nabídl pomoc. Radnice totiž 
nechce postupovat jen represivnì. Akce se zamìøila na obecní byty  mìstská policie ale prù-
bìžnì kontroluje a monitoruje i další vytipované lokality v Praze 9, tøeba bývalé zahrádkáøské 
kolonie nebo opuštìné tovární komplexy ve Vysoèanech. Pod dohledem starosty, radního 
odpovìdného za bezpeènost, øeditele místních strážníkù byla následnì akce shledána jako 
úspìšná, a to i pøes to, že pøíznivé prosincové poèasí problém bezdomovcù neeskalovalo. 
Radnice Prahy 9 dál chce pokraèovat v kontrolách a systémovì hlídat dodržování poøádku ve 
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sklepech a pùdách v problematických lokalitách.
Pomoc pro bezdomovce.Pokud se èlovìk tìžkou 
životní situací ocitne na ulici, bude mít možnost získat 
malý byt. Takový èlovìk ovšem musí mít v obèanském 
prùkaze trvalé bydlištì v Praze 9 a doložit, že je trvale 
zamìstnaný. Pak mùže požádat o malý byt.  Radnice 
totiž trvá na tom, aby èlovìk, který žádá o byt, mìl na 
nájemné. Samozøejmì nesmí mít dluhy a musí být na 
nìm vidìt, že fakt, že nemá byt, je pøechodným 
obdobím a on dìlá reálné kroky k nápravì své situace. 
Na radnici má èlovìk v takové situaci dle vyjádøení 
místostarostky Gorèíkové dveøe otevøeny.

Pomoc pøi startu do života 
Radnice a její odbor sociální podpory nabízejí pomoc 
dìtem, které opouštìjí dìtský domov a nemají jasno v 
tom, kam pùjdou dál. Speciální ubytovna pro mladé 
obyvatele Prahy 9, kteøí právì opustili dìtský domov, 
má již první dva nájemníky. Jedná se o dva 
devatenáctileté chlapce, kteøí pøed nedávnem opustili 
dìtský domov a nyní se pøipravují na svùj start do 
skuteèného života.

Centrum Na Zaèátku poradí 

Dne 12. února 2007 bylo otevøeno poradenské 
centrum Na Zaèátku. V jeho rámci bude provozována 
obèanská poradna pro obèany Prahy 9. 
Poradna bude poskytovat konzultace klientùm v 
návštìvních hodinách ve støedu v 9 - 17 hodin a ve ètvrtek mezi 13. a 17. hodinou. „Služby 
obèanské poradny jsou bezplatné, nezávislé a diskrétní,“ øíká František Zimmel z 
poradenského centra Na Zaèátku. Podle nìj se klienti mohou na poradnu obracet s problémy 
z rozlièných oblastí, jako je bydlení, rodina a mezilidské vztahy, pracovnìprávní vztahy, 
sociální oblast, majetkoprávní vztahy èi právní ochrana a další. Poradenské centrum Na 
Zaèátku je èlenem Asociace obèanských poraden, ve které je slouèeno skoro 40 poraden. Ty 
se podílejí na rozlièných projektech, jejichž hlavním cílem je ochrana obèanù pøed neznalostí 
práv a zákonù èi ochrana spotøebitelù. Poradny také upozoròují pøíslušné státní a místní 
orgány na nedostatky legislativy a na neøešené problémy obèanù ve snaze ovlivnit vývoj 
politiky a sociálních služeb.
Souèástí nedávno otevøeného poradenského centra Na Zaèátku jsou vzdìlávací a poradenské 
programy pro všechny, kdo jsou na zaèátku pøi hledání a plánování profesního uplatnìní. 
Služby jsou bezplatné díky podpoøe z Evropského 
sociálního fondu.
Dùležité je umìt se zorientovat. Na pracovním trhu je 
množství volných míst a zároveò je mnoho lidí, kteøí 
práci hledají. Poradenské centrum Na Zaèátku pomá-
há lidem najít práci. Vzdìlávací a poradenské služby 
rozvíjejí dovednosti pøi hledání zamìstnání, jako je 
sebeprezentace, komunikace a tvoøivost. Úèastníci 
mají možnost formou praktického nácviku se pøipravit 
na výbìrové øízení nebo se seznámit s dùležitými pra-
covnìprávními pøedpisy. Odborní pracovníci pora-
denského centra též pomáhají s výbìrem povolání a 
plánováním profesní kariéry. V nabídce centra jsou též 
nìkteré rekvalifikaèní kurzy. Bezplatné služby jsou ur-
èeny všem, kteøí se ocitli na zaèátku pøi uplatnìní na 
trhu práce. Nejèastìjšími klienty jsou absolventi škol 
nebo rodièe vracející se do práce po období péèe o dìti. 
Pro využití nabízených služeb je tøeba registrace na 
úøadu práce jako uchazeè nebo zájemce o zamìstnání. Jako zájemce o zamìstnání se na kte-
rémkoli úøadu práce mùže registrovat každý, kdo chce najít nebo zmìnit práci.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpoètem Èeské republiky.
 Kontakt: Staromlýnská 577/4, Praha 9-Vysoèany

Strážník mìstské policie vybízí bezdomovce 
k opuštìní sklepa, ve kterém se zabydlil

Kurz komunikace 2007
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Komunitní plánování -  Plánujte pro budoucí Prahu 9

Dnem 1. ledna 2007 nabývá úèinnosti 
zákon o sociálních službách 

Hlavním cílem zákona je vytvoøení podmínek pro uspokojování pøirozených potøeb lidí a to 
formou podpory a pomoci pøi zvládání péèe o vlastní osobu, v sobìstaènosti nezbytné pro 
plnohodnotný život.
Obec je pøirozeným sociálním prostøedím. Obcím i krajùm ukládá zákon povinnost zajiš�ovat 
dostupnost informací o možnostech a zpùsobech poskytování sociálních služeb a zprostøed-
kovat kontakt mezi uživateli a poskytovateli služeb. Budou moci využívat informaèního systé-
mu spravovaného Ministerstvem práce a sociálních vìcí. Kraje a obce budou vytváøet pod-
mínky pro poskytování sociálních služeb na svém území a budou ve vzájemné spolupráci 
vytváøet støednìdobé plány poskytování sociálních služeb. Základem plánování sociálních 
služeb je spolupráce zadavatelù (obcí, krajù) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednot-
livými organizacemi). Spoleèným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. 
Pro úspìšnost plánování je zapotøebí podpora ze strany politické reprezentace, a to jak pøi 
zahajování plánování, tak i v jeho prùbìhu a pøi uskuteèòování reálných èinností smìøujících 
k rozšíøení nabídky služeb, zvyšování jejich efektivity a spolupráci rùzných subjektù pøi za-
jiš�ování potøebných služeb. (zdroj MPSV) 
Podílejte se na dìní v mìstské èásti! Máte nápady, èas a chu� spoluvytváøet podobu a nabídku 
sociálních služeb? Zapojte se do komunitního plánování v naší mìstské èásti jako zástupci 
veøejnosti se svými pøipomínkami a návrhy jejich øešení nebo aktivní èlenové pracovních 
skupin. 
Byly vytvoøeny tyto pracovní skupiny: 
§ Rodiny s dìtmi a mládeží 
§ Senioøi 
§ Osoby se zdravotním postižením 
§ Národnostní menšiny 
§ Osoby ohrožené sociální vylouèením 
§ Skupina pro prevenci. 
Pro úspìšnost plánování je zapotøebí podpora ze strany politické reprezentace a to jak pøi 
zahajování plánování, tak i v jeho prùbìhu a pøi uskuteèòování reálných èinností smìøující k 
rozšíøení nabídky služeb, zvyšování jejich efektivity a spolupráci rùzných subjektù pøi za-
jiš�ování potøebných služeb. 

Co mùže pøinést komunitní plánování 
mìstské èásti a jejím obèanùm

Radnice MÈ Praha 9 se programovým prohlášením Rady MÈ pro volební období 
2006  2010 zavázala mimo jiné k tomu, že bude podporovat vzájemnou komunikaci mezi 
obèany a samosprávnou  obèan má rozhodovat i po volbách -  a dále k podpoøe komunitního 
plánování jako zvýšení podílu obèanù na rozhodovacím procesu. 
Co tedy mùže pøinést komunitní plánování tìm, co se na nìm podílejí? Obèanùm a 
uživatelùm sociálních služeb pøedevším možnost svobodnì se podílet a úèastnit na 
rozhodování o dùležitých otázkách života v obci. Pøi setkávání lidí a organizací dochází 
propojení jednotlivých oblastí spoleèenského života, z toho pak vznikají vzájemná pomoc a 
spolupráce. Ne zøídka se stává, že díky setkání v pracovních skupinách se lidé dovídají o 
existenci služeb, které potøebují oni nebo jejich blízcí a které dosud neznali. Dochází k 
pøedávání informací nebo navazování pøátelských vztahù s lidmi podobnì zamìøenými èi ve 
stejné životní situaci. Mohou si tak pomáhat radou èi jinak. Ti, co služby nabízejí, mohou lépe 
reagovat na to, co lidé skuteènì potøebují. Svým zapojením také dávají o sobì vìdìt tìm, co 
jejich pomoc potøebují èi finanènì podporují.
Pro Radnici pak pøináší komunitní práce pøehled o tom, co se v obci dìje, co je dobré, co je 
naopak potøeba zmìnit èi zlepšit. To pak znamená spokojeného obèana, který má možnost 
ovlivòovat dìní v místì, kde je doma.

Øídící skupina komunitního plánování sociálních služeb

Za radnici - Mgr. Eva Gorèíková, garantka procesu 
Za sociální odbor - Mgr. Michaela Žáèková
Za poskytovatele sociálních služeb 
Za skupinu rodiny s dìtmi a mládeží: Mgr. Mariana Koláèková, Azylový dùm pro matky s 
dìtmi 
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Za skupinu zdravotnì postižení: Mgr. Magdaléna Musilová, Centrum pro zdravotnì 
postižené 
Za skupinu senioøi: Mgr. Pavla Bárová, Støedisko sociálních služeb
Za skupinu osoby ohrožené sociálním vylouèením: Tomáš Klíma, Dis. 
Za uživatele sociálních služeb
Za skupinu rodiny s dìtmi a mládeží: Mgr. Eliška Kasinová 
Za skupinu zdravotnì postižení: Lucie Jonová 
Za skupinu senioøi: Ing. Jaroslav Veber
Za skupinu osoby ohrožené sociálním vylouèením: bez zástupce 
koordinátorka kpss: Bc. Vlaïka Vokurková Košková 

Organizaèní struktura plánování sociálních služeb v Praze 9

Veøejné setkání s obèany

Dne 11. 9. 2006 se na Poliklinice Prosek uskuteènilo první veøejné setkání obèanù. Úvodní 
slovo pronesl místostarosta ing. arch. Jaroslav Tomšù, který pøítomné ujistil v tom, že se 
radnice pøihlásila k principùm komunitního plánování a je otevøena dialogu s veøejností. 
Pøítomna byla také Mgr. Eva Gorèíková, radní a garantka KPSS a Mgr. Michaela Žáèková, 
vedoucí sociálního odboru, která je zodpovìdná za organizaci celého projektu. 
Koordinátorka komunitního plánování Vlaïka Vokurková pøítomné seznámila s tím, co se 
zatím na naší mìstské èásti v komunitním plánování podaøilo uskuteènit a co nás v následu-
jícím období èeká na cestì ke komunitnímu plánu. 
Zúèastnilo se 70 obèanù a dále pak poskytovatelé sociálních služeb, kteøí dále pracovali ve 
skupinách: senioøi, osoby se zdravotním handicapem, rodiny s dìtmi a mládeží, národnostní 
menšiny a osoby ohrožené sociálním vylouèením. 
Všichni zúèastnìni byli pøizváni k úèasti na tvorbì komunitního plánu, zájemci na sebe 
pøedali kontakty. Do mìsíce budou svolány první pracovní skupiny.
Zveme tímto k zapojení do komunitního plánování i další obèany a poskytovatele, kteøí  na 
veøejném setkání nebyli. Dìkujeme všem, kteøí mají zájem se podílet na dìní ve své obci. 

ZASTUPITELSTVO MÈ PRAHA 9
politické projednávání a schvalování

RADA MÌSTSKÉ ÈÁSTI
projednávání a schvalování

SOCIÁLNÍ ODBOR - SOCIÁLNÌ ZDRAVOTNÍ 
KOMISE

- pøíprava materiálù pro Radu a Zastupitelstvo
- pøipomínkování a stanoviska

- konzultace

ØÍDÍCÍ SKUPINA
zpracovává výstupy z pracovních skupin, 

zaujímá stanoviska, pøedkládá návrhy do Rady
a celý proces øídí

PRACOVNÍ SKUPINY
- Senioøi

- Zdravotnì postižení
- Rodiny s dìtmi a mládeží

- Osoby ohrožené sociálním vylouèením
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Pøipomínky a námìty obèanù

1. bezpeènost, kriminalita, dopravní situace….
problémové lokality Hrdloøezy, Nové Vysoèany - zvýšená kriminalita, špína
Nejsou vidìt pochùzkáøi  - Nové Vysoèany, Hrdloøezy, Klíèov
Nádraží Vysoèany - neèistota, nebezpeèí, chybí odpadkové koše
Rušení noèního klidu hotel DUO
Rušení noèního klidu „Na Královce“ - otevøená okna, do rána opilci, po sídlišti se to 

rozléhá….
Vìtší bezpeènost silnièního provozu
Nebezpeèná køižovatka u garáží Klíèov  - Èakovická  Klíèovská
Chybí zpomalovací práh pøed MŠ Veltruská 
Nebezpeèný pøechod na Vysoèanské  u st. Prosek, podchody nefungují, pøechod je 
pøemístìný na nevhodné místo….
Nebezpeèný pøechod stanice „Sídlištì Prosek“ špatnì nastavený pøechod, krátce 
zelená, nedá se pøejít s koèárkem a dítìtem na duhou stranu, nebezpeèné
Na ulici Sokolovská nejsou semafory od Polikliniky Clinicum - nebezpeèné 
Pøechod se strážníkem z Hospodáøské komory ve Freyovì ulici - nebezpeèné 
Málo parkovacích míst pro zdravotnì postižené 
Málo parkovacích míst obecnì, chybí podzemní garáže
Autobus z Vysoèanské k poliklinice není - nároèné pro zdravotnì postižené
Doprava dìtí do ZŠ Univerzum a gymnasium Èeskolipská z oblasti Klíèova  a Krocínky 
je komplikovaná - MHD není, na kole nebezpeèné
Bezbariérovost, nízkoprahové autobusy jezdí málo 
Bezbariérovost  pošta, obchody, chodníky - není dobrá situace 

2. životní prostøedí
Nepøimìøená zástavba - ubývá zelenì 
Kácení stromù bez informování obèanù
Chybí vìtší údržba zelenì
V parcích chybí zdroje vody - pití, mytí, toalety 
Více lavièek, košù
Škoda vykácených stromù v Jablonecké ulici 
Údržba parku Pøátelství - bezdomovci, špína…. 
Úprava cesty a chodníkù v okolí MŠ U vysoèanského pivovaru - bezpeènost
Zachování parku na námìstí OSN a jeho údržba
Zachování Vyhlídky jako odpoèinkové zóny
Více zelených ploch k odpoèinku

3. èistota mìsta
Chování pejskaøù, zneèiš�ování okolí, hlavnì dìtských høiš�, parkù, chodníkù 
Pejskaøi - volné pobíhání psù 
Chybí sáèky na psí exkrementy…
Vìtší údržba parkù, veøejných míst
Naproti SPŠ na Proseku - studenti, kouøí, nedopalky, odpadky
Nádraží Vysoèany - neèistota, nebezpeèí, chybí odpadkové koše

4. práce radnice, Devítka, pozitivní ohlasy: 
Všeobecnì je vidìt, že radnice dìlá vše pro to, aby Praha 9 vypadala „k svìtu a dobøe se 
tu žilo“
Hodnì se zlepšilo, opravilo, obnovilo, Vysoèany se velmi zlepšily
Chvála peèovatelské služby
Podìkování Mgr. Gorèíkové za dotazníkovou akci - opakovanì
Dobrá spolupráce se sociálním odborem
Chválí dotazníkovou akci jako vhodnou aktivitu MÈ….
Chvála zdravotního personálu v Domovì seniorù

negativní ohlasy: 
K osobám starším 80 let by mìli docházet na pravidelnou návštìvu sociální pracovníci 
a zjiš�ovat jejich potøeby - nemají informace, neví si rady
Chybí mateøské školy
Vìtší nabídka pro využití volného èasu nebo lepší informovanost o aktivitách
Vìtší reklama na akce (letní kino)
Uvítali by možnost vìtšího zapojení obèanù do rozhodování mìsta
Zlepšit údržbu obecních domù
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Špatná distribuce Devítky
Zlepšit Devítku a www stránky Prahy 9 - nepøehledné, špatnì použitelné
Malá informovanost pro seniory, když zùstanou sami - vyèlenit èást Devítky pro se-
niory a vùbec nabídku sociálních služeb
Špatná nebo nedostateèná propagace akcí napø. V Podviní 

5. dìtská høištì, cyklostezky 
Chybí oplocení dìtských høiš�
Zrušeno høištì v Lovosické bez náhrady
Obnova høištì na rozhraní Na Krocínce a Pod Krocínkou
Údržba stávajících høiš�
Høištì Lovosická  Kytlická špatný stav
Stezky pro cyklisty

6. Dùm s peèovatelskou službou Novovysoèanská - pøipomínky obyvatel 
DPS
Nechodí pochùzkáøi
Uèilištì naproti DPS - nepoøádek, hází odpadky do zahrady DPS
Hluk, špína, zvýšená kriminalita, strach chodit veèer sami
Je tam rockový klub - hluk (Modrá opice)
Zahrádkáøské kolonie  les na Balkánì - lidé se cítí ohroženi
Chybí tam chodníky
Pøeplnìné popelnice - nepoøádek 
Kanál na zastávce pøed DPS  když prší - ohrožují auta chodce …
Hrdloøezy a Nové Vysoèany jsou zanedbávanou èástí 

7. zdravotnictví
Injekèní støíkaèky  - zneèištìné okolí, nebezpeèí infekce
Chybí pohotovostní lékárna 

HARFICA - nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež 

Již šestým rokem se dìti a mladí lidé z mìstské èásti Prahy 9 schází v prostorách klubu Har-
fica, aby zde trávili svùj volný èas. Nízkoprahový klub vznikl v dubnu roku 2000 pøi oddìlení 
sociální prevence Úøadu mìstské èásti Prahy 9. Od ledna 2006 patøí klub pod odbor sociální a 
státní sociální podpory. 
Adresa klubu Harfica: Harrachovská 422/2, Praha 9 - 
Prosek
Vedoucí: Mgr. Kateøina Ehlenová

Nabídka nízkoprahového klubu svou 
povahou nejvíce oslovuje dìti ve vìku 
od 8 do 21 let, ohrožené zvyšujícím se 

výskytem spoleèensky nežádoucích jevù. Návštìvníci klubu mohou v otevírací dobì kdykoliv 
pøijít a odejít, nezapisují se po zpùsobu kurzù, za služby klubu neplatí.  Jediným 
požadavkem je dodržování klubových pravidel, která návštìvníkùm dávají mantinely v jejich 
chování k ostatním návštìvníkùm, k pracovníkùm klubu a ke klubovému vybavení.
Vedle skupinové práce je naším cílem vìnovat se dìtem také individuálnì - preferujeme tedy 
menší poèet dìtí a intenzivní práci s nimi.

Brigáda pøed táborem - Sepekov, rekreaèní
zaøízení MÈ Praha 9

Svatováclavská pou� - stánek Harficy na výrobu rùží 
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Aktuální nabídka 
nízkoprahového klubu Harfica:

Douèování (preference žákù 1. stupnì)  možnost pøípravy na 
vyuèování, psaní referátù na PC s využitím informací s 
internetu, možná je pøímá spolupráce s uèiteli problémových 
žákù.

Poradenství pro mladé v psychosociální nouzi  - pomoc 
pøi výbìru brigády èi zamìstnání, k této pøíležitosti 
poskytnutí telefonu a internetu.
Volnoèasové aktivity uvnitø klubu - spoleèenské a stolní 
hry, ping pong, šipky, fotbálek, kuleèník, hudba, 
výtvarná èinnost, práce s PC velkoplošná projekce, apod.
Volnoèasové aktivity mimo vnitøní prostory - sportovní 
aktivity  fotbal a jiné míèové hry na zahradì klubu, v 
pronajaté tìlocviènì nebo na nedalekém høišti.
Soutìž  hra pro pravidelné návštìvníky klubu  Cesta za 
splnìným pøáním …..  jde o každodenní vystupování 
jednotlivcù v klubu, o to jak se chovají k sobì navzájem i k 
pracovníkùm klubu, jak mezi sebou komunikují, jak si 
pomáhají, hodnotí se dodržování vnitøních pravidel 
klubu, soutìže, hry, jak se zapojují do jednotlivých 
èinností, apod.
Akce typu oslavy Velikonoc, pálení èarodìjnic, Dne  
Rómù, Dne dìtí, apod.
Jednodenní výlety do okolí Prahy.
Návštìvy bazénù, filmových a divadelních 
pøedstavení, festivalù.
Prázdninové nìkolikadenní výjezdy.

Pokud návštìvníky klubu nabídka nezaujme, mají 
možnost jen tak posedìt a popovídat si mezi sebou 
nebo s pracovníky klubu, nabídnout si èas nebo kávu 
v prostorách kuchynì si mohou z vlastních potravin 
uvaøit.

n

n

n

n

n

n

n

n

Jarní prázdniny v klubu - výuka na bubínky 
a rytmické hudební nástroje 
spolu se souborem Marimba

Oslava narozenin v klubu - Lucka Olahová -
pátnáctiny

Letní tábor 2007 - výlet na Zvíkov

Fotbalový turnaj PRAGA 2007, který hráèi Harficy 
vyhráli a porazili v nìm pány radní, 

ta�ky z Knoflíku a sdružení fotrù.
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