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Výbìr významných událostí roku 2008 
v Èeské republice

LEDEN

1. 1. 2008 Od 1. ledna se zcela zmìnil systém financování zdravotnictví. Lidé novì platí 
poplatek za návštìvu lékaøe, pohotovost, pøiplácí si v lékárnách i za pobyt 
v nemocnici.
ZA CO SE PLATÍ: 
30 korun u lékaøe - Od Nového roku se platí za každou návštìvu u praktického 
lékaøe, dìtského lékaøe, všech ambulantních specialistù, klinického 
psychologa a klinického logopeda, pokud vám dotyèný provede vyšetøení. 
30 korun za recept - V lékárnì zaplatíte 30 korun za položku na receptu, 
pøièemž na jeden recept mùže lékaø napsat maximálnì dvì položky. Pøedepsat 
však mùže více balení jednoho léku.
60 korun za den v nemocnici: Tato èástka se bude platit za den pobytu v ne-
mocnicích, dìtských léèebnách a ozdravovnách. Zpoplatnìn bude také pobyt 
v lázních.
90 korun za pohotovost - Platit se bude za návštìvu pohotovosti vèetnì té zub-
ní v sobotu, v nedìli, ve svátek a v pracovních dnech od 17 do 7 hodin, u zubaøe - 
bude se platit za první ošetøení. 
KDO NEMUSÍ PLATIT ŽÁDNÉ POPLATKY:
u  lidé v hmotné nouzi, kteøí mají potvrzení od obecního úøadu
u dìti v dìtských domovech nebo v ústavech
u  obèané, kterým soud naøídil ochrannou léèbu
Ministerstvo stanovilo pìtitisícovou hranici, po jejímž pøekroèení už pacienti 
poplatky platit nebudou. Chce tak ochránit chronicky nemocné, kteøí berou 
spoustu lékù a chodí èasto k lékaøi.
OCHRANNÝ LIMIT - Do limitu se budou zapoèítávat poplatky u lékaøe a 
poplatky za recepty. Zapoèítávat se budou také doplatky na léky, které zèásti 
hradí pojiš�ovna. Ale doplatky se budou poèítat jen ve výši nejlevnìjšího léku, 
který je na danou nemoc na trhu. 
Antikoncepce se do limitu poèítat nebude.

2. 1. 2008 Eurozóna má od úterý patnáct èlenù. Po Slovinsku, které se k ze-
mím platícím eurem pøidalo pøed rokem, se klub rozšíøil o další 
dva èleny - Maltu a Kypr. Eurem tak platí už na 318 milionù 
obyvatel EU.

4. 2. 2008 Úvodní klání v boji o Bílý dùm vyhráli demokrat Barack Obama 
a republikán Mike Huckabee. Zvítìzili ve stranických nominaè-
ních soubojích v Iowì. Obama porazil oba nejvìtší rivaly - Johna 
Edwardse i favorizovanou Hillary Clintonovou. V pøípadì zvolení 
by se stal prvním èernošským prezidentem USA.

6. 1. 2008 Lukáš Bauer potvrdil svoji vynikající formu a vyhrál bìžkaøský 
seriál Tour de Ski. Druhý byl Nìmec René Sommerfeldt, tøetí Ital 
Giorgio Di Centa.

17. 1. 2008 Kellnerova PPF Group se spojila s Generali. Italská firma bude 
v novì vzniklém podniku Generali PPF Holding držet 51 procent. Ge-
nerali se prostøednictvím Kellnerova impéria spojí s Èeskou pojiš�ov-
nou a vytvoøí jednu z nejsilnìjších pojiš�ovacích skupin v regionu 
støední a východní Evropy.

24. 1. 2008 Krasobruslaø Tomáš Verner je mistrem Evropy! Na šampionátu v Zá-
høebu vedl už po krátkém programu, triumf potvrdil ve volné jízdì. 
Jednadvacetiletý reprezentant navázal na zlatou medaili Petra Barny 
z roku 1992. Druhý skonèil Stéphan Lambiel ze Švýcarska, tøetí je ob-
hájce titulu Brian Joubert z Francie.

31. 1. 2008 Ústavní soud dnes zamítl návrh poslancù ÈSSD a KSÈM na zrušení 
èásti vládní reformy veøejných financí. Zmìny zakotvené ve vládním 
reformním balíku veøejných financí tak nadále platí. Levicoví poslanci 
chtìli v první èásti rozdìleného návrhu zrušit zákony upravující danì.

Lukáš Bauer

Tomáš Verner
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15. 2. 2008 Václav Klaus slaví vítìzství v prezident-
ských volbách. Køeslo hlavy státu mu už po-
druhé na pìt let svìøilo svými hlasy 141 
èlenù parlamentu. Bezprostøednì po konci 
3. kola druhé volby už ve Španìlském sále 
pøijímal gratulace. Mezi prvními mu blaho-
pøála jeho manželka Livia.
V projevu po oficiálním oznámení výsledku 
pak Klaus podìkoval za dùvìru a za hlasy a 
slíbil, že dùvìru nezklame. "Oceòuji i dneš-
ní dùstojný prùbìh," øekl Klaus. "Všichni 
jsme se pouèili z minulého týdne," dodal.
Klaus ujistil, že oba jeho kandidátské 
projevy platí. "Je tøeba, abychom tuto volbu mìli za sebou a dívali se dopøedu. 
Rozpolcenost na politické scénì, které jsme byli svìdky, se nesmí stát brzdou," 
pokraèoval Klaus. 
"Budu prezidentem všech obèanù ÈR a prezidentem všech vás," slíbil. Tento 
výrok pronesl i po zvolení pøed pìti lety.

17. 2. 2008 Na mapì Evropy se objevil nový 
stát. Kosovo jednostrannì vyhlá-
silo nezávislost na Srbsku. Bìle-
hrad odtržení provincie odsoudil. 
Dva tisíce Srbù napadly kameny 
ambasádu USA a ve ètvrtek vyjád-
øí svùj nesouhlas na masové de-
monstraci. Rusko ještì veèer svo-
lalo zasedání Rady bezpeènosti 
OSN.

21. 2. 2008 Heparinový vrah Zelenka byl odsouzen na doživotí. Krajský 
soud v Hradci Králové uznal Petra Zelenku vinným z vražd 
v havlíèkobrodské nemocnici. Soudce ho za sedm vražd  he-
parinem a deset pokusù o vraždu poslal na doživotí do vìz-
nice se zvýšenou ostrahou. Zároveò mu naøídil zaplatit té-
mìø tøímilionové odškodné. Zelenka se hned odvolal.

25. 2. 2008 Písnièkáøka Markéta Irglová a irský muzikant Glen 
Hansard získali Oscara za nejlepší píseò díky baladì Falling 
Slowly. Filmem roku se stal krimi thriller Tahle zemì není 
pro starý.

4. 3. 2008 Lukáš Bauer se definitivnì stal vítìzem Svìtového poháru v 
bìhu na lyžích! Rozhodlo se o tom dnes v norském 
Drammenu, kam se do støedeèního sprintu nepøihlásil 
jediný Bauerùv konkurent v boji o prvenství, Nìmec René 
Sommerfeldt. Bauer je tak historicky prvním èeským 
bìžcem na lyžích, který SP vyhrál.

8. 3. 2008 Rychlobruslaøka Martina Sáblíková obhájila v Naganu titul 
mistrynì svìta na trati 5000 metrù! Èeská závodnice tak 
potvrdila, že na této trati nemá už více než rok konkurenci. 
V závodì se jako jediná dostala pod sedm minut, èasem 
6:58,22 pokoøila osm let starý rekord dráhy. 

10. 3. 2008 Ve vìku 88 let zemøel Radovan Lukavský. Smrt herce, který 
poslední tøi týdny ležel v pražské vinohradské nemocnici, 
potvrdil iDNES.cz mluvèí èinohry Národního divadla To-
máš Stanìk.

14. 3. 2008 Dìlníci našli v takzvaném poštovním tunelu na železnièním nádraží v Bøeclavi 
71 pytlù nedoruèené pošty. Pošta odpoledne upøesnila, že obsahují desetitisíce 
dopisù odeslaných v letech 2001 až 2006 ze zahranièí do Èeské republiky. 
Pøesný poèet pošta zatím nezná.

17. 3. 2008 Na jihu Afghánistánu zemøeli pøi útoku sebevraha èeský voják, dva Dánové 
a tlumoèník. Èech je ze speciální jednotky vojenské policie SOG, zjistila MF 
DNES. Atentát se stal ve mìstì Girišk v jihoafghánské provincii Hílmand. 

Václav Klaus

Hashim Thaci
kosovský premiér

Glen Hansard a Markéta Irglová

Martina Sáblíková
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20. 3. 2008 Sníh ochromil dálnici D1. Kolem stého kilometru dopoledne 
havarovalo pøes sto aut a kamionù. Provoz na spojnici Prahy 
a Brna se zastavil v obou smìrech, kolony na dálnici doèasnì 
uvìznily na dvacet tisíc lidí.

25.3. 2008 Nizozemský Heineken kupuje ústeckou firmu Drinks Union. 
Oznámil to na svých internetových stránkách. V Èesku už 
vlastní Starobrno a Krušovice. Cenu transakce, kterou musí 
ještì schválit antimonopolní úøad, nesdìlil. Podle døívìjších 
informací MF DNES si na námluvy musel pøichystat zhruba 
pùl miliardy Kè.

1. 4. 2008 Šéf lidovcù Jiøí Èunek se vrací do køesla vicepremiéra a mi-
nistra pro místní rozvoj. Opustil ho pøed pìti mìsíci kvùli ob-
vinìní z korupce. Prezident ho znovu jmenuje ve støedu. Mi-
nistr Karel Schwarzenberg souhlasil s podmínkou, že Èunko-
vy majetkové pomìry prozkoumá auditorská firma.

2. 4. 2008 Èeské dráhy zaplatí první pokutu za zpoždìné vlaky. 
S Olomouckým krajem se dohodly na sankci 2,6 mi-
lionu korun za více než sto spojù, které loni v re-
gionu nedojely vèas. Kraj pùvodnì žádal víc než 
dvojnásobnou èástku. Nakonec uznal, že za nìkterá 
zpoždìní nebyla železnice odpovìdná.

11. 4. 2008 Krátce pøed osmnáctou hodinou se v Ostravì mezi 
zastávkami Poruba Koupalištì a Vøesina èelnì sra-
zily dvì tramvaje linky 5. Nehoda si zatím vyžádala 
tøi obìti vèetnì ètyøletého dítìte. Dalších takøka 
ètyøicet lidí je zranìno, nìkteøí cestující jsou v kri-
tickém stavu.

16. 4. 2008 Novým hokejovým králem Èeské republiky se stali hokejisté 
pražské Slavie. V sedmém finálovém duelu zdolali hráèe 
Karlových Varù 4:2 a sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Bez jednoho 
dne pøesnì po pìti letech tak vybojovali svùj druhý 
mistrovský titul. Karlovy Vary v boji o vše jasnì prohráli.

2. 5. 2008 V kanadském Québecu zaèíná Mistrovství svìta v ledním 
hokeji. Hned v prvním zápase nastoupil èeský tým k utkání 
s Dánskem. Svìøenci trenéra Hadamczika mìli s Dánskem, 
s nímž se utkali poprvé v historii, neèekané potíže. Nakonec 
vyhráli 5:2.

8. 5. 2008 Prodloužená trasa metra C zaèala sloužit Pražanùm i ná-
vštìvníkùm metropole. V poledne ji slavnostnì otevøeli zá-
stupci pražského magistrátu a dopravního podniku. "Civilní" 
cestující se svezli po 16. hodinì. V severovýchodní èásti Prahy 
se v pátek výraznì mìní systém hromadné dopravy.
Nejstarší trasa C se nyní z dosavadní koneèné v Lád-
ví protáhla o zhruba pìt kilometrù pøes stanice 
Støížkov a Prosek do Letòan. Její personál se roz-
rostl o 72 pracovníkù. 
Den poté, co se Letòanští svezli poprvé metrem 
ke svým domovùm, zamíchal Dopravní podnik jízd-
ními øády a trasami desítek autobusových linek. 
A bez nadsázky lze hovoøit o revoluci v pražské hro-
madné dopravì - celkem v kvìtnu dojde ke zmì-
nám na dvaašedesáti linkách. Patnáct jich dopravce 
úplnì zruší, autobusy sedmadvaceti linek budou 
jezdit jinudy než pùvodnì.

14.5.2008 Èeští hokejisté podlehli ve ètvrtfinále mistrovství 
svìta Švédsku 2:3 v prodloužení. Vítìzství trefil 
v 64. minutì Mattias Weinhandl. Dorážkou, která se ještì otøela o Èáslavovu 
brusli, pøekonal Milana Hnilièku. Je konec medailových nadìjí.

Havárie na dálnici D1

Srážka tramvají v Ostravì

Hokejisté pražské Slavie

Slavnostní otevøení prodloužené 
trasy metra ve stanici Letòany
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17. 5. 2008 Fotbalová Slavia se po dvanácti 
letech stala mistrem zemì. Titul 
oslavila i po domácí remíze s Jab-
loncem (2:2) už na novém stadio-
nu v Edenu, tleskalo jí pøes dvacet 
tisíc lidí.

21. 5. 2008 Fotbalovým králem Evropy je 
Manchester United. V moskevské 
bitvì anglických gigantù je po fi-
nále Ligy mistrù smutná Chelsea. 
V sedmé sérii penaltového roz-
støelu rozhodl Giggs, Manchester 
ho vyhrál v pomìru 6:5. V normál-
ní hrací dobì skonèil zápas 1:1. 
Gólman Petr Èech se tak ètvrtým 
èeským vítìzem Ligy mistrù nestal.

28.5. 2008 Ústavní soud schválil regulaèní poplatky u lékaøe. Rozhodl, že nejsou v roz-
poru s èeskou ústavou, když zamítl návrh poslancù ÈSSD a KSÈM, kteøí 
požadovali jejich zrušení. Lidé tak budou u lékaøe i nadále platit tøicet korun. 

7. 5.  2008 Vstup do mistrovství Evropy 2008 èeští fotbalisté 
zvládli vítìznì. V zahajovacím duelu šampionátu 
zdolali domácí Švýcarsko 1:0, dvacet minut pøed 
koncem rozhodl støídající Svìrkoš svým premiéro-
vým gólem v reprezentaci.

15. 6. 2008 Kolaps, zmar, smutek. Èeští fotbalisté míøili 
do ètvrtfinále mistrovství Evropy, ještì ètvrt hodi-
ny pøed koncem vedli nad Tureckem 2:0, ale pak 
fatálnì selhali, vèetnì gólmana Èecha.

21. 6. 2008 Vladimír Rùžièka se vrací na støídaèku hokejové 
reprezentace. Pìtaètyøicetiletý trenér, který Èesko 
v roce 2005 dovedl k zatím poslednímu titulu 
mistrù svìta, byl do funkce jmenován novým 
výkonným výborem hokejového svazu. Národní 
mužstvo povede pøíští dvì sezony.

24. 6. 2008 Proti vládním reformám stávkoval témìø milion 
lidí. Dnešní stávka odborù mìla nejrùznìjší 
podoby. Zastavila se vìtšina vlakù i doprava v nìk-
terých mìstech. Práci pøerušili i lékaøi èi úøedníci. 
Podle odboráøù stávkovalo 900 tisíc lidí z Èesko-
moravské konfederace odborových svazù a dalších 
sto tisíc z Asociace samostatných odborù.

25. 6. 2008 Poslanci schválili v závìreèném ètení vládní návrh 
dùchodové reformy. Èeši by podle ní v budoucnu 
mìli odcházet do penze v 65 letech a povinné po-
jistné místo pìtadvaceti let odvádìt 35 let. Pokud 
novelu schválí Senát a prezident, zaène platit 
od ledna 2010.

4. 7. 2008 Hokejový útoèník Jaromír Jágr už nebude hrát 
v NHL. Neodolal totiž vábení ruského Avandgardu 
Omsku, se kterým podepsal dvouletou smlouvu 
s roèní opcí. Informují o tom oficiální stránky sibiø-
ského celku.

Fotbalisté Slavie

Vladimír Rùžièka

Odborová stávka v Praze

Jaromír Jágr
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8. 7. 2008 Èeská republika a Spojené státy uzavøely 
hlavní smlouvu o stavbì amerického pro-
tiraketového radaru v Brdech. Svými pod-
pisy ji v Èernínském paláci, sídle mini-
sterstva zahranièí, stvrdili šéfové èeské 
a americké diplomacie Karel Schwarzen-
berg a Condoleezza Riceová.

17. 7. 2008 Novým trenérem èeské fotbalové repre-
zentace se stal Petr Rada. Kouè prvoligo-
vých Teplic a dosavadní asistent u národ-
ního týmu porazil favorizovaného Jozefa 
Chovance. Od èlenù výkonného výboru 
fotbalového svazu získal devìt hlasù, 
Chovanec jen dva. Dva èlenové se hlaso-
vání zdrželi.

18. 7. 2008 Koruna dnes zdolala další magickou hranici k euru. Dopoledne se dostala k ev-
ropské mìnì tìsnì pod hranici 23 korun. Na podobných hodnotách se ocitla už 
v dubnu. Tehdy si s jejím kurzem pravdìpodobnì "pohráli" obchodníci na to-
kijské burze.

7. 8. 2008 Hry XXIX. olympiády zaèaly. Nad Pekin-
gem vzplál olympijský oheò a èínský pre-
zident Chu �in-tchao prohlásil olympi-
ádu za zahájenou. Vyprodaný stadion 
Ptaèí hnízdo pøi slavnostním ceremo-
niálu sledoval velkolepou show, která 
pøedstavovala 5 000 let trvající èínskou 
historii, i nástup sportovcù z 204 zúèast-
nìných zemí.

8. 8. 2008 Vlak EuroCity havaroval ve Studénce 
na Novojièínsku. Pøed soupravu jedoucí 
rychlostí více než 120 kilometrù v hodinì 
se zøítila èást nového mostu, který sta-
vebníci vysouvali pøes tra�. Šest lidí ze-
møelo pøi nehodì, sedmý v nemocnici. 
Ošetøeno bylo na 70 lidí.

9. 8. 2008 První zlatá medaile, která byla na pe-
kingské olympiádì udìlena, zamíøila 
do Èeské republiky! Získala ji Kateøina 
Emmons, rozená Kùrková, která vyhrá-
la závod ve støelbì ze vzduchové pušky 
na 10 metrù. Navíc vytvoøila dva olym-
pijské rekordy: 400 bodù v kvalifikaci 
a 503,5 bodu celkovì.

10. 8. 2008 Druhá zlatá pro Èesko! Støelec Koste-
lecký vyhrál trap! Èeská republika má 
druhého olympijského vítìze. A znovu 
ve støelbì! Zlato vybojoval David Koste-
lecký, který dnes v Pekingu vyhrál trap. 
Tøiatøicetiletý støelec už do finále nastu-
poval z dìlené první pozice po kvalifi-
kaci, ve finále pak neminul ani jeden 
z 25 terèù.

13. 8. 2008 Èesko prohrálo arbitráž s firmou Diag 
Human. Musí zaplatit zhruba 8,8 mi-
liardy korun. Spoleènost vinila stát, že jí 
v 90. letech zmaøil obchody s krevní 
plazmou. Spor vznikl, když ministerstvo 
zdravotnictví firmu odmítlo ve výbìro-
vém øízení na její zpracování.

Šéfové èeské a americké diplomacie
Karel Schwarzenberg a Condoleezza Riceová

Èeskou výpravu pøi zahájení OH v Pekingu 
vede Štìpánka Hilgertová

Kateøina Emmons

David Kostelecký - uprostøed
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14. 8. 2008 Kateøina Emmons získala na olympiádì v Pekingu svou druhou medaili! 
Po zlatu ze støelby ze vzduchové pušky dnes pøidala støíbro ve sportovní malo-
rážce. Vyhrála domácí favoritka Tu Li, Emmons na ni ztratila 2,6 bodu. Bronz 
brala Kubánka Cruzová, která zùstala za èeskou støelkyní o jednu desetinu 
bodu. Èesko tak v Pekingu získalo už 
tøetí medaili, všechny ze støelby.

15. 8. 2008 Èesko má další olympijskou medaili! 
Deblkanoisté Jaroslav Volf s Ondøejem 
Štìpánkem vybojovali na pekingském 
kanálu støíbro. Neuspìla kajakáøka Štì-
pánka Hilgertová, která se ve finále pøe-
vrátila, minula tøi branky a skonèila de-
vátá. Oba závody vyhráli Slováci bratøi 
Hochschornerové a Elena Kaliská.

16. 8. 2008 Skifaø Ondøej Synek vybojoval støíbrnou 
olympijskou medaili! Ve finálové jízdì 
v Pekingu podlehl pouze Norovi Olafu 
Tuftemu. Èeští veslaøi mají z finálového 
programu ještì dvì pátá místa: skifaøka 
Miroslava Knapková a ètyøka bez kormi-
delníka.

18. 8. 2008 Jeden z nejvìtších pøípadù tunelování je po nìkolika 
letech vyšetøování u konce. Krajský soud v Hradci 
Králové poslal na sedm let za møíže bývalého šéfa Trendu 
Miroslava Hálka. Tøi roky vìzení dostalo dalších pìt 
manažerù. Ètyøi vyvázli s podmínkou, jeden byl zproštìn 
viny kvùli nedostatku dùkazù.

21. 8. 2008 Velká oèekávání se naplnila. Èeská oštìpaøka Barbora 
Špotáková se stala olympijskou vítìzkou. V dramatickém 
vyvrcholení závodu svým posledním hodem pøekonala 
dosud suverénní Rusku Abakumovovou, která už odpo-
vìdìt nedokázala.

1. 9. 2008 Ve tøiadevadesáti letech zemøel odpoledne 
v Torontu Tomáš Ba�a mladší. Èeskoka-
nadský podnikatel byl pokraèovatelem své-
ho otce Tomáše Bati ve vedení meziná-
rodního obuvnického gigantu, firmy Ba�a.

9. 9. 2008 Prokurátorka procesu s Horákovou dostala 
6 let podle práva z roku 1852. Ludmila Bro-
žová-Polednová musí na šest let do vìznice 
s dozorem. Vrchní soud ji napodruhé uznal 
vinnou z podílu na justièní vraždì Milady 
Horákové. Opøel se pøitom o zákon ještì 
z dob rakouské monarchie. Líèení se výji-
meènì konalo v Plzni, aby se ho 86letá žena 
mohla zúèastnit.

10. 9. 2008 Èeským øidièùm se otevøel poslední chybìjící kus dálnice, po které se dostanou 
pøes Norimberk a Paøíž až ke španìlským bøehùm Atlantského oceánu. Po-
slední chybìjící devatenáctikilometrový úsek dálnice A6 z Ambergu na Norim-
berk slavnostnì otevøeli nìmecká kancléøka Angela Merkelová a èeský ministr 
dopravy Aleš Øebíèek.

13. 9. 2008 Barbora Špotáková korunovala svoji sezonu snù. Èeská oštìpaøka vytvoøila 
na Svìtovém atletickém finále ve Stuttgartu hned prvním pokusem svìtový 
rekord, který má nyní hodnotu 72,28 metru.

21. 9. 2008 Èeský velvyslanec v Pákistánu se stal obìtí teroristického útoku. Pákistánská 
policie našla v troskách islámábádského hotelu Marriott tìlo velvyslance Iva 
Žïárka. Nepøežil útok teroristù, kteøí v sobotu veèer odpálili pøed hotelem 
náklaïák s více než pùl tunou výbušnin. O Žïárkovì úmrtí informoval i páki-
stánský premiér. Atentát má už na šedesát obìtí.

Jaroslav Volf (vlevo) a Ondøej Štìpánek

Barbora Špotáková 

Tomáš Ba�a mladší
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16. 10. 2008 Historickou budovu Prùmyslového paláce na pražském Výstavišti zachvátil 
kolem sedmé veèer velký požár. Živel zcela znièil levé køídlo paláce, jeho 
støecha se zøítila. Záchranáøi ošetøili dva zranìné. Ohnìm znièenou èást paláce 
mìl v pronájmu Jan Koèka, souvislost se zavraždìním jeho bratra ale zatím nic 
nenaznaèuje.

24. 10. 2008 Brnìnský soud urèil tresty v kauze Kuøim. Matka týraných chlapcù Klára 
Mauerová musí na devìt let do vìzení. Její sestra Kateøina dostala 10 let. 
Na sedm let musí za møíže Jan Škrla a Hana Bašová, pìt let dostali Jan Turek 
a Barbora Škrlová, která se vydávala za tøináctiletou Anièku.

25. 10. 2008 ÈSSD zopakovala triumf 
z krajských voleb. V boji 
o Senát získali její kandi-
dáti tøiadvacet z 27 køesel. 
Pouze ve tøech pražských 
obvodech uspìli kandidáti 
ODS a na Znojemsku ko-
munistka Marta Bayerová. 
Obèanští demokraté tak 
ztratili v horní komoøe vìt-
šinu, vládní koalice ústavní 
vìtšinu.

28. 10. 2008 Praha zažila první oficiální 
vojenskou pøehlídku od ro-
ku 1985. Ve 13 hodin ji pro-
jevem zahájil prezident 
Václav Klaus, poté prošly 
útvary vojska i záchranáøù. 
Mraky zakryly prùlet stíha-
cího letectva, Evropskou 
ulici ale navzdory dešti le-
movaly tisíce návštìvníkù

31. 10. 2008 Èeská televize minutu pøed 
pùlnocí ukonèila klasické 
analogové vysílání na hlav-
ních vysílaèích a definitiv-
nì pøešla k modernìjšímu, 
digitálnímu.

3. 11. 2008 Automobilka Hyundai dnes zahajuje zkušební výro-
bu aut ve své první evropské továrnì v Nošovicích. 
Korejská firma tak dokonèila nejdùležitìjší etapu 
výstavby svého závodu za více než 1,1 miliardy eur. 
Do konce roku má z výrobních pásù sjet zhruba 
18 tisíc vozù Hyundai i30.

4. 11. 2008 Dùstojným zpùsobem pøispìli reprezentanti k osla-
vám sta let èeského hokeje. V pøátelském utkání de-
klasovali pøed vyprodanou 
O2 Arenou Slovensko 7:0.

5. 11. 2008 Demokrat Barack Obama bu-
de pøíštím prezidentem Spo-
jených státù, prvním tmavé 
pleti. Ve volbách potvrdil roli 
favorita a jasnì vyhrál. Chybí 
výsledky ze dvou státù a Oba-
ma už má jistých 349 volitelù. 
Ke zvolení prezidentem jich 
pøitom potøeboval 270. Re-
publikán John McCain už 
ráno uznal svou porážku.

Jiøí Paroubek a vedení ÈSSD

Pøehlídka 28. øíjna

Barack Obama
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17. 11. 2008 Severoèeský Litvínov zažil nejtvrdší støet radikálù s policií za poslední léta. 
Stovky pøíznivcù krajnì pravicové Dìlnické strany se tøi hodiny pokoušely 
dostat na romské sídlištì Janov. Støety s policisty si vyžádaly 14 zranìných, 
patnáct extremistù bylo zadrženo.

17. 11. 2008 Obèané Èeské republiky 
mohou ode dneška cestovat 
do USA bez víz. Po jedenác-
té hodinì odletìla z pražské 
Ruzynì první dvì letadla 
s cestujícími odbavenými 
pøes elektronickou autori-
zaci ESTA. Už tedy není tøe-
ba jezdit na velvyslanectví 
k pohovoru ani platit za žá-
dost o vízum, která ne vždy 
byla vyøízena kladnì.

26. 11. 2008 Ústavní soud vynesl verdikt 
nad Lisabonskou smlou-
vou. Podle soudcù není ev-
ropský dokument v Sená-
tem zmiòovaných dotazech 
v rozporu s èeským práv-
ním poøádkem. Soudci ale 
upozornili, že neposuzovali smlouvu jako celek. Politikùm tak zùstává možnost 
dotazovat se soudu na další sporné èásti.

30. 11. 2008 Šárka Záhrobská se v americkém Aspenu doèkala pre-
miérového triumfu ve slalomu Svìtového poháru. Èes-
ká lyžaøka vedla už po prvním kole a ve finálovém partu 
se spustila po tìžkém a zledovatìlém svahu jako posled-
ní. Brilantnì se propletla lesem branek a do cíle dorazila 
s náskokem 23 setin pøed druhou v poøadí Nicole Ho-
spovou z Rakouska.

7. 12. 2008 Volební kongres ODS provedl jedinou personální 
zmìnu v nejužším vedení. Prvního místopøedsedu 
Pavla Béma, který marnì usiloval o post nejvyšší, 
nahradil starosta Prahy 13 David Vodrážka. Pøedsedou 
zùstal Topolánek, místopøedsedy ministøi Langer, Gan-
daloviè a Neèas. Ètvrté místo obhájil bývalý hejtman 
Petr Bendl.

9. 12. 2008 Snìmovna opìt pøerušila ratifikaci Lisabonské smlouvy. Smlouvou se bude 
zabývat až 3. února, rozhodlo dnes 159 poslancù na návrh ODS. Ta chtìla 
nejprve celou schùzi zablokovat, poté souhlasila se zahájením debaty, kterou 
ale pozdìji pøerušila. Podpoøila ji v tom i témìø celá ÈSSD.

10. 12. 2008 Po mìsíci a pùl sporù mezi koalicí a opozicí dnes poslanci schválili státní 
rozpoèet na pøíští rok. Zákon poèítá se schodkem 38,1 miliardy. Ministr financí 
Miroslav Kalousek ale øekl, že si tímto èíslem není jistý. Vláda prosadila 
zásadní zákon i pøesto, že opozice hlasovala pro jeho nepøijetí.
Poslanci odhlasovali zachování danì z pøíjmu na souèasné úrovni. Daò tedy 
pøíští rok neklesne z patnácti na 12,5 procenta, jak bylo v plánu. Zároveò se ale 
sníží odvody na sociální pojištìní o 1,5 procenta. Polepší si tak všechny pøíjmo-
vé skupiny. Èeši s hrubým platem 20 tisíc korun budou mít mìsíènì v penì-
žence o 350 korun více.

11. 12. 2008 Škoda Auto, nejvìtší èeský prùmyslový podnik, zastaví v první polovinì pøíš-
tího roku èásteènì výrobu. Pìt mìsícù pojede, jeden mìsíc bude stát. Nebude 
to však najednou: zamìstnanci budou do práce chodit jen ètyøi dny v týdnu 
místo pìti. Ještì pøed rokem pøitom firma vyrábìla i v sobotu.

14. 12. 2008 Èeští florbalisté na medaili z domácího mistrovství svìta nedosáhli. Jejich sen 
o bronzu utnuli Švýcaøi, kteøí vyhráli po prodloužení 5:4. Vítìznou branku 
vstøelil v èase 69:02 Stucki. Èeši tak zopakovali své umístìní ze Švédska z roku 
2006.

Ministr vnitra Ivan Langer a první cestující bez víza

Šárka Záhrobská
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19. 12. 2008 Poslanec ÈSSD David Rath se mùže usmívat. 
Opozice po roce prosadila ve Snìmovnì úplné 
zrušení poplatkù u lékaøe. Èást koalièních re-
belù Snìmovnu opustila. Návrh nyní míøí do Se-
nátu, kde má pøevahu koalice. Pak by mìla ná-
sledovat další jednání s opozicí a definitivní roz-
hodnutí parlamentu.

Poslanec ÈSSD David Rath
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Roky s "osmièkou" na konci v dìjinách Prahy 9

1228 (?) Nejstarší písemná zmínka o osadì Støížkov v Listinì Anežèinì.

1318   Za vlády Jana Lucemburského bylo uvádìno Podviní jako tvrz, dvùr a mlýn 
uprostøed rozsáhlých zahrad a sadù na pravém bøehu Rokytky. Podviní bylo 
samostatnou osadou spravovanou vladykou . 

1358  (16. 2.) Naøízení Karla IV. o zøizování vinic kolem Prahy do vzdálenosti 
3 mil. Na jeho základì  se v Libni, Vysoèanech, Proseku a Hloubìtínì rozvi-
nulo vinaøství. V 17. století bylo na celé libeòském panství 97 vinic. Zánik 
posledních vinohradù nastal až v 19. století. 

1438 Majitelem Libnì se stal (až do r. 1455) Václav Cvok, novomìstský pekaø a kon-
šel, pozdìji psaný z Vlkanova. 

1448 Jiøí z Podìbrad po dobytí Prahy dosadil za správce Hlubìtína úøedníka z øad 
mìš�anstva, Pøecha z Budkovic, který správu vykonával až do r. 1453. Historik 
V. V. Tomek zachoval v Dìjepisu mìsta Prahy žertovnou povìst o králi Jiøím 
z Podìbrad, když s Paleèkem navštívili Hloubìtín. 

1648 Švédy vypálena ves Prosek a poboøen kostel. Prosek zpustl tak, že vedle krèmy 
zùstaly jen 4 chalupy a kostel byl bez opravy a duchovní správy 26 let. Stejnì 
tak byla vyplenìna ves Šešovice, která již nebyla obnovena a v její blízkosti 
vznikly Hrdloøezy. Zpustošeny byly i Vysoèany a Libeò. Hloubìtín byl rovnìž 
vypálen, poboøen byl kostel (zvon byl vojáky rozbit a odvezen) a tvrz, zanikla 
hospoda, z mlýna zùstaly jen poboøené zdi. Vyplenìna byla vìtšina statkù. 

1668 Rychtáøem v Hloubìtínì Václav Vlasák, který zde mìl grunt a výèep. Zemøel 
roku 1689.

1679-1688 Z hloubìtínských lomù byl dodáván kámen na stavbu køižovnického kostela 
sv. Františka u mostu v Praze.

1718 Øádem Køížovníkù s èervenou hvìzdou byl v Hloubìtínì na Rokytce vystavìn 
mlýn, dnes známý jako Kejøùv. Ve mlýnì se narodila nìkdejší hereèka Národ-
ního divadla Anna Kejøová.

1788 Velký požár v domì èp. 1 na Proseku. 

1818 Nájemce hloubìtínské Staré hospody Josef Tesaø nechal ke vchodu na høbi-tov 
poøídit pískovcovou sochu sv. Jana Nepornuckého, zhotovenou podle volnì 
kopírované Rauchmüllerovy sochy z r. 1681 na Karlovì mostì. 

1828 Pøi opravì vìže kostela sv. Václava byla nalezena listina s textem: "Ponìvadž 
døívìjší, dne 11. 1662 dostavìná vìž, hrozila sesutím, byla tato vìž dne 15. 10. 
1732 nákladem a z rozkazu magistrátu Starého Mìsta pražského co patrona 
zøízena. " 
V Libni byla zahájena výstavba nové školy.  

1838 Ve Vysoèanech byl založen pivovar øádu Dominikánù (objekt È. p. 1 ve Frey-
ovì ulici). Sládkem a pozdìjším majitelem byl Karel Spurný. 

V Libni zøízena samostatná duchovní správa jako expozitura prosecké fary. 
8. 10. byl do správy ustaven prosecký kaplan P. Antonín Malý. 

1848 V tomto bouølivém roce byla i v Libni ustavena Národní garda pod velením 
továrníka Antonína Kubeše. 

V Hloubìtínì chodilo do školy ze 73 dìtí školou povinných jen 60 a do opa-
kovací nedìlní školy z 16 školákù docházelo jen deset. Ze 73 žákù jich bylo 60 
z Hloubìtína a 13 z Hrdloøez, které byly ze dvou tøetin pøifaøeny k hloubìtínské 
farnosti. Vyuèování bylo celoroèní, pùvodnì 6 hodin dennì. Asi od r. 1830 bylo 
zavedeno polodenní vyuèování, pro menší dìti dopoledne a pro vìtší odpo-
ledne. V dobì vyuèování se platilo za dítì 5 krejcarù týdnì. Školné vybíral 
rychtáø a nebo sám uèitel. 
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1858 16. 6. byl položen základní kámen k nové farní budovì na Proseku. 

Škola v Libni byla rozšíøena o ètvrtou tøídu. 

Poèet obyvatel "libeòska" dosáhl 4 977. . 

V Hloubìtínì byl Janem Urfusem a Karlem Frostem otevøen v prostoru mezi 
zaniklými doly Antonín a Barbora dùl sv. Jan I-IV, kde se tìžilo roènì 150-200 
centù kamencové suroviny. V roce 1870 dokonce 300 centù, ale pøíštího roku 
byl dùl uzavøen. 

1868 Schváleny stanovy libeòské soukromé spoleènosti ochotníkù jako spolku 
„Domácí divadlo“.V roce 1871 byl název spolku zmìnìn na "Omladina". V r. 
1884 se spolek „Omladina“ spojil s divadelními ochotníky ze spolku "Osvìta".

Panovalo veliké sucho, které trvalo až do podzimu. Vyschl zcela prosecký 
rybník a vyhoøela usedlost Kelerka, pøi požáru nebylo èím hasit. 

V Èechách byla zrušena instituce tzv. školních patronátù a namísto toho 
ustaveny "školní výbory", èímž bylo obcím uloženo starat se o školy a volit 
uèitele. V Libni byl do takového školního výboru m. j. zvolen Josef Vlasák, 
rolník z Proseka a Josef Moravec, rolník a starosta Støížkova. 

Obyvatelstvo Libnì a okolí èítalo 6327.

1878 28. 1. obecní zastupitelstvo v Libní zavedlo pamìtní kníhu. 

16. 12. výnosem c. k. pražského místodržitelství povolen v Libni spolek 
dobrovolných hasièù. 

Ve Vysoèanech založen Sbor dobrovolných hasièù.

Poèet obyvatelstva "libeòska" èinil 9 369. 

1888 1. 3. byla v Libni otevøena chlapecká mìš�anská škola, zemskou školní radou 
povolená 29. 7. 1887. 

1898 18. 6. vydáno poslední doložené kutací povolení pro dùl na našem území. 
Jednalo se o dùl sv. Robert Gustava Hofmana. 

29. 9. Obec Libeò byla povýšena na mìsto. Znak nebyl nikdy Libni schválen, 
ale používán byl mìstem od tohoto roku. 

Ve Vysoèanech založena továrna firmy Kolben a spol.

V Hrdloøezích byla spoleènì s obcí malešickou vystavìna trojtøídní škola (v ul. 
Pod Táborem). Téhož roku byly škola vysvìcena a dìti z Hrdloøez pøestaly 
chodit do hloubìtínské školy. 

V Hloubìtínì žilo 1867 obyvatel. 

Hloubìtínský zámeèek koupil Vladimír Židlický, majitel zámku v Troji. 
Židlický, který usiloval o získání šlechtického titulu (vídeòský dvùr mu ale 
predikát neudìlil) se na zámeèku usadil a celý jej nechal pøestavìt 
v pseudogotickém tudorovském stylu do dnešní podoby "romantického 
hrádku". Na nádvoøí byl sál, ve kterém hloubìtínští ochotníci hrávali 
dobroèinná vystoupení. 

1898 V Hloubìtínì bylo 68 domovních èísel. 

1903-1908 V kostelele sv. Václava probíhali restaurátorské práce, pøi kterých byly 
odkryty románské fresky v jižní apsidì. . 

1908 V kostele sv. Václava provedeny vnitøní opravy a poøízeny nové varhany. 
Hloubìtínský faráø Tomek zaèal vydávat "Farní vìstník" a to až do r. 1920.

1918 11. a 12. 3. stávkovali zamìstananci Èeskomoravské strojírny v Libni proti 
vývozu potravin z Èech a za váleèné drahotní pøíplatky. 
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5. 7. Zemìbranecký divizní soud v Praze osvobodil 25 dìlnikù z Kolbenovy 
továrny a Èesko-moravské strojírny, kteøí byly obžalováni z vojenské vzpoury 
pro odmítnutí uložené práce. 

Od øíjna pùsobila u Kbel 1. letecká setnina Prosek, která v listopadu èítala asi 
50 mužù. 21. 11. byl v Národním shromáždìní pøedložen návrh zákona o vy-
tvoøení tzv. Velké Prahy. 

1948 20. 2. v Lidovém domì ve Vysoèanech se sešly zástupci závodních organizací 
KSÈ, kde jim byl z rozhodnutí krajského výboru pøedán pokyn k pøemìnì 
strážních oddílù v závodech na oddíly pohotovostní, ze kterých vznikly tzv. 
"Lidové milice" .

1988 únor - zaèátek demolice prostoru pøed nádražím Praha Vysoèany.
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Slovo starosty

Vážení spoluobèané,

pøíchod nového roku bývá spojen s novými plány a oèekáváními. Rád bych se proto i já struènì 
zmínil o tom, co na radnici pøipravujeme, na èem pracujeme. Èekají nás zmìny v oblastech 
zdravotní a sociální. Pøipomenu proto, že další citlivou otázkou Mìstské èásti Praha 9 (a nejen 
jí) je bezpeènost na ulicích, a� už se týká dopravy nebo ochrany majetku a osob pøed krádežemi 
a loupežemi. Jako první v Praze a jedni z mála v Èeské republice jsme  díky vaší aktivní pomoci  
rozjeli projekt Community policing, který by k vìtší bezpeènosti mìl pøispìt. A dobré zprávy 
máme i pro ty, jež volají po „zelené“ devítce. Revitalizace parku Pøátelství už není jen v rovinì 
projektù, získali jsme pozemek u mateøské školy Litvínovská, takže zeleò zùstane zachována i
tady, s ministerstvem životního prostøedí jednáme o pomoci s financováním projektu na zpøí-
stupnìní Proseckých skal. A tak bych mohl pokraèovat. Ale stojíme na zaèátku nového roku. 
Dovolte mi proto, abych všem popøál hlavnì hodnì zdraví, pracovní úspìchy i rodinné štìstí.

Váš starosta 
Jan Jarolím

(Reportážní fotografie z  otevøení Dìtského dopravního høištì
na Proseku)
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Událost roku 2008

8. kvìtna byly uvedeny do provozu tøi nové stanice 
metra: Prosek, Støížkov a Letòany.

Pro obyvatele Proseka a Letòan se stalo prodlou-
žení metra do Letòan událostí roku zcela nepo-
chybnì. Nejen proto, že pøestali být závislí na ne-
pravidelné autobusové dopravì, kdy èekání 
na spoj se zejména v dopravních špièkách nepøí-
jemnì protahovalo stejnì jako následná jízda 
zablokovanými ulicemi, ale i pro pocit souná-
ležitosti pùvodní periférie s mìstem. "Pražská 
noclehárna", jak bývalo prosecké sídlištì kdysi 
pojmenováno, opìt o velký krok postoupila 
smìrem k centru hlavního mìsta. Vybudování tøí 
nových stanic – Støížkov, Prosek a Letòany, pro-
dloužilo cestování metrem 4,6 kilometru a stálo 
15,5 miliardy korun. Koneèná cena pøitom bude 
vyšší, protože se do ní promítnou náklady na vý-
kup pozemkù a další položky. Samozøejmostí jsou 
bezbariérové vstupy nebo bezpeènostní znaèení 
pro nevidomé ve stanicích.

u Stavební délka IV. provozního úseku 
C – druhé èásti je 4599 metrù.

u Maximální spád kolejí je 39,5 promi-le, 
což je možné jen proto, že vedou 
podzemním  suchým úsekem, kde je 

Nový rozcestník na Støížkovì

Prùèelí stanice Støížkov do ulice Vysoèanská

Jeden ze vstupù do metra na Støížkovì Vestibul stanice metra Prosek
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dostateèná adheze. Na železnici by 
tento spád musela zdolávat zubaèka.

u Vzdálenost stanic Ládví – Støížkov je 
1563 metrù, Støížkov – Prosek 1018 
metrù a Prosek – Letòany 1839 metrù. 
Stanice Støížkov je hluboká 5, 6 m, 
Prosek 10, 6 m a Letòany 10, 3 m.

u Prùmìrná vzdálenost stanic na trati C 
je 1182 metry, prùmìrná vzdálenost 
novì vybudovaných stanic 1473 metry.

u Minimální interval následné jízdy je 90 
vteøin, maximální povolená rychlost 
80 km/hod. Prùmìrná cestovní 
rychlost na trati C je 36,8 km/hod., 
mezi novými stanicemi 42,4 km/hod.

u Poèítáme-li 4 osoby na metr ètvereèní, 
cestuje ve vlaku 845 lidí. Ve špièce 
na trati C se poèítá s nejvyšším zatíže-
ním 23 tisíc cestujících bìhem hodiny, 
ve špièce na IV. úseku C2 je to 7400 
cestujících za hodinu.

u Pøi výstavbì dvoukolejného tunelu metra mezi stanicemi Prosek a Letòany sehrála vý-
znamnou roli 35 metrù dlouhá pøístupová štola na Klíèovì. Díky ní se již v listopadu 2004 
mohl zaèít razit 1285 metrù dlouhý tra�ový tunel souèasnì smìrem do Letòan i na Prosek. 
Zaslepena byla poté, co splnila svùj úèel: stavbaøùm nejprve umožnila vyvézt z podzemí 95 
tisíc kubíkù rubaniny, v prùbìhu stavby tudy byly do tunelu dopraveny desetitisíce kubíkù 
betonu a tisíce tun armatury pro betonáž primárního a definitivního ostìní a posloužila 
i pøi pøepravì materiálu pro kolejové betony a svršek.

u Poprvé v pražském metru je na nástupištích všech tøí nových stanic použita tzv. 
svìtelnáinformaèní linie. Tvoøí ji nízkonapìtová podélná svítidla s modrými LED diodami 
zakrytá tvrzeným sklem, která jsou vložená do dlažby nástupištì a vymezují bezpeènostní 
pás. Další novinkou jsou upravená svítidla Robus nad podélnou hranou nástupištì. Nesou 
informaèní údaje o trase, stanici a jejích výstupech. .

Pražské metro se natáhlo, trasa C vede až do Letòan
(Pøevzato z èasopisu Týden 8. 5. 2008)

Po ètyøech letech prací je pražské metro o tøi zastávky delší. Primátor Pavel Bém ve ètvrtek 
slavnostnì otevøel nové stanice Støížkov, Prosek a Letòany. Prodloužení trasy stálo více než 
15 miliard korun, provoz na novém úseku bude navíc stát zhruba 400 milionù korun roènì. 
První vlaková souprava s cestujícími vjede do nových zastávek dnes po 16. hodinì.
Nový úsek prodlouží céèko o zhruba 4,5 kilometru. Po prodloužení bude mít trasa celkem 
20 stanic a délku necelých 22,5 kilometru. Vìtšinu z celkových nákladù, 14 miliard korun, 
zaplatil pražský magistrát. Další miliardu a pùl doplatil èeský stát.
Už v pravé poledne se v Letòanech sešlo nìkolik stovek pozvaných lidí, kteøí se spoleènì s pri-
mátorem Bémem mohli pøednostnì projet 
po novém úseku. "Jde o splnìný slib a krás-
ný dárek k výroèí, který jistì potìší všechny 
Pražany," nechal se pøi proslovu slyšet 
Bém. Zítra totiž uplyne 34 let od doby, kdy 
v Praze vyjelo první metro. Samotná pro-
hlídka nových stanic byla pojata jako velká 
show - nechybìlo vystoupení pìvecké sku-
piny Jiøího Korna 4TET èi velký raut.

Do práce pøes Letòany
Prodloužení trasy do Letòan však bìhem 
minulých let vyvolalo øadu kritiky. Zejmé-
na proto, že o podzemní dopravu do nepøí-
liš hustì obydlených Letòan nebude velký 
zájem. "Prodloužení trasy C bylo velmi dù-
ležité, podle našich odhadù bude pøeprav-
ní objem jen ve stanici Letòany pøes 40 ti-
síc pasažérù dennì," oponoval ve svém 
projevu Bém. 

Nìkolika prosklenými triangly vstupuje do stanice Prosek 
denní svìtlo

.

Jde o slib splnìný Pražanùm, chlubil se primátor Bém

Foto: Lucie Paøízková

15



Dopravní podnik spoléhá hlavnì na 
to, že prodlouženou trasu uví-tají 
pøedevším lidé z okolí Prahy. 
"V Letòanech vzniká autobusový 
terminál, který bude svážet lidi 
ze støedoèeského kraje, kteøí do Pra-
hy jezdí za prací," øekl generální øe-
ditel Dopravního podniku Martin 
Dvoøák.
Ve stanicích zatím není signál pro 
mobilní telefony. Dopravní podnik 
se totiž nedohodl s operátory na výši 
nájemného. Uzavøení smluv pro no-
vý úsek podmiòuje zmìnou sou-
èasných na všechny ostatní stanice.

Už 34 let v podzemí
V historii pražského metra jde o páté 
prodloužení a zároveò minimálnì 
na nìkolik let poslední. Stavební 
práce do pøíštího roku ustanou, pak se zaène prodlužovat trasa A. První soupravy vyjely 
9. kvìtna 1974 mezi stanicemi Florenc (Sokolovská) a Kaèerov. V roce 1980 zaèalo metro 
jezdit do stanice Háje. Na Nádraží Holešovice jezdíte od roku 1984. O dvacet let pozdìji byl 
zahájen provoz do stanice Ládví.
Základní kámen stavby nové trasy metra IV.C2 byl položen 24. 5. 2004 na pražském Proseku. 
Tra� naváže na úsek IV.C1 (Nádraží Holešovice - Ládví). První etapa IV.C1 byla zprovoznìna v 
roce 2004.
V souèasné dobì se nikde jinde další stanice nestaví. Už pøíští rok však zaène dopravní podnik 
s pracemi na trase "A". Tam by se mìly trasy protáhnout o devìt stanic, mimo jiné na letištì
 v Ruzyni, do Motola a na Petøiny. Termín dokonèení je stanovený na rok 2015 - 2017.
Foto: Lucie Paøízková

Stanice metra Støížkov
(Pøevzato z èasopisu Architektura 23. 9. 2008)

Trasa metra C byla nedávno prodloužena o tøi nové stanice – Støížkov, Prosek a Letòany. 
Autorem návrhu nejvýraznìjší z nich, která ještì pøed otevøením získala pøezdívku „velryba“, 
je architekt Patrik Kotas. Jde o stanici metra Støížkov.
„Vùbec jsem se neinspiroval øíší živoèichù, nebyl to mùj zámìr,“ øíká Patrik Kotas, ale získání 
pøezdívky „jeho“ stanice mu oèividnì lichotí. Sluší se pøipomenout, že Patrik Kotas je v oboru 
architektury dopravních staveb 
ostøíleným matadorem – má za se-
bou realizaci tramvajových zastá-
vek na pražském sídlišti Barran-
dov, stanici metra Rajská zahrada, 
jeho ateliér navrhl podobu nìkte-
rých stanic budoucího železnièního 
spojení k letišti Ruzynì a do Kladna 
a v souèasnosti spolupracuje na re-
konstrukci hlavního nádraží.
V realizaci je návrh terminálu hro-
madné dopravy v Hradci Králové, 
který je tìsnì pøed dokonèením. 
Z dílny Patrika Kotase pochází 
i barevné øešení exteriéru a design 
interiéru rychlovlaku Pendolino, 
nové vozy metra Siemens M1 a de-
sign pøipravovaných nových tram-
vají typu 15T ze Škody Trans-
portation.

Nástupištì stanice metra Prosek

Jeden z charakteristických obloukù stanice metra Støížkov 

16



OBLOUK JAKO VYNOØENÍ
V pøípadì stanice metra Støížkov bylo zámìrem Patrika Kotase navrhnout stavbu, která se 
stane výrazným orientaèním bodem v unifikované panelové zástavbì pražského sídlištì 
Prosek. Vytvoøit místo, kde se lidé nadechnou èerstvého vzduchu po dlouhé cestì podzemím. 
Chtìl v cestujících vyvolat pocity, jaké v „raných dobách“ metra vyvolávala stanice Vyšehrad – 
po vynoøení z tunelu se jim naskytl pøekvapivý výhled na panorama Prahy a Nusle. Vynoøení 
vlaku metra na Støížkovì výhled sice ne-
skýtá, pøesto se architekt snažil co nejvíce 
využít dispozice místa, kde je tunel metra 
nejblíže zemskému povrchu ze všech tøí 
nových stanic metra C.
„Zároveò jsem chtìl vytvoøit stanici metro-
politního typu,“ vysvìtluje Kotas. Proto mu 
pøipadalo ideální navrhnout prosvìtlenou 
halu, která má svou podobou blíž k nádraží 
než k zahloubené stanici metra s masivními 
sloupy. Z urbanistického hlediska také lépe 
plní funkci mìstského spoleèenského pro-
storu.
Stanice se hlásí k organické architektuøe, 
zároveò však pøipomíná konstrukci mostù. 
Unikátní architektonické øešení zde pøed-
stavují dva prokøížené nosné oblouky, 
na nichž je zavìšen páteøní nosný prvek 
a støecha. Ukotvit železobetonové oblouky, 
v nichž pøevažuje hmota oceli, byl technický oøíšek, který pro Metroprojekt øešil po stránce 
ocelové konstrukce ing. Jaroslav Vácha a po stránce železobetonové konstrukce ing. Jaroslav 
Kelíšek.
Tvar støechy kopíruje elipsovitý pùdorys celé stanice. Okraje støechy jsou ještì podpírány 
rozvírajícími se bílými ocelovými profily ve tvaru ypsilon, které mohou z urèitého pohledu 
pøipomínat kostice velrybí tlamy. Pøi pohledu zevnitø haly 
z lávky pod páteøí støechy zase mohou pøedstavovat žebra. 
Cestující si pak tím pádem pøipadá jako v bøiše moøského
 savce.

PAVOUCI BEZ PAVUÈIN
Konstrukce je podobnì jako u zavìšených mostù spojena 
s nosnými oblouky táhly s pružinami, které vyrovnávají 
teplotní roztažnost materiálù. Táhla jsou rovnìž pro-
pojena s konstrukcemi uvnitø haly. Vlastní táhla mají do-
konce i møížky pro popínavé rostliny, umístìné na støeše 
stanovištì dozorèích. Støešní pláš� je z vìtší èásti proskle-
ný, do jemnì zelené barvy tónované sklenìné tabule fasá-
dy spojují tzv. spidery: nerezové køíže, které – podobny 
pavouèím nohám – kotví rohy sklenìných desek. Díky 
spiderùm je narušena tradièní pøedstava, že sklenìnou 
tabuli musí vždy fixovat rám. Zde rámy být nemusí, a pro-
to je do haly metra dobøe vidìt napøíklad i pøes ètyø-
proudovou komunikaci Vysoèanské ulice. Spidery nejsou 
vynálezem architekta, v západoevropských zemích je po-
užívají už delší dobu. Pøesto – alespoò podle slov archi-
tekta Kotase – v èeských zemích zatím tak rozšíøeny 
nejsou.
Hala samotná je koncipována podobnì jako stanice 
Vyšehrad, tedy s boèními nástupišti. Pro pøechod ke druhé 
koleji cestující mohou využít eskalátory, schody nebo pro-
sklené výtahy a následnì lávky, které spojují oba peróny 
ve dvou úrovních a pokraèují na jedné stranì k Vysoèan-
ské ulici, na druhé k pøiléhajícímu atriu.
Lávky jsou pokryty speciálním hrubým povrchem „safe-
track duomis“, který se využívá napøíklad u cyklostezek 
nebo na vozovkách. Pokud nepoèítáme barevné ladìní skla, 
po bílé je to druhá barva cílenì a pøitom decentnì užitá pro oživení halového prostoru. „Zvolil 
jsem èervenou samozøejmì kvùli identifikaci trasy metra C. Nechtìl jsem, aby stanice hýøila 
barvami. Chtìl jsem jen dominantní bílou, nic víc.“ Èervenì svítí také rampové nosièe s osvìt-

Pohled na stanici Støížkov z jihovýchodu 

Detail stavby
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lením nad nástupišti, které tvoøí spolu s ocelovou lávkou pod støechou haly výrazné hori-
zontální linie. I tyto svìtelné rampy jsou zavìšené na ocelových lanech, nenarušují vzdušný 
prostor haly. Poblíž metra jsou nyní rozesety lavièky, letmý návštìvník by oèekával, že brzy 
budou umožòovat výhled od stanice do zelenì, do parku èi na vodní plochu. Souèasná situace 
je ovšem taková, že pozemek za stanicí metra je v soukromém vlastnictví a v územním plánu 
hlavního mìsta je veden jako smíšený.
Vlastník pozemku, spoleènost Obchodní centrum Letòany, za níž kapitálovì stojí rakouská 
firma OCL Holding, zde už více než rok usiluje o stavbu obchodního centra. Dosud se jí 
navržené studie setkaly s protesty tamìjších obyvatel a byly ze strany mìsta zamítnuty. 
Vedoucí odboru výstavby mìstské èásti Praha 9 Václav Vanìk naznaèuje, že investor by musel 
pøistoupit na objemovì ménì rozsáhlou stavbu, která by tolik nezatìžovala okolní obytnou 
zónu.

VIDITELNÉ NÁKLADY
V médiích se objevily argumenty, že náklady na výstavbu stanice Støížkov pøekroèily obvyklé 
meze v dùsledku její velkorysé koncepce. Patrik Kotas však oponuje, že míru investièních 
nákladù nelze posuzovat pouze podle viditelných èástí konstrukce. Stanice Støížkov je speci-
fická tím, že je z podstatné èásti odkryta do vnìjšího prostoru, kdežto u ostatních stanic 
zùstává veliká vìtšina konstrukcí a prostorù ukryta v podzemí. „Pokud bìžný obèan pøijde 
do metra, spousta konstrukcí a technologií zùstává pro nìj neviditelných. Na Støížkovì je 
naopak všechno vidìt, ale to neznamená, že je nejnákladnìjší,“ ohrazuje se architekt. Provoz-
ní náklady se naopak snižují díky tomu, že stanice nepotøebuje nucenou ventilaci. Díky 
mezeøe mezi fasádou a støechou zde volnì proudí vzduch. A díky prosklené fasádì a støeše 
není nutné ve stanici celodennì svítit po vìtšinu roku.

Stanice metra Støížkov, trasa C
Místo stavby: Praha 9-Prosek  -  Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy  -  Autor: Patrik 
Kotas  -  Spolupráce: Marek PrchalRealizace: 2004 – 2008  -  Projektant: METROPROJEKT 
Praha, a. s.  -  Stavební øešení: Jaroslav Sedmidubský, METROPROJEKT Praha, a. s.  -  
Statické øešení železobetonových konstrukcí: Jaroslav Kelíšek  -  Statické øešení ocelových 
konstrukcí: Jaroslav Vácha, EXCON, a. s  -  Konstrukèní øešení proskleného pláštì: Miroslav 
Špaèek, HABENA, s.r.o.  -  Inženýrská èinnost: Inženýring dopravních staveb, a. s.Generální 
dodavatel stavby: Sdružení metro IV.C2 (Metrostav, a. s., Skanska CZ, a. s., Subterra, a. s.)  -  
Subdodavatel stavby: Sdružení HOCHTIEF VSB, a. s. – ŽS Brno, a. s. – Metro IV.C2 Prosek 1

Stanice Støížkov získala uznání  odborné veøejnost
KONSTRUKCE odborný èasopis pro stavebnictví a strojírenství

(èíslo 3/2006, aktualizováno 26. 12. 2008)
i

Stanice Støížkov je ojedinìlá nejen v rámci tìchto tøí nových zastávek, ale svou koncepcí je 
unikátní v celé síti pražského metra. Pøináší motiv povrchové stanice, pøestože navazující 
tra�ové úseky jsou podzemní.Díky skuteè-
nosti, že se trasa C v tomto místì nejvíce 
pøibližuje k povrchu, byla architektonická 
a urbanistická koncepce stanice založena 
na principu co nejvìtšího možného otevøe-
ní stanièního prostoru do okolí. Na volném 
prostranství v areálu sídlištì Prosek tak 
vzniká prosklený halový prostor o rozmì-
rech 160 × 42 m, který pøináší do metra 
denní svìtlo (naopak  v noci záøí do okolí). 
Konstrukce stanice tvoøí významnou do-
minantu a soustavou zakøivených nosných 
prvkù i protiváhu strohých pravoúhlých 
tvarù šedého sídlištì.Ocelová konstrukce 
je unikátní nejen svým architektonickým 
výrazem, ale také požadavky na výrobu, 
montáž a provedení detailù (a z toho ply-
noucích nárokù na projektové øešení). 

Pohled na stanici Støížkov ze severozápadu
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STATICKÝ SYSTÉM OCELOVÉ KONSTRUKCE 
Svou koncepcí je tato stanice unikátní v rámci celé sítì pražského metra. Nejobtížnìjším 
úkolem z hlediska projektového øešení ocelové konstrukce bylo aplikovat vizi architekta 
z hlediska statické analýzy, vyrobitelnosti konstrukce a v neposlední øadì i pøimìøené ceny. 
Zastøešení stanice metra má základní rozmìry 160 × 42 m pøi maximální výšce konstrukce 
20 m nad terén. Nosná konstrukce sestává ze dvou hlavních obloukù, které se vzájemnì køíží 
na zaèátku a konci stanice. Profily hlavních obloukù jsou komùrkové z plechu tl. 20–35 mm, 
rozmìry jsou od 1,5 × 3 m v kotvení po 1,5 × 1,5 m ve vrcholu. Ocelové oblouky jsou vetknuty 
do železobetonových patních 
dílù, které nad terénem tva-
rovì odpovídají profilùm ob-
loukù (kotvení soustavou 26 
lepených šroubù M64 do kaž-
dé patky). Na tìchto dvou 
hlavních obloucích je zavì-
šena celá konstrukce zastøe-
šení (táhla M48 a M30 jsou 
pøedepjata tak, aby v nich ne-
vznikal tlak pøi žádné kombi-
naci namáhání). Hlavní 
oblouky jsou vzájemnì 
spojeny tøemi spojovacími 
prvky (prostorové Vierendee-
lovy nosníky délky 15–20 m). 
V ose kolejištì je na táhlech 
zavìšen prùvlak délky 130 m 
(na koncích je vetknut do køí-
žení hlavních obloukù). 
Profilem prùvlaku je licho-
bìžníková komùrka výšky 
1,8 m  a šíøky 0,9–1,6 m z ple-
chù tl. 10–20 mm. Do prù-
vlaku jsou symetricky pøipo-
jeny pøíèné vazníky v rozteèi 
6 m. Vazníky jsou komùrkové profily z plechu tl. 12–15 mm, výška vazníkù je promìnná od 0,5 
do 1,8 m (spodní okraj kružnicový), šíøka je 0,3 m. Z architektonických dùvodù je vìtšina 
vazníkù vylehèena jedním až tøemi otvory.Po obvodu støešní konstrukce jsou vodorovné 
oblouky (ve skuteènosti prostorové køivky), které tvoøí druhou koncovou podporu støešních 
vazníkù. Profil vodorovných obloukù je lichobìžníková komùrka výš. 0,5 m a šíø. 0,7–0,96 m 
z plechù tl. 10–16 mm. Vodorovné oblouky a krajní èásti vazníkù jsou podpírány obvodovými 
sloupy a souèasnì zavìšeny na táhlech z hlavních obloukù. Sloupy mají tvar Y, na jedné stranì 
konstrukce mají výšku 7 m a na druhé stranì 14 m. Profilem sloupù jsou svaøovaná I z plechu 
tl. 12–22 mm, výška profilu je promìnná (se zakøivenými èástmi v místì styku døíku a horních 
dvou ramen). Støešní pláš� je tvoøen izolaèním dvojsklem podpíraným systémem ocelových 
vaznic a krokví.Pro statický výpoèet je konstrukce modelována jako celek. Je zatížena stálým 
zatížením, klimatickým zatížením (sníh, vítr), užitným zatížením od rozvodù, zatížením 
od zmìny teploty a pøedpínacími silami táhel. Je celosvaøovaná z oceli S355 a jako celek 
pomìrnì tuhá, proto je velmi citlivá na teplotní zmìny (zatížení zmìnami teploty bylo pro di-
menzování konstrukce rozhodující). Od základní teploty +10 °C je uvažována rovnomìrná 
odchylka ±20 °C a nerovnomìrná odchylka na èásti konstrukce dalších +15/-10 °C od zá-
kladní teploty.

MONTÁŽ HLAVNÍCH OBLOUKÙ
Dva hlavní oblouky pøedstavují 55 % hmotnosti (600 t) ocelové konstrukce celé stanice. 
Oblouky jsou tvarovì øešeny jako èásti kružnic s promìnnou výškou prùøezu. Roviny obloukù 
mají sklon 46 ° od vodorovné roviny a jsou v podélném smìru vzájemnì posunuty o 2 m, 
prùniky obloukù jsou 15 m pøed kotvením. S ohledem na vzájemný posun obloukù je místo 
køížení geometricky nesmírnì nároèné na pøesnost výroby. Celé oblouky byly sestavovány 
z jednotlivých dílcù délky až 24 m a hmotnosti až 40 t. Vzhledem k nároèné geometrii byla 
vyrábìna ve skupinì A s požadavkem na dílenské sestavení jednotlivých dílcù (ve výrobì byly 
sestavovány vždy tøi dílce dohromady a provìøována geometrie dílèích sestav). V rámci 
dílenských pøejímek byly peèlivì kontrolovány styky jednotlivých dílcù tak, aby byla 
zabezpeèena minimální pracnost montáže. Ta probíhala z obou stran pomocí pásového 
jeøábu nosnosti 300 t (montáž zajiš�oval Metrostav, Divize 7). Jednotlivé dílce byly prùbìžnì 

Stanice  Støížkov - èást interiéru (nástupištì)
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pøepravovány z výroben Excon Steel Hradec Králové a Vítkovice Heavy Machinery - PJ 822 - 
Ocelové konstrukce, (s výjimkou kotevních dílù se jednalo o nadrozmìrnou pøepravu). Dílce 
byly na staveništì dopraveny vždy ráno a bìhem dne se provedla pøedmontážní pøíprava 
(odbroušení závìsù pro dopravu, pøípadná úprava stykové spáry). Následující den byl dílec 
osazován. Vzhledem k peèlivé výrobì a zpùsobu øešení stykù s pomocnými nábìhovými klíny 
bylo pøesné osazení dílcù otázkou pouze desítek minut (s výjimkou prvkù køížení, kde bylo 
prostorové ustavení složitìjší). 
Pro montážní podepøení bylo sestaveno celkem 14 provizorních vìží (po šesti samostatnì pro 
každý oblouk a dvì spoleèné pod køíženími). Jednotlivé dílce byly svisle podpírány 
hydraulickými lisy nosnosti až 150 t (vodorovné posuvy umožnilo uložení lisù na teflonové 
podložky). Již v rámci dílenských pøejímek byl každý dílec zamìøen geodetem a v montážní 
dokumentaci byl vytvoøen 3D model jeho skuteèného provedení. Tyto reálné tvary dílcù byly 
v rámci poèítaèového modelu nasazeny na skuteèný tvar železobetonových (ŽB) základových 
konstrukcí. Podle zamìøení základù byl pøi výrobì kotevních dílù upraven patní plech 
(korekce otvorù pro kotevní šrouby podle skuteèného stavu kotevních kanálkù pro lepení 
kotev). Kontrola umístìní dílcù v prostoru podle modelu byla provádìna pro každý jednotlivì 
usazovaný prvek. Montáž hlavních obloukù byla zahájena zalepením kotevních šroubù 
v polovinì bøezna 2006. 
Nasazení 27 t tìžkého kotevního dílce na sestavu 26 lepených šroubù vyžadovalo milimetrovì 
pøesnou manipulaci se zavìšeným prvkem. V rámci montážní dokumentace byla øešena 
pøesná místa zavìšení a délky závìsù jeøábu tak, aby dílce byly osazovány v prostorovì pøesné 
poloze. Nejsložitìjším krokem z hlediska zajištìní geometrie bylo usazení dílce køížení na ko-
tevní kusy, protožetím byl vytvoøen tuhý trojúhelník neumožòující dodateèné úpravy. 
Vetknutí do ŽB základù bylo provedeno až po pøesném sestavení kotevních dílcù s køížením 
a zavaøení svarù. Další navazující dílce byly osazovány na již hotovou èást po definitivním 
zavaøení montážních spojù, dotažení kotevních šroubù a podlití. Vzhledem k velikosti svarù 
(plný prùvar plechù tl. 30 mm na komùrce 2,6 × 1,5 m) trvalo zavaøení každého montážního 
styku pøibližnì tøi dny. Oba oblouky byly montovány souèasnì. Uzavírání obloukù (montáž 
klenákù) probíhala koncem kvìtna. Z hlediska sestavování byl nejkritiètìjší styk klenáku 
(výroba Vítkovice Heavy Machinery - PJ 822 - Ocelové konstrukce) s navazujícím obloukem 
(výroba Excon Steel), protože tento styk nemohl být provìøen pøi dílenském sestavení, a byl 
proto korigován pouze na základì geodetického zamìøení v rámci poèítaèového modelu.

Rozhovor se zastupitelem

Pøi pøíležitosti otevøení nových stanic metra na Proseku a v Letòanech poskytl rozhovor 
pro èasopis Devítka zastupitel Ing. Jaromír Váòa. Je èlenem Rady mìstské èásti Praha 9, 
pøedsedou komise pro životní prostøedí a dopravu, èlenem komise územního rozvoje 
a výstavby a èlenem rozpoètové komise. Protože se v Radì zabývá veškerou uvedenou 
problematikou, má k novým stanicím metra a vùbec k prodloužení trasy C co øíci. Z rozhovoru 
vybírám:

Pane inženýre, pùvodní návrh prodlouže-ní trasy C poèítal jen s dvìma novými stanicemi – 
Prosek a Letòany…
Ano. Na Proseku – blízko dnešní stanice 
Støížkov – by se však musel stavìt lokální 
autobusový terminál, kam by zajíždìly 
autobusy jedoucí Vysoèanskou ulicí. 
Rozkládal by se tìsnì u Parku Pøátelství. 
Vysoèanská radnice a zastupitelstvo 
mìstské èásti „devítky“ však chtìly, aby 
metro zajistilo dopravní obslužnost sídlištì 
Prosek, okolo prosecké polikliniky, a v ob-
lasti nákupního støediska Billa. Autobu-
sová dopravá zùstala vedena Vysoèanskou 
ulicí a zachovala se tak zeleò. I tato snaha 
vedla k tomu, že bylo rozhodnuto o budo-
vání druhé stanice na Proseku. Právì tady, 
na Støížkovì, byla výstavba provozního 
úseku metra IVC2 slavnostnì zahájena 
poklepáním na základní kámen 24. kvìtna 
2004. Pamìtní deska je uložena u Metro-

Park Pøátelství v bøeznu 2008
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stavu (divize 8). Tehdy budoucí stanice Støížkov nesla pracovní název Prosek 1.
Øíkáte, že se radnice a zastupitelstvo snažilo prosazením výstavby metra kromì jiného 
zachovat zeleò na Proseku. Ovšem i metru padly mnohé stromy za obì�…
Když se hloubil tunel metra podél Vysoèanské ulice, musely být nìkteré stromy vykáceny. 
Pravdou však také je, že již v roce 2006 byl tubus tunelu P1 – P2 zakryt a na podzim téhož roku 
vysázeny nové stromy a keøe. Tedy dva roky pøed uvedením metra do provozu, což není tak 
úplnì bìžné. 
Pøi hodnocení jednotlivých stanic se nejèastìji hovoøí o Støížkovu jako o architektonicky 
nejkrásnìjší pražské zastávce metra… Co byste øekl o stanici Prosek?
V okolí nijak výraznì nevyènívá, pøesto  mùže patøit k jednìm z nejoblíbenìjších stanic – jako 
místo odpoèinku v zeleni. Zámìrem radnice je parèík kolem ní propojit s Parkem Pøátelství. 
Pìší zelená zóna by mìla vést od stanice Prosek až k prosecké poliklinice.

Metrem na Prosek a do Letòan zaèali jezdit první cestující
(Novinky.cz, 8. 5. 2008)

Ve ètvrtek odpoledne se v Praze zprovoznily nové stanice metra. Vlaky na trase C už nekonèí 
v Ládví, ale jedou až do Letòan. Od páteèního rána pak mìstský obvod devìt èekají zmìny 
v jízdních øádech autobusù. Vybudování tøí nových stanic, Støížkov, Prosek a Letòany, stálo 
15 miliard korun.
(Ètvrtek 8. kvìtna 2008, 7:35 - PRAHA(Aktualizováno: ètvrtek 8. kvìtna 2008, 17:35 ) 
Kolem druhé hodiny odpoledne úsek slavnostnì otevøeli zástupci pražského magistrátu 
spoleènì s pracovníky dopravního podniku. První souprava s cestujícími vyjela z Ládví asi 
ve ètvrt na pìt.
„Trasa Praze pomùže, hlavnì místním lidem, protože nemusí už cestovat do práce auty nebo 
autobusy, což je hlavnì ve špièce velmi pomalé," øekla Novinkám cestující Libuše Vránková.
Na koneèné trasy C v Letòanech vznikl nový uzel, kde je velké záchytné parkovištì a budou 
odtud vyjíždìt i pøímìstské linky. "Dennì ušetøím na jedné cestì deset minut, protože nebu-
du muset stát s autem na semaforech ve mìstì," øekl Antonín Petrák z Brandýsa nad Labem.
Od pátku pak vlaky budou jezdit podle nového jízdního øádu.
Otevøení nového úseku s sebou pøináší rozsáhlé zmìny v pozemní dopravì. Mìstský obvod 
devìt pøijde o tøináct autobusù. Zrušeny budou linky èíslo 145, 146, 156, 158, 168, 175, 187, 
201, 274, 349, 358, 366 a 399. Nìkteré ústøední linky, napøíklad 140 nebo 177, zùstanou 
zachovány. Trasa se zmìní napøíklad lince 233. Dosud jezdí z Palmovky do Èakovic, nyní 
bude zaèínat až v Letòanech.
Beze zmìny zùstanou linky èíslo 103, 109, 140, 144, 151, 152, 162, 169, 177, 195, 200 a 202. 
Jediným vìtším problémem nového metra je pokrytí mobilním signálem. Dopravní podnik 
se totiž dohaduje s mobilními operátory kvùli novým smlouvám za pronájem pro potøebnou 
techniku. Doposud platili tøi operátoøi spoleènou roèní smlouvu na pokrytí všech stanic 94 
tisíc korun. Nyní podnik požaduje 22 miliónù korun. 
Vybudování tøí stanic, tedy Proseka, Støížkova a Letòan stálo zhruba 15 miliard korun, jak 
Novinkám pøednedávnem øekl mluvèí Metrostavu František Polák. Koneèná cena pøitom 
bude vyšší, protože se do ní promítnou náklady na výkup pozemkù a další položky.
Stanice Syslová 
Obyvatelé Letòan si bìhem výstavby stanice stìžovali, že metro bude zastavovat uprostøed 
polí a nazvali si jej "metro pro sysly". Stanice totiž sousedí s letòanským letištìm, které je 
chránìnou oblastí právì proto, že zde žijí syslové. V okolí stanice není žádná zástavba a k síd-
lišti je to nìkolik zastávek autobusem.
Nìkteøí obyvatelé jsou ale naopak rádi, protože ètvr� nezaplaví více aut a autobusù.
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Zprávy z radnice

Grantové programy pro rok 2008

Až do 4. února bylo možné ucházet  se o granty Mìstské èásti Praha 9 vyhlášené 
pro rok 2008 v pìti oblastech  využití volného èasu dìtí a mládeže, programy na 
podporu provozu, pøípadnì pøíspìvky na nájmy veøejnì pøístupných 
tìlovýchovných zaøízení v MÈ Praha 9, v oblasti životního prostøedí a kulturní 
èinnosti, dále humanitární a sociální a v oblasti protidrogové a prevence 
kriminality.  

1. Cílem programu v oblasti využití volného èasu dìtí a mládeže je:
} podpoøit celoroèní èinnost subjektù pracujících s dìtmi a mládeží vèetnì jejich 

materiálního vybavení
} umožnit relaxaèní a rekreaèní pobyty dìtí a mládeže
} podpoøit jednorázové akce, napø. sportovní

2. Cílem programu na podporu provozu, pøípadnì pøíspìvky na nájmy veøejnì pøí-
stupných tìlovýchovných zaøízení na MÈ Praha 9 je:

} podpoøit èinnost sportovních subjektù a umožnit dìtem a mládeži více využívat 
sportovní kluby (ochrana pøed patologickými jevy)

3. Cílem programu v oblasti životního prostøedí a kulturní èinnosti je:   
} podpoøit ekologickou výchovu, vzdìlávací a osvìtové akce pro dìti a dospìlé, 

èinnosti smìøující ke zlepšení životního prostøedí
podpoøit celoroèní kulturní aktivity, a� se jedná o jednotlivé kulturní akce (divadelní, 

hudební atd.) nebo celoroèní èinnost neprofesionálních souborù

4. Cílem programù humanitárních a sociálních je:  
· podpoøit projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostøedí obèanù a dlouhodobì 
zamìøené humanitární projekty

5. Cílem programù protidrogových a prevence kriminality je:  
}· podpoøit dlouhodobé projekty protidrogové prevence
}· podpoøit projekty sloužící k prevenci kriminality
· podpoøit projekty sloužící k prevenci sociálnì patologických jevù ve školách a škol-
ských zaøízeních

Podmínky pro podání žádosti

} O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které pùsobí na území MÈ Prahy 9, 
jsou registrovány v souladu s právním øádem ÈR a splòují všechny zákonem pøedepsané 
podmínky pro pøíslušnou èinnost
} Jeden pøedkladatel nesmí v grantovém øízení podat víc než pìt projektù ve všech 
programech
} Požadavky musí být realizovány v roce 2008 v plné výši v souladu s úèelovostí darovací 
smlouvy
} Žádost o grant se podává na pøedepsaném formuláøi ve tøech vyhotoveních - pro pro-
gram è. 1, 3, 4, 5  je pøedepsaný Formuláø è. 1, pro program è. 2  je to Formuláø è. 2
} Mìstská èást Praha 9 si v pøípadì pøidìlení grantu vyhrazuje právo neposkytnout 
finanèní prostøedky v plné výši
} Jednotlivé požadavky budou finanènì øešeny v rámci schváleného rozpoètu pro rok 
2008 a vybraným žadatelùm budou finanèní prostøedky uvolòovány na základì smluv 
uzavøených obìma stranami
} Každý požadavek musí být zpracován struènì a výstižnì a musí obsahovat následující 
náležitosti:
} Cíl, obsah a zdùvodnìní žádosti
} Ekonomickou rozvahu (celkovou výši, výši požadovaného grantu, položkový rozpis 
nákladù)
} Žadatel je povinen  vyúètovat poskytnutý  finanèní pøíspìvek do 15.12. 2008 a pøedat jej 
Odboru ekonomickému, Úøadu MÈ Praha 9
} Nevyèerpané prostøedky je žadatel povinen vrátit zpìt na úèet Úøadu MÈ Praha 9
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} Žadatel je povinen v pøípadì finanèního krytí akce z jiných zdrojù uvést tuto skuteènost 
ve svém požadavku 
} U jednotlivých programù jsou uvedeny ještì další podmínky pro podání žádosti 
   
 Co byste ještì mìli vìdìt:

} žádosti nesplòující všechny podmínky grantového øízení budou vyøazeny
} zaslané projekty se žadatelùm nevrací
} o výsledku jsou žadatelé o grant povinni se informovat do 15 dnù po projednání v Za-
stupitelstvu MÈ Praha 9, a to na servisu ZMÈ tel. è.: 283 091 346,  283 091 355 nebo 
na Odboru ekonomickém tel. è.: 283 091 237 
} v pøípadì schválení grantu je žadatel povinen uzavøít darovací smlouvu o poskytnutí 
grantu s MÈ Prahy 9, a to do 30 dnù ode dne schválení v Zastupitelstvu MÈ Prahy 9, jinak 
schválený grant propadá
} Území Mìstské èásti Praha 9 tvoøí tyto katastrální území èi jejich èásti: Støížkov, Prosek, 
Libeò, Vysoèany, Hrdloøezy, Hloubìtín

Jak žádost o grant podat?

osobnì -  podatelna ÚMÈ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9 - Vysoèany, Vysoèanská 
radnice, PSÈ 180 49
poštou  -  pro dodržení termínu uzávìrky  je rozhodující datum poštovního razítka

Konzultaèní støedisko:

Odbor školství a kultury - tel: 283 091 520, 523, 536 
Odbor sociální - tel: 283 091 435

Termín uzávìrky je 4. února 2008 ve 12.00 hod. 

1. Programy v oblasti  využití volného èasu dìtí a mládeže
I. Celoroèní èinnost vèetnì materiálního vybavení subjektù 
II. Relaxaèní a rekreaèní pobyty dìtí a mládeže 
III. Jednorázové akce

2. Program na podporu provozu, pøípadnì pøíspìvky na nájmy veøejnì 
pøístupných tìlovýchovných zaøízení na MÈ Praha 9

Program podporující sportovní subjekty - vìtší možnost využití sport. klubù dìtmi a 
mládeží (ochrana pøed patologickými jevy)

3. Programy v oblasti životního prostøedí a kulturní èinnosti 
Ekologická výchova, vzdìlávací a osvìtové akce pro dìti a dospìlé, èinnosti smìøující 

ke zlepšení životního prostøedí
Kulturní programy - jednotlivé kulturní akce (divadelní, hudební atd.)
celoroèní èinnost neprofesionálních souborù

4. Programy humanitární a sociální 
Humanitární a sociální projekty

5. Programy  protidrogové a prevence kriminality  
I. Protidrogová prevence
II. Prevence kriminality
III. Specifické programy primární prevence pro školy a školská zaøízení

1. Programy v oblasti  využití volného èasu dìtí a mládeže 

I. Celoroèní èinnost vèetnì materiálního vybavení subjektù

Cíle programu:
} podpoøit celoroèní èinnost subjektù pracujících s dìtmi a mládeží v oblasti využití 

volného èasu dìtí a mládeže
} vybavit subjekty neziskové sféry materiálem nutným pro celoroèní èinnost subjektu
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} zajistit opravu a údržbu materiálnì  technické základny  subjektù  neziskové sféry
} obnovit materiální základnu subjektù v mimoøádných situacích, napø. havárie, požáry
} pøispìt neziskovým subjektùm na úhradu provozních výdajù (mimo osobních nákladù)

Urèení:

} pro neziskové organizace a fyzické osoby pùsobící v oblasti  využití volného èasu dìtí 
a mládeže se sídlem na území MÈ Praha 9, které provozují celoroèní èinnost
pro neziskové organizace a fyzické osoby pùsobící v oblasti využití volného èasu dìtí 
a mládeže, které zamìøují svoji èinnost na oblast MÈ Praha 9 ( poøádání akcí, vedení 
kroužkù a zájmových oddílù.)

Upozornìní: Není urèeno pro žadatele podávající si žádost o grant do grantového tématu 
è. 2 a organizace zøizované Mìstskými èástmi, hl.m. Prahou èi Èeskou republikou

II. Relaxaèní a rekreaèní pobyty dìtí a mládeže 

Cíl programu:

umožnit dìtem a mládeži rekreaèní a relaxaèní pobyty v pøírodì s aktivním využitím 
volného èasu  

Urèení:

} pro neziskové organizace a fyzické osoby pùsobící v oblasti  využití volného èasu dìtí 
a mládeže se sídlem na území MÈ Praha 9, které provozují celoroèní èinnost

} pro neziskové organizace a fyzické osoby pùsobící v oblasti využití volného èasu dìtí 
a mládeže, které zamìøují svoji èinnost na oblast MÈ Praha 9 ( poøádání akcí, vedení 
kroužkù a zájmových oddílù)

} pro školní kluby, školy a školská zaøízení se sídlem na území MÈ Praha  9
} pro tìlovýchovné organizace

Podmínky:

} alespoò 50% úèastníkù musí mít trvalé bydlištì na území MÈ Praha 9(pøi vyúètování 
doložit seznam úèastníkù)
z grantu je možno hradit náklady pobytu do výše:  100,- Kè osobu/den a na dopravu  

maximálnì èástku 1 000,-Kè/osobu/pobyt

III. Jednorázové akce pro neorganizované dìti a mládež

Cíle programu:

} podpoøit konání sportovních akcí pro dìti a mládež na území MÈ Praha 9
} podpoøit konání akcí pro dìti a mládež na území MÈ Praha 9 sloužících k aktivnímu 

využití volného èasu dìtí a mládeže
} podpoøit spoleèné využití volného èasu dìtí a rodièù 

Urèení:

} pro neziskové organizace a fyzické osoby pùsobící v oblasti sportu, tìlovýchovy a využití 
volného èasu  se sídlem na území MÈ Praha 9

} pro neziskové organizace  a fyzické osoby pùsobící v oblasti sportu a tìlovýchovy, které 
zamìøují svoji èinnost na oblast MÈ Praha 9 (poøádání akcí, vedení kroužkù a zájmo-
vých oddílù)

} pro školy a školská zaøízení sídlící na MÈ Praha 9 
} tìlovýchovné organizace

Upozornìní: Není urèeno na krátkodobé poznávací zájezdy. Za neorganizované dìti a mlá-
dež se považují pouze jednotlivci, kteøí neplatí žadateli o grant èlenské pøíspìvky.
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2. Program na podporu provozu, pøípadnì pøíspìvky na nájmy 
veøejnì pøístupných tìlovýchovných zaøízení na MÈ Praha 9

Cíle programu:

} podpoøit èinnost sportovních subjektù
} udržení tìlovýchovných zaøízení v provozu pro veøejnost formou pøíspìvku na úhradu 

energií, paliv, plynu, vodného a stoèného, atd. v závislosti na kapacitì, ekonomické 
nároènosti a poètu provozních hodin urèených pro veøejnost v tìlovýchovných zaøí-
zeních v MÈ Praha 9 (hodinou pro veøejnost je myšlena organizovaná veøejnost = dìti a 
mládež do 19 let)

} umožnit dìtem a mládeži využití sportovních klubù reprezentujících MÈ Praha 9
} pozitivní dopad na organizovaný volný èas dìtí a jejich ochrana pøed patologickými jevy

Urèení:

} neziskovým organizacím provozujícím tìlovýchovná zaøízení nekomerèního charak-
teru na území MÈ Praha 9 nebo obèanským sdružením pùsobícím v oblasti sportu a tì-
lovýchovy v MÈ Praha 9, která sídlí a provozují svoji èinnost na MÈ Praha 9 avšak 
nevlastní ani neprovozují vlastní tìlovýchovné zaøízení nebo mají svými oddíly plnì 
vytížené vlastní TVZ

}  není urèeno pro školy a školská zaøízení

Podmínky:

a) Pro vlastníky TVZ
} žádající subjekt musí mít alespoò 10 dìtí platící èlenské pøíspìvky (doloženo potvr-

zenou evidencí èlenské základny k 31.12. pøedcházejícího roku)
} celosezónní provoz -  pravidelná èinnost s dìtmi a mládeží (min. 4x mìsíènì)
} subjekt musí provozovat svou èinnost na území MÈ Praha 9 nebo na pozemcích bez-

prostøednì sousedících s MÈ Praha 9, a to nejménì 5 let 
} pøesný popis TVZ, vèetnì lokalizace  
} souèástí vyúètování grantu bude kompletní výsledovka TVZ za rok, ve kterém byl grant 

poskytnut
} pøi vyúètování je nutné pøedložit prokazatelnì zaplacené faktury resp. úèty za energie, 

(energiemi se rozumí elektøina, plyn, teplo, vodné a stoèné) tyto nesmìjí být vyšší než 
pøidìlená èástka 

} k žádosti o grant tématu 2 bude pøiložen vyplnìný „Formuláø è. 2“
} pøíjemce daru je na požádání povinen na akci prezentovat znak èi logo MÈ Praha 9
} pøíjemce grantu je povinen umožnit ve zvláštì závažných pøípadech bezplatné èlenství 

osobì doporuèené Odborem sociálním a státní sociální podpory  ÚMÈ Praha 9 
hodnotící komise si vyhrazuje právo vyøadit projekt ještì pøed hodnocením

b) Pro nájemce TVZ

} žádající subjekt musí navštìvovat alespoò 10 dìtí (doloženo potvrzenou evidencí èlen-
ské základny k 31.12. pøedcházejícího roku), 

} nájemce musí mít v pronájmu  prostory na území MÈ Praha 9, pøesný popis TVZ, vèetnì 
lokalizace

} èestné prohlášení, že sdružení nevlastní ani neprovozuje konkrétní TVZ, na které je 
žádost podána, a že pøidìlený dar bude využit výhradnì na nájmy pro dìti a mládež 
do 19 let

} kopii nájemní smlouvy uzavøené na daný rok, pøípadnì na dílèí období, doloží nájemce  
pøi podpisu darovací smlouvy; v pøípadì, že výše uvedená kopie nebude doložena, stává 
se pøidìlení daru bezpøedmìtné a darovací smlouva nebude uzavøena.

} ze znìní nájemní smlouvy musí být zøejmé, že se jedná o nájem TVZ pro oddíly dìtí a 
mládeže, v jakém poètu, za kolik Kè/hod. nájmu a celková èástka, pokud   v nájemní 
smlouvì tyto údaje nejsou uvedeny,je žadatel povinen tuto skuteènost   doložit èestným 
prohlášením

} grantový pøíspìvek nesmí být vyšší než èástka, kterou nájemce hradí na roèním 
nájemném pro oddíly dìtí a mládeže za celosezónní èinnost

} o grant se mohou ucházet  právnické osoby, které provozují svoji èinnost na území MÈ 
Praha 9 minimálnì  pìt let 

} pravidelná èinnost s dìtmi a mládeží (min. 4x mìsíènì)
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} pøehled hospodaøení žadatele za pøedešlý rok (položkové pøíjmy a výdaje)
} k žádosti o grant tématu 2 bude pøiložen vyplnìný „Formuláø è. 2“
} pøíjemce grantu  je na požádání povinen uvádìt znak èi logo MÈ Praha 9
} pøíjemce grantu je povinen umožnit ve zvláštì závažných pøípadech bezplatné èlenství 

osobì doporuèené Odborem sociálním a státní sociální podpory  ÚMÈ Praha 9 
} hodnotící komise si vyhrazuje právo vyøadit projekt ještì pøed hodnocením

Hodnotící kritéria : pro a) i b)

I. Èlenská základna dìtí a mládeže do 19 let 

Váhová hodnota 50 % z celkové èástky
}· Celkový poèet dìtí do 19 let, provozujících sportovní èinnost 
}· Koeficient úspìšnosti  souèin èlenské základny žadatele s ohodnocením 1,3 za každou 

úèast kolektivního sportu v celostátní celosezónní soutìži; souèin èlenské základny 
žadatele s ohodnocením 1,3 za alespoò úèasti tøí jednotlivcù na Mistrovství republiky 
v individuelních sportech; souèin èlenské základny žadatele s ohodnocením 1,5 za každý 
titul Mistra republiky v kolektivním i individuálním sportu  

}· Podíl rozdìlované èástky na èlenskou základnu a celkového poètu dìtí do 19 let (po za-
poèítání koeficientu úspìšnosti) - výsledkem je roèní dotace na dítì

}· Souèin èlenské základny každého subjektu upravené o koeficient úspìšnosti a roèní 
dotace na dítì.

II. Kritérium - provozní nároènost

Váhová hodnota 25% z celkové èástky
}· Provozovatel vlastního zaøízení  souèet všech nákladù na energie v uplynulém kalendáø-

ním roce
}· Nájemce  celkové náklady na pronájmy na dìti a mládež do 19 let za rok
}· Celkový souèet veškerých nákladù
}· Podíl rozdìlované èástky na provozní nároènost a celkových nákladù výsledkem je roèní 

dotace na 1Kè nákladù 
}· Souèin nákladù každého subjektu a roèní dotace na 1 Kè nákladù

III. Kritérium  rozsah èinnosti

Váhová hodnota 25% z celkové èástky
}· Celkový poèet tréninkových hodin za mìsíc

· Koeficient solidarity  1,1 za každý subjekt sídlící na MÈ Praha 9, který má možnost 
využívat TVZ pro èinnost dìtí a mládeže do 19 let, alespoò v rozsahu 30 mìsíènì, a to 
za režijní náklady (bez zisku). 

}· Podíl rozdìlované èástky na rozsah èinnosti a celkového poètu tréninkových hodin 
(vèetnì koeficientu solidarity)  výsledkem je dotace na 1 hodinu

}· Souèin mìsíèních tréninkových hodin upravených o koeficient solidarity a dotace na 
1 hodinu

IV. Dotace pro každý subjekt 
Souèet všech tøí kriterií vyjádøeno v Kè a zaokrouhleno

3. Programy v oblasti životního prostøedí a kulturní èinnosti

I. Ekologická výchova ve volném èase dìtí a mládeže, vzdìlávací a osvì-
tové akce pro mládež a dospìlé, èinnosti smìøující ke zlepšení život-
ního prostøedí

Cíle programu:

} podpoøit  aktivity v oblasti ekologické výchovy pro dìti a  mládež
} podpoøit spoleèné využití volného èasu dìtí a rodièù
} podpoøit  dlouhodobé projekty  ( kroužky, zájmové oddíly...) 
} podpoøit aktivity v oblasti ekologického vzdìlávání pedagogických pracovníkù a ostat-

ních osob pracujících s mládeží 
} podpoøit aktivity smìøující ke zlepšení a propagaci využití bývalých prùmyslových 
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areálù
Urèení:

} pro neziskové organizace pùsobící v oblasti ekologického vzdìlávání, výchovy a osvìty  
se sídlem v oblasti MÈ Praze 9, které provozují celoroèní èinnost 

} pro neziskové organizace pùsobící v oblasti ekologického vzdìlávání, výchovy a  osvìty, 
které zamìøují svoji èinnost na oblast MÈ Praha 9 ( poøádání akcí, vedení kroužkù a 
zájmových oddílù, apod.)

} pro školy a školská zaøízení sídlící v oblasti MÈ Praha 9

II. Kulturní programy

Cíle programu:
} podpoøit celoroèní kulturní aktivity  v oblasti amatérské kulturní èinnosti
} podpoøit jednotlivé kulturní akce a projekty, které se budou konat na území MÈ Praha 9 

nebo pojednávají o Praze 9
} podpora obèanù reprezentujících MÈ Praha 9 na soutìžích a akcích regionálních, 

celorepublikových èi mezinárodních

Urèení:

} pro neziskové organizace a fyzické osoby se sídlem v Praze 9, pùsobící celoroènì v ob-
lasti kultury a využití volného èasu dìtí a mládeže

} pro neziskové organizace a fyzické osoby, které zamìøují svoji èinnost na region MÈ 
Praha 9

Upozornìní: Z tohoto programu nebudou financovány pasivní aktivity v oblasti kultury. 
(napø. pøíspìvek na vstupné èi na dopravu na kulturní a spoleèenské akce)

4. Programy humanitární a sociální 

 I. Humanitární  a sociální projekty

Cíle programu:

} podpoøit projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostøedí obèanù
}podpoøit dlouhodobì zamìøené humanitární projekty

Urèení:

} pro neziskové organizace se sídlem  na území MÈ Praha 9, které se zabývají projekty 
v oblasti sociální a humanitární

} pro neziskové organizace, jejichž projekty jsou zamìøeny na péèi o obèany  MÈ Prahy 9

Podmínky:

žadatelé se sídlem mimo MÈ Praha 9 uvedou v žádosti jména a bydlištì osob z MÈ Praha 9, 
pro které je grant urèen

5. Programy protidrogové a prevence kriminality

I. Protidrogová prevence

Cíl programu:

} podpoøit projekty dlouhodobé protidrogové prevence
} podpoøit jednotlivé akce, zamìøené na protidrogovou prevenci

Urèení:

} pro neziskové organizace se sídlem na území MÈ Praha 9, které se zabývají protidro-
govou prevencí pro Prahu 9

} pro neziskové organizace, pracující v oblasti protidrogové prevence, jejichž projekty 
jsou zamìøeny na péèi o obèany Prahy 9

} pro školy a školská zaøízení sídlící na území MÈ Praha 9
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Podmínky:

Žadatelé uvedou v žádosti o grant:

} pro jakou cílovou skupinu je projekt urèen
} pøínos projektu pro MÈ Praha 9
} spolupracující subjekty na daném projektu
} poèet uživatelù z území MÈ Praha 9, pro které je projekt urèen

 
II. Prevence kriminality

Cíle programu:

} podpoøit projekty sloužící k prevenci kriminality na území MÈ Praha 9
} podpoøit projekty, které pomáhají obèanùm bránit se kriminalitì

Urèení:

} pro neziskové organizace se sídlem na území MÈ Praha 9, které se zabývají úèinnou 
prevencí kriminality

} pro neziskové organizace, pracující v oblasti prevence kriminality, jejichž projekty jsou 
zamìøeny na péèi o obèany Prahy 9

} pro školy a školská zaøízení sídlící na území MÈ Praha 9

Podmínky:

Žadatelé uvedou v žádosti o grant:
}  pro jakou cílovou skupinu je projekt urèen na MÈ Praha 9
} pøínos projektu pro MÈ Praha 9
} spolupracující subjekty na daném projektu
} poèet uživatelù z území mìstské èásti Praha 9, pro které je projekt urèen

III.  Specifické programy primární prevence pro školy a školská zaøízení
¨
Cíl programu:

} podpoøit projekty sloužící k prevenci sociálnì patologických jevù ve školách a školských 
zaøízeních na území MÈ Praha 9

} podpoøit projekty, které napomùžou snížit patologické jednání dìtí navštìvující školy 
a školská zaøízení na území MÈ Praha 9

} podpoøit vzdìlávání pedagogických pracovníkù a výchovných poradcù školy nebo 
školských zaøízení zejména v psychosociálních dovednostech a zvládání zátìžových 
situací 

Urèení:

} pro neziskové organizace se sídlem na území MÈ Praha 9, které se zabývají úèinnou 
specifickou primární prevencí ve školských zaøízeních 

} pro neziskové organizace pracující v oblasti specifické primární prevenci ve školských 
zaøízeních na MÈ Praha 9

} pro školy a školská zaøízení, která mají zájem zajistit programy specifické primární 
prevence

} pro organizace, které se zabývají odborným vzdìláváním pedagogických pracovníkù 
a výchovných poradcù ve školách a školských zaøízení

Podmínky:

Žadatelé uvedou v žádosti o grant:
} pøínos projektu pro školu a školské zaøízení 
} pøínos pro cílovou skupinu
} pøínos pro MÈ Praha 9
} realizátor programu (projektu) ve škole a školském zaøízení 
} spolupracující subjekty tohoto projektu
} poèet úèastníkù, pro které je projekt urèen
} náplò (obsah, prùbìh) projektu
} dosavadní zkušenosti, pøíp. doporuèení
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Další zprávy z radnice

Nové ceny nájemného

Od 1. ledna 2008 platí nové ceny nájemného z bytù pro novì uzavírané nájemní smlouvy v 
domech, které spravuje devítka. Jsou stanoveny takto:
· Cena nájmu za 1 m2 u bytù bez snížené kvality za mìsíc na Proseku a Støížkovì èiní 

61,50 Kè.
· Cena nájmu za 1 m2 u bytù bez snížené kvality za mìsíc ve Vysoèanech a Libni je 60,19 

Kè. U bytù se sníženou kvalitou 43,56 Kè.

Vítání obèánkù

30. ledna 2008 - I letos, jako už tradiènì nìkolik let, 
radnice vítá nové obèánky do života spoleènosti mìstské 
èásti. Po krátkém uvítacím proslovu - tentokrát jej mìl 
radní Adama Vážanský - jsou rodièùm novì narozených 
dìtí pøedávány pamìtní listy a kvìtiny a dìti si odnášejí 

drobné dáreèky v po-
dobì plyšových zví-
øátek apod.

O vítání obèánkù 
a životní jubilea pe-
èuje na odboru škol-
ství a kultury paní 
Renata Píchová, kte-
rá mimo to poøádá 
také zájezdy a vlasti-
vìdné vycházky pro 
seniory. V letošním 
roce spolupoøádala 
akademii tøetího vì-
ku pro obèany mìst-
ské èásti Praha 9, za 
což sklidila uznání 
a pochvalu nejen od 
studentù akademie, 
ale i od starosty MÈ.

Ocenìní strážníkù Mìstské policie

V obøadní síni vysoèanské radnice se vìtšinou odehrávají - tak jako i jinde - slavnostní akty 
typu vítání obèánkù, blahopøání jubilantùm èi svatební obøady. Slavnostní akt, který se tu 
uskuteènil 19. února, se však vymykal obvyklému programu. Starosta MÈ Praha 9 Ing. Jan 
Jarolím tu  slavnostnì podìkoval dvìma mìstským strážníkùm z Obvodního øeditelství 
Mìstské policie Prahy 9 za jejich velmi kvalitní zásah pøi zneškodnìní nebezpeèného 
pachatele. 12.2. krátce pøed 4. hodinou ranní byli strážníci M.H. a M.J. na základì oznámení 
na linku tísòového volání 156 vysláni do ulice Veltruská 557, kde se v objektu Královka 
nachází herna Magic Planet. Obsluhu tam ohrožoval zbraní opilý jedenaètyøicetiletý 
Ukrajinec dlouhodobì žijící v Praze. Vyšel ven ve chvíli, kdy strážníci právì pøijeli. Zaèal je 

Radní mìstské èásti pan Adam 
Vážanský pøedává rodièùm pamìtní list

Maminky s dìtmi v Obøadní síni 
èekají na uvítání

Ilustraèní foto
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pistolí ohrožovat i pøes jejich výzvy, aby zbraò odhodil. Hlavní 
mával i smìrem k hernì. Jeho chvilkové nepozornosti využil 
jeden ze strážníkù, zbraò mu vykopl z ruky a následnì ho 
pomocí hmatù a chvatù sebeobrany zneškodnil. Pøi služebním 
zákroku nedošlo ke zranìní ani strážníkù, pachatele ani nezú-
èastnìné osoby.
„Jsem nesmírnì rád a je mi ctí, že vám mohu podìkovat za to, co 
jste udìlali pro své spoluobèany, a dát vám malý dárek,“ øekl 
starosta MÈ Praha 9 Ing. Jan Jarolím a pokraèoval: „Projevit se 
stateènì totiž nebývá obvyklé ani bìžné. Velmi vám proto 
dìkuji. Jsem 
potìšen, že 

máme u nás takové strážníky, jako jste vy.“
Poté strážníkùm pøedal dárek v podobì 
nedávno vyšlé knihy o Rokytce a sklenì-
nou karafu na víno. 
A jak situaci s odstupem hodnotí sami 
zasahující strážníci?
„V ten moment si vùbec neuvìdomujete, že 
by na vás mohl vystøelit, nedochází vám to, 
dìláte prostì jen to, co jste se nauèili. V 
první øadì myslíte na bezpeèí lidí kolem.“
Øeditel Obvodního øeditelství Mìstské 
policie Praha 9 Mgr. Vlastimil Oliè k tomu 
dodal: „Nìkdo by mohl samozøejmì øíct, že 
to byla jejich povinnost, což je jistì pravda, 
ale na druhé stranì to nebyla jednoduchá 
záležitost, protože proti namíøené zbrani 
stojí strážníci opravdu málokdy. Proto si 
zaslouží ocenìní.“ 

Praha 9 je nejlepším Mìstem pro byznys v ÈR

Vysoèanská radnice 15. dubna 2008:
Pøesnì a nejrychleji dokáže odpovìdìt 
obèanùm na jejich dotazy Úøad mìstské 
èásti Prahy 9. Ukázal to prùzkum spoleè-
nosti Factum Invenio, který se uskuteènil 
zaèátkem dubna jako souèást velkého 
porovnávacího žebøíèku 206 obcí s roz-
šíøenou pùsobností a 22 správních obvodù 
Prahy s názvem Mìsto pro byznys.
Pøestože zákon dává radnicím lhùtu na od-
povìï až patnáct dní, úøedníci z Prahy 9 
dokázali poslat zpìtnou reakci již 20 mi-
nut po odeslání e-mailu s dotazem týka-
jícím se zahájení podnikání.
Soutìž Mìsto pro byznys vznikla jako re-
akce na souèasnou potøebu ukázat, jak se 
místní správy podílejí na zlepšení 
podnikatelského prostøedí. První ocenìní v ní pøevzal v úterý 15. dubna starosta deváté 
mìstské èásti Jan Jarolím. „Tato výjimeèná cena nás velmi tìší, protože naše radnice se snaží 
vycházet maxi-málnì vstøíc potøebám našich obèanù,“ konstatoval. „Jako první jsme zavedli 
sobotní provoz a byli jsme také jednou z prvních radnic, na nichž zaèal fungovat Czech Point.“

S úøedníky se domluvíte rychle a jednoduše

Už si nemusíte zaøizovat volno, abyste se na úøad dostali v urèených hodinách, stále dokola 
telefonovat úøedníkovi, který buï není pøítomen nebo vyøizuje jinou záležitost. Komunikace 
s pracovníky Úøadu mìstské èásti Praha 9 je nyní rychlá a jednoduchá.

Starosta Mìstské èásti Praha 9 Ing. jan Jarolím
blahopøeje strážníkùm
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Až do letošního roku jste mohli pøi jednáních s úøedníky na vysoèanské radnici z elektronické 
komunikace využívat pouze e-mailovou poštu. To se však zmìnilo zavedením systému jednot-
né komunikace s obèany (technologie DATASYS UMS – Unified Messaging System).
Co to konkrétnì pøináší? Pøi podání žádosti (napø. o nový obèanský prùkaz, cestovní pas) 
uvedete i své èíslo mobilního telefonu. V okamžiku vyøízení vaší žádosti o tom budete infor-
mováni esemeskou. 
Voláte úøedníka a on není pøítomen nebo právì hovoøí? Zanechte hlasovou zprávu vèetnì 
kontaktu na sebe – po jejím vyslechnutí se vám pøíslušný pracovník ozve zpìt.
Voláte na úøad mimo pracovní dobu? Hlasová služba vám poskytne základní informace a kro-
mì toho budete moci zanechat vzkaz, který bude následnì vyøizován.
Nevíte, kam pøesnì volat? Na webových stránkách Úøadu mìstské èásti Praha 9 – 
www.Praha9.cz – jsou uvedeny kontakty na radní, sekretariáty vedoucích odborù atd.
„Pomocí DATASYS UMS se podaøilo vytvoøit optimální systém poskytování informací 
obèanùm a právním subjektùm s využíváním moderních informaèních a komunikaèních  
technologií, které jsou dostupné všem,“ øíká ing. Zdenìk Davídek, místostarosta Prahy 9. 
„Naši pracovníci tak mají okamžitý pøehled o požadavcích obèanù a mohou je obratem infor-
movat o postupu jejich vyøizování nebo vyøízení.“ .

Obnovený nonet s podnikateli

Na úspìšnou tradici setkávání pøedstavitelù mìstské èásti Praha 9 s podnikateli pùsobícími 
na jejím území navázalo souèasné vedení radnice v èele se starostou Ing. Janem Jarolímem. 
24.1.2008 veèer se po pìti letech konalo opìt takové neformální setkání nazvané „Veèerní 
nonet“, na nìmž se v hotelu Step s pøedstaviteli radnice setkali zástupci témìø padesáti firem. 
Generálním partnerem celé akce byla firma IC Hotels, a.s. Veèer, kterým provázela mode-
rátorka Monika Valentová, zahájili spoleènì starosta MÈ Praha 9 Ing. Jan Jarolím a spolu-
majitel firmy IC Hotels Ing. Jiøí Èáp. Pestrý program nabídl pøítomným módní pøehlídku 
pánských odìvù, vystoupení iluzionisty, temperamentní hudbu romské kapely Laèe Roma, 
kterou doprovázel známý romský aktivista Ladislav Goral, a bohatou tombolu. Jeho 
vyvrcholením bylo pøedání šeku na 48 000,-Kè „Domovu pro seniory  Gerontocentru slunné 
stáøí“, který provozuje Oblastní spolek Èeského èerveného køíže Praha 9. Peníze vìnovaly 
zúèastnìné firmy spoleènì s MÈ Praha 9. 
Souèástí veèera byla také prezentace jihoafrických a moldavských vín, sektù a koòakù. Ukázka 
moldavské vinné produkce nebyla náhodná, nebo� mìstská èást již na podzim loòského roku 
navázala spolupráci s moldavským okresem Anemii Noj. Ta bude mít podobu jak kulturní 
výmìny, tak i stáží nejrùznìjších odborníkù a podpory vzájemného obchodu.

Praha 9 objevila Moldávii 

Moldavská republika, 
jedna z republik bývalého 
Sovìtského svazu, která 
svými historickými a 
kulturními koøeny patøí 
mezi románské zemì, se 
po mnoha letech tápání 
od poèátkù samostatnosti 
v roce 1991 až po parla-
mentní a prezidentské 
volby v roce 2005 roz-
hodla pro jasné proevrop-
ské smìøování, které by 
mìlo v budoucnu vyústit 
v èlenství v EU. K dosa-
žení tohoto cíle zaèala 
spolupracovat jak s orgá-
ny EU, tak i bilatelárnì 
s jednotlivými èlenskými 
zemìmi. Èeská republika 
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s ní navázala standardní diplomatické 
a další vztahy v roce 2005. 
Spolupráci a sbližování na celostátní 
úrovni samozøejmì podporují projekty 
na úrovni místní èi regionální. V tomto 
smìru je MÈ Praha 9 prvním sub-
jektem jak na èeské, tak i na evropské 
úrovni, který navázal konkrétní spolu-
práci s jedním ze 42 okresù Moldavské 
republiky, a tím vlastnì naplnil „Me-
morandum o porozumìní v oblasti 
rozvojové spolupráce“, podepsané 
obìma zemìmiv roce 2005. 
Jde o okres Anenij Noj nacházející se 
v jihovýchodní oblasti republiky Mol-
dávie, který na severu hranièí s hlav-
ním mìstem Kišinìvem. Vyznaèuje se 
bohatstvím  úrodné zemìdìlské pùdy. 
Dohoda o spolupráci v oblasti kultury 
a obchodu mezi MÈ Praha 9 a moldav-
ským okresem Anenij Noj se týká rozšiøování a prohlubování vztahù v oblasti kultury a umìní, 
turistiky a sportu, podpory spoleèných umìleckých výstav, výmìn hudebních a koncertních 
tìles a turistických èi sportovních delegací. Hovoøí rovnìž o obchodní spolupráci, v níž MÈ 
Praha 9 bude hrát roli zprostøedkovatele pro èeské firmy, které by chtìly v Moldávii investo-
vat. Jde také o prohlubování zkušeností s výkonem veøejné správy formou stáží, konzultací 
a studijních pobytù. K tomu bude nápomocna Metropolitní univerzita sídlící v Praze 9, která 
vybraným moldavským studentùm poskytne stipendium, a MÈ Praha 9 kromì toho i kon-
krétní praxi vèetnì záležitostí spojených s EU, napøíklad èerpání z fondù EU. Smlouva, 
uzavíraná na dobu pìti let, bude po vyøízení nutných náležitostí podepsána v bøeznu t.r. Její 
souèástí je opce na dalších pìt let. 
Obèané MÈ Praha 9 se tak mohou tìšit na obohacení nabídky kulturního a spoleèenského 
vyžití, protože souèástí spolupráce budou výstavy, koncerty, gastronomické dny a jiné spole-
èenské a kulturní události.

Praha 9 má nový web

Ve snaze vyjít vstøíc obèanùm a poskytnout jim ještì více informací a zároveò komfortu 
pøi jejich vyhledávání na internetu zprovoznila 17. bøezna radnice Prahy 9 své nové webové 
stránky. Mají nejen novou grafickou podobu, která je barevnìjší, pestøejší a veselejší, ale jsou i 
jednodušší a tím také pøehlednìjší. Vyhledávání na nich nedìlá problémy ani úplnému 
zaèáteèníkovi, který se s internetem teprve uèí zacházet  v tomto pøípadì radnice myslela ze-
jména na seniory. Nové webové stránky poskytnou informace nejen z jednotlivých odborù 
úøadu mìstské èásti, zasedání rady a zastupitelstva, ale obèané na nich najdou i pozvánky 
na nejrùznìjší kulturní, sportovní a spoleèenské akce poøádané radnicí pro veøejnost a re-
portáže z nich, rozhovory se zajímavými lidmi i portréty osobností spjatých s Prahou 9. 
Jednou z novinek, které mají za cíl zlepšení komunikace s obyvateli Prahy 9 a podpoøení jejich 
zájmu o dìní kolem sebe, je možnost posílání MMS zpráv se snímkem nešvaru, který se 
obèanùm nelíbí v okolí jejich bydlištì, napøíklad neodvezený odpad, s krátkými údaji o místì 
a datu. Podnìt bude pøedán odpovìdnému úøedníkovi. MMS zprávy budou i s vysvìtlením, 
jak se daná situace nebo problém bude øešit, k vidìní na webových stránkách. 
Nové webové stránky radnice MÈ Praha 9 budou mìsíc ve zkušebním provozu. 

Praha 9 úspìšnì snižuje kriminalitu

Je to dobrá zpráva pro všechny obèany žijící na území mìstské èásti Praha 9  dlouhodobým 
trendem je tu již nìkolik let snižování kriminality a tím zvyšování jejich bezpeènosti. Potvrzují 
jej statistiky Policie ÈR, které hovoøí jasnou øeèí: poèet kriminálních èinù na Praze 9 klesá. 
Mezi roky 2006 až 2007 to bylo celkovì o témìø 6%, z toho v èástech s nejvyšší kriminalitou  
Vysoèanech -  o plných 25% a na Proseku o 29%. A tento vývoj pokraèuje i v letošním roce. Jen 

Smlouvu podepsali pøedseda okresu Anenij Noj
a starosta MÈ Praha 9 Jan Jarolím 
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za období prvních dvou mìsícù v porovnáním se stejným obdobím loòského roku dosahuje  
pokles kriminality ve Vysoèanech 11% a na Proseku 45%. 
Tento pozitivní trend je výsledkem intenzivní spolupráce radnice mìstské èásti s místními 
oddìleními Policie ÈR i Mìstské policie.
Z její iniciativy bylo zøízeno místní oddìlení Mìstské policie pøímo na stanici metra Vyso-
èanská, kde se pohybují strážníci z hlídkového útvaru, kteøí mají pøedevším na starost poøá-
dek v prostorách metra. To významnì zvýšilo bezpeènost kolem prodejny Norma v sousedství 
vysoèanské radnice zejména pokud jde o pøítomnost kriminálních živlù a bezdomovcù. 
Pøesto se mìstská èást snaží bezdomovce vytlaèovat odsud i nadále, bohužel dokud zde bude 
sídlit prodejna Norma, zcela je odstranit se asi nepodaøí. 
„Jsme rádi, že nám magistrát v osobì prvního námìstka primátora Rudolfa  Blažka vyšel 
vstøíc a umožnil zøízení tohoto oddìlení,“ øíká radní pro oblast bezpeènosti Adam Vážanský. 
Taková oboustrannì výhodná spolupráce nám dává nadìji, že se nám spoleènými silami 
podaøí eliminovat pùsobení kriminálních živlù na území Prahy 9 na minimum.“ V rámci 
dalšího posílení bezpeènosti byly také posíleny hlídky mìstské policie v rizikových oblastech. 

Volby do Senátu Parlamentu ÈR jsou tady

Ve dnech 17. a 18. øíjna 2008 se v naší Mìstské èásti Praha 9 uskuteèní první kolo voleb do Se-
nátu Parlamentu ÈR. V pøípadì, že žádný z kandidátù neobdrží více jak padesát procent 
odevzdaných platných hlasù, uskuteèní se druhé kolo voleb o týden pozdìji ve dnech 24. a 25. 
øíjna 2008. Volebními dny jsou opìt pátek (14.00 – 22.00) a sobota (8.00 – 14.00).

Kandidáti do senátu za „devítku“:
1. Tomáš Kladívko (50 let), èlen Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, trvalé bydlištì 
Praha 9, èlen ODS, kandidát ODS
2. Petr Cibulka (57 let), vydavatel seznamù StB, nezávislý novináø, politický analytik, 
šéfredaktor serveru www.cibulka.net a Necenzurovaných novin, trvalé bydlištì Praha 7,       
èlen strany Volte Pravý Blok, kandidát strany Volte Pravý Blok
3. Ing. Zuzana Baudyšová (60 let), øeditelka Nadace Naše dítì, trvalé bydlištì Kvìtnice – 
Sibøina, bez politické pøíslušnosti, kandidátka SNK Evropští demokraté
4. Mgr. Vlastimil Ježek (45 let), generální øeditel Národní knihovny, trvalé bydlištì Praha, 
bez politické pøíslušnosti, kandidát Køes�anské a deokratické unie – Èeskoslovenské strany 
lidové
5. MUDr. Jiøí Koskuba (52 let), lékaø, trvalé bydlištì Praha 14, èlen Èeské strany sociálnì 
demokratické, kandidát Èeské strany sociálnì demokratické
6. MUDr. Bohdan Babinec, CSc. (64 let), lékaø, trvalé bydlištì Praha 9, èlen strany 
Národní socialisté a Rozumní (koalice Èeská strana národnì socialistická, Strana zdravého 
rozumu), kandidát Èeské strany národnì socialistické
7. Ing. Ladislav Hrabal, CSc. (70 let), starosta MÈ Praha-Klánovice, trvalé bydlištì Praha-
Klánovice, èlen Strany zelených, kandidát Strany zelených
8. Ing. Evžen Smrkovský, CSc. (64 let), technolog, trvalé bydlištì Praha-Dolní Poèernice, 
bez politické pøíslušnosti, kandidát Komunistické strany Èech a Moravy
9. Mgr. Vít Olmer (66 let), režisér, trvalé bydlištì Praha 5, bez politické pøíslušnosti, 
kandidát Strany obèanské sebeobrany
10. JUDr. Šárka Weberová (44 let), právnièka, trvalé bydlištì Praha 4, bez politické 
pøíslušnosti, kandidátka Strany pro otevøenou spoleènost

Volby do senátu

Na „devítce“ se ve dnech 17. a 18. øíjna a 24. a 25. øíjna uskuteènila dvì kola voleb do Senátu 
PÈR.
V prvních dvou dnech pøišlo k volebním urnám 32,36 % zaregistrovaných volièù. Ani jeden 
z deseti kandidátù však nezískal nadpolovièní poèet odevzdaných platných hlasù, což je pod-
mínkou pro zvolení již v prvním kole. Proto se 24. a 25. øíjna uskuteènilo druhé kolo voleb, 
do nìhož z prvního postoupili dva kandidáti s nejvyšším poètem odevzdaných platných hlasù, 
a to Tomáš Kladívko (ODS, 32,27 % platných hlasù) a Jiøí Koskuba (ÈSSD, 27,43 % platných 
hlasù).
Ve druhém kole voleb pro Tomáše Kladívka hlasovalo celkem 53,21% volièù a pro Jiøího 
Koskubu 46,78 % volièù. Do volebních místností pøišlo 29,99 % volièù. V MÈ Praha 9, která je 
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souèástí volebního obvodu è. 24, tedy zvítìzil Tomáš Kladívko (ODS) a stejnì tak zvítìzil i v ce-
lém volebním obvodu è. 24, když ve druhém kole voleb obdržel celkem 54,05 % platných 
hlasù. Stává se tak senátorem za volební obvod è. 24. 
Podìkování patøí všem, kteøí se podíleli na pøípravì a zdárém prùbìhu uplynulých voleb.
Mgr. Pavel Sýkora, vedoucí OOS

Rozhovor se senátorem Tomášem Kladívkem

V Senátu Parlamentu ÈR zasedá od 26. listo-
padu novì zvolený senátor za volební obvod 
è. 24, tedy i Mìstskou èást Praha 9, Tomáš 
Kladívko (ODS). Dosud byl poslancem Parla-
mentu ÈR.
Pozná obèan Prahy 9 rozdíl mezi po-
slancem Kladívkem a senátorem Kla-
dívkem?
Poslanec i senátor jsou sice èleny parlamentu 
(jen jiných komor), nicménì si myslím, že se-
nátor je s obvodem, za který kandidoval, svá-
zán mnohem víc než poslanec. Poslanec, kte-
rý kandiduje v Praze, je zástupcem všech 
Pražanù, tedy milionu dvou set tisíc obèanù. 
Já jsem senátním zástupcem v obvodu è. 24, 
kam vedle Prahy 9 patøí také Praha 14, Praha 
20 a další, tedy 114 tisíc zapsaných volièù. Jim 
budu moci být víc nablízku. Navíc mými part-
nery coby senátora jsou starostové jedno-
tlivých mìstských èástí ze senátního obvodu, 
což je velmi cenné, protože senátor – starosta 
– obèan vytváøí velmi pøímou vazbu.
Øíká se, že jedna z rolí, které senátor 
zastává, je role regionálního ombuds-
mana. Jak si ji pøedstavujete?
Existují problémy, které nevyøeší sám obèan, 
ale ani sama radnice. I její úøedníci mnohdy 

pøi jednání s institucemi státní správy naráží na velké pøekážky a na jejich žádosti se jim 
dostává jen formálních odpovìdí. Roli senátora jako regionálního ombudsmana vidím v tom, 
že díky  svým možnostem se zasadím o partnerská jednání napøíklad mezi zástupci mìstské 
èásti a státní institucí, aby obì strany skuteènì hledaly øešení problému.
V poslanecké snìmovnì jste mìl na starosti bezpeènost, jakým zpùsobem chcete 
pøispìt ke zvýšení bezpeènosti v Praze 9?
Tøeba tak, že se pøesvìdèím, zda ministerstvo vnitra plní své slovo. Deklarovalo napøíklad, že 
do konce letošního roku budou na Proseku, na Èerném Mostì a v Horních Poèernicích zmo-
dernizovány tøi policejní služebny.
Bude mì zajímat, ale mìlo by i starosty a obèany, zda tomu tak skuteènì je a ve slíbené kvalitì. 
Tedy zda policejní služebna bude uzpùsobena i jako vstupní recepce pro ty, kteøí sem pøijdou 
napøíklad podat trestní oznámení nebo øešit problém, a nebudou muset èekat na jedné chodbì 
se zadrženými násilníky a zlodìji. V pøípadì, že by tomu tak nebylo, mohl bych se obrátit na 
ministra, jeho námìstka nebo policejního prezidenta s výzvou k nápravì. Podobnì snadno 
mùže každý kontrolovat, jak úèinný bude nový zákon o policii, díky nìmuž by mìlo být více 
policistù v ulicích. Nebo zda se už i v Praze 9 objevila nová policejní auta. 
Jakým zpùsobem se na vás mohou lidé obracet se svými pøipomínkami, námìty, 
problémy?
Pøi pravidelných senátorských pondìlcích od 15 hodin v Jandovì ulici è. 4 (1. patro), mailem 
na adrese kladivkot@senat.cz, popøípadì v každém vydání mìsíèníku Devítka je informace,  
jak se se senátorem spojit. Myslím, že lidem nedìlá problémy oslovit mì tøeba na zastávce 
autobusu. Už zaèínám urèité podnìty od nich øešit.
Mùžete být konkrétní?
Velkým problémem zaèíná být na Proseku parkování, protože parkovací místa kolem novì 
otevøených stanic metra hodnì využívají mimopražští motoristé. Obchodní dùm Billa na 
Proseku už reagoval tak, že za delší stání vybírá na svém parkovišti peníze. Auta se proto 
pøesunula na parkovištì ve Vysoèanské a místní lidé nemají kam dát své vozidlo. To samé se 

Senátor za volební obvod è. 24
 Tomáš Kladívko
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dìje na parkovišti u polikliniky Prosek. Kdo sem pak pøijede kvùli ošetøení, nezaparkuje. 
Musíme proto spoleènì s radnicí nastavit v tìchto lokalitách urèitý parkovací systém, aby-
chom místním obyvatelùm a pacientùm polikliniky pomohli. Problém je to o to  ožehavìjší, že 
se již brzy budou otevírat další výškové domy a v této èásti Prahy 9 pøibydou další lidé, další 
auta… Pøitom mimopražští návštìvníci hlavního mìsta by si mìli uvìdomit, že velké parko-
vištì – jehož kapacitu lze ještì rozšíøit – najdou u stanice metra Letòany.

Se senátorem hovoøila mk

Senior akademie v Praze 9

Mìstská èást Praha 9 jako první rozjela 
projekt Mìstské policie zamìøený na o-
chranu zdraví, života a majetku starších 
obèanù.
Tým specialistù mìstské policie v oblasti 
prevence pøipravil pro zájemce zdarma 
rozsáhlý vzdìlávací cyklus, v nìmž po-
sluchaèi získají praktické informace o tom, 
jak pøispìt ke svému osobnímu bezpeèí i 
k ochranì lidí a majetku ve svém bezpro-
støedním okolí. O absolvování kursu získají 
osvìdèení a mohou tak dále vyvíjet osvì-
tovou èinnost mezi svými vrstevníky, zná-
mými a rodinnými pøíslušníky. „Jednou 
roènì je pak pozveme na semináøe, a se-
známíme je na nich  s novými informacemi 
v oblasti prevence kriminality a rovnìž se 
zde budou moci podìlit o své vlastní zkuše-
nosti, které mezitím získali,“ øíká ing. Jan 
Chmelaø, vedoucí útvaru situaèní preven-
ce Mìstské policie hl. m. Prahy, který kursy 
vede. Jejich první bìh se uskuteènil na 
pùdì øeditelství mìstské policie v Praze 10 
na jaøe a byl urèen seniorùm z celé Prahy.
„Devítka“ je první z pražských mìstských 
èástí, kde vzdìlávací kurs bìží pro její 
obèany. Rozšiøujeme si znalosti. Senioøi se 

na jednotlivých pøednáškách dozvídají, jak si za-
bezpeèit majetek, tedy dùm, byt, chatu, automo-
bil, jak se chovat doma, na ulici, v prostøedcích 
mìstské hromadné dopravy, aby se zbyteènì ne-
vystavovali riziku okradení, pøepadení, pod-

19. prosince se konalo v Obøadní síni vysoèanské radnice
slavnostní ukonèení prvního bìhu Senior akademie

Starosta MÈ  Jan Jarolím, zástupkynì 
Mìstské policie a radní Adam Vážanský 
pøedali úèastníkùm akademie diplomy 
a drobné upomínkové pøedmìty
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O úèastníky Senior akademie peèovala paní Renata Píchová
(vlevo) z odboru školství a kultury. Úèastníci ocenili její pøístup 

k organizaci semináøù a podìkovali jí malým dárkem.



vodu. Hovoøí se tu o formách domácího násilí, jeho pøíèinách, o tom, kde mùže jeho obì� 
hledat pomoc.
„Ale také jsme se dozvìdìli, jak se dìlí policie, tedy na Policii ÈR a mìstskou policii, jak její 
pøíslušníky poznáme, jaké mají kompetence, co je kriminalistika, o èem pojednává, jak se dìlí 
její jednotlivé obory, jak mùžeme kriminalistùm pomoci, tøeba dobrým popisem pachatele,“  
vypoèítává Dana Jenšíková z Jablonecké ulice v Praze 9, jedna z pravidelných úèastníkù 
Senior akademie.
„Zkrátka, velmi zajímavou a velmi srozumitelnou formou se tu dozvídáme spoustu vìcí, které 
nám mohou usnadnit život. “ Stejné nadšení pro organizaci Senior akademie sdílí i její další 
pravidelný úèastník, ing. Miloš Mašín. „Ovšem i ostatní témata mì oslovila. Spoustu vìcí 
èlovìk zná, ale jeho informace jsou spíš útržkovité. Tady se je dozví v kontextu mnoha dalších 
souvislostí.“

Text mk (kráceno)

Kontrola v hernách v MÈ èásti Praha 9

Množící se stížnosti lidí vyprovokovaly úøedníky Mìstské èásti Praha 9, policisty, hasièe a hy-
gieniky, aby si na herny, na nìž je nejvíce stížností, poøádnì posvítili.
„Drahobejlova byla vždycky klidnou ulicí, dokud se tu neotevøel nonstop bar-herna. To, že 
tady hulákají opilci, by se ještì dalo skousnout, ale v poslední dobì se tady zaèínají scházet 
i fe�áci, mùžete je vidìt, jak si píchají drogu na ulici. Ti, co v podnapilém stavu vycházejí 
z herny, nièí auta, dopravní znaèky, pøevrhávají popelnice, zvrací a moèí pøed domy...“
Podobnì si stìžovali i obyvatelé z Lovosické ulice: „…chceme upozornit na neúmìrný hluk 
v této ulici, a to i v noci. Máme okna pøímo proti Sportbaru, který je otevøen nonstop, stejnì 
jako bar-herna Hubert v jeho sousedství. Prakticky celou noc jsme svìdky hluèného chování 
opilých návštìvníkù, velmi èasto tady musí zasahovat policie…“
Vaše problémy nám nejsou lhostejné Nonstop herna v Drahobejlovì ulici, herna v Kováøské 
ulici, Sportbar- herna v Podìbradské a na Proseku herny Netopýr a Hubert – to byly cíle noèní 
kontroly úøedníkù z „devítky“ – zástupcù živnostenského odboru, odboru životního prostøedí 
a odboru výstavby, dále policistù, hasièù a hygieny ve støedu 19. listopadu. „Zamìøili jsme se 
na pìt podnikù,na které je nejvíce stížností,“ øíká radní pro bezpeènost MÈ Praha 9 Adam 
Vážanský.
„Bohužel samospráva nemá zákonné možnosti, aby podobné problematické podniky 
uzavøela nebo alespoò jejich provoz omezila, navíc žádný z nich není v objektu, který by patøil 
radnici nebo magistrátu. Ve spolupráci s dalšími orgány, jako je policie, hasièi nebo hygiena, 
však radnice touto kontrolou vysílá signál obèanùm Prahy 9, že nám jejich stížnosti nejsou 
lhostejné.
Provozovatele heren zase chceme takto upozornit, že je v jejich zájmu, aby se také zajímali, co 
dìlají lidé, kteøí jejich podniky opouštìjí, a že by se mìli snažit jim v porušování veøejného  
poøádku nebo páchání trestné èinnosti zabránit.“ 

Co se kontrolovalo?

Samozøejmì, zda výherní hrací pøístroje v hernách jsou øádnì povoleny podle zákona 
è. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a magistrátní vyhlášky è. 26/2007, která 
taxativnì vymezuje, kde se provozování herních automatù povoluje.
Živnostenský odbor kontroloval dodržování živnostenského zákona, tedy napøíklad, zda 
provozovatelé heren mají správné živnostenské oprávnìní, ohlášenou a øádnì oznaèenou 
provozovnu.
„Nìkteré dokumenty však nemusí mít v provozovnì, napø. ani živnostenské oprávnìní, takže 
ho pak pøedkládají na našem úøadu v urèitém termínu,“ vysvìtluje Dana Jandová ze živno-
stenského odboru. Pøípadné nedostatky by se øešily blokovou pokutou až do výše 5000 Kè 
nebo ve správním øízení. Na odpady a jejich likvidaci se zamìøil odbor životního prostøedí. 
Podle druhu a množství odpadu ho musí v hernách tøídit, mít uzavøenou smlouvu o jeho 
odvozu nebo v pøípadì souhlasu z magistrátu mohou využívat kontejnery, které jsou k 
dispozici obèanùm, ale i za nì musí uhradit poplatek. Dagmar Brabcová z odboru životního 
prostøedí potvrdila, že i v tìchto pøípadech nemusí mít provozovatelé heren patøièné smlouvy 
v podniku a pak je pøedkládají v daném termínu na úøadu. V opaèném pøípadì jim hrozí 
správní øízení. Závažnými pøípady porušení zákona se pak zabývá magistrát nebo Èeská 
inspekce životního prostøedí. Kontrola, zda v nìkterých provozovnách neprobìhly stavební 
práce bez povolení, byla náplní práce stavebního odboru. „Mohu však konstatovat, že žádná 
z navštívených heren nebyla pøedmìtem stížností, kterou by náš odbor musel øešit,“ dodal 
Vladislav Paøík z odboru výstavby MÈ Praha 9.
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„Prùchodnost únikových cest, kontrolu hasièských pøístrojù, vyvìšení telefonních èísel 
tísòového volání,“ vypoèítává své cíle kontroly mjr. ing. Petr Hoøení, vedoucí oddìlení 
prevence pro MÈ Praha 9 Hasièského záchranného sboru hl. m. Prahy. A tøebaže v hernách 
spíše než jídlo dostanete jen pití, zúèastnil se kontroly i pracovník pražské hygienické stanice. 
Zajímal  se o zdravotní prùkazy obsluhy, sklady a obsah lednic. Velkou kontrolu heren 
pøivítal i vedoucí Místního oddìlení Policie ÈR Prosek Praha III npor. Richard Laluha: 
„V hernách pravidelnì provádíme preventivní provìrky zamìøené na to, zda v nich nehrají 
lidé mladší 18 let èi se v nich nezdržují hledané osoby. 
Zasahujeme v nich v pøípadì hlášení nejrùznìjších excesù. Spoleènou kontrolu s dalšími 
státními orgány však vítám, protože takováto ukázka spolupráce je signálem pro majitele 
jednotlivých provozoven, zamìstnance, ale i jejich návštìvníky, že nám není jedno, co se 
v hernách dìje.“

A jaké byly výsledky kontroly?

Ve všech hernách byly výherní hrací pøístroje øádnì povoleny podle zákona è. 202/1990 Sb.
o loteriích a jiných podobných hrách a obecnì závazné vyhlášky pražského magistrátu 
è. 19/2007. Živnostenský odbor kontroloval dodržování živnostenského zákona, tedy 
napøíklad zda provozovatelé heren mají správné živnostenské oprávnìní, ohlášenou a øádnì 
oznaèenou provozovnu.
Nedostateèné oznaèení provozovny bylo zjištìno v hernì „39“ v Drahobejlovì (chybìlo uve-
dení názvu obchodní firmy, provozovatel je pøedvolán k øešení) a provozovatel Sportbaru-
herny v Podìbradské neoznámil zahájení provozování živnosti v této hernì (øeší místnì 
pøíslušný Živnostenský úøad MÈ Praha 1). 
Provozovatelé herny „39“ v Drahobejlovì ulici, herny v Kováøské ulici, Sportbaru-herny 
v Podìbradské a herny Netopýr ve Varnsdorfské musí na odboru Životního prostøedí a do-
pravy MÈ Praha 9 pøedložit doklady o tom, jak nakládají s odpady. Jen provozovatel herny 
Hubert v Lovosické mìl požadované dokumenty vztahující se k odpadùm a jejich likvidaci 
k dispozici hned pøi noèní kontrole. Kontrola odboru výstavby a územního rozvoje MÈ Praha 
9 ukázala, že všechny herny jsou užívány v souladu s kolaudaèním rozhodnutím, nebyly 
v nich zjištìny odchylky od schválené projektové dokumentace, ani se tu neprovádí nepo-
volené stavební úpravy. 
Závažné nedostatky nezjistili ani hasièi. „Pouze, jak jsem pøedpokládal, protože zákon to 
neukládá, nemìla obsluha barù a heren k dispozici doklady o provozuschopnosti hasièských 
pøístrojù a mohl jsem zkontrolovat pouze plombu a kontrolní štítek. V jednom pøípadì byl 
zcela neèitelný. Èísla tísòového volání byla vyvìšena a rovnìž únikové cesty a východy byly 
v den kontroly volné,“ hodnotí mjr. Ing. Petr Hoøení, vedoucí oddìlení prevence pro MÈ 
Praha 9 Hasièského záchranného sboru hl. m. Prahy. 
Z hygienického hlediska byl provoz heren bez vìtších závad. V hernì „39“ v Drahobejlovì 
však nebyla funkèní toaleta. Jejich celkovou rekonstrukci plánoval provozovatel do zaèátku 
ledna 2009.
A témìø ve všech provozovnách nebyl oznaèen a vyhrazen prostor pro kuøáky, jak to ukládá 
zákon è. 379/2005 Sb. Pøi preventivních provìrkách policisté zkontrolovali 62 lidí.
„I když spoleèná kontrola v problematických hernách neodhalila závažné nedostatky, 
nechceme, aby zùstala ojedinìlou akcí,“ øíká radní pro bezpeènost MÈ Praha 9 Adam Vá-
žanský.
„Tøebaže samospráva nemá zákonné možnosti, aby podobné problematické podniky 
uzavøela nebo alespoò jejich provoz omezila, chceme alespoò tímto zpùsobem ukázat, že nám 
není jedno, co se v hernách dìje a že nám také nejsou lhostejné hlasy lidí, kteøí na nepoøádky 
upozoròují.“

Text mk

Elektronická schránka dùvìry

Mìstská èást Praha 9 zprovoznila na svých internetových stránkách elektronickou schránku 
dùvìry pro dìti.
Dìti se zde anonymnì a bezpeènì mohou zeptat na problémy týkající se vztahù, užívání ná-
vykových látek, šikany, školních potíží apod. Odpovídat jim bude zkušený terapeut ze Støe-
diska výchovné péèe Klíèov. Aktivita vznikla na podnìt protidrogové komise rady Mìstské 
èásti Praha 9.
Vstup do elektronické schránky dùvìry je z webových stránek Prahy 9 a z elektronických 
stránek základních škol. Smyslem aktivity je nabídnout mladé generaci, která tráví hodnì 
èasu na internetu, možnost bezpeèného svìøení se s problémem, jež by se mohl v budoucnu 
pøemìnit v tìžko øešitelný problém. 
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Návrh rozpoètu hospodaøení MÈ  Praha 9 
na rok 2008

Rozpoèet Mìstské èásti Praha 9 je zpracován v souladu se zákony è. 131/2000 Sb. a 250/2000 
Sb. v platném znìní k 1.1.2008 a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpoètu (Us RMÈ 
489/07 ze dne 11.9.2007). Práce na sestavení rozpoètu byly zapoèaty v øíjnu roku 2007, 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 finan-
èních prostøedkù vytvoøených v minulých letech, zejména dotacemi a uvolnìnými prost-
øedky na projekty JPD a investice, nedoèerpanými v roce 2007. Do pøíjmù rozpoètu nebu-
dou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Mìstské èásti Praha 9.

Objem bìžných výdajù bude stanoven ve výši schváleného rozpoètu na rok 2007, 
poníženého o úèelové prostøedky a odpadlé úkoly pro rok 2007, navýšeného o prostøedky k 
zajištìní nových úkolù a o úèelové prostøedky na rok 2008. 

� Rozpoèet kapitálových výdajù bude soustøedìn na financování nejdùležitìjších akcí.

� V kapitole 10 - Pokladní správa bude vytvoøena rezerva pro zajištìní jednorázových a ne-
pøevídatelných  potøeb.

Rozpoètové pøíjmy

V návrhu rozpoètu na rok 2008 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 272.309,0 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 2008 se vycházelo z dotaèních vztahù hl. mìsta Prahy k jednotlivým 
mìstským èástem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením è. 11/1 dne 
29.11. 2007. 

Dotace ze státního rozpoètu celkem                                           20.261,0 tis.Kè                      
z toho:
Školství                                                                                                               4.232,0 tis.Kè
Výkon státní správy                                                                                          16.029,0 tis.Kè

Finanèní prostøedky ze státního rozpoètu jsou urèeny na:

úèelovou dotaci na školství, pøíspìvek je urèen na èásteènou úhradu provozních výdajù 
základních, mateøských a speciálních základních a mateøských škol. Pøíspìvek na 1 žáka èiní 
1.360,0 Kè. Tato dotace nepodléhá finanènímu vypoøádání se státním rozpoètem. 

úèelovou dotaci na výkon státní správy, pøíspìvek je urèen na èásteènou úhradu 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 2008 mìstským èástem mìsíènì 
ve výši 1/12 z celoroènì schváleného objemu.

Neinvestièní dotace z rozpoètu hl. mìsta Prahy                       114.388,0 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.
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Vlastní pøíjmy

Vlastní pøíjmy celkem                                                                  54.460,0 tis.Kè                                                                                      
z toho:
Daòové pøíjmy                                                                      50.245,0  
 - z toho daò z nemovitostí                                                        21.000,0 tis. Kè
Nedaòové pøíjmy                                                                                4.215,0 tis.Kè

Daò z nemovitostí, pro rok 2008 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         83.200,0 tis.Kè                                             

Doplòkové pøíjmy z hospodáøské èinnosti jsou rozpoètovány na základì plánu 
hospodáøské èinnosti na rok 2008.

Rozpoètové výdaje

Do návrhu rozpoètu na rok 2008 byly zapracovány bìžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 
339.917,0 tis. Kè.

Bìžné výdaje

Návrh rozpoètu bìžných výdajù je ve výši 251.077,1 tis. Kè, z toho rezerva èiní 14.400,0 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 2007 se zohlednìním na 
oèekávané skuteènosti roku 2008. V rozpoètu jsou zahrnuty prostøedky na financování 
realizace neinvestièní èásti projektù JPD ve výši 3.203,0 tis. Kè.

Kapitálové výdaje
Do návrhu rozpoètu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši 88.839,9 tis. Kè. Z 
pùvodního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytnì nutném pro investice mìstské èásti  
v roce 2008.
Podrobný komentáø je uveden v odd. VI.  Návrh investièní èásti rozpoètu na rok 2008.
Na financování investièní èásti projektù JPD jsou v rozpoètu zahrnuty prostøedky ve výši 
43.952,9 tis. Kè a projektu OPPK ve výši 120,0 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 10.567,0 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, 
pravidelné platby za poskytování internetového pøipojení pro ZŠ, havarijní služba na 
základních školách, pojištìní budov MŠ, vzdìlávání pro pedagogy, testy kvality výuky na 
základních školách (napø. SCIO), odborné pøednášky pro mateøské školy a zajištìní 
konkursních øízení s kandidáty na øeditele škol. Nejvìtší položkou jsou finanèní prostøedky na 
údržbu a opravy mateøských škol ve výši 5.900,0 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 budovách MŠ a 
zajištìní zpracování úèetnictví pro MŠ. Dále byla vytvoøena rezerva na havárie v budovách 
škol ve výši 300,0 tis. Kè. 

39

H
O

SP
O

D
A

Ø
E

N
Í 

- 
N

Á
V

R
H

 R
O

Z
P

O
È

T
U



Z rozpoètu školství bude hrazena neinvestièní èást dokonèení akce JPD Dopravní høištì ve 
výši 100,0 tis. Kè a provoz tohoto høištì ve výši 600,0 tis. Kè.

Pøíspìvkovým organizacím byly navrženy neinvestièní pøíspìvky v celkové výši
34.216,2 tis. Kè, které kryjí rozdíly mezi pøedpokládanými náklady na provoz a pøedpoklá-
danými vlastními výnosy. 

Základní a mateøské školy úètují v nákladech:

�spotøebu materiálu jako uèební pomùcky, materiální zabezpeèení provozu, úklidové a hy-
gienické potøeby
�potraviny spotøebované ve školních jídelnách
�spotøebu energie  vytápìní budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV
�opravy a udržování  drobné opravy na vnitøním zaøízení (splachovadla, vodovodní 

kohoutky, nábytek, tìlocvièné náøadí, zámky atd.)
�cestovné  vyøizování služebních záležitostí, doprovod dìtí na školní akce
�ostatní služby  platby za služby pošt, telekomunikací, školení a vzdìlávání, zpracování 

mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, èištìní, praní prádla aj.
�jiné ostatní náklady  pojištìní vnitøního zaøízení školy apod.
�odpisy

Vlastní výnosy základních a mateøských škol:
�tržby z prodeje služeb  pøíjmy za stravné a za družinu od rodièù dìtí
�úroky  z penìžních úètù
�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 nábytek, lavice atd., protože zaøízení základních škol potøebují obnovu, na údržbu 
zelenì v okolí škol ve výši 250,5 tis. Kè, na pøípravné kurzy nebo správce IT ve výši 250,0 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 2.622,0 tis. Kè. Základním školám, které jsou v pronajatých budovách, byl poskytnut 
pøíspìvek na nájemné. Opravy tìchto budov budou financovány z hospodáøské èinnosti MÈ 
Praha 9.

V rozpoètu školství jsou kapitálové výdaje ve výši 11.634,0 tis. Kè na investice v budovách 
škol a výstavbu dopravního høištì v rámci projektu JPD. Kapitálové transfery budou poskyt-
nuty základním školám ve výši 1.080,0 tis. Kè.

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 3.130,0 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.
V uvedeném objemu rozpoètu je zahrnuto i použití daru od Pražské teplárenské a.s. z roku 
2007 ve výši 100,0 tis. Kè na vydání reprezentativní publikace o Praze 9.

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. Pøíspìvek na provoz zùstává v nezmìnìné výši oproti roku 2007. V organizaci 
došlo ke zrušení Klubu Prosek. Náklady uvedeného støediska byly hrazeny z výnosù této 
aktivity a z rezervního fondu OKD, a to vèetnì osobních nákladù pøíslušných pracovníkù.
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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 
pro nasmìrování územního rozvoje nìkterých èástí katastrálních území pod správou MÈ P9, 
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 finan-
cování 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 9.980,0 tis. Kè budou investovány do objektù MÈ Praha 9.

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 komuni-
kace 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 
24.079,0 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 2007 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 1.200,0 tis. Kè, na 
údržbu a opravy dìtských høiš� bude vynaloženo 150,0 tis. Kè a na údržbu pozemkù MÈ Praha 
9 vèetnì vnitroblokù 300,0 tis. Kè.
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Kapitálové výdaje ve výši 49.152,9 tis. Kè jsou urèeny na rekonstrukce v oblasti veøejné 
zelenì. 
V rámci programù JPD bude financována 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 
950,6 tis. Kè, z tìchto prostøedkù èiní nedoèerpaná dotace z roku 2007 650,6 tis.Kè.
Komunitní plánování sociálních služeb je rozpoètováno ve výši 120,0 tis. Kè.
Pro pøíspìvkovou organizaci Støedisko sociálních služeb je navržen neinvestièní 
pøíspìvek ve výši 19.720,0 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. Náklady SSP pøedstavují úhradu provozu domova 
seniorù, domu s peèovatelskou službou, 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 
2.800,0 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 150,0 tis. Kè. 
Prostøedky ve výši 50,0 tis. Kè jsou urèeny na øešení akutních potøeb vzniklých v souvislosti s 
mimoøádnou událostí, na podporu zajiš�ování bezpeènosti na území MÈ Praha 9 je vyèlenìna 
èástka 100,0 tis. Kè, z toho èiní 50,0 tis. Kè poskytnutý dar od fi Flohmarkt s.r.o. z roku 2007 
na zajištìní bezpeènosti na území MÈ Praha 9. 
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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 123.137,3 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 800,0 tis. Kè a na 
neinvestièní výdaje pro Regionální komunikaèní servis 2.250,0 tis. Kè.

Z kapitálových výdajù ve výši 8.400,0 tis. Kè bude uhrazeno programové vybavení a 
výpoèetní technika pro potøeby úøadu, investice do budovy úøadu a rekreaèních zaøízení. 

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 14.400,0 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 339.917,0 tis.Kè budou hrazeny jednak z pøíjmù, které jsou 
rozpoètovány ve výši 272.309,0 tis. Kè a dále zapojením prostøedkù vytvoøených v 
minulých letech, z kterých  bude uvolnìna èástka ve výši 67.608,0 tis. Kè. V této èástce jsou 
zahrnuty i spolupodíly poskytnuté ze státního rozpoètu a fondù EU v roce 2007 na ukonèené 
akce JPD v celkové výši 24.538,1 tis. Kè. Z FRR budou uvolnìny finanèní dary z roku 2007 
ve výši 150,0 tis. Kè urèené pro kulturu a bezpeènost. V roce 2007 došlo k úspoøe oproti 
rozpoètu ve výši 76.368,2 tis. Kè.
Z uvedených prostøedkù bude použito 47.275,9 tis. Kè na probíhající projekty JPD a OPPK, 
z této èástky pøedstavují nedoèerpané dotace a uvolnìné prostøedky z roku 2007 8.091,7 tis. 
Kè.
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Návrh investièní èásti na rok 2008

Tabulka v tisících Kè



Komentáø k investièní èásti rozpoètu na rok 2008

Vzdìlávání

ZŠ Na Balabence 800  nákup konvektomatu
Vedení školy navrhuje realizovat nákup a instalaci moderního zaøízení na pøípravu jídel, 
nahrazujícího dosluhující stávající gastrozaøízení.

ZŠ Na Balabence 800  dokonèení rekonstrukce osvìtlení 
Dokonèení rekonstrukce osvìtlení v poslední ze základních škol na území m.è. Praha 9, 
realizované z pøevážné èásti v prùbìhu r. 2007. 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. 
 

ZŠ Litvínovská 600  telefonní ústøedna
Nákup a instalace nové telefonní ústøedny, která nahradí pùvodní, již dosluhující.

ZŠ Litvínovská 600  vybudování výtahu
Vybudování výtahu, jehož pomocí bude zajištìna bezbariérovost budovy základní školy i 
budovy Støední školy výpoèetní techniky.

ZŠ Litvínovská 600  osazení oken-TDI
Úhrada za výkon technického dozoru investora provádìného v závìru min. roku v prùbìhu 
výše uvedené investièní akce.

ZŠ Novoborská 371  rekonstrukce zádveøí a vstupní haly
Stavební úpravy uvedených prostor, které jsou užívány v nezmìnìné podobì více jak tøicet let. 
Po této dobì jsou konstrukce oken, dveøí a dalších prvkù a konstrukcí dožité po technické i 
morální stránce, nehledì na fakt, že provoznì jsou tyto prostory již také nevyhovující.

ZŠ Novoborská 371 - interiérové vybavení
Vybavení tøíd a kabinetù interiérovým zaøízením.

ZŠ Novoborská 371  montáž EZS
Montáž zabezpeèovacího zaøízení do interiéru novì zbudovaných nástaveb školy.

ZŠ Novoborská 371  kotle do ŠJ
Nákup a instalace nových kotlù do varny gastroprovozu školy.

MŠ Šluknovská 328  nákup konvektomatu
Vedení MŠ navrhuje doplnit stravovací provoz moderním gastrotechnickým zaøízením v 
rámci požadavkù HS hl.m. Prahy.

MŠ U Vysoèanského pivovaru  výstavba pavilonu  PD
V tomto roce bude vypracována projektová dokumentace a obstarány správní rozhodnutí pro 
výstavbu nového pavilonu uvedené mateøské školy.

MŠ Novoborská 611  nástavba  PD
Projektová dokumentace øešící zvýšení kapacity mateøské školy.

MŠ Veltruská 560  výstavba pavilonu
Realizace výstavby nového pavilonu mateøské školy v sídlišti Prosek, financovaná formou 
spolufinancování. 

MŠ Kováøská 27  stavební úpravy  PD
Projektová dokumentace navrhne øešení pro odstranìní vlhkosti suterénních prostor objektu 
mateøské školy.

JPD Dìtské dopravní høištì Prosek
Dokonèení investièní akce, realizované z pøevážné vìtšiny v roce 2007, spolufinancované ze 
strukturálních fondù.  
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Správa majetku, výstavba a územní rozvoj

Pøístavba a nástavba Jablonecká 723  PD
Projektová dokumentace øešící realizaci dvoupodlažní nástavby a pøístavby objektu z dùvodu 
jeho plánovaného budoucího komerèního využití.

Humanizace parteru Starý Prosek  dokonèení
Osazení mobiliáøe a úprava zelenì v rámci investièní akce, která probìhla v posledních 
mìsících roku 2007.

Parter Starý Prosek  PD
Projektová pøíprava výstavby nových povrchù komunikací mezi Proseckou návsí a ulicí U 
Proseckého kostela. Financování realizace akce bude pøedmìtem žádosti smìøované na fondy 
EU.

Stavební úpravy Kytlická 575
V areálu objektu budou provedeny stavební práce na chátrajících konstrukcích pøízemních 
teras.

Rekonstrukce vyhoøelého výtahu Vysoèanská 563
Èástka na nápravu havarijní situace po požáru výtahové kabiny a strojovny z konce roku 
2007. celá záležitost je øešena jako pojistná událost.
Vybudování zádveøí objektu gymnazia J. Seiferta Vysoèanské nám. 500
Vytvoøením zádveøí v prostorách nynìjšího závìtøí pøed hlavním vchodem objektu bude 
zamezeno pobývání bezdomovcù v tìchto prostorách

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.

Areál Krejcárek  PD
Projektová pøíprava a ÚR pro rozšíøení bytového fondu a urbanizaci v oblasti zanedbaného 
areálu Krejcárek

Pùdní vestavby v oblasti Libnì  PD
Projektová pøíprava budoucí realizace pùdních vestaveb v bytových objektech k tomu 
vhodných v oblasti Libnì.

OPPKEU  PD
Jedná se o projektovou pøípravu nutnou k podání žádosti o dotaci v rámci operaèního 
programu „Praha konkurenceschopnost“ a operaèního programu „Životní prostøedí“ 
financovaných z EU. 

Ochrana životního prostøedí

Úpravy komunikací U školièky, Èihákova
Návrh na provedení technických úprav povrchù komunikací a místní kanalizace k 
zamezení vtoku srážkových vod do pøilehlých bytových domù.

Dìtská høištì  rekonstrukce, doplnìní
Rekonstrukce dìtského høištì Rumburská Teplická, sportovních høiš� Veltruská a 
Litvínovská a doplnìní prvky a oplocení dalších dìtských høiš� na území m.è. Praha 9.

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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Vrt na vodu a pøípojka  Park pøátelství
Realizace zdrojù napájení vodoteèe v Parku pøátelství v souvislosti s jeho revitalizací.

Revitalizace Parku pøátelství Praha 9  I., II. etapa
V souèasné dobì probíhající I. etapa revitalizace parku by mìla být dokonèena v mìsíci 
kvìtnu tr., na ní naváže II. etapa, ve které dojde k dokonèení rekonstrukce vodoteèe a tím k 
jejímu zprovoznìní.

Dávky a podpory v sociálním zabezpeèení

DPS Novovysoèanská  samozavíraèe dveøí
Úhrada za montáž samozavíraèù dveøí v objektu DPS, provedenou v samém závìru r. 
2007.

Stacionáø Èeskolipská 621  rekonstrukce fasády
Rekonstrukce fasády objektu stacionáøe vè. jejího zateplení a osazení nových plastových 
oken.

Domov seniorù  klimatizace ve stravovacím úseku
Na základì doporuèení hygienika bude osazena klimatizace do prostor gastroprovozu.
Zdravotnictví

Poliklinika Prosek  nástavba objektu  PD
I v tomto roce bude pokraèovat projektová pøíprava realiazce postupné nástavby pavilonù 
Polikliniky Prosek.

Poliklinika Prosek  rekonstrukce interiéru
Realizace stavebních prací v prostorách, které od zahájení provozu polikliniky neprošly 
rekonstrukcí. Jedná se pøevážnì o konstrukce podlah a stropù, elektroinstalace apod.

Vnitøní správa

Programové vybavení, výpoèetní technika
V tomto roce bude provedena obnova a konsolidace všech serverù, výmìna všech Alcatel 
aktivních prvkù a nákup dalších zaøízení výpoèetní techniky.

Rekonstrukce provozního objektu Sepekov
Realizace zásadní rekonstrukce objektu „mlýna“ v areálu rekreaèního støediska Sepekov. 
Objekt, na kterém je provádìna po dlouhou dobu pouze základní údržba, chátrá a pøestává 
splòovat základní standard rekreaèního objektu.
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Tabulka v tisících Kè
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Návrh rozpoètu hospodáøské èinnosti na rok 2008

Komentáø k základní tabulce VHÈ  finanèní prostøedky na rok 2008

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, Krejcárek
Privatizace                  - splátky z privatizace domù
Pozemky  nebyty - jsou  pøíjmy z pronájmù pozemkù
                   ostatní prodeje  - jsou pøíjmy z prodeje pozemkù            
Antény+reklamní zaøízení  jsou pøíjmy z pronájmù

Poliklinika Prosek   nebyty - pøíjem z nájmu polikliniky 
 ---------------
Pøevod 07 na DPPO  finanèní prostøedky z roku 2007 na odvod danì z pøíjmu právnických 
osob za rok 2007
Rekreace  pøíjem za nezamìstnance  MÈ Praha 9 v rekreaèních Sepekov, Jestøabí                             

Výdaje: 
oznaèení sloupcù                     
Odmìna správci - za správu firmou  TOMMI /provozovny Prosek a Libeò/
                             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, spotøeba      
                                      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, vzduchotechniky, výtahù
                          které pøesahují èástku cca100tis. 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        
                                 hospodáøského výsledku za rok 2007
Odvod do HÈ  na krytí investièních akcí a potøeb hrazených v HÈ
 DPPO   -  záloha  na daò z pøíjmù právnických osob za rok 2008

Výdaje poznámky:
Litomìøická spol. vlastníkù - pøevody na úèet spoleèenství podle kalkulace plateb Mandátní 
sml.  za první pololetí 2008 

Teplická spol. vlastníkù  -  pøevody na úèet spoleèenství podle kalkulace plateb Mandátní sml. 
za první pololetí 2008 
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Plán velkých oprav bytových a nebytových prostor 
v roce 2008

Tabulka v tisících Kè
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Plnìní rozpoètu za rok 2008

Bilance pøíjmù a výdajù rozpoètu za rok 2008

Ve schváleném rozpoètu pro rok 2008 byly pøíjmy stanoveny ve výši 272.309,00 tis. Kè, 
rozpoèet pøíjmù byl upraven na 435.582,0 tis. Kè, skuteènost za rok 2008 dosáhla výše 
444.280,96 tis. Kè, tj. 102,00 %  rozpoètu.
Výdaje pro rok 2008 byly schváleny v rozpoètu ve výši 339.917,00 tis. Kè, z toho bìžné výdaje 
251.077,10 tis. Kè a kapitálové výdaje 88.839,90 tis. Kè. Rozpoèet výdajù byl upraven na 
478.097,6 tis. Kè, a to u bìžných výdajù na výši 317.471,9 tis. Kè a u kapitálových výdajù na 
160.625,70 tis. Kè. Plnìní výdajù za rok 2008 je ve výši 454.187,80 tis. Kè, tj. 95,00 % 
rozpoètu,  z toho bìžné výdaje èiní 304.278,61 tis. Kè, tj. 95,84 %  rozpoètu,  kapitálové výdaje 
byly èerpány ve výši 149.909,19 tis. Kè, tj. 93,33 %  rozpoètu.

Do schváleného rozpoètu byly zapojeny finanèní prostøedky z pøíjmù minulých let 67.608,00 
tis. Kè na krytí rozdílu mezi pøíjmy a výdaji, rozpoèet byl upraven po promítnutí finanèního 
vypoøádání se státním rozpoètem a rozpoètem hl.m.Prahy za rok 2007 a vyúètování projektù 
JPD na koneènou výši 42.515,60 tis. Kè. Z uvedených finanèních prostøedkù byly pokryty 
realizované výdaje, které pøekroèily objem pøíjmù za sledované období o 9.906,84 tis. Kè, 
úspora oproti plánovanému rozpoètu èiní 32.608,76 tis. Kè.

Rozpoètové pøíjmy

Tabulka v tisících Kè

52

H
O

SP
O

D
A

Ø
E

N
Í



Vlastní pøíjmy

Daòové pøíjmy

Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
Rozpoèet ve výši 17.600,00 tis. Kè byl za rok 2008 splnìn na 121,16 %, tj. 21.324,18 tis. Kè.

Jedná se o tyto pøíjmy (v tisících Kè)

Na poplatku ze psù byly pøijaty platby ve výši 1.792,18 tis. Kè, do rozpoètu HMP byl odveden 
25% podíl tj. 437,45 tis. Kè. 

Poplatek za lázeòský a rekreaèní pobyt byl vybrán ve výši 233,34 tis. Kè, do rozpoètu 
HMP byl odveden 50% podíl, tj. 92,54 tis. Kè.

Poplatek za užívání veøejného prostranství - rozpoèet je plnìn podle zájmu o zábor.

Místní poplatek ze vstupného - bìhem roku 2008 uhradila firma Flohmarkt, poøadatel  
„Bleších trhù“ poplatek ze vstupného vybraného bìhem prosince 2007 a ledna až listopadu 
2008; Èeská Muay-Thai Asociace uhradila poplatek ze vstupného vybraného pøi  sportovnì 
spoleèenské akci „K-1 Fighting Network“, která se konala v Sazka Arenì v prosinci 2007; 
provozovatel diskotéky „Disco Space“ na Proseku uhradil èástku za 4.ètvrtletí 2007 a 1.-3. 
ètvrtletí roku 2008; spoleèností UM Events s.r.o byla uhrazena celá platba z akce 
Transmission, konané v listopadu 2007 v Sazka Arenì vèetnì vymìøené pokuty za pozdní 
úhradu, poplatek za akci „Sensation“ poøádané zde koncem kvìtna, poplatek za koncert Paula 
van Dyka konaný v záøí 08 a Transmission 2008 konané v listopadu; spoleènost Live Nation 
Czech Republic uhradila poplatek ze vstupného vybraného v únoru pøi poøádání show na ledì- 
Holiday on ice, v kvìtnu pøi „Carmen monumental Opera“, v èervnu pøi koncertì skupiny KISS 
a Lennyho Kravitze v O2 Arenì, v èervenci pøi konání koncertu Avril Lavigne, v záøí a øíjnu pøi 
koncertech skupin Coldplay a QUEEN, v listopadu koncert Jean Michel Jarre a Karel Gott, v 
prosinci show s koòmi Appasionáta a vánoèní koncert Gregorian; poøadatel 10:15 
Management s.r.o. uhradil poplatek z akce „KylieX2008“ poøádané v O2 Arenì v kvìtnu, 
poøadatel Biggin Trading Limited,o.s. uhradil poplatek ze spoleèensko kulturní akce 
„Decadance“ konané 14.6.08; spoleènost Bestsport a.s. uhradila poplatek za koncert Celine 
Dion, konaný v èervnu v O2 Arenì. Poøadatel Èeská sportovní a.s. uhradil poplatek za 
sportovní akci „NHL Premiere 2008“ a PETE SEMPRES CHARITY EXHIBITION. Èeský svaz 
ledního hokeje uhradil poplatek za listopadovou akci „Oslava 100 let èeského hokeje“. HC 
Slavia Praha uhradilo pøedepsanou èástku za extraligová utkání v Sazka Arenì pro sezonu 
2008/2009. Spoleènost ART One uhradila  poplatek ze vstupného za „ III.roèník kadeønické 
show“  konané v O2 Arenì v listopadu. V listopadu probìhla v hale v Kolbenovì ulici taneèní 
akce se svìtelnou a projekèní technikou  - Noise freestylRRS, jejíž poøadatel Norbert Szabó 
uhradil poplatek v prosinci, stejnì jako poøadatel hudební párty X-massacre Radek Záveský.

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 3.550,00 tis. Kè byl za rok 2008 splnìn na 108,12 %, tj. 3.838,13 tis. Kè. Jedná se o 
pøíjem z èásti výtìžku od provozovatelù výherních hracích pøístrojù, který inkasovali v roce 
2007. Prostøedky byly zahrnuty do rozpoètu s použitím na veøejnì prospìné úèely.

53

H
O

SP
O

D
A

Ø
E

N
Í



Správní poplatky 
Rozpoèet  10.245,00 tis. Kè. Za období rok 2008 bylo dosaženo plnìní ve výši 14.200,32 tis. 
Kè tj. plnìní 138,61 %. Z poplatkù za povolení provozu výherních hracích pøístrojù je odvádìn 
50 % podíl do státního rozpoètu, poèátkem roku byly realizovány odvody z plateb, které byly 
inkasovány závìrem roku 2007.

Odbor ekonomický - z poplatkù za povolení provozu výherních hracích pøístrojù je 
odvádìn 50 % podíl do státního rozpoètu, poèátkem roku byly provedeny odvody z plateb, 
které byly inkasovány závìrem roku 2007. Za sledované období byly pøijaty platby ve výši 
9.468,05 tis. Kè, do SR bylo odvedeno 4.732,00 tis. Kè, poèátkem roku 2009 budou 
realizovány odvody z plateb, které byly inkasovány závìrem roku 2008.

Danì z majetku
Rozpoèet ve výši 21.000,00 tis. Kè, plnìní za rok 2008 21.498,47 tis. Kè. 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,  poplatky z provozu dopravního høištì 3,30 tis. Kè. 

Pøíjmy z vlastní èinnosti
Pøíjmy z poskytování služeb, rozpoèet ve výši 310,00 tis. Kè - košový program plnìní  260,52 
tis. Kè a poplatky z provozu dopravního høištì 3,30 tis. Kè. 

Pøíjmy z úrokù a realizace finanèního majetku
Rozpoèet ve výši 2.600,00 tis. Kè, skuteènost 3.332,05 tis. Kè, tj. 128,16 %, plnìní odpovídá 
pøíjmùm z úrokù, které byly ovlivnìny výší finanèních prostøedkù na úètech.

Pøijaté sankèní platby
Rozpoèet 735,00 tis. Kè, skuteènost 820,96 tis. Kè, tj. 111,70 %. Plnìní tohoto ukazatele je 
obrazem toho, jak obèané a právní subjekty dodržují zákonné normy.

Tabulka v tisících Kè

Tabulka v tisících Kè
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Pøijaté vratky transferù a ostatní pøíjmy z fin. vypoøádání pøedchozích let
Mìstská èást Praha 9 odvedla finanèní vypoøádání se SR a s rozpoètem HMP za rok 2007 v 
úhrnné výši  6.625,89 tis. Kè, vypoøádání dotace z rozpoètu HMP na projekt JPD Dopravní 
høištì ve výši 47,07 tis. Kè na projekt JPD Internetové centrum Prosek 263,81 tis. Kè, na 
projekt JPD Regionální komunikaèní servis 11,91 tis. Kè a na projekt JPD Revitalizace Parku 
Pøátelství 37,91 tis. Kè.
Finanèní vypoøádání z roku 2007 odvedly pøíspìvkové organizace: ZŠ Na Balabence 19,44 tis. 
Kè, ZŠ Špitálská 3,36 tis. Kè, Støedisko sociálních služeb 11,30 tis. Kè a Poliklinika Prosek 
235,58 tis. Kè.

Ostatní nedaòové pøíjmy
Rozpoèet 967,30 tis. Kè, skuteènost 978,18 tis. Kè, tj. 101,12 %. Nejvìtší položky tvoøí pøijaté 
pojistné náhrady, vyúètování za energie za 4.Q 2007 od nájemcù a finanèní dar.

Splátky pùjèek od obyvatelstva
Rozpoèet 160,00 tis. Kè, skuteènost ve výši 183,20 tis. Kè pøedstavuje splátky sociálních 
výpomocí, které byly poskytnuty zamìstnancùm ÚMÈ Praha 9 ze zamìstnaneckého fondu.

Ostatní kapitálové pøíjmy
Jedná se o finanèní dary od fi. FINEP na výstavbu nového pavilonu MŠ Veltruská v úhrnné 
výši 7.300,00 tis. Kè.

Pøijaté dotace

Neinvestièní pøijaté transfery od veøejných rozpoètù centrální úrovnì
Dotaèní vztah se SR na výkon státní správy èinil 20.261,00 tis. Kè, na výplaty pøíspìvku na 
péèi podle zákona è. 108/2007 Sb. bylo poskytnuto 50.376,00 tis. Kè a  12.000,00 tis. Kè na 
výplaty dávek sociální péèe a dávek v hmotné nouzi. Na poštovné k výplatám dávek sociální 
podpory obdržela MÈ dotaci ve výši 518,20 tis. Kè. Dále mìstská èást Praha 9 obdržela úèelové 
dotace ve výši 3.889,52 tis. Kè na úhradu výdajù vzniklých v souvislosti s výkonem sociálnì-
právní ochrany dìtí a ve výši 466,77 tis. Kè na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 
podle zákona è. 108/2007 Sb. Na zabezpeèení konání voleb do 1/3 Senátu PÈR obdržela MÈ 
dotaci ve výši 1.215,00 tis. Kè.
Na podporu programu JPD pro ZŠ Novoborská „Výmìna forem a metod výuky podporující 
zvl.komunikativní dovednosti žákù v cizích jazycích“ byly poskytnuta dotace ve výši 303.16 
tis. Kè, na program JPD Dopravní høištì 583,88 tis. Kè, na program JPD Internetové centrum 
Prosek 536,39 tis. Kè, na program JPD Regionální komunikaèní servis 2.637,78 tis. Kè.

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
V rámci souhrnné dotaèního vztahu s rozpoètem HMP byla pøevedena do rozpoètu MÈ Praha 
9 dotace ve výši 114.388,00 tis. Kè. V roce 2008 bylo provedeno navýšení rozpoètu z rozpoètu 
HMP na podporu programù JPD, a to „Pomoc znevýhodnìným matkám v uplatnìní na trhu 
práce“ 49,70 tis. Kè (z této dotace nebyla pøevedena žádná èástka) a pro ZŠ Novoborská 
„Výmìna forem a metod výuky podporující zvl.komunikativní dovednosti žákù v cizích 
jazycích“ 60,40 tis. Kè (poskytnuto 35,57 tis. Kè). Navýšení z rozpoètu hl.m. Prahy na úèelové 
dotace pøedstavuje 40,00 tis. Kè pro ZŠ Litvínovská 500 na projekt „Quo vadis, aneb Cesta do 
tøetího tisíciletí“. Na údržbu plastik obdržela MÈ 34,40 tis. Kè, na zkoušky odborné 
zpùsobilosti 180,00 tis. Kè, na prevenci kriminality pro Klub Harfica 80,00 tis. Kè, na 
prevenci pøed drogami 70,00 tis. Kè, pro asistenty pedagogù 285,90 tis. Kè a na poskytnutí 
grantù pro poskytování sociálních služeb 899,00 tis. Kè. Formou dotace byla do rozpoètu 
zapojena daò z pøíjmù právnických osob za rok 2007 ve výši 19.140,00 tis. Kè. Z jiných obcí 
pøišly úhrady provozních nákladù za jejich žáky, kteøí navštìvují naše základní školy v celkové 
výši 49,43 tis. Kè.

Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì
Na pøehlídku mateøských škol Pøedškoláèek poskytly mìstské èásti Horní Poèernice a 
Letòany pøíspìvky v úhrnné výši 9,00 tis. Kè. Na zajištìní provozu LSPP pøispìly MÈ Letòany 
èástkou 300,00 tis. Kè. Ocenìní FC Bohemians spolufinancovala MÈ Letòany èástkou 10,00 
tis. Kè.

Pøevody z vlastních fondù hospodáøské èinnosti
Rozpoèet 83.791,10 tis. Kè, pøevody byly v roce 2008 realizovány ve výši 83.743,26 tis. Kè.
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Pøevody z ostatních vlastních fondù 
Z depozitního úètu byly pøevedeny nedoèerpané prostøedky na mzdy za prosinec 2007 ve výši 
67,40 tis. Kè.

Investièní pøijaté dotace od veøejných rozpoètù centrální úrovnì
Na programy JPD obdržela mìstská èást dotaci ze SR a z EU, a to  na Dopravní høištì ve výši 
13.192,31 tis. Kè, na Revitalizaci Parku Pøátelství 26.320,48 tis. Kè, na Regionální 
komunikaèní servis 125,80 tis. Kè. 

Investièní pøijaté dotace od rozpoètù územní úrovnì
Z rozpoètu hl.m.Prahy obdržela mìstská èást dotace na investièní akce : „Revitalizace Parku 
Pøátelství  dokonèení“ ve výši 19.500,00 tis. Kè, „Rekonstrukce høištì na házenou pøi ZŠ 
Novoborská“ ve výši 1.000,00 tis. Kè, „MŠ Novoborská  rekonstrukce hospodáøského 
pavilonu“ ve výši 3.000,00 tis. Kè.

Investièní pøijaté dotace ze státních finanèních aktiv
Jedná se o dotaci pro Polikliniku Prosek na rekonstrukci vodoléèby ve výši 2.000,00 tis. Kè.

Rozpoètové výdaje

Bìžné výdaje
Rozpoèet 317.471,90 tis. Kè, skuteènost èinila 304.278,61 tis. Kè, tj. 95,84 % rozpoètu. Nižší 
plnìní o 4,16 %, tj. 13.193,29 tis. Kè k upravenému rozpoètu je dùsledkem vyrovnaného nebo 
nižšího èerpání ve všech kapitolách.

Pøehled dle odvìtví rozpoètu

Tabulka v tisících Kè

Tabulka v tisících 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 Na Balabence  - konvektomat pro ŠJ
Rozpoèet 230,00 tis. Kè, èerpání 230,00 tis. Kè
Na základì žádosti vedení ZŠ byl do varny instalován nový pøístroj na pøípravu teplých 
pokrmù.

ZŠ Na Balabence - rek. osvìtlení -  dokonèení
Rozpoèet 1.630,00 tis. Kè, èerpání 1.588,68 tis. Kè
Dokonèení akce zapoèaté v roce pøedešlém. Stejnì jako v dalších školských objektech i zde 
byla provedena rekonstrukce osvìtlení vnitøních prostor vedoucí ke splnìní hygienických 
požadavkù a k úsporám ve spotøebì energií.

ZŠ Litvínovská 600  telefonní ústøedna
Rozpoèet 100,00 tis. Kè, èerpání 100,00 tis. Kè
Vedením školy byla objednána a uhrazena instalace nové telefonní ústøedny.

ZŠ Litvínovská 600  vybudování výtahu
Rozpoèet 1.100,00 tis. Kè, èerpání 45,54 tis. Kè
Akce byla zahájena vypracováním a úhradou projektové dokumentace stavby, vlastní 
realizace vybudování bezbariérového propojení prostor školy probìhne v budoucnu 
operativnì podle aktuální potøeby.

ZŠ Litvínovská 600  osazení oken
Rozpoèet 40150 tis. Kè, èerpání 401,50 tis. Kè
Za èástku zbylou z dotace HMP z roku 2007 byla osazena okna ve vìtší èásti podlaží sloužící 
pro družinu školy.

ZŠ Litvínovská 600  osazení oken - TDI
Rozpoèet 184,00 tis. Kè, èerpání 144,11 tis. Kè
V tomto období fakturovala úhradu za vykonanou èinnost firma, která provádìla technický 
dozor v prùbìhu realizace akce osazení oken ZŠ Litvínovská 600.

ZŠ Litvínovská 600  výdejní pult pro ŠJ
Rozpoèet 800,00 tis. Kè, èerpání 800,00 tis. Kè
Vedením školy byla objednána a uhrazena dodávka a montáž výdejního pultu ve školní 
jídelnì. 

ZŠ Novoborská 371  rekonstrukce zádveøí a vstupní haly
Rozpoèet 1.685,00 tis. Kè, èerpání 1.483,89 tis. Kè
V prázdninových mìsících probíhala tato investièní akce, pøi níž byl stavebnì zmodernizován 
hlavní vstupní prostor do školy vè. novì zakoupených a rozmístìných šatních skøínìk, 
prostory šatny byly zvìtšeny.

ZŠ Novoborská 371  interiérové vybavení
Usnesením RMÈ è. 272 ze dne 10. 6. 2008 byla uvedená èástka pøevedena z dotace investièní 
na neinvestièní. Akce Interiérové vybavení byla realizována za výše uvedených finanèních 
podmínek. 

ZŠ Novoborská 371  montáž EZS
Rozpoèet 100,00 tis. Kè, èerpání 82,57 tis. Kè
V prostorách novì vybudovaných nástaveb školy byla v prázdninových mìsících provedena 
instalace zabezpeèovacího systému.
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ZŠ Novoborská 371 - 2 kotle pro ŠJ
Rozpoèet 300,00 tis. Kè, èerpání 300,00 tis. Kè
Ve varnì školní jídelny byly dodány a osazeny dva nové kotle pro pøípravu teplých pokrmù. 
ZŠ Novoborská 371 - møíže na okna
Rozpoèet 66,00 tis. Kè, èerpání 65,20 tis. Kè
Vedení školy zajistilo instalaci møíží na okna v èásti pøízemního podlaží budovy.

ZŠ Novoborská 371 - rekonstrukce høištì na házenou
Rozpoèet 2.500,00 tis. Kè, èerpání 2.449,84 tis. Kè
S pomocí grantových prostøedkù èásteènì hradících náklady na realizaci akce probíhá 
výstavba høištì s umìlým povrchem v areálu školy.

ZŠ Novoborská 371 - rekonstrukce høištì skok do dálky
Rozpoèet 200,00 tis. Kè, èerpání 199,73 tis. Kè
Souèasnì s rekonstrukcí høištì na házenou byla provedena rekonstrukce sektoru na skok 
daleký. Byl položen nový umìlý povrch a odrazové prkno.
 MŠ Šluknovská 328 - konvektomat pro ŠK
Rozpoèet 150,00 tis. Kè, èerpání 149,99 tis. Kè
Na základì žádosti vedení MŠ byl do varny instalován nový pøístroj na pøípravu teplých 
pokrmù.

MŠ U vysoèanského pivovaru 261 - výstavba pavilonù
Rozpoèet 1.000,00 tis. Kè, èerpání 741,61 tis. Kè
V uplynulém roce byla zahájena projektová a inženýrská pøíprava celé akce. Pøíprava bude 
pokraèovat v tomto roce, poté bude zahájena realizace stavby.

MŠ Novoborská 611 - nástavba
Rozpoèet 346,00 tis. Kè, èerpání 342,48 tis. Kè
Uvedená èástka byla úhradou za vypracování projektové dokumentace pro ÚR a SP. 
Projektová a inženýrská èinnost bude dokonèena v tomto roce.

MŠ Novoborská 611 - rekonstrukce hospodáøského pavilonu
Rozpoèet 6.188,00 tis. Kè, èerpání 6.183,31 tis. Kè
V mìsících èervenec a srpen probìhla zásadní rekonstrukce interiérových prostor a 
technického vybavení pavilonu. Byly upraveny stavební konstrukce vè. nových obkladù a 
dlažeb, osazena nová okna, dveøe, svítidla a zaøizovací pøedmìty, položeny nové rozvody ÚT a 
vody a byla zcela zmodernizována varna MŠ. Investièní náklady akce byly zèásti kryty dotací z 
rozpoètu HMP. 

MŠ Veltruská 560 - výstavba pavilonu 
Rozpoèet 21.300,00 tis. Kè, èerpání 21.200,94 tis. Kè
Ve 2. pololetí r. 2008 probìhla realizace výše uvedené akce. V souèasné dobì je dokonèena 
hrubá stavba objektu, probíhá montáž instalací a provádìní venkovních terénních úprav.

MŠ Kováøská 1790  - stavební úpravy
Rozpoèet 50,00 tis. Kè, èerpání 0 
Vzhledem k datu dokonèení projektových prací v samém závìru minulého roku a honoráøi, 
který byl vyšší než schválený rozpoèet akce, nefakturoval dodavatel projektové práce v roce 
2008. Èástka na úhradu tìchto prací figuruje ve schváleném rozpoètu r. 2009

ZŠ Litvínovská 500 - pergola
Rozpoèet 516,00 tis. Kè, èerpání 433,40 tis. Kè
Tato akce byla dokonèena ve 4. ètvrtletí roku, došlo k zastøešení èásti hlavního pøístupového 
chodníku sloužícího jako shromažïovací prostor pøi školních akcích mimo budovu.

ZŠ Špitálská 789 - stavební úpravy tìlocvièny
Rozpoèet 154,00 tis. Kè, èerpání 152,76 tis. Kè
V závìru roku probìhly stavební úpravy v tìlocviènì školy, pøi nichž byl vytvoøen oddìlený 
prostor v tìlocviènì pro uskladnìní náøadí.

ZŠ Na Balabence 800 - telefonní ústøedna
Rozpoèet 86,60 tis. Kè, èerpání 86,60 tis. Kè
Vedení školy zajistilo nákup a instalaci nové telefonní ústøedny pro potøeby školy.

MŠ Litvínovská 490 - rekonstrukce osvìtlení
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Rozpoèet 547,90 tis. Kè, èerpání 547,88 tis. Kè
Za uvedenou èástku byla provedena rekonstrukce osvìtlení v èásti objektu MŠ, pøi níž byla 
instalována nová, úsporná a energeticky ménì nároèná osvìtlovací tìlesa.  
MŠ Novoborská 611  -rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 476,10 tis. Kè, èerpání 476,05 tis. Kè

MŠ Veltruská 560  -rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 507,70 tis. Kè, èerpání 507,64 tis. Kè

MŠ Kováøská 1790 - rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 10,30 tis. Kè, èerpání 10,26 tis. Kè
Za uvedenou èástku byla poøízena projektová dokumentace pro realizaci rekonstrukce 
osvìtlení v objektu MŠ.

MŠ Pod Krocínkou 466 - rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 10,30 tis. Kè, èerpání 10,26 tis. Kè
Viz výše.

MŠ Šluknovská 328 - rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 10,30 tis. Kè, èerpání 10,26 tis. Kè

MŠ U nové školy 637 - rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 10,30 tis. Kè, èerpání 10,26 tis. Kè

MŠ U Vysoèanského pivovaru 261 - rekonstrukce osvìtlení
Rozpoèet 10,30 tis. Kè, èerpání 10,26 tis. Kè

Rekonstrukce høištì Ctìnická
Rozpoèet 1.200,00 tis. Kè, èerpání 1.199,58 tis. Kè
Ve 2. pololetí minulého roku byla provedena rekonstrukce dalšího veøejného høištì na míèové 
hry v oblasti sídlištì Prosek. Pùvodnì asfaltový „plácek“ byl opatøen umìlým povrchem, byl 
oplocen a opatøen moderním sportovním mobiliáøem. 

JPD - výstavba dopravního høištì Prosek
Rozpoèet 871,00 tis. Kè, èerpání 850,66 tis. Kè
V uplynulém roce probíhalo dokonèení vybavení areálu dopravního høištì vè. provádìní 
nezbytných prací. Za uvedenou finanèní èástku byla provedena instalace dìtských herních 
prvkù, stavební úprava plochy a dodávka ozvuèovacího zaøízení. Zároveò byl realizován 
doplatek ceny díla dodavateli stavby.

Kultura
Kapitola 06  Kultura, sport a cestovní ruch
Odd. 33  Kultura, církve a sdìlovací prostøedky

Turistický vlastivìdný okruh
Rozpoèet 528,00 tis. Kè, èerpání 334,51 tis. Kè
V závìru r. 2008 probìhla èásteèná realizace vlastivìdného okruhu. Akce je dokonèována
 v 1. ètvrtletí tr. V rámci akce je rozmístìno 24 informaèních tabulí na území MÈ Praha 9.

Rekonstrukce hledištì OKD
Rozpoèet 58,50 tis. Kè, èerpání 58,50 tis. Kè
Jako pøíprava na realizaci osazení mobilního hledištì a souvisejících prací v KD GONG 
v tomto roce probìhla v roce 2008 projektová pøíprava akce.

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

Pøístavba a nástavba Jablonecká 723
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Rozpoèet 410,00 tis. Kè, èerpání 404,20 tis. Kè
Uvedenou èástkou byla fakturována dodávka projektové dokumentace k územnímu a staveb-
nímu øízení.
Humanizace parteru Starý Prosek - dokonèení
Rozpoèet 120,00 tis. Kè, èerpání 119,98 tis. Kè
Dodavatel stavby dokonèil v 1. ètvrtletí sledovaného roku za pøíhodnìjších klimatických 
podmínek akci osazením mìstského mobiliáøe a položením živièného povrchu na pøilehlou 
dotèenou komunikaci.  

Odkoupení pozemkù v k.ú. Libeò
Rozpoèet 5,00 tis. Kè, èerpání 4,79 tis. Kè
Poplatek za notáøskou úschovu pøi odkoupení pozemku. 

OPPK - Parter starý Prosek
Rozpoèet 663,00 tis. Kè, èerpání 616,54 tis. Kè
V prùbìhu roku 2008 byly prùbìžnì fakturovány dodávky jednotlivých èástí projektové 
dokumentace pro územní a stavební øízení akce, øešící regeneraci území v okolí Proseckého 
kostela. 

Stavební úpravy Kytlická 575
Rozpoèet 298,90 tis. Kè, èerpání 298,49 tis. Kè
V letních mìsících roku 2008 probìhly stavební a montážní práce v interiéru objektu, 
zejména v prostorách sociálního zaøízení školy.

Rekonstrukce vyhoøelého výtahu Vysoèanská 563
Rozpoèet 1.600,00 tis. Kè, èerpání 1.495,48 tis. Kè
Za uvedenou èástku byla provedena kompletní rekonstrukce výtahu znièeného žháøem, 
záležitost byla øešena jako pojistná událost.

Gymnázium J. Seiferta  vybudování vstupu
Rozpoèet 120,00 tis. Kè, èerpání 21,06 tis. Kè
Uvedenou èástkou byla provedena úhrada projektové pøípravy uvedené akce, která bude 
realizována na základì schváleného rozpoètu v roce 2009. Uzavøením souèasného 
pøedvstupního prostoru zde bude zamezeno pohybu nezvaných osob, zejména bezdomovcù. 

PD investièních akcí
Schválený rozpoèet  1.000,00 tis. Kè, upravený rozpoèet  292,40 tis. Kè
Èástka byla èerpána na projektovou pøípravu akcí, jejichž realizace následnì probìhla na 
základì úprav rozpoètu v prùbìhu roku 2008 nebo probìhne v roce letošním. 

Areál Krejcárek
Rozpoèet 3.933,20 tis. Kè, èerpání 3.696,26 tis. Kè
V prùbìhu roku probíhala projektová pøíprava budoucí výstavby obytného souboru 
Krejcárek. 

OPPK EU projekty
Rozpoèet 1.450,00 tis. Kè, èerpání 0
Èástka na pøípravu projektù, podporovaných z operaèních programù rozpoètu EU, nebyla 
èerpána. 

Pùdní vestavby Libeò
Rozpoèet 8.034,00 tis. Kè, èerpání 7.254,84 tis. Kè
V minulém roce probíhala prùbìžná fakturace za vypracování projektù pùdních vestaveb v 
pìti bytových objektech v oblasti Libnì.

U Vysoèanského pivovaru 459/17 - odhluènìní bytu
Rozpoèet 50,00 tis. Kè, èerpání 49,26 tis. Kè
V uvedeném domì se nachází byt pronajatý spoleènosti Duha. Tento byt obývají nájemci s 
mentální poruchou, jejichž verbální projev je obèas nadstandardnì hlasitý a který je, hlavnì 
díky nedostateèné zvukové izolaci stìn, slyšitelný nájemci sousedících bytù. Vlastník domu 
MÈ Praha 9 zde tedy provedl odhluènìní èásti tohoto bytu vybudováním SDK pøedstìny s 
vloženou zvukovou izolací. 

Sokolovská 310 - zateplení bytu
Rozpoèet 100,00 tis. Kè, èerpání 99,99 tis. Kè
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V uvedeném domì se nachází byt sousedící s pùdním prostorem. Èást tohoto bytu byla po 
celou dobu jeho existence nadmìrnì ochlazována, proto na základì žádosti nájemce bytu 
správní firma TOMMI holding, s.r.o. zajistila provedení zateplení stìn a stropu. 
Osazení termoventilù v bytových objektech
Rozpoèet 130,00 tis. Kè, èerpání 38,39 tis. Kè
V uplynulém roce probìhlo osazení termoventilù v tìch nájemních bytech, které nebyly z 
jakýchkoli dùvodù zpøístupnìny v dobì realizace akce v roce 2007.

Rekonstrukce støešního pláštì Jandova 4
Rozpoèet 1.024,00 tis. Kè, èerpání 1.022,97 tis. Kè
Na objektu OKD probìhla v letních mìsících roku rekonstrukce dožívajícího a bezpeènost 
chodcù ohrožujícího støešního pláštì.

Vykoupení chaty
Rozpoèet 301,70 tis. Kè, èerpání 301,69 tis. Kè
Z dùvodu zhodnocení pozemku vlastníka MÈ Praha 9 byla v oblasti Hrdloøez vykoupena zde 
stojící chata.  

Vykoupení pozemku
Rozpoèet 76,40 tis. Kè, èerpání 0
Èástka z rozpoètu nebyla v roce 2008 èerpána. Osoba prodávající nereagovala na výzvy 
kupujícího  MÈ Praha 9 k realizaci akce.  

Rekonstrukce VS Èakovická (Letòanská)
Rozpoèet 3.288,30 tis. Kè, èerpání 2.726,10 tis. Kè
V roce 2008 probìhla zásadní rekonstrukce výmìníkové stanice umístìné v suterénu domu 
Letòanská 17. Byla zde zcela vymìnìna technologie a prostory VS byly novì stavebnì 
upraveny.

Výmìníková stanice Balabenka
Rozpoèet 51,30 tis. Kè, èerpání 51,27 tis. Kè
V areálu ZŠ Na Balabence 800 bude upraven objekt bývalé a dnes z velké èásti nevyužívané 
výmìníkové stanice Pražské teplárenské, a.s. na komerènì využívanou sportovní halu. Pro 
tento úèel byla v roce 2008 zahájena projektová pøíprava akce.

Výkup pozemku
Rozpoèet 2.290,00 tis. Kè, èerpání 2.282,40 tis. Kè
Uvedená èástka byla èerpána na výkup pozemkù potøebných pro realizaci akce Prosecká 
vyhlídka.

Pavilon Jablonecká
Rozpoèet 2.368,10 tis. Kè, èerpání 1.190,00 tis. Kè
V roce 2008 byla zahájena projektová pøíprava budoucí výstavby obytného souboru v oblasti 
Proseku, ul. Jablonecká. Èástka bude doèerpána v 1. pololetí r.2009.  

Zateplení fasády - Nemocnièní 14
Rozpoèet 183,00 tis. Kè, èerpání 182,39 tis. Kè
Ve 2. pololetí roku bylo provedeno zateplení èásti fasády uvedeného domu z dùvodu výskytu 
plísnì uvnitø objektu. 

VS U Svobodárny 
Rozpoèet 200,00 tis. Kè, èerpání 133,93 tis. Kè
V roce 2008 byla vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci stávající plynové 
kotelny na VS v uvedeném bytovém objektu. Zhotovitel fakturoval dodávku díla až v roce 
2009.

Doprava
Kapitola 03  Doprava
Odd. 22  Doprava

Úprava komunikací U školièky, Èihákova
Rozpoèet 800,00 tis. Kè, èerpání 99,40 tis. Kè
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Za uvedenou èástku byla zhotovena projektová dokumentace na úpravu povrchu komunikace 
U školièky. Realizaci akce bude v budoucnu, po odsvìøení pøíslušných pozemkù, zajiš�ovat 
TSK hl.m. Prahy. 
Stavební úpravy ulice Jablonecká
Rozpoèet 220,00 tis. Kè, èerpání 220,0 tis. Kè
Èástka byla zcela vyèerpána na projektovou pøípravu budoucí stavební úpravy èásti ulice 
Jablonecká vedoucí k efektivnìjší regulaci dopravy.

Komunikace Klíèov
Rozpoèet 59,30 tis. Kè, èerpání 59,27 tis. Kè
Projektová pøíprava budoucí výstavby komunikací v rozvojovém území Klíèov.

Ochrana životního prostøedí
Kapitola 02  Mìstská infrastruktura
Odd. 23  Vodní hospodáøství
Odd. 37  Ochrana životního prostøedí

Dìtská høištì - rekonstrukce, doplnìní
Rozpoèet 2.000,00 tis. Kè, èerpání 1.989,89 tis. Kè
V roce 2008 byla provedena úhrada za dodávku, montáž a osazení herních prvkù na plochu 
dìtského høištì mezi ulicemi Vysoèanská a Jablonecká v oblasti Støížkova, za rekonstrukci 
høištì v lokalitì Teplická  Rumburská, høištì pøi ulicích Jablonecká, K lipám a Pískovcová. 
Zároveò bylo provedeno oplocení nìkolika starších høiš�.

Rekonstrukce chodníkù sídlištì Prosek, Støížkov
Rozpoèet 2.300,00 tis. Kè, èerpání 2.262,11 tis. Kè
V roce 2008 akce pokraèovala rekonstrukcí asfaltových ploch v rùzných lokalitách sídlištì 
Prosek 1 a vybudováním nìkolika chodníèkù v zeleni v lokalitì Prosek 2 v souladu se studií 
vypracovanou pro tento úèel.

Kanalizace Klíèovská, Krocínka
Rozpoèet 335,00 tis. Kè, èerpání 272,49 tis. Kè
Za uvedenou èástku byla dodána projektová pøíprava do stupnì DUR na vybudování nové 
kanalizace a vodovodu v uvedené rozvojové lokalitì. 

Kanalizace Èeskobrodská
Rozpoèet 82,00 tis. Kè, èerpání 82,00 tis. Kè
Za uvedenou èástku byla vypracována studie vè. jejího projednání na vybudování kanalizace 
pro oblast Za horou, pøiléhající k èásti ulice Èeskobrodská.

Prosecké podzemí
Rozpoèet 654,00 tis. Kè, èerpání 397,50 tis. Kè
V roce 2008 byla zahájena inženýrská èinnost za úèelem získání územního rozhodnutí na 
zpøístupnìní Proseckého podzemí. Zároveò je aktualizována projektová dokumentace dle 
souèasných požadavkù dotèených orgánù státní správy.

Vrt na vodu Park pøátelství
Soubìžnì s realizací akce Revitalizace Parku pøátelství byl proveden zemní vrt zásobující 
podzemní vodou parkovou vodoteè. Voda z vrtu bude sloužit k doplòování vodoteèe po 
odparu zejména v letních mìsících. Èástka schváleného rozpoètu nebyla èerpána, na realizaci 
byla využita dotace HMP (viz níže).

Kontejnerová stání
Rozpoèet 617,00 tis. Kè, èerpání 586,08 tis. Kè
V souladu s vyhláškou HMP o odpadech zahájila MÈ Praha 9 pøed svìøenými objekty výstavbu 
ohrad na kontejnery zabraòujících pøístupu a manipulaci nepovolanými osobami.

Revitalizace Parku pøátelství - dotace z rozpoètu HMP
Rozpoèet 19.500,00 tis. Kè, èerpání 18.453,74 tis. Kè
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Èástka uvolnìná z rozpoètu HMP byla èerpána na realizaci II. a èásti III. etapy revitalizace 
parku, na rekonstrukci osvìtlení parku a na realizaci vrtu na vodu. O poskytnutí zbylé, 
nevyèerpané èástky z dotace bylo požádáno na rok 2009.
JPD Revitalizace Parku pøátelství  I. etapa
Rozpoèet 40.152,90 tis. Kè, èerpání 40.151,60 tis. Kè
Realizace I. etapy stavby byla dokonèena v souladu s dodatkem è. 1 SOD v 1. dekádì mìsíce 
kvìtna. 

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  samozavíraèe dveøí
Rozpoèet 543,00 tis. Kè, èerpání 542,64 tis. Kè
Probìhla úhrada dodávky samozavíraèù na vybraná dveøní køídla v budovì DPS, jejichž 
montáž byla dokonèena v samém závìru minulého roku.

Stacionáø Èeskolipská - rekonstrukce fasády
Rozpoèet 2.314,00 tis. Kè, èerpání 2.313,27 tis. Kè
Rekonstrukce fasády objektu, pøi které byla osazena okna v uèebnovém a hospodáøském 
pavilonu, probìhla v prázdninových mìsících min. roku.

Domov seniorù- klimatizace stravovacího úseku
Rozpoèet 54,60 tis. Kè, èerpání 54,53 tis. Kè
Vedení SSP zajistilo požadovanou dodávku a montáž klimatizaèního zaøízení, potøebného v 
prostorách stravovacího úseku objektu DS.

Zdravotnictví
Kapitola 05  Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 35  Zdravotnictví 

Poliklinika Prosek - nástavba objektu
Rozpoèet 5.480,00 tis. Kè, èerpání 5.269,30 tis. Kè
V roce 2008 pokraèovala projektová pøíprava budoucí realizace nástavby objektu, zahájená 
ve 2. pololetí roku 2007. Projekèní práce byly prùbìžnì fakturovány.

Poliklinika Prosek - základní vklad do a.s.
Rozpoèet 2.000,00 tis. Kè, èerpání 2.000,00 tis. Kè
Realizace základního vkladu pøi založení akciové spoleènosti Poliklinika Prosek.

Poliklinika Prosek - rekonstrukce vodoléèby
Rozpoèet 2.000,00 tis. Kè, èerpání 2.000,00 tis. Kè
Vedení Polikliniky Prosek realizovalo tento projekt za použití státní dotace.

Poliklinika Prosek - rekonstrukce interiéru
Rozpoèet 1.000,00 tis. Kè, èerpání 1.000,00 tis. Kè
V letních mìsících probìhla realizace stavebních prací v prostorách, které od zahájení 
provozu polikliniky neprošly rekonstrukcí. Jedná se pøevážnì o konstrukce podlah a stropù, 
elektroinstalace apod. Akce byla dokonèena.
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Bezpeènost a veøejný poøádek
Kapitola 07  Bezpeènost
Odd. 53  Bezpeènost a veøejný poøádek
Nahrávací zaøízení pro MP
Rozpoèet 6,30 tis. Kè, èerpání 6,28 tis. Kè
Mìstská èást Praha 9 zakoupila v roce 2007 Mìstské policii audiozaøízení pro zvýšení 
bezpeènosti na území Prahy 9. Uvedená èástka byla doplatkem nákupní ceny realizovaným v 
roce 2008.

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

Programové vybavení, výpoèetní technika
Rozpoèet 2.400,00 tis. Kè, èerpání 2.233,18 tis. Kè
Prùbìžnì byl v minulém roce provádìn nákup HW a SW pro potøeby úøadu mìstské èásti v 
souladu s plánem a schváleným rozpoètem akce. 

Archivaèní zaøízení
Rozpoèet 550,00 tis. Kè, èerpání 516,23 tis. Kè
V prostorách budovy úøadu bylo osazeno archivaèní zaøízení pro potøeby odboru obèansko-
správního.

Nákup služebního vozidla
Rozpoèet 526,00 tis. Kè, èerpání 525,90 tis. Kè
Pro potøeby úøadu byl proveden nákup nového služebního vozidla

Budova radnice  technické zhodnocení
Rozpoèet 127,50 tis. Kè, èerpání 127,46 tis. Kè
V uplynulém roce byly v budovì úøadu provedeny práce investièního charakteru zajiš�ované 
OVS, napø. instalace nového zdvihacího a upevòovacího systému lustru v obøadní síni, 
elektropøíprava pro montáž archivaèního zaøízení OOS a stavební oddìlení prostor ve 4. NP 
nové budovy.

Rekonstrukce provozního objektu Sepekov
Rozpoèet 6.530,00 tis. Kè, èerpání 5.635,66 tis. Kè
V prùbìhu 3. ètvrtletí 2008 byla dokonèena rekonstrukce provozního a ubytovacího objektu 
rekreaèního støediska Sepekov. Akce byla prùbìžnì fakturována v souladu s SOD.

Jiné veøejné služby a èinnosti
Kapitola 09  Vnitøní správa
Odd. 6219  Ostatní veøejné služby

JPD -  Regionální komunikaèní servis
Rozpoèet 46,30 tis. Kè, èerpání 46,29 tis. Kè
Na budovì ZŠ Litvínovská 600 byla provedena instalace vysílaèe WI-FI pro šíøení veøejného 
internetu. 

H
O

SP
O

D
A

Ø
E

N
Í 

- 
P

L
N

Ì
N

Í 
R

O
Z

P
O

È
T

U



Hodnocení hospodáøské èinnosti za rok 2008

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond  správní obvod Prosek

Èerpání finanèních prostøedkù bylo v souladu s plánem (3. úprava rozpoètu). Vyšší finanèní 
náklady jsou u ostatních nákladù  ostatní (hlavnì služby), a to z dùvodu fakturace za dodání 
informace nájemníkùm o zvýšení nájemného v roce 2009 a tím i dodání speciální úlohy pro 
navýšení nájemného. Rovnìž byla nutná dezinfekce v nìkterých panelových domech. Celkové 
výdaje jsou nižší než byl plán tøetího upraveného rozpoètu.

Plnìní velkých oprav - tabulka na jednotlivé akce

Domovní bytový fond  správní obvod Libeò

Èerpání finanèních prostøedkù bylo v souladu s plánem (3. úprava rozpoètu).

Tabulka v tisících Kè
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Tabulka v tisících Kè

Tabulka v tisících Kè



Plnìní velkých oprav - tabulka na jednotlivé akce

Prodeje bytù - ostatní náklady  plán 1.000tis. Kè  èerpáno 494.2tis. Kè tj. 49,4%
                            - odmìna za prodej  plán 2.000tis. Kè  èerpáno 1.508,0tis. Kè tj. 75,4%
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Teplická, spoleèenství vlastníkù - plán 1.870tis. Kè  pøevedeno do fondu oprav 383.305,-
Kè a na provozní náklady  1,482.700,-Kè /575.994,- za vyúètování roku 2006 + 906.706,- 
pøevody za rok 2008/. Celkem  1,866.005,-Kè, tj.99,8%. 

Litomìøická, spoleèenství vlastníkù - plán 1.160tis. Kè  pøevedeno do fondu oprav 
447.840,-Kè a na provozní náklady  701.045,-Kè. Celkem  1,148.885,-Kè, tj. 99,1%. 

Vlastní správa

Kotelny

Plán 3.000tis. Kè na støední opravy „511“   èerpáno 2,691,0tis, Kè tj. 89,7%.
Plán 70tis. Kè na ostatní náklady  èerpáno   62,5tis. Kè tj. 89,3%.  

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Pronajaté školy  velké opravy

VO   èerpání je 56,1%
Plán 62tis.Kè  pojištìní budov   èerpáno 51,1tis. Kè, tj, 82,4%. 
Plán 200tis. Kè  oprava a údržba  èerpáno 97,1tis. Kè, tj.48,6%. 
Plán 150tis. Kè  ostatní náklady  èerpáno 98,6tis. Kè, tj. 65,7%.

Nebytové objekty -  velké opravy

VO   èerpáno 99,9%,  
Plán 300tis. Kè - na opravy a údržbu  èerpáno 285,2tis. Kè , tj. 95,1%. 
Plán 400tis. Kè  ostatní náklady /ostatní úèty/ - èerpáno 236,7tis. Kè, tj. 59,2%. 
Plán 184tis. Kè  pojištìní domù  èerpáno 153,4tis. Kè, tj. 83,4%.

ZŠ - velké opravy
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Èerpání  96,4%.

Správa pohledávek  úèet 49
Plán 100tis. Kè  ostatní náklady /právní služby/ - èerpáno 62,1tis. Kè, tj. 62,1%.

Realitní èinnost 
Plán 250tis. Kè  ostatní nákladové úèty  èerpáno 93,5tis. Kè, tj.37,4%. 
Plán 8.131,2tis. Kè  navýšení nákladù o osobní náklady a snížení pøevodù do HÈ  èerpáno 
8.131tis. Kè, tj.100,0%.
Plán 3.000tis. Kè  daò z pøevodù  èerpáno 2.429,2tis. Kè, tj. 81,0%.
                                
Bytové oddìlení
Plán 100tis. Kè  za soudní vymáhání  èerpáno 19,3tis. Kè, tj.19,3%.

Odvody do HÈ
Plán 83,791,100,- Kè /vèetnì 200tis. za pøijaté platby za rekreace Jestøabí a Sepekov/   
pøevedeno 83,743.262,-Kè tj.  99,94. 

Odpisy
Plán: Prosek.                9.702tis. Kè        Skuteènost : 9.053tis.Kè
           Libeò                   9.915                                        9.109tis.Kè
           Kotelny               3.780                                       3.780tis.Kè
           Škol.pron.          1.394                                         1.975tis.Kè     
           Nebyt. domy      2.670                                        3.296tis.Kè
           3x ZŠ             .      5.884                                        6.147tis.Kè
           Polikl. Prosek     5.654                                        5.654tis.Kè
           Celkem             38.999tis. Kè                           39.014tis.Kè
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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 2008 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 pøipojí do PC zkontrolují a po 
odsouhlasení 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 tøetím rokem odbor ekonomický - odd. úèetnictví MÈ Praha 
9.
Provoz kotelen zabezpeèuje firma Devátá energetická s.r.o., Tommi holding spol. 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. Od 1.1.2006 se stála MÈ Praha 9 samostatným plátce DPH. OE odd. 
úèetnictví úètuje o 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 2008 dále probíhalo zpracovaní úèetních dat a následná jejich evidence za projekty 
uplatnìné a schválené èerpání z fondù EU JPD (Evropská unie  Jednotný programový 
dokument). 
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. 
Sociální dávky jsou zpracované na OSaSSP programem od firmy Geovap, který vytvoøí soubor 
pro poštovní poukázky typu „B“, které jsou následnì pøedány na OE, kde se dále poèítaèovým 
programem „Crypta“ posílají pøes internet na sbìrnou poštu. Ten samý postup se uplatòuje 
i v pøípadì vrácených (nevyzvednutých) plateb. Dále jsou sociální dávky zpracovávány na 
OSaSSP v programu OK systém, který je propojený s úèetním programem UCR od firmy 
Gordic pøes KDF hmotná nouze a POK hmotná nouze též od firmy Gordic. 
Podøízené organizace MÈ Praha 9 pøedávají jedenkrát za mìsíc závìrku na disketách vèetnì 
doplòkové èinnosti. Jedenkrát roènì odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK 
mimo mateøských škol. 
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 
bylo navrženo jejich schválení. Tím není vylouèeno právo k provedení následné kontroly 
úèetnictví, dodržování platných pøedpisù finanèního hospodaøení a správnosti vykázaného 
hospodáøského 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
                         Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
                         Obvodní kulturní dùm, Jandova 7, Praha 9
                         Poliklinika Prosek, Lovosická 40/440, Praha 9
                         Støedisko sociálních služeb, Novovysoèanská 505,Pha 9 
                         Mateøská škola U Vysoèanského pivovaru 261, Praha 9
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                         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

Tabulky o rozvaze - aktivech a pasivech - MÈ Praha 9 umožòují porovnání poèáteèního 
a koneèného stavu majetkových hodnot za rok 2008 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 tabul-
kové èásti o pøehledu celkových výsledkù za rok 2008 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 organizo-
vána v souladu se zásadami pro provádìní rozborù hospodáøské èinnosti a postupu pøi vyhod-
nocení výsledkù hospodaøení pøíspìvkových organizací.

Aktiva v tis. Kè - MÈ Praha 9, vèetnì VHÈ

* Základní bìžný úèet

Pasiva v tis. Kè - MÈ Praha 9, vèetnì VHÈ

Územní samosprávný celek



Komentáø k tabulce aktiva a pasiva  komplexní rozbor 
rok 2008

A ktiva :

u Dlouhodobý nehmotný majetek  softwarové vybavení MÈ Praha 9.
u Dlouhodobý hmotný majetek  technické zhodnocení budov,  pøevody pozemkù z MHMP 

a též bìžné poøízení a vyøazení drobného dlouhodobého hmotného majetku.
u Poøízení dlouhodobého hmotného majetku  MŠ Veltruská výstavba pavilonu, nástavba 

Poliklinika Prosek, areál Krejcárek, osazení hlavic ÚT MÈ Praha 9, rekonstrukce 
dìtských høiš�, výstavba dopravního høištì atd.

u Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   osazení regul. hlavic ÚT v objektech 
MÈ Prahy 9, areál Krejcárek atd.

u Dlouhodobý finanèní majetek  Kotelna Lihovarská s.r.o., Devátá rozvojová a.s., 
Poliklinika Prosek a.s.

u Materiál na skladì  odbor vnitøní správy a odbor správy majetku.
u Pohledávky  odbìratelé  pohledávky za nájemné, služby  zúètovatelné s nájemníky 

(teplo, elektøina, voda, odvoz odpadu atd.), prodeje.
u Pohledávky  poskytnuté provozní zálohy  na zúètovatelné náklady s nájemníky. 
u Pohledávky za rozpoètové pøíjmy  místní poplatky (napø. zábor veøejného prostranství, 

poplatek za psa, poplatek za ubytovací kapacitu atd.), správní poplatky, pokuty atd.
u Ostatní pohledávky  se vyúètovaly.
u Pohledávky za zamìstnanci  pùjèky ze zamìstnaneckého fondu, stravenky hrazeny ze 

mzdy
u Daò z pøidané hodnoty  nárok za r. 2007 uhrazen v roce 2008 od FÚ.
u Jiné pohledávky  služby k pøefakturaci (PRE, PVK, Pražská teplárenská), náhrada DPH 

mezi hlavní èinnosti a hospodáøskou èinností atd.
u Finanèní majetek  ceniny  kolky, stravenky a postálie.
u Finanèní majetek  bìžný úèet  hospodáøská èinnost  finanèní prostøedky na bìžných 

úètech hospodáøské èinnosti (pronájmy, prodeje, zálohy na zúètovatelné služby u DBF 
atd.)

u Finanèní majetek  ostatní bìžné úèty  finanèní prostøedky na depositních úètech 
(nesvéprávní, nevyplacené mzdy za zamìstnance za 12/2008, nevyplacené finanèní 
prostøedky na úhradu sociálního zabezpeèení, zdravotního pojištìní, danì).

u Prostøedky rozpoètového hospodaøení  ZBÚ  finanèní prostøedky na základním bìžném 
úètu k 31. 12. 2008.

u Bìžné úèty penìžních fondù  finanèní prostøedky na úètech k 31. 12. 2008.
u Pøechodné úèty aktivní  náklady pøíštích období, dohadné úèty aktivní.

Pasiva 

u Fond dlouhodobého majetku  hodnota majetku ve tøídì 0, dodavatelé pro dlouhodobý 
majetek (321 10).

u Fond obìžných aktiv  aktivované zásoby, doèasnì nedobytné pohledávky.
u Penìžní fondy  FRR a FZ.
u HV a hospodáø. èinnosti ÚSC  hospodáøský výsledek za hlavní a hospodáøskou èinnost

územnì samosprávního celku.
u Dlouhodobé závazky  pùdní vestavby.
u Krátkodobé závazky  dodavatelé, pøijaté zálohy od nájemníkù k vyúètování, ostatní 

závazky.
u Krátkodobé závazky  zamìstnanci  mzda za 12/2008 vyplacena v hotovosti.
u Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
u Ostatní pøímé danì  daò z mezd zamìstnancù za 12/2008.
u Daò z pøidané hodnoty  odvod na FÚ za rok 2008
u Vypoøádání pøeplatkù dotací a ostatních závazkù ÚSC  pøedpisy z prodejù  zùstatkové 

ceny, odpisy.
u Jiné závazky  podílové domy, SBD Balabenka.
u Výnosy pøíštích období  pùdní vestavby  pøímé odbydlení.
u Dohadné úèty pasivní  pøedbìžný odhad spotøeby energie.

73

H
O

SP
O

D
A

Ø
E

N
Í 

- 
P

L
N

Ì
N

Í 
R

O
Z

P
O

È
T

U



 Rùzné

Vítáme u nás „líheò podnikatelù“!

Starosta MÈ Prahy 9 Ing. Jan Jarolím se zúèastnil slavnostního pøestøižení pásky u pøí-
ležitosti otevøení Technologického inovaèního centra ÈKD Praha a Podnikatelského inku-
bátoru ve zrekonstruované bývalé tovární hale ÈKD Praha. Jde o zcela mimoøádnou zále-
žitost, která nemá v rámci Èeské republiky obdoby, pokud jde o velikost a rozsah celého pro-
jektu. Za necelé dva roky vyrostly na ploše víc jak 2000 m2  ve dvou patrech prostory pro kan-
celáøské a laboratorní využití, které budou sloužit mladým, perspektivním a rozvíjejícím se 
firmám. Cílem je podpora podnikání a inovací v oblasti prùmyslu a tím i strategického rozvoje 
hlavního mìsta v tomto smìru. 
Spolu se starostou Prahy 9 pásku pøestøihli generální øeditel ÈKD Group Jan Musil, pøedseda 
pøedstavenstva Hospodáøské komory Praha Petr Kužel, pøedseda rady TIC Jan Bartošic a øe-
ditel TC AV ÈR Karel Klusáèek. Vedení deváté pražské Mìstské èásti si od projektu slibuje mj. 
i vznik nových pracovních míst, což jistì zvýší atraktivitu této kdysi slavné prùmyslové èásti 
Prahy a podpoøí její moderní image.   

Nová sportovní hala Podvinný mlýn pøed otevøením

Práce na nové víceúèelové sportovní hale AC Sparta Praha ve Vysoèanech se blíží do finiše. 
Zaèaly v prosinci 2005 a v kvìtnu letošního roku by už moderní zaøízení mìli využívat první 
sportovci, pøedevším házenkáøi, florbalisté, stolní tenisté a judisti.
V hale bude k dispozici høištì o rozmìrech 46 x 25 metrù s povrchem taraflex sport M na døe-
vìném roštu a sály pro judo a stolní tenis, vèetnì kompletního zázemí. Celkové náklady na vý-
stavbu dosáhly 173 milionù korun. 
Pro Mìstskou èást Praha 9 je potìšující, že sportovní hala Podvinný mlýn nebude sloužit jen 
sportovním oddílùm Sparty, ale vyžití zde mohou nalézt mladší i starší milovníci pohybu ze ši-
rokého okolí  jednotlivci i sportovci organizovaní v oddílech. A nemusí to být jen pøíznivci 
výše zmínìných disciplín. Dobré podmínky nabízí nové víceúèelové zaøízení napøíklad také 
pro aerobic, tanec a další pohybové aktivity. Více informací o možnostech sportování v hale 
AC Sparta Praha ve Vysoèanech poskytne Ing. Eduard Bartek, tel. 775 998 891, 251 551 161 
nebo bartek1@seznam.cz

Text mk

Sportcentrum Step

V listopadu 2007 novì otevøené sportovní zaøízení nabízí svým klientùm komplexní nabídku 
služeb, sportovního vyžití i relaxace. Naleznete zde nejvìtší golfový indoor v Èeské republice; 
bazén s možností využití široké škály aktivit i atrakcí; tenisové, squashové a badmintonové 
kurty; fitness a bowling. Souèástí komplexu je také restaurace s nabídkou studené i teplé 
kuchynì, alkoholických, nealko i regeneraèních nápojù.

Community Policing

Za mnohoznaèným anglickým výrazem se pro nás, obèany mìstské èásti Praha 9, skrývá jeden 
podstatný význam: zapojení obèanù do zajiš�ování bezpeènosti a prevence kriminality 
v mìstské ètvrti ve spolupráci s Policií Èeské republiky a s Mìstskou policií.
Postupy, které z Community policing vycházejí jsopu založené na spolupráci policie, samo-
správy (radnice), místních organizací a veøejnosti. Všechny tyto složky spolu musí 
komunikovat, shodnout se na spoleèných problémech v oblasti bezpeènosti a spoleènì hledat 
a pøijímat øešení. Sám obèan totiž nic nezmùže. Mùže si stìžovat, upozoròovat na nedostatky, 
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ale to je jen jeden hlas, který velké instituce zpravidla nevyslyší. Dùležité proto je, aby se lidé 
spojili a stali se pro policii i samosprávu opravdovým partnerem.
2. èervna byl projekt Commmunity policing pøedstaven na veøejném setkání zástupcù radni-
ce, policie a mìstské policie, které se uskuteènilo na prosecké poliklinice, a proto se týkalo 
pøevážnì obyvatel Proseka III. Z tohoto setkání vyšly jednak podnìty obèanù k policii, jednak 
k radnici a nakonec se obèané dovìdìli, co mohou pro bezpeènost a prevenci kriminality 
udìlat sami. 
Z podnìtù vybírám nejdùležitìjší:

Pro policisty a strážníky: 
} brát vážnì podnìty od obèanù a zabývat se jimi 
} posílat do terénu více hlídek 
} dùslednì evidovat všechny nahlášené skutky 
} na upozornìní obèanù provìøovat podezøelé podomní obchodníky 

Pro radnici: 
} zlepšit bezpeènost pøechodù pro chodce, zejména u zastávky Sídlištì Prosek 
} zajistit poøádek v ulicích Vysoèanské, Varnsdorfské aJablonecké, kde bývají pøeplnìné 

popelnice a kontejnery 
} zøídit telefonní linku a e-mailovou schránku, kde by bylo možné nechávat vzkazy, 

podnìty a oznámení týkající se bezpeènostních problémù a pøípady, kdy oznamovatel 
není v tísni nebo bezprostøedním ohrožení a nechce volat 156 nebo 158. Zpìtnì by byl 
informován o tom, jaká opatøení úøady podnikly. 

Co mohou lidé sami udìlat: 
} hlásit trestné èiny na policii osobnì nebo písemnì, protože telefonická oznámení nelze 

oficiálnì zaevidovat 
} tam, kde vidí problém v pøeplnìných bytech, které mají pronajaty zahranièní dìlníci, 

informovat MÈ Praha 9 v pøípadì, že jde o obecní byt, vedení družstva u družstevního 
bytu nebo sdružení vlastníkù, pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví  pøedcházet 
situaci, kdy v jednom bytì žije neúmìrnì mnoho zahranièních dìlníkù tím, že napø. 
družstvo nedovolí svému èlenovi byt takto pronajímat a poèítat s tìmito pøípady už pøi 
vytváøení nebo doplòování stanov družstva 

} v pøípadì potøeby volat linku 156 nebo 158,jejichž prostøednictvím je možné pøivolat 
výjezdovou skupinu, která pùsobí v celém regionu. Tito policisté s nejvìtší 
pravdìpodobností dorazí døív než jejich kolegové volaní z obvodního oddìlení Policie 
ÈR nebo okrskové služebny mìstské policie.

Rozhovor s poslancem PSP ÈR Tomášem Kladívkem 
o bezpeènosti na Proseku

Pane poslanèe, cítíte se vy a vaše rodina v místì, kde bydlíte, bezpeènì? 
S rodinou bydlím na Proseku v rodinném domku v ulici, kterou tvoøí 
stará øadová zástavba. Vìtšina lidí se zde navzájem zná a zajímá se o dìní 
v okolí, takže se tu cítíme pomìrnì bezpeènì.
Stal jste se nìkdy obìtí trestného èinu? 
Tuto zkušenost naštìstí já ani nikdo z rodiny nemáme, pokud nebudu 
poèítat problémy, které nám v poslední dobì zpùsobují tzv. sbìraèi 
kovù. Pøed mìsícem nám ukradli okapové roury z domu. 
Jak by se podle vašeho názoru mohla zlepšit bezpeènostní situace 
v Praze 9? 
Bezpeènostní situaci by urèitì zlepšila vìtší pøítomnost policistù a stráž-
níkù v rámci pochùzkové služby v ulicích. Myslím si, že idea "každý má 
znát svého policistu a strážníka" je krokem správným smìrem.
Poslanecká snìmovna projednává novelu zákona o Policii èR. Jaké 
konkrétní zmìny jsou navrhovány, aby se lidé na ulicích i ve svých 
domovech cítili bezpeènìji? 
Policie v naší republice má ve srovnání s jinými evropskými zemìmi 
jeden z nejvìtších poètù policistù v pøepoètu na obyvatele. Problém je v 
tom, že máme více policistù ve velitelských postech a v kanceláøích, než 
je to v Evropì obvyklé. Nový zákon o Policii ÈR by tyto pomìry mìl 
zmìnit a v ulicích by to mìlo být viditelnì znát. 

Poslanec Tomáš Kladívko
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Myslíte si, že lidé by se mìli o svou bezpeènost také sami aktivnìji starat? 
Urèitì ano. Nemìli by být lhostejní k tomu, co se dìje v jejich okolí. Nemìli by se bát obracet se 
na policisty i s malièkostmi. Na druhé stranì by mìli stát policisté, kteøí obèany vyslechnou, 
pomohou jim a poradí.

(S Tomášem Kladívkem hovoøila Marie Kurková)

Pamìtní deska hokejovým reprezentantùm

Dohromady na 77 let a 8 mìsícù byli v padesátých letech ve smyšlených politických procesech 
neprávem odsouzeniza špionáž a velezradu hokejoví reprezentanti Èeskoslovenska v èele s le-
gendárním brankáøem ing. Bohumilem Modrým. K uctìní jejich památky byla v øíjnu v ulici 
Modrého v Hloubìtínì odhalena pamìtní deska.
Bubník, Konopásek, Roziòák, Kobranov, Jirka, 
Èervený, Macelis, Španninger, Hainý, Štock, 
Ujèík, Modrý – jména, pøi jejichž vyslovení se 
vám hned vybaví první titul mistrù svìta v ledním 
hokeji pro Èeskoslovensko v roce 1947, støíbro 
z olympiády ve Svatém Moøici v roce 1948, èi dru-
hý titul mistrù svìta ze Stockholmu v roce 1949. 
Pøesto skonèili v komunistických lágrech.
Odhalení pamìtní desky v Praze 9 je malou 
nápravou minulých køivd a velkým pøipome-
nutím jejich odkazu. „Když jsem jako malý kluk, 
který miloval hokej, na prázdninách u babièky 
v Plzni zjistil, že tam Bóža Modrý a další hokejisté 
kopou kanály, vùbec jsem tomu nerozumìl. Po-
chopil jsem, až když jsem se, také v Plzni, sezná-
mil s Gustavem Bubníkem. A tehdy jsme se do-
mluvili, že se pokusíme tuto køivdu napravit. 
Alespoò trochu se nám to povedlo nyní, s pomocí 
starosty Mìstské èásti Praha 9 Jana Jarolíma 
a poslance Tomáše Kladívka,“ øekl pøi slavnost-
ním aktu radní „devítky“ Adam Vážanský. 
Na tatínka myslím každý den Odhalení pamìtní 
desky se zúèastnila i Blanka Modrá, mladší dcera 
bývalého èeskoslovenského brankáøe. Žije v Ra-
kousku, ve Vídni, kam emigrovala v roce 1972. 
„Poprvé jsem odjela do Vídnì v roce 1968 po pøí-
jezdu ruských tankù,“ øíká paní Blanka, která 
pùsobí jako hereèka ve vídeòském Burgteatru. 
„V panice, která zavládla, mì maminka poslala 
k sestøe Alenì, jež byla provdaná v Rakousku. 
Jenže já tam poøád sedìla u rádia a breèela, že 
musím zpátky. Že v Èeskoslovensku nemohu nechat maminku a Prahu. Vrátila jsem se, ale 
vlastnì jen proto, abych o ètyøi roky pozdìji emigrovala. Najednou mì doma už nic nedrželo, 
i když jsem Prahu nikdy nepøestala mít ráda.“
A jak vzpomíná na svého otce Bohumila Modrého, kterému nikdo neøekl jinak než Bóža? „Táta 
byl fantastický èlovìk, hodný, ušlechtilý, se smyslem pro humor. Myslím na nìho každý den. 
Hodnì intenzivní jsou však poøád vzpomínky spojené s jeho vìzením. Møížemi, za které jsme 
k nìmu my dìti nemohly, plechovou stìnou s dírkami, zpoza níž se ozýval jeho hlas. A pak si 
pamatuji, jako by to bylo vèera, jak nás za ním maminka vzala do vìznice na Borech. Prochá-
zely jsme prostøedkem velmi dlouhé chodby, maminka mì a sestru pevnì držela za ruce. Pøed 
dveømi jednotlivých cel stáli v pozoru vìzni. A já najednou uvidìla tátu. V té dobì byl už straš-
nì hubený, ale poznala jsem ho a vykøikla: Mùj táta. Jenže tatínek na to nesmìl nijak reagovat 
a maminka nás vlekla kolem nìho, aniž by se mohla zastavit. Otáèela jsem hlavu a stále se mu 
dívala do oèí, které se na mì smály. Tak moc smály a doprovázely mì až na konec chodby.“

Text a foto: Marie Kurková

Pamìtní desku èeskoslovenským
 hokejovým reprezentantùm odhalil

 senátor Tomáš Kladívko, Blanka Modrá, 
hokejová legenda a èlen Konfederace 

politických vìzòù Gustav Bubník 
a starosta MÈ Praha 9 Jan Jarolím

Blanka Modrá v hloubìtínské ulici, 
která nese jméno jejího otce
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Školství

Mateøské školy - pøehled

Mìstská èást Praha 9 zøizuje 8 mateøských  škol:

� 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

Každá mateøská škola má svùj specifický výukový program, který je zamìøen na zaøazení dítìte 
do kolektivu a na jeho pøípravu ke vstupu do základní školy.

Mateøská škola Kováøská 27    

MŠ 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 znalosti, ale pro život. Škola se zamìøuje 
na citovou a mravní stránku dìtí, což jsou v dnešní dobì velice dùležité oblasti. Vede dìti k re-
spektování a úctì ke své osobì, k vrstevníkùm a zároveò respektujeme každou dìtskou osob-
nost. Dìti mají možnost zvolit si a rozhodnout, ale zároveò se uèí nést odpovìdnost za své 
rozhodnutí. Pomocí jógy pìstujeme u dìtí nácvik správného držení tìla a tím èásteènì pøed-
cházíme vadám páteøe. Jsme v programu Dìtský úsmìv, PC projektu Kid Smart. Do vzdìl-
ávacího programu škola zahrnuje téma drogy, jógu. Název Rámcového školního vzdìlávacího 
programu je: Chci být sám sebou -   a to je náš nejvìtší cíl.
 

Mateøská škola Litvínovská 490

Školní vzdìlávací program se nazývá „Dítì si hraje a poznává svìt“. Hlavní smyslem je 
podporovat rozvoj osobnosti dítìte pøedškolního vìku, podílet se na jeho zdravém citovém, 
rozumovém a tìlesném rozvoji, rozvíjet u dítìte jeho schopnost uèení, vážit si lidí i hodnot, 
které vytváøejí, napomáhat vyrovnávat nerovnomìrnost vývoje pøed vstupem do základní 
školy. V tomto vzdìlávacím programu je dùraz kladen na nové pøístupy pedagogù k výchovì 
a vzdìlávání dìtí v souladu s „ Rámcovým vzdìlávacím programem pro pøedškolní výchovu“. 
Vzdìlávací èinnosti jsou pestré v návaznosti na roèní období, prolínají se vzájemnì spontánní 
a øízené èinnosti. Jsou nabízeny i nadstandardní aktivity a zábavné celoškolní akce. Velký 
prostor zaujímá estetická výchova, pozornost je vìnována také ekologii, protože je v zájmu nás 
všech naši planetu chránit a starat se o ni. Jsme zapojeni do projektu „Probouzení jara“. 
Úèastníme se i rùzných výtvarných soutìží. Navštìvujeme solné jeskynì, pro podporu zdraví 
našich dìtí.

Mateøská škola Novoborská 611 

Od roku 1996 je mateøská škola zaøazena do sítì škol „Škola podporující zdraví“. Stìžejním 
cílem programu „Škola podporující zdraví“ a jeho kurikula je, aby se dìti již od mateøské školy 
nauèily postojùm, které spoèívají k úctì ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím 
zdraví. 
Dlouhodobým zámìrem mateøské školy je pøipravit dìtem klidné, pøirozené, bezpeèné a pod-
nìtné prostøedí, ve kterém se bude dítì všestrannì rozvíjet, vzdìlávat, sociálnì zrát a uvìdo-
movat si svoje hodnoty.      

Mateøská škola Pod Krocínkou 466 

Motto školy zní „Chci se bavit, chci si hrát, ale také poznávat„. Cílem tohoto programu je 
formou hry usnadnit dìtem vstup do života, tak aby se dìti bavily, dìlaly vše s radostí a úsmì-
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vem v podmínkách, které jsou dìtem blízké. Dùraz je kladen na pohodu, pøátelskou atmosféru 
a úzkou spolupráci s rodinou. Program respektuje individualitu dítìte s pøihlédnutím k speci-
fickým - vzdìlávacím potøebám i - nadání dìtí. Metoda dobrého startu pøipravuje dìti na ne-
násilný pøechod do ZŠ, osvìdèila se jako pøíprava pro výuku ètení a psaní u dìtí pøedškolního 
vìku. Dìti se pravidelnou výukou v poèítaèové pracovnì ZŠ seznamují s poèítaèem. V rámci 
zdravotnì preventivního programu, dìti navštìvují solné jeskynì, relaxaèní program 
zahrnuje prvky jógy a zdravotního cvièení.
Od 1. záøí 2008 byla rozhodnutím MHMP è. j. S-MHMP 375416/2008 u Mateøské školy, 
Praha 9, Pod Krocínkou 466, zvýšena kapacita o jednu tøídu - ze 3 tøíd (84 dìtí) na 4 tøídy (112 
dìtí) z dùvodu zvyšujícího se poètu uchazeèù o pøedškolní vzdìlávání.
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 Šluknovská 328

Škola pracuje podle „Školního vzdìlávacího programu“, jehož souèástí je tématický blok 
„Hrajeme si celý rok“. Tento blok s deseti tématy (po mìsících) jsou dále dotváøeny na tøídách 
s využitím dalších navržených podtémat ke krátkodobému plánování. Škola využívá 
zkušeností z hodnocení výchovné praxe z minulého období, kdy už podle ŠVP pracovala. 
Vytváøen je dle specifiky jednotlivých tøíd tzv. „Tøídní vzdìlávací program“.
Školní jídelna MŠ Šluknovská poskytuje diabetickou dietu a sleduje výživu dìtí, které mají 
další potravinové alergie.

Mateøská škola U Nové školy 637 

„Z malých, velkých kamínkù hned stavíme a zkoumáme celý širý svìt….“ To je školní 
vzdìlávací program školy. Jde o mateøskou školu rodinného typu s úzkou vazbou na rodièe, 
rozvoj samostatných a zdravì sebevìdomých dìtí cestou pøirozené výchovy. Základním 
posláním mateøské školy je osobnostnì orientovaná výchova dítìte, což znamená mimo jiné 
vytváøet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho 
výchovu v rodinì a v úzké souèinnosti s rodinou.

Mateøská škola U Vysoèanského pivovaru 261 

Školní vzdìlávací program nese název "Svìt kolem nás". Hlavní zamìøení je na ochranu 
pøírody, životního prostøedí a ekologii. Školní vzdìlávací program je dále rozpracován do 
integrovaných blokù, na které je navazováno pøi plánování tøídních vzdìlávacích programù. 
Hlavním cílem mateøské školy je vést dítì k samostatnosti, komunikaci, osvojení si pracovat 
na urèitém cíli formou hry, zábavných a motivovaných èinností a formou vlastního prožitku. 
Dalším cílem MŠ je vytvoøit dítìti klidné, bezpeèné, podnìtné, motivující prostøedí, kde 
pøevládá klidná atmosféra a zázemí.
   

Mateøská škola Veltruská 560 

Školním vzdìlávacím programem školy je heslo: „Rodièe jsou první a nejdùležitìjší uèitelé, 
spoleènì chceme stavìt pyramidu prožitkù a znalostí“. Program využívá metod prožitkového 
uèení založeného na pøímých zážitcích dìtí, zaèleòování spontánních nápadù a poskytování 
dostatku prostoru pro tyto aktivity. V pøedškolním vzdìlávání jsou vzájemnì provázány 
spontánní a øízené èinnosti. Jedním z hlavních cílù je rozvíjet spolupráci s rodinou, vidìt 
v rodièích partnery, snažit se je vtáhnout do dìní školy. Dùraz je kladen na rozvíjení 
estetického vnímání a prožívání, kladný vztah k vlasti, ekologický pohled na pøírodu a životní 
styl, ekologické chování. Seznamovat dìti s anglickým jazykem jako souèást výchovného 
programu, kdy dochází k propojení externího pedagoga  rodilého mluvèího a pedagoga 
mateøské školy. Celý vzdìlávací program si klade za cíl dosáhnout u dìtí pøedškolních  
ukonèujících docházku do MŠ výstupy  oèekávané kompetence dle RVP PV, jakožto “vrchol 
pomyslné pyramidy“.

78

ŠK
O

L
ST

V
Í 

- 
P

Ø
E

H
L

E
D

Y



 Poèet otevøených tøíd v jednotlivých mateøských školách

Poèet pøijatých a nepøijatých dìtí ve školním roce 2007/8

Jazyková výchova v mateøských školách

Formou kroužkù se na MŠ vyuèuje anglický jazyk . Dìti nejstarší vìkové skupiny se hravou 
formou seznamují s tímto jazykem. Dìti se uèí snadno, dokáží lehce napodobit výslovnost 
cizích slovíèek. Vyskytují se stále èastìji logopedické vady, špatná výslovnost, nedostateèná 
slovní zásoba.

Environmentální výchova a mateøských školách MÈ Praha 9

Mateøské školy pojímají environmentální výchovu jako výchovu k souladu èlovìka s životním 
prostøedím a je promítána v tématických plánech a zasahuje do rùzných aktivit bìžného 
života.
V MŠ Litvínovská 490 vede environmentální výchova dìti k pochopení komplexnosti a slo-
žitosti vztahù èlovìka a životního prostøedí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného pøecho-
du k udržitelnému rozvoji spoleènosti a k poznání významu odpovìdnosti za jednání spoleè-
nosti i každého jedince. Vede k aktivní úèasti na ochranì a utváøení prostøedí a ovlivòuje v zá-
jmu udržitelného rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žákù. MŠ má 
do ŠVP zaèlenìn projekt týkající se ekologie v MŠ. Smyslem je rozvíjet prostøednictvím rùz-
ných èinností kladný vztah k prostøedí, pøírodì. V rámci projektu mají dìti možnost v pøiroze-
ných situacích osvojovat si znalosti, dovednosti a návyky k ochranì životního prostøedí a k vy-
tváøení si základních ekologických návykù. Každá tøída tøídí odpad, pøedevším papír.
MŠ Pod Krocínkou 466 je èlenem sdružení „MRKVIÈKA“. Spolupracuje se støediskem 
ekologické výchovy Toulcùv dvùr  exkurze pro dìti s ekologickým zamìøením, tøídìní 
odpadu, sbìr pøírodního materiálu a jeho další využití, výlety a vycházky s ekologickým 
zamìøením, chovatelská stanice v MŠ a péèe o domácí zvíøata.
V rámci Školního vzdìlávacího programu MŠ Šluknovská 328 po celý rok prùbìžnì u dìtí 
prohlubuje vztah k pøírodì a ochranì životního prostøedí. Vede dìti ke tøídìní odpadu v jed-
notlivých tøídách, poukazuje se na to, že to, co èlovìk neumí vyrobit, musí respektovat a vážit 
si toho.
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V rámci ekologie se MŠ U Nové školy 637 zapojila jsme se i s dìtmi do projektu „Soutìž 
s panem Popelou“, ve kterém je hlavní dùraz kladen na tøídìní odpadù, v tomto smìru jsou 
zapojeni i rodièe. Škola má vlastní odpadové nádoby.
Školní vzdìlávací program MŠ U Vysoèanského pivovaru 261 je zamìøen na ochranu 
životního prostøedí, pøírody a ekologii. Dìti poznávají zákonitosti pøírody, uèí se pøírodu 
chránit a nepoškozovat ji. Ve tøídách jsou vytváøeny tøídní vzdìlávací programy se zamìøením 
na poznávání flóry a fauny, dìti se seznamují s rozdíly v pøírodì bìhem 4 roèních období, 
poskytují dìtem dostatek informací, které se týkají ochrany rostlin a zvíøat, dìti získávají 
znalosti hravými formami, uèí se tøídit odpad, probíhají èasté výlety do pøírody: napø. 
navštìvují Toulcùv dvùr v Praze nebo myslivnu za Prahou, ZOO a les v Klánovicích.
MŠ Veltruská 560 má do ŠVP zaèlenìn projekt týkající se ekologie v MŠ. Smyslem je rozvíjet 
prostøednictvím rùzných èinností kladný vztah k prostøedí a pøírodì. V rámci projektu mají 
dìti možnost v pøirozených situacích osvojovat si znalosti, dovednosti a návyky k ochranì 
životního prostøedí a k vytváøení si základních ekologických návykù. MŠ je zaèlenìna do celo-
státní sítì mateøských škol se zájmem o environmentální výchovu. V rámci tohoto projektu 
byla v MŠ vybudována dìtská eko-zahrada, kde dìti mají možnost získávat zkušenosti týkající 
se pìstování rostlin. V každé tøídì probíhá tøídìní odpadu do 4 základních skupin. Projekt  
obsahuje další aktivity dle plánu environmentální výchovy.

Mateøská škola speciální -  MHMP

sídlí v Litvínovské 300, v Praze 9 na Proseku. Byla k nám pøiøazena po optimalizaci sítì škol 
k 1. èervenci 2005. Škola umístìná ve velké zahradì s novými prolézaèkami, má 3 pavilony se 
4 tøídami pro dìti pøedškolního vìku. 
Mateøskou školu speciální navštìvuje 
kolem 50 dìtí hlavnì se somatickými a lo-
gopedickými vadami, dìti zdravotnì osla-
bené, se sníženou imunitou, s psychic-
kými problémy, s mentálním i kombino-
vaným postižením, s výchovnými problé-
my a dìti s ADHD.
Každé dítì má vypracovaný individuální 
vzdìlávací plán, který ho provází celou 
školní docházkou. Na realizaci plánù se 
podílí kromì speciálních pedagogù i psy-
cholog, logopedi a fyzioterapeuti. Vìtšina 
dìtí po absolvování mateøské školy spe-
ciální nastupuje do bìžných základních 
škol.
Pøípravný stupeò Základní školy speciál-
ní je v budovì Mateøské školy speciální 
v Litvínovské 300, Praha 9 – Prosek, ale
i pøi Základní škole speciální ve Svépra-
vické 701, v Praze 9 v Hloubìtínì. Je zøí-
zen pro dìti s tìžším mentálním a kombinovaným postižením, které se teprve pøipravují 
na povinnou školní docházku. Ve tøídì mùže být maximálnì 6 žákù.
U tøíd jsou relaxaèní místnosti, kde mohou dìti odpoèívat.

Soukromé mateøské školy

Kromì mateøských škol spravovaných obecní samosprávou a magistrátem hlavního mìsta 
Prahy pùsobí v mìstské èásti Praha 9 mateøské školy soukromé.
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Školièka Woutíkùv svìt
Sídlo školky: Pešlova 133/10, 190 00 Praha-Vysoèany 

Školièka  otevøela  dvì oddìlení pøedškoláèkù, jedno oddìlení jeselské. 
Co dìláme celý den?
8.00 .- 9.00 scházení dìtí, malujeme, modelujeme, pøivítání dìtí ve školièce
9.00 - 9.15 pohybová chvilka - cvièení s vèelièkami
9.15 - 9.30 dopolední svaèinka
9.30 - 10.00 korálky (dìti si s námi povídají, hrají pohádku, kreslí,dle denního plánu)
10 .00 - 11.45 pobyt venku
12.00 - 12.30 obìd - jesle
12.30 - 13.00 obìd - školièka
12.30 - spánek jeslièky
13.00 - spánek, polední klid školièka
14.45 - odpolední svaèinka
15.00 - 18.00 odpolední hrátky, pobyt venku,
Odpovídáme: jedna paní uèitelka (teta) je na 5 dìtí.
S dìtmi pracujeme na základì individuality dítìte, tím i dìlíme dìti do skupin, upravujeme 
i režim dle individuality dítìte.
Nejmenší školáèci, jeslièky spíme 2 x dennì (po konzultaci s rodièem)
Starší pøedškoláèci mají individuální plán - pracovní listy, angliètina.
(z webových stránek Woutíkùv svìt)

Pro Family s.r.o.
Sídlo školky: Novoborská 371/10, 190 00 Praha-Støížkov 

"Kde je radost, tam je smích" a s radostí se žije i v naší soukromé MŠ PRO FAMILY, která již 
od roku 1992 jako první soukromá školka zapsaná pod ministerstvem školství pomáhá 
v prvních krùècích za poznáním dìtem nejen zdravým, ale úspìšnì integruje i dìti se 
speciálními potøebami. Naše školièka není velká, ale setkáte se zde s porozumìním, citlivým 
pøístupem a pøíjemnou atmosférou.
Dùvìru a vøelý vztah budujeme nejen u dìtí, ale i u rodièù. Ti jako první musejí vidìt zájem 
pedagogù o nì a jejich dìti. Práci s dìtmi a provoz školky mohou noví rodièe sledovat již 
od jara, kdy s dìtmi pøicházejí, hrají si a pracují. Èasto využívají spoleèných pobytù na školách 
v pøírodì a zde nejlépe poznají chování a jednání nás, pedagogù. Vznikají tak úzké vztahy mezi 
lidmi, kteøí si vzájemnì dùvìøují, sdìlují své problémy, starosti a radosti. Pedagog pozná lépe 
rodinnou situaci a tím i pøípadné zmìny v chování dítìte. Tato práce mimo MŠ je pro uèitele 
velmi psychicky nároèná - vìnovat se celý den dìtem, veèer posedìt s "dospìláky", pøibližovat 
jim svoji práci, zámìry a èasto i napomáhat øešit jejich problémy. Ale to jsou právì ty chvíle, 
kdy se z cizích lidí stávají „naši rodièe", kdy zaèínají uznávat naši práci a vzniká pocit 
sounáležitosti, vzájemná dùvìra a pøátelství.
(z webových stránek Pro Family)

Beruška
Sídlo školky: ulice Rubeška, Areál odborového svazu ECHO, Praha 9 – Vysoèany 

Cílem je zajistit dìtem v Berušce prožívání š�astného dìtství.
Jak toho dosáhnout? Co je hlavním pøedpokladem?
Ménì dìtí? Mnoho aktivit a kroužkù? Vyuèovat jednomu cizímu jazyku, dvìma? Více? Vést 
dìti k atraktivním sportùm? Hodnì nevšedních zážitkù? Velmi atraktivní hraèky? Pøedkládat 
dìtem vybrané lahùdky? Kam dìti smìøovat? Nìkam konkrétnì, nebo nastínit široké 
spektrum aktivních èinností? Povzbuzovat je k soutìžím? Uèit se prosadit sebe vždy a všude? 
Jakou formou?
V jakém prostøedí se dìtem bude daøit/daøí nejlépe?
S plnou zodpovìdností prohlašujeme: v prostøedí pøipomínající rodinu. Tedy náš zámìr 
vytvoøit „rodinnou mateøskou školku“ je to pravé. V tomto prostøedí má každý své pevné 
místo, vždy je vlídnì pøijat a vyslyšen ve všech potøebách i rozmarnostech. Mùžete namítnout, 
že v rodinì si dìti asi jen volnì hrají a vlastnì si dìlají co chtìjí a nic se neuèí…
V klasické rodinì se dìti také uèí. Prvními uèiteli jsou rodièe a do prvních krùèkù vìtšinou jen 
oni a prarodièe. První slovíèka jsou odrazem od slov mámy.
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V naší rodinné školièce usilujeme o to, aby se zde každé dítì cítilo „jako u mámy“. Aby mìlo 
pocit bezpeèí. V pojetí naší výchovy a uèení je základem vìdìt o každém dítìti co má rádo, co 
nesnáší, po èem touží, jaké má vlohy a jaké povahové vlastnosti pøevažují, jak se celkovì vyvíjí 
malý èlovíèek. A na nás odbornicích  je, tyto poznatky zpracovat a vytvoøit nenásilné postupy 
jak dál.
V naší školièce máme dostatek prostoru pro individuelní uèení hrou. Pøíklad: rozehráváme 
dramatickou hrou øíkadlo, popìvek, krátkou slovní høíèku. Postupujeme tak, že po seznámení 
se situací provádíme pohyb, pøípadnì s hudbou v celé skupince, ale již dáváme prostor 
každému dítìti projevit sama sebe. Podnìcujeme jej tak, že vždy výkon pochválíme a upozor-
òujeme na zajímavé momenty. Tak pracujeme se všemi dìtmi a najdeme vždy povzbuzení 
tam, kde dítì prakticky bylo témìø pasivní. Staèíme však zaznamenat, zda situace byla dítìti 
pøíjemná, èi nikoli. V dalších dnech pracujeme s tématem dále a divili byste se, jak se dìtská 
dušièka otevøe a jakého prožitku a dítì dosáhne. Tak se vytváøí osobnost lidského jedince, 
který je sám sebou jist. 
Na tyto postupy není v prostøedí kde je vìtší poèet dìtí  nad cca 10 èas. Zde je hlavní kvalita 
výchovného pùsobení naší školièky.

Pracujeme podle výchovnì vzdìlávacího programu „Zaèít spolu“ na základì hry a mnoha 
zábav. Celý program je postaven na tvoøivé dramatice a vlastním prožitku dìtí. 
Spolupracujeme podle programu “Tvoøivá dramatika a loutkové divadlo“ s hereèkou paní 
Miladou Èechovou. Celým školním rokem prolíná hra Poznáváme svìt s Medvídkem Pú.

Dále poskytujeme: 
} Logopedickou péèi 
} Seznamování s barevnou angliètinou formou her a písnièek (akreditovaná uèitelka) 
} Spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou – vytváøíme portfolio pøedškoláka 

a vyhledáváme nadané dìti 
} Muzikoterapii pod vedením odborného týmu 
} Kroužek výtvarné výchovy 
} 1x týdnì se sejdeme dopoledne v „Klubu maminek a dìtí co ještì nechodí do školky“ 
} 1x týdnì se sejdeme v odpoledním „Klubu maminek a dìtí“. Spoleènì tvoøíme na rùzná 

témata. 
} Poøádáme polodenní a celodenní výlety 
} Rozvoj hudebnì – pohybových dovedností dìtí – taneèky ve stylu Country 
} Hodinové hlídání dìtí dle èasové potøeby rodièù

Kapacita - 15 dìtí pøedškolního vìku.
Otevírací doba: 8 – 16 hod. Dále již Program hlídání.
Stálý pracovní tým: 2 uèitelky s odborným vzdìláním a dlouholetou praxí, 1 asistentka
(z webových stránek soukromé mateøské školy Beruška)

Anglická školka KinderGarten

Spoleènost KinderGarten, s.r.o. pùsobí na trhu pøedškolního vzdìlávání již 5. rokem a je 
v souèasné dobì nejdynamiètìji se rozvíjejícím subjektem v tomto oboru v EU. V Praze má 
spoleènost KinderGarten tøináct poboèek, jedna z nich pùsobí na Støížkovì v Habartické ulici.

Vzdìlávacím zámìrem je navození cizojazyèného prostøedí v anglické školce pro dìti ve vìku 
18 mìsícù – 6 let. Projekt je zamìøen pøedevším na doplnìní chybìjícího èlánku pøedškolní 
jazykové výchovy, nebo� v tomto stádiu jsou dìti nejvíce vnímavé k jazyku jak mateøskému tak 
i cizímu. Dítì pak pøijímá další jazyk jako pøirozenou možnost komunikace. Výsledkem 
tohoto procesu je, že dítì vnímá cizí jazyk jako svùj druhý rodný jazyk a pokud pak dále 
pokraèuje napø. základní jazykovou školou, stává se pro dítì tento druhý jazyk 
plnohodnotným mateøským jazykem. Nejde tedy pøímo o výuku cizího jazyka, jenž by byla 
neefektivní v tomto raném vìku, ale o navození cizojazyèného prostøedí, jenž zaène brzy dítì 
vnímat jako prostøedí jemu pøirozené. Podobný efekt mají dvojjazyèná manželství, kde je pak 
dítì vybaveno dvìma mateøskými jazyky. Vèasná jazyková pøíprava dítìte je nejlepší investicí 
pro budoucnost a podle studií se tato forma jeví jako efektivnìjší a ve výsledku i finanènì 
ménì nároèná než pozdìjší jazykové kurzy èi roèní pobyt v zahranièí.
Ve školkách je tedy veškerá komunikace s dìtmi vedena v anglickém jazyce (v každé školce 
pùsobí i rodilí mluvèí). Program je urèen dìtem všech národností i bez znalosti anglického 
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jazyka. Dìti jsou rozdìleny do tøíd podle vìku a na každého uèitele pøipadá 5 dìtí. To 
umožòuje maximálnì individuální pøístup ke každému dítìti. Všechny aktivity jsou vedeny 
v anglickém jazyce zkušenými lektory. Výuka probíhá zásadnì pøirozenou a zábavnou 
formou. Výchovnì-vzdìlávací program je založen na britských osnovách a je v souladu s Rám-
covým výchovnì-vzdìlávacím programem pro pøedškolní vzdìlávání v ÈR.

Aktivity
každé dítì musí zaèít rozvíjet své intelektuální a tvùrèí schopnosti v útlém vìku, proto 
nabízíme rodièùm paletu zájmových kroužkù pro rozvoj talentu jejich dìtí. V nabídce školky 
jsou nejen rozmanité zájmové kroužky (dramatický kroužek, pohybový blok, jóga, výtvarný 
kroužek, hra na flétnu), ale i pestré mimoškolní aktivity (plavání, jízda na koníècích, návštìvy 
solné jeskynì, tématické výlety atd.). 

Strava
mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozøejmost, patøí i kvalitní a vyvážená strava 
po celý den, jež je pøipravována speciálnì pro dìti pøedškolního vìku. V pøípadì jakýchkoliv 
speciálních stravovacích návykù èi alergií dítìte (napø. rajèe, mléko, maso apod.), rádi 
zabezpeèíme plnì vyhovující stravovací režim. 

Pitný režim
velmi dùležitý zejména v období teplých dnù. O pitném režimu vedeme, stejnì jako o stravo-
vání dìtí, evidenci, pøièemž dìtem jsou nabízeny neslazené nápoje (napø. èaje) pøi dopoled-
ním programu min. 5x a pøi celodenním programu pak min. 8x za den. 

Health Week
jsou dìtem poskytnuty pravidelné prohlídky u pøedních lékaøù (pediatr, psycholog, logoped, 
stomatolog), kteøí dohlížejí na správný vývoj každého jedince. 

Letní prázdniny
 Letní prázdninový program plný zábavy, her, soutìží a výletù je urèen všem dìtem ve vìku 2 – 
10 let, což mùže být pøínosem zejména pro rodièe dìtí, jejichž školky jsou po dobu letních 
prázdnin zavøeny. 

KinderCare
na Váš požadavek zajistíme hlídání dítìte anglickým èi èeským lektorem/uèitelem mimo 
otevírací dobu školky, vè. víkendu i svátkù.
(z webových stránek soukromé mateøské školy KinderGarten)
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Základní školy

Základní školy zøizované MÈ Praha 9

Jedná se o následujících pìt  základní ch škol:

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

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

Školní vzdìlávací programy pro základní vzdìlávání

ZŠ Novoborská 371

Podle tohoto ŠVP Šance pro všechny, vždy a ve všem uèí škola již pìt let a cíle, obsah i výstupy 
ŠVP se daøí celkem naplòovat.
Byla provedena zmìna v osobì øeditelky a statutárního orgánu rozhodnutím MŠMT pod j.è. 
20971/2008-21 s úèinností od 15.10.2008 pod resortním identifikátorem (RED_IZO): 600 
040 526. Došlo k zápisu Mgr. Vìry Lodrové a k výmazu Mgr. Hany Klimešové.

ZŠ Na Balabence 800

Podle ŠVP  Škola  klíè k budoucnosti škola vyuèuje již druhým rokem ve ètyøech roènících. 
Pedagogové se shodli, že zaøazování rùzných forem práce žáky motivuje a udržuje ve tøídì 
pøátelskou atmosféru. Pøi práci ve skupinách se ukázalo, že žáci mají nedostateèné 
vyjadøovací schopnosti a rozdílné tempo práce. Zásadní pøekážkou se ukázalo sebehodnocení 
žákù, nebo� žáci nebyli pøístupni kritice  svých chyb. Zejména u žákù druhého stupnì. Naopak 
u mladších žákù docházelo k podceòovaní vlastní práce a výsledkù.
Pøi výuce anglického jazyka se musí lépe upravit èasový plán a do výuky zaøazovat více 
názorného materiálu, pravidelné opakování slovní zásoby. Èasto se naráželo i na vzrùstající 
poèet žákù se špatnou výslovností. 

ZŠ Litvínovská 500

ŠVP Sluníèko je dokumentem, podle nìhož škola realizuje základní vzdìlávání. Ve své 
konkrétní podobì pøihlíží ke vzdìlávacím potøebám a možnostem žákù, respektuje podmínky 
školy pro výchovnì vzdìlávací proces a pøihlíží též k postavení školy v regionu. 
Ve druhém roce realizace ŠVP škola pokraèuje v plnìní klíèových kompetencí. ŠVP bude dále 
provìøovat, upøesòovat èi doplòovat o nové poznatky a zkušenosti z jeho realizace.

ZŠ Litvínovská 600
¨
Ve školním roce 2008/09 probíhala výuka podle ŠVP ve ètyøech roènících. Jako velmi 
nároèné škola považuje zaèlenìní prùøezových témat do výuky a to zejména z èasových 
dùvodù. Osvìdèilo se zaøazovat prùøezová témata do menších projektù v rámci výuky.
Žáci v 1. a 2. roènících pracují s tzv. komunitním kruhem, který pomáhá podporovat 
sebereflexi, usnadòuje dodržování pravidel chování bìhem vyuèování a zabývá se aktuálními 
problémy tøídy. Žáci provádí každé ètvrtletí sebehodnocení, jejíž forma záleží na  uvážení 
tøídních uèitelù. Novì od 1. roèníku škola archivuje práce žákù z následujících oblastí pro 
posouzení (žákovský notýsek, tématické práce volnou technikou, vývoj rukopisu, èím chci 
být), hodnocení vývoje žáka. 
Doposud realizovaný ŠVP v  6. a 7. roèníku se osvìdèuje. Jednoznaènì pozitivnì je hodnoceno 
uplatòování mezipøedmìtových vztahù ve výuce. Žáci pozitivnì vnímají i stále èastìjší 
využívání IC techniky.
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Pevné místo ve vzdìlávacím programu má adaptaèní kurz pro žáky 6. roèníku, kdy žáci po-
znávají sama sebe a urèují si svoje role v novì se utváøejícím kolektivu. Dalším kurzem je kurz 
zdravého životního stylu pro žáky 8. tøíd, který nenásilnými formami práce vede žáky k sebe-
poznání, seznámí se zde s problematikou návykových látek, je zaèlenìna i sexuální výchova 
a v neposlední øadì i základy 1. pomoci.
ŠVP je v polovinì realizace a podle vyhodnocených výsledku již lze øíci, že se v práci školy 
odráží. U vìtšiny uèitelù je patrná snaha mìnit metody práce. Mnohem více se dbá na osob-
nostní výchovu, na rozvoj osobnosti. Objevuje se vìtší snaha vést žáky k sebehodnocení. 
Druhý rok zkušeností ukázal i drobné nedostatky, tøeba na obsah pøeplnìný podrobnostmi. 
 

ZŠ Špitálská 789

Škola vyuèuje podle ŒVP  Škola- brána do spokojeného života ve ètyøech roènících. cíle, obsah 
i výstupy ŠVP se daøí celkem naplòovat.

Školní družiny

Všechny základní školy mají družinu, která je z kapacitních dùvodù pøístupná žákùm od první 
do tøetí tøídy, starší žáci pak jen výjimeènì . Školní družiny mají vlastní tematické plány, které 
však úzce souvisejí s ŠVP. Organizují zajímavé mimoškolní aktivity  sportovní akce, výtvarné 
dílny, výcvik na dopravním høišti, návštìvy divadelních a filmových pøedstavení, knihoven èi 
muzeí. Pøi mnohých  akcích školní družiny spolupracovaly s rodièi.

ZŠ Novoborská 371

Školní družina pracovala podle vlastního programu, který je souèástí ŠVP. Ve vlastním pa-
vilonku s tìlocviènou, dvìma respirii, atriem a pøi využívání velké školní zahrady a spor-
tovního areálu se žákùm dostává veškerého komfortu pro smysluplné trávení èasu i po skon-
èení vyuèování. Vychovatelky se vìnovaly žákùm nad rámec svých povinností stanovených 
jejich vlastními pracovními náplnìmi.

ZŠ Na Balabence 800

Školní družina pracuje podle vlastního ŠVP , který je prùbìžnì upravován tak, aby navazoval 
na školní vzdìlávací program. Program je zamìøen na odpoèinkové a relaxaèní èinnosti, které 
probíhají nejen v prostorách školní družiny, ale i na školním høišti, v tìlocviènì èi v knihov-nì.
Vychovatelky rozvíjejí u žákù pohybové, výtvarné a literární nadání žákù. Pøi výtvarné èin-
nosti žáci pracovali s rùznými materiály a seznamovali se s rozdílnými technikami. Literární-
mi soutìžemi a besedami v knihovnì jsou žáci vedeni ke kladnému vztahu ke knize a spole-
èensko-vìdné èinnosti  jsou zamìøené na získání vìdomostí o Praze, o pøírodì, lidském tìle.
Z výètu uspoøádaných akcí je patrná úzká spolupráce s rodièi (Halloween, Vánoèní vystou-
pení dìtí, Masopust…)  

ZŠ Litvínovská 500

Školní družina pracuje podle vlastního tematického plánu. Pøi vytváøení úzce spolupracuje
s tøídními uèiteli, vychovatelé se úèastní projektových dnù. Obsahem í mimoškolní výchovy 
jsou èinnosti, které rozvíjejí a kultivují zájmy dìtí, podporují dobrovolnou práci ve prospìch 
ostatních, vedou k péèi o vlastní osobu a majetek, rozvíjí spolupráci ve skupinì s vrstevníky, 
upevòují a prohlubují vìdomosti a návyky, zamìøují se na pohybové aktivity a kompenzují 
nedostatek pohybu ve škole. Dokladem toho mùže být cvièení na gymnastických míèích, 
rùzné pracovní èinnosti a pohybové hry.
Vychovatelé se též úèastní rùzných akcí ve spolupráci s rodièi èi MÈ Prahy 9 (mikulášská a vá-
noèní besídka, vánoèní prodejní výstava, lední hrátky, zimní olympiáda, spaní v družinì 
a veèerní program)
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ZŠ Litvínovská 600

Školní družina je v provozu od záøí do èervna pro žáky 1. - 3. tøíd. Všechna oddìlení  
pokraèovala v  projektu „Zdravá škola“. V èinnostech jsme se zamìøili na správnou dentální 
hygienu a správné držení tìla. Dìti používají pøi odpoèinku i práci malé rehabilitaèní míèe 
místo klasického sezení na židlièkách.
Vedle bìžné výchovné a rekreaèní èinnosti byl v oddìleních po celý rok program rùznì 
tématicky orientovaný (Život Indiánù, Myší království, Cestovní kanceláø  cesta kolem svìta). 
Vedle tìchto akcí družina poøádala Drakijádu, Adventní tvoøení, Pøedvánoèní dílnu s rodièi, 
Masopustní karneval v pravìku, Rej èarodìjnic. 
V družinových dílnách si mohli  vyzkoušet výrobu adventních vìncù, svícnù, malování 
na sklo, ubrouskovou techniku nejen malí žáèkové, ale i jejich rodièe.

ZŠ Špitálská 789

Školní družina je organizována v samostatných prostorách. Její èinnost probíhala podle 
roèního  rámcového a mìsíèního  plánu, které byly rozvrženy podle denního režimu  
odpoèinkové, zájmové, rekreaèní, pøíprava nevyuèování, pohybové a sportovní hry. 
Školní družina pravidelnì navštìvuje knihovnu, Galerii, divadelní pøedstavení v divadle 
Gong. Vychovatelky pøipravily spolu s dìtmi Mikulášskou besídku, Masopust, Den 
dìtí,turnaj v pexesu èi ve stolním hokeji. Byly uspoøádány výtvarné projekty moøe a ZOO.

Enviromentální výchova

Samotné fungování našich škol je ekologickým hlediskem ovlivnìno (sbìr použitého oleje, 
tøídìní odpadù, šetøení energií). Díky tøídìní odpadu jsou žáci vedeni k ekologickému vnímá-
ní odpadových surovin, jejich možné recyklaci. Environmentální výchova je souèástí ŠVP 
a školy úzce spolupracují s organizacemi, které mají ke zmínìné problematice blízko. Na 
všech školách byla environmentální výchova realizována i v programu školní družiny.

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova je zahrnuta do ŠVP, který mimo jiné žáky seznamuje s rozmanitostí 
rùzných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci celoroènì pracují na jednotlivých 
projektech, jejichž výstupy jsou prezentovány pøi celoškolních akcích, jež jsou pøístupny 
 zákonným zástupcùm žákù. Souèástí tøídních kolektivù bývají i žáci odlišné národnosti 
a jejich vzájemnou každodenní komunikací dochází ke vzájemné toleranci a odstraòování 
pøedsudkù. Pøispívají k tomu i probíhající besedy o tradicích, historii a zvycích. Nelze 
opomenout spolupráce škol s organizacemi, které se multikulturní výchovou zabývají. Jsou to 
napø. studijní centrum BASIC, Židovské muzeum…

Prevence sociálnì patologických jevù

Prevence sociálnì patologických jevù je souèástí platných uèebních osnov. Pøedmìty, které 
mají k problematice prevence blízko vyuèují vìtšinou tøídní uèitelé, kteøí mohou výuku 
propojit s pravidelnými tøídnickými hodinami, na nichž se díky otevøenému dialogu mnohdy 
øeší nastalé konflikty, otázky šikany èi projevy násilí. Výchovné problémy se øeší podle jejich 
dùležitosti pohovorem s dítìtem, se zákonnými zástupci žáka, vyšetøením v pedagogicko-
psychologické poradnì, výchovnou komisí, pøípadnì diagnostickým pobytem.
Žáci mají možnost osobní problémy øešit pomocí schránek dùvìry, které jsou pravidelnì 
vybírány a na dotazy je odpovídáno. Školní kolektivy se lépe poznávají nejen na pravidelných 
výjezdech škol v pøírodì a lyžaøských výcvikù, ale i na výjezdech v rámci multikulturní 
výchovy urèených žákùm vyšších roèníkù. Pro žáky 6. roèníkù jsou organizovány adaptaèní 
kurzy, na nichž se novì vzniklé tøídní kolektivy seznámí s tøídním uèitelem, ale zejména nauèí 
se spolu komunikovat a øešit nastalé problémy. Žáci se též pravidelnì absolvují výuku k 
dopravní výchovì na dopravním høišti MÈ Praha 9.
Každá škola má svého garanta, vìtšinou to je i preventista, kterým je kvalifikovaný pedagog, 
jenž se pravidelnì úèastní dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù v oblasti prevence.
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Ve spolupráci s  Prevcentrem, Mìstskou policií, Policií ÈR èi sdružením Elio probíhají ve škole 
rùzné besedy a projekce zamìøené na problematiku drog, násilí, problémùm s pøíjmu potravy 
apod. 

Výchova k udržitelnému rozvoji

Školy chápu výchovu k udržitelnému rozvoji jako hledání harmonie mezi èlovìkem a pøíro-
dou, proto se 2 školy k této problematice nevyjádøili, neb tak již uèinili v bodì è. 19, jež rozebírá 
environmentální výchovu.
Školy se pravidelnì úèastní výukových programù organizací, které se environmentální 
výukou zabývají. Chod školy je mnohdy ekologickou problematikou ovlivnìn.

Péèe o nadané žáky

Pro talentované žáky vypracovávají uèitelé plán rozšiøujícího uèiva a výstupù v rámci svých 
tematických plánù jako individuální plán pøímo pro daného žáka. S nadanými žáky pracují 
podle doporuèení psychologa a ve spolupráci se zákonnými zástupci. Bìhem 5. roèníku se 
pøipravují na pøijímací zkoušky na víceletá gymnázia. 
Na 2. stupni se již s výjimeènì nadanými žáky na základních školách pedagogové nesetkávají 
(odchod na gymnázia). 
Žákù s talentem sportovním, nebo s talentem pro výtvarné a další výchovy je na školách více. 
Navštìvují kroužky po vyuèování zamìøené na tyto výchovy. Talentovaní žáci reprezentují 
v soutìžích a olympiádách základní školu a sportovní kluby.Problémem v péèi o nadané žáky 
je problém pøíliš naplnìných tøíd. Øeditelka školy, ve snaze ušetøit pracovní sílu uèitele 
(k èemuž ji nutí normativní zpùsob financování), naplní tøídy maximální poètem žákù, což 
pøímo znemožòuje péèi o nadané dìti nebo naopak o dìti, vyžadující individuální pøístup. 

Pøípravné tøídy, integrace a další zaèleòování dìtí ze sociálnì 
 znevýhodnìného prostøedí do ZŠ

Pøípravné tøídy na našich školách zøízeny nebyly. Vedení školy a uèitelé se snaží pøistupovat 
k žákùm individuálnì. V nìkterých pøípadech pøesto dochází k problémùm v komunikaci mezi 
školou a rodièi. V mnoha pøípadech vyžaduje jednání s rodièi nejen ze sociálnì slabších vrstev 
zvláš� citlivý pøístup. Pøedevším záleží na zázemí rodiny a na její spolupráci se školou. Dìti 
ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí mají nejvìtší problémy s neomluvenou absencí - 
záškoláctvím, neplnìním školních povinností a vulgárním chováním.
Pokud pøesto dojde ke konfliktu mezi pøedstaviteli školy a zástupci žáka bývá schùzkám 
pøítomen zástupce OŠK  ÚMÈ P9.

Integrace a s další zaèleòování žákù-cizincù do ZŠ

Protože se vìtšina žákù brzy dorozumí èesky, zaèlenìní do kolektivu nedìlá problémy. U žákù 
z Vietnamu a Èíny je obtížná poèáteèní jazyková bariéra, která je vynahrazena jejich pílí a sna-
hou o zvládnutí jazyka. Jako složitìjší se jeví práce se žáky asijských zemí, pokud pøicházejí až 
na 2. stupeò bez jazykových znalostí. Výuka probíhá dle individuálních plánù. Integrace 
cizincù klade zvýšené nároky na práci uèitelù, a to jak ve fázi pøípravy, tak i v samotném 
vyuèování. Je nutné pøekonávat jazykovou bariéru. Uèitelé musí dìtem vìnovat zvýšenou péèi 
i mimo vyuèování a úzce spolupracovat s rodinou. Vyuèující uplatòují mírnìjší kritéria pøi kla-
sifikaci. Spolupracují s organizacemi, které se vìnují práci s cizinci, napø. studijní centrum 
BASIC. Problematickou nìkdy bývá komunikace se zákonnými zástupci tìchto dìtí. Dìti 
bývají jazykovì zdatnìjší než jejich rodièe.
Naši žáci pøijímají své nové spolužáky, dìti cizích státních pøíslušníkù, velmi dobøe bez sebe-
menších náznakù xenofobie a snaží se jim pomáhat. Œkoly poskytují Výuku ÈJ pro cizince 
a individuální péèi.
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Nové státní gymnázium na Èerném Mostì?

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250 už od ledna tohoto roku zaèíná pøipravovat  nové 
prostory pro své budoucí studenty. Od záøí 2008 bude otevøeno jeho detašované pracovištì 
na Èerném Mostì v areálu Základní školy Vybíralova, Praha 14 (jedná se o samostatný 
oddìlený pavilon).

Zájemci o studium z øad žákù 5. a 9. roèníkù ZŠ budou mít možnost studovat na Èerném 
Mostì a rozvíjet své schopnosti v pøíjemném a vstøícném prostøedí nedaleko koneèné stanice 
metra trasy B. Naše gymnázium pøijímá pro pøíští školní rok studenty do dvou prim osmi-
letého studijního cyklu a do jednoho prvního roèníku ètyøletého studijního cyklu. 
První roèník ètyøletého studia pro zájemce z 9. tøíd ZŠ a jedna z prim pro zájemce z 5. tøíd ZŠ 
budou umístìny právì v tomto novì otevøeném detašovaném pracovišti. Druhá tøída primy 
bude trvale umístìna v pùvodní budovì Gymnázia v Horních Poèernicích. 
Pøihlášky ke studiu je nutno odevzdat  do 28. února k rukám øeditelù ZŠ. Zájemci o studium 
obdrží dopis s podrobnými instrukcemi k pøijímacímu øízení.
Rodièe budoucích primánù mohou v pøihlášce k adrese gymnázia pøidat poznámku, zda 
preferují studium v Horních Poèernicích nebo v detašovaném pracovišti na Èerném Mostì. 
Vedení školy se bude snažit požadavkùm vyhovìt, ale koneèné rozhodnutí zùstává v jeho 
rukou.
Pøijímací zkoušky èekají pouze žáky 5. tøíd. Letošní absolventi 9.roèníkù ZŠ budou výjimeènì 
pøijati pouze na základì svého dosavadního prospìchu z  posledních dvou let. Využijte šanci, 
která se už nebude opakovat.

Kamery hlídají školku

Krádeže v šatnách dìtí v Mateøské školce U Vysoèanského pivovaru, èas od èasu 
injekce z fe�áckých dýchánkù na školní zahradì  to už je díky kamerovému 
systému minulostí.

Pøed Vánocemi loòského roku nechala radnice Prahy 9 instalovat bezpeènostní kamerový 
systém v Mateøské školce U Vysoèanského pivovaru. Klidné prostøedí ulice utopené v zeleni 
pøitahovalo drogovì závislé, sprejery i zlodìje, kteøí kradli v dìtských šatnách. Dnes 
bezpeènost klukù a holèièek hlídají ètyøi kamery, díky nimž mají ve školce pod stálou 
kontrolou zahradu u hlavní budovy i pavilonu, hlavní vchod do budovy a hlavní chodbu. 
„Výhodou je, že mùžeme i zpìtnì zjistit, kdo se v tìchto prostorách pohyboval,“ konstatuje 
øeditelka školky Marie Ledererová.
„Instalace celého zabezpeèení v cenì 90 tisíc korun je dalším pokraèováním projektu bezpeè-
ná školka. V budoucnu takto chceme ochránit i další zahrady mateøských škol,“uvedl Adam 
Vážanský, radní pro problematiku bezpeènosti.

mk

Jarní prázdniny, aneb kam s nimi?

Ano, tato nerudovská otázka se týká dìtí školou povinných z devátého pražského obvodu, 
kteøí 25. až 29. února mají prázdniny. Pokud je neposíláte na hory, „neodkládáte“ u babièek 
a navíc nechcete, aby se bezcílnì toulaly ulicemi nebo jen sedìly doma, nabízíme øešení. O va-
še dítì bude postaráno po celý den a po celý prázdninový týden.

Dopoledne s radnicí
Pro žáky základních škol uspoøádala Mìstská èást Praha 9 sportovní prázdniny, které se 
uskuteèní ve spolupráci se Sportcentrem Duo, Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9-Prosek. 
Letos se konají již pátým rokem. Vaši potomci se mohou zúèastnit turnajù v bowlingu, 
zaplavat si v bazénu nebo si zahrát ricochet. Plavání bude každý den od 8 do 10 hodin, turnaje 
v bowlingu od 10 do 12 hodin. Žáci základních škol devítky mají vstup zdarma. Staèí, když 
pøedloží kartièku s razítkem školy.
 
Odpoledne s klubem Harfica
V dobì jarních prázdnin je klub Harfica otevøen každý den od 13 do 18 hodin. Vstup je zdarma. 
A na co se tu dìti mohou tìšit?
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Pondìlí: 
Den muziky - staèí, když si pøinesou nástroj, na který hrají, nebo pøijdou jen tak. Tady je nauèí 
bubnovat, tleskat, ale tøeba i zahrát akord na kytaru a nakonec spoleènì všichni zvládnou 
písnièku jako opravdová kapela. Kytary, bubínky a flétnièky jsou k dispozici. 
Úterý: 
Den muzeí - výprava do Národního muzea a Muzea voskových figurín
Støeda: 
Den turnajù a her - dopoledne bowling, odpoledne šipky, fotbálek dvojic, othello, 
carccasonne, balone, piškvorky. Po celý den se budou pro soutìživé konat turnaje o diplomy 
a ceny.
Ètvrtek: 
Den sportu - návštìva Aquaparku v Kladnì 
Pátek: 
Den tvoøivosti  dìti si mohou vyrobit své originální trièko, když si pøinesou staré, nejlépe 
tmavé. Vyberou si z nìkolika návrhù  malování, obtiskování, støíkání. 

Dùležité upozornìní!
A pro ty, co nechtìjí nic vyrábìt, nikam jezdit ani soutìžit je na každý den od 16 hodin 
pøipraveno filmové odpoledne v klubovnì klubu Harfica. Dále jsou k dispozici poèítaèe, posi-
lovna a hudební nástroje…

Chcete vìdìt víc?
Podrobné informace získáte na Radnici MÈ Praha 9, na weberových stránkách 
www.praha9.cz  informace  Harfica, nebo na tel. èísle 283 091 423, 723 520 415 Mgr. Kateøina 
Ehlenová.

Mateøské školy

Výdej pøihlášek
 
je 18. a 19. bøezna 2008 od 13 do 17 hodin. Rodièe si vyzvednou pøihlášky v mateøské škole, 
o kterou mají zájem. Pøíjem pøihlášek 8. a 9. dubna 2008 od 13 do 17 hodin. Rodièe odevzdají 
vyplnìnou pøihlášku v pøíslušné mateøské škole. 

Kritéria pro pøijetí 

Do mateøských škol zøízených MÈ Praha 9 jsou v souèasné dobì dìti pøijímány podle tìchto 
kriterií:

1. dìti s odloženou povinnou školní docházkou a dìti v posledním roce pøed zahájením 
povinné školní docházky, jejichž trvalé nebo prokázané bydlištì (napø. nájemní, kupní 
smlouvou), je na území MÈ Praha 9 
2. dìti z neúplných rodin, kde zákonný zástupce, jemuž  bylo svìøeno dítì do péèe, má 
zamìstnání, dosáhnou 3 let k 31. 8. 2008 a mají bydlištì na území MÈ Praha 9 
3. dìti zákonných zástupcù studujících, v pracovním èi jiném obdobném pomìru, jejichž 
bydlištì je na území MÈ Praha 9, a které k 31. 8. 2008 dosáhnou vìku 3 let. V pøípadì 
velkého poètu zájemcù splòujících kriteria jsou do MŠ pøednostnì pøijímány: 
dìti, jejichž sourozenci již navštìvují danou MŠ.dìti matek zamìstnaných ve školství 
a zdravotnictví 
4. dìti, které dosáhnou vìku tøí let do 31. 12. 2008 v odùvodnìných pøípadech, po dopo-
ruèení lékaøe, nastoupí docházku do MŠ po dohodì s øeditelkou MŠ. 

Jestliže mateøská škola umístí všechny zájemce splòující pøedchozí požadavky, mùže 
øeditelka školy pøijmout:

} dìti, o které peèuje zákonný zástupce bez zamìstnání èi registrace na úøadu práce, matky 
na mateøské dovolené s druhým dítìtem, jejichž bydlištì je na území Prahy 9 

} dìti zákonných zástupcù pobírajících rodièovský pøíspìvek, jejichž bydlištì je na území 
MÈ Praha 9

} dìti, jejichž trvalé bydlištì neleží na území MÈ Praha 9 

Pozor:
O pøijetí dítìte nerozhoduje datum podání ani poøadí podání žádosti! 
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Všichni zákonní zástupci, kteøí podali žádost o pøijetí do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o 
pøijetí èi nepøijetí dítìte na jimi zvolenou mateøskou školu. V pøípadì nevyhovìní žádosti 
mùže být zákonnému zástupci dítìte nabídnuta mateøská škola na území MÈ Praha 9 s 
volnou kapacitou. 

Letní provoz mateøských škol v Praze 9 v letošním roce:

}30. 6. až 11. 7.: - MŠ Šluknovská,
tel.: 286 880 591

} 14. 7. až 25. 7.: MŠ Litvínovská 490,
tel.: 286 889 241

} 28. 7. až 8. 8.: MŠ U Vysoèanského pivovaru, 
} tel.: 283 891 162

} 11. 8. až 22. 8.:MŠ Novoborská 611, 
tel.: 286 890 282

} 25. 8. až 29. 8.: zavøeno - pøípravný týden .

Lední hrátky v Sazka Arénì

Již ètvrtým rokem si mohli žáci základních škol mìstské èásti Praha 9 vyzkoušet své doved-
nosti na ledì Sazka Arény. Radnice tu 12. února poøádala Lední hrátky. Chlapci a dívky sou-
tìžili v objíždìní kuželù, v rychlobruslení, podjíždìní lana. Bavili se také pøi soutìži psích 
spøežení. Ceny pro nejlepší bruslaøe pøedali zástupce starosty MÈ Praha 9 Ing. Zdenìk Daví-
dek a radní pro sport a kulturu Adam Vážanský. Odnesli si je žáci ZŠ Litvínovská 500. Kdo 
nemìl chu� úèastnit se soutìží, které pøipravila spoleènost SAM a spol., mohl si volnì zabrus-
lit za doprovodu hudby.
(Helena Poštulková _ "Devítka" 3/2008)

Vzdìlávání v elektrotechnických oborech i pro dospìlé

Støední škola slaboproudé elektrotechniky v Novovysoèanské ulici se nespokojila se zave-
denou nabídkou vzdìlávání a výchovy žákù v akreditovaných støedoškolských oborech. 
Dosud to bylo ètyøleté studium s matu-
ritou Slaboproudá elektrotechnika a Me-
chanik elektronik, tøíleté studium s výuè-
ním listem Mechanik elektronických zaøí-
zení a maturitní nástavbový obor Elektro-
technika. Dynamicky se rozvíjející škola 
se rozhodla zaøadit do své èinnosti také 
vzdìlávání dospìlých. Nepøekvapí, že 
velkolepý zámìr narazil hned v poèátcích 
na nedostatek financí.
Vedení školy se však nedalo odradit, pøi-
pravilo žádost o finanèní dotaci z evrop-
ských zdrojù a projekt Centrum CEVELIT 
ve výbìrovém øízení uspìl. „S pøípravou 
žádosti jsme zaèali v roce 2005, k financo-
vání byl projekt doporuèen o rok pozdìji 
a ještì v témže roce byly vyøízeny všechny 
nezbytnosti pro jeho realizaci. Stavìt se 
zaèalo v záøí 2006. Nároèná stavba byla v 
prosinci 2007 úspìšnì dokonèena a 
zkolaudo-vána,“ øíká øeditelka školy 
Marcela Davídková.
Na èásti hlavní budovy školy vznikla dvì nástavbová patra a jedno patro pøibylo na budovì 
dílen. Celkem škola získala deset nových uèeben, velký dìlitelný konferenèní sál, inter-

CEVELIT CE V EL I T– Centrum loživotního zdìlávání v ektrotechnice a nformaèních echno-
logiích

Støední škola slaboproudé elektrotechniky 
v Novovysoèanské ulici je "celá nová"
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netovou „kavárnu“, technické zázemí a zázemí pro externí lektory v celkové hodnotì zhruba 
40 mil. Kè. V souvislosti s pøestavbou byl pøístup do budovy zmìnìn na bezbariérový, byl 
postaven nový výtah a sociální zaøízení upravena pro osoby na invalidním vozíku. Pøi pøe-
stavbì se použily technologie, které uspoøí energie (napø. nová okna, zateplení). Budova 
dostala z velké èásti nový kabát a celá ožila.
Od záøí 2008 již mohou zájemci studovat v uèebnách se špièkovým vybavením, které odpo-
vídá nejmodernìjším výukovým trendùm. V budovì jsou ètyøi servery, multimediální tøídy 
jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory, tiskárnami, skenery a další audio-
vizuální technikou.
Samozøejmostí jsou poèítaèe propojené v síti vèetnì internetového pøipojení. K dispozici je 
nový výukový software a ve spolupráci s partnery se pøipravují e-learningové kursy jak 
pro studenty školy, tak i pro frekventanty budoucích kursù. Postupnì budou realizovány 
kursy pro zaèáteèníky práce s PC, nabízeny budou kursy práce s internetem a mailem, 
zpracování fotografií a videa. Nové moderní vybavení však umožní poskytovat i vzdìlávání 
z oblastí sí�ových technologií, IP telefonie a mikroprocesorové techniky. K dispozici je rovnìž 
videokonference pro spolupráci se špièkovými pracovišti, napø. na ÈVUT.

Pøedškoláèek 

1. a 2. dubna 2008 probìhlo v KD Gong setkání dìtí, pedagogogù a uèitelù mateøských škol 
Prahy 9 na nesoutìžní pøehlídce Pøedškoláèek. Pøehlídky, která se poøádá v Praze 9 už po 
dvanácté, se zúèastnilo dvaadvacet mateøských škol z celé velké Prahy 9.

Pøedškoláèek je velikou událostí nejen pro dìti samotné, 
ale i pro jejich rodièe a pøíbuzné. Souèasnì dává 
veøejnosti nahlédnout do "kuchynì" mateøských škol, 
kde se "vaøí" na témìø jakýkoli zpùsob. Každá škola 
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pøináší nìco specifického, a� je to taneèní nebo hudební vystoupení, sborový zpìv, scénky 
z pohádek apod. 

Je pravda, že úroveò - pokud se dají dìtská vystoupení hodnotit - rok od roku stoupá. Zdá se, 
že i když je Pøedškoláèek nesoutìžní pøehlídkou, veøejná vystoupení staví jak pedagogy, tak 
i dìti samé pøed neúprosnou realitu bezdìèného srovnávání úrovnì jednotlivých vystoupení 
a klade tak fantazii pedagogù i jevištní prùpravì dìtí vyšší a vyšší la�ku. Pøejme všem radost-
nou "školu hrou" a tìšíme se napøesrok.

Vztah dìtí k životnímu prostøedí
Litvínovská 500 vyhrála

Všechny èiny, malé i velké, pomáhají pøipravovat budoucnost planety. Pus�me se do toho 
spoleènì.
Tøída 4. B ZŠ Litvínovská 500 z Prahy 9 se letos zúèastnila 5. mezinárodní soutìže zamìøené 
na vztah dìtí k životnímu prostøedí a na udržitelný rozvoj  Mìsta kolem svìta aneb pøíbìhy 
našich životù oèima našich mìst. Poøádá ji spoleènost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 
spoleènì s akcionáøem Veolia Voda. Ve „ mìstech kolem svìta“ daly tisíce dìtí z pìti svìtadílù 
slovo svému mìstu: jak funguje, jaké jsou jeho potøeby a pøání a co mají lidé udìlat proto, aby 
nadále žilo v souladu s naší planetou. Prostøednictvím konkrétních úkolù a projektù jsou žáci 
vedeni k odpovìdnosti k životnímu prostøedí. 
Žáci ètvrté tøídy pracovali na projektu dva mìsíce. Do soutìže poslali pøíbìh Prahy a nama-
lovali souèasné mìsto i takové, jaké by si pøáli. Zvítìzili v regionálním pražském kole a byli 
pozváni do Ekotechnického muzea, kde jim byly pøedány ceny a umožnìna prohlídka èistièky 
odpadních vod. Nejvìtší radost mìly dìti z lístkù do kina IMAX 3D na film Divoké safari, 
dobrodružství jižní Afriky.  
Jejich práce postoupily do celorepublikového kola, kde je hlavní výhrou tøídenní výlet 
do Paøíže. Držme jim palce, a� zvítìzí i zde! 

Kateøina Øaèáková, tøídní uèitelka

Dìti zpívaly ve Svatyni Krista Krále

Koncert smyècového kvarteta Národního divadla ve Svatyni Krista Krále v Kolbenovì ulici 
ve Vysoèanech se uskuteènil 24. záøí. Jako hosté zde vystoupily také dìti z pìveckého kroužku 
Mateøské školy U Vysoèanského pivovaru v Praze 9 pod vedením uèitelky Ludmily 
Antonyové. Zazpívaly oblíbené melodie z pohádek a na závìr ohromily posluchaèe skladbou 
Adama Michny z Otradovic „Nebeští kavalérové“. Vystoupení dìtí a umìlcù z pražského 
Národního divadla bylo pro všechny pøítomné hlubokým umìleckým zážitkem.
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Kultura

Chodíme sem všichni

14.1.2008 byla v Internetovém centru na Proseku zahájena výstava „Chodíme sem všichni“ na 
téma Svìt lidí s handicapem mýma oèima. 

Projekt, jehož zadavatelem byla MÈ Praha 
9, vznikl na podporu tohoto speciálního 
centra, které je uzpùsobeno a vybaveno 
poèítaèi pro vozíèkáøe, nevidomé a slabo-
zraké. Výstava pøedstavuje nejlepší soutìž-
ní práce studentù soukromé støední školy 
reklamní tvorby Michael, které se vìnují 
tématu zviditelnìní handicapovaných 
spoluobèanù a jejich zaèlenìní do spo-
leènosti. Nejvíce návrhù se týkalo plakátù, 
vítìzná skupina studentù však získala 
prvenství za grafický návrh reklamních 
trièek. Prací pøihlášených do soutìže se 
sešlo nad oèekávání mnoho, takže hod-
notící komise mìla opravdu z èeho vybírat. 
O jejich vyrovnané kvalitì svìdèí i to, že 
byla udìlena dvì tøetí místa. 
Souèástí slavnostního veèera bylo pøedání 
šeku v hodnotì 15 000,-Kè Centru Paraple, 
který z rukou místostarostky MÈ Praha 9 
Mgr. Evy Gorèíkové pøevzal herec Jan Po-
tmìšil. Výstava je otevøena až do 14. února. 

Aèkoli byla výstava vlastnì improvizovaná v nevýstavním prostoru, pùsobila velmi emotivnì

Jan Potmìšil pøevzal šek pro Centrum Paraple
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Køest knihy o Rokytce

23. ledna 2008: Není u nás zase tolik øek, které se mohou 
pochlubit vlastní knihou. A zvláštì jsou-li tak malé jako øíèka 
Rokytka, která pramení kousek za Prahou a vlévá se do 
Vltavy v Libni. Ale i když její tok mìøí jen nìco pøes 36 
kilometrù, staèí protéct tolika zajímavými a historicky 
cennými místy, že tím zaujala zkušeného autora izotericky a 
duchovnì ladìných knih Radomila Hradila. Tak vznikla 
reprezentativní a obsáhlá kniha „Rokytka  Putování k 
pramenùm“, která ètenáøe provází od ústí øeky až k jejím 
poèátkùm. Vìnuje se nejen zajímavým místùm na jejích 
bøezích, ale také vodì a øekám  obecnì. 
A protože pøevážná èást toku Rokytky prochází územím MÈ 
Praha 9, je celkem logické, že se slavnostní køest odehrál 
23.1.2008 v obøadní síni MÈ Praha 9 za úèasti starosty Ing. 
Jana Jarolíma. 
A jak jinak, kmotrem knihy o Rokytce byl pøedseda vlasti-
vìdného klubu Prahy 9, pan Miroslav Kuranda, který ocenil 
jak pøínos knihy k historii naší mìstské èásti, tak i citlivý 

a poetický pøístup autora k docho-
vaným historickým faktùm. Køtilo 
se netradiènì - vodou z Rokytky. 
Kniha vydalo nakladatelství Fabu-
la a je k dostání v obvyklé obchodní 
síti. Má 180 stran a stojí 290,-Kè.

Mezinárodní den 
Romù

Na dvì stovky Romù se sešly v 
úterý 8. dubna v kulturním 
domì Gong ve Vysoèanech. 
Zpívalo se, tancovalo, dìti sou-
tìžily. Mìstská èást Praha 9 
spoleènì s poøadatelem akce 
klubem Harfica se tímto zpù-
sobem letos poprvé pøipojila 
k oficiálním oslavám Mezi-
národního dne Romù, který 
pøipadá již víc jak 35 let právì 
na 8. duben. Zazpívat pøišel 
i známý muzikant Antonín 
Gondolán. 

Autor knihy Rokytka Radomil Hradil 
a Miroslav Kuranda "zalévají" knihu 

vodou z Rokytky

Starosta Mìstské èásti Praha 9 Ing. Jan Jarolím 
blahopøál autorovi s krásnou kyticí

Romská kapela v Gongu
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Když jsem do Gongu v hodinu zaèátku 
pøišel, vnímal jsem pocit jakéhosi zcela ne-
definovatelného napìtí. Brzy se ukázalo, že 
je projevem napjatého oèekávání programu 
a vzájemné radosti ze setkání na trochu ne-
obvyklém místì. Domnívám se, že svou roli 
hrála i hrdost.
Zajímavé bylo i vìkové složení tìch, kteøí 
pøišli do Gongu svùj den oslavit - od kojen-
cù pøes batolata až do vysokého vìku. 
Sotva kapela rozjela program, ti starší po-
slouchali, pozpìvovali si a dìti si v tu ránu 
našly místo, kde se roztanèily. Tìšilo mì, že 
jsem se té slavnostní chvíle mohl zúèastnit.

Mìstská èást Praha 9 se letos 
poprvé pøipojila k oficiálním 
oslavám Mezinárodního dne 
Romù, který pøipadá již víc 
jak 35 let na 8. dubna. Byl 
vyhlášen ve Velké Británii a 
jeho cílem je pøipomenout 
všem Romùm na celém svìtì 

jejich spoleèný pùvod, jazyk, kulturu, spolupráci a pøedevším 
„romipen“ neboli romství, tedy uchování vlastní identity. 
V kulturním domì Gong v Sokolovské ulici se tak 8. dubna 
od 15 hodin sešli všichni pøíznivci a obdivovatelé romské kultu-
ry, kteøí mají rádi tradièní romskou hudbu a tanec. Ovšem ne-
jen je, protože kapely a hudební tìlesa i taneèní soubory zde 
vystupující nabídly rovnìž nejnovìjší hity v oblasti hudebních 
i taneèních stylù. Vítìz soutìže Romský talent 2007 - pìtièlen-
ná kapela studentù konzervatoøe „Fire“  sice se svými kytarami 
a tradièním nástrojem cajónem zùstala u pravé romské hudby, 
to stejné však už neplatí u dvojice „Duj Phrala“ a tím ménì 

Dìti rytmická hudba svedla k tanci
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o taneèních souborech „Cikne Èhave“ a Åoåi Rùža“. 
Ty pøedvedly nejen klasické romské tance, ale i co 
dnes „letí“, tedy latino a bøišní tance.
Nejvìtší hvìzdou Mezinárodního dne Romù v Pra-
ze 9 byl urèitì slavný muzikant Antonín Gondolán, 
který, jak se zdá, vùbec nestárne… 
Po trochu rozpaèitém zaèátku, kdy se vèas nedosta-
vila ohlášená kapela a navíc zahaprovala technika, 
se však odpoledne skvìle vydaøilo. Každý z úèast-
níkù oslavy si pøišel na své, od pøedškolních dìtí 
po babièky a dìdeèky. 

Program byl dobøe moderovaný opìt 
s ohledem na nejrùznìjší vìkové skupi-
ny a kapela, která jakoby všudypøítom-
nì skvìle vyhrávala. První na parketu 
byly samozøejmì dìti perfektnì zvláda-
jící rytmus i pohyb. Teprve za hodnou 
chvíli se osmìlili i dospìlí.
Akci poøádala Mìstská èást Praha 9 
spoleènì s klubem Harfica..

Pákistán na Devítce
Mìstská èást Praha 9 a Galerie 9 poøádá 
k pøíležitosti státního svátku Pákistánu 
tøítýdenní kulturní akci vìnovanou této 
významné jihoasijské zemi. Podle barvy 
její státní vlajky ji nazvala Pùlmìsíc v ze-
leném.

Ve spolupráci s velvyslanectvím Páki-
stánské islámské republiky v Praze tuto 
velkou zemi s více než 160 miliony 
obyvatel pøedstaví prostøednictvím výsta-
vy barevných i èernobílých fotografií, 
ukázek odìvù a umìleckých pøedmìtù, 
nìkolika besedami s pracovníky rùzných 
oborù a také promítáním krátkého doku-
mentárního i celoveèerního hraného fil-
mu. Slavnostní zahájení za úèasti vel-

vyslance Pákistánu pana Athara Mah-
mooda se konalo v pondìlí 10. bøezna 
v 18 hodin. Pro veøejnost bude výstava 
instalována ve vestibulu Vysoèanské 
radnice v Praze 9, a otevøena ve dnech 
11. – 27. bøezna 2008, vždy od pondìlí 
do ètvrtka (s výjimkou Velikonoèního 
pondìlí) od 10 do 19 hodin.
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Výstavu slavnostnì otevøel velvyslanec Pákistánské 
islámské republiky pan Athar Mahmmod a starosta 
MÈ Praha 9 pan Jan Jarolím



Pùlmìsíc v zeleném – setkání s Pákistánem

Uprostøed bøezna se uskuteènila v Galerii 9 výstava fotografií o životì lidí v Pákistánu, 
doprovázená rozsáhlým výbìrem obrazù pøírodních scenérií.

10. 3. – vernisáž v 18.00 – vstup na pozván-ky. Doprovodné akce: 2. patro radnice, za-sedací 
místnost

11. 3. – 27. 3. otevøeno pro veøejnost

Úterý 11. 3. v 18.00 – Setkání se známou 
èeskou horolezkyní Dinou Štìrbovou a Vítìz-
slavem Dokoupilem, úèastníky projektu 
„Pákistán 2006 a 2007“ – humanitární mise 
na vybudování polní nemocnice v Arandu 
na úpatí ledovce Èhogo-Lungma

Ètvrtek 13. 3. v 18.00 –„Šálimárské 
zahrady – pozemský ráj Mughalù“ – vyprá-
vìní Jany Tomíškové o životì støedovìkých 
mughalských vládcù, jejich lásce k umìní, 
architektuøe a zahradám (doplnìné promí-
táním fotografií)

Pondìlí 17. 3. v 18.00 – Pùlmìsíc v 
zeleném – vyprávìní o Pákistánu s 
orientalistoudoc. PhDr. Janem Markem, 
CSc. Beseda o zemi pouští a hor doplnìná projekcí fotografií a ochutnávkou tradièní kuchynì.

Úterý 18. 3. v 18.00 – MEHARBÁNÍ (Laskavost) – projekce pákistánského filmu se 
simultánním pøekladem J. Marka. 

Vítání jara

Radnice Prahy 9 zachovává už nìkolik let 
starobylou tradici - stavìní májky. První 
písemná zmínka o stavìní májky se 
dochovala z roku 1422.
Letos se pod tímto symbolem jara sešli zá-
stupci mìstské èásti Praha 9 a lidé ze širo-
kého okolí. Maminky s nemluvòaty i o nìco 
vìtšími dìtmi, kolemjdoucí i starší obèany 
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uvítal místostarosta Zdenìk Davídek 
a radní Adam Vážanský. Pak se pøedsta-
vily se mažoretky, zazpívaly dìti z mateø-
ské školy U Vysoèanského pivovaru, ta-
neèní skupina Dixi pøedvedla irský step 
a americké country tance a písnì zaznìly 
i v podání prosecké lidové muziky Džbá-
nek. Velice originální a hlavnì nápaditá 
byla módní pøehlídka adeptek krejèov-
ského oboru SOU služeb Novovysoèan-
ská.

Pražské poetické setkání

V Obøadní síni vysoèanské radnice se setkali žáci základních a støed-
ních škol Mìstské èásti Praha 9 na 37. roèníku celopražské soutìže 
s názvem Pražské poetické setkání. Obvodního kola se zúèastnila 
dìvèata a chlapci se zájmem o poezii a recitaci, aby zmìøili své schop-
nosti a postoupili do dalších kol. Odborná porota hodnotila nejen 
pøednes, ale i dramaturgický výbìr poezie, výslovnost a osobitost 
projevu. 

"Vždycky mì udiví, 
jak si dokážou dìti 
vybrat báseò, která 
jim vìkovì neodpo-
vídá, takže k ní ne-

mohou získat vnitøní vztah... a èasto - aniž bych chtìla nìkoho z dnešní pøehlídky napadnout - 
jsem pøesvìdèena, že recitátor vùbec netuší, o èem mluví..." posteskla si jedna z porotkyò. "Je 

98

Jedna z úèastnic soutìže

Spolužáci drží palce

K
U

L
T

U
R

A



to škoda, protože vìtšina dìtí má 
dobrou recitaèní prùpravu, dobrou 

výslovnost - nìkdy sice pravda mluví pøíliš potichu - to 
všechno jsou vynikajícící pøedpoklady pro úspìšný 
pøednes..."
Problematika dramaturgického výbìru se neprojevila 
jen v obvodním kole Prahy 9, ale zdá se, že zasáhla také 
do všech pozdìjších kol. Tìžko hledat vysvìtlení - mož-
ná nedostateèným zaujetím pro poezii, z èeho mùže vy-
plynout neznalost básní a tak s výbìrem pomáhají 
rodièe nebo uèitelé.
Ale to všechno jsou jen poznámky na okraj. Podstatné 
je, že dìti ukázaly, co umí, na soutìž se tìšily a ze svých 
úspìchù se dokázaly radovat. Ze získaných umístìní 
a postupù do dalšího kola mìli také radost žáci, stu-
denti a pedagogové škol, které do soutìže recitátory 
vyslaly.

Divadelní tøesk 2008

Koncem kvìtna probìhl v Mìstské èásti Praha 9 druhý roèník festivalu 
Divadelní tøesk. Èást festivalu se odehrávala v klasickém kukátkovém 

prostoru divadla Gong, èást 
na improvizované scénì 
v parku Podviní a v tam-
nìjším amfiteátru. Celý 
program v podvinském par-
ku byl doprovázen žong-
léry, kejklíøi a "chùdaøi" na 
nezvykle vysokých chù-
dách. V programu který se 
také díky výbornému poèasí 
dokonale vydaøil vystoupili 
v divadle Gong:

23. 5. – 10.00 
Divadlo AHA
SNÌHOVÁ KRÁLOVNA, 
nejslavnìjší pohádka H. Ch. 
Andersena

19.30 
MD Zlín  
TØETÍ VÌK, hoøko-smìšná freska nìkolika ge-
nerací
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Porota všechno sleduje a hodnotí

Renata Píchová z odboru školství a kultury pøedává 
"cenu" za úèast

vlevo: dìvèata na chùdách



A v parku Podviní:

24. 5. – 10.30 
Divadlo z PRAKU :
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ANEB 
O MAØENCE, JENÍÈKOVI, STAØENCE 
A PERNÍÈKOVI

13.00 Divadlo Esence
ZELENAVÝ PTÁÈEK, pohádková hra

14.30 Divotadlo Otaslavice
MODRÉ Z NEBE ANEB NELEHKÝ ÚDÌL 
POŠ�ÁKA,  pohádka

16.00 Divadlo Post Skriptum
DIVADELNÍ POKLESKY, krátké humor-
né jednoaktovky

17.00 Dobré divadlo Praha
KOLUMBOVO ZNAÈNÌ NAKØÁPLÉ VEJCE

19.30 Divadlo konzervatoøe Praha
TØI V TOM

Prosecké máje

Nejstarší hudební festival devátého obvo-
du oslavil letos ètrnáct let.
Zahájení festivalu patøilo kapele Smädný 
kmet. Tento zajímavý soubor patøí mezi 
neuèesané komety naší beatové alterna-
tivní scény a nenapodobitelný vokál kmetí 
zpìvaèky si odnášíte v uších i hlavách do-
mù, kde vám bude znít ještì hodnì dlouho. 
I další vìrozvìsti temných tónù s témìø po-
hádkovým názvem Jiøíkovo vidìní vás ry-
chle vyvedou z omylu, že všechny pøíbìhy 
konèí š�astnì. Život není pohádka a jejich 
písnì jsou kupodivu právì o životì. 

Pojem "klasika" je sice ošemetný, leè kapela Pù-
vodní Bureš si toto oznaèení už léta rozhodnì 
zaslouží. Množství jejích desek ve vašich 
regálech a její oblíbenost na zoraném poli èes-
kého bigbeatu o tom hovoøí více než jasnì. Na její 
písnì je možné tanèit i cokoli jiného, jen ne 
zapomenout. Teï pøišel èas poznat, jak chutná 
"Cesta z krimu" i další pecky, které na vás Bureš 
vypálí. 
Pøedposledním bonbónkem letošních Májù byli 
- aè v pondìlí - Nedìlní lidé. Milovníci skvìlé 
hudby a kultovní americké kapely Primus si 
pøišli na své, nebo� na lidech nedìlních je jasnì 
slyšet, kdože patøí mezi jejich velké oblíbence. 
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Diváci v kamenném amfiteátru v Parku Podviní

Nedìlní lidé

Skupina BBP
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Na místì byla i pøenosná prodejna Polí pìt 
se svým výraznì nekomerèním artiklem a 
dobrým vkusem (www.polipet.cz). 
A na závìr, jak už velí tradice, do veèerního 
ticha zahrál podzemní orchestr BBP spolu 
se svými vzácnými hosty. Køehká hudba 
tohoto poèetného tìlesa chytla za srdce 
a na hodinu ho "zastavila". Spolu s BBP 
pøišla i tradièní hymna tohoto festivalu, pí-
seò "Ty Prosecké máje". "Vzhùru pod zem, 
když né ke hvìzdám!" 
Ètrnáctý roèník hudebního festivalu už 
patøí nesmazatelnì k historii Prahy 9. Pøí-
jemné prostøedí zahrady Pavana, hudba 
pøepestrá, jídlo, pití... prostì vše, co k po-
øádné alternativní májové veselici patøí. 
Otto Sepl (upraveno)

Folkové Podviní

12. èervna od 16.30 hodin se v kamen-
ném amfiteátru hradištì v Parku Podviní 
sešli pøíznivci trampské a folkové hudby 
z celé Prahy ale i jejího na hony vzdá-
leného okolí. Festival Folkové Podviní 
má už své dobré jméno a pevné místo 
v kalendáøi pravovìrných. A jsme si jisti, 
že stejnì jako vás jeho program nezkla-
mal pøedešlá ètyøi léta, nezklame ani je-
ho letošní roèník. 
Jako první se pøedstaví bluegrassová 
No-vá Sekce, kterou už znají z mnohých 
festivalù po celých Èechách. Mládenci 
v obsazení akustická kytara, elektrická 
kytara, banjo, mandolína a kontrabas 
vypálí své kusy do vaší kùže i vašich srdcí 
s jistotou profesionálních støelcù a jejich 
nástroje budou zavìšeny proklatì nízko. 

A pozor! Málokterá kapela 
se mùže pochlubit tak 
nepøehlédnutelným kytari-
stou jako právì Nová Sekce! 
Po Nové Sekci se vyhoupli 
do pomyslných sedel klasi-
ci trampgrassového žánru, 
kapela legendárního banji-
sty Greenhorns Marko Èer-
máka Pabìrky Kdo nezná 
tuto legendu trampských 
písní, mìl by se nejen sty-
dìt, ale pøedevším dobøe 
poslouchat, jak že se to my-
dlilo na banja a mandolíny 
v šedesátých letech.S má-
lokterou kapelou se vzpo-
míná tak pøíjemnì. A navíc 

ještì cítíte, že to tìm lidem, co hrají a zpívají, mùžete i vìøit! 
Jako další se vám pøedstavila podivná kapela s podivným názvem MY3AVI. V jejich hudbì lze 
objevit prakticky cokoli, vèetnì vzpomínky na skuteèného lva salónù Oldøicha Nového. Je to 
ïábelská smìsice žánrù, ve které si každý najde to své a mìl by najít i kousek tolerance pro to 
ostatní, Složení: trubka, flétna, fujara, akustická kytara, basa, bicí a snad i housle slibují 
každopádnì pøíjemný a nevšední zážitek. 
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Nedìlní lidé
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A pak už pódium i publikum uchopil pevnì 
do svých rukou Jiøí Schmitzer. Jeho bigbeatová 
dvanáctistrunná kytara a talent zapomenout 
jakoukoli èást jakékoli písnì, a to vždy v ten pravý 
èas, patøí už tak nìjak do vzorku. Nebyla dosud 
stvoøena škatulka, do níž by se vešel talent a styl 
Jiøího Schmitzera. Je nezaøaditelným zjevem 
na èeské hudební scénì a to je moc dobøe. 
A aby toho nebylo málo, dostali jsme na závìr 
Folkového Podviní 2008 ještì jeden opravdu 
pìkný dárek. Jako zlatý høeb tohoto veèera vy-
stoupila legendární skupina Máci, která byla již 
pøed drahnými lety slavnostnì pochována kdesi 
na Kladnì. Ale jejich písnì jsou nesmrtelné 
a naštìstí se zdá, že èlenové také! Máci vystoupili 
v pùvodním složení s klasickým repertoárem, 
který je už dlouhé roky nedílnou souèástí zlatého 
fondu folkové muziky. 

Den dìtí a Den zdraví v Parku Podviní

Dìti z "devítky" se 30. kvìtna v Parku Podviní 
mohly díky radnici Prahy 9 zúèastnit velkolepì 
pojaté oslavy svého svátku. Organizaènì ho za-
jišfovala PART agency. A aby si na své pøišel i 
dospìlý doprovod, byl Den dìtí spojen se Dnem 
zdraví v rámci akce Zdravý obèan - Zdravý 
region. 
Dopoledne byl pøedevším pro kluky a dívky 
z ma.teøských a základních škol pøipraven 
bohatý program: zazpívala Petra Èernocká, 
vystoupila skupina BARBEKJÙ, dìti se bavily 

na dìtské diskotéce, soutìžily, v sedle po-
níka Karla poznávaly, jaké to je dívat se 
na svìt z koòského høbetu. 
Lucie Bílá, DJ a moderátor Martin Hrdinka, rockeøi Legendy se vrací, dívèí skupina K2, dìt-
ská skupina 5 angels a další se pak pøedstavili odpoledne. A samozøejmì se také soutìžilo. 
Soutìže pøipravilo Life centrum Vysoèanská. 
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Jiøí Schmitzer na Folkovém Podviní

Vystoupení Lucie Bílé pøilákalo nejen dìti,
 ale i maminky a babièky

Pro zájemce bylo poskytováno zdravotní poradenství zdarma
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Bìh pro zdraví, který se konal v rámci pro-
jektu Zdravý obèan -Zdravý region, odstar-
tovali patroni projektu - zpìvaèka Lucie Bílá, 
osminásobný mistr svìta v jízdì na vysokém 
kole na jednu míli i sto mil JosefZimovèák 
a bývalý èeskoslovenský fotbalový reprezen-
tant Antonín Panenka. Ve stanech probíhala 
kontrola hladiny cholesterolu, kontrola 
nitrooèního tlaku coby prevence zeleného 
zákalu, kontrola zdravého rùstu dìtí. Zájem 
byl i o poradnu pro odvykání kouøení, po-
radnu pro duševní zdraví senioru nebo rady 
z oblasti léèby bolesti a snižování hmotnosti. 

Etnofest

30. srpna se uskuteènil tradièní Etnofest v Parku Podviní. 
Sešli se tu milovníci exotické kuchynì, etnické hudby a tan-
ce i netradièních výrobkù se v hojném poètu pøi ètvrtém 
roèníku multikulturního festivalu Etnofest poøádaného 
mìstskou èástí Praha 9.

Vystoupila napøíklad skvìlá 
romská kapela Kale, multi-
etnická skupina Ekvátor, hu-
dební skupina z Ukrajiny Ignis 
a další. Nechybìla módní pøe-
hlídka zemí Mali a Ghany, ša-
manská show, ukázky dìtského 
pøedstavení slavného muzikálu 
Cikáni jdou do nebe, soutìže pro 
dìti o skvìlé ceny. Návštìvníci 
mohli ochutnat africké, arabské, 
afghánské, bulharské, èínské, 
kalmycké, pákistánské i øecké 

pochoutky, zúèastnit se èajového obøadu, vykouøit si vodní dýmku, nakoupit na etnotržišti. 
Pro nejmenší byla pøipravena výtvarná dílna, z které si odnášeli vlastnoruènì vyrobené africké 
masky. Zkrátka, nenudil se nikdo a všichni se tìší na další roèník Etnofestu.
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Den s velkým "D" spolu s krásným 
poèasím  pøilákal spoustu zájemcù



Rockové Podviní

V pøírodním parku vysoèanského Podviní se ve ètvrtek 11. záøí uskuteènil už devátý roèník 
rockového festivalu alternativní a nekomerèní hudební scény.
Dobrý program a patrnì poslední den krásného letního poèasí pøivedl na festival nakonec více 
než tisíc pìt set spokojených posluchaèù. Od odpoledních hodin jich stále pøibývalo a pøibý-
valo, a to až do pozdních hodin veèerních, 
ale hlavnì až do konce celého programu.
V závìru témìø všichni zpívali spolu 
s HUDBOU PRAHA její nesmrtelné hity 
a muzika nadchla a rozhýbala stovky no-
hou i srdcí.
Na devátém roèníku postupnì vystoupili:
NEW KIDS UNDERGROUND, BOBR 
CHUTNÁ 2X, ZIMA, podzemní orchestr 
BBP a hosté, UŽ JSME DOMA a HUDBA 
PRAHA.
Letošní roèník lze rozhodnì považovat 
za jeden z nejvydaøenìjších. Svìdèí o tom 
i obrovské množství nadšených lidí, kteøí 
zaplnili do šíøky i délky obøí louku pøí-
rodního parku Podviní. Nádherné pro-
støedí a specifická muzika jsou pøesnì tím, 

za èím na tento festival devá-
tého pražského obvodu jezdí 
nejen naši milí Pražané, kte-
øí nám rozumí, ale i lidé 
ze všech vzdálených i blíz-
kých koutù Èech a Moravy. 
Doufejme, že tato pìkná 

tradice bude i nadále zachována a že pod vlajkou podivného pištce, zdobícího plakáty 
festivalu, vystoupí na pøíštím, jubilejním  desátém roèníku neménì dobré alternativní 
soubory jako letos. A že rockový festival PODVINÍ zùstane tím, èím byl po celá léta své 
existence, tedy pøíjemným festivalem nekomerèní a nezávislé hudební scény. 
Text Otto Sepl, Foto: Konstantin
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Svatováclavská pou�

Ve dnech 27. a 28. záøí v okolí kostela sv. Václava na Proseku byla už XVIII. tradièní 
svatováclavská pou�. Tentokrát pro mìstskou èást byla hlavním partnerem Pražská 
teplárenská, a.s. a hlavním partnerem ÈKD Group.

Sobota 27. záøí
Hlavní scéna
Námìstí Na Proseku
Sobotní program je vìnován 20. 
a 30. letùm minulého století. Pro-
gram moderuje Lada Jelínková.

11.00 ÈUPR BABY
Písnì lidové i zlidovìlé, poulièní 
a kabaretní popìvky ze zaèátku mi-
nulého století. Za brilantního do-
provodu akordeonu Petra Patoèky 
vás jistì pobaví dvì sympatické 
èupr baby Blanka Tùmová a Vlaïka 
Jakšlová.

12.45 DIXIELAND
Výborná „domácí“ kapela, která 
vzešla ze žákù a studentù ZUŠ Pro-
sek a je již dlouhá léta ozdobou pro-
gramu nejen Svatováclavské pouti.

14.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

14.45 JOSEF ŠVEJK a c. k. ŠRAML
Uslyšíte staropražské kuplety, šlág-
ry èeských hospod i písnièky Karla 
Hašlera.

15.40 MÓDNÍ PØEHLÍDKA
Studenti SOU služeb z Novo-
vysoèanské pøedstaví módní dobo-
vé obleèení poèátku 20. a 30. let 
minulého století, èasù nastupující 
módy Coco Chanel, Niny Ricci èi 
naší Hany Podolské. Zmìnila se 
nejen móda, ale i životní styl, tanèil 
se charleston, swing a na scénu 
vstupuje jazz.

16.15 JOSEF ŠVEJK a c. k. ŠRAML
Pokraèování vystoupení. Zpívá a slovem 
provází sám dobrý voják Švejk alias 
Pøemysl Kubišta.

17.00 VYHLÁŠENÍ SOUTÌŽE O NEJ-
KRÁSNÌJŠÍ DOBOVÝ KOSTÝM
Hodnotit se budou kostýmy návštìvníkù 
pouti. 

17.45 Dr. SWING
Swingová a taneèní hudba se rozezní v so-
botní podveèer, kdy se pøeneseme o nìko-
lik desítek let zpìt do doby protkané atmo-
sférou vzrušujících rytmù zlaté éry swingu. 
To vše uslyšíte v podání orchestru profe-
sionálních hudebníkù, který vznikl v roce 
1998.

Historická scéna
za kostelem sv. Václava

STAROÈESKÉ TRŽIŠTÌ S DOBOVÝM 
PROGRAMEM
Kapela Šrum Šrum, silák Fiodor, pano-
ptikum, provazochodec Rudi, harmoni-
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Slavnostní zahájení zaèalo scénkou, kterou 
nastudovali vysoèanští radní a zastupitelé.
Na snímku zleva: Tomáš Kladívko, poslanec 
a zastupitel, Lada Jelínková (i moderátorka byla 
obsazena do role) a Jaroslav Tomšù, 
místostarosta MÈ Praha 9

Pozvání na pou� pøijal i primátor hlavního mìsta Prahy 
Pavel Bém, který spoleènì se starostou MÈ Praha 9 

Janem Jarolímem oficiálnì otevøel pou�ový rej  
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káø, cirkus Berto, soutìže pro dìti. Po oba 
dny pouti se pøedstaví stánky plné øe-
meslných výrobkù.

Doprovodný program 
Prohlídky románského kostela sv. Václava 
a pøilehlého høbitova se zvonicí ze 17. 
století s odborným výkladem. Po oba dny 
vždy od 13.30 a 15.30 hodin. Zdarma!

Tajné schránky - Druhý roèník skaut-
ské hry 
Tvoøivá zahrada

Pro všechny, kdo rádi vytváøí z nièeho 
nìco, pro malé i velké, pro mladé i starší, 
pro holky i kluky, kteøí si rádi hrají. Pro vás 
všechny je pøipraven program K. M. C. 
Knoflík, o. s., Klubu Harfica a skautù z Pro-
seka. V sobotu i nedìli od 11.00 do 17.00 
hod. v zahradì sokolovny Prosek.

Miniautosalón
Malá ukázka historických automobilù 
v sobotu od 12.00 do 18.00 hod. v aleji uli-
ce Na Proseku. Možnost  placené vyjížïky 
po Proseku.

Nedìle 28. záøí
Hlavní scéna – Námìstí Na Proseku

10.00 JÁRINKY

Dámský krojovaný orchestr, který svým 
repertoárem potìšil posluchaèe nejen do-
ma, ale i v zahranièí, napø. v Rakousku, Nì-
mecku, Itálii, Švýcarsku a dokonce i v dale-
kém Japonsku. Tìšte se na polky, valèíky, 
tanga, walzy i foxtroty v netypickém 
nástrojovém složení – trombón, trumpeta, 
housle, akordeon, tuba a bicí.

12.00 MUZIKA ŠPALÍÈEK PRAHA

Lidový folklórní soubor existuje již 17 let. 
Vystupuje v tradièních èeských krojích 
a hraje výhradnì na akustické nástroje 
folklórní skladby z jižních a jihozápadních 
Èech. Nìkolik èlenù souboru pochází 
z Prahy 9-Støížkova a obèané Proseka je 
znají jako hlavní organizátory výborného 
Støížkovského masopustu.

14.00 MILAN DROBNÝ

Zpìvák, jehož první hity znìly v divadle 
Semafor v roce 1967.

15.00 PATROLA

Alias Šlapeto Revival Band v èele s velkým 
šlape�ákem Radanem Dolejšem z Proseka 
se vrací s kapelou opìt po dvou letech 
na hlavní pódium na Proseku. Písnièky Já 
mám holku od Odkolkù, Ruèièky nebojte 
se a jiné jistì potìší každého návštìvníka.

16.00 THE BEATLES revival

Závìreènou teèku za dvoudenním progra-
mem završí jedna z nejúspìšnìjších evrop-ských revivalových skupin. Od roku 1996, kdy 
vystupuje, má za sebou více jak 1700 koncertù. Diváci se pøesvìdèí, že jde o opravdu 
dokonalou kopii legendárních Broukù do nejmenšího detailu.

Historická scéna  za kostelem sv. Václava

STAROÈESKÉ TRŽIŠTÌ S DOBOVÝM PROGRAMEM
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Momentky ze Svatováclavské pouti 2008
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Prosecký podzim

Letos, s novým Parkem Pøátelství, se prav-dìpodobnìzrodila nová tradice - Prosecký podzim. 
Poèasí se vydaøilo a zájem posluchaèù byl velký. Poøadatele Proseckého podzimu potìšily 
kladné ohlasy dokonce z øad posluchaèù z mladé generace, nezvyklé poslouchat klasickou 
hudbu.

Klavír pod širým nebem
Za dobu své pohnuté existence toho Park Pøátelství zažil 
hodnì. Nikdy však v jeho zeleni neznìlo klavírní køídlo. Stalo 
se tak nyní pøi Prosec-kém podzimu a zahrál na nìj klavírní 
virtuos Martin Kasík.
Je vítìzem jedné z nejprestižnìjších svìtových soutìží Young 
Concert Artists Competition v New Yorku 1999, držitelem 
ceny Davidoff Prix 2000 pro nejlepšího èeského interpreta do 
28 let v oblasti klasické hud-by a Ceny Harmonie pro 
nejúspìšnìjšího mladého umìlce za rok 2002. Martin Kasík 
koncertoval v øadì státù Evropy, ja-ko sólista vystupoval 
s mnoha našimi i zahranièními orchestry, za všechny 
jmenujme alespoò Chicago Symphony Orchestra pod taktov-
kou Pinchase Zukermana nebo Èeskou filharmonii. Natoèil 
celkem sedm CD z dìl J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. 
Chopina, R. Schumanna, S. Rachmaninova a K. Slavického. 

Orchestr Quatro
Své jméno nese po významné skladatelské skupinì Quattro: 
Luboš Fišer, Otmar Mácha, Sylvie Bodorová, Zdenìk Lukáš. 
Orchestr tvoøí pøedevším mladí profesionální hudebníci a nej-
talentovanìjší poslu-chaèi konzervatoøe a AMU.
Na zaèátku roku 2005 získal významné ocenìní - jako 
„Rezidenèní orchestr rodného domu Gustava Mahlera“. Mezi 
jeho významné poèiny patøí napøíklad historicky první nastu-
dování melodramatu J. A. Bendy Ariadna na Naxu na pražské Bertramce v titulní roli s Da-
videm Prachaøem. Odborná kritika hodnotí pozitivnì pøedevším technickou preciznost a ob-
sahovou hloubku nastudování jednotlivých dìl. 
Orchestr Quattro založil v sedmnácti letech a od té doby ho vede dirigent Marek Štilec, který 
pùsobí také jako asistent šéfdirigenta Leoše Svárovského v Komorní filharmonii Pardubice.

Vánoèní tìšení již posedmé…

… pro malé i vìtší dìti, maminky, babièky a všechny lidièky, kteøí milují kouzlo Vánoc. Pøijïte 
si s námi užít atmosféru a pøípravy nejkrásnìjších svátkù v roce, zveme vás v èase adventním 
na tyto akce:

CENTRUM KNOFLÍK,
Èihákova 18, 21. a 22. 11., 14.00 – 
18.00 hodin
Adventní dílny – keramika, 
dekorace 
28. a 29. 11., 14.00 – 18.00
Výroba adventních vìncù 

KLUB HARFICA, Harrachovská 
422/2, Prosek, 28. 11., 15.00 – 
18.00 pro dìti, 18.00 – 21.00 pro 
maminky - Výroba adventních 
vìncù v Harfice. Musíte si pøinést 
vlastní korpus, svíèky a drobné de-
korace na výmìnu.

1. 12. 15.30 METRO VYSOÈANSKÁ pod radnicí  MÈ Praha 9 - Slavnostní rozsvícení vánoèní-
ho stromu s malým kulturním programem.
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Radní Adam Vážanský zahajuje slavnostní 
rozsvícení vánoèního stromeèku
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KD GONG VYSOÈANY, 3. 12. 14.00
Jarmark nápadù pro šikovné ruce. Poøádá 
MÈ Praha 9 spolu s KMC Knoflík a Støed-
ní zahradnickou školou v Hrdloøezích. 
Vánoèní atmosféru pøinese Èert s Mikulá-
šem, ale i folklorní soubor Muzika Špalí-
èek Praha. 
Spoleènì budeme lepit, støíhat, vykrajo-
vat, navlékat, vyrábìt ozdoby na strome-
èek, pøáníèka nebo jen kreslit to, co si 
na Vánoce pøejeme. Co si dìti na vánoè-
ním jarmarku vyrobí, to si mohou odnést 
domù. Zahradnická škola pøipravila svoje 
výrobky – adventní vìnce, svícny a drobné 
dekorace, které si mùžete zakoupit.

OBØADNÍ SÍÒ VYSOÈANSKÉ RADNI-
CE, 2. PATRO, 4. 12., 19.00  

Vánoèní koncert se souborem MUSICA BOHEMICA, umìlecký vedoucí Jaroslav Krèek 
Program: 
Vánoèní mše, písnì z barokních kancionálù, èeské, moravské a slovenské koledy. 

Text: Jitka Duchková

Letos už posedmé pøipravil odbor školství a kultury pro nejmenší po nejstarší pìtidenní 
program, který nazval Vánoèní tìšení. Organizátoøi programem chtìjí pøispìt k vánoèní po-
hodì a radosti, odpoutat lidi od tradièního pøedvánoèního shonu a nabídnout jim naopak 
trochu klidu, pøátelského èi sousedského setkávání a naplnit vás duchem Vánoc. Prostì tak, 
abychom se na pøíchod Vánoèních svátkù tìšili a nestresovali se zbyteènostmi.
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Vánoèní pozdrav pronesl také
starosta MÈ Praha 9 Jan Jarolím

Dìti z mateøské školy zazpívaly koledy Dìti ze základky si pøipravily veselý program

...a protože na Vánoce se tìšíme všichni, sešli se u stromeèku malí i velcí



Program Vánoèního tìšení: 

Støeda 17. 12., od 14.00 KD Gong 

Vánoèní poøad pro seniory
Petr Jablonský, imitátor, muž osmdesáti hlasù, 
„Poslyšte slavnou novinu“ – nejznámìjší vánoèní melodie, koledy, známé texty s vánoèní 
tématikou.

Støeda 17. 12. sraz v 15.30 u jezírka v parku Pøátelství 
na Proseku

Vánoèní hra v parku. Pøijïte s námi prožít svùj vánoèní pøíbìh, 
pokuste se najítv parku postavièky, které právì pospíchají 
do Betléma pozdravit malého Ježíška.U každé postavièky pak 
mùžete splnit drobný úkol a získat její motiv k sestavení celého 

Betléma. Nakonec èeká na soutìžící vánoèní èaj, 
perníèek a za odmìnu i zpìvníèek koled. S sebou si 
vezmìte vánoèní náladu, zvoneèek, teplé obleèení, 
prskavky. Srdeènì zve Klub Harfica.

Støeda 17. 12. od 16.00 v parku Podviní 
ve Vysoèanech

Vánoèní zpívání v altánku . S sebou si vezmìte 
zvoneèek! 

Ètvrtek 18. 12., od 16.00 DDM, Mìšická 720, 
Prosek

Vánoèní pøíbìh - Divadélko pro nejmenší. Hraje 
divadlo Rolnièka .

Pátek 19. 12. od 19.00 TJ Sokol Prosek, ulice 
Na Proseku za kostelem sv. Václava

Vánoèní setkání Muzika Špalíèek Praha, lidový 
soubor Mateník a hosté.

Nedìle 21. 12. od 18.00 KD Gong

Adventní koncert Kühnùv dìtský pìvecký sbor a Pražské dechové kvinteto. Vstup zdarma.

Pondìlí 22. 12.,. sraz v 15.30 v KMC Knoflík Èihákova 18, Vysoèany

Nadílka v parku. Pøíprava ozdob a nadílky, v 16.00 prùvod z Knoflíku do parku Podviní, s se-
bou rohlík, mrkvièku èi další dobroty pro zvíøátka.
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Senioøi zaplnili hledištì do posledního místeèka

Program zahájil radní Adam Vážanský, 
moderovala Renata Píchová

Petr Jablonský
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Co pøipravuje Dùm dìtí a mládeže na Proseku

Proè se vaše dìti mají toulat po ulici, když se mohou dobøe bavit v Domì dìtí a mládeže? 

17. 3. od 16 do 17.30 hod.
Velikonoèní dílna. Velikonoce jsou za dveømi! Kampak postavíte malovaná vajíèka? 
Vyrobte si u nás stojánky a ozdoby ze špejlí s motivy kuøátek, zajíèkù a beránkù. Vìk 7-
14 let.Cena: 20 Kè.

} 20. a 21. 3. od 10 do 18 hod.
(s pøestávkou mezi 12. a 14.00 h) Velikonoèní klub. Hurá, škola dnes není! V klubu 
Peklo vás èeká pøíjemná zábava: fotbálek, muzika, šipky, èasopisy, kamarádi… prostì 
prázdninová pohoda! Vìk: 13-20 let. Zdarma.

} 25. 3. od 15 do 17 hod.
Farmáø. Baví tì stolní hry? Rád spekuluješ, vymìòuješ a poèítáš? Promìò se v majitele 
zvíøecí farmy a vyzkoušej si, že to není tak úplnì jednoduché. Vìk: 8-15 let.

Kluby:

} Klub Oskárek – pro maminky s dìtmi, po, út, st, èt 9.30 – 12.30; út, èt 14.00 – 17.00. 
Vstup zdarma.

} Internet Club – dennì v rámci klubu Peklo. Vstup zdarma.
} Klub Peklo – otevøený klub pro mládež od 12 let. Vstup zdarma.

Nové kroužky a kurzy

} Zoologie-chovatelství. Zvíøátka v chovatelnì v DDM, základy zoologie, práce 
smikroskopem, výlety, exkurze, chovatelské techniky. Vìk: 6-14 let. po, st 16.00 
–18.00.

Kde nás najdete?

Dùm dìtí a mládeže, Praha 9- Prosek, Mìšická 720, tel.: 286 884 455, fax: 286 884 457, gsm: 
605 486 587, e-mail: info@ddmpraha9.
cz, http://www.ddmpraha9.cz
Informace o programech pro školy (exkurze, adaptaèní pobytové akce, kurzy týmové spolu-
práce apod.) najdete na http://www.ddmpraha9.cz

Poznámka na konec

Více než tøi miliony korun jsou z rozpoètu vyèlenìny na kulturní akce poøádané nebo spo-
lupoøádané odborem školství a kultury. Jedná se zejména o koncerty vážné hudbyv obøadní 
síni radnice, hudební poøady, pohádky, akce na letních scénách, ale i oblíbenou Mikulášskou, 
Den dìtí, Svatováclavskou pou�, máje, pivobraní, vinobraní… nebo pøíspìvky pro provoz kul-
turního domu Gong. Dárkù a gratulací se doèkají obèané pøi životních jubileích osmdesáti, 
pìtaosmdesáti, devadesáti a více let, manželé pøi zlatých svatbách, nejmladší obyvatelé devít-
ky pøi vítání obèánkù. Radnice však nezapomíná ani na opravy památek. 
Samostatnou kapitolou jsou pak náklady ve školství. K nejvyšším položkám v letošním roce 
pøitom patøí prostøedky na údržbu a opravy mateøských škol. Zanedbatelná však není ani 
èástka 600 000 korun roènì, kterou „spolknou“ provozní náklady novì vybudovaného 
dopravního høištì v Litvínovské ulici na Proseku. Otevøeno bude na jaøe. Jeho výstavba stála 
18 milionù korun, z toho 16 milionù šlo z fondù EU.
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. 1. úterý 19.30
Víc bezva už to nemùže bejt  Divadelní spolek Post Skriptum. Napsala L. Šafaøíková v 
úpravì a režii J. Øièaøe. Dìj komedie o setkání daòového úøedníka s postavièkami rodiny 
Larkinù a jejich pøátel se odehrává na anglickém venkovì v padesátých letech minulého 
století.  

9. 1. støeda 19.00
Posezení u cimbálu  poøádá Slovácký krúžek v Praze

15.1. úterý 19.30
P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE - veèerní premiéra dìtského pøedstavení  Divadlo AHA! 
Scénografie: M. Král, Z. Hadrabová, hudba: P. Zeman, hrají: T. Otavová, K. Nohýnek, V. 
Hadraba, P. Beèková, M. Mazal, J. Albrecht. Režie: M. Pokorný

16.1. støeda 19.30
Swingová tanèírna 30.let  Pražský swingový orchestr Jana Matouška. Zpívají: P. Ernyeiová 
a L. Marešová

24.1. ètvrtek 19.30
ASONANCE  koncert

29.1. úterý 19.30
J. Samson Lenk  recitál

30.1. støeda 19.30
Jiøí Schmitzer - recitál 

6.  2. støeda 19.30
NEZMAØI  koncert spojený s køestem nové desky

10.1. ètvrtek 19.30
Panelákoví fotøi a Osada Zlaté oèi - neuvìøitelná legrace v domácím odìvu

17.1. ètvrtek 19.30
JAUVAIS - www.jauvais.cz. Tento koncert Vás nebude bolet.

23.1. støeda 19.30
TATA MIA - www.tatamia.cz. Nìkdy je dobré, když má vlak zpoždìní.

31.1. ètvrtek 19.30
David „Alfík“ Dewetter, køest CD - nová generace èeských písnièkáøù

GONG DÌTEM
12.1. sobota 15.00
J.Èapek, M.Pokorný: O PEJSKOVI A KOÈIÈCE - Veselá hudební pohádka. Scéna: Z. 
Hadrabová a  R. Dubovský, kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P. Moravec, texty písní: M. 
Pokorný a M. Moravcová, svìtla a zvuk: M. Puha. Dramatizace a režie: M. Pokorný. Hrají: 
K. Viktorinová, V. Hadraba, Z. Hadrabová /E. Hromníková, K. Nohýnek, J. Šantroch. Pro 
dìti od 3 let.

14.1. pondìlí 10.00
A. P. Èechov: NÁMLUVY S MEDVÌDEM - Dvì jednoaktové komedie o slávì a o bídì 
èlovìka. Scéna a kostýmy: L. Dubovan, svìtla a zvuk: M. Puha. V režii M. Pokorného hrají: 
M. Bittnerová, J. Škvrna a M. Šichman. Pro mládež od 13 let.
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15.1. úterý 10.00
P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE - Scénografie: M. Král, Z. Hadrabová, hudba: P. 
Zeman, hrají: T. Otavová, K. Nohýnek, V. Hadraba, P. Beèková, M. Mazal, J. Albrecht. 
Režie: M. Pokorný. Pro dìti od 4 let.

17.1. ètvrtek 9.00  a 11.00
K. Poláèek: BYLO NÁS PÌT - Nezbedná komedie o klukovinách jedné party. Hrají: M. 
Šichman, G. K. Hašek, J. Škvrna, P. Vršek, V. Hadraba, D. Nová, A. Kulovaná, T. Otavová, 
P. Beèková. Hudba: P.Kovaøík, výprava: P. Vykoukalová, režie: O. Lážòovský. Pro dìti od 8 
let.
 
18.1. pátek 10.00
J.Èapek, M.Pokorný: O PEJSKOVI A KOÈIÈCE - Veselá hudební pohádka. Pro dìti od 3 
let.

19.1. sobota 15.00
V. Vanèura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA  - Veselá písnièková pohádka o 
bubácích, kterých se nemusíte bát. Dramatizace, texty písní a režie: M. Pokorný, hudba: T. 
Uhlík, kostýmy a loutky: P. Vykoukalová, scéna: R. Dubovský, choreografie: A. Stodolová-
Laštovková. Hrají: J. Škvrna, J. Šantroch, V. Hadraba, J. Stich, K. Viktorinová. Pro dìti od 
4 let. 

21.1. pondìlí 10.00
J. B. Moliere:  LAKOMEC - Slavná satirická komedie o náruživé závislosti na mamonu. 
Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy: E. Èerná, rekvizity: P. Vykoukalová. Hrají: 
J. Škvrna, E. Cerná, J. Šantroch, K. Viktorinová, V. Hadraba, M. Bittnerová, M. Šichman, 
K. Nohýnek, J. Stich. Úprava a režie: M. Pokorný. Pro mládež od 13 let.

22.1. úterý 10.00
J. Koláø, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOÈKA - Poetická hudební 
pohádka o tom, jak koèièí kluk poznával svìt. Hudba: P. Zeman, choreografie: P. Štìpánek, 
výprava a masky: M. Král, hrají: G.K. Hašek, P. Beèková, K. Viktorinová/ T. Otavová, K. 
Nohýnek, V. Hadraba, P. Štìpánek. Texty písní a režie: M. Pokorný. Pro dìti od 3 let.

24.1. ètvrtek 10.00
V. Vanèura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA - Pro dìti od 4 let.

26.1. sobota 15.00
P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE - Pro dti od 4 let.

28.1. pondìlí 10.00
O. Sekora, P. Kraus: PØÍHODY FERDY MRAVENCE - Pohádka o dobrém kamarádu 
Ferdovi,o jeho povedeném kumpánovi Brouku Pytlíkovi a dalších. Scéna: R. Dubovský, J. 
Škvrna, kostýmy: Z. Hadrabová, hudba: P. Moravec, svìtla a zvuk: M. Puha. V režii M. 
Pokorného hrají: V. Hadraba, O. Volejník, A. Stodolová-Laštovková/K. Viktorinová, J. 
Škvrna, J. Laštovka/K. Nohýnek, M. Šichman/È. Koliáš. Pro dìti od 4 let

ÚNOR

2.2. sobota 20.00
Ples ODS  Oblastní sdružení Praha 9

6.2. støeda 19.30
NEZMAØI  koncert a køest nové desky

úterý 19.30
„VÍC BEZVA UŽ TO NEMÙŽE BEJT!“ Divadelní spolek Post Skriptum. Napsala L. 
Šafaøíková v úpravì a režii J. Øièaøe. Dìj komedie o setkání daòového úøedníka s 
postavièkami rodiny Larkinù a jejich pøátel se odehrává na anglickém venkovì v 
padesátých letech minulého století. Pøíbìh o jahodách, daòových formuláøích a dobré 
náladì O. Kovaøíka v roli otce Larkina. 

støeda 19.00

12.2.

13.2.
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Posezení u cimbálu  poøádá Slovácký krúžek v Praze

19.2 úterý 19.30
PEPA FOUSEK a jeho recitál

støeda 19.30
SWINGOVÁ TANÈÍRNA 30.LET - Pražský swingový orchestr Jana Matouška. Zpívají: P. 
Ernyeiová a L. Marešová

pondìlí 14.00
Odpolední program pro seniory - poøádá OŠK

1. 3. sobota 15.00
P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE – Poetický pøíbìh o vítìzství dobra nad zlem, 
plný zázrakù. Scénografie: M. Král, Z. Hadrabová, hudba: P. Zeman, hrají: T. 
Otavová, K. Nohýnek, V. Hadraba, P. Beèková, M. Mazal, J. Albrecht. Režie: M. 
Pokorný. Pro dìti od 4 let.

3. 3. pondìlí 10.00
J. Èapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOÈIÈCE – Veselá hudební pohádka.
Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P. Moravec, 
texty písní: M. Pokornýa M. Moravcová, svìtla a zvuk: M. Puha, hrají: K. 
Viktorinová,V. Hadraba, Z. Hadrabová /E. Hromníková, K. Nohýnek. Dramatizace 
a režie: M. Pokorný. Pro dìti od 3 let.

4. 3. úterý 10.00
J. Koláø, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOÈKA 
Poetická hudební pohádka o tom, jak koèièí kluk poznával svìt. Hudba: P. Zeman, 
choreografie: P. Štìpánek, výprava a masky: M. Král, hrají: G. K. Hašek, P. 
Beèková, K. Viktorinová/ T. Otavová, K. Nohýnek, V. Hadraba, P. Štìpánek, J. K. 

20.2.

25.2.

BØEZEN
11. 3. úterý 19.30
SPIRITUÁL KVINTET – koncertní vystoupení

12. 3. støeda 19.00
Posezení u cimbálu – poøádá Slovácký krúžek v Praze

18. 3. úterý 19.30
COP – koncert skupiny z Plznì

19. 3. støeda 19.30
Swingová tanèírna 30. let – Pražský swingový orchestr Jana Matouška.
Zpívají: P. Ernyeiová a L. Marešová

25. 3. úterý 18.00
Veèer s Jiøinou Jiráskovou – Program ke dni uèitelù – poøádá OŠK MÈ Praha 9

26. 3. støeda 19.30
TRUE HARMONY – vokální i instrumentální soubor, který svým osobitým zpùsobem 
hraje skladby z celého svìta (www.trueharmony.cz )

31. 3. pondìlí 19.30
Pavel Bobek, Robert Køes�an a Malina band – koncertní vystoupení

Na mìsíc duben pøipravujeme:
7. 4. pøedstavení Divadelního spolku Post Scriptum
14. 4. Hradiš�an a Jiøí Pavlica
15. 4. KOA
16. 4. Swingová tanèírna 30. let
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Mejstøík. Texty písní a režie: M. Pokorný. Pro dìti od 3 let.

6. 3. ètvrtek 10.00
P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE

8. 3. sobota 15.00
V. Vanèura, M. Pokorný: KUBULA AKUBA KUBIKULA – Veselá písnièková
pohádka o bubácích, kterých se nemusíte bát. Hudba: T. Uhlík, kostýmy a loutky: 
P. Vykoukalová, scéna: R. Dubovský, choreografie: A. Stodolová-Laštovková, hrají: 
J. Škvrna, J. Šantroch, V. Hadraba, J. Stich, K. Viktorinová. Dramatizace, texty 
písní a režie: M. Pokorný. Pro dìti od 4 let.

11. 3. úterý 10.00
K. J. Erben: KYTICE – VODNÍK, POLEDNICE, VRBA, KYTICE – balady s 
motivem vztahu matky k dítìti. Hrají: J. Škvrna, Z. Morávková, Y. Jelénková, D. 
Nová, scéna a kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P. Kovaøík, choreografie: A. 
Stodolová-Laštovková. Režie: O. Lážòovský. Pro dìti a mládež od 10 let.

12. 3. støeda 10.00
O. Sekora, P. Kraus: PØÍHODY FERDY MRAVENCE – Pohádka o kamarádu 
Ferdovi, o jeho povedeném kumpánovi Brouku Pytlíkovi, o rozmazlené Berušce, 
mrzutém Šnekovi a dalších postavièkách. Scéna: R. Dubovský, J. Škvrna, kostýmy: 
Z. Hadrabová, hudba: P. Moravec, svìtla a zvuk: M. Puha. V režii M. Pokorného 
hrají: V. Hadraba, O. Volejník, A. Stodolová- Laštovková/K. Viktorinová, J. 
Škvrna, J. Laštovka/K.Nohýnek, M. Šichman/ È. Koliáš. Pro dìti od 4 let.

13. 3. ètvrtek 10.00
P. Cmíral: POHÁDKA O POPELCE

14. 3. pátek 9.00 a 11.00
K. Poláèek: BYLO NÁS PÌT – Nezbedná komedie o klukovinách jedné party. Hrají: 
O. Lážòovský, G. K .Hašek, J. Škvrna, P. Vršek, V. Hadraba, D. Nová, A. 
Kulovaná/T. Otavová, P. Beèková, hudba: P. Kovaøík, výprava: P. Vykoukalová. 
Režie: O. Lážòovský.Pro dìti od 8 let.

15. 3. sobota 15.00
J. Èapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A KOÈIÈCE

17. 3. pondìlí 9.00 a 11.00
K. Poláèek: BYLO NÁS PÌT

19. 3. støeda 10.00
J. B. Moliere: LAKOMEC 

26. 3. støeda 10.00
V. Vanèura, M. Pokorný: KUBULA A KUBA KUBIKULA
29. 3. sobota 15.00

J. Koláø, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOÈKA

Obøadní síò Vysoèanské radnice
23. ledna 2008 od 15 hodin Køest knihy o Rokytce
31. 1. 2008 Slovanské tance
Antonín Dvoøák: Slovanské tance.
Brahms: Uherské tance
Antonín Dvoøák, jak ho neznáte, ètení plné pøekvapení z jeho vzájemné korespondence s 
nakladatelem Simrockem a Johannesem Brahmsem. 
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Kristina a Martin Kasíkovi - klavír nejslavnìjší cyklus pro ètyøruèní klavír, Jan Š�astný - 
mluvené slovo.

Galerie 9
do 17.1. 2008 Deset z 9  Práce na papíøe
Výstava dìl deseti autorù spjatých s Galerií 9 (Alexandrov, Alt, Blašková, Èápová, Frind, 
Koøánová, Rothbauer, Špale, Tesaø, Tomík)

21.1.  31.1. 2008 Svìtové JAMBOREE 2007
Výstava fotografií Miloše Jaroše a Jana Bièovského ze setkání skautù - z oslav 100 let 
skautingu

21.1.  31.1. 2008 Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme - jak se žije s hluchoslepotou
Výtvarné práce a výrobky osob zdravotnì handicapovaných

Historie a souèasnost Prahy 9 v dokumentech a fotografiích
Stálá expozice v historické budovì radnice

Kreativní 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.
Srdeènì vás zveme do prostor galerie, a to každou støedu od 17 do 19 hodin.  

Program dílen :
9. 1.  brože z moduritu
16. 1.  zdobení rámeèkù
23. 1.  malujeme velký obraz
30. 1.  koláže

Dámský klub:
19.00  21.00 hod.
9. 1.   základy patchworku

Co pøipravuje Dùm dìtí a mládeže na Proseku

Proè se vaše dìti mají toulat po ulici, když se mohou dobøe bavit v Domì dìtí a mládeže? 
17. 3. od 16 do 17.30 hod.
Velikonoèní dílna. Velikonoce jsou za dveømi! Kampak postavíte malovaná vajíèka? 
Vyrobte si u nás stojánky a ozdoby ze špejlí s motivy kuøátek, zajíèkù a beránkù. Vìk 7-14 
let.
Cena: 20 Kè.
20. a 21. 3. od 10 do 18 hod.
(s pøestávkou mezi 12. a 14.00 h) Velikonoèní klub. Hurá, škola dnes není! V klubu Peklo 
vás èeká pøíjemná zábava: fotbálek, muzika, šipky, èasopisy, kamarádi… prostì 
prázdninová pohoda! Vìk: 13-20 let. Zdarma.
25. 3. od 15 do 17 hod.
Farmáø. Baví tì stolní hry? Rád spekuluješ, vymìòuješ a poèítáš? Promìò se v majitele 
zvíøecí farmy a vyzkoušej si, že to není tak úplnì jednoduché. Vìk: 8-15 let.
Kluby:
Klub Oskárek – pro maminky s dìtmi, po, út, st, èt 9.30 – 12.30; út, èt 14.00 – 17.00.
Vstup zdarma.
Internet Club – dennì v rámci klubu Peklo. Vstup zdarma.
Klub Peklo – otevøený klub pro mládež od 12 let. Vstup zdarma.
Po-pá 15.00 – 19.00.
Nové kroužky a kurzy: Zoologie-chovatelství. Zvíøátka v chovatelnì v DDM, základy 
zoologie, práce smikroskopem, výlety, exkurze, chovatelské techniky. Vìk: 6-14 let. po, st 
16.00 –18.00.
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Kde nás najdete?
Dùm dìtí a mládeže, Praha 9- Prosek, Mìšická 720, tel.: 286 884 455, fax: 286 884 457, 
gsm: 605 486 587, e-mail: info@ddmpraha9.
cz, http://www.ddmpraha9.cz
Informace o programech pro školy (exkurze, adaptaèní pobytové akce, kurzy týmové 
spolupráce apod.) najdete na http://www.ddmpraha9.cz

Kultura a školství

Více než tøi miliony korun jsou z rozpoètu vyèlenìny na kulturní akce poøádané nebo  
spolupoøádané odborem školství a kultury. Jedná se zejména o koncerty vážné hudby v 
obøadní síni radnice, hudební poøady, pohádky, akce na letních scénách, ale i oblíbenou 
Mikulášskou, Den dìtí, Svatováclavskou pou�, máje, pivobraní, vinobraní… nebo pøíspìvky 
pro provoz kulturního domu Gong. Dárkù a gratulací se doèkají obèané pøi životních 
jubileích osmdesáti, pìtaosmdesáti, devadesáti a více let, manželé pøi zlatých svatbách, 
nejmladší obyvatelé devítky pøi vítání obèánkù. Radnice však nezapomíná ani na opravy 
památek. 
Samostatnou kapitolou jsou pak náklady ve školství. K nejvyšším položkám v letošním  
roce pøitom patøí prostøedky na údržbu a opravy mateøských škol. Zanedbatelná však není 
ani èástka 600 000 korun roènì, kterou „spolknou“ provozní náklady novì vybudovaného 
dopravního høištì v Litvínovské ulici na Proseku. Otevøeno bude na jaøe. Jeho výstavba 
stála 18 milionù korun, z toho 16 milionù šlo z fondù EU.
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Galerie Dion

4.2 – 29.2.2008 

Dialog Josefa Hampla
Po loòské rozsáhlé retrospektivní výstavì díla 
Josefa Hampla v Galerii Smeèky probíhající ex-
pozice v Galerii Dion pøedstavuje práce z po-
slední doby, svým názvem Dialog uvádí tématic-
ké zamìøení dìl: umìlcovu diskuzi se svìtem 
o svìtu. 
Josef Hampl (nar.1932) studoval na Škole 
dekorativních umìní v Praze (1955-60), stìžejní 
vliv na jeho výtvarnou tvorbu mìlo však jeho 
seznámení se s Vladimírem Boudníkem a jeho 
estetikou strukturálních grafik poèátkem 60.let. 
Vnitøní zaujetí tvorbou, vlastní experimentální 
postupy a jejich rozvíjení, svébytnost a kvalita 
raného díla Hampla brzy øadí mezi uznávané 
autory své doby, pøiznáním a potvrzením jeho 
dokonalé znalosti grafických technik bylo i místo 
instruktora v grafic-
kých ateliérech AVU 
(1969-90). 

10.3 – 11.4.2008 

Hra barev a významù
V období 10. bøezna až 11. dubna 2008 poøádá Galerie Dion 
výstavu obrazù, grafických prací a komorních plastik významného 
èeského umìlce Vladimíra Preclíka. Galerie tak pokraèuje v napl-
òování svého programu: v prezentování tvorby výrazných pøed-
stavitelù souèasného výtvarného umìní. 
Vladimír Preclík (nar. 1929) pøináleží ke generaci èeských socha-
øù, kteøí prošli studiem VŠUP v legendárním ateliéru prof. Josefa 
Wagnera (v letech 1950 – 1955) a jejichž tvorba a dílo dnes již 
neodmyslitelnì pøísluší k nejcennìjším hodnotám èeského vý-
tvarného umìní druhé poloviny 20. století. Do povìdomí širší 
veøejnosti se autor dostal již svojí první samostatnou výstavou 
v roce 1959 (uspoøádanou E. F. Buriánem v Divadle D 34), na níž 

se pøedstavil soubo-
rem døevìných soch 
s pøíznaèným náz-
vem Èeská avant-
garda, sochaøských 
portrétù vzdávají-
cích hold osobno-
stem pøedváleèné 
kultury.

5.5. – 30.5.2008 

Prùzraèný èas Ludvíka Fellera 
Tvorba Ludvíka Fellera (1929) nebyla zatím u 
nás dostateènì prezentována, svoji roli sehrává 
skuteènost, že autor žil a pùsobil dlouhodobì v 
zahranièí. Odráží se to i ve dvojím tvùrèím a 
pracovním zakotvení: pøednášel na Universität 
der Kunste v Západním Berlínì, nyní vyuèuje na 
Fakultì užitého umìní a designu University J. E. 
Purkynì v Ústí nad Labem (vizuální rétoriku-
piktoriku a užitou sémiotiku), vedle ateliéru v 
Praze si ponechává i ateliér na pobøeží Sever-
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ního moøe poblíž pøístavu Cuxhafen. Výstava v Galerii Dion pøed-
stavuje výbìr umìlcových prací z posledních let, vedle souboru 
prostorových objektù expozici tvoøí velkoplošné fotografie: záznamy 
environmentálních realizací, pøipomínkou starší tvorby je rozmìrný 
obraz Rozjímání. 

9.6. – 4.7.2008   

Žena s oranžovými rty 

Rozsah oborù tvorby polsko-èeské výtvarkynì Ewy Nemoudry 
(1957) je vskutku široký. 
Umìlkynì je netoliko 
malíøkou a grafièkou, ale 
i módní a kostýmní ná-
vrháøkou, vedle bytové 
architektury se zabývá i 
vybavením veøejných in-
teriérù. Veškerá tato vý-
tvarná èinnost – navzdo-
ry zdánlivému rozptylu 
– vychází z vlastního 
umìleckého školení au-
torky: studií scénografie 
u dnes již legendárního prof. J. Svobody (v období 
1978-83). Jestliže se však Ewa Nemoudry 
profesnì nevìnuje právì scénografii, zdá se, že 
divadlove svébytném vidu commedia dell arte, 
resp. princip „vidìní svìta jako divadla“, je do jisté 
míry vo-ítkem její tvorby volné. Výbìr z této tvor-
by posledních let je prezentován nyní na výstavì 
v galerii Dion. 

11.9. – 10.10. 2008 

Barvy hlasitého ticha 
Galerie Dion svým vý-stavním programem èa-sto 
prezentuje dílo autorù støední generace; k nim se 
svým vìkem øadí, by� výrazem výpovìdi se jednáo 
solitéra, i Boris Jirkù (nar. 10.4.1955). Výstava, 
výbìr z tvorby poslední doby: portréty, obrazy 
inspirované cestami umìlce i volné imagi-nární 
pøíbìhy, je vstupem do nové podzimní sezo-ny, ta 
je však ještì v barvách léta, v autorovì pøí-znaèné 
syté  a  pestré  barevnosti  pøekvapující  
a poutající diváky. 

20.10. – 14.11. 2008 

Lineární obrazy 

V období od 20. øíjna do 14. listopadu 2008 Gale-
rie Dion pøedstavuje výbìr obrazù Ivo Janouška.
Autor výstavy, civilním povoláním vìdecký pra-
covník a vysokoškolský uèitel, emeritní øeditel 
Národního technického muzea, je veøejnosti 
znám i jako organizátor a kurátor mnoha výstav 
výtvarného umìní. Jeho zaujetí umìním jej 
pøivedlo po odchodu do dùchodu, v roce 2003, 
i k vlastní tvorbì, k cestì sdìlování životních 
dojmù a prožitkù výtvarným jazykem. 
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24.11. – 19.12.2008 

Výbìr z tvorby 
Umìlecké sklo v druhé polovinì 20. století doznalo zásadní promìnu. Z døívìjší užitkové 
a dekorativní funkce totiž vykroèilo smìrem k samostatné disciplinì sochaøské a malíøské 
tvorby, ve výrazu od komorních dimenzí až k monumentálním formám naplòuje obor sochaø-
ství na cestì od modelace pøirozených (pøírod-ních) tvarù až k tvorbì volných abstraktních 
plastik a objektù. 

Galerie 9

18. 12. 2007 - 17. 1. 2008

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
Prezentace prací deseti výtvarníkù, dlouhodobì spja-
tých s Galerií 9, byla komponována jako výmìnná vý-
stava pro Galerii MM v polském Chorzovì, kde se usku-
teènila v listopadu 2007. V bøeznu a dubnu 2008 ji pak 
pøevzala ještì MÈ Praha-Zbraslav. Jak na domovské 
scénì, tak i v obou dalších galeriích zaznamenala 

výstava velmi pøíznivý ohlas pøedevším kultivovaností, šíøí témat a forem i dokona-
lostí technik na jediném médiu  papíøe.

21. 1.-  31. 1. 2008

NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…SVÌTOVÉ JAMBOREE 2007

V jižním køídle Galerie 9 vystavovali své fotografie z oslav 100 let skautingu M. Jaroš 
a J. Bièkovský, severní køídlo pak Klub pøátel èervenobílé hole vìnoval nahlédnutí 

do svìta lidí s hluchoslepotou 
a seznámení s jejich výtvar-
nou tvorbou. Návštìvníci ocenili nejen 
vizuální výjimeènost této expozice, ale 
pøedevším možnost vyzkoušet si se 
zakrytýma oèima hmatový kontakt 
s jednotlivými díly èi 
uèebnicemi a pomùc-
kami pro hluchoslepé.

4. 2.-  6. 3. 

JAROSLAV KORÈÁK, VÁCLAV STARÝ  

KRAJINY ÈESKÉHO RÁJE

Výstava pøedstavila dva obecnì nepøíliš známé již zesnulé malíøe Èeského ráje. 
Klasické malíøské zpracování krajiny nadchlo pøedevším starší návštìvníky ga-
lerie, ale našlo své obdivovatele a následovníky i pøi Tvùrèích dílnách.

10. 3.  27. 3.

PÙLMÌSÍC V ZELENÉM  SETKÁNÍ S PÁKISTÁNEM

Velkoryse koncipovaná výstava, provázená øadou doprovodných akcí 
(pøednášky, besedy, promítání filmù èi ochutnávky tradièních pákistánských 
pokrmù) pøedstavila v jižní èásti galerie pákistánskou kulturu a umìní (tradièní 
i souèasná výtvarná díla, hudbu, nábytek, odìvy, koberce, hraèky…). Severní 
køídlo bylo vìnováno fotografiím a videu z projektu Pákistán 2006 a 2007  
humanitární mise na vybudování polní nemocnice v Arandu na úpatí ledovce 
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Èhogo-Lungma. Iniciátoøi a úèastníci projektu RNDr. Dina Štìrbová a Ing. Vítìz-
slav Dokoupil poskytli pro výstavu nejen své fotografie a záznamy, ale i èas a zku-
šenosti pøi besedách. Vernisáže se zúèastnil velvyslanec Pákistánu pan Athar 
Mahmood a øada èestných hostù. MÈ Praha 9 finanènì podpoøila další fungování 
polní nemocnice v Arandu.

31. 3.  24. 4. 

MARIE STRAHOVSKÁ A VÁCLAV ŠPALE  „08“

Manželská dvojice všestranných výtvarníkù pøedstavila své malíøské práce z po-
sledního ètvrtletí. Imponující rozsah, rozmach i technika, syrovost, ironie a po-
chopení. Vlídný i ježatý dialog, vedený napøíè ateliéry, ètvrtìmi, mìsty, zemìmi
i kontinenty.

28. 4.  30. 4.

AVANTGARDNÍ MÓDA - JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 
KVÌTIN - MÓDA A STALETÍ

Na této krátké výstavì pøedstavili své práce studenti 
krejèovského oboru SOU služeb v No-vovysoèanské ulici a stu-
denti SOŠ zahradnické v Hrdloøezích. Druhou polovinu galerie 
zaplnilak veliké radosti holèièek, dívek i dam paní Jarmila 
Kupková svými panenkami Barbie, obleèenými do detailnì 
propracovaných dobových kostýmù od antiky po souèasnost.

5. 5.  22. 5.

MILENA BLAŠKOVÁ - VIS Á VIS - SOCHY, RELIÉFY, OBRAZY, GRAFIKA, 
FOTOGRAFIE

Výstava prací akademické sochaøky Mileny Blaškové pøekvapila šíøí zábìru autorky, sevøe-
ností a naléhavostí témat a uceleností výtvarného názoru napøíè technikami a materiály.
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26. 5.  19. 6.

MIROSLAV PECHÁNEK  

UŽITÁ GRAFIKA

Propagaèní grafik Miroslav Pechánek, jehož 
práce patøí dnes již ke klasickému fondu èeské 
plakátové a knižní grafiky, vystavil prùøez svou 
celoživotní tvorbou, pro niž je charakteristická 
mistrovská typografie. Diváci se po letech zno-
vu setkali s dùvìrnì známými plakáty, divadel-
ními programy, obaly gramofonových desek 
a grafickými úpravami knih a èasopisù od 60. 
let 20. století po souèasnost a novì mìli mož-
nost seznámit se i s autorovou volnou tvorbou. 
Vernisáž, pøi níž zazpíval nìkolik balad Václav 
Neckáø, patøila k nejhojnìji navštíveným, a sa-
motná výstava byla pøedevším odbornou, ale 
i laickou veøejností hodnocena jako nejvý-
znamnìjší v tomto roce.

23. 6. - 17. 7.

ASPIK

Klára Boïová - obrazy, Bára Vávrová - kerami-ka, Daniel Smrž - obrazy, Pavel Vágner - foto-
grafie, Aleš Valenta - obrazy 
Spoleèná výstava uèitelù, absolventù PF UK oboru výtvarná výchova, s hostem, malíøkou 
Klárou Boïovou, potìšila mladistvostí, elánem, rùznorodostí a neotøelostí, a také jasným po-
sláním, že uèit dobøe a s láskou je tím nejkrásnìjším povoláním.

21. 7. - 14. 8.

MUDr. JIØÍ KUTINA  A CO KDYBY 
TADY ŠEL KROKODÝL…

Fotografie z více èi ménì exotických cest 
psychiatra Jiøího Kutiny nadchly diváky 
profesionalitou, výtvarným cítìním, 
hloubkou pohledu i vtipnými a trefnými 
autorovými komentáøi.

18. 8. - 10. 9.

PETRA PLACÁKOVÁ - OBRAZY 
A GRAFIKA

Výstava pøedstavila tvorbu dalšíz výraz-
ných postav výtvarníkù Prahy 9. Ponìkud 
pochmurné malby získaly ohlas spíše 
u mladší generace návštìvníkù, ale grafiky 
obecnì zaujaly skvìlým øemeslným prove-
dením neotøelých témat i výrazným ruko-
pisem autorky.
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11. 11. - 9. 10.

MICHAEL TOMEŠ - FOTOGRAFIE

Kolekce fotografií, kterou nabídl k výstavì 
ještì zcela neopeøený mladý fotograf Mi-
chael Tomeš, byla natolik skvìlá, že ji Ga-
lerie 9 zaøadila do výstavního programu 
ihned mimo poøadí s vìdomím, že za dva 
roky by šlo již o zcela jiné fotografie a vý-
vojová etapa tohoto momentálnì mimo-
øádného fotografa by zùstala nezachycena. 
Doufejme, že jsme se nespletli, a že se nám 
podaøilo odstartovat nìco výjimeèného.

13. 10. - 30. 10.

STOPY ZMIZELÉ A MIZE-
JÍCÍ

Výstava fotografií dokumen-
tovala souèasný stav prùmyslo-
vých areálù Prahy 9  Vysoèan -
i jednorázové kulturní projek-
ty: fragmenty z likvidace areálu 
ÈKD Lokomotivka, nostalgie 
mizející Pragovky, Spalovna 
Vysoèany, multikulturní akce 
v industriálním prostøedí Vin-
ných sklepù Vysoèany a Kolben 
Hall. 

10. 11. - 27. 11.

PATRIK HÁBL  MERIMENTY

Malíøské dílo Patrika Hábla patøí k tìm, 
které vzbuzují kontroverzní reakce, ale 
pøesto bylo pøijato vstøícnì. Výborná ma-
líøská technika a zoomorfní abstrakce si 
našly své diváky.

1.12. - 30. 12.

SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH MALÍØÙ

A Antonová, D. Benešová, M. Èada, V. Dlouhá, P. Hejný, D. 
Hlobilová, J. Hruška, L. Maftei, K. Marx, P. Müller, J. Oli-
vová, J. Pokorný,Z. Preclík, M. Preclíková, V. Sedláková, 
J. Toms, V. Veselý, L. Vojtová
Výstava prací èlenù Sdružení pražských malíøù potvrdila 
zkušenost, že návštìvníci galerie milují spoleèné výstavy 
více autorù. V širokém spektru autorù, technik, námìtù a fo-
rem si každý najde svého favorita a mùže dát prùchod své li-
bosti i nelibosti. A vernisáž je nádhernou pøíležitostí pro da-
leko barvitìjší setkání milovníkù výtvarného umìní i jeho 
tvùrcù, než autorské výstavy, které pøece jen sdružují duše 
spøíznìné. Skvìlou atmosféru vernisáže umocnilo opìt prù-
vodní slovo kunsthistorika PhDr. Ivo Koøána, Dr.Sc., který 
se právì na spoleèné výstavy do Galerie 9 èasto vrací.
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Centrum volného èasu

Intenzivní pøíprava na pøijímací zkoušky

Nebojte se pøijímacích zkoušek. Pøijïte do Centra volného èasu Praha 9, 
Lovosická 21. Pøíprava na pøijímací zkoušky tady zaèíná v týdnu 
od 21. ledna a konèí v týdnu od 14. dubna 2008.

Zvolit si mùžete douèování èeštiny, cizích jazykù, matematiky. Proberou tu s vámi 
i všeobecný pøehled. Kromì toho si sami urèíte, jakou formou bude douèování probíhat, zda 
jako individuální kurz, vyuèování ve dvojici nebo ve skupinì.
Pøi skupinovém vyuèování se musí sejít nejménì tøi studenti.

Cena pøípravy na pøijímací zkoušky jednou týdnì 45 minut:
·

1350 Kè ve skupinì
· 1650 Kè ve dvojici
· 1800 Kè individuálnì

Pøijïte si domluvit termíny pøípravy a vyzkoušejte zkoušky naneèisto. Vaše práce vám v 
Centru volného èasu opraví a vše vám vysvìtlí. Pøi zkouškách naneèisto si ovìøíte své znalosti, 
poznáte, kde je nutné pøidat, co více procvièovat. 
Cena jednoho testu naneèisto je 120 Kè. 

Pro každého nìco

Z nabídky aktivit Centra volného èasu Praha 9, Lovosická 21, Praha 9  Prosek, tel. 286 581 591, 
www.cvcpraha9.cz, info@cvcpraha9.cz si urèitì vyberete.

Kluby:

}· Každý všední den je otevøená herna pro dìti s maminkami
}· Andersen - odpolední klub pøipravuje pro školáky (6  15 let) pravidelné aktivity i za-

jímavé akce

Kroužky a kurzy pro dìti:

} Výtvarný kroužek pro školáky (6  15 let)

} Kytièkový kroužek (6 - 12 let)

} Minitaneèky

} Spoleèenské tance pro školáky (dívky i chlapci 7 - 14 let)

} Rokenrolový soubor (7  14 let)

} Aerobic, HIP-HOP pro dìti (7  14 let)

} Cvièení pro pøedškoláky (od 3 let)

} Kroužek Pop music (4  10 let)

} Klavír a kytara

} Angliètina pro dìti

} Španìlština pro dìti

} Douèování a pøíprava na pøijímací zkoušky na støední školu (ÈJ, AJ, matematika, 
fyzika)

Kurzy pro studenty a dospìlé:

} Angliètina pro každého

} Francouzština pro všechny

} Nìmecky s úsmìvem
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} Španìlština pro horkokrevné

} Èeština pro cizince

} PC kurzy pro zaèáteèníky a pokroèilé

} Úèetnictví

} Kytara soukromé lekce 

} Aerobic a bodystyling - posilovací, protahovací a koordinaèní cvièení pøi hudbì

} Pilates - cvièení pro štíhlou postavu, zdravé tìlo i ducha

} Cvièení s overbally a s fitbally - cvièení s míèi a na míèích 

} Orientální tance

Co ještì mùžete využít:

Venkovní høištì s umìlým trávníkem druhé generace, v odpoledních hodinách pro veøejnost
Pronájem místností pro dìtské narozeninové oslavy, semináøe, kurzy…

KURSY PRO DOSPÌLÉ

Cizí jazyky – individuální výuka nebo výuka ve dvojici, trojici èi malé skupinì.
Angliètina pro každého, francouzština pro všechny, nìmèina s úsmìvem, španìlština pro hor-
kokrevné, italština pro temperamentní, latina pro nároèné, èeština pro cizince.

Výhodné intenzivní kursy pro maminky peèující o pøedškolní  peèující o pøedškolní dí-
tì. V rámci projektu Zpìt do svìta nabízíme specifické vzdìlávací kursy pro rodièe peèující 
o dìti pøedškolního vìku, pøevážnì pro maminky, které se pøipravují na vstup do zamìstnání 
po mateøské dovolené. Cena pro úèastníky projektu je 890 Kè za 15 hodin intenzivního vzdì-
lávání.
Jedná se o jazykové kursy (angliètina pro mírnì pokroèilé, falešné zaèáteèníky i pokroèilé, 
španìlština pro zaèáteèníky, francouzština pro zaèáteèníky) a poèítaèové kursy s výraznou 
slevou, bezplatnì 5 hodin psychohygieny a pracovní integrace. Hlídání dìtí a obèerstvení je 
u každého kursu samozøejmostí a zcela zdarma. 

Kurs pro administrativní pracovníky na PC: NOVÌ od 13. 10.  Od 9.30 do 11.00 nebo 
od 17.30 do 19.00, celkem 7,5 hodin intenzivního vzdìlávání, cena za jeden kurs 1900 Kè 
(po slevì 760 Kè v rámci projektu Zpìt do svìta).
Kursy se otvírají pøi minimální úèasti ètyø osob a pokraèují podle zájmu do prosince 2008. 

Mateøská náruè. Je setkávání maminek na mateøské dovolené pod vedením laktaèní 
poradkynì, povídání, naslouchání, pøedávání poznatkù a zkušeností s tìhotenstvím, kojením, 
o zdraví a nemoci, o plenkách, šátcích na nošení dìtí apod. Každé pondìlí 10.30 – 12.00 pøi ob-
jednání minimálnì tøí maminek.

Baby masáže. Instruktážní kurs, kde se maminky uèí masírovat své dì�átko. Tøikrát 
ve ètvrtek 10.30 – 12.30, pøi pøihlášení minimálnì tøí maminek. Prohlubuje vazbu mezi 
rodièem a dítìtem, napomáhá ke zklidnìní, relaxaci a odolnosti dítìte vùèi nemocem.

Prostory Centra volného èasu lze pronajmout pro školení, semináøe èi oslavy. Sportovnì 
založení jedinci ocení venkovní høištì s trávníkem druhé generace, které je v odpoledních 
hodinách zdarma pøístupné dìtem a dospìlí si mohou pronajmout høištì na fotbal, tenis èi 
volejbal.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DÌTI
Kroužky jsou placeny formou pololetního kursovného, douèování formou permanentky. O 
volných místech se mùžete informovat ještì bìhem øíjna. 

 Studio pro nejmenší (od 2 let). Pohybové hry s využitím øíkadel, písnièek a hudebních 
nástrojù, výtvarná výchova, povzbuzení fantazie. Ètvrtek 9.30 – 10.15 nebo ètvrtek 17.00 – 
17.45, cena 1300 Kè.

Cvièení hrou (od 3 let). Hudebnì pohybová výchova zamìøená na všestranný rozvoj dítìte 
pomocí pohybových her a cvièení s rozmanitým náèiním.Ètvrtek 16.00 – 16.45, cena 900 Kè.

Dìtský aerobik (od 5 let). Klasický aerobik pøizpùsobený vìku dìtí, prokládaný zábav-
nými sportovními hrami. Ètvrtek 18.00 – 19.00, cena 900 Kè.  Minitaneèky (od 3 let).
Taneèky pro holèièky i chlapeèky. Pondìlí 15.00 – 15.45, cena 900 Kè.
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Minitaneèky Profi (od 4 let). Taneèky pro dìti, které už tanèit chodily a nebo jsou 
znatelnì starší a mají tedy pøedpoklady k zvládnutí složitìjších taneèkù. Od øíjna, pondìlí 
16.00 –16.45, cena 850 Kè.

Malá èarodìjka (od 7 let). Rozvoj kulturnì estetických dovedností, výroba talismanù, 
dáreèkù, malování magických obrázkù, kouzelné písmo, èarodìjnický tanec. Úterý 15.00 – 
15.45, cena 1300 Kè – volná místa.

Keramika (od 7 let). Základy keramiky pro zaèáteèníky, modelování z volné ruky. Úterý 
16.00 – 17.30, cena 1500 Kè – volná místa.

NOVÌ angliètina pro dìti (od 6 do 8 let). V malé skupince. Ètvrtek 14.45 – 15.30, cena 
1700 Kè.

Angliètina pro nejmenší (od 3 let). Výuka angliètiny hrou. Støeda 16.00 – 16.30 a NOVÌ 
16.45 – 17.15, cena 1300 Kè.

Sportovní hry pro kluky (od 4 let a starší). Venkovní kroužek zamìøený pøevážnì 
na fotbal a míèové hry, záøí – listopad. Ètvrtek 16.00 – 17.00, cena 650 Kè.

Výuka všech jazykù a douèování, pøíprava na pøijímací zkoušky.

SOBOTNÍ TVOØIVÉ DÍLNY OSOBNOSTNÍHO RÙSTU

Pro všechny zájemce, kteøí mají chu� tvoøit a nìco víc se dozvìdìt sami o sobì, pracovat 
s netradièními výtvarnými technikami, vyzkoušet si na vlastní kùži nìco z metod arteterapie 
a artefiletiky. Lektorka mgr. Markéta Èerná.

A témata? 

} Autoportrét/portrét – 27. 9.
} Mé tìlo a má imunita – 18. 10.
} Barvy a emoce – 8. 11.
} Relaxaèní techniky – jak na stres? – 29. 11.

V Centru volného èasu v Praze 9 
se konal sportovní dìtský den

Pondìlí 2. èervna. Dìti jezdily na bruslích, kolobìžkách, odstrkovadlech a jiných hýbadlech, 
zkrátka na všem, co má alespoò dvì koleèka. Nechybìla ani jízda zruènosti èi závody na èas. 
Souèástí zábavného odpoledne bylo ta-
ké taneèní vystoupení. Dìti i rodièe se 
dobøe bavili a všichni si odnesli domù 
kupu zážitkù a malou odmìnu. A co pro 
vás chystáme? 

Pøímìstský tábor 

Posledních ètrnáct dní v srpnu pøipra-
vuje Centrum volného èasu pro dìti, 
které zùstávají v Praze.již druhý roèník 
pøímìstského tábora. Tábor je ve všed-
ních dnech od 8.30 do 17.00 hodin. 
Dopoledne dìti sportují nebo vyrazí 
na výlet, v pøípadì nepøíznivého poèasí 
se využívá tìlocvièna, poèítaèová 
uèebna nebo herna v budovì centra. Dìti mohou pod dohle-dem zkušených vedoucích tvoøit, 
sportovat a hrát si s kamarády. Pitný režim, obìdy i svaèiny jsou zajištìny. 

Termíny: 
I. turnus 18. 8.- 22. 8. 2008 
II. turnus 25. 8. - 29. 8. 2008.  Cenu 1950 Kè za 1 turnus (sourozenci 1800 Kè za osobu) je 
tøeba uhradit do 20. 6. 2008. 
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Baby masáže 

Správná masáž dokáže prohloubit vztah mezi dítìtem a rodièem, dítì zklidní a zlepší jeho 
soustøedìnost. Masáž má dobrý vliv na dìti s dyslexií èi dyskalkulií. Chcete-li si vychutnat 
krásné okamžiky se svou ratolestí, navštivte speciální kurs v Centru volného èasu Praha 9. 
Masáže probíhají instruktážní formou a jsou vhodné pro dìti ve vìku od dvou mìsícù do šesti 
let. 

Zpìt do svìta 

Je to projekt pro rodièe peèující o dítì pøedškolního a mladšího školního vìku. Jeho cílem je 
vylepšit znalosti a dovednosti rodièù a usnadnit jim zaèlenìní do pracovního procesu. Díky 
projektu podpoøeného MPSV dostanete výraznou slevu na jazykové kursy, kursy úèetnictvi, 
daòové evidence èi poèítaèù. Souèástí projektu Zpìt do svìta je program psychohygieny a 
pracovní integrace. Samozøejmostí je hlídání dítìte bìhem výuky. 

Hurá na prázdniny 

Dìti, už se tìšíte na dva mìsíce volna? Co kdybychom to spoleènì odstartovali? Pøijïte se 
pobavit a zasoutìžit si do Centra volného èasu Praha 9 ve støedu 25. èervna. Od 16.00 do 
18.00 zde bude probíhat "tìšení na prázdniny" . 

Centrum volného èasu nabízí

Centrum volného èasu nabízí pro každého nìco! Najdete nás na adrese Lovosická 610/21, 
Praha 9–Prosek, 190 00.
Tøídenní dopolední kurs poèítaèù pro administrativní pracovníky. Uskuteèní se 
12., 19. a 26. listopadu, vždy od 9.00 do 11.30. Cena kursu je 1900 Kè, pro maminky peèující 
o dìti pøedškolního vìku (projekt Zpìt do svìta) 760 Kè a hlídání dìtí zdarma 

Program:

} zopakování a rozšíøení znalostí týkajících se ovládání operaèního systému Microsoft 
Windows vèetnì práce se složkami, adresáøi, schránkou

} zopakování a rozšíøení znalostí týkajících se textového editoru Microsoft Word vèetnì 
používání hromadné korespondence

} seznámení s normami pro úpravu písemností

} pravidla pro psaní obchodních, úøedních a právních písemností

} zopakování a rozšíøení znalostí týkajících se tabulkového editoru Microsoft Excel 
vèetnì tvorby tabulek a grafù

} zopakování a rozšíøení znalostí týkajících se programu pro tvorbu prezentací Microsoft 
Powerpoint vèetnì

} tvorby vlastní prezentace

} možnosti využití internetu pøi administrativní práci

Co dìlat v prosinci?

Støeda 10. 12. od 17 do 18.30:

Vánoèní rozjímání aneb soutìž o nejhezèí vánoèní pozdrav. Pøijïte k nám nasát vánoèní 
atmosféru, pøipomenout si vánoèní zvyky a vyrobit si voòavé vánoèní pøáníèko.
Dospìlí se mohou nauèit pletení zvoneèkù z pedigu pod vedením zkušené lektorky výtvar-
ných dílen. Maminky mohou pøinést domácí cukroví a podìlit se s ostatními o své recepty. 
Pro dìti všech vìkových kategorií je pøipraveno zábavné vánoèní tvoøení. Vstupné: 20 Kè za 
dítì.

Pondìlí od 10.30 do 12.00:
Mateøská náruè (klub maminek) Setkávání maminek na mateøské dovolené pod vedením 
laktaèní poradkynì. Pøijïte si popovídat o vašich zkušenostech s tìhotenstvím, kojením, 
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o zdraví a nemocech, o plenkách, šátcích na nošení dìtí apod. Samozøejmì budete vítána 
i s vaším miminkem. Nutno objednat pøedem, cena 80 Kè za setkání.

Pondìlí od 12.30 do 14.00:

Cvièení pro tìhotné. Cvièení, jehož cílem je pøipravit tìlo na další zmìny, které ho èekají, aby 
zùstalo pružné a porod nebyl takovou zátìží. Na cvièení je možné vzít i sourozence oèeká-
vaného miminka. Nutno objednat pøedem, cena 80 Kè za setkání.

Støeda od 9.30 do 11.30:

Instruktážní kurs baby masáží. Masáže vedou ke zklidnìní, relaxaci a zlepšení soustøedìní 
dì�átka, prohlubují vazbu mezi rodièem a dítìtem. Napomáhají k odolnosti dítìte vùèi ne-
mocem, používají se jako podpùrná metoda léèení dyslexie, dyskalkulie, lehké mozkové dys-
funkce. Urèeno pro dìti od 2 mìsícù do 6 let. Pøijít mohou i nastávající maminky, na panence 
se nauèí základy baby masáží. Cena 820 Kè za celý kurs (3 lekce), v pøípadì nemoci možnost 
náhrady.
Pøemýšlíte o pìkném dárku pro nìkoho z vašich blízkých? Co tøeba dárková poukázka na nì-
který z jazykových nebo PC kursù v Centru volného èasu? 

Støeda 14. 1. 2009: 

Maškarní bál – zábavné odpoledne pro malé i velké dìti. Bude se tanèit, zpívat a soutìžit o nej-
hezèí vyrobenou masku. Všichni jsou vítáni!
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Spolky

Skauti Prosek: Divadlo v domovì dùchodcù

Tentokrát se vydáme na návštìvu k mladší generaci dívek, které se øíká svìtlušky. Na Proseku 
si jejich oddíl dal jméno Lasièky.
Jelikož jim moc jde hraní divadla, rozhodly se nacvièit pohádku O Snìhurce a sedmi trpas-
lících a zahrát ji v dubnu babièkám a dìdeèkùm v domovì dùchodcù ve Vinoøi. Divadelní 
pøedstavení nacvièovaly pøedevším na bøeznové výpravì v Hostinném, kde u toho ještì stihly 
zvolit Miss skautka a pøekonaly spoustu pøekážek pøi honbì za pokladem, který se jim 
nakonec pøece jen podaøilo objevit. Ještì než se vydají na letní tábor do Nemojova v okrese 
Trutnov, èekají je dobrodružné výpravy. 
Tøeba za tajemstvím vesmíru, které jim možná pomùže odhalit hvìzdárna v Ondøejovì. 
„Snažíme se zajímavé téma výletu pøizpùsobit místu výpravy a holky si pak ani nevšimnou, že 
se u toho øádìní dokonce i nìco nauèily,“ prozrazuje vedoucí Lenka. A jak se zdá, daøí se to. .
(Vendula Bušková)
Skautské støedisko Prosek: Na Vyhlídce 411/36 190 00 Praha 9-Prosek
skauti@prosek.org, www.prosek.org

Kvìtinový den skautù

Oddíly vlèat a skautù z Proseku již tradiènì nabízely 14. kvìtna pøi Kvìtinovém dnu žlutý 
kvítek mìsíèku lékaøského. Po ètyøech hodinách na stanicích metra Èeskomoravská a Vyso-
èanská se jim podaøilo vybrat èástku blížící se 12 000 korun! Pøíspìvky od obèanù budou 
vìnovány na výzkum proti zákeøné rakovinì. 

Tajné schránky

Na Proseku skauti pøedstavili na Svatováclavské pouti svou akci pro širší veøejnost – druhý 
roèník velkolepé hry Tajné schránky: Expedice GAIA 2008.
Hra probíhá od konce záøí až do 17. øíjna a zapojit se do ní mùže každý i v jejím prùbìhu, tøeba 
hned teï! Soutìžní týmy (i jednotlivci) se snaží získat kódy z tajnì umístìných pøístrojù. 
Po pøístrojích hráèi pátrají na základì indicií zveøejòovaných postupnì na webových strán-
kách http://schranky.prosek.org. K úèasti ve høe staèí pøístup na internet, pøípadnì mobilní 
telefon k odesílání zjištìných kódù. Na výherce èekají velmi hodnotné ceny, napø. mp3 
pøehrávaèe.
Nový skautský rok zaèal. Záøí je pro skauty – stejnì jako pro školy – dùležitým momentem.  
Skautských akcí se bìhem celého mìsíce záøí zúèastnilo na tøicet tisíc dìtí. Stejný poèet jich už 
ve skautských oddílech vyrùstá.

Skautské støedisko Prosek

Kdy a jak èasto

Prosecké støedisko pokrývá svými oddíly všechny vìkové kategorie, mohou se tedy pøihlásit 
holky i kluci od 6 do 15 let. Schùzky se konají každý týden a pøibližnì jednou za mìsíc poøádají 
oddíly víkendovou výpravu pod stany nebo do chaty.

Kde

Díky pochopení radnice Prahy 9 máme dlouhodobì vypùjèenou klubovnu na krásném místì 
nad pøírodní památkou Prosecké skály – Na Vyhlídce 36.

Za kolik

Jednou roènì se platí èlenské pøíspìvky (cca 500 Kè) a bìhem roku poplatky za akce (výpravy, 
tábory). Na èinnost èerpá støedisko rùzné dotace a granty (MŠMT, Magistrát hl. m. Prahy 
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a v neposlední øadì Prahy 9). Celé støedisko funguje na principu dobrovolnictví, proto i režijní 
náklady jsou minimální (a i všichni èinovníci na nì pøispívají).

Kdo se o dìti stará

Každý oddíl vedou dva až tøi dospìlí lidé, nejèastìji studenti vysoké školy. Každý zájemce 
musí složit nároènou vùdcovskou zkoušku z pedagogiky, psychologie, bezpeènosti, metodiky, 
táboøení, ekologie apod. Povinnou souèástí této zkoušky je i ètyøicetihodinový zdravotní kurs 
adekvátní kursu Èeského Èerveného køíže.
Všichni vùdcové v našem støedisku tato kritéria splòují. Jak to vypadá konkrétnì: Dùležitým 
rysem naší èinnosti je její soustavnost a pravidelnost. Schùzky se konají každý týden, víken-
dové akce zpravidla jednou do mìsíce a každý rok oddíly poøádají letní a zimní tábor. Na pøí-
pravì programu, stejnì jako na provozu akcí (vaøení, zásobování apod.) se z velké èásti 
podílejí sami èlenové. Vše je samozøejmì pøizpùsobeno jejich vìku.
Na schùzkách v klubovnì (v letních mìsících spíše pøed klubovnou) se odehrává buï oddílový 
program – øízený vedením oddílu, nebo samostatný družinový program, který si pod vedením 
zkušeného rádce organizují dìti samy. Jednodenní víkendové výpravy jsou zamìøeny na spe-
cifickou èinnost (hra ve mìstì, návštìva kultury, pouštìní drakù, bruslení, sáòkování, bri-
gády, cyklistický výlet apod.), nebo míøí na turisticky zajímavý cíl nedaleko Prahy. Na více-
denních výpravách pøebýváme v létì pod stanem, v zimì v chalupì, vždy však pokud možno
v pøírodì. Tábory jsou vyvrcholením celoroèní práce oddílu. Odehrává se tu nejzajímavìjší
a nejintenzivnìjší oddílová èinnost. 

Text : Vendula Bušková (upraveno)
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Sport

Fanouškové vidìli kvalitní útoèný fotbal
FC Bohemians Praha 

Hrát v horní polovinì tabulky a pøedvádìt líbivý, kombinaèní a útoèný fotbal, na 
který budou diváci v hojném poètu chodit  je to cílem kouèe FC Bohemians Praha 
Luboše Urbana. A jak se mu ho daøí naplòovat?

Skalní fanouškové „devítkového“ fotbalového klubu mají v této otázce jasno. A urèitì dají 
za pravdu slovùm trenéra Luboše Urbana, který za uplynulou sezonou udìlal takovouto 
teèku: „Sezonu jsme zakonèili vítìzstvím 2:1 nad Duklou Praha a se ziskem 27 bodu jsme 
obsadili 4.-5. místo spoleènì s Hradcem Králové. Po celý podzim jsme pøedvádìli kvalitní 
útoèný fotbal (skóre 26:25). S umístìním jsme velmi spokojeni. Zároveò jsme se probojovali 
do ètvrtfinále poháru ÈMFS a v dubnu sehrajeme dvojzápas s ligovým Žižkovem o postup do 
semifinále Poháru.“
Po posledním zápase hráèi dostali devìt dní volna a poté trénovali až do 15. prosince. Znovu 
na pøípravu nastupují 4. ledna 2008 s tím, že od 20. do 26. ledna je èeká soustøedìní v Jab-
lonci nad Nisou. 

Plán pøípravných zápasù v roce 2008

Leden
12.1. 11.00 Králùv Dvùr
16.1. 11.00 Mladá Boleslav
20.1. 16.00 Jablonec nad Nisou
30.1. 11.00 Warensdorf

Únor
2.2. 11.00 Dukla Praha
9.2.  Liberec
16.2. 11.00 Hradec Králové
20.2. 18.00 Votice
23.2. 11.00 Mladá Boleslav B

Bøezen
1.3. 10.30 Kolín
8.3. 10.15 zaèátek soutìže, 16. kolo, Hluèín

SELP Sokol Vysoèany pøeborníkem ÈOS

Na pøebor fotbalových týmù Èeské obce sokolské do Jihlavy vyrazily 18. listopadu starší 
pøípravky. Turnajových bojù se zúèastnilo pìt družstev z celé ÈR a hrálo se spravedlivým 
systémem každý s každým. 

Náš tým nastoupil k obhajobì loòského tøetího místa v témìø shodném složení a naším cílem 
bylo opìt umístìní na bednì. Všichni hráèi pamatují naše „ospalé“ zaèátky a tak v prvním 
zápase tým nastoupil do hry s cílem neobdržet jako první branku a postupnì se dostat do hry! 
Úkolu se hráèi zhostili dobøe a soupeøe nepouštìli do žádných akcí. Bohužel naše akce byly též 
bezzubé a obdržený gól minutu pøed koncem rozhodl o výsledku 0:1. Hráèi navzdory výsledku 
pøedvedli celkem dobrou hru, proto jsme si pøed dalším zápasem jenom pøipomnìli pozièní 
úkoly a zdùraznili nutnost fungování týmu jako celku. V druhém zápase kluci peèlivì plnili své 
úkoly, ale vytoužený gól poøád nechtìl padnout i pøes spoustu hezkých akcí. Koneèné vítìzství 
2:1 bylo doslova vydøené. V dalších zápasech se do toho kluci už poøádnì obuli a pøi dodržení 
všech pokynù z lavièky zvítìzili postupnì 2:0 a 4:1. Pøedvedenou hrou si zcela urèitì zasloužili 
koneèné 1. místo. 
Kromì poháru a diplomu za vítìzství jsme získali také jednu individuální cenu. Konkrétnì 
Miroslav Èermák byl vyhlášen nejlepším støelcem. 

SAC Praga
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SAC Praga

Klub vznikl díky partì boxerských veteránù, kteøí po ukonèení aktivní kariéry trpìli 
nedostatkem adrenalinu i endorfinù. Pro potlaèení abstinenèních pøíznakù nechali 
pøebudovat sklad starého nábytku v budovì U Svobodárny 1110/12, Praha 9 na malou 
boxerskou tìlocviènu, kde se po práci 
scházeli a za pomoci švihadel, aparátù, 
ale i direktù a hákù si aktivnì osvìžo-
vali vzpomínky. 
Protože však tréninky nebyly vedeny, 
aktivní èinnost vìtšinou skonèila u roz-
hovoru na téma „jak jsme byli velcí“. 
Padl proto návrh najmout trenéra. 
A protože všechny zúèastnìné vyuèo-
val boxu v dnes již neexistujícím oddíle 
Praga fenomenální trenér Ruda Obid, 
oslovili jsme právì jeho. Sázeli jsme 
pøitom na to, že i jemu bude atmosféra 
boxerské tìlocvièny chybìt. Jemu ale 
chybìla také atmosféra boxerských 
utkání a velice obratnì (fyzickým 
nátlakem pøi tréninku, který bylo tøeba 
rozmìlnit) dotlaèil zúèastnìné k za-
ložení oficiálního boxerského klubu  
stalo se tak 8. záøí 2004.
Tìlocvièna byla rozšíøena, byl zabu-
dován pevný ring, vybudováno kvalitní 
zázemí - šatny, sprchy a sociální zaøí-
zení. Klub v tomto roce vstoupil do ofi-
ciálních tabulek Èeské boxerské 
asociace, èlenská základna se prudce rozšíøila. V roce 2005 byl proto angažován další trenér 
vynikajících kvalit  František Benedikt.
Pedagogické vedení této trenérské dvojice usnadnilo borcùm klubu vstup do bojù mezi pro-
vazy a cestu ke sportovním úspìchùm. Už v roce 2005 klub obsadil v tabulkách Èeské 

boxerské asociace druhé místo v soutìži juniorské 
ligy.
Rok 2006 byl pro nás význaèný nejenom opaková-
ním úspìchù v juniorské lize, druhým místem v ce-
lorepublikové soutìži pøípravky, ale hlavnì prv-
ním cenným kovem na mistrovství republiky, kde 
pro náš klub vybojoval bronzovou medaili Tomáš 
Briè. 
V roce 2007 drží klub pozice v kategorii pøípravky i 
juniorù. Díky borcùm Brièovi a Tøíškovi jsou ozdo-
bou klubu další dvì bronzové medaile z mistrov-
ství republiky a po velké pøevaze ve finále meziná-
rodního turnaje Otakara Janegy v Havíøovì pøi-
vezl Marcel Tøíška historicky první zlatou. Navíc 
se dva naši borci nominovali na Turnaj olympij-
ských nadìjí za úèasti nejlepších mladých boxerù 
Evropy.
Dìkujeme všem našim pøíznivcùm, zvláštì pak 
ÚMÈ Praha 9, který je nám primární oporou, bez 
které bychom se zcela jistì neobešli.

Miroslav Fajfrlík, pøedseda klubu SAC Praga

31. kvìtna v Divadle Gong se uskuteènilo utkání o cenu starosty MÈ Praha 9 za úèasti 60 
ju-niorských borcù všech váhových kategorií z celé republiky. Utkání vzniklo ve spolupráci 
MÈ Praha 9 a Èeskou boxerskou asociací.
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K-1 fighting network v Sazka Arenì!

Jsou to bojovníci, borci, siláci i rváèi. Jsou extratøída! Pražské veøejnosti se pøedstavili v Sazka 
Arenì v sobotu 15.12. veèer na turnaji s lapidárním názvem K-1!

"K" jako King neboli král. "1" jako první, èi dokonce nejlepší z nejlepších... v bojových 
sportech, samozøejmì. Nápad poprvé uspoøádat turnaj K-1 vznikl v roce 1993 v Japonsku, a to 
kvùli èastým dohadùm, který z plnokontaktních bojových stylù je vlastnì nejúèinnìjší a nej-
lepší. 
Zpùsob výbìru adeptù na zisk koruny K-1 v sobì zahrnuje nìkolik turnajových soutìží, které 
se odehrávají po celém svìtì. Boje v ringu pravidelnì probíhají v Tokiu, Las Vegas, Sapporu, 
Stockholmu, Paøíži, Amsterodamu a nyní již podruhé i v Praze.

Letošní vítìz - Dževad Poturak

V Sazka Arenì se rozhodovalo, který z osmi nasazených bojovníkù postoupí do dalších bojù 
K-1, a sice na Grand Prix v Las Vegas. Pražský turnaj v tomto smyslu pøinesl velký úspìch 
Dževadu Poturakovi z Bosny a Hercegoviny. Tøicetiletý borec dokázal ve ètvrtfinále porazit 
na body èeského boxera Daniela Jerlinga. V semifinále poté Bosòan rychle a s pøehledem 
odstranil ze své cesty Duško Basraka ze Srbska. Ve strhujícím a dramatickém finále Dževad 
narazil na Èecha Romana Kleibla, který se Poturaka snažil zdolat pøedevším nízkými kopy. 
Bosòan nicménì dokázal této Kleiblovì taktice perfektnì èelit a ve tøetím kole zmobilizoval 
všechny své síly k rychlému a zdrcujícímu protiútoku, jenž mu pøinesl úspìch v podobì 
jednoznaèného vítìzství KO.

Tøešnièky na dortu

Kromì soutìžního klání osmi borcù z rùzných koutù svìta mìli diváci v Sazka Arenì vzácnou 
možnost vidìt v takzvaném superfightu klání èeského boxera Luboše Šudy (s pøezdívkou 
Pitbul) a legendárního trinidadského Garyho Goodridge, všeobecnì nazývaného jako "Big 
Daddy". V klání nakonec zvítìzil zhruba o deset let mladší domácí borec nad celosvìtovì 
proslulým soupeøem, a to docela jasnì na body.
Vítìzem dalšího superfightu se stal štíhlý a rtu�ovitý Francouz Freddy "Crazy Horse" Kemayo, 
jenž už v prvním kole tvrdým kopem kolenem do oblièeje zranil Amerièana Patricka Barryho. 
To je specifika právì tohoto zpùsobu klání. K-1 totiž umožòuje bojujícím používat nejen údery 
pìstí, ale i kopy nohou, do urèité míry i kopy kolenem do oblièeje. Hlavnì i díky tomu jde 
nakonec o velmi efektní a mimoøádnì spektakulární zápasy, které mají ve svìtì právem èím 
dál tím vìtší oblibu. Pro Sazka Arenu je vynikající vizitkou, že hostila borce nejzvuènìjších 
jmen K-1.

Jiøí Houdek

Fotbalisté Bohemians Praha jsou v první lize 

Z jejich návštìv Vysoèanské radnice se 
pomalu rodí nová tradice. Fotbalisté Bo-
hemians Praha zde byli už pøed rokem, 
kdy je pøedstavitelé Prahy 9 pøijali coby 
vítìze Èeské fotbalové ligy, tedy tým po-
stupující do druhé ligy. A jak se letos 
ukázalo, nebylo to naposledy. 
„Už po loòském postupu z CFL do druhé 
ligy jsem vám pøál, abyste postoupili 
i do první ligy a my jsme se tu znovu se-
šli. Dokázali jste to a je skvìlé, že takhle 
reprezentujete náš obvod i celou Pra-
hu," øekl radní Prahy 9 Adam Vážanský. 
"Dokázali jste velkou vìc, zvítìzit sami 
nad sebou i nepøízní osudu. Dìláte èest 
Praze 9. A tøeba se tu za rok znovu sejde-
me, pokud si vybojujete úèast v evrop-
ských pohárech," pøidal se starosta Jan 
Jarolím. 
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"Doufám, že Praha 9 bude 
mít prvoligový klub hodnì 
dlouho. Sleduji zdejší fot-
bal od doby, co jsem se v ro-
ce 1970 pøistìhoval na Pro-
sek. Tehdy tu ale byla jen 
1. A tøída," pøipomnìl sená-
tor Josef Pavlata.

Jak to zaèalo 

Nìkdejší tým ÈKD Kom-
presory hrával divizi a na za-
èátku 90. let se slouèil s FC 
Støížkov. To už byl v klubu 
podnikatel Karel Kapr a no-
vý fotbalový subjekt FC 
Dropa Støížkov si brzy vybo-
joval postup z divize do CFL. 

V ní se klub pøejmenoval na FC Støížkov Praha 9 a vìtšinou patøil ke špièce tabulky tøetí ligy. 
Mezitím v polovinì sezóny 2004/05 tehdejší FC Bohemians Praha odstoupil z rozehrané 
druhé ligy a hrozil mu zánik. Název a logo s klokanem pak získal právì Kapr, který se rozhodl 
obìtovat svùj klub, aby dostal jméno Bohemians zpìt do vyšších sfér èeského fotbalu. Až poté 
vznikl ve Vršovicích klub fanouškù, následnì AFK Vršovice a jeho pøejmenování na Bohe-
mians 1905. To byl i poèátek známých sporù, kdo má vlastnì na název a symboly Bohemky 
nárok. 
Bohemians Praha, klub podnikatelù Karla Kapra a Josefa Jíchy, skonèil v CFL v sezónì 
2004/2005 tøetí, o rok pozdìji ji už ale suverénnì vyhrál. A letos pøidal i postup do nejvyšší 
soutìže, kde vystøídá sestoupivší Bohemians 1905. Tìm nabídl Kapr opakovanì slouèení 
obou klubù, druhá strana ale odmítla. A tak budou hrát Bohemians 1905 druhou ligu. 

Suverénní vítìzství v roèníku 

,,A my jsme v první lize.Je to realita," tìšil se už po zápase pøedposledního kola II. ligy doma 
s Vítkovicemi trenér Bohemians Praha Luboš Urban. Zápas sice skonèil remízou 1:1, ale i ta 
staèila mužstvu zelenobílých k postupové definitivì. Za celý roèník získali 53 bodù, tolik, co 
nikdo jiný. Proto také druhou nejvyšší soutìž vyhráli. 
"Klobouk dolù, jaké nám vedení klubu vytváøí podmínky," opakoval Urban mnohokrát 
bìhem celé sezóny. Loni v listopadu oslavil bývalý hráè Dukly padesátiny, a tak si dal sám 
sobì v pøedstihu ten nejlepší dárek. 
"Postoupili jsme dvakrát za sebou, to se povede málokomu," øekl brankáø Václav Winter. 
Sám patøil k velkým oporám mužstva. Ale zahanbit se nenechal ani jeho náhradník Jaroslav 
Belaò, jenž úspìšnì vychytal spoustu zápasù v Poháru ÈMFS. Na jaøe byl však zranìn. 
Na okrajích obrany Bohemians mìli své místo Pavlové Macháèek a Grznár, uprostøed 
defenzívy dominovali stopeøi Miroslav Obermajer; kapitán týmu, a Bìlorus Dmitrij Lenceviè. 
Ten více než zdárnì nahradil Jiøího Studíka, který v zimì odešel do Mostu. 
Pøed touto ètveøicí nastupovali defenzívní záložníci Vít Turtenwald a Eric Adjei Kwamé. 
První z nich pøišel v zimì z Bohemians 1905, kde nedostával moc šancí. Ghaòan Adjei hrával 
pøedtím v Rakousku a také on si v novém týmu nenechal ujít svoji šanci. 
Na krajích záložní øady se vìtšinou pohybovali Tomáš Fenyk a David Zoubek, uprostøed Josef 
Galbavý nebo Slovák Tomáš Jandzik. Na tomto postu hrál skvìle ještì na podzim v Jiøí Šisler, 
v zimì ale v klubu skonèil. I tak zùstal nejlepším støelcem sezóny. 
V útoku se hlavnì na podzim hodnì prosazoval Nigerijec Stanley lbe a až do svého zranìní mu 
byl partnerem Adam Brzezina. 
A trenér Urban? "Nejlepší,jakého jsem kdy ve své kariéøe poznal," øekl o nìm kapitán 
Obermajer. "Náš trenér je také povahovì skvìlý èlovìk, a to je základ pro to, vést jakýkoliv 
kolektiv. Stojíme za ním," pøidal se gólman Winter.
Urban povede tým Bohemians Praha v první lize, ale jak, na to dá odpovìï až blízká 
buoucnost. Dosavadní pùsobištì, tedy Støížkov a Xaverov Horní Poèernice, bude klub muset 
znovu zmìnit. Hrát domácí zápasy nejvyšší soutìže by mìl na stadionu Viktorie Žižkov. 
Denis Poster

Z oslavy úspìchù hráèù Bohemians Praha 
na vysoèanské radnici
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Sokol Vysoèany: Mistr Èeské republiky ve futsale 

Mistrovství ÈR ve futsale FIFA ÈMFS v kategorii U-14 se uskuteènilo v sobotu 31. kvìtna 
2008 v Havlíèkovì Brodì. Jednalo se o druhý roèník této vrcholové akce a stejnì jako v pøed-
chozím roce tým z naší mìstské èásti na tomto mistrovství nechybìl. 
Letošního mistrovství se zúèastnilo celkem pìt mužstev z celé ÈR - SELP Sokol. 
Do Havlíèkova Brodu jsme odjíždìli v sestavì Matìj Komárek - Filip Cidlinský, Marek 
Mrázek, Richard Hejret - Petr Zapletal(c) ,Jiøí Ziegler,Jan Vojtíšek, Erik Viola s cílem pøivézt 
si nìjakou medaili. To se nám povedlo a po ètyøech výhrách jsme mistrovství s pøehledem 
vyhráli. Nutno dodat, že hráèi podali velmi kolektivní výkon a zásluhu na titulu mají 
prakticky všichni bez rozdílu. Všichni hráli na hranici svých možností a u všech byla vidìt 
obrovská touha po vítìzství. Obrovským úspìchem je také ocenìní pro nejlepšího hráèe 
turnaje a støelce turnaje, které získal Petr Zapletal a pro nejlepšího brankáøe, kterým se stal 
Matìj Komárek. Získali jsme tak všechna individuální ocenìní, která se na turnaji rozdávala!

Prùbìh zápasù 

Selp sv - FC Jirkov 2000 2:0 (1:0), branky: Cidlinský, Mrázek 
Do zápasu s týmem Jirkova jsme nastupovali sice s respektem, protože soupeø vyhrál zimní 
ligu Kraje Vysoèina, zato s precizní obranou. Do vedení jsme se dostali v páté minutì støelou 
Cidlinského. Po této brance se do nás soupeø zakousl, ale obrana byla vždy na místì. My jsme 
hrozili z brejkù, ale bohužel jsme nedokázali promìnit ani ty nejvyloženìjší šance. Ke konci 
zápasu nás soupeø opìt zamáèkl, ale i pøesto jsme odolávali. Poslední tøi minuty zaèal Jirkov 
hrát power play, kterou však Mrázek potrestal støelou do prázdné branky pøes celé høištì.

Sel SV - Chánov Chotìboø 4:0 (2:0), branky: Zapletal 2, Vojtíšek 2
Proti týmu Chotì boøe byla naše hra postavena na rychlých protiútocích na jeden dotek. To se 
ukázalo jako správná taktika. Bohužel i v tomto zápase jsme mìli s koncovkou problémy, ale 
jelikož jsme dobøe bránili, ètyøi branky nám nakonec v klidu staèily k vítìzství.

S.Ú.D Svìtlá nad Sázavou Selp SV 0:4 (0:1), branky: zapletal 2, Ziegler, Cidlinský 
Toto byl prakticky rozhodující zápas turnaje. Hráèi vìdìli, že pokud vyhrajeme, jsme mistry. 
Opìt jsme vše vsadili na velmi dobøe bránící obranu a rychlý pøechod do útoku. Do utkání nás 
dostala nekompromisní dìlovka Zapletala a uklidnila náš tým.

VŠB/KFV Roub Vítkovice Selp SV 0:7 (0:4), branky: Zapletal 3, Ziegler 2, Viola, Cidlinský 
Poslední zápas si už naši hráèi vychutnali. Pøedvedli proti velmi sympaticky hrajícímu 
mužstvu plnému mladších hráèù spoustu pìkných kombinaèních akcí.

Text : Petr Nedvìd 

Boxerský maratón v Gongu

Na boxerské utkání poslední kvìtnovou sobotu pøivezly týmy z celých Cech 108 úèastníkù. 
Po výbìru a losovaní zaznìl gong v Gongu pøi 48 boxerských duelech.
Vážení a lékaøské prohlídky zaèaly v 8.30 hodin ráno a poslední dvojice svùj boj ukonèila 
ve 20.30 hodin. Podle pamìtníkù a boxerských znalcù nemá takový poèet utkání vybojo
vaných v jednom dni v èeské historii tohoto sportu obdoby. Je ale nutno zdùraznit, že s kvan
titou úèastníkù držela krok i kvalita pøedvedených výkonù a všemi pozitivnì hodnocená úro
veò prostøedí a sportovní atmosféra v divadle Gong. 
Premiéru mezi provazy mìli také zástupci MÈ Praha 9 - starosta ing. Jan Jarolím, 
místostarostka mgr. Eva Gorèíková a radní Bc. Adam Vážanský. Ovšem jen pøi pøedávání 
hodnotných cen pro nejlepšího borce utkání. 
Dojem snad ani nezkazilo, že nejlepším nebyl vyhlášen boxer domácího klubu, ale svìøenec 
reprezentaèního trenéra Marka Šimáka, medailista z ME juniorù Oskar Lakomý. Náš borec 
s ním svedl velký boj a prohrál jen tìsnì na body. 
Ale ani naši ostatní borci se neztratili. Z jedenácti zúèastnìných jich své utkání šest vyhrálo 
(Lázòovský, Èížek, Franc, Øíha, Jordán, Mokrityèuk),jeden boxoval nerozhodnì (Radíè) 
a ètyøi po stateèných bojích prohráli (Vacátko, Kalous, Briè a èervenka). 
Pøítomní diváci, mezi nimi vìrný fanda boxu doc. ing. Grégr, trenéøi zúèastnìných oddílù 
a v neposlední øadì funkcionáøi èeského svazu boxu, hodnotili pøedvedené boje i organizaci 
celého nároèného sportovního utkání velmi pozitivnì a žádosti o opakování podobného 
podniku byly èetné. Nicménì za tento úspìch je tøeba podìkovat pøedevším pøedstavitelùm 
MÈ Praha 9, pod jejichž záštitou se celá akce konala, vedení a personálu divadla Gong za po-
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skytnutí dùstojného prostøedí i pøíjemné jednání, a celému realizaènímu týmu S.A.C. Praga. 
Tedy trenérùm Obidovi a Benediktovi pøedevším za pøípravu borcù, Robertu Pickovi a Hance 
Holíkové, kteøí, aè nebyli vidìt, odvedli veliký kus práce,Jardovi Barochovi za všestrannou 
organizaèní po moc, poøadatelùm M. Matzkemu a J. Brázdovi, firmì TOMMI holding, s. r. o. 
za pomoc s dopravou a stavbou ringu a všem borcùm S.A. C. Praga, kteøí nejenom, že skvìle 
boxovali, fandili, ale pomohli i se složením ringu a úklidem interiéru.  

Miroslav Fajfrlík, pøedseda klubu 

Ragby
- v Praze 9 se hrálo o evropskou ligu

Po osm dnù na konci srpna patøila tøi ragbyová høištì v Praze vèetnì høištì Sparty Praha v Pod-
vinném Mlýnì a jedno v Øíèanech evropskému ragbyovému mládí.
Kromì èeštiny, ragbyového míchaného „esperanta“ angliètiny s francouzštinou znìla na høiš-
tích ještì nìmèina a ukrajinština, dále lotyšština, litevština, bulharština a maïarština. A bylo 
se také na co dívat. Evropský šampionát hráèù do devatenácti let mìl na programu dvanáct 
zápasù. Ve tøech z nich hrála hlavní roli èeská reprezentace, která nakonec vybojovala 
bronzové medaile. V jediném utkání – shodou okolností to bylo zrovna to, které se hrálo v Pra-
ze 9 u Rokytky – èeský tým prohrál s Litvou 10 : 22.
V pøedchozím utkání vyhrál nad Rakouskem 69 : 0 a v následném nad Švýcarskem 55 : 0. 
Èeský tým hrál podle pozorovatele z evropské ragbyové federace FIRA – AER Michela 
Arpaillangeho moderní ragby a jen nervozitou se v semifinále nedostal pøes Litevce, kteøí 
silovou hrou pøedèili domácí borce. Dobøe se poslouchalo i další prohlášení Francouze, když 
pøiznal, že èeští ragbisté organizací šampionátu nastavili hodnì  vysoko la�ku pro další 
organizátory podobných akcí. Delegát zdùraznil, že bìhem zápasù nedošlo k žádným vážným 
zranìním také zásluhou dobøe upravených høiš�. „To je pro nás urèitì pìkné vysvìdèení, ale 
rovnìž závazek, kdybychom nìco podobného opìt organizovali,“ poznamenal pøedseda 
organizaèní komise OK4 a trenér mužù Sparty Praha Jaroslav Mièke. „Když si uvìdomíme, že 
èeskou juniorskou soutìž hraje pøibližnì jen 160 ragbistù a øíká-li se, že dobrým ragbistou je 
každý desátý hráè a vynikajícím borcem se šišatým míèem každý stý, je zázrak, že z takovéhoto 
malého poètu dokázali trenéøi vybrat témìø 30 hráèù,“ soudí zase ragbyový analytik Karel 
Gaman. Vedle sportovního programu byl evropský šampionát také místem zajímavých 
setkání mladých lidí i pamìtníkù. Legendární ragbista Pragovky a kapitán reprezentace Milan 
Vaníèek, který nyní žije v Nìmecku, se pøijel podívat do Prahy na svého vnuka Sebastiena. Ten 
naopak studuje v Paøíži, ale hrál za èeský tým.
„Setkal jsem se zde se svými bývalými, samými mladšími spoluhráèi a bylo na co vzpomínat,“ 
pochvaloval si ragbista Vaníèek nejstarší, jehož roèník narození je 1921. Koneèné poøadí: 
1. Ukrajina, 2. Litva, 3. Èesko, 4. Švýcarsko, 5. Lotyšsko, 6. Rakousko, 7. Bulharsko, 
8. Maïarsko. 

Text : Petr Skála

Florbal AC Sparta Praha

Florbalový klub AC Sparta Praha hraje v sezonì 2008/09 nejvyšší soutìž mužù – Fortuna 
extraligu. A-tým mužù mùžete pøi všech jejich domácích utkáních vidìt ve Sparta Arenì 
v Podvinném Mlýnu ve Vysoèanech.
Pod hlavièkou florbalového klubu AC Sparta Praha pùsobí šestnáct družstev, od tìch nejmlad-
ších èlenù zhruba od šesti let až po dospìlé. V souèasné dobì se doplòuje mládežnické druž-
stvo, takže každý, kdo má zájem o florbal, mùže klub kontaktovat prostøednictvím interne-
tových stránek www.sparta-florbal.cz.

Házenkáøský klub HC Dukla Praha 
v nové hale v Podvinném mlýnì

Jeden z nejúspìšnìjších a nejznámìjších klubù historie èeské házené získal po dlouhé dobì 
hledání zázemí v novì otevøené sportovní hale na Podvinném mlýnì.
HC Dukla Praha v uplynulých dvou letech obsadila v èeské extralize druhé a tøetí místo a ráda 
by v roce šedesátého výroèí založení Dukly získala již 31. titul. V tom by mìl pomoci stabi-
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lizovaný kádr družstva a známá trenérská dvojice Pauza – Kotrè. Pro diváky bude jistì atrak-
tivní posílení družstva o dva vyni-kající obranáøe, a to o bratry Jana a Petra Brabcovy, kteøí 
spoleènì s výborným brankáøem Tomášem Petržalou (loni nìkolikrát kandidoval na nejlep-
šího sportovce mìsíce v Praze) a dalšími reprezentanty Lehockým, Poláškem, Kotrèem, budou 
pro všechny soupeøe Dukly obávanou pøekážkou k zisku bodù z domácí palubovky.
Dukla hraje atraktivní, rychlou, moderní házenou a doufá, že obyvatelé Prahy 9 najdou cestu 
do sportovní haly a pomohou tak Dukle vrátit titul po delší dobì do Prahy. Odmìnou by mohly 
být pro diváky zápasy Ligy mistrù nebo nìkterého z evropských pohárù. 
Dukla zahájila pøípravu tradiènì 
21. èervence v Harrachovì, po-
kraèovala kondièní pøípravou 
v Praze a k prvním zápasùm odje-
la 12. srpna na týden do Nìmecka. 
Testem výkonnosti družstva byl 
kvalitnì obsazený turnaj Reko-
mont Cup v Tøeboni od 22. srpna.
První zápas v hale na Podvinném 
mlýnì sehraje Dukla v sobotu 20. 
záøí v 16.30 hod., pokud nedojde 
ke zmìnì z dùvodu TV pøenosu. 
Ten bývá pro házenou v pondìlí 
nebo ètvrtek. Domácí zápasy jsou 
naplánovány pravidelnì na so-
botu v 16.30 hod. Proto je tøeba 
sledovat pøípadné zmìny v den-
ním tisku, na teletextu ÈT1 str. 
291 nebo na stránkách Dukly 
www.hcduklapraha.cz. Tady najdete i veškeré aktuality z klubu. Pro diváky jsou pøipraveny 
soutìže o pøestávkách, zvýhodnìné vstupné pro rodiny a jako zajímavost spoleèné dvojzápasy 
s florbalovým klubem z Chodova. 
Své první utkání na domácí palubovce v hale v Podvinném mlýnì sehráli házenkáøi Dukly 
Praha s družstvem Jièína, které s pøehledem zvládli a vyhráli jasnì 28 : 21.
První porážku v soutìži utrpìla Dukla na palubovce Lovosic, kde se na družstvu negativnì 
projevily technické problémy s registrací našeho druhého brankáøe patnáct minut pøed zahá-
jením utkání.
Ztráta koncentrace na utkání znamenala ztrátu prvních dvou bodù po porážce 26 : 29. I druhé 
domácí utkání doma s Plzní Dukla zvládla po povinném vítìzství 29 : 27. Následující víkend si 
zajela pro další povinné vítìzství do Tøebonì, kde s pøehledem zvítìzila 29 : 18. Vše tedy 
smìøovalo k vyvrcholení letošní podzimní sezóny, a to k zápasu s naším dlouholetým sou-
peøem, družstvem Zubøí, se kterým bychom se mohli potkat v závìreèných bojích o medaile. 
Byl to test, jak se Dukla již sžila s novým prostøedím haly a vyšel podle slov trenéra Dukly Pavla 
Pauzy stoprocentnì. Dukla po perfektním výkonu souèasného lídra soutìže doslova rozdrtila 
a pøipravila mu první porážku v soutìži 35 : 24. Splnila tak pøedsezonní prognózy, že z palu-
bovky na Podvinném mlýnì se body vozit nebudou.
Jsme rádi, že si diváci zaèínají na nové prostøedí zvykat (na utkání se Zubøím bylo více než 400 
divákù) a Dukla tak zaèíná mít i diváckou podporu, která jí dlouhodobì chybìla. Vìøíme, že 
s kvalitními výkony jich pøijde ještì více. Nejlepší støelec Dukly Nejlepším hráèem Dukly byl 
Petr Brabec, s osmi brankami nejlepší støelec Dukly i celého utkání. Petr se vrátil do družstva 
po roèní pøestávce bez házené. Je to dlouholeté levé køídlo, odchovanec Dukly, ale nyní si zvy-
ká na post pivota a v tomto utkání si na jeho místì poèínal skvìle. Kvùli svému stylu hry, který 
je podložen vynikající fyzickou kondicí, platí za nejtvrdšího hráèe ligy, hrajícího na hranici 
povolené tvrdosti.
Petrovi je 32 let, patøí k nejstarším hráèùm družstva, a s pøítelkyní Ivou èekají narození dítìte. 
Pracuje jako kondièní trenér význaèných osobností a v roce, kdy si dával pauzu od házené, se 
vìnoval thajboxu i klasickému boxu. Je proto jasné, proè z nìho mají soupeøi respekt a proè 
patøí spolu se svým bratrem Janem k oporám obrany Dukly.

Text: Vladimír Orság

Škola Taekwon-Do Dan Gun

Dne 10. záøí 2008 od 17.00 do 19.00 hodin poøádala škola ve vestibulu Gymnázia Litomìøická 
726 na Proseku nábor do zaèáteènických skupin dìtí a dospìlých.
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Škola všem zájemcùm nabízí možnost trénovat až deset hodin týdnì v rùzných vìkových 
a technických skupinách. Cvièit zde mùžete vedle èlenù èeské národní reprezentace, mistrù 
a vicemistrù svìta, èlenù Støediska talentované mládeže.
Právì díky podpoøe mládeže Škola Taekwon-do Dan-Gun každoroènì sklízí medailové 
úspìchy. Jejím hlavním trenérem je Petr Poklop, nositel 4. danu, trenér èeské národní 
reprezentace Taekwon-do ITF.
Trénink školy je veden pod dohledem korejského mezinárodního instruktora Hwang-Ho-
Yonga, nositele 8. danu. V záøí bude škola otevírat své nové prostory se zrcadlovým sálem a ta-
tami urèeným pro bojová umìní.
Zde si všichni èlenové mohou vyzkoušet vše, co se již nauèili, využít posilovacích strojù èi 
zatrénovat si na boxovacích pytlích.
Dìtská skupina zaèáteèníkù je pøizpùsobena dìtem ve vìku 6 až 11 let a zamìøena na Taek-
won-do ITF s rozvojem všeobecné motoriky pohybu. Dospìlí ve své náborové skupinì získají 
základní poznatky o Taekwondo ITF – korejském bojovém umìní sebeobrany. Postupem 
èasu mohou získat až èerný pás. Bližší informace o náboru a Škole Taekwon-do ITF Dan-Gun 
naleznete na http://dangun.taekwondo.cz pøípadnì získáte na tel.: 603 246 433. 

Text pp

Ragbisté Pragy mají jako první Pohár Prahy 9 

Pøíznivci šišatého míèe vìdí, že u Rokytky hrají ragby borci Pragy Praha a kousek dál po prou-
du ještì Sparty Praha. V poslední dobì se však spolu pøíliš nepotkávají. Na vysoèanské  derby 
Praga – Sparta si museli poèkat fanoušci dokonce celý rok, nebo� v novì zavedené soutìži 
tomu tak je.
Hledali jsme v archivu výsledky pøedchozích zápasù a našli jsme je až v záznamech z 24. záøí 
2007, kdy Sparta Praha porazila RC Pragu Praha 25 : 0. Také pøedchozí derby tradièních 
soupeøù, které se hrálo 8. dubna 2006, vyhrála Sparta Praha nad Pragou Praha 26 : 9 (7 : 9). 
V letošním roce však byla favoritem Praga a jen se èekalo, zda na svém høišti svoji úlohu splní. 
Nikdo však netušil, že se to hráèùm Pragy povede tak hladce. 4. øíjna 2008: Praga - Sparta 
Praha 72 : 23 (33 : 18) „K zápasu se dostavil maximální poèet hráèù a tak mìl trenér Mirek 
Fuchs pøíjemné rozhodování, kdo kdy nastoupí. Do sestavy se vrátil po krátkém zranìní Pavel 
Syrový a opìt se blýsknul hattrickem, a to hned v prvním poloèase. Pøíjemným zjištìním 
pro Pragovku je, že jí dorùstají velice dobøí mladí hráèi, kteøí doplòují ty starší a zkušenìjší. 
K deseti pìtkám domácích borcù pøidal Petr Èížek 22 bodù po trestných a po následných ko-
pech po pìtkách. Také i proto skóre závratnì narùstalo,“ líèil své dojmy po utkání útoèník 
Pragy Jan Kudrna.
Trenéra Sparty Jaroslava Mièkeho pøekvapivì porážka moc nemrzela: „Budujeme nový tým 
z mladých hráèù a Praga je nyní o hodnì silnìjší než Sparta.

Fotbalový oddíl Praga Praha
Podzimní bilancování na Pragovce

Po loòské vydaøené sezónì jsme opìt 
oèekávali boj o pøední pøíèky,“ øíká pøed-
seda oddílu Petr Konèický. „Po slušném 
zaèátku ale pøišly neèekané ztráty a závìr 
soutìže jsme dohrávali v køeèi. A tak místo 
boje o špici nás budou na jaøe spíše zajímat 
záchranáøské práce!“ 

Jak si kdo vede 

Družstvo dorostu, které je roèníkovì nej-
starší ze široké mládežnické základny, je 
tak trochu kapitolou samou pro sebe. Ho-
stuje tu øada hráèù z jiných pražských týmù 
a bohužel je to znát na pøístupu i samot-
ných výkonech. Schází srdíèko a ten správ-
ný pragovácký duch. Opakem jsou starší 
žáci. To je manèaft, který již vyrùstá z nové Souboj nejmladších
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základny, jeho zapálení pro hru je pøíkladné, což se projevilo i na umístìní po podzimu.
Stávající ètvrtá pøíèka prý, podle vyjádøení vedoucího týmu Martina Nìmce, není maximem 
a po zimní pøestávce by kluci mohli jít ještì výše. Mladší žáci trochu doplatili na to, že jsou 
kategorií, ve které dochází k pøechodu 
na velké høištì a rovnìž ke høe podle pra-
videl pro dospìlé. „Trochu déle nám trvalo, 
než se s tím nìkteøí jedinci vyrovnali,“ hod-
notí situaci trenér Stanislav Votoèek a do-
dává: „Výsledky a výkony v závìru podzim-
ní èásti jsou však pøíslibem pro jaro.“ Starší 
pøípravka nevkroèila do mistrovských sou-
tìží nejlépe, ale postupnì se výkony zveda-
ly a jak se øíká: konec dobrý, všechno dob-
ré. Je z toho krásné ètvrté místo. Široký 
hráèský kádr je zárukou kontinuity i do bu-
doucna. 
Dobré výsledky pøivedly do týmu v prùbì-
hu podzimu øadu nových dìtí, které se sta-
ly plnohodnotnou souèástí kolektivu. 
Velkou radostí je na Pragovce tým mladší 
pøípravky. Je zde øada velmi talentovaných 
hráèù a na utkání tìchto špuntù je radost 
pohledìt. Navíc na podzim vznikla pro vel-
ký zájem rodièù i „školièka“ pro dìti, kterým je 4 a5 let. Ty sice ještì nemohou být zaregist-
rovány a nemohou hrát øádné mistrovské soutìže, ale jejich zápal pro hru je nevídaný.
Pøedevším díky manželùm Ludvíkovým se uèí fotbalovým základùm na Pragovce témìø dvì 
desítky dìtí v pøedškolním vìku. Do nového roku s novým názvem „Náš oddíl patøí mezi ty 
menší, kde je spousta vìcí postavena pouze na dobrovolné práci,“ rekapituluje souèasnou 
situaci místopøedseda oddílu Jan Mašek.
„Naštìstí se nám daøí zapojovat do èinnosti stále nové rodièe, takže o zdárný chod všech mlá-
dežnických mužstev je postaráno. Uvidíme, co nám pøinese jaro, protože do nového roku 
vstoupíme s novým názvem našeho klubu, který ponese jméno SK Praga Vysoèany, a také 
s novou právní subjektivitou. Je to tak trochu vykroèení do neznáma, ale všichni vìøíme, že 
tento krok je správný a že sto let od založení oddílu oslavíme pøíští léto s ještì širší mládež-
nickou základnou, než máme nyní.“ 

Milan Fryš

Házenkáøi Dukly Prahy v novém sídle neprohráli

Ani od našeho výbornì zvládnutého zápasu doma se Zubøím 15. øíjna Dukla na domácí 
palubovce v hale na Podvinném mlýnì neprohrála.
Bez problémù si poradila s Bystøicí pod Hos-
týnem 26 : 21 a v televizním utkání jasnì 
pøehrála velmi silné Hranice 31 : 26. Mezi 
tìmito zápasy se vydala do Prešova na Slo-
vensko potrápit slovenského mistra. Ale 
tento zápas se nám vùbec nepodaøil, pod-
lehli jsme vysokým rozdílem 36 : 21. Nedo-
kázali jsme se koncentrovat na výkon druž-
stva, ale co je nejhorší, po rozhodnutí discip-
linární komise, jsme na sedm mìsícù pøišli 
o Petra Brabce. V dalším pokraèování ligy 
jsme jeli na palubovku obávané Kopøivnice, 
kde jsme po infarktovém závìru vyhráli promìnìným sedmimetrovým hodem po èase 31 : 30. 
Bylo to velmi dùležité vítìzství, které udrželo Duklu na prùbìžném druhém místì extraligy. Za 
distancovaného Petra Brabce se nám však podaøilo okamžitì získat odpovídající náhradu, a to 
bývalého èlena Dukly, více než dvoumetrového pivota, èlena užšího kádru reprezentaèního 
družstva mužù Václava Vraného. Venca Vraný se rozhodl pro dokonèení této sezóny u nás 
poté, co se jeho bundesligový tým Tusem Essen dostal do finanèních potíží. Je to významná 
posila pro Duklu, která by mìla pomoci ke splnìní cílù letošní sezóny a to finále. 

Mladší pøípravka
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Martin Lehocký
Václav Vraný je druhým hráèem užšího kádru reprezentaèního družstva mužù hrajícím 
za Duklu v nejvyšší soutìži. To nemá žádný jiný tým v extralize. Tím prvním je Martin Lehoc-
ký. Hraje na místì levého køídla, levé spojky, ale je schopen hrát i støední spojku. Pro svoje 
výkony byl povolán do reprezentace.  

Text a foto: Vladimír Orság

TJ Sokol Vysoèany - futsalisté hledají nové hráèe

TJ Sokol Vysoèany, který se vìnuje práci s mládeží ve futsale FIFA na vrcholové úrovni, vyhla-
šuje nábor nových hráèù do kategorie 1993-1995, 1996-1997 a 1998 a mladších. Pro hráèe 
nabízíme skvìlé tréninkové podmínky na umìlé trávì tøetí generace, kvalifikované trenéry 
a výborné sportovní vybavení (míèe, tréninkové kužele, tréninkové figury atd.). Naše týmy 
hrají nejvyšší soutìž v ÈR, celostátní ligu juniorù, v kategorii U-14 jsme mistry republiky. Tým 
seniorù hraje taktéž nejvyšší soutìž a jeho zápasy mùžete sledovat na televizním kanálu ÈT 4 
sport. Futsal je velmi dynamicky se rozvíjející sport, který spadá pod hlavièku FIFA a stejnì 
jako ve fotbale se v nìm hraje ME, MS a liga mistrù. Spousta našich hráèù je ve výbìrech ÈR 
(U-21, U-19). Nabízíme možnost uplatnit se ve vrcholovém sportu. 
Pokud vás naše nabídka oslovila, navštivte naše internetové stránky www.futsalvysocany. 
estranky.cz, www.selp.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na èísle 608 884 770 (Petr 
Nedvìd) nebo e-mailem sokolvysocany@ seznam.cz.

pn

Dìvèe z Proseka - Hana Váòová

Hana Váòová pomohla k remíze se Švédskem!
K silné evropské florbalové trojce – Švédsko, Finsko, 
Švýcarsko – se jako ètvrtý top hráè øadí Èeská republika, a to 
jak mužská, tak ženská reprezentace. Èeskou florbalovou 
branku hájí Hana Váòová z Proseka.
Bìhem dvou let se ve ètyøech výše zmínìných zemích koná 
vždy jeden z turnajù Euroflorbal Tour. Na tom posledním se 
èeským florbalistkám podaøilo uhrát remízu se Švédskem. 
„Je to vynikající zkušenost, hrát s tak dobrými týmy. Vìtšinou 
prohráváme, takže remíza se švédskými hráèkami je pro nás 
velmi cenná a znamená historicky první bod, který èeská 
reprezentace v zápasech se Švédy získala,“ øíká brankáøka 
Hana Váòová. „Pøi zápase jsme musely dobøe bránit, spoléhat 
na to, že z útoku dáme gól.

Pøestože síly byly nevyrovnané, 
v držení na míèky jsme hrály 70 : 30 
ve prospìch Švédek, nakonec nám 
pøálo štìstí a remizovaly jsme 3 : 3,“ 
dodává brankáøka, jejíž výkon èes-
kým reprezentantkám k dobrému 
výsledku velmi pomohl. „Remíza 
nám zvedla sebevìdomí. Navíc ze 
hry se Švédkami jsme si odnesly po-
nauèení, že vždy je tøeba hrát 
s plným nasazením od zaèátku 
do konce.“

 Všechno je jen náhoda 

Florbalu se Hana Váòová vìnuje 
deset let. A vlastnì náhodou. „Na 
florbal jsem zaèala chodit z recese, Hana Váòová - brankáøka v akci

Hana Váòová
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kvùli kamarádce ze základní školy, protože se jí tam líbil jeden kluk. Jenže pak zjistila, že nemá 
takové pøednosti, jaké si vysnila, s florbalem skonèila, zatímco mì tenhle kolektivní sport 
chytil. Najednou jsem mìla kde vybít svoji energii,“ pøiznává se èlenka oddílu Tigers Dìkanka 
Praha. Hrála za Spartu B, s týmem SSK Future postoupila do první ligy a téhož roku juniorskou 
soutìž také vyhrály. Následoval pøestup do Tatranu Støešovice a nakonec do klubu Tigers, 
který v souèasné dobì vede extraligovou tabulku a vyhrál poslední dva roèníky ligy, díky nimž 
si zajistil úèast na dvou Pohárech mistrù.
Náhoda podle Hanky Váòové zpùsobila také to, že je dnes úspìšnou brankáøkou. „Ve Spartì 
jsem se postavila do branky jen proto, že brankáøka se zranila a nebyla za ni náhrada,“ usmívá 
se. „A protože jsem tehdy mohla trénovat s A týmem a trenéøi mì velmi motivovali, v bránì 
jsem zùstala. I navzdory tomu, že musíte kleèet a ruce mít – tak trochu nedùstojnì – zdvižené,“ 
dodává s potutelným výrazem v oèích èerstvá absolventka provoznì ekonomické  fakulty 
Èeské zemìdìlské univerzity. 
Jenže náhoda se neskrývá za úspìchy. Hanku vidíte v týdnu tøikrát na tréninku v hale, jednou 
pøi regeneraci v bazénu nebo saunì, jednou až dvakrát v posilovnì. V únoru pøíštího roku ji 
èeká soustøedìní s reprezentací a další z turnajù Euroflorbal Tour. „Velmi oceòujeme, že se 
Èeské florbalové unii podaøilo domluvit úèast Èeské republiky na Euroflorbal Touru. V 
každém zápase s dobrými soupeøi totiž získáváme hodnì tolik potøebných zkušeností.“ 

Marie Kurková
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Sociální politika

Nová pravidla poskytování rodièovského pøíspìvku

Pøijetím zákona è. 261/2007 Sb. o stabilizaci veøejných rozpoètù dochází 
od 1. ledna 2007 ke zmìnám podmínek nároku dávek poskytovaných podle 
zákona è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 
Aèkoliv dochází ke zmìnám u sedmi dávek, zamìøíme se na rodièovský pøí-
spìvek. U této dávky se totiž zásadním zpùsobem mìní pravidla.

Kdo má nárok na rodièovský pøíspìvek?

Nárok na rodièovský pøíspìvek má rodiè (žena i muž), který po celý kalendáøní mìsíc 
osobnì celodennì a øádnì peèuje alespoò o jedno dítì do 4 let vìku. Pokud je dítì dlouho-
dobì zdravotnì postižené nebo dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené (dále jen DZP a DTZP) 
vzniká nárok do 7 let vìku. Podmínka osobní celodenní péèe se považuje za splnìnou, jestliže 
rodiè v dobì, kdy je výdìleènì èinný, pøípadnì je žákem nebo studentem, zajistil péèi 
o dítì jinou zletilou osobou. Zároveò zákon povoluje návštìvu jeslí, mateøské 
školky nebo jiného obdobného zaøízení v pøípustném rozsahu.

Dobu, po kterou chcete pobírat pøíspìvek, nelze mìnit

Nárok na rodièovský pøíspìvek se pøiznává od 1. 1. 2008 vždy na nejmladší dítì v rodinì
s výjimkou dìtí DZP a DTZP. Zákon rozlišuje tøi výmìry rodièovského pøíspìvku s tìmito 
pevnými mìsíèními èástkami: 

}  zvýšená výmìra (do 2 let vìku dítìte)   11 400 Kè

} základní výmìra (do 3 let, pøíp. 7 let vìku)   7600 Kè

} snížená výmìra (do 4 let vìku dítìte)        3800 Kè

V pøípadì dìtí DZP, DTZP zùstává doba nároku na rodièovský pøíspìvek nezmìnìna, a to 
do 7 let vìku dítìte. V tomto pøípadì bude po celých 7 let vyplácena základní výmìra 
rodièovského pøíspìvku, tedy 7600 Kè mìsíènì. 
Volbu doby pobírání a tomu odpovídající výmìry rodièovského pøíspìvku je 
možné uskuteènit pouze jednou a nelze ji mìnit. Volbu nároku je oprávnìn provést 
rodiè, který uplatnil nárok na rodièovský pøíspìvek (podáním žádosti na pøedepsaném 
tiskopisu MPSV) a v dobì volby má na rodièovský pøíspìvek nárok. 

Možnost volby èerpání rodièovského pøíspìvku ve zvýšené a základní výmìøe je omezena 
pøedchozím pobíráním dávek, jako je penìžitá pomoc v mateøství, penìžitá pomoc z dùvodu 
porodu nebo pøevzetí dítìte (dále PPM), nebo nemocenské dávky z dùvodu porodu. Dále je 
tøeba dodržet lhùtu pro podání žádosti o volbu nároku.

Výmìry 

I. Zvýšenou výmìru do 2 let vìku dítìte mùže zvolit pouze rodiè, kterému vznikl nárok na 
dávky PPM ve výši alespoò 380 Kè za kalendáøní den a tuto volbu provedl nejpozdìji do 
konce kalendáøního mìsíce po mìsíci, v nìmž dítì dosáhlo 22 týdnù. Do 
provedení volby nároku náleží rodièovský pøíspìvek v základní výmìøe 7600 Kè mìsíènì.

II. Volbu základní výmìry rodièovského pøíspìvku do 3 let vìku dítìte je oprávnìn 
provést rodiè, kterému vznikl nárok na penìžitou pomoc v mateøství nebo 
nemocenské dávky v souvislosti s porodem dítìte. Volbu je tøeba provést do konce 
kalendáøního mìsíce, ve kterém dítì, zakládající nárok na rodièovský pøíspìvek, 
dosáhlo 21. mìsíce života.

III.Volba snížené výmìry rodièovského pøíspìvku se neprovádí, nýbrž vzniká 
automaticky. Týká se rodièe, který neprovedl volbu èerpání rodièovského pøíspìvku do 2 
nebo 3 let vìku dítìte. Tento režim èerpání rodièovského pøíspìvku mùže využít rodiè 
bez ohledu na to, zda mìl nárok na èerpání penìžité pomoci v mateøství nebo nemocenských 
dávek v souvislosti s porodem.

Jestliže rodiè neuplatní vèas žádost o èerpání rodièovského pøíspìvku do 2 nebo 3 let vìku 
dítìte nebo mu na volbu nevznikne nárok, náleží mu od kalendáøního mìsíce následujícího 
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po mìsíci, v nìmž dítì dosáhlo 21. mìsíce života, rodièovský pøíspìvek ve snížené výmìøe až 
do dovršení vìku 4 let dítìte ve výši 3800 Kè mìsíènì.

Pøíspìvek do 7 let vìku dítìte. Nárok na èerpání rodièovského pøíspìvku v základní 
výmìøe do 7 let vìku dítìte, týkající se dìtí s DZP nebo DTZP, vzniká ode dne zjištìní 
zdravotního postižení nebo zániku nároku na rodièovský pøíspìvek poskytnutého z dùvodu 
péèe o dítì ve zvýšené výmìøe a jestliže rodiè nadále peèuje o dítì, které má nepøíznivý 
zdravotní stav (II. a III. stupeò). Nárok na rodièovský pøíspìvek vyplácený do 7 let vìku 
dítìte náleží ve výši 7 600 Kè, i když dítì posouzené jako DZP èi DTZP není nejmladší 
v rodinì a bez ohledu na to, zda by na nejmladší dítì v rodinì náležel nebo nenáležel 
rodièovský pøíspìvek ve snížené výmìøe. V tomto pøípadì se rodièovský pøíspìvek pøiznává 
s ohledem na dítì zdravotnì postižené.

Rodièovský pøíspìvek a pøíspìvek na péèi

Stejná zùstávají pravidla pro soubìh rodièovského pøíspìvku s pøíspìvkem na péèi 
poskytovaným od 1. 1. 2007 podle zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních službách, podle stupnì 
závislosti I.-IV. od odboru sociální péèe a zdravotnictví. Pokud náleží pøíspìvek na péèi 
na stejné dítì, na které náleží rodièovský pøíspìvek, je rodièovský pøíspìvek krácen na jednu 
polovinu. Rodièovský pøíspìvek musí být však nejménì ve výši rozdílu mezi rodièovským 
pøíspìvkem a pøíspìvkem na péèi.

O rodièovský pøíspìvek musíte znovu žádat!

I rodièe dìtí, které pøed 1. 1. 2008 dosáhly vìku 21 mìsícù, budou žádat o rodi-
èovský pøíspìvek znovu, a to podle výše uvedených kritérií. Nárok na rodièovský pøíspì-
vek vyplácený do 31. 12. 2007 ze zákona automaticky zanikne. To znamená, že o zániku 
nebude rozhodováno a nebude oznamován. Žádost o volbu nároku je zbyteèná, jelikož 
rodiè pro dítì starší 21 mìsícù již nemùže volit variantu.

Jestliže nejmladší dítì v rodinì, zakládající nárok na rodièovský pøíspìvek, dosáhlo 
k 31. 12. 2007 - 21 mìsícù vìku a k 1. 1. 2008 bude mladší 3 let, náleží rodièi rodièovský 
pøíspìvek v základní výmìøe do 3 let vìku dítìte a poté do 4 let vìku dítìte ve snížené 
míøe. Pokud nejmladší dítì v rodinì, zakládající nárok na rodièovský pøíspìvek, dosáhlo 3 let 
vìku pøed 1. 1. 2008, náleží rodièi od tohoto data rodièovský pøíspìvek ve snížené míøe do 4 let 
vìku dítìte.

Výše rodièovského pøíspìvku u rodièù, kterým náleží PPM nebo nemocenské dávky v sou-
vislosti s porodem, se po dobu pobírání tìchto dávek rovná rozdílu mezi rodièovským 
pøíspìvkem a tìmito dávkami.

Chodí vaše dítì do jeslí èi školky?

Novela zákona zpøesòuje také pravidla pro výplatu rodièovského pøíspìvku pøi ná-
vštìvì jeslí èi mateøských škol. Do 3 let vìku dítì mùže navštìvovat kromì jeslí nebo 
jiného obdobného zaøízení i mateøskou školu, a to v rozsahu 5 kalendáøních dní v mìsíci. 
Od 3 let vìku dítì mùže být v zaøízení buï 4 hodiny dennì, nebo 5 kalendáøních dnù 
v mìsíci, a to bez ohledu na délku pobytu v jednotlivých dnech. Dítì školního vìku mùže 
navštìvovat 4 hodiny dennì základní školu speciální.

Podrobné informace o rodièovském pøíspìvku obdrželi dosavadní žadatelé ve formì dopisu,
 a to s formuláøi žádosti o rodièovský pøíspìvek, žádosti o volbu nároku a potvrzení o dávkách  
platnými od 1. 1. 2008. Nové formuláøe žádostí jsou k dispozici také v elektronické podobì 
na stránkách MPSV ÈR ( ). 

 Michaela Žáèková, vedoucí Odboru sociální a státní sociální podpory ÚMÈ Praha 9

Veøejné setkání s obèany k problematice 
plánování sociálních služeb v Praze 9

14. února se na Poliklinice Prosek uskuteènilo veøejné setkání s obèany k problematise 
sociálních služeb na Praze 9.

Na podzim loòského roku byla v devátém pražském obvodu provedena analýza sociálních 
služeb. (Její celý text najdete na www.Praha9.cz.) K mapování potøeb jejich uživatelù 
posloužilo dotazníkové šetøení.„Na základì této analýzy koncipujeme další kroky v oblasti 
plánování sociálních služeb, které budou v souladu s pøáním a potøebami obèanù,“ 
konstatovala na úvod setkání místostarostka MÈ Praha 9 pro sociální oblast mgr. Eva 

www.mpsv.cz
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Gorèíková. Prioritou radnice v oblasti sociálních služeb je pøedevším podpora kvalitních 
sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a služeb pro rodiny s dìtmi. 
Zástupci tìchto tøí skupin také pøi setkání vytvoøili tøi pracovní skupiny,které 
pøipomínkovaly návrhy radnice v jednotlivých oblastech sociálních služeb. Co chybí 
seniorùm a zdravotnì postiženým? 

Pøestože se kvalita a dostupnost sociálních služeb a sociální péèe v Praze 9 neustále zlepšuje,
 v oèích seniorù a zdravotnì postižených jsou stále nìkteré oblasti, v nichž by bylo urèité 
zlepšení žádoucí. Jedná se napøíklad o rozšíøení nabídky rekondièních pobytù, rozšíøení 
a zkvalitnìní úkonù peèovatelské a ošetøovatelské služby. S tím, co plánuje MÈ Praha 9 pro 
tuto skupinu lidí, seznámila na veøejném zasedání vedoucí sociálního odboru Michaela 
Žáèková. Kromì zajištìní nabídky kvalitních a dostupných sociálních služeb chce radnice 
také podporovat podmínkypro klubovou èinnost seniorù a zajistit jejich informovat o mož-
nostech dostupného stravování, o asistenèních a dobrovolnických službách a podobnì.

Co pro rodiny s dìtmi? 

O plánech MÈ Praha 9 pro rodiny s dìtmi hovoøila RNDr. Helena Kvaèková, vedoucí odboru 
školství. Nejvíce dotazù, na které v diskusi odpovídala, se týkalo nedostatku míst v mateø-
ských školách. A právì zajištìní vìtšího poètu míst pro dìti ve školkách, stejnì jako naplòo-
vání koncepce dìtských høiš�, patøí k prioritám radnice.

S èím ještì mùžete poèítat?

„Dalším palèivým problémem jsou nejen pro lidi se zdravotním handicapem, ale i pro ma-
minky s koèárky, bariéry. V souèasné dobì nám lidé zasílají pøipomínky o problematických 
lokalitách. Rovnìž chystáme pochod vozíèkáøù, rodièù s koèárky a k akci se Zpøipojili i ne-
vidomí. Mìl by ukázat, jak to s bariérami v našem obvodu skuteènì je,“ dodala koordinátorka 
projektu komunitního plánování MÈ Praha 9 Vladimíra Vokurková-Košková. Na jaøe se 
uskuteèní také Veletrh sociálních služeb, na nìmž se budou prezentovat instituce tyto služby 
poskytující a lidé se dozvìdí, co všechno mohou v pøípadì potøeby využívat. Veøejné zasedání 
k problematice komunitního plánování bylo jedním z krokù, kterými se radnice „devítky“ 
snaží zapojit veøejnost do svých rozhodovacích procesù. Jasnì tak ukazuje, že názory, nápady 
a potøeby lidí jí nejsou lhostejné. 

 

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Diskuse se vìtšinou týkala tøí problémových okruhù, které by mìly být zahrnuty jako úkoly 
do plánu sociálních služeb. Byla to oblast školství, oblast tìlesnì handicapovaných obèanù 
a oblast péèe o seniory.  

V oblasti školství: 

Prostory pro vìtší dìti, kde by mohly vybít svou energii – napøíklad umožnit vznik 
„pláckù“.

Vytvoøit skatepark pro zaèáteèníky i pokroèilé tøeba v místì bývalého dopravního 
høištì, høištì Zárybská 670 uzpùsobit tak, aby ho mohly plnì využívat i starší dìti,

Nabídnout více možností mládeži ve vìku deset až patnáct let, která by ocenila 
napøíklad aktivity typu horolezecká stìna apodobnì.

Více ekologie pro dìti v MŠ a ZŠ. 

Nastavit podmínky pro investory tak, aby pøi výstavbì bytù pamatovali také na základní 
obèanskou vybavenost, vèetnì stavby mateøských škol. Obnovit zavøené školky.

Více finanènì pøispívat mateøským školkám a základním školám na akce, exkurze, 
výlety.

Více informovat o podmínkách udìlování grantù a zlepšit jejich transparentnost.

Rodièe volají po tom, aby pøi øeditelském volnu ve školách a o prázdninách byl zajištìn 
pro dìti dozor a stravování. Ani uèitelé by nemìli absolvovat školení v dobì vyuèování.

Internetová výuka seniorù v Internetovém centru na Proseku je velmi složitá na pocho-
pení, je tøeba zajistit uèitele, který starším lidem vysvìtlí technické záležitosti jedno-
dušeji a pomaleji. 

Senioøi by rovnìž ocenili, kdyby na kulturní akce mìli nižší  vstupné a uvítali by 
organizované vycházky a fyzicky nenároèné aktivity.

V oblasti handicapovaných obèanù a sociální:

Zapojit jednotlivá sdružení zdravotnì postižených do mapování bezbariérovosti v Pra-
ze 9.

} Zajistit bezbariérovost Polikliniky Prosek.
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} Rozšíøit kapacitu stacionáøe pro dìti.

} Chybí respitní péèe pro mentálnì handicapované nebo lidi s kombinovaným 
zdravotním postižením, péèe pro nemocné Alzheimerovou chorobou.

} Více podporovat služby, které mají celopražskou pùsobnost. 

} Poskytovat individuální služby v terénu nebo podporovat organizace, které je zajiš�ují, 
jako je Raná péèe Praha, Tamtam apod.

} Senioøi by ocenili možnost levného stravování a cvièení pro starší.

Den sociálních služeb v Praze 9

Koncem kvìtna se v Parku 
Podviní spolu se Dnem 
dìtí a Dnem zdraví usku-
teènil také Den sociálních 
služeb v Praze 9. 
Bylo to poprvé, ale rádi by-
chom v organizování této 
akce nadále pokraèovali 
a zdokonalovali její podo-
bu. Naším cílem je pøiblížit 
sociální služby nejen jejich 
klientùm, ale také široké 
veøejnosti, a zvýšit tak je-
jich prestiž ve spoleènosti. 
Velice si vážíme užiteèné a 
mnohdy nelehké práce 
všech organizací, které se 
zúèastnily této akce a rádi 
bychom s nimi nadále spo-
lupracovali. A� už formou 
tìchto prezentaèních akti-

vit, nabídkou možnosti publikování èlánkù o organizacích a jejich aktivitách v mìsíèníku De-
vítka, který vydává naše mìstská èást, nebo na internetových stránkách Prahy 9. Nadále bu-
deme rádi pøedávat informace o organizacích našim klientùm. 

A které organizace se Dne sociálních služeb zúèastnily? 

l Pražská organizace vozíèkáøù 
l Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
l Èlovìk v tísni, o. p. s. 
l Fokus Praha 
l Tyfloservis, o. p. s. 
l MCSSP - Poradna pro manželství a mezilidské vztahy, Triangl 
l Asistence, o. s. 
l Èeská komora tlumoèníkù znakového jazyka 
l LATA, o. s. 
l Ruka pro život 
l Zajíèek na koni 
l Oblastní spolek ÈÈK, Praha 9 
l Raná péèe Praha 

Dìkujeme všem a pøejeme hodnì sil pro další práci.

(Vladimíra Vokurková - Košková, vedoucí oddìlení sociální prevence a koordinátorka komu-
nitního plánování MÈ Praha 9)

Dìti se bavily na nejrùznìjších atrakcích, dospìlí mìli možnost 
dozvìdìt se o problematice zdraví a o sociálních službách 
poskytovaných Mìstskou èástí Praha 9
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Grantové øízení 

Mìstská èást Praha 9 vyhlásila grantové øízení v sociální oblasti na rok 2008 na podporu 
tìchto sociálních služeb:
1.  peèovatelská služba
2.  nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež

3.  odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (vy-
jma obèanských poraden)

4.  sociálnì aktivizaèní služby pro osoby se zdravotním postiženíma seniory

Žádosti je možné podávat poštou nebo osobnì do 28. kvìtna 2008 do 18.00 hodin do 
podatelny Úøadu mìstské èásti Praha 9, Sokolovská 324/14.
Formuláøe žádostí je možné vyzvednout na informacích úøadu nebo na internetových 
stránkách.mìstské èásti.
Kontaktní osoba: Vlaïka Vokurková, tel.: 283 091 429, 

Nadìje na Nový život

Je tu nová nadìje pro lidi trpící niternými ranami, návyky a závislostmi. Nový pro-
gram zvaný Nový život si klade za cíl pomoci lidem dostat se ze svých potíží s pomocí 
dalších lidí, jež se ocitli ve stejné situaci.
Nový život je program, který vznikl ve Spojených státech (Celebrate Recovery) a rozší-
øil se do celého svìta. Pomohl již tisícùm lidí pøekonat neblahé zážitky z vlastní minu-
losti a hledìt do budoucnosti s nadìjí a jistotou. Nyní se tento program poprvé objevu-
je v Praze.
Program povede Bc. Carol Lillardová (Bc. v oblasti sociální péèe). Jejím pøáním je 
pomoci co nejvìtšímu poètu lidí získat znovu svobodu v oblastech, které jim brání žít 
plnohodnotným životem. Program je urèen lidem, kteøí se potýkají se závislostí, 
citovým zranìním, následky rozvodu a dalšími situacemi, které jim nedovolují svo-
bodnì žít.
Nový život zahajuje èinnost ve spoleèenském støedisku Vysoèanská Life Center v úte-
rý 18. listopadu v 18.30. Je otevøen pro každého. Srdeènì vás zveme na toto úvodní 
setkání.
Zkušenosti získané v Novém životì dokážou vrátit radost z návratu do života.

Klub Harfica

Zaèala škola, kroužky, akce a aktivit. Jenže vám se nechce pravidelnì chodit do hu-
debky nebo na fotbal? Ale ani nechcete sedìt doma? Rádi byste se sešli s kamarády, 
jen tak si popovídali, zahráli si pinèes, dali si èaj, podívali se na film? Nelamte si hlavu 
nad otázkou „Kde?“ a pøijïte do klubu Harfica.
Proto jsme ho zøídili. Pro vás, kteøí se nechcete nijak organizovat a jen si nìkam zajít.

Co vás èeká?

Programy v klubu se domlouvají na základì nabídky, poptávky a zájmu klientù. Orga-
nizujeme i rùzné besedy na rozlièná témata, napøíklad drogy, bezpeèný sex, vizá-
žistika, nutná obrana, sebeobrana, dívèí skupina, volba povolání.Je zde možné získat 
rady a kontakty na rùzné organizace, ale i najít na nástìnkách tøeba programy kin 
nebo informace, co se kde kolem nás dìje. 
V tomto školním roce pro vás v klubu chystáme kursy tance, hudebku – kytaru a zpìv, 
otevøena je posilovna, k dispozici máte poèítaèe. Využívat lze i náš fotbálek, kuleèník, 
šipky, velké množství deskových her, zahradu a kuchyòku. Nebo si tady mùžete také 
domluvit douèování, pøijít zpracovat referát do školy. Veškeré aktivity u nás jsou 
zdarma. Jen je tøeba dodržovat stanovená pravidla, se kterými jsou návštìvníci klubu 
pøi první návštìvì seznámeni.
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Kdy je otevøeno?

Klub Harfica je otevøen v Úterý až pátek od 15 do 19, popøípadì 21 hodin, douèování 
probíhá po domluvì od 14 do 16 hodin. Rozvrh je vyvìšen v klubu a najdete ho také 
na internetu MÈ Praha 9 – Harfica (www.praha9.cz), popø. volejte na telefonní èísla 
283 091 423, 723 520 415. 
Program je rozdìlen na hodiny pro menší a vìtší dìti. Klub je volnì pøístupný všem 
dìtem MÈ Prahy 9. Tak neseïte doma a pøijïte mezi nás. Klub Harfica se nachází 
na Proseku v ulici Harrachovská 422/2, v objektu støediska sociální péèe. Na setkání 
s vámi se tìší Katka (šéfová), Bárt, Martina, Jolana, Petra a další kamarádi. 

Text: keh

Letní tábor sociálního odboru ÚMÈ Praha 9

Nabízíme vám tábor v kraji Jana Žižky, tedy v jižních Èechách, v lese, pár metrù 
od bøehù øeky Lužnice. Vypravíme se s dìtmi na místa dávných bojù husitských vojsk 
a pokusíme se rozluštit jejich poselství. Možná najdeme i poklad. Vydáme se také 
na øeku a vyzkoušíme si jízdu na koních v nedalekém høebèínì. Tábor se koná 
ve dnech 12. – 19. 7. ve Skalici u Sobìslavi a je urèen dìtem ve vìku 8 až 15 let.
Pøihlášku je možné vyzvednout u vaší sociální pracovnice nebo pøímo u vedoucí klubu 
Harfica, který tábor poøádá. Poèet míst je omezen (32 dìtí), pøihlášky musí být 
odevzdány do konce kvìtna. Podmínky k pøijetí jsou dvì - bydlištì v Praze 9 a kladné 
vyjádøení pracovnice OSaSSP (sociálního odboru) k pøihlášce. Celý tábor stojí 
pouhých 500 Kè, proto je nabízen pøedevším sociálnì slabým rodinám naší mìstské 
èásti. 

(Kateøina Ehlenová)
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Zdravotnictví

Lékaøská služba první pomoci zatím zachována

O koordinaci lékaøské služby první pomoci v Praze se hovoøí již nìkolik let, protože je 
zbyteènì rozsáhlá. Nikdy však nebyla nastavena jasná pravidla a pohotovost v jednotlivých 
pražských obvodech pracovala podle rùzných kritérií a nemìla jednotný ráz. Od zaèátku 
letošního roku lékaøskou službu první pomoci zajiš�ují jednotlivé fakultní nemocnice. To 
konkrétnì znamená, že z rozpoètu Magistrátu hl. mìsta Prahy nejde na chod pohotovostí 
v jednotlivých mìstských èástech ani koruna. Protože však toto rozhodnutí padlo na praž-
ském magistrátu až koncem prosince a dosud nebylo zøejmé, jak a v jaké kvalitì bude Fakultní 
nemocnice Bulovka tuto službu poskytovat i pro obyvatele „devítky“, rozhodla radnice MÈ 
Praha 9, že ze svého rozpoètu vyèlení 2 800 000 korun na zachování LSPP na Poliklinice 
Prosek.
Dlužno dodat, že tento krok udìlala jako jedna z mála mìstských èástí. To, zda pohotovost 
na Proseku je skuteènì efektivní a úèelná, bude vyhodnoceno v pololetí. V té dobì už bude 
možné øíci, jak se na jejím fungování podepsala zmìna v koncepci organizace pohotovostních 
služeb v Praze i zavedení regulaèních poplatkù ve zdravotnictví. A hovoøíme-li o zdravotnictví 
a rozpoètu „devítky“, je tøeba pøipomenout, že rozšiøování a zkvalitòování zdravotnických 
služeb je pro radnici prioritou. I proto vyèlenila také finanèní prostøedky na projektovou 
dokumentaci k Poliklinice Prosek, bez níž není možné vydat územní øízení pro rozšíøení 
stávajících prostor tohoto zaøízení.

Moderní rentgenové centrum na Proseku

15.1.2008 se na Poliklinice Prosek konalo slavnostní otevøení zmodernizovaného rentge-
nového centra, které tak bude pacientùm nabízet rychlejší a kvalitnìjší služby. Dvì rentgeno-
vá pracovištì byla  vybavena novým zaøízením pro nepøímou digitalizaci, což znamená, že 
lékaø má snímek okamžitì k dispozici na svém poèítaèi. Odpadá nepøíjemná práce v temné 
komoøe, pacient nemusí èekat, až mu laborant po vyvolání sdìlí, zda je snímek pro stanovení 
diagnózy vùbec použitelný, a hlavnì  obraz lze rùznì upravovat, což dovoluje získat daleko 
dokonalejší a pøesnìjší diagnózu než tomu bylo u analogových obrázkù. 
Investice za 3,5 milionu korun se mohla uskuteènit díky tomu, že prosecká poliklinika je 
zisková i pøesto, že je v souèasnosti pøíspìvkovou organizací, jejímž zøizovatelem je MÈ Praha 
9. V letošním roce by se její status mìl zmìnit na obchodní spoleènost, což by mìlo vést 
k dalšímu zkvalitòování poskytovaných služeb. 
Slavnostního aktu se zúèastnili starosta MÈ Praha 9 Ing. Jan Jarolím a místostarostka pro 
oblast zdravotnictví Mgr. Eva Gorèíková. 

Clinicum, a. s. - vysoèanská poliklinika

Provozování nemocnice s poliklinikou 
ve Vysoèanech pøevzala v roce 1996 spoleè-
nost Clinicum, a. s. Zajiš�uje široké spekt-
rum zdravotní péèe pøedevším pro obyva-
tele Prahy 9 a Prahy 14, což pøedstavuje 
spádovou oblast pro 140 tisíc lidí. 

Co všechno v Clinicu najdete? 

Základní ambulantní vyšetøovací provozy 
jako je praktické lékaøství, interna, chirur-
gie, ortopedie, urologie a další nadstavbové 
obory. Rovnìž zde bylo vybudováno Cent-

"Kmotrové" nového gastroenerologikého 
centra, druhý zprava starosta 
MÈ Praha 9 Jan Jarolím,
tøetí zprava MUDr. Peter Benko
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rum léèby pohybového aparátu a Centrum léèebné 
preventivní rehabilitace. Clinicum disponuje lùžko-
vými oddìleními interním a chirurgickým s jednot-
kami intenzivní péèe a pìtilùžkovým oddìlením ARO, 
provozuje 60 lùžek centra následné péèe,k dispozici je 
hematologie, OKB, radiodiagnostika a oddìlení nu-
kleární medicíny. 
Krátkodobé plány poèítají s otevøením endokrinolo-
gického centra, rentgenu s CT, novými chirurgickými 
sály a novým oddìlením ARO.

9. dubna probìhla v pøízemí nemocnice malá slavnost 
- bylo tu otevøeno nové gastroeterologické centrum, 
které povede MUDr. Peter Benko.
K vyšetøení se pacienti objednávají osobnì nebo tele-
fonicky na è. tel. 266 006 169 nebo  266 006 330, a to 
na základì doporuèení praktického lékaøe nebo od-
borného lékaøe jiného zamìøení. Akutní vyšetøení se 
provádìjí pøednostnì.
Gastroenterologická ambulance provádí vyšetøení 
a léèbu pacientù s onemocnìním zažívacího traktu. 
Naše pracovištì je zaøazeno do Národního programu 
prevence kolorektálního karcinomu (prevence nádo-
rù tlustého støeva).

Vyšetøovacími metodami jsou gastroskopie a kolono-skopie provádìné ohebnými sondami s 
pøenosem obrazu na TV monitor, dále rektoskopie (vyšetøení koneèníku), anoskopie 
(vyšetøení análního kanálu) a necílená jaterní biopsie, pøi níž se provádí odbìr malého vzorku 
jaterní tkánì tenkou jehlou k podrobnému mikroskopickému vyšetøení jaterní tkánì.

Dny zdraví v Praze 9

Cílem Dnù zdraví je propagace zdravého životního stylu a pøedcházení rizikovým faktorùm 
nejèastìjších onemocnìní, pøípadnì vèasný záchyt poèínajících chorob.
Akce jsou pøizpùsobovány místním podmínkám. Základem je vždy „stánek“ ,který slouží jako 
základna pro dvì zdravotní sestry, které provádìjí mìøení a následnì výsledky orientaènì 
interpretují, klientùm poskytnou krátké poradenství a v pøípadì potøeby je nasmìrují k od-
borníkovi. Propagaci a organizaèní pomoc na místì zajiš�ují hostesky. Akce je urèena pro po-
jištìnce VZP. Na místì bude probíhat napø.: 

4 mìøení hladiny cholesterolu v krvi

4 mìøení hladiny cukru v krvi

4 mìøení CO ve vydechovaném vzduchu (kuøáci a lidé vystaveni pasivnímu kouøení)

4 Fagerströmùv test nikotinové závislosti (kuøáci)

4 výpoèet BMI (Body Mass Index)

Dny zdraví se v Praze 9 uskuteènily 1. øíjna 2008 na Poliklinice Prosek a 2. øíjna 2008 v okolí 
metra Vysoèanská.Na 150 obèanù využilo této dvoudenní akce na poliklinice Prosek a druhý 
den u metra Vysoèanská si lidé nechali zmìøit hladinu cholesterolu v krvi, hladinu cukru, 
krevní tlak…
Dny zdraví uspoøádala MÈ Praha 9 ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojiš�ovnou a v je-
jich dlouholeté tradici chce i nadále pokraèovat.

Gastroenterologické pracovištì
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Životní prostøedí

Na ochranu životního prostøedí
o pùl milionu více

Nejvìtší investièní akcí MÈ Praha 9 pro letošní rok je obnova Parku Pøátelství na Proseku. Její 
první etapa bude dokonèena do léta. V souèasné dobì se tento projekt realizuje. V celém 
devátém pražském obvodu bude na obnovu a udržení zelenì a ochranu životního prostøedí 
vydáno 49 152 900 korun. V této èástce jsou kromì nákladù na likvidaci èerných skládek, kdy 
se nepodaøí urèit pùvodce, zahrnuty také prostøedky na rekonstrukce a dovybavení dìtských 
høiš�, na poøízení lavièek, oplocení, oznaèení cyklostezek, opravy cest a propadlých chodníkù. 
Konkrétnì se poèítá napøíklad s úpravou komunikací U školièky v Èihákovì ulici, rekonst-
rukcí chodníkù na sídlištích Prosek a Støížkov. „Na ochranu životního prostøedí letos dáváme 
v porovnání s rokem 2007 o pùl milionu korun více,“ øíká místostarosta MÈ Praha 9 Zdenìk 
Davídek. „Zároveò však chceme, aby se ochrana životního prostøedí a èistota v ulicích staly 
vìcí  každého obyvatele. Na jaøe proto kromì jiného pøipravujeme spuštìní rychlého  infor-
maèního systému, jehož prostøednictvím by nás mìli lidé informovat o nepoøádku Praze 9. 
Staèí, když nelichotivá zákoutí vyfotografují a formou MMS nebo e-mailem pošlou na adresu 
radnice.“

Poøádek na veøejných prostranstvích

Poøádek na veøejných prostranstvích „devítky“ pravidelnì kontrolují dva zamìstnanci kon-
trolního oddìlení radnice. Zamìøují se pøevážnì na pozemky, které nejsou v majetku èi správì 
mìstské èásti. Objeví-li – struènì øeèeno – binec, vyzývají majitele pozemku ke zjednání 
nápravy. V minulosti se zasílaly tøi výzvy, doba vyøízení každé z nich byla jeden mìsíc. Teprve 
pak se vìc pøedala na odbor životního prostøedí a dopravy a to zahájilo správní øízení. To zna-
menalo, že od prvního upozornìní do vydání rozhodnutí ubìhlo zhruba pìt mìsícù.
Dnes je, v pøípadì neplnìní, správní øízení zahájeno po první výzvì. Pøesto se jedná o dobu 
dvou až tøí mìsícù. Od øíjna 2007 (kdy bylo kontrolní oddìlení pøeøazeno pod OŽPD a poèet 
jeho pracovníkù se snížil ze tøí na dva), do konce ledna 2008 odtud vyšlo 47 výzev majitelùm  
pozemkù, na nichž se nacházel nepoøádek, èerné skládky nebo nebyla udržována zeleò. 
Dlužno dodat, že vìtšina pozemkù byla na základì toho uklizena. K úklidu využívá kontrolní 
oddìlení také odsouzené k obecnì prospìšným pracím. Za minulý rok se s jejich pomocí 
odvezlo 360 m3 odpadu, což pøedstavuje 41 velkoobjemových kontejnerù v celkovém nákladu 
146 tisíc korun.
Zajímá vás, kdo zodpovídá za úklid rozházených a rozfoukaných odpadkù na cestách a zele-
ných plochách? Zahradnické firmy. Jejich èinnost øídí správce zelenì. Je však spravedlivé 
zdùraznit, že zahradníci pouze øeší následek problematických odpadù u sbìrných nádob, 
a ještì k tomu „za hubièku“. Cena úklidu pochází z ceníku z roku 1997 a je stanovena na 950 
Kè/ha. Je v ní zahrnuto vše – sbìr, odvoz i uložení na skládku. Cena za uložení a odvoz je okolo 
1000 Kè za tunu vèetnì DPH. Za rok se na plochách nasbírá 1150 m3 odpadu, váhovì se toto 
množství pohybuje okolo 800 tun smìsného komunálního odpadu. Jednoduchým výpoètem 
pak vychází, že když firmy sbìr odpadu nedotují z jiné èinnosti, mohou zamìstnat na sbìr 
a shromažïování odpadu jednoho èlovìka na 100 ha. I to byl dùvod, proè MÈ Praha 9 uvolnila 
na úklid chodníkù v letošním roce èástku 400 tisíc korun.
I paragrafy o poøádku jsou klikaté. Možná si øíkáte, že místo urèování toho, kdo nepoøádek 
u popelnic uklidí a hledání finanèních prostøedkù na úklid by bylo nejúèinnìjší klepnout pøes 
prsty ty, kteøí ho dìlají. Po vleklém legislativním vývoji je však v souèasné dobì možné posti-
hnout pouze pøeplòování popelnic podle § 29 zákona 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, 
ale nelze  postihnout nepoøádek u popelnic. To bude možné až ve chvíli, kdy bude jasnì 
definované stanovištì sbìrných nádob. V praxi to znamená, že MÈ Praha 9 obdržela soupis 
všech nájemcù popelnic na Praze 9 a do konce bøezna jim poslala upozornìní, aby nádoby 
umístili v souladu s vyhláškou è. 5/2007 Sb., o odpadech. Ta øíká, že nádoby na smìsný odpad 
musí být umístìny v nemovitosti, nebo pro nì bude nutné vybudovat kontejnerové stání tak, 
aby byl znemožnìn pøístup tøetí osoby. Ve výjimeèných pøípadech pro nì bude urèeno žlutým 
vodorovným znaèením místo a vymìøen poplatek za zvláštní užívání komunikace.
Na úseku samosprávy zùstávají problematické kontejnery na separovaný odpad, kde se 
hlavní mìsto Praha dostává do obtížné situace. Na jednu stranu jsou obyvatelé povinni tøídit 
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odpad, na druhou stranu mìsto neuvolnilo v souèasné dobì dostatek financí, aby nárùst toho-
to sbìru po technické stránce zvládlo v dostateèném rozsahu. Podle nejnovìjších informací 
finanèní prostøedky na navyšování odvozu tøídìného odpadu budou, ale omezené.
Loni dostala mìstská èást Praha 9 pøidìleno 343 kontejnerù na velkoobjemový odpad. I pøes 
tento poèet se znaèné množství odpadu válelo kolem nich. „Pøi dvou po sobì následujících 
úklidech jsme nechali tento nepoøádek odvézt. Celkem to bylo zhruba 40 tun odpadu a radnici 
to stálo 40 tisíc korun. Jenže tento úklid se stal ve svém dùsledku problematický, protože byl 
pro obèany signálem k ještì vìtšímu nepoøádku,“ øíká Zdenìk Davídek a dodává, že pro letošní 
rok bylo z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù pøidìleno mìstské èásti Praha 9 na první 
ètvrtletí jen 37 kontejnerù, což je necelá polovina toho, co v loòském roce. „Samozøejmì se 
snažíme zajistit dostateèné množství financí na velkoobjemový a tøídìný odpad, protože se dá 
pøedpokládat, že velkoobjemový odpad do budoucna poroste. Z druhé strany však budeme 
také obyvatele v problematických ulicích jako je Vysoèanská, Jablonecká, Ctìnická, Mìšická 
a stanice Nový Prosek dùraznì upozoròovat na možnost finanèního postihu, jestliže budou 
pøeplòovat popelnice. Po jedné výzvì bude následovat správní øízení, a to i v pøípadì, že 
pøeplnìna bude pouze jedna popelnice.“ .

Co nejvíce hyzdí Prahu 9

} Sbìrné nádoby na smìsný odpad. Jsou buï pøeplòované, nebo lidé ukládají odpad 
pouze do jedné z nich a ostatní nádoby zùstávají prázdné. Ke zhoršení situace 
pøispívají i bezdomovci, kteøí èást obsahu kontejneru vyndají, rozhrabou a zpátky už 
nevrátí. Vítr pak vìci z nezavøených kontejnerù a odpadky vysypané nebo odložené 
v roztrhaných igelitových taškách vedle nich rozfoukává po okolí. Dìje se to hlavnì 
na Proseku

} Sbìrné nádoby na tøídìný odpad. Od zavedení organizovaného sbìru tøídìného 
odpadu jeho množství neustále narùstá. Na rozdíl od smìsného odpadu nakládání 
s ním plnì hradí hlavní mìsto Praha. I když je velké množství tìchto nádob pøe-
plòováno, odbor životního prostøedí a dopravy mìstské èásti Praha 9 nemùže od záøí 
minulého roku situaci nijak ovlivnit.

Dùvodem jsou zkrácené finanèní prostøedky OOP MHMP. . Lokální, náhodné a nárazové 
zneèištìní ploch. Patøí sem hlavnì odhazování obalù z rychlého obèerstvení, odpady po 
èinnosti bezdomovcù (spaní a zbytky po tøídìní „koøisti“), problematické chování nìkterých 
etnik (napø. nádraží Libeò), firemní odpady odkládané na odlehlých místech, úlet lehkého 
materiálu ze staveb atd. Zvláštním typem zneèištìní je pak odložený odpad v místech 
pravidelného sbìru velkoobjemového odpadu. .
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Den Zemì

Mìstská èást Praha 9 ve spolu-
práci s Magistrátem hl. m. Prahy, 
k. a. Køiš�ál, Èeskou inspekcí 
životního prostøedí, minister-
stvem životního prostøedí a Èes-
kým hydrometeorologickým 
ústavem pøipravila ètvrtý roèník 
oslav Dne Zemì.
Den Zemì se uskuteènil 22. dub-
na. Byl urèen pro žáky druhého 
stupnì základních škol a stu-
denty støedních škol z regionu 
Prahy 9.

Pro pøihlášené tøídy byla pøipra-
vena tøi zastavení v rámci pro-
cházkové trasy „Po Vysoèa-
nech“.
Souèástí byl interaktivní test 
z ekologie a ochrany pøírody. 
Trasa a stanovištì byly vybírány 
tak, aby byly pøedstaveny kon-
krétní ekologické problémy vel-
kých mìst. Souèasnì se žáci se-
známili i s možnými východisky 
k jejich øešení.
Oblasti a témata, se kterými se 
žáci  setkali:
Ovzduší – dopady nárùstu au-
tomobilové dopravy na kvalitu 
ovzduší. Vývoj množství zneèiš-
�ujících látek v ovzduší – ukázka 
mìøící jednotky ÈHMÚ. Nové 
strategie v øešení mìstské dopra-
vy.
Pøíroda – pøírodovìdná „bojov-
ka“ v zeleném pásmu Prahy 9. 
Stromy v Praze, jejich ochrana 
a obnova.
Voda – voda ve mìstì. Rokytka. 
Jakou vodu piješ?
Odpady – tøídìní a nakládání 
s odpady

Dopravní høištì

Nové dìtské dopravní høištì pøiléhající ke spor-
tovnímu centru Základní školy Litvínovská 500 
se 15. dubna otevøelo pro veøejnost. Malou slav-
ností bylo pøestøižení pásky starostou MÈ Praha 
9, Janem Jarolímem, zpìvaèkou Ivetou Barto-
šovou a námìstkem primátora Hl. mìsta Prahy 
Rudolfem Blažkem.
Žáci základních škol i pøedškoláci si v jeho areá-
lu budou moci v pozici motorizovaných úèast-
níkù silnièního provozu i chodcù trénovat 
zvládnutí tøí základních dopravních situací - 
køižovatky øízené semafory, neøízené køižovatky 
a kruhového objezdu. Dopravní výuku budou 
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zajiš�ovat strážníci Mìstské policie hlavního 
mìsta Prahy. Zájemci o dopravní výuku si mo-
hou v areálu vypùjèit jak tøíkolky, tak i malá, 
støední a velká kola. Školáci mají možnost do-
plnit si praktické zkušenosti „z terénu“ teo-
retickými poznatky o pravidlech silnièního pro-
vozu v uèebnì pro patnáct žákù v hlavní budo-
vì, kde jsou k dispozici poèítaèe s výukovými 
programy, promítací zaøízení,i mapy. Výuku 
na dopravním høišti, která je rozdìlena na teo-
retickou èást a na ni navazující praktickou èást, 
budou zajiš�ovat strážníci mìstské policie. 
Dùraz pøitom budou klást zejména na po-
vinnosti chodce a cyklisty v silnièním provozu. 
Dìti ze základních škol absolvují dopravní vý-
chovu v rámci výuky ve 4. a 5. roèníku. „Náplní 
dìtského dopravního høištì bude výuka do-
pravní výchovy a poskytování první pomoci pro 
spádové základní školy v souladu s tématickým 
plánem Ministerstva dopravy ÈR i poradenská 
a informaèní èinnost v oblasti dopravní výcho-
vy a BESIP pro širokou veøejnost,“ doplnil 
první námìstek pražského primátora Rudolf 
Blažek, do jehož kompetence bezpeènost v 
metropoli spadá.

Nechybí ani èerpací stanice Mìstská èást 
Praha 9 vybudovala dìtské dopravní høištì 
na Proseku se zázemím poèítaèové uèebny 
a bezbariérového sociálního zaøízení. 
„Dopravní høištì, které stálo témìø 18 mili-
onù korun a bylo spolufinancováno z fon-
dù EU, rozpoètu Magistrátu hlavního mìs-
ta Prahy a rozpoètu mìstské èásti Praha 9, 
patøí k nejmodernìjším v republice. Je vy-
baveno na špièkové úrovni jak po stránce 
výukové, tak i pokud jde o vozový park. 
A jako jediné v republice se mùže pochlubit 
vlastní èerpací stanicí,“ øekl starosta MÈ 
Praha 9 Jan Jarolím a dodal: „Díky tomu, 
že jsou na nìm také dva dìtské koutky 
s prolézaèkami, mohou ho využívat nejen 
pøedškoláci a školáci, ale i maminky s ma-
lými dìtmi. Høištì tak rozšiøuje nabídku 
volnoèasových aktivit pro obyvatele Proseka, což mì osobnì velmi tìší.“ Vedení MÈ Praha 9 
nabízí možnost jeho využití i dìtmi ze základních a mateøských škol okolních mìstských èástí, 
které dopravní 
høištì nemají .  
Jedná se o mìst-
ské èásti Praha 
18, 19 a pøípadnì 
i 14, pro které je 
høištì dobøe do-
pravnì dostup-
né. 

Starosta 
Jan Jarolím 

projel celou tra� 
na elektrické 

ètyøkolce 
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Pro veøejnost bude dopravní høištì otevøeno:

Duben, kvìten, záøí, øíjen: pondìlí až pátek 13 – 18 hodin
Èerven, èervenec, srpen: pondìlí až pátek 10 – 19 hodin

Vstupné je jednorázové a èiní:

10 Kè za dítì od 3 do 18 let
10 Kè za dospìlého od 18 do 80 let
10 Kè za dospìlého a jedno dítì (3 až 18 let) a 10 Kè za každé další dítì

Pùjèovné za hodinu èiní:
20 Kè za pùjèení kola vèetnì ochranných pomùcek
30 Kè za pùjèení elektrického vozítka

Park Pøátelství na Proseku v novém

„Jsem rád, že se nám podaøilo dotáhnout 
do konce nákladnou obnovu Parku Pøátel-
ství, který se tak stává pøíjemnou pìší spoj-
nicí na Proseku, oázou zelenì uprostøed 
sídlištì a vìøím, že i místem pro volno-
èasové aktivity. Po vzoru Parku Podviní 
bychom chtìli z Parku Pøátelství vytvoøit 
prostor, ve kterém se budou konat také 
kulturní akce,“ øíká starosta radnice Prahy 
9 Jan Jarolím.
Revitalizace parku stála bezmála 40 mili-
onù korun. Polovina z nich je z fondù Ev-
ropské unie, témìø pìt milionù z rozpoètu 
Mìstské èásti Praha 9 a zbytek od hlavního 
mìsta Prahy. Na dokonèení celého projek-
tu získala „devítka“ dotaci pražského ma-

gistrátu 19,5 mil. Kè. „Za to patøí velké podìkování primátorovi Pavlu Bémovi, protože tak 
mùžeme obnovu Parku Pøátelství dotáhnout do zdárného konce realizací tøetí etapy. V ní by 
mìla v parku vzniknout ještì dìtská høištì,“ konstatuje starosta a dodává: „Jsem pøesvìdèen, 
že Pak Pøátelství je dobrým dùkazem i toho, jak na radnici funguje týmová spolupráce a jak 
dùležitá je kombinace zkušeností dlouholetých èlenù vedení a podnìtù, které s sebou 
pøinášejí mladí radní.“ 
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Když to v parku žije…
Nedìlní odpoledne v proseckém parku se opravdu vydaøilo. Svou bubenickou show pøedvedl 
Marimba club, nejmenší dìti nadchla pøítomnost zpìvaèky Dády Patrasové, pøi jejíž hitpará-
dì nechybìla ani oblíbená Julinka a Kosáci. Obdiv sklidil také Václav Strasser se svými duho-

vými bublinami, z nichž nìkteré byly tak velké, že jste 
se do nich mohli „schovat“. Po celé odpoledne pak hry 
a soutìže pro celou rodinu pøipravovalo sdružení SAM 
a spol. Dìti lovily z proseckých vodoteèí ryby (umìlo-
hmotné), vyrábìly si papírové klobouky, pøetahovaly 
se na gumì… zkrátka, nikdo se nenudil.
Zlatým høebem dne byl veèerní koncert vážné hudby. 
Pod zamraèenou oblohou se nesly tóny skladeb Vival-
diho, Bacha, Chopina, Handla v podání mladého kla-
vírního virtuosa Martina Kasíka a skvìlého Orchestru 
Quattro. 
A v pùl deváté veèer se koneènì na nebi objevily tisíce 
hvìzd – z velkolepého ohòostroje.

Text  Marie Kurková

Zelená perla na Proseku

V sevøení ulic Vysoèanská, Jiøetínská, Ja-
blonecká a Prosecká se v nadmoøské výšce 
288 až 295 metrù rozkládá moderní veøej-
ný mìstský park ze šedesátých a sedmde-
sátých let minulého století – Park Pøátel-
ství. V souèasné dobì je po složité rekon-
strukci obnovena jeho krása. Poprvé ji 
oficiálnì mùžeme obdivovat od 21. záøí 
pøi Proseckém podzimu, slavnostním pøe-
dání projektu revitalizace parku obèanùm 
deváté mìstské èásti.
Park, vèetnì soustavy rybníèkù, vznikl po-
dle vítìzného návrhu architekta Otakara 
Kuèi, který se zúèastnil architektonicko– 
krajináøské soutìže vypsané v roce 1968 
útvarem hlavního architekta. Soutìž byla 
zadána na plochu 23 hektarù v novém 
sídlišti na Proseku. V letech 1974 až 1976 
byla zpracována projektová dokumentace 
ve spolupráci se specialisty Hydroprojektu. Z pùvodního zámìru byla do roku 1983 reali-
zována jen jedenáctihektarová støední èást. Modelace terénu a výsadba stromù eliminovaly 
negativní vlivy intenzivní dopravy ve Vysoèanské ulici.

Momentky ze slavnostního programu k pøedání Parku pøátelství veøejnosti

Pøedstavitelé mìstské èásti Praha 9 v živém rozho-
voru. Zleva: radní A. Vážanský, starosta J.  Jarolím, 
místostarostka E. Gorèíková, radní P. Andìl

Koncem bøezna 2008 se na rekonstrukci parku pilnì pracovalo
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Vodoteèe nièil èas i vandalové. Soustava rybníèkù a vo-
doteèí, s kaskádou a s prstencovou fontánou mìøí 450 
metrù. Strojovna recirkulaèního systému byla umí-
stìna v suterénu domku zahradníkù ve spodní èásti 
parku, dnes objektu restaurace. Na pomìry tehdejší 
doby byl domek navržený podle standardu západo-
evropských veøejných parkù – s garsoniérou pro trvalý 
dozor a s denní místností pro zahradníky. Výpadky 
èerpadel však nakonec vedly k zastavení celého 
provozu recirkulace vody a na vodním díle se podepsal 
zub èasu pokroèilou destrukcí železobetonového 
koryta. Pøesto bylo velkou snahou správce parku 
provoz vodní soustavy zachovat a obnovit. Proto bylo 
v letech 1999 až 2001 recirkulaèní potrubí kompletnì 
rekonstruováno (z železného na plastové), vèetnì po-
trubí a trysek na centrální fontánì. Bohužel, vzápìtí 
fontánu znièili vandalové. Dále bylo pøestavìno elektrické napojení èerpadel na samostatné 
jistièe a elektromìr tak, aby byl jejich provoz nezávislý na objektu pizzerie.

Zaèalo to stavbou metra

V roce 2004 se zaèal podél Vysoèanské ulice povrchovì hloubit tunel pro trasu metra do Let-
òan a park tak pøišel o celou tøetinu plochy. Rozsáhlé stavbì musela ustoupit vzrostlá alej lip 
a dubù na terénním valu (pøežily ètyøi díky výborné spolupráci stavbaøù a odboru životního 
prostøedí) a keøový podrost podél Vysoèanské, jenž výraznì vylepšovaly klima sídlištì. Po do-
konèení stavby metra byl terénní val obnoven a osázen v pùvodním rozsahu. Na takto 
obnovenou èást navázala cel-
ková rekonstrukce a revitali-
zace vodoteèí a parku, zapo-
èatá v lednu 2008, finan-
covaná z prostøedkù rozpoètu 
Mìstské èásti Praha 9 a z fon-
dù Evropské unie. 
Park se obnovoval opìt podle 
projektu architekta Otakara 
Kuèi, který pøizval ke spolu-
práci mladé architekty kraji-
náøe z ateliéru „a05“ a specia-
listy vodohospodáøe. Pod do-
hledem tohoto týmu byl park 
zmodernizován, rozvolnìn, 
doplnìn novými døevìnými 
odpoèivadly u vodních ploch, 
vybaven moderním mobiliáøem. Vysazeny byly desítky nových stromù a keøù. Obnovila se 
i pùvodní rùžová zahrada, vodní plochy a koryta jsou více zpøístupnìny pøedevším tam, kde 
voda navazuje na rekreaèní louky. V horní èásti parku u rondelu s fontánou je od roku 1984 
instalována bronzová socha Jiøího Wolkera autorù Miloslava Šonky a Stanislava Hanzla. 
Po rekonstrukci se park stává nejen pøíjemnou pìší spojnicí, ale hlavnì zelenou oázou upro-
støed sídlištì, vhodnou pro relaxaci. 

Park Pøátelství bøezen 2008

Záøí 2008
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Stavba cyklostezky Freyova – Hoøejší rybník zahájena

Praha má 326 kilometrù samostatných cy-
klotras a 137 kilometrù cyklostezek, stezek 
pro chodce a cyklisty a cyklopruhù a do ro-
ka k nim pøibudou další kilometry páteøní 
komunikace pro cyklisty Freyova – Podì-
bradská – Hoøejší rybník v Praze 9.
Samostatná stezka bude mít šíøku 3,5 met-
ru, asfaltový povrch a mimoúrovòovì pøe-
koná všechny kolmé komunikace pro mo-
torová vozidla, pøedevším silnì frekven-
tované ulice jako Freyova a Podìbradská. 
Její celková délka je 3,5 kilometru!

Základní kámen nové cyklostezky byl slavnostnì 
položen 16. øíjna. Po svém dokonèení tato komu-
nikace naváže na již hotový úsek trasy Kolèavka-
Freyova vedoucí z uzlu Balabenka, pøeklene úze-
mí Vysoèan smìrem k Hloubìtínu a Hrdloøezùm, 
kde se rovnìž pøipravuje pokraèování této trasy 
do Kyjí.

Nové vyhlášky Magistrátu hl. mìsta Prahy
pomáhají Praze 9 s alkoholem i èistotou

Je to Obecnì závazná vyhláška Magistrátu hlavního mìsta Prahy, která zakazuje požívání 
alkoholických nápojù na veøejných prostranstvích è.12/2008 a Obecnì závazná vyhláška 
Magistrátu hlavního mìsta Prahy o udržování èistoty na ulicích a jiných veøejných prostran-
stvích è. 8/2008.

Za porušení obou vyhlášek pøitom mohou policejní hlídky høíšníkùm uložit na místì bloko-
vou pokutu ve výši až 1000 korun, v pøípadném správním øízení mùže postih za vážný pøe-
stupek dosáhnout 30 000 korun. Za zneèiš�ování ulic se pokládá napøíklad odhození zbytkù 
potravin, žvýkaèek, ale i nedopalkù cigaret.
Popíjení alkoholu se pøísnì postihuje v okolí škol, zdravotnických zaøízení èi dìtských høiš� 
a zastávek veøejné dopravy. Vyhláška o zákazu požívání alkoholu se nevztahuje na restau-
raèní zahrádky èi prostory stánkù s obèerstvením, neplatí ani u akcí, jakými jsou napøíklad 
vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroèní oslavy.
Pøi porušení vyhlášky o èistotì zasahovali strážníci podle Dagmar Hrstkové z Mìstské policie 
v Praze 9 za první mìsíc ve 119 pøípadech. Nejèastìji lidé odhazovali nedopalky, žvýkaèky èi 
zbytky potravin. Zákaz popíjení alkoholu høíšníci porušili v 83 pøípadech. Celkem uložily 
hlídky pokuty ve výši bezmála 18 tisíc korun, 129 provinilcùm mìstští policisté domluvili. 
„Za krátkou dobu platnosti vyhlášek je pøesto vidìt pozitivní posun v chování obèanù. Napøí-
klad se nám podaøilo zajistit dodržování vyhlášky o zákazu popíjení alkoholu u døíve proble-
matických osob, pøevážnì bezdomovcù, které lze spatøit pøi popíjení alkoholu na veøejnosti 
mnohem ménì,“ uvedla Dagmar Hrstková a doplnila, že jedním z problematickýchmíst 
zùstává i nadále prostranství pøed prodejnou Albert v Èeskomoravské ulici.

K místu položení základního kamene cyklostezky dojeli 
úèastníci slavnostního aktu na kole po stávající cyklostezce. 

A odtud pøíští rok povede další úsek. 
Zleva: Tomáš Kladívko, poslanec a zastupitel,

tøetí Pavel Klega, zástupce primátora hl. mìsta Prahy, 
ètvrtý AdamVážanský, radní MÈ Praha 9. 

...a poklepali Tomáš Kladívko, Pavel 
Klega a starosta Jan Jarolím
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I z tohoto dùvodu sem hlídky zajíždìjí nìkolikrát dennì. Celkem na území metropole bìhem 
prvního mìsíce, kdy vyhláška o zákazu alkoholu na veøejných místech zaèala platit, strážníci 
odhalili a øešili 1585 pøestupkù. Hlídky uložily 742 blokových pokut. Do mìstské kasy tak 
od høíšníkù putovalo 308 100 korun, nejèastìji z Prahy 1, 5 a 8. Sedmdesát sedm pøestupkù 
strážníci oznámili správnímu orgánu a ve 766 pøípadech postaèilo provinilcùm domluvit.
„První týdny potvrdily, že mohou vyhlášky opravdu pomoci eliminovat negativní spoleèenské 
jevy a umravnit v minulosti nepostihnutelné skupinky nepøizpùsobivých obèanù,“ uzavírá 
první námìstek pražského primátora Rudolf Blažek.
„Místa v Praze 9, kde je zakázáno na veøejnosti popíjet alkoholické nápoje, jsme vybrali po 
konzultaci s policií a rovnìž jsme pøihlíželi ke stížnostem obèanù, kteøí problematická místa 
sami oznaèovali,“ dodává radní MÈ Praha 9 pro otázky bezpeènosti Adam Vážanský.

Kde je v Praze 9 zakázáno pít alkoholické nápoje?

Námìstí a ulice:
� Námìstí OSN
� Novovysoèanská ulice
� Èihákova ulice v úseku od ulice Kováøská po ulici Matìjkovu
� Prostor pøed nádražím Praha-Libeò
� Freyova ulice v úseku od ulic Èeskomoravská, Podìbradská po ulici Pod Harfou
� Prostor pøed nádražím Praha-Vysoèany
� V okruhu 100 metrù od stanic metra, škol a školských zaøízení, zdravotnických zaøízení, 

na dìtských høištích a pískovištích

Obchodní centra:
� Prostranství u nákupního centra Albert v Èeskomoravské ulici
� Prostranství u nákupního centra Lidl v ulici U Smetanky
� Prostranství u nákupního centra Penny mezi ulicemi Letòanská a Kbelská
� Prostranství u nákupního centra OBI ohranièené ulicemi Prosecká, Èakovická a 

Letòanská
�  Prostranství u nákupní centra Rokytka-Norma v Sokolovské ulici
� Prostranství v okolí objektu Vysoèanská 556/65 Praha 9 – objekt Královka, prodejna 

Norma
� Prostranství pøed Herna barem U Huberta – Lovosická 778
� Prostranství pøed Herna barem Netopýr – ul. Varnsdorfská è. 340

Parky a ostatní veøejná zeleò:
� Park Podviní ohranièený ulicemi Sokolovská, Kovanecká, K Moravinì, Podvinný mlýn, 

Rubeška a Na bøehu
� Veøejná zeleò vymezená ulicí Spojovací až po hranici MÈ Praha 9 s MÈ Praha 3
� Park Pøátelství ohranièený ulicemi Prosecká, Vysoèanská, Jablonecká a Lovosická
� Veøejná zeleò mezi ulicemi Sokolovská a Bassova pøi nákupním centru Rokytka

Mìstská policie Praha

Zelenì na Proseku neubude

Stavební boom, který v posledních letech zasáhl Prosek, vyvolává u mnohých obyvatel 
„devítky“ obavy z toho, že nakonec budou žít jen v betonovém mìstì bez zelenì.
Vyrojily se napøíklad „zaruèené“ zprávy, že se bude stavìt nové parkovištì v Kopeèné ulici – 
na úkor zelenì. Za její obyvatele se proto na zástupce starosty Prahy 9 Zdeòka Davídka obrátil 
Jiøí Malínek dopisem:
„Doslechl jsem se, že existuje zámìr zastavìt parkovištì Pískovcová na Proseku a vdùsledku  
toho realizovat další parkovací plochy v ulici Kopeèná. Znamenalo by to likvidaci zelenì, o je-
jímž významu v hustì zastavìných èástech není pochyb. Tato již vzrostlá zeleò v této lokalitì 
izoluje prašnost a hluk od ulice Prosecké a je nezanedbatelným zdrojem kyslíku. Pevnì vìøím 
tomu, že pokud by došlo k realizaci zástavby na parkovišti Pískovcová, nedojde ke znièení 
zelenì v ulici Kopeèná a najde se jiné, pro pøírodu i obèany pøijatelnìjší øešení. Ochranu 
životního prostøedí, kam nepochybnì ochrana zelenì patøí, máte ve svém referátu. Doufám, 
že se vám podaøí tuto zeleò uchránit pøed bezohlednou stavební lobby. Bohužel, za posledních 
nìkolik let, kdy na Proseku nastal stavební boom, už tolik zelenì vzalo za své, že další její 
redukci nelze pøipustit. Musím, bohužel, konstatovat, že pøi tvorbì územního plánu se vùbec 
nepøihlíží k názorùm obèanù.“
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Je to fáma 

A odpovìï Zdeòka Davídka, zástupce starosty Mìstské èásti Praha 9? „K zámìru realizovat 
další parkovací plochy v ulici Kopeèná mohu øíci, že je to fáma. Žádné parkovací plochy ani 
jiné plochy na úkor zelenì se zde nepøipravují, ani neprojektují. Jediné, co majitel pozemku 
na rohu ulice Kopeèné a Nad Krocínkou pøipravuje, je zástavba na tomto pozemku v souladu 
s územním plánem, a jak se domnívám, probíhá v souèasné dobì územní øízení. Pokud jde 
o parkovištì Pískovcová: na této ploše koketuje Mìstská èást Praha 9 se zámìrem výstavby 
podzemního parkovištì pro potøeby øešení dopravy v klidu. Pokud se bude realizovat, ne-
klesne zde poèet parkovacích míst pro rezidenty (obèany Prahy 9).
Na vaši obecnou výtku k zástavbì není odpovìï jednoduchá. Na jedné stranì platný územní 
plán, který se pøipravoval v letech 1997-1999, umožnil – po projednání nejen v ZMÈ Prahy 9, 
ale i s dotèenými orgány státní správy – stavìt na neudržovaných èi zanedbaných plochách. 
Jedná se napø. o areál zaøízení staveništì (bývalý Pragis) pøi ulici Na Vyhlídce èi Central Group 
vedle ulice Prosecká. Na druhé stranì je tu snaha o zachování a celistvost zelenì na Praze 9. 
Mohu jednoznaènì øíci, že zmìny územního plánu od zelenì k výstavbì jsou nejen pro mì 
nepøijatelné, a také je Praha 9 neschvaluje (napø. zámìr výstavby v zeleni vedle vinice Máchal-
ka). Zeleò a obecnì dobré životní prostøedí je to, co musí po nás zùstat i našim dìtem.“

mk
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Výstavba

Nová sportovní hala Podvinný mlýn pøed otevøením

Práce na nové víceúèelové sportovní hale AC Sparta Praha ve Vysoèanech se 
blíží do finiše. 

Zaèaly v prosinci 2005 a v kvìtnu letošního roku by už moderní zaøízení mìli využívat první 
sportovci, pøedevším házenkáøi, florbalisté, stolní tenisté a judisti.
V hale bude k dispozici høištì o rozmìrech 46 x 25 metrù s povrchem taraflex sport M na døe-
vìném roštu a sály pro judo a stolní tenis, vèetnì kompletního zázemí. Celkové náklady na vý-
stavbu dosáhly 173 milionù korun. 
Pro Mìstskou èást Praha 9 je potìšující, že sportovní hala Podvinný mlýn nebude sloužit jen 
sportovním oddílùm Sparty, ale vyžití zde mohou nalézt mladší i starší milovníci pohybu 
ze širokého okolí  jednotlivci i sportovci organizovaní v oddílech. A nemusí to být jen pøíznivci 
výše zmínìných disciplín. Dobré podmínky nabízí nové víceúèelové zaøízení napøíklad také 
pro aerobic, tanec a další pohybové aktivity. 

Nová tváø Proseka

Na nové tváøi Proseka se pracuje již nìkolik let. Proto je také pøíkladem pro ostatní pražská 
sídlištì. „Prosek je prùkopníkem, první vlaštovkou. Zmìní se z ubytovny Prahy v pøirozené 
mìstské centrum. Je to model, který se dá použít i na jiná pražská sídlištì a mìsto ho bude 
plnì podporovat,“ øekl námìstek pražského primátora Pavel Klega.
Výstavbu na Proseku odstartovalo zejména protažení trasy metra C z Ládví do Letòan. 
Lokality, ve kterých je stanice metra, mají velkou šanci na zmìnu. Jsou totiž pro developery 
nejatraktivnìjší.
Jak se Prosek zmìní 
Do roku 2015 na sídlišti pøibudou témìø tøi tisíce bytù, 20 tisíc metrù ètvereèních 
kanceláøských  a komerèních ploch a tisíce podzemních i nadzemních parkovacích míst. 
Nejvìtším pøínosem i pro souèasné obyvatele Proseka ale bude vybudování infrastruktury, 
která v této lokalitì doposud prakticky chybìla. „Z Proseka chceme udìlat mìsto se vším 
všudy. Je hloupost, aby lidé museli za vším jezdit pøes pùl Prahy,” vysvìtlil starosta deváté 
mìstské èásti Jan Jarolím. Mìstskou èást oživí už v kvìtnu stanice metra Støížkov a Prosek. 
Støížkov zaujme na první pohled konstrukcí ve tvaru velryby. Uvnitø jsou mùstky, lanové 
závìsy, fontánky èi bazénky. Oproti tomu stanice Prosek je sice skryta pod zemí, na povrchu 
jsou vidìt jen prosklené svìtlíky, ovšem uvnitø sestoupíte na nástupištì po schodištích 
z galerie nad kolejištìm. 

Nová sportovní hala AC Sparta
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U stanice Støížkov roste nìkolik vìt-
ších celkù. Zmìny èekají Polikliniku 
Prosek, na niž navazuje obytný 
celek s názvem Polyfunkèní projekt 
Prosek a Bytový park Prosek. Jedná 
se o samostatné bytové domy s pøí-
stupovou komunikací, která bude 
nadjezdem propojovat  Lovosickou 
ulici s Letòany. S kompletním do-
konèením se poèítá v horizontu tøí 
let. Køižovatce Vysoèanské a Pro-
secké ulice se v budoucnu bude 
øíkat Prosek Point. Název vznikl 
podle výrazného souboru multifun-
kèních domù, který byly letos do-
konèeny proti obchodnímu domu 
Billa. Komplex nabízí zároveò pøes 
1200 pracovních pøíležitostí. Novì 
vznikne škola, školka, rozsáhlé 
multifunkèní centrum Klíèov.
Takto rozsáhlá promìna celé ètvrti 
si pochopitelnì vyžádá obrovské 
investice. „Výše použitých financí 
se pohybuje celkovì v øádu desítek 
miliard korun,” odhadl náklady na výstavbu starosta Jan Jarolím.
Velká sídlištì nejsou jen problé-mem Prahy. Jinde ve svìtì je øeší také, ale èasto mnohem  
razantnìji. Zkrátka paneláky zbourají. Udìlat nový projekt je totiž daleko snazší než 
pøemýšlet, jak ozvláštnit staré domy. Takový postup se uplatnil napøíklad v Nìmecku.

Dvùr nad Rokytkou - 
položení základního kamene

19. února se v Hloubìtínì odehrála malá slavnost. 
Místo, kde má "na zelené louce" vzniknout další 
rozsáhlý komplex bytových domù bylo blátivé 
a rozježdìné tìžkými stroji, však rozhodnì louku 
ani trochu nepøipomínalo a mluvito zeleni by byla 
hodnì velká drzost. Nicménì právì tady se sešli 
zástupci investorù (BCD Group a Broomwel Deve-
lopments) a stavebníkù se starostou MÈ Praha 9 
a jeho doprovodem, aby namísto poklepání kla-
dívkem na základní kámen vložili do právì nali-
tého základového betonu k prvnímu bytovému 
domu nerezovou etui s pamìtním listem této udá-
losti. A tak Dvùr nad Rokytkou dostal neobvyklý 

základní kámen. 
Položení základního kamene je tradiè-
ní stavitelský rituál, ovšem tentokrát 
byl proveden velmi netradièní for-
mou. Obvyklé poklepání kladívkem 
na kámen totiž nahradil jiný zpùsob 
ceremoniálu - vložení kapsle s pode-
psanou listinou do základù jedné z bu-
dov. Dokument s vyjádøením odhod-
lání developera úspìšnì dokonèit 
stavbu a pøáním mnoha zdaru 
budoucím obyvatelùm projektu po-
depsali všichni pozvaní hosté a zá-
stupci v projektu zainteresovaných 

Prosek Point - vizualizace. Vizualizaci jsem použil místo fotografie 
dokonèené stavby, protože pøináší dokonalejší pohled.
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spoleèností, tedy developerské skupiny BCD Group 
a Broomwell Developments, stavební spoleènosti BAK 
Hradec Králové, manager stavby SD Development, 
prodejci projektu  kanceláøe Lexxus, Ceres Group 
a Bonus Group a další firmy. Nechybìl mezi nimi 
architekt projektu Petr Bílek a pochopitelnì ani 
starosta Prahy 9 ing. Jan Jarolím, který bìhem 
pøípitku vyjádøil spokojenost s tím, že tak kvalitní 
projekt vyrùstá právì ve Vysoèanech. Vyzdvihl také 
rychlý vývoj stavby a vzhled budov. Podle nìj jsme 
svìdky prvního zdaøilého kroku v pøemìnì industri-
ální èásti Vysoèan na moderní rezidenèní oblast. Poté 
už se všichni vypravili pøímo na staveništì, kde majitel 
spoleènosti SD Development, která øídí stavbu, ing. 
David Spiegel vložil kovový tubus s podepsaným 
dokumentem do ještì mokrého betonu základù bu-
dovy èíslo 5. 

Galerie Fénix a Hotel Clarion

13. bøezna 2008 byla slavnostnì otevøena nová vysoèanská dominanta - Galerie Fénix. 
Otevøení spojené komplexu - nákupní galerie a hotelu pøedcházela tisková konference, v níž 
promluvili zástupci developerù, stavitelù a starosta mìstské èásti Praha 9, Ing. Jan Jarolím.
Pøi pøíležitosti tiskové konference se novináøùm a pozvané veøejnosti otevøely prostory 
Galerie.
Otevøení komplexu Galerie Fénix 
a Hotel Clarion je považováno za vý-
znamnou událost, nejen po stránce 
výstavby Vysoèan, ale také po strán-
ce spoleèenské. 
Starosta Ing. Jan Jarolím otevøení 
Galerie Fénix vìnoval dokonce úvod-
ník v èasopisu Devítka.

"Vážení spoluobèané, jistì jste vši-
chni zaznamenali otevøení nového 
nákupního centra Galerie Fénix 
a ètyøhvìzdièkového hotelu Clarion 
Congress Hotel Prague (mimocho-
dem nejvìtšího kongresového hote-
lu na svìtì) na Námìstí OSN, které se 
událo 13. bøezna. Mìl jsem tu èest 
slavnostnì pøestøihnout pásku a mu-
sím øíci, že takový krásný pocit jsem 
už dlouho nezažil. Stavba tohoto 
komplexu za 2,5 miliardy korun byla 
totiž velmi komplikovaná a já jsem ji 
od poèátku sledoval z pozice místostarosty odpovìdného za výstavbua územní rozvoj a po-
sléze starosty s velkými obavami i nadìjemi. Pùvodní investor zaèal stavìt na pøelomu století, 
pak se však dostal do finanèních potíží a stavba byla pøerušena. Mnozí z vás si pamatují 
na obrovskou jámu, která na místì dnešní galerie a hotelu nìkolik let „strašila“, a dokonce 
ohrožovala stanici metra. 
Naštìstí se objevil nový investor, jeden z nejúspìšnìjších v naší republice, a tak mohla být 
pùvodní myšlenka s malými úpravami uskuteènìna. Díky tomu máte dnes vy, obyvatelé 
Vysoèan, možnost nakoupit vše potøebné v blízkosti vašeho bydlištì, nemusíte za nákupy 
dojíždìt do jiných mìstských èástí, jak tomu bylo doposud. Troufám si øíci, že otevøením 
Galerie Fénix a Clarion Hotelu dostaly Vysoèany koneènì své centrální námìstí, místo, kde se 
budete potkávat, nakupovat vše potøebné, odpoèívat, relaxovat, vyøizovat obvyklé záležitosti, 

Pamìtní list s podpisy 
vložený do betonu

Z tiskové konference k otevøení komplexu Fénix
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kde poobìdváte s rodinou, pøáteli èi obchodními 
partnery. A nové moderní centrum vlastnì nedo-
staly jen Vysoèany, které prožívají úžasnou pøe-
mìnu v moderní mìstskou ètvr�, ale i celá naše 
mìstská èást Praha 9.
Pøeji vám stejnì dobrý pocit z nové dominanty 
jaký mám já – vždy� Vysoèany nám díky ní opìt 
víc zkrásnìly. - Váš starosta  Jan Jarolím."

GALERIE FÉNIX - TISKOVÁ ZPRÁVA CPI  
GROUP (kráceno)
Ve ètvrtek 13. bøezna bude slavnostnì otevøen 
dlouho oèekávaný projekt nákupní Galerie Fénix 
& Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9 in-
vestorské spoleènosti Czech Property Invest-
ments (CPI Group). Obchodní a kongresový 
komplex dokreslí tváø mnohostrannì se roz-
víjejících Vysoèan a dodá ètvrti chybìjící zázemí 
obchodù, služeb, stravování, kvalitního uby-
tování a konferenèních prostor. Investice do ce-
lého projektu si vyžádaly 2,5 miliardy korun.
Desetipodlažní komplex se rozkládá na zastavì-

2né ploše 15 000 m  a je umístìn nad stanicí metra 
B Vysoèanská, jehož výstup vede pøímo do ob-
jektu a zajiš�uje tak jeden ze ètyø vstupù do ná-
kupní galerie. Návštìvníci galerie se mohou tìšit 
na dvì a pùl patra obchodních pasáží, rozklá-

2dajících se na celkové ploše 12 000 m . Srdce 
obchodní pasáže tvoøí v podzemním podlaží 

2supermarket Billa s rozlohou více než 1 600 m  
a prodejny s rùznorodým sortimentem a kaž-
dodenními službami. O patro výš, v rovinì nava-
zující na mìstskou infrastrukturu, se nachází 
nepøeberné množství obchodù, prodejen a slu-
žeb s pøevažující nabídkou odìvù.
„Galerie Fénix je lokálním nákupním centrem, 
rozhodnì nechce konkurovat velkým obchod-
ním støediskùm na okraji Prahy. Galerie Fénix 
má sloužit pøedevším každodenním nákupùm 
a návštìvám obyvatel Vysoèan, podle toho se 
také utváøela skladba nájemcù,“ objasòuje zá-
mìr investora Zdenìk Havelka, generální øedi-
tel Czech Property Investments.
V Galerii Fénix je celkem 81 jednotek, zahrnu-
jících obchody s odìvy, obuví, módními doplò-
ky, sportovními potøebami, drogistickým zbo-
žím, poèítaèovými hrami, domácími potøebami, 
parfémy, papírem, kvìtinami a dalším sorti-
mentem. Mezi službami nechybí banky, èistír-
na, kadeønictví, optika, lékárna, cestovní kance-
láøe, kopírovací centrum a spousta dalších.  
Spojení mezi jednotlivými patry zajiš�ují 
eskalátory, travelátory a výtahy, které dopraví 
návštìvníky až do druhého nadzemního 
podlaží, kde mohou využít nabídky kaváren, 
restaurací, fast foodù nebo suschi baru. V tomto 
podlaží je umístìno také rozsáhlé fitness a well-

2ness centrum I´M FIT s rozlohou pøes 1 200 m , 
které je urèeno jak široké veøejnosti, tak hostùm 
kongresového hotelu Clarion.
Kromì docházkové vzdálenosti pro obyvatele 
Vysoèan je nespornou výhodou nákupní galerie 
také skuteènost, že Námìstí OSN tvoøí dopravní 
uzel. „U objektu Galerie Fénix se setkává 
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25 linek MHD vèetnì tramvají, autobusù 
a metra, jehož výstup ve stanici Vyso-
èanská vede pøímo do obchodních pasáží,“ 
popisuje dopravní obslužnost Stecker. 
Vysoèanské obchodní centrum tak poèítá
i s návštìvníky ze vzdálenìjších èástí Pra-
hy.
Pro hotelové hosty a návštìvníky galerie je 
zajištìno parkování ve dvou patrech pod-
zemních garáží, kde mají k dispozici pøes 
600 parkovacích míst a 9 stání pro auto-
busy. Zbývající plochu podzemních pater 
vyplòují skladovací prostory, velkokapa-
citní prádelna hotelu a technické zázemí 
celého objektu. 

HOTEL CLARION - CLARION CON-
GRESS HOTEL PRAGUE
Mezinárodní znaèka Clarion nadnárodní 
hotelové sítì Choice Hotels International, 
kterou CPI Hotels zastupuje pro Èeskou 
a Slovenskou republiku, byla ohodnocena 
nejvyšší cenou pro fullservisové hotelové 
øetìzce støední kategorie za rok 2007.
Clarion Congress Hotel Prague je vùbec 
prvním hotelem u nás, který je již od prvo-
poèátku koncipován jako kongresový. 
Tato funkce byla urèující nejen pro archi-
tektonické uspoøádání hotelu a jeho su-
permoderní technologické zabezpeèení, 
ale také pro celou škálu služeb a v nepo-
slední øadì i pro ubytování. 
První patro hotelu je urèeno pøedevším 
hotelovému provozu a kromì recepce 
a lobby baru jsou zde umístìny 
restaurace. Vyšší patro je vìnováno 
konferenèním prostorám a místnímu 
coffee baru. V dal-ších pìti patrech obou 
vìží objektu je sou-støedìno celkem 559 
pokojù, vèetnì luxus-ních apartmá. Mezi 
tìmi nechybí napø. prezidentské apartmá 
nebo apartmá pro novomanžele.  
Výhradnì pro hosty exe-cutive pokojù se 
zde nachází také Club Lounge s rozšíøenou 
nabídkou služeb.
„Dnem 13. bøezna uvedeme do provozu 
nejvìtší hotelový komplex v novodobé hi-
storii èeského hotelnictví. Clarion Con-
gress Hotel Prague je navíc v souèasnosti 
nejvìtším hotelem mezinárodní znaèky 
Clarion na svìtì. Hotel má bez jednoho pìt 
set šedesát pokojù a pøes dva a pùl tisíce 
kongresových èi konferenèních míst. 
Pro souèasná kongresová centra však bude 
konkurencí i v dalších oblastech,“ tvrdí 
generální øeditel CPI Hotels Jan Kratina. 
Tou první je bezpochyby nejmodernìjší 
technické a technologické vybavení hote-
lu, které zahrnuje IP telefonii, vysoko-
rychlostní internet, øešení LAN sítì, sy-
stému PAY TV,  Digital  Signage,  
automatické minibary a AV techniku, to 
vše pøizpùsobeno individuálním poža-
davkùm hotelu.

Galerie Fénix, vlevo vzadu Hotel Clarion

Hotel Clarion - Hlavní sál (varianta)
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Hotel se vyznaèuje jedi-
neèným designem, jehož 
ústøedním tématem se 
stal støet hvìzdných drah 
a prùnik èasoprostorem, 
a tento motiv se v mnoha 
liniích, zpracování mate-
riálù a kreativních prv-
cích odráží ve spoleèných 
prostorách, restauracích 
a barech. „Oborem astro-
nomie a astrologie je 
ovlivnìno také 18 varia-
bilních salónkù a sálù, 
které lze maximálnì 
pøizpùsobit povaze a ve-
likosti eventù. Úpravou 
konferenèních místností 
vznikne až 23 oddìle-

ných sálù, jejichž celková kapacita èiní 
2 500 delegátù. Organizátoøi akcí vìtšího 

2rozsahu mohou  využít celkem 4 000 m  
konferenèních prostor,“ popisuje øeditel 
hotelu Roman Vacho. „Nejvìtší sál s kapa-
citou 1 600 osob a s výškou stropu dosahu-
jící 8 metrù, je možné pomocí scénických 
prvkù a pohyblivého stropního roštu upra-
vit na tøi menší sály,“ dodává Vacho.

 

Prosek - zhmotnìný kousek budoucnosti

Spolu s prodloužením trasy C pražského metra do Letòan se mìní tváø Proseka. Charak-
terizovat ji lze slovy: zajímavá a originální architektura, moderní a vysoce kvalitní bydlení, 
dùležitá obchodní a administra-
tivní centra. Masivní výstavbu mùže 
každý pozorovat už nìkolik let. A co 
pøinese blízká budoucnost?

Bytový dùm Kytlická
V sousedství bytového domu dokon-
èeného pøed dvìma lety v Kytlické 
ulici vyroste od záøí 2008 do konce 
roku 2009 další objekt  s 237 byty. 
Ke stavbì už bylo vydáno povolení.

Polyfunkèní centrum Klíèov
V severní èásti trojúhelníku mezi u-
licemi Proseckou, Letòanskou a Èa-
kovickou se rozvíjí významné obchodní centrum. Dnes tu již je OBI, Penny Market a pøed-
vádìcí centrum Škoda. V pøilehlém prostoru ohranièeném Prùmyslovým polookruhem 
(Kbelskou ul.), Èakovickou a Letòanskou ulicí, vedle areálu Dopravního podniku hl. m. 

Restaurant Gourmet

Pokoj v hotelu Clarion

Bytový dùm Kytlická – vizualizace
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Prahy, je pøipravováno polyfunkèní cent-
rum. Jeho výstavba je rozdìlena do tøí 
etap. V první a druhé se vybuduje admi-
nistrativní a komerèní centrum, ve tøetí 
hotel s 250 pokoji a administrativnì-kon-
gresové centrum. 

Pìší zóna Starý Prosek
Mìstská èást Praha 9 rozpracovala pro-
jekt pìší zóny Starý Prosek pro nejstarší 
èást Proseka kolem kostela sv. Václava. 
Na tuto akci požádala o grant z prost-
øedkù Evropské unie a pokud ho získá, 
zahájí revitalizaci, jež by mìla pøispìt 
k atraktivnìjší podobì této lokality již 
letos.

Obchodní dùm Sykora

Reprezentativní obchodní dùm spoleèno-
sti Sykora, spol. s r.o., vyrostl na Èeskomo-
ravské ulici v Praze na pozemku o rozloze 
4.560 m2 s zastavìné ploše 2.068 m2. 
Architektonicky zajímavý obchodní dùm 
pùdorysného tvaru L je èlenìn na dvì èásti – 
tøípodlažní obchodní prostor kopírující 
Èeskomoravskou ulici a pìtipodlažní èást 
s kanceláøemi a byty.
V podzemním podlaží je situováno parko-
vací stání pro 55 vozidel. Souèástí venkov-
ních úprav vnitøního nádvoøí je netradièní 
hledištì s pódiem a kaskádovitý bazén.
Konstrukci objektu tvoøí železobetonový 
monolitický skelet s monolitickým stro-
pem. Obvodové konstrukce jsou realizo-
vány železobetonovými stìnami a keramic-
kým zdivem. Dominantní skosenou èelní 
fasádu tvoøí speciální kalená skla celkové 
tlouš�ky 54 mm uchycená na ocelové kon-
strukci. Ta uvnitø objektu pøedstavuje 

výrazný interiérový prvek, 
od kterého se odvíjí i podo-
ba atypických pøechodo-
vých mùstkù a zábradlí 
u ochozù jednotlivých 
podlaží kuchyòského stu-
dia. Fasáda pøevážné èásti 
budovy kombinuje kera-
mický obklada kazetovou 
bondovou fasádu.

Obchodní dùm Sykora - pohled od Harfy

Obchodní dùm Sykora - 
pohled od Balabenky
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L´Ocelot

Projekt bytového domu L´Ocelot zvolil netradièní zpùsob zahájení projektu. Svùj základní 
kámen, vlastnì ocelový ingot, umístil do ZOO Praha do tìsné blízkosti výbìhu Ocelota 
stromového.
Proè tvùrci projektu zvolili jako základní 
kámen ocelový ingot a proè jeho slavnostní 
poklepání probìhlo u šelmy Ocelota?
Odpovìï je možné vyèíst ze spojení slov:
„ÈKD – Oceláøská ulice – ocel – ocelot – 
L´Ocelot.“
Za touto slovní høíèkou se skrývá myšlenka 
celého projektu. Na místì pùvodního prù-
myslového areálu, bývalého ÈKD v Oceláø-
ské ulici, se již dnes staví nový moderní 
polyfunkèní dùm, který bude mít fasádu 
z velké èásti pokrytou kontrolovanì reza-
vìjící ocelí. Pro jméno domu byl zvolen ná-
zev L´ocelot, což ve francouzštinì znamená 
ocelot.
Tvùrci projektu, doc. Ing. arch. Petr Suske 
z architektonického ateliéru SEA – skupina 
ekologické architektury a Ing. Jan Podzi-
mek, pøedseda pøedstavenstva developer-
ské firmy L´Ocellot a.s. ke své slovní høíèce 
øíkají:

„Práce na projektu nás velmi bavila. Není 
v Praze mnoho míst, kde by se dalo takto mimo -
øádnì skloubit historii místa s moderní archi-
tekturou. A tak jsme si pøi projektování užívali 
a hráli si! Myslíme si však, že projekt je mimo-
øádný nejen svojí myšlenkou a umístìním, ale 
i konceptem. Je pro lidi, kteøí chtìjí alespoò tro-

chu vystoupit z šedého prùmìru. L´Ocelot je pro lidi, kteøí chtìjí mimoøádné bydlení v per-
spektivní lokalitì s dobrým spojením do centra a pøitom nechtìjí platit nejdražší pražské ceny 
za nákup nemovitosti. A mají-li k tomu ještì rádi víno, pak je pro nì L´Ocelot ideálním 
projektem. L´Ocelot je patrnì jediným bytovým projektem v Praze, který má ve svých útro-
bách vinný sklípek pro všechny vlastníky bytových jednotek.“ A dodávají: „je zajímavé, že 
vìtšinou, když jsme øíkali, že náš projekt má název „Ocelot“, pøedstavila si poté vìtšina žen za 
tímto názvem zvíøátko a vìtšina mužù ocel…“
Slavnostního poklepání na základní ocelový ingot v roce 2006 se rovnìž zúèastnili zástupci 
Mìstské èásti Praha 9- starosta MÈ Praha 9 Ing. Jan Jarolím a zástupci starosty pánové 
Ing.arch. Jaroslav Tomšù a Ing. Zdenìk Davídek.

Ocelot - východní fasáda s použitím Chagallova  motivu

Ocelot - jižní fasáda

Terasa u mezonetového bytu
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Od poklepání kladívkem na ingot uplynuly 
necelé dva roky a L´Ocelot stojí. A získal 
ocenìní v prestižní soutìží "Nejlepší z rea-
lit - Best of realty 2008" - v jubilejním de-
sátém roèníku, do kterého bylo pøihlášeno 
37 projektù ve ètyøech kategoriích, zvítìzil 
v kategorii Rezidenèní projekty. Osmi-
èlenná odborná porota, složená ze zástup-
cù Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, 
Obce architektù, bank, agentur pro vý-
zkum trhu, developerù, realitních makléøù 
i koncových uživatelù nemovitostí, roz-
hodovala na základì výbìru lokality, urba-
nistického a architektonického øešení, 
kvality realizace a úspìšnosti na realitním 
trhu.

Na první pohled se zdá, že pláty postupnì rezaví. To je pravda, použitá speciální ocel velmi 
rychle zreziví, ale tento proces se brzy zastaví a vzniklá vrstva kyslièníku železa pláty ochrání. 

Navíc dostane dùm za-
jímavý vzhled. Jižní fa-
sáda, v kontrastu s ostat-
ními, je naopak velmi èle-
nitá, lehká a barevná po-
dle použitého barevného 
spektra obrazu Mateøství 
od známého malíøe 20. 
století Marka Chagalla.
L’Ocelot nabízí 59 nadstandardních bytù vèetnì ate-
liérù a mezonetových bytù. Vìtšina z nich má vlastní 
terasy propojené s interiérem velkými francouzskými 
okny. Støešní byty umožòují výhled na celou Prahu. 
K nesporným výhodám patøí podzemní parkování 
a sklep. Kdo si libuje ve vínech a jejich archivaci, roz-
hodnì ocení vlastní bezpeènostní schránku na asi 120 
lahví ve vinném sklepì. Souèástí domu je i malá ka-
várna s terasou paøížského typu.
Vstup je orientován z ulice Oceláøské. Dveøe jsou 
trvale uzamèeny, pøístup je možný pouze odemk-
nutím nebo elektrickým zámkem z bytu. Na vstup-
ních dveøích je umístìna kamera videotelefonu 
umožòující kontrolu návštìvníkù.

Domovní chodba

Mezonet

Koupelna

Schodištì
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Bytový dùm Tulipa

Tulipa Rokytka rozkvetl na bøehu známé-
ho pražského potoka v místech, která done-
dávna byla prùmyslovým centrem Prahy. 
Dnes však patøí k územím s nejkvalitnìj-
šími životními podmínkami. Vždy� nado-
sah je napøíklad pøekrásný park Podviní. 
Velkou výhodou pro budoucí obyvatele 
komplexu Tulipa Rokytka bude i blízkost 
hned dvou stanic pražského metra – Vyso-
èanské a Èeskomoravské. Snadno dostup-
né jsou i tramvajové a autobusové linky.

První etapa projektu nabízí 86 bytù ve 2 budo-
vách s dispozicemi 1+kk až 4+kk s moderním 
standardem a dostateènou parkovací kapaci-
tou v podzemních garážích. Obvyklé jsou pìk-
né výhledy do okolí; nìkteré byty nabízí klima-
tizaci. Nejvíce bytù je ve velikosti 3+kk, které 
jsou oblíbené mezi mladými rodinami. Byty 
jsou v prodeji. Nastìhování je možné od dubna 
2009.

Bytový dùm Tulipán

Pøedstavte si dùm, který má vše, co èekáte od života ve velkomìstì. Zajímavì architektonicky 
øešený osmipodlažní bytový dùm nabídne celkem 64 komfortních bytù. Dispozice od 1+kk až 
po 4+kk, plochy 34 -150 m2. 
Ke každému z bytù náleží bal-
kon, nebo terasa. V podzem-
ním podlaží se nachází parko-
vací stání a sklepy. V pøízemí 
budovy pak dvì obchodní jed-
notky. Moderní vzhled, kom-
fortní bydlení, okolí plné mož-
ností s dobrou dopravní do-
stupností. Všechno toto a ještì 
mnohem více nabízí nový by-
tový dùm Tulipán. Stavba je 
dokonèena a nové byty èekají 
na své první obyvatele.
Umístìní bytového domu Tu-
lipán doslova vybízí k životu 
plnému aktivity. Dùm najdete  
na rohu ulic Lihovarská a Dra-
hobejlova.
Okolí nabízí mnoho sporto-
viš�. Jen nìkolik minut chùze 
je pak vzdálená Sazka Arena - 
dìjištì sportovních utkání, 
koncertù a mnoha dalších spoleèenských akcí. Další kulturní vyžití nabízí nedaleké Divadlo 
pod Palmovkou, hudební kluby nebo se za nimi mùžete vypravit do centra mìsta, které je 
odsud vzdáleno pøibližnì 15 minut. Zastávky povrchové dopravy a stanice metra Èeskomo-
ravská leží v tìsné blízkosti projektu Tulipán. 

Bytový komplex Tulipa Rokytka - pohled z Oceláøské ulice

Bytový komplex Tulipa Rokytka

Bytový dùm Tulipán
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Zahrady nad Rokytkou

O mnoha lokalitách se øíká, že jsou 
zeleným ostrovem nebo oázou klidu 
uprostøed hektické metropole. To ale 
o právì dokonèeném projektu Za-
hrady Nad Rokytkou platí dvojná-
sob. Jižní stranu chrání val bývalé 
železnièní vleèky, na kterém povede 
cyklistická stezka, ze západní strany 
ohranièuje celé území zahrádkáøská 
kolonie a vše uzavírá koryto øíèky 
Rokytky, obklopené nádhernými 
vzrostlými stromy. Zahrada se sedmi 
pìtipodlažními viladomy (celkem 
195 bytových jednotek s balkonem èi 
terasou, 1+kk až 3+kk) odráží pro-
mìnu pøírody v prùbìhu ètvera roè-
ních období. V jejím centru je na-
vrženo útulné námìstíèko s domi-
nantním sloupem zdobeným sym-
boly jednotlivých roèních období, 
tento motiv se zde projevuje i jako 
domovní znamení. Za samozøejmost 
developer považuje zbudování dìt-
ského høištì.
Všechny byty mají k dispozici sklep-
ní kóji v suterénu domu, kde jsou ta-
ké podzemní garážová stání. A do-
statek míst k parkování je i pøed do-
my. V interiéru se poèítá s vyšším 
standardem vybavení odpovídají-
címu rezidenènímu charakteru 
bydlení. Nejsou proto opomenuty 
i tak pøíjemné detaily jako napøíklad 
okna v koupelnì, rohová okna k pa-
noramatickému výhledu do zelenì 
u krajových bytù, oddìlená toaleta 
a další.

Nová Harfa III

Projekt Nová Harfa III podél ulice Podìb-
radské je rozdìlen do nìkolika etap a nabízí 
390 bytù všech velikostních kategorií (od 
1+kk až po 5+kk). V suterénech domù bu-

dou vybudována parkovací stání. Mezi Podì-
bradskou ulicí a bytovým komplexem vznikne 

Zahrady nad Rokytkou

Obytný soubor Nová Harfa III

Obytný soubor Nová Harfa III
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bulvár ve stylu širokých promenádních 
ulic, které známe z Paøíže. Podél hlavní uli-
ce vyroste pás zelenì a za ním menší klido-
vá komunikace, urèená pøedevším k parko-
vání.
Stìžejní partie komplexu navíc od ulic od-
cloní ještì architektonicky zajímavý barié-
rový dùm, v nìmž vzniknou komerèní plo-
chy urèené pro nejrùznìjší využití: restau-
race, obchody, relaxaèní centrum, apod. 
Bytové domy, kterých bude celkem šest, 
stojí kolmo k Podìbradské ulici. Svým oby-
vatelùm nabídnou pùsobivý výhled na Pra-
hu z výšky až 45 metrù. Mezi domy vznik-
nou ve vnitroblocích uzavøené zelené za-
hrady, které budou sloužit výhradnì re-
zidentùm. Velké množství zelenì, jíž se 
projekt vyznaèuje, pak vytvoøí pøíjemné 
prostøedí pro relaxaci. Navíc severnì od pozemku protéká øíèka Rokytka s pøekvapivou 
pøírodní scenérií a nádherným prostøedím pro procházky.

Bytový a administrativní objekt Harfa

Na køižovatce ulic Na Harfì a Freyova vznikl 
bytový a administrativní komplex Harfa. 
Objekt má dva objekty - administrativní 
z hlavní ulice Freyova a obytný z ulice Na Har-
fì. Na vytvoøeném nádvoøí mezi objekty je 
pak vytvoøeno parkovištì a prostor zelenì. 

Stavbou vzniklo 17 bytù o celkové rozloze 
2 1181,62 m , celková plocha kanceláøí a neby-

2.tových prostor je cca 1000 m . Administra-
tivní komplex je šestipodlažní s jedním podla-
žím podzemním, bytový má podlaží osm a ta-
ké jedno podlaží podzemní.

Obytný soubor Nová Harfa III

Administrativní objekt z Freyovy ulice 

Bytový objekt z ulice Na Harfì
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