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Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 byl zpracován na podkladě člán-
ků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých 
novin firmy Newton, internetových informací, webových stránek exponova-
ných institucí a firem a z výročních zpráv školských zařízení.

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

Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 má 152 stránek.
Autorem je Mgr. David Kraus
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Významné události v ČR v roce 2012

3. ledna 2012  
Ve věku 87 let zemřel v Kanadě spisovatel Josef Škvorec-

ký. Autor knih Zbabělci či Tankový prapor emigroval v roce 
1969. Se svou manželkou Zdenou Salivarovou v Torontu 
založil exilové nakladatelství ‚68 Publishers. V Torontu také 
založil nakladatelství 68 Publishers, které vydávalo české 
exilové autory a v Československu zakázaná díla. Do roku 
1993 v něm vyšlo celkem 227 titulů. Zachránil svou vyda-
vatelskou činností dvacet let české a slovenské literatury, 
která by jinak neexistovala.

Škvorecký zemřel na rakovinu v torontské Nemocnici 
princezny Margaret.

				

24. ledna 2012 
Úřady práce zachvátil chaos, kolabuje systém výplaty dávek i sami úředníci.
Situace s vyplácením sociálních dávek na úřadech práce je kritická. Úředníci se učí 

s novými programy za pochodu, spousta funkcí v novém systému navíc nefungu-
je. V práci jsou často i do půlnoci. Odborářům už došla trpělivost a uvažují dokonce 	
o trestním oznámení. Ministerstvo popírá, že by byly problémy tak velké, jak je úředníci líčí. 

Programy, které od nového roku ministerstvo nasadilo pro výplatu sociálních dávek, 
podle zaměstnanců úřadů nefungují. Často padají, některé funkce v nich nejde zadat 
a vložené informace se často vůbec neuloží.

12. února 2012  
Silné mrazy, které panovaly v Česku od konce ledna, si zatím vyžádaly 23 obětí. 

Na nepříznivé počasí doplatili zejména lidé bez domova, nejvíce jich zemřelo v Praze. 
Třeskutá zima ale také komplikovala dopravu a zaměstnávala hasiče či záchranáře. 

Během dvou týdnů arktické zimy umrzlo v Česku 23 lidí. Mrazem trpěli hlavně lidé 
bez domova.

18. února 2012  
Papež jmenoval Dominika Duku kardinálem, přiřadil mu kos-

tel sv. Marcellina a Petra.
Dominik Duka si z rukou papeže převzal odznaky kardiná-

la a převzal záštitu nad italským kostelem svatého Marcelli-
na a Petra. Stalo se tak ve vatikánské bazilice svatého Petra 	
na zasedání dvou set kardinálů. Takzvanou kreaci podstoupilo 
22 duchovních. Česko má nyní dva žijící kardinály, Duku a Vlka. 

Osmašedesátiletý pražský arcibiskup přistoupil k papeži 	
v pořadí jako třináctý. Každého nového kardinála za zády jistil 
jeho ceremoniář, aby věděl, co má dělat.

Papež Dukovi položil na hlavu červené solideo, tedy malou 
kulatou čepičku, a na něj čtverhranný červený biret. Na ruku 
mu navlékl kardinálský prsten se symboly svatých Petra a Pav-
la a Panny Marie. „Přijmi prsten z rukou svatého Petra a buď si 
vědom toho, že tvoje láska k církvi je posilována láskou prince 
apoštolů,“ pronesl latinsky ke kardinálovi Benedikt XVI.

Pražský arcibiskup obdržel kardinálské odznaky spolu s dal-
šími 21 církevními hodnostáři mimo jiné z Indie, Německa či 
Itálie. 

15. března 2012   
Přes dva tisíce nespokojených lidí protestovaly vpodvečer v centru Prahy. Demon-

stranti požadovali například demisi vlády a prezidenta Václava Klause i zastavení klí-
čových reforem. Lidé se sešli také v Pardubicích, Brně či Hradci Králové. Akci svolali 
iniciátoři Holešovské výzvy. 

V Praze se účastníci shromáždili v 17 hodin na Václavském náměstí. Dorazilo asi 
dva a půl tisíce lidí, řekl iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.Část davu tvořili 
důchodci. „Vše probíhá bez narušení veřejného pořádku,“ uvedl Daněk.

Josef Škvorecký
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4. dubna 2012   
Podnikatel Tomáš Pitr, který byl od července 2010 ve vazbě ve Švýcarsku, je zpátky 

v Česku. Policisté ho převezli do vazební cely v brněnské věznici. Pitr ve Švýcarsku 
dobrovolně stáhl svoji žádost o azyl a vydal se tak české justici. Informaci o tom, že 
kontroverzní podnikatel je ve vazební cele v moravské metropoli, potvrdila iDNES.cz 
mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká. Pitr se do vlasti vrátil přes Vídeň, odkud ho 
eskorta převezla právě do Brna.

13. dubna 2012
 Bárta dostal podmínku za korupci, Škárka tři roky natvr-

do za podvod.
Vít Bárta uplácel a Jaroslav Škárka podváděl, rozhodl 

Obvodní soud pro Prahu 5. Bárta dostal 18 měsíců pod-
míněně se zkušební dobou na dva a půl roku. Poslance 
Škárku, který Bártu obvinil z uplácení, soudce Šott poslal 
na tři roky do vězení. Škárka podle něj peníze od Bár-
ty vylákal, aby ho mohl zdiskreditovat. „Neměli finanční 
důvody si peníze půjčovat,“ řekl soudce při zdůvodňování 
svého verdiktu, proč je podle něj Bárta vinen. A ztotožnil 
se s tím, že si Bárta chtěl poslance zavázat k poslušnosti. 
„V žádném případě nerealizoval přátelské půjčky,“ uvedl 
soudce při zdůvodnění verdiktu.

„Zcela prokazatelně lhal,“ řekl soudce o Škárkovi. Už 
v průběhu procesu ho upozornil, že u něj může trestný 
čin překvalifikovat z přijetí úplatku na podvod. Škárka 
totiž soudu předložil jako „důkaz“ nahrávku z bytu Víta Bárty ze dne, kdy měl obálku 	
s penězi dostat. Kriminalistická expertiza ale ukázala, že nahrávku pořídil jindy, už 	
v lednu 2011. Škárkovi také zakázal na deset let vykonávat funkci poslance.

17. dubna 2012   
Vicepremiérka Karolína Peake opouští Věci 

veřejné. Peake, která nesouhlasí s destruk-
tivní politikou VV, založí politickou platformu. 
Přidali se k ní další poslanci, i tak je ale vět-
šina pro vládu ve Sněmovně nejistá. Když 
nesežene Peake dost spojenců, vrátí se opět 
do hry předčasné volby. 

„Nemůžu již nadále souhlasit s prosazova-
ným politickým stylem destrukce a nesro-
zumitelných kroků. Vytrácí se takto mno-
hé úspěchy, kterých jsme ve vládě dosáhli. 
Nejsme schopni prezentovat splněné sliby, 
které jsme občanům dali,“ zdůvodnila Peake 
svůj odchod ze strany.

21. dubna 2012   
Na Václavaském náměstí se uskutečnila další velká protivládní demonstrace. Zástup-

ci odborů a dalších sdružení či iniciativ vyzvali vládu k podání demise.

3. května 2012  
Nová politická strana iniciovaná vicepremiérkou Karolínou Peake se bude jmeno-

vat LIDEM. Ve čtvrtek o tom rozhodl její pětičlenný přípravný výbor. Název odkazuje 	
ke slovům liberální demokraté. 

8. května 2012
V první polovině května začaly maturitní písemné zkoušky. Velmi problematickým 

se ukázal test z matematiky, proti kterému vystoupili i ředitelé prestižních gymnázií 
- označili test z matematiky za neadkvátní.  Na internetu už také vznikla protestní peti-
ce a stížnost hodlají Cermatu, který maturitu organizuje, poslat i ředitelé některých 
škol.

    Čerstvý ministr školství Petr Fiala se omluvil maturantům za příliš těžký test 	
z matematiky. Podle něj se plošně zmírní hodnocení, aby nebyli studenti poškozeni. 

    „Myslím, že tady není třeba nějak chodit okolo, je potřeba pojmenovat věc jasně: 
stala se chyba a já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych se jménem minis-
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terstva školství omluvil všem, kteří byli touto chybou postiženi, především maturan-
tům,“ řekl hned zkraje pořadu Otázky Václava Moravce nový ministr školství Fiala.

Podle ministra Fialy ministerstvo nemůže připustit, aby „byli maturanti vystavováni 
takové stresující situaci u tak důležité zkoušky“. „Z tohoto hlediska to chyba je. A je to 
samozřejmě chyba i z hlediska získávání důvěry pro tento typ státní maturity.“ 

Podle Fialy však by nebylo rozumné projekt státních maturit zcela opouštět, nicméně 
je potřeba ho vyhodnotit a přemýšlet, jak postupovat dál.

15. května 2012   
Policie v pondělí večer zadržela středočeské-

ho hejtmana a poslance Davida Ratha z ČSSD. 
Spolu s ním další čtyři muže a tři ženy. Policisté 
zasahují také v Rathově hejtmanské kanceláři 
a v kladenské nemocnici. Právě s vyšetřováním 
evropských dotací do této nemocnice zadržení 
souvisí. 

. „Náš útvar provádí od pondělka rozsáhlou rea-
lizaci,“ připustil mluvčí protikorupční policie Jaro-
slav Ibehej. Odmítl ale komentovat podrobnosti.

Mezi zadrženými jsou i Rathův spolupracovník 
a bývalý poslanec Petr Kott a šéfka kladenské 
nemocnice Kateřina Pancová.

27. června 2012   
Prezident Václav Klaus nečekaně odvo-

lal ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. 
Navrhl to premiér Petr Nečas. Řekl, že 
Pospíšil nezvládal v resortu úspory, chtěl 
naopak víc peněz. Spekulace se však kloní 
spíše k tomu, že ministr skončil proto, aby 
nejmenoval vrchní žalobkyní Lenku Bra-
dáčovou. 

„Důvodem je manažerské nezvládnutí 
resortu, především v rozpočtové oblas-
ti. Všichni ministři dělají velmi bolestivé 
škrty, snižují platy, propouštějí lidi. Celá 
vláda škrtá, on navrhl navýšení rozpočtu 
o jednu miliardu. Má důvěra v jeho schop-
nosti manažersky zvládnout resort klesla 
pod bod mrazu,“ uvedl premiér.

9. července 2012   
Ministerstvo dopravy ráno po desetidenní odstávce spustilo nový centrální registr 

vozidel. Nefungoval však dlouho. Ochromil ho technický problém. Nakonec se podařilo 
provizorně obnovit provoz po sedmi hodinách. 

Problémy nastaly v celé zemi. Komplikovaly život například lidem, kteří si koupili 
nové auto, chtěli ho přihlásit a odjet do zahraničí.

11. července 2012
Policisté požádali Sněmovnu o vydání poslankyně 

TOP 09, bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. 
Policejní žádost se týká pochybností v kauze nákupu 
letounů CASA. Předsedkyně Sněmovny Miroslava 
Němcová už předala žádost policie mandátovému 	
a imunitního výboru. 

Vlastu Parkanovou imunita před policejním stí-
háním kvůli okolnostem nákupu letounů CASA 	
pro armádu nezachránila. I když se hájila, že je 
policejní žádost plná lží, většina Sněmovny ji nepo-
držela. Hned po hlasování se Parkanová vzdala 
funkce místopředsedkyně Sněmovny. Poslankyní 
ale zůstane. 
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30. července 2012   
Lenka Bradáčová je novou pražskou vrchní stát-

ní zástupkyní. Po několika týdnech vyčkávání ji 	
v pondělí do funkce, která se uvolnila po Vlasti-
milu Rampulovi, jmenoval ministr spravedlnosti 
Pavel Blažek. Chce však nechat vyšetřit okolnos-
ti, které jmenování předcházely. 

„Po všech rozhovorech, které jsem vedl v sou-
stavě státních zastupitelství, s nejvyšším státním 
zástupcem i s paní Bradáčovou, jsem se rozhodl 	
k dnešnímu dni jmenovat Lenku Bradáčovou 
vrchní státní zástupkyní v Praze,“ prohlásil v pon-
dělí ministr Blažek na tiskové konferenci.

Podle něj bylo důvodů ke jmenování Bradáčo-
vé několik. Prvním z nich byly rozhovory o kon-
cepci státního zastupitelství. Neméně důležitým 
důvodem pak podle Blažka byl fakt, že Bradáčo-
vá neměla soupeře. „Nepadlo jméno, které by ji 
vyvážilo,“ prohlásil ministr.

8. srpna 2012  
Budovu státní agentury CzechInvest, která má na starosti podporu podnikání 	

a zahraničních investic, celou středu prohledávala protikorupční policie. Razie souvisí 
se zakázkou na vyhledávání průmyslových nemovitostí pro investory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že policisté se zajímají o podezřelou zakáz-
ku na vyhledávání vhodných průmyslových zón pro investory. Získala ji soukromá fir-
ma Glafin s nejasnou majetkovou strukturou. Nabídla 3,2 milionu.

29. srpna 2012   
Ministr vnitra Jan Kubice jmenoval no-

vým šéfem policie Martina Červíčka. Ten byl 
dosud náměstkem pro službu kriminální poli-
cie a vyšetřování. V minulosti vedl například 
dopravní nebo pražskou policii. Ve funkci 
nahradí odvolaného Petra Lessyho, který byl 
obviněn z pomluvy a zneužití pravomoci. 

„Obvinění byla natolik závažná, že jsem 
se rozhodl zbavit Petra Lessyho služebního 
poměru,“ řekl ministr Jan Kubice. Zároveň 
dodal, že v této situaci nemohl u policie zůstat 	
ve vedení, a proto ustanovil jejím preziden-
tem Martina Červíčka.

Jmenování Červíčka podle Kubiceho není 
dočasné. Změna by nastala pouze v případě, 
kdyby se Petru Lessymu podařilo zpochybnit 
jeho odvolání.

6. září 2012   
Záhadný případ těžké otravy šesti lidí vyšetřují kriminalisté na Karvinsku. V Haví-

řově zřejmě po konzumaci čepovaného alkoholu obsahujícího jedovatý metylalkohol 
zemřeli dva lidé, údajně manželé. Další tři jsou ve velmi vážném stavu. Policisté varují 
před pitím alkoholu neznámého původu. Vláda následně vyhlásila prohibici, přesto se 
metylakolhol mezi obyvatelstvo šířil dál.

Pančovaný alkohol si vyžádal do ledna roku 2013 40 obětí na životech a více než sto 
dvaceti lidem způsobil újmu na zdraví. Pozůstalí a lidé, kterým metylalkohol přinesl 
zdravotní komplikace, se mohou o svá práva hlásit ještě několik měsíců. Policie do kon-
ce roku postupně rozkrývá rozsáhlou síť distributorů, prodejců a výrobců alkoholu. 

6. září 2012  15:35 
Praha se od čtvrtka stala centrem satelitní navigace v Evropě. Slavnostním otevřením 

ústředí evropské kosmické agentury pro program Galileo završila šestileté úsilí Česka 
o přesun administrativního centra navigačního systému z Bruselu do Prahy. Centrála 
však stále neobsadila klíčové pozice a složitě hledá i uklízecí agenturu. 

Agentura začala s ostrým provozem v Holešovicích už v pondělí. V
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Evropský satelitní navigační systém Galileo by měl začít poskytovat první služby 	

do konce roku 2014. Během oficiálního otevření sídla agentury GSA to uvedl místo-
předseda Evropské komise Antonio Tajani. Plně funkční by měl být systém na přelomu 
let 2019 a 2020.

12. září 2012  
V Praze nečekaně zemřel Radoslav Brzo-

bohatý. Herec, který ztvárnil desítky úloh 
ve filmu i na divadle, by ve čtvrtek oslavil 
osmdesátiny. Divákům utkvěl v paměti jako 	
F. L. Věk ve stejnojmenném seriálu nebo 
jako sedlák František ve filmu Všichni dobří 
rodáci. Naposledy se objevil ve filmu Vrásky 
z lásky po boku Jiřiny Bohdalové.

Ačkoli ho vysportovaná postava a nepře-
hlédnutelné charisma předurčovaly pro role 
mužných, správných a čestných chlapů, 
uplatnil se v divadelních i filmových rolích 
všech žánrů. Brzobohatý byl kromě herectví 
znám i jako valašský patriot a milovník Slo-
venska.

28. září 2012   
Na prezidenta Václava Klause zaútočil při otevírání mostu v Chrastavě z bezprostřed-

ní blízkosti šestadvacetiletý muž z Liberce. Střílel z plastové pistole. Klause nijak vážně 
nezranil, policie střelce zadržela. Přesto prezident zamířil po incidentu na vyšetření 	
do pražské Ústřední vojenské nemocnice.

Útok se stal v pátek krátce před 15. hodinou, když prezident po otevření mostu pro-
cházel davem lidí. Muž v maskáčích k němu podle očitých svědků přistoupil, přiložil mu 
k boku plastovou pistoli, která se používá ve hře airsoft a vystřeluje plastové kuličky, 
a sedmkrát zmáčkl spoušť. Policie muže zadržela

3. října 2012   
Jaromír Drábek opustí na konci října vládu. Rezignaci oznámil v den, kdy soud poslal 

do vazby jeho dosavadního prvního náměstka na ministerstvu práce Vladimíra Šišku. 
Podle vyšetřovatelů nabízel zakázku za 100 milionů firmě, která si stěžovala na to, jak 
úřad postupoval, když měnil dodavatele počítačového systému pro výplatu sociálních 
dávek. 

5. října 2012  
Pražské letiště v Ruzyni 

nese jméno bývalého české-
ho prezidenta Václava Hav-
la. Slavnostního ceremoniá-
lu se účastnily stovky hostů. 
Nechyběl mezi nimi autor 
nápadu na přejmenová-
ní letiště režisér Fero Fenič, 
ministr Karel Schwarzenberg, 
architekt Bořek Šípek či boro-
mejky, které o Havla pečova-
ly v době jeho nemoci. 

20. října 2012
Výsledky senátních voleb. 
Počet postupujících senátorů: 
Do druhého kola postupují první dva kandidáti. Pokud někdo získá v prvním kole 

více než polovinu hlasů, stává se senátorem ihned. Tabulka zobrazuje, kolik kandidátů 
postupuje do druhého kola. 

13 Česká strana sociálně demokratická obhajuje 5 mandátů 
4 Občanská demokratická strana obhajuje 13 mandátů 
2 Nezávislí kandidáti obhajuje 1 mandát 
1 Koalice „STAN“ a TOP 09 obhajuje 3 mandáty V
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1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová obhajuje 3 man-

dáty 
1 Komunistická strana Čech a Moravy obhajuje 1 mandát 
1 Koalice KDU-ČSL a NV obhajuje 0 mandátů 
1 Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti obhajuje 0 mandátů 
1 Koalice STAN a „HOPB“ obhajuje 0 mandátů 
1 Ostravak obhajuje 0 mandátů 
1 Strana zelených obhajuje 0 mandátů 

4. listopadu 2012   
Petr Nečas byl znovu zvolen před-

sedou ODS. V prvním kole dostal 
351 hlasů z celkového počtu 592, 
pro jeho soupeře, jednoho z rebe-
lujících poslanců Ivana Fuksu hla-
sovalo 178 delegátů. „Považuji to 	
za silný mandát,“ řekl po volbě 
Nečas. Prvním místopředsedou se 
stal ministr průmyslu Martin Kuba. 

7. listopadu 2012  
Vláda si prosadila svou, ve Sněmovně odhlasovala vyšší daně a zároveň získala důvě-

ru poslanců. DPH vzroste od ledna na 15 a 21 procent, vyšší daně budou odvádět lidé 
z příjmů nad 100 tisíc korun měsíčně a živnostníci, kteří uplatňují výdajové paušály, 
přijdou o možnost uplatňovat slevy na dani na děti i na partnera. 

Prosazení vládního daňového balíčku umožnila předchozí dohoda premiéra Neča-
se s rebelujícími poslanci ODS. Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa rezignovali 	
na poslanecký mandát a pustili do Sněmovny náhradníky, kteří hlasovali s vládou.

22. listopadu 2012   
Církevní restituce jsou definitivně schválené. Prezi-

dent Václav Klaus zákon nepodepsal, ale ani nevrátil 
Sněmovně, takže od příštího roku začne platit. Pre-
zident má sice k zákonu výhrady, ale nechce vládě 
komplikovat situaci. 

Klaus v odůvodnění, které zveřejnil na svém webu, 
zmínil výhrady k zákonu. Norma podle něj zvýhodňu-
je církve oproti ostatním restituentům. 

„Vytváří tak reálná potenciální rizika závažného pro-
lomení naší dosavadní restituční legislativy a vzniku 
nových nároků a požadavků vůči státu ze strany sub-
jektů, které se na základě tohoto zákona mohou cítit 
diskriminovány,“ zmínil prezident.

Klaus v odůvodnění, které zaslal šéfce Sněmovny 
Miroslavě Němcové, uvedl, že v poslední době dostal 
mnoho dopisů, v nichž ho lidé žádali, aby zákon veto-
val. Nakonec se ale „silou protlačený zákon“, jak normu sám označil, nechal po dlou-
hém zvažování projít.

Prosinec 2012
Zavedení přímé volby prezidenta republiky představuje zásah do tradičního pojetí 

volby hlavy státu a posiluje prvky přímé demokracie na úkor demokracie zastupitelské. 
Přímou volbu prezidenta republiky si dlouhodobě přeje většina občanů České repub-
liky. V prosinci byli do historicky první přímé volby prezidenta ČR, která se uskuteční  
11. a 12. ledna 2013 navržení následující kandidáti

Kandidáti na prezidenta ČR
Jana Bobošíková apeluje na voliče s tím, že je ohrožena sama existence České 

republiky, její svoboda a demokracie. 
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Jiří Dienstbier se dlouhodobě profiluje jako bojovník s korupcí a klientelismem. 
Vladimír Dlouhý nabízí své zkušenosti ekonoma. 
Jan Fischer říká, že není spojen s politicko-byznysovými strukturami, nabízí zku-

šenosti s řízením vlády, Evropské rady či působení v Evropské bance pro obnovu 	
a rozvoj.

Táňa Fischerová nezastírá, že je idealistka. „Prezidentem by měl být člověk, který 
zosobňuje nějaké hodnoty, je veřejnosti známý a jeho minulost je jasně čitelná,“  

Vladimír Franz nasbíral 88 tisíc podpisů pod kandidaturu bez sponzorů, billboardů 
či placených brigádníků. 

Tomio Okamura tvrdí, že jako jediný přichází s konkrétními změnami. 
Zuzana Roithová tvrdí, že jako lékařka, manažerka, ministryně, senátorka a euro-

poslankyně má pro výkon funkce prezidentky znalosti i zkušenosti. 
Karel Schwarzenberg je přesvědčen, že má pro funkci prezidenta „nejlepší mož-

nou průpravu“. Tvrdí, že jednou z nejdůležitějších vlastností politika je schopnost říci 
někdy rozhodné „ne“ a při tom setrvat. 

Přemysl Sobotka akcentuje, že nikdy - na rozdíl od soupeřů Fischera, Zemana 	
a Dlouhého - nebyl v KSČ. 

Miloš Zeman láká voliče nikoliv na sliby a fráze, ale prostě na svůj „zajímavý životní 
příběh“. 

20. prosince 2012   
Karolína Peake vstoupila do dějin jako „zimní královna“. Premiér Petr Nečas ji do 

čela ministerstva obrany jmenoval 12. prosince, po osmi dnech navrhl její odvolání a 
prezident Václav Klaus mu vyhověl. Premiér Nečas řekl, že jeho důvěra k Peake klesla 	
pod bod mrazu poté, co odvolala některé lidi z vedení ministerstva. 

Praha 9 a vybrané události 
s letopočtem končícím dvojkou

1352
První historická zmínka o zřízení hloubětínské fary 
Nejstarší písemný záznam o Třeboradicích - Soupis farních chrámů brandýského 

děkanství 

1582 
25. 4. purkmistr a rada Starého Města pražského povolili Martinovi Fialovi 	

v Hrdlořezích stavbu mlýna na Rokytce (čp. 16). Mlýn plnil funkci až do r. 1905, kdy 
vyhořel. Posledním mlynářem v té době byl pan Zahradník. 

1662
Do tohoto roku je vlastníkem Libně, Vysočan a Proseka Jan Hartvík říšský hrabě 

z Nosticů. 
Libeňské panství, ke kterému od 16. stol. patřila tvrz Podviní, od něj s Vyso-

čany, Prosekem a pustým dvorem střížkovským koupila 27. 6. obec staroměstská 	
za 82 000 zlatých. Až do r. 1848 byli vysočanští rychtáři jmenovaní direktorem libeň-
ským. 

1742 
Libeňské panství vypleněno nepřátelskými vojsky saskými a bavorskými, fran-

couzskými a pruskými, která obléhala Prahu. Rovněž tak Hloubětín a jeho obyvatelé 
zakusili značných útrap za válek o dědictví rakouské. 

Hloubětínský administrátor P. Střecha a mlynář byli zajati a uvězněni francouz-
skými vojáky, kteří v té době společně s Bavory obsadili Prahu. 

1812 
V libeňském letohrádku Šilboch (Na stráži, zbořeném v r. 1900) předvedl ředitel 

pražského divadla Liebich poprvé ozdobený vánoční stromek. 

1832 
V listopadu 1831 vypukla poprvé v Libni cholera, nákaza trvala až do května roku 

1832. 
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1862

7. 5. ve vysočanském cukrovaru H. Jelínek předvedl nový technologický postup 
při čištění cukru tzv. saturaci. Tento vynález z r. 1858 se od toho roku začal prosazovat 
v praxi. 

Libeň postihla povodeň. 
Počet obyvatel Libně dosáhl 5 356. 
V Hloubětíně byla vystavěna samostatná školní budova (čp. 55). Pozemky 	

pro stavbu školy obci posoupili křižovníci, kteří rovněž přispěli na řemeslníky a staveb-
ní materiál. Nejprve byla škola jednotřídni, v r. 1875 přibyla druhá třída a od r. 1891 
se postupně rozšířila na pětitřídku. A to vždy, když počet dětí byl vyšší naž 100. (!) 
Nejvyšší doložený počet dětí v jedné třídě byl 132. Vyučovalo se 6 hodin a v Hloubětí-
ně vždy jen česky. V školním roce měli děti 8 dnů prázdnin o vánocích a též o Veliko-
nocích. V zahradě školy stávala na vysokém válcovém sloupu barokní socha biskupa 	
sv. Gottharda z r. 1775, která byla odstraněna okolo r. 1956 neznámo kam... 

1872 
25. a 29. 5. Libeň a okolí postiženo povodní. 
31. 5. všeobecná stávka v První českomoravské strojírně v Libni, kde teprve 

počátkem roku byla zahájena výroba. (Od 1. 7. byla ve všech pražských a okolních 
strojírnách stanovena desetihodinová pracovní doba). Českomoravská získala první 
velkou zakázku na výstavbu tří cukrovarů. 

27. 9. v neděli před sv. Václavem slaveno na Proseku výročí 900. let založení 
kostela. Večer před tím zapáleny na okolních návrších velké ohně. Z Vysočan na Prosek 
konal se velký průvod s lampiony a hudbou. V den (28. 9.) oslav konala se slavná mše 
za veliké účasti lidu. Všechny domy na Proseku byly osvětleny a ozdobeny chvojím 	
a prapory, v obci se konal velký průvod. 

Došlo k přeškolení Proseka z Libně do školy ve Vysočanech. V Libni byla první 
učitelkou ustavena Mil. Hejtmánková. 

Byla zrušena původní stezka z Libně na Prosek, později zvaná Svatováclavská 
cesta. Došlo k tomu výstavbou dráhy severní na Kolčavce a stavbou nového pivovaru 
v Libni. 

Ve Vysočanech uváděno 1430 obyvatel. 
Celkový počet obyvatelstva v Libni a okolí 7 009. 
Ve Vysočanech založen vzájemně se podporující spolek „Vousáč“. 
V Libni zahájila činnost Občanská záložna, společenstvo s ručením neobmeze-

ným. V průběhu roku byla na libeňské půdě stavěna dráha severozápadní. 
28. 10. byla na trati Praha - Neratovice - Turnov - Liberec zahájena doprava. 
V libeňském Podviní založila lihovar firma Franz Xaver Brosche Sohn, chemické 

továrny v Praze jako svou pobočku. Na volném prostranství u lihovaru byly zřízeny 	
4 rybníky. Lihovar, zvaný „špirituska“ byla moderní továrna známá v celém tehdejším 
Rakousko-Uhersku a výrobky vyvážela do celé Evropy. 

Hloubětínskému živnostenskému spolku, jehož předsedou byl stavitelský mistr 
Stodola, byl posvěcen spolkový prapor.

1882 
Od 1. ledna byla v Libni zavedena daň ze psů. 
V dubnu byl zahájen provoz v belgické plynárně v Libni. 
29. 6. na Kolčavce zemřel univ. profesor, filozof, pedagog a spisovatel Dr. Franti-

šek Čupr, (nar. 11. 4. 1821), jehož hlavním dílem byl spis „Učení staroindické“. Pohřben 
je na hřbitově u proseckého kostela. F. Čupr působil též v libeňském obecním zastupi-
telstvu a mnohým se o rozvoj této obce i okolních zasloužil. 

5. 11. vysvěcen nový hřbitov v Libni a téhož dne konán první pohřeb. Do té doby 
pohřbívalo se na hřbitově proseckém. 

V Libni se místní školní rada usnesla na výstavbě nové školní budovy. 
Počet obyvatelstva v Libni a okolí dosáhl 10 446. 
V Libni založen podpůrný spolek „Vlasť“.

1892 
Toho roku ministerstvo obchodu udělilo Fr. Křižíkovi, majiteli elektrotechnického 

závodu v Karlíně povolení k provedení předběžných prací pro elektrickou dráhu z Prahy 
do Libně a Vysočan. 

2. 12. obecní zastupitelstvo v Libni zrušilo platby školného. 
28., 29. a 30. 12. se v Libni konaly obecní volby. Dva místní politické spolky 

„Jednota voličů“ a „Občanský klub“ prvně utvořili koaliční kandidátku (tehdy zvanou 
„kompromisní“, která ve volbách zvítězila. 
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Počet obyvatel Libně dosáhl  14 600. 
Hloubětínský kostel byl důkladně opraven.
Do 1. 9. se pohřbívalo na starém proseckém hřbitově u kostela sv. Václava. Výji-

mečné pohřby byly povoleny do 31. 8. 1896. 
14. 12. bývalý libeňský starosta Voctář byl jmenován čestným občanem obce. 	

V Broscheově lihovaru v Podviní vypukl požár. 
V hloubětínské škole byl zřízen byt správce a tělocvična a při budově letní cvičiš-

tě.

1902
Zvláštním výnosem císaře Františka Josefa I. byla obec Vysočany povýšena 	

na město. Novému městu Vysočany byl zároveň udělen městský znak. K vidění je znak 
na čelní fasádě budovy staré radnice.

V Hloubětíně ve Farkačově pískovně objevena kulturní jáma s knovízskou kera-
mikou a keltský hrob.

1912 
Hloubětínský zámeček získala Židovská náboženská obec. 
Vzájemně se podporující spolek „Vousáč“ ve Vysočanech oslavil 40 let trvání. 

Konal se župní sjezd hasičů vysočanských. 
V Hrdlořezích byla místní škola zvýšena o jedno patro.

1922 
1. ledna vstoupil v platnost zákon č. 116/20 Sb. z 6.2. 1920 o vytvoření tzv. 

Velké Prahy. Do té doby samostatné město Vysočany, obce Prosek a Hloubětín byly 
připojeny k hl. m. Praze jako součást lX. pražského okresu. Obec Hrdlořezy spolu 	
s městem Žižkovem vytvořili XI. okres a Střížkov byl připojen do VIII. okresu Velké 
Prahy. K rozdělení Prahy na 13 správních obvodů došlo 11. 1. 1923. V jednotlivých 
obvodech působily jako volené orgány omezené místní samosprávy místní výbory 	
s radou a starostou. 

28. 3. na Proseku zřízena pobočka knihovny hl. m. Prahy, která měla přes 3000 
svazků. Na Proseku ve školní budově byla zřízena mateřská škola a jesle. 

V Hloubětíně bylo 190 domů a asi 3 200 obyvatel. 
V Hloubětíně v Kejřově pískovně objevena kostra s trepanovanou lebkou. 

1932
18. 8. vedení akc. spol. ČKD oznámilo chystané propuštění 3 000 zaměstnanců. 
Ve Vysočanech založil E. Famíra a V. Nejedlý dělnickou „Proletscénu“.
Hloubětínskou firmu Elektra koupila nizozemská firma Philips a zavedla zde výro-

bu radiopřijímačů.

2002 
Celou Prahu postihla povodeň. Nevyhnula se ani stanici metra Vysočanská.
Ve Vysočanech byla otevřena „nová radnice“. Jednalo se o přístavbu k původní 

budově vysočanské radnice z roku 1911, která byla vystavena jen ze dvou třetin – při 
pohledu ze Sokolovské ulice pouze pravé křídlo a vstupní část. Levé, východní kříd-
lo nebylo dostavěno proto, že pozemek na jeho stavbu odmítl majitel (Bedřich Frey 
– Strohmayer) zastupitelstvu města Vysočan prodat.

V budově „Nové“ radnice byla soustředěna všechna pracoviště správy Městské 
části Praha 9, dosud sídlící v různých lokalitách.

2012
30.ledna 2012. zahájil provoz Domov pro seniory ve Vysočanech. Domov 	

pro seniory ve Vysočanech je soukromým pobytovým sociálním zařízením, jehož pro-
vozovatelem je společnost DOMOV SENIORŮ VYSOČANY s.r.o.
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Je v lidské přirozenosti přát si, abychom mohli o roku, který odchází, říct, 
že byl dobrý, a zároveň si přát, aby nový rok byl ještě lepší. Každý z vás 
bude mluvit o roku 2011 jinak. Někomu se dařilo, jiný se musel poprat  
s problémy. Mnohé z nich přitom pramení z nevědomosti, neochoty naslou-
chat protistraně. Přitom platí: kde je vůle, je i cesta. Malé příklady za všech-
ny.

O Evropské unii většina smýšlí pozitivně především v souvislosti s mož-
ností čerpat finance z jejích strukturálních fondů. Jenže to je jen kamí-
nek v mozaice její činnosti, což ukázala i návštěva Evropského parlamentu 
ve Štrasburku, jíž se zúčastnili někteří naši zastupitelé. Stejně nevraži-
vě na sebe pohlížejí velká města a malé obce naší republiky v souvislosti  
s rozdělováním podílu z daní. Otupit tuto zášť může jen poznání vzájem-
ných problémů tak, jak jsme se o to pokusili spolu s Babicemi, malou obcí  
z Olomoucka. Možná si říkáte, jaký může být vztah Goliáše s trpaslíkem? 
Inspirující. Zatímco pro moravskou vísku je Goliášem naše městská část,  
ve vztahu s Moldávií je „devítka“ naopak trpaslíkem. A přece jsme moh-
li předat moldavskému premiérovi při jeho návštěvě vysočanské radnice 
energetickou koncepci Prahy 9, která může být pro moldavskou stranu dob-
rou platformou pro navázání kontaktů českých a moldavských podnikatelů.

Stojíme na prahu roku 2012, do něhož bych vám, občanům Prahy 9, popřál 
klid, spokojenost, štěstí, úspěchy a samozřejmě hodně zdraví. 

Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Slovo starosty
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Zprávy z radnice
Zastupitelka MČ Praha 9 Markéta Dostálová (Věci veřejné)

Praha 9 revitalizuje brownfieldy, italské Lecce 
bývalé vápencové lomy

Markétě Dostálové - první volební období zastupitelce Městské části Praha 9 za Věci 
veřejné – leží na srdci především územní rozvoj. I proto ji velmi inspirovala cesta 	
do jihoitalského města Lecce, s nímž „devítka“ v říjnu roku 2011 podepsala smlouvu 
o partnerství.

Dlouhodobá smlouva o vzájemné spolupráci mezi Prahou 9 a městem Lecce je první 
svého druhu u nás. Za „devítku“ ji podepsal starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím. 

Lecce
Lecce leží v oblasti Apulie, od moře coby kame-

nem dohodil, a je hlavním městem stejnojmenné 
provincie, která tvoří „podpatek“ Itálie. Stotisíco-
vé město má nádherné stavební památky posta-
vené ze zdejšího zlatavého vápence. Střed města 
na náměstí Piazza Oronzo zdobí další ze sloupů 
označující konec cesty Via Appia, jenž nese bron-
zovou sochu sv. Oronza, biskupa z Lecce. Dále je 
tu kostelík San Marco z poloviny 16. století, budo-
va někdejší lóže Palazzo del Sedile a římský amfi-
teátr z 1. století. Opodál stojí mohutné Castello 	
ze 16. století s hradbami. Za alejí Luglio pokračuje 
ulice Via Umberto k baroknímu kostelu Santa Cro-
ce, dokončenému v roce 1679, s bohatě zdobe-
ným průčelím. V sousedním klášterním komplexu 
ze 13. století se nachází Palazzo del Governo.

Via Umberto I. zabočuje doleva do ulice Via 
Principe di Savoia k triumfálnímu oblouku Porta 
di Napoli, kde stojí překrásný kostel Sv. Nicolò 	
e Cataldo z roku 1180. Kostel ve stylu francouzské 
gotiky dal postavit předposlední Norman Tancredi 
a vyznačuje se nádherným portálem s arabskými 
motivy. Na náměstí Piazza Duomo stojí dóm San 
Oronzo se sedmdesátimetrovou věží, dále biskup-
ský palác a semináře. Historické centrum uzavírá 
hradební brána Porta Rudiae.

Přeshraniční spolupráce
„Společné téma jsme našli hned. Zatímco v Pra-

ze 9 řešíme revitalizaci vysočanských brownfieldů, 
bývalých průmyslových oblastí, v Lecce řeší, co 	
s bývalými vápencovými lomy. Z tohoto kame-
ne jsou postaveny všechny nádherné stavby 
ve městě,“ nastiňuje jeden z problémů, který trápí obě strany, Markéta Dostálo-
vá a pokračuje: „Lecce tím, že není na rozdíl od Prahy hlavním městem státu, má 
daleko větší možnost čerpat finance z fondů Evropské unie. Navíc v Itálii existuje 
zákon umožňující obci-městu za poměrně nízkou cenu vykoupit pozemek či nemo-
vitost, o kterou se majitel nestará. Tyto výkupy jsou dotovány evropskými fondy. 
Podobný fond na revitalizaci sice existuje také u nás, ale vztahuje se jen na býva-
lá vojenská území, která mohou být převedena na obce-města. Bohužel pozem-
ky v brownfieldech patří soukromým majitelům, z nichž mnozí je nakoupili 	
ke spekulativním účelům, a v tomto případě s tím městská část nic nezmůže. 

Nicméně v určitých případech by nám Italové mohli pomoci k financím z fondů EU 
prostřednictvím tzv. operačních programů přeshraniční spolupráce. Zatím funguje 
přeshraniční spolupráce Česka s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Bavorskem, Sas-
kem. Proč tedy ne s Itálií? Patrně by se jednalo o spolupráci v tzv. měkkých progra-
mech EU zahrnující např. výměnné pobyty dětí, sportovců… V Lecce je třeba dobrý 
fotbalový klub Unione Sportiva, který hraje italskou Serii A.“ 

Markéta Dostálová
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Nové stavby jsou citlivě zasazovány do stávající zástavby
Za cenné „suvenýry“ z Itálie považuje Markéta Dostálová podklady k urbanistickému 

plánu a rozvoji města Lecce. 
„Tady, stejně jako jinde v Evropě, dokážou velmi citlivě zasadit nové stavby do stá-

vající zástavby. U nás je problém už v koncepci územního rozvoje a územního plá-
nu, za což ovšem nezodpovídají městské části, ale hl. m. Praha,“ konstatuje Markéta 
Dostálová a dokládá: „Stačí se podívat na plán územního rozvoje „devítky“. Vysočany 
jsou ještě poměrně barevné, což znamená, že tu jsou plochy jak pro bytovou či smí-
šenou výstavbu, tak i zeleň. Kdežto při pohledu na prosecké sídliště vidíte jedinou 
barvu představující bytovou zástavbu bez jakéhokoliv omezujícího koeficientu. Vlast-
ně jediným omezujícím momentem je výška budov daná v závislosti na vzdálenosti 	
od kbelského letiště.“ 

Cestování a trolejbusy
Navzdory kráse města, blízkosti moře, poměrně dobrému leteckému spojení a uby-

tovacím kapacitám není v Lecce příliš rozvinutý cestovní ruch. Mohla by to být výzva 	
pro naše podnikatele. Stejně jako problémy, jež ve městě řeší s trolejbusovou dopra-
vou. Troleje sice rozvedli téměř po celém městě, ale trolejbusy z nějaké příčiny nejez-
dí. „Praha 9 se v těchto případech může stát prostředníkem mezi českými podnikateli 	
a městem Lecce,“ uzavírá Markéta Dostálová. 

Grantové programy pro rok 2012 schváleny
Programy

1. Cílem programu v oblasti využití volného času dětí a mládeže je:
• podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží včetně jejich 

materiálního vybavení
• umožnit relaxační a rekreační pobyty dětí a mládeže v přírodě s aktivním využi-

tím volného času
• podpořit jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež, např. sportovní, 

pro děti a rodiče (neplatí pro krátkodobé poznávací zájezdy)
2. Cílem programu na podporu provozu, případně příspěvky na nájmy veřej-

ně přístupných tělovýchovných zařízení na MČ Praha 9 je:
• podpořit činnost sportovních subjektů
• udržet tělovýchovná zařízení v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhra-

du energií
• umožnit dětem a mládeži více využívat sportovní kluby (ochrana před patologic-

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

činnosti směřující ke zlepšení životního prostředí – tedy aktivity v oblasti ekologické 
výchovy, společného využití volného času dětí a rodičů, dlouhodobé projekty, aktivity 
směrující ke zlepšení a propagaci využití bývalých průmyslových areálů

• podpořit celoroční kulturní aktivity v oblasti amatérské kulturní činnosti, ale 	
i  jednotlivé kulturní akce, které se budou konat v Praze 9 nebo pojednávat o Praze 9, 
nebo občany reprezentující „devítku“ na soutěžích a regionálních, republikových nebo 
mezinárodních akcích

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

služby z Prahy pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi podle 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2009 – 2011, dále 
neziskové organizace se sídlem v Praze 9, které se zabývají projekty v oblasti sociál-
ních služeb nebo neziskové organizace, jejichž projekty jsou zaměřeny na péči o obča-
ny z „devítky“

• podpořit klubovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením
• podpořit organizace poskytující podporu sociálně znevýhodněným občanům
5. Cílem programů protidrogových a prevence kriminality je:  
• podpořit dlouhodobé projekty i jednotlivé akce zaměřené na protidrogovou pre-

venci
• podpořit projekty sloužící k prevenci kriminality v Praze 9
• podpořit specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení ZP
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Devátá energetická: Pomůže vám hle-
dat úspory nákladů na vytápění…. 

Klientům Deváté energetické, s. r. o. je poskytován klientský servis 
zdarma, stačí kontaktovat osobního poradce. 

Koncem loňského roku spustila Devátá energetická projekt, jehož 
součástí je poradenská služba určená stávajícím zákazníkům zdarma. 
Odborný poradce Deváté energetické poradí s ekonomicky nejvhod-
nějšími variantami úspory tepla, jako je zateplení, výměna topných 
těles, drobná úprava na rozvodech tepla apod., případně navrhne 
postup, připraví kalkulaci, doporučí ověřené firmy, ohlídá kvalitu. 

V případě, že zákazníci Deváté energetické mají konkrétní problém nebo potřebují 
poradit s úsporou energie, mohou se obrátit telefonicky či e-mailem na svého osobního 
poradce – technika, který si s nimi domluví schůzku, přijede k nim a vyřeší danou situaci. 
To vše zdarma v rámci klientského servisu. Devátá energetická takto reaguje na ploš-
né zvyšování cen energií, DPH a dalších vstupů, které tvoří konečnou cenu tepla. 

„Vím, že jdeme trochu proti proudu, snažíme se maximálním způsobem snížit zátěž 
pro naše zákazníky. Snad to vyvolá diskusi. Věřím, že seriózní dialog mezi odbornou 
i laickou veřejností a naší společností tímto dostává zcela nové dimenze. Věřím, že 
bude probíhat ke spokojenosti všech zúčastněných a přinese nám všem tolik potřebné 
zdroje inspirací a námětů, jak svoji práci a svůj vztah k tepelné energii neustále zdo-
konalovat a snižovat každodenní náklady,“ říká Ing. Jindřich Večeře, ředitel společnosti 
Devátá energetická s.r.o.

Pomoc při výběru vhodné a spolehlivé subdodavatelské firmy a také určité ceno-
vé zvýhodnění poskytuje Devátá energetická také svým budoucím odběratelům při 
výstavbě nové kotelny, výměníkové stanice či při rekonstrukci zdroje tepla. Prohlídky, 
revize a pravidelné kontroly výměníkových stanic a kotelen jsou samozřejmostí.

Výškový dům „Litvínovská“ není kde stavět
Proti výstavbě výškového domu „Litvínovská“ (investor Odin Investment) protesto-

vali obyvatelé Střížkova a Proseka. Dokonce proto vzniklo občanské sdružení S. O. S. 
Střížkov, které o sobě dalo vědět při protestní akci v říjnu loňského roku. Se stavbou 
domu s více než 100 byty a několika suterénními patry podzemních garáží však nesou-
hlasila ani Městská část Praha 9. 

Protože Odin Investment vlastní 19/36 pozemku, na kterém chce výškový dům sta-
vět, a ostatní část je v majetku hl. m. Prahy, požádal magistrát Komisi územního 
rozvoje a výstavby Rady MČ Praha 9 o stanovisko, zda pozemky prodat, či nikoliv. 
„Komise a později ani Rada MČ Praha 9 prodej nedoporučila. A 10. ledna letošního roku 
deklaroval pražský primátor Bohuslav Svoboda, že magistrát svých 17/36 pozemku 
pod zamýšleným domem „Litvínovská“ neprodá,“ konstatuje Marek Doležal, místosta-
rosta MČ Praha 9 odpovědný za územní rozvoj. Stalo se tak na jednání, na němž byl 
dále přítomen první náměstek Magistrátu hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, starosta MČ 
Praha 9 Jan Jarolím a zástupci S. O. S. Střížkov.

Zastupitel MČ Praha 9 Mgr. Adam Vážanský (ODS)

Navzdory nutnosti šetřit, chceme, aby si na své 
přišli všichni

Mgr. Adam Vážanský je třetí volební období zastupitelem a druhé uvolněným radním 
MČ Praha 9, v současné době působí jako místostarosta „devítky“ pro oblast kultury, 
sportu a bezpečnosti.

Je pro vás druhé volební období na radnici jiné než to první?
Určitě. Za první čtyři roky na vysočanské radnici jsem v komunální politice získal 

mnoho zkušeností a spoustu věcí vidím jinak, než jak jsem je vnímal z pohledu „z uli-
ce“, než jsem se stal zastupitelem. Tehdy se zdálo, že mnoho problémů má jednoduché 
řešení. Když je však máte řešit coby radní, často zjistíte, že k tomu nemáte příliš velké 
kompetence. To vám bere energii, s níž se z počátku do všeho vrháte po hlavě. Mám 
výhodu, že v Praze 9 jsem celý svůj život, znám dobře její problémy a dnes už znám 
kromě dalšího také chod samosprávy, úřadů, dostávám se k potřebným informacím… 
Zápal a elán nováčka sice za více než pět let na radnici vzal za své, zato však dnes ZP
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dovedu svou energii využít tam, kde to má smysl. Zkrátka, získané zkušenosti jsou 	
k nezaplacení. A ještě jedno se mění – jako radního mě poznává stále více lidí a obrací 
se na mě se svými problémy. Rád pomohu, ale nemohu příliš zasahovat do kompetencí 
svých kolegů navzdory tomu, že pochopitelně úzce spolupracujeme. 

Stále se mluví o šetření, Rada MČ Praha 9 pro letošní rok doporučila škrty 
na všech odborech ve výši 4 procent. Jak se to projeví na kultuře a sportu na 
„devítce“?

Finance na kulturu a sport lze rozdělit na dvě základní části – rozpočet Divadla 
Gong a rozpočet jednotlivých kulturních a sportovních akcí. Otázka zněla, kde ušetřit. 
Po jednání komise kultury a sportu jsme se nakonec domluvili, že škrtat nebudeme 	
v rozpočtu Gongu. Museli bychom snižovat platy jeho pracovníkům, a to odmítám. 
Městská část v minulých letech investovala do rozvoje divadla nemalé prostředky, 

takže dnes snese srovnání s jinými profe-
sionálními zařízeními tohoto druhu v Praze. 	
A tak musíme k divadlu přistupovat.

Co tedy zrušíte z kulturních akcí?
Divadelní třesk – divadlo v Parku Podvi-

ní, který se tu konal po tři roky. Třebaže se 
setkal se zájmeme veřejnosti a organizovali 
jsme ho s profesionální uměleckou agentu-
rou, nepodařilo se nalézt správný dramatur-
gický směr. Patrně svou roli sehrál i napjatý 
rozpočet pro tuto akci. 

Šetřit patrně budeme muset také na dal-
ších akcích jako například Prosecké jaro, Pro-
secký podzim, Svatováclavská pouť a pod.,	
ale širokou nabídku kulturních akcí, s níž 
městská část každoročně přichází, chceme 
zachovat. Kultura je vždycky oblastí, kde	
se šetří nejdříve. Přesto se snažíme oblíbe-
né kulturní akce zachovat i za složitějších 
ekonomických podmínek tak, aby si na své 
přišli milovníci vážné hudby, rockoví fanouš-
ci, vyznavači alternativní muziky i milovníci 
umění, které představujeme v Galerii 9. Letos 
třeba uplyne 150 let od vzniku Sokola, 70 let 	
od atentátu na Reinharda Heydricha 	
a v těchto souvislostech také připomeneme 
roli lidí z Prahy 9. 

Ušetříme také na vydávání měsíčníku 
Devítka, který od dubna bude vycházet na 

méně kvalitnějším papíru. Změnili jsme i jeho distributora.
A co sport?
Věřím, že i letos se nám podaří přivést do sportu Prahy 9 soukromé finanční zdroje 

a že v grantových programech podporujících sportovní oddíly a akce skončí peníze 
vybrané na daních z herních automatů. S kolegou radním Zdeňkem Davídkem jsme 
rádi, že se nám podařilo více otevřít Dopravní hřiště na Proseku veřejnosti. 

Ovlivní rozpočtové škrty na „devítce“ oblast bezpečnosti?
Nemyslím, v souvislosti s bezpečností neplánujeme žádné větší investiční akce. 

Jen věřím, že zastupitelstvo schválí rekonstrukci budovy v Ocelářské ulici (schváleno 
zastupitelstvem v únoru 2012 - pozn. kronikáře), kterou vlastní MČ Praha 9, a v níž 
sídlí Místní oddělení Policie ČR. Byl bych rád, kdyby i policejní služebna ve Vysočanech 
vypadala jako ta na Proseku, v níž se na chodbách nemusí potkávat oběti nebo ozna-
movatelé trestných činů s pachateli.  

Říkáte, že v oblasti bezpečnosti neplánujete větší investice. Znamená to, že 
nedojde na slibované kamery na Proseku?

Kamerový systém na Proseku by měl být funkční během jara. Kamery budou napo-
jeny na MO Policie ČR Prosek, výhledově možná i na ředitelství Městské policie Praha 
9 ve Veltruské. 

Kriminalitu ve Vysočanech ovlivňuje také existence nelegálně provozova-
ných ubytoven ve Skloněné a hostelu v Podkovářské. Pokročila tato kauza?

Mgr. Adam Vážanský
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Věřím, že ještě letos budeme moci zbourat další dvě ubytovny ve Skloněné, nicméně 

jejich majitel přistoupil k soudním obstrukcím, takže to ještě nějakou dobu potrvá. 	
Na dobré cestě je i případ hostelu v Podkovářské. A protože se možných problémů obá-
váme také v Kolbenově ulici v souvislosti s rostoucím asijským velkoskladem textilu 	
v areálu bývalé ČKD – slévárny, budeme tady i nadále iniciovat kontroly kompetent-
ních úřadů. Ostatně o danou lokalitu se už začalo zajímat také policejní prezidium.

Asijská tržnice v bývalém ČKD dělá radnici vrásky
V areálu bývalé ČKD ve Vysočanech, Kolbenova 159, se v současné době nachází 

poměrně rozsáhlý asijský velkoobchod s textilem. A radní se začínají obávat, aby se 
z něho nestal podnik připomínající nechvalně známou libušskou tržnici Sapa. I proto 
se tu 7. prosince loňského roku uskutečnila rozsáhlá kontrola – celní správy, cizinecké 
policie, hasičů, hygieny, stavebního úřadu, živnostenského úřadu, odboru životního 
prostředí a dopravy…

Tovární haly bývalé ČKD dnes vlastní společnost Modela a pronajímá je asijským 
prodejcům, kteří zde mají sklady s textilem. „Nechceme, aby velkoobchod, který zde 
vznikl, postupem doby dosáhl nekontrolovatelných rozměrů. Navíc, jak se ukázalo, 
majitel objektu nemá pro provoz velkoobchodu povolení,“ přivítal kontrolu místosta-
rosta Prahy 9 Adam Vážanský. Druhý místostarosta „devítky“ Marek Doležal k tomu 
dodal: „Rovněž vestavby, které byly v objektech provedeny, nebyly ohlášeny ani povo-
leny a jsou proto v rozporu se zákonem. Stavební úřad Prahy 9 proto bude trvat 	
na jejich odstranění. Zároveň zahájil s firmou Modela správní řízení o pokutě, která 
může být až milion korun.“

Nedostatky v dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně zjistil 
odbor prevence Hasičského záchranného sboru Praha. „Konkrétně nebylo předloženo 
kolaudační rozhodnutí, požárně bezpečnostní řešení a dokumentace požární ochra-
ny, ve které jsou informace nezbytné pro zajištění bezpečného provozu,“ konstatova-
la por. Pavlína Adamcová, tisková mluvčí HZS Praha a pokračovala: „Například kaž-
dý zaměstnanec musí umět včas a správně reagovat na případné nebezpečí a zvlášť 
důležité je to v prostorech, kde se vyskytuje veřejnost. V kontrolovaných provozov-
nách také nebyly umístěny přenosné hasicí přístroje. Nedostatky musí být odstraněny 	
do 10. února letošního roku.“

Závady odhalené při prosincové kontrole však nebyly tak závažné, aby mohl být vel-
koobchod uzavřen. 

„Žádné pochybení jsme nenašli, přesto budeme v kontrolách pokračovat,“ konstato-
val Jiří Barták, mluvčí Celní správy ČR. 

Nedostatky na místě neshledal ani odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 9. 	
V objektu byly popelnice, svozová společnost, která je vyváží, nemá problémy s jejich 
přeplňováním nebo nepořádkem kolem nich, kartóny jsou slisované a přepáskované, 
skladované na zastřešeném místě.

Jedna pošta v obchodním centru Fénix
Z důvodu zlepšení slu-žeb 

dochází v Praze 9 ke sloučení tří 
pošt: Praha 92 – ulice Nemoc-
niční, Praha 93 – ulice Soko-
lovská a Praha 95 – Na Harfě. 
Touto změnou dojde k výraz-
nému rozšíření pracovních dnů 
a otvíracích hodin. Současně 	
s tím si budete nově balíkové 	
i listovní zásilky moci vyzvedá-
vat na jednom ukládacím místě, 	
tj. na nové poště.

Od 30. ledna letošního roku 
je vaší ukládací poštou pro 
psaní i pro balíky: 190 03 Pra-
ha 93, Freyova 945/35, Praha 
9-Vysočany (obchodní cent-
rum Fénix), telefon: 283 892 
038.
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Hodiny pro veřejnost:
Pracovní dny 9.00 – 20.00
Sobota a neděle 9.00 – 17.00
Na uvedené poště budou ukládány všechny poštovní zásilky – listovní i balíkové, 	

k jejichž vyzvednutí vás pošta vyzve v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání 	
v místě uvedeném na adrese.

Připravuje se další Senior akademie
Pro všechny aktivní seniory z „devítky“ připravila MČ Praha 9 druhý ročník Senior 

akademie.
Jedná se o cyklus vzdělávacích programů, a to formou deseti dvouhodinových 

přednášek Městské policie hlavního města Prahy. Přednášky se těšily velkého zájmu 	
a probíhaly na radnici MČ Praha 9 od února do dubna v odpoledních hodinách. Součástí 
Senior akademie je také atraktivní program v podobě návštěvy Muzea Policie ČR, Cen-
trálního operačního střediska Městské policie hlavního města Prahy a Psího domova 	
v Tróji. 

Účastníci Senior akademie získali zdarma praktické informace jak významně při-
spět k osobnímu bezpečí a ochraně svého majetku či si mohou zvýšit právní vědomí 	
v souvisejících oblastech. Každý z účastníků obdržel po skončení akademie pamětní list 	
o jejím absolvování. 

Novinky a změny v oblasti občanských průkazů  
a cestovních dokladů

Počátkem ledna letošního roku se začaly vydávat elektronické občanské průkazy. 
Podání žádosti probíhá na přepážkách občanských průkazů bez nutnosti vypisování 
papírového formuláře žádosti. 

Z důvodu pořízení technického fotosnímku přímo u přepážky (obdobně jako je tomu 
při vydávání cestovních pasů s biometrickými údaji, tzv. e-pasů) se nepřikládají foto-
grafie. Občané si mohou zvolit typ elektronického občanského průkazu (dále e-OP) 
s elektronickým čipem nebo bez tohoto čipu. Správní poplatek e-OP s elektronickým 
čipem je 500 Kč, vydání druhého typu e-OP je bez správního poplatku, pokud není 
důvodem ztráta, odcizení, zničení či poškození občanského průkazu (v tomto případě 
je správní poplatek 100 Kč). Požádat o vydání e-OP s elektronickým čipem lze z jaké-
hokoliv důvodu, avšak k vydání nového e-OP bez elektronického čipu musí být zákonný 
důvod (konec platnosti občanského průkazu, změna trvalého pobytu, rodinného stavu, 
jména, příjmení či rodného čísla, ztráta, odcizení, zničení nebo poškození občanského 
průkazu, doplnění titulu). Elektronický čip u e-OP obsahuje číslo občanského průkazu 	
a do této aplikace lze zavést elektronický podpis občana založený na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Minister-
stvem vnitra byla tato akreditace udělena např. České poště nebo První certifikační 
autoritě (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno).

Dnem 26. června letošního roku skončila platnost všech zápisů dětí v cestovních 
pasech rodičů. Z tohoto důvodu je nutné každému dítěti nechat vystavit vlastní ces-
tovní doklad, tzn. cestovní pas, který slouží k cestování po celém světě (platnost ces-
tovního pasu je pět let, správní poplatek 100 Kč) nebo občanský průkaz, který mohou 
zákonní zástupci nechat vystavit dětem rovněž od narození a který bude možné využít 
k cestování po státech Evropské unie. Doba platnosti dětského občanského průkazu je 
pět let, správní poplatek 50 Kč.

Podání žádosti a rovněž převzetí již vydaného elektronického občanského průkazu je 
možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Dosavadní občan-
ské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.   

Zastupitelka a radní MČ Praha 9 JUDr. Jana Nowaková Těmínová (TOP 09)

O privatizaci bytů na „devítce“
Poslední Zastupitelstvo Městské části Praha 9 v loňském roce schválilo další postup 

při prodeji bytových jednotek z majetku „devítky“ jejich oprávněným nájemcům. 	
O tom, jak privatizace bytů postupuje, o novinkách a dalších záměrech jsme hovořili 
s radní MČ Praha 9 JUDr. Janou Nowakovou Těmínovou, která je za tuto oblast zodpo-
vědná. ZP
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Dosud bylo na základě usnesení Zastupitelstva z dubna 2008 privatizováno 410 bytů 

v ulicích Čihákova 1791, 1818 až 1825 a 871 až 873, U Svobodárny 1070 a 1071, 	
Pod Strojírnami 747, Kolbenově 635, Sokolovské 1017 a 1069, Spojovací 306, Nemoc-
niční 638, Staromlýnské 577 a Drahobejlově 1601 a další čtyři byty v ulicích Kovářské 
a Drahobejlově v domech, v nichž městská část realizovala půdní vestavby. K prodeji 
přitom bylo v Libni a Vysočanech schváleno 536 bytů ve 28 bytových domech.

Na Proseku a Střížkově se privatizace týká celkem 897 bytových jednotek 	
v 39 domech - 207 bytů v panelácích v Teplické 276 až 284, 207 bytů v Litoměřické 
577 až 585, 230 bytů v Lovosické 652 až 661, 253 bytů v Bílinské 506 až 516. 

Cena za m² musí zohledňovat náklady na opravy a investice
V prosinci 2011 zastupitelstvo schválilo zvýšení měrné ceny bytu za 1 m² podlaho-

vé plochy (zahrnuje cenu za metr čtvereční podlahové plochy bytu i cenu za podíl na 
zastavěném pozemku a společných částech) na 13 000 Kč. Na této částce, o níž se dá 
hovořit jako o ceně kompromisu, či průsečíku jednotlivých návrhů, se po diskuzi shodli 
zástupci stran napříč politickým spektrem. 

V roce 2007 činila základní cena za 1 m² 9 800 Kč. Od té doby však městská část 
investovala značné finanční prostředky do zlepšení stavebně technického stavu byto-
vých domů, ať už se jednalo o financování nových výtahů, výměny oken, nové kana-
lizace a podobně. Ve stanovení ceny za m² je nutno 
tyto částky zohlednit. Například po realizaci půdních 
vestaveb byly byty v domech v Drahobejlově uli-
ci prodávány za částku 12 250 Kč/ m² a v Kovářské 	
za 14 250 Kč/ m². 

Domy, kde je možná půdní vestavba
V některých domech ve Vysočanech a Libni, v nichž 

městská část prodává byty, je možné provést půd-
ní vestavby. Ve čtyřech případech – v Drahobejlově 	
a Kovářské – je „devítka“ před privatizací bytů reali-
zovala, ale bylo to časově zdlouhavé a finančně nee-
fektivní. 

„Půdní vestavba od zadání projektu po vlastní rea-
lizaci trvala dlouho. Projekt realizace půdních vesta-
veb nesplňoval to, co od něj městká část očekávala. 
Zhodnocení finančních prostředků neodpovídalo míře 
investic.  „Navíc, když pak do snahy o prodej bytů 	
v půdních vestavbách vstoupila výrazná změna na 
realitním trhu, nebylo to pro nás výhodné,“ konsta-
tuje radní Jana Nowaková Těmínová a pokračuje: „To 
byly důvody, proč nebudeme ve výstavbě půdních bytů 	
z prostředků městské části pokračovat. Výstavbě by 
se měly věnovat fyzické nebo právnické osoby, které 
by městské části za tuto možnost zaplatily. Stavebníka 
budeme vybírat ve výběrovém řízení s tím, že projek-
tovou dokumentaci i studii si zpracuje na své nákla-
dy.“

Každá smlouva o výstavbě půdního bytu bude obsa-
hovat podmínky, za nichž je možné stavbu realizovat.

Prodej bytů v domech, kde je možné realizovat půdní vestavby, urychlí rovněž rozhod-
nutí zastupitelstva umožňující privatizovat byty ještě před provedením těchto vesta-
veb. „Bude to možné, pokud se všichni oprávnění nájemci v domě zavážou odkoupit 
byt za cenu, která bude vyšší o hodnotu jejich podílu na půdním prostoru. Cenu půdy 
přitom určí znalecký posudek,“ dodává Jana Nowaková Těmínová s tím, že po odkou-
pení bytů si pak sami lidé rozhodnou, co s půdním prostorem v jejich domě bude.  

Domy v Sokolovské
Do privatizace jdou nyní rovněž byty v domech čp. 965 až 968 a 971 až 974 v Soko-

lovské ulici. Zařazení do první vlny prodeje oprávněným nájemcům bránily právní 
nejasnosti týkající se garsonek o rozloze 13 m² (velikost tohoto bytu neodpovídala 
normám stavebního zákona). Po jejich připojení k sousedním bytům bylo zase třeba 
vyřešit otazníky kolem jejich zápisů v katastru nemovitostí.

Domy v Sokolovské ulici pochází z 50. let a mají své osobité kouzlo. Bohužel jejich 
stavebně-technický stav není dobrý, a to navzdory tomu, že v minulých letech měst-
ská část rekonstruovala kanalizaci (letos ji dokončí u posledního domu, aby se všechny 
byty prodávaly za stejných podmínek), financovala nové výtahy, výměnu oken.

JUDr. Jana Nowaková Těmínová 
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„Nejvíce stížností je však na topný systém Crittal – sálavý zdroj stropního vytápění 

bytů, který neodpovídá současným požadavkům na regulaci spotřeby tepla pro vytá-
pění a ohřev teplé vody. Mnoho lidí si stěžuje, že má přetopeno a musí platit za odběr 
tepla, které vlastně nechce. Jiní zase poukazují na to, že mají doma zimu,“ říká radní. 
„Výměnu topného systému plánovala městská část už před lety, ale nájemníci sepsali 
petici s tím, že s výměnou nesouhlasí. A i když jsme tuto topnou sezonu nechali snížit 
dodávku tepla o dva stupně, přesto mnoho stížností přetrvává. Každý návrh na řešení 
problému, s nimiž městská část přichází, však naráží na to, že obyvatelé v 256 bytech 
nejsou schopni se vzájemně domluvit a mnozí z nich i bojkotují naši snahu o nápravu 
věci.“

Komise pro privatizaci bytů
Mnoho nájemníků, kteří bydlí v domech patřící městské části, se ptá, kdy přijde 	

na řadu právě jejich byt, zajímá je, jakým způsobem se bude nadále při prodeji bytů 
postupovat. 

„Při privatizaci bytů hledáme shodu napříč politickými stranami zastoupenými v Zastu-
pitelstvu MČ Praha 9. I to byl důvod, proč jsem iniciovala vznik komise pro privatizaci 
jako poradního orgánu Rady MČ Praha 9, v níž budou zástupci všech politických stran. 
Její složení bylo schváleno v polovině února,“ konstatuje Jana Nowaková Těmínová. 

Komise pro privatizaci by měla zejména posoudit možnosti dalšího prodeje bytů, 
připravovat podklady pro to, co, jak a kdy privatizovat. Zároveň musí spolupracovat 	
s rozpočtovou komisí, protože prodej bytů má na rozpočet městské části zásadní 
dopad. Je třeba vědět, jak se bude s finančními prostředky získanými z prodeje bytů 
nakládat, do jakých projektů se budou investovat a zároveň musí být tyto záměry 	
v takové fázi rozpracovanosti a přípravy, aby se do nich mohl větší objem peněz bez-
pečně investovat. Ukládat peníze do peněžních ústavů v současné ekonomické situaci 
není nejšťastnější.

„Je logické, že jednotlivci chtějí od městské části odkoupit byty, které užívají, co nej-
dříve, za co nejpříznivější cenu a zbavit se tak nejistoty z budoucnosti, ale na druhé 
straně zájmem městské části je mít i v budoucnu finanční zdroje, z nichž bude možné 
financovat například rozvoj školství, zdravotnictví a dalších služeb pro všech 53 tisíc 
obyvatel Prahy 9,“ uzavírá Jana Nowaková Těmínová.  

Na Proseku je nová ulice - Makedonská 
Na okraji sídliště Prosek je od 9. února nová ulice – Makedonská. Vede z křižovatky 

ulic Lovosická a Žandovská do nové obytné zástavby.
Slavnostního pojmenování se účastnili i diplomaté z Makedonie. Velvyslanec Igor 

Ilievský v tom vidí symbol sblížení a spolupráce obou zemí. Makedonie je v podstatě 
mladou zemí, protože dřív byla součástí Jugoslávie a samostatnost získala až v roce 
1991. 

To, že ulice nese jméno nějakého státu, je v Praze celkem obvyklé. „Jenže nový 
název se na Prosek, kde jsou názvy ulic inspirované severočeskými městy, vůbec 
nehodí,“ povzdechl si místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. „Bývalo dobrým zvykem, 
že magistrát názvy ulic konzultoval s jednotlivými městskými částmi. V tomto případě 
tomu tak nebylo.“

Pekařství Pechal bylo oceněno v soutěži Era  
Podnikatel Prahy 9

Pekárnička jako dlaň – pouhých sedmnáct metrů čtverečních – ale tak přetéká vůně-
mi koláčů a buchet, že když vstoupíte, připravují se vaše chuťové pohárky na posví-
censké hody. Škoda jen, že je na Proseku tak zastrčená - v Kytlické ulici 15. 

V roce 1995 se nebytový prostor paneláku v Kytlické proměnil na malou pekárnu. 
„Otevírala ji mamka a já se sestrou jsme jí pomáhali,“ vzpomíná na začátky Igor 
Pechal. Bývalá kuchařka z Letova začala na Proseku péct moravské koláčky, české 
buchty, koláče s ovocem, záviny tak, jak jí to naučila její maminka. Posledních šest let 
vede rodinný podnik její syn Igor – vyučený kuchař, a ona se stará o účetnictví. 

Pekař i prodejce
Protože pekárna je v domě, začíná pekařovo ráno přece jen o něco později – v 5.45 

hodin. „Zadělávám těsto, dělám záviny…, tak abych měl do osmi napečeno. To chodí 
první zákazníci,“ nastiňuje denní režim Igor Pechal, který si své koláčky a buchty také ZP
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sám prodává. „To víte, že by bylo lepší většinu pro-
dukce dodat do některéhoz obchodů, ale když to ne-
jde, našli si lidé cestu k nám. Odpoledne prodávám 
od 14 do 17 hodin, pochopitelně zase čerstvé věci.“

A dlužno dodat, že ve sladkém týdnu je i jeden den, 
kdy tu dostanete vynikající bramborák. „Respektuji, 
že peču v domě, takže po dohodě s obyvateli mám 
bramborák jen každý čtvrtek,“ dodává pekař. 

Oslaďte si život
Menší kulaté koláčky plněné uvnitř tvarohem 	

a nahoře zdobené povidly jsou moravské. „My je ale 
děláme i s jiným ovocem, protože s povidly je lidi pří-
liš nechtěli. Neprodám ani moc povidlových koláčků, 
zato povidla jsou žádaná v českých buchtách,“ dává 
nám Igor Pechal nahlédnout „pod pokličku“ svého 
podnikání. „A denně si také můžete vybrat z mnoha 
druhů ovocných koláčů – peču je s borůvkami, jaho-
dami, malinami, višněmi, lesní směsí, meruňkami, 
broskvemi, švestkami.“ 

Recept na koláče nám však mistr pekař odmítl pro-
zradit. „Není to nic složitého, pracujete s kynutým 
těstem, ale nemohu vám přece prozrazovat třeba 
poměr surovin, to je výrobní tajemství,“ smál se. 

Mám tu práci rád
Je hezké vést rodinný (mini)podnik. Dnes to však 

bývá velmi těžké. Ceny energií i vstupních surovin 
rychle rostou, ale v konečné ceně za koláč se to nes-
mí tak moc projevit. „Někdy mám náladu pod psa, že bych všechno nejradši zabalil a 
na celé podnikání se vykašlal,“ přiznává Igor Pechal. „Jenže pak přijdu domů, začnu 
vařit a uvědomuju si, že tu práci mám rád.“

Policie ČR rozprášila gang výrobců a distributorů 
drog, který operoval také ve Vysočanech

Rozsáhlá policejní akce pod krycím názvem „Mravenec“, které se účastnili krimina-
listé protidrogového oddělení třetího pražského obvodu (Prahy 9), Zásahová jednotka 	
KŘ hl. m. Prahy, policisté ze Speciální pořádková jednotky KŘ hl. m. Prahy a Pohotovost-
ní motorizované jednotky KŘ hl. m. Prahy, probíhala na území hlavního města Prahy od 
pondělí 13. února do středy 15. února. Během ní byli postupně zadrženi výrobci a distri-
butoři drogy pervitinu, a to 41letý muž J. Z., 47letý muž J. G. a 45letý muž E. C.

Výrobou pervitinu se tento gang zabýval od loňského podzimu do doby jejich zadržení. 
Podle odhadu kriminalistů mohl vyrobit a následně prodat nejméně 3 kilogramy pervi-
tinu a prodejem této drogy získat minimálně 3 miliony korun. 

Drogu vyráběli v Praze 4 a uživatelům ji prodávali v Praze 2 v okolí Palackého náměs-
tí, v Praze 5 ve čtvrtích Stodůlky, Lužiny a v Praze 9 ve Vysočanech, zejména v ulici 
Sokolovská, poblíž divadla Gong, v lokalitě Balabenky a v okolí Náměstí OSN. Jejich 
zadržením a následným umístěním v policejní cele s návrhem na uvalení vyšetřovací 
vazby tak drogové prostředí utrpělo citelnou ránu.  

„Při vytipovávání míst, kde může docházet k prodeji drog, jsme s policií spolupraco-
vali, protože se na nás obraceli místní občané s podezřením, že právě nedaleko jejich 
domovů k této trestné činnosti dochází,“ konstatoval místostarosta Prahy 9 Adam 
Vážanský a dodal: „Věřím, že když v policejních celách skončili nejen distributoři, ale 	
i výrobci pervitinu, budeme mít na devítce od drog alespoň na určitou dobu pokoj.“

	
Zastupitel MČ Praha 9 Mgr. Martin Kulíček (ODS)

Počátek problémů dětí s drogami je v rodině
Mgr. Martin Kulíček je zastupitelem MČ Praha 9 druhé volební období. Pracuje v roz-

počtové komisi, komisi protidrogové, komisi kultury a sportu a komisi životního pro-
středí a dopravy Rady MČ Praha 9 a v kontrolním výboru Zastupitelstva MČ Praha 9.

Jste místopředsedou komise protidrogové Rady MČ Praha 9 a zároveň dlou-
hodobě pracujete s mládeží… 

Igor Pechal
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Ano, pracuji s mládeží problémovou, nezřídka zneužívající i návykové a psychotropní 

látky. I když je moje pracoviště v Praze 9, dětí z naší městské části je u nás minimum. 
Příčiny zneužívání drog jsou ale všude stejné, ať se jedná o děti odkudkoli. Nefunkční 
rodiny, traumata z mládí, genetické dispozice, závadové party, nuda…

Jak vidíte „drogovou situaci“ u nás? Je v posledních letech podle vašeho 
názoru více dětí, které propadají drogám? Ve světle zpráv, které jsme při-
nášeli v poslední době, např. zatčení drogových dealerů u divadla Gong a na 
Náměstí OSN, by se mohlo zdát, že se situace zhoršuje.

Myslím, že nedávné zatčení dealera u divadla Gong nemá přímou souvislost s mírou 
zneužívání drog v Praze 9. Informace se různí, ale podle mých zkušeností je nyní 	
na vrcholu zneužívání marihuana, ať již z důvodu dostupnosti, příznivé ceny, tak i pro-
pagací této drogy jako údajně málo nebezpečné. S tím ale rozhodně nesouhlasím.

Co je cílem protidrogové komise Rady MČ Praha 
9? Má jen monitorovat stav (např. ve spolupráci s 
policií) nebo také přichází s řešeními? 

Musím říci, že na pravidelných setkáváních členů 
protidrogové komise se vší vážností probíráme mož-
né i nemožné návrhy jak eliminovat nešvar zneužívání 
drog. Stav v ulicích monitorují subjekty, které se snaží-
me podporovat formou grantů, objem peněz je ale 
minimální. Skutečně účinnou pomocí by byla státem 
podporovaná masivní prevence, ale je pravda, že se 
problém drog nikdy nevymýtí zcela. 

Na aktuální dotazy, co se týče protidrogové proble-
matiky, je schopen telefonicky reagovat protidrogový 
koordinátor zaměstnaný na naší městské části a v pří-
padě potřeby doporučit vhodnou službu.

Naše městská část sdružuje nesčetně kulturně-spor-
tovních organizací, které mohou zaměstnat nudící se 
děti a tím působit preventivně. V této souvislosti jsem 
rád, že se konečně začne realizovat stavba vedle fotba-
lového hřiště TJ Praga a sportovci budou mít konečně 
důstojný sportovní stánek, zázemí a krásné prostře-
dí. To by bylo, aby děti nevstaly od počítačů a laviček 	
v parcích a nevrhly se na sport.

Nabídnout alternativu drogám však stojí peníze. 
Pamatoval na toto také rozpočet pro rok 2012? 

Jak jsem již zmiňoval, peněz je málo a rozpočet 
vyrovnaný. Pokud by se našly peníze navíc, podporuji 
především záměr navýšit počet mateřských škol, které 
Praha 9 akutně i do budoucna vzhledem k masivní výstavbě obytných domů potřebu-
je. V oblasti protidrogové prevence, myslím, dělá naše městská část hodně. Pravdou 
však je, že prvopočátek problémů dětí s drogami je v rodině, kde by měl preventivně 
působit stát.

Jste také členem komise životního prostředí a dopravy. Co je vaším cílem  
v této oblasti?

Podporuji záměr zavedení modrých zón s tím, že pro zásobovací a obsluhující vozy, 
potažmo rodinné návštěvy, budou vydávána krátkodobá povolení k parkování. Místní 
občan by neměl mít problém s parkováním u svého domu.

Farmářské trhy zase ožívají
Farmářské trhy na pěší zóně u Polikliniky Prosek začínají letos 3. dubna. Stejně jako 

loni je devátá městská část jejich spolupořadatelem a znovu tak vychází vstříc obyva-
telům, kteří mají zájem o nabídku čerstvých produktů.

Farmářské trhy konají každé úterý a čtvrtek, vždy od 9 do 17 hodin, a to až 	
do 31. prosince letošního roku. Pouze v době letních prázdnin od 1. července do 26. 
srpna se uskuteční pouze každé úterý.

Na trzích by mělo své zboží nabízet vždy minimálně patnáct prodejců. Nabízený sor-
timent musí odpovídat charakteru farmářských trhů, tedy mělo by vycházet z české 
tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby 
potravinářských produktů. Jedná se o potraviny a jiné zemědělské produkty – mléká-

Mgr. Martin Kulíček
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renské, pekařské a masné výrobky, ovoce a zeleninu, čerstvé květiny, bylinky, sadbu 
všeho druhu, vína a mošty, lesní a sušené plody, pivo, bio-produkty a další související 
zboží. 

Bruslení dětem svědčí
Ve středu 22. února proběhl v O2 aréně osmý ročník oblíbených ledních hrátek 	

pro žáky základních škol z „devítky“. Aréna hostila také žáky ze základních škol z „vel-
ké Prahy 9 “ - Klánovic, Černého Mostu a Letňan. Bruslařům přišli fandit představitelé 
městské části starosta Jan Jarolím, radní pro školství Zuzana Kučerová, místostarosta 
Marek Doležal a vedoucí odboru školství a evropských fondů ÚMČ Praha 9 Jiří Pilař.

Žáci osmi základních škol soutěžili tři hodiny v napínavých kláních jako např. brus-
lení pozpátku, skok do obruče, slalom minihokejkou a tenisákem, rychlobruslení nebo 
střílení na brankáře.

Vítězství si odnesla Základní a mateřská škola Tupolevova. Všem zúčastněným bla-
hopřejeme a těšíme se na další ročník.

Zastupitel MČ Praha 9 Bc. Jan Váňa (ODS)

Rozvoj „devítky“ mohou občanská sdružení 
ovlivnit

Jan Váňa pracuje v zastupitelstvu „devítky“ druhé volební období. Nyní je předsedou 
Komise výstavby a územního rozvoje Rady MČ Praha 9 a členem Finančního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha 9.

Vidíte rozdíl ve svém působení v komunální politice dnes a v předešlém 
období?

V prvním období 2006 - 2010 jsem se v komunální politice rozkoukával a věnoval se 
hlavně svému primárnímu oboru – IT. Snažil jsem se o optimalizace a úspory v podpo-
ře provozu úřadu. Hodně jsem si předsevzal a velkou část předsevzetí se mi podařilo 
naplnit.

Do druhého období jsem se pustil se znalostí procesů a chodu úřadu, možnostmi 
a pravomocemi jednotlivých orgánů samosprávy. 
Také jsem se více zapojil do práce zastupitelstva 
a kromě komise informatiky, kterou jsem v minu-
lém období vedl a nyní jsem jejím členem, jsem 
v tomto období také jmenován předsedou komi-
se územního rozvoje a výstavby a také členem 
finančního výboru. Letos jsem pak byl jmenován 
i zástupcem samosprávy v radě školy ZŠ Špitál-
ská.

Praha 9 se v posledních letech velmi dyna-
micky rozvíjí, což s sebou nese i rostou-
cí počet obyvatel, novou zástavbu. ODS se 
ve svém volebním programu stavěla proti 
zahušťování současné zástavby v obytných 
celcích. Daří se vám tento záměr plnit? 

Za poslední roky se Praha 9 rozrostla z oficiálních 
zhruba 44 tisíc obyvatel více než o dalších 10 tisíc. 
To jsou lidé, kteří mají v Praze 9 hlášeno trvalé 
bydliště a o které se jako jejich volení zastupite-
lé máme povinnost starat. Zajistit ochranu jejich 
zájmů – majetku, infrastruktury, dopravní obsluž-
nosti, kultury. Vedle těchto téměř 55 tisícovek 
oficiálních obyvatel má Prahu 9 jako svůj domov 
mnoho nově příchozích lidí v nových bytových 

komplexech, které v posledních letech na „devítce“ vyrostly. K trvalému pobytu tady 
se však zatím nepřihlásili. A také tito občané žádají Prahu 9 o zajištění výše popsa-
ných služeb, aniž by pro ni udělali to nejmenší - zaregistrovali si zde trvalé bydliště, 
přesunuli sem své firmy a z daní, které odvádí, plynuly jejich peníze do jejich městské 
části. Kdyby se tak stalo, má Praha 9 více oficiálních obyvatel, tím i více prostředků 	
z přerozdělení daní na podporu místního občanského vybavení.

Bc. Jan Váňa
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Bohužel se toto neděje a výsledkem je mnoho dětí, málo školek a škol. Ale to vel-

mi zjednodušuji. Ono je krásné si číst v prospektech developerů, je třeba však tyto 
obchodní prospekty občas konfrontovat s realitou. 

Co se týká zahušťování zástavby, snažíme se v této věci s kolegy v komisi výstavby 	
a územního rozvoje podnikat všechny možné kroky, které jsou v naší kompetenci. 
Pokud však investor splní všechny zákonné povinnosti, nemůžeme mu do jeho záměrů 
jako samospráva v podstatě vstoupit. 

Proti zahušťování stávající zástavby často vystupují obyvatelé dané lokality 
soustředění v občanských sdruženích… 

Tato jejich snaha je účinným nástrojem v našem společném snažení proti zahušťo-
vání sídlišť. Občanské iniciativy mají - podle mého názoru - mnohem větší sílu než 
naše komise. Znají detailně prostředí, dokážou upozornit kontrolní orgány na případné 
nedostatky, často jsou účastníci řízení. To komise výstavby není. 

Je však třeba mít stále na zřeteli, že vlastník nemovitosti má právo hospodařit s ní 	
v rámci daných regulativů, zejména územního plánu. Do kompetence naší komise pak 
spadá rozhodování v okamžiku, kdy např. investor žádá samosprávu o změnu těchto 
regulativů. 

V minulých letech se Praze 9 dařilo při vydávání stavebních povolení ape-
lovat na investory, aby se podíleli také na budování občanské vybavenosti  
v místech, kde staví. Pokračujete v této strategii?

Snažíme se. I když ne všichni velcí investoři, kteří příspěvek přislíbili, nakonec svůj 
slib splnili. Dobrá spolupráce je například s FINEPem, díky němuž například vznikla 
nová místa v mateřské škole Vetruská. I tak je příliv nových obyvatel do Prahy 9 větší 
než aktuální možnosti Prahy 9. Jak jsem psal výše, je také třeba podpory ze strany 
rodičů těchto dětí. Převeďte do Prahy 9 své zájmy, bydliště, sídla svých firem. Praha 9 
pak bude mít o nějakou tu korunu i z vašich daní na investice do základního a mateř-
ského školství více. Proč přispíváte svými daněmi do rozpočtů obcí, odkud jste se 
odstěhovali do naší společné Prahy 9?

Den dětí v Parku Podviní
Den dětí uspořádala MČ Praha 9 v Parku Podviní ve Vysočanech 31. května od 14 do 

18 hodin. Bohatý program po celé odpoledne zdarma!
ŠOU Divadla MAZEC (od 14.00) - Šou je Šou... to znamená, že uvidíte a hlavně 

zažijete originální a netradiční pojetí zábavy, kde budeme tančit, soutěžit a koukat 
údivem, co se všechno může 
stát, když dorazí třeba Inženýr-
ka Šýlená se svými vynálezy 	
a šílenými zlepšováky...  

Beruščina detektivní kan-
celář (od 16.00) - nově otevře-
ná detektivní kancelář slečny 
Berušky čeká na první slavný 
případ. Spolu s mandelinkou 
Delinkou děti krok po kroku 
pomáhají vypátrat ukradená 
křídla pana Žluťáska. Hraje 
Malé vinohradské divadlo.  

MAJDA z kouzelné škol-
ky (od17.00), Hasiči - ukázky 
techniky hasičského vozu

Policie - jízda zručnosti, 
dopravní hřiště MP Praha, 

Lanové centrum PROUD, Soutěže DDM. Skákací hrad a další aktivity, občerst-
vení.

Po celé odpoledne se tady skvěle bavily děti všech věkových kategorií a příjemný čas 
tu strávili i jejich rodiče. Nechyběla ŠOU Divadla Mazec, Beruščina detektivní kance-
lář, Majda ze školky, Pražské mažoretky z TJ Sokol Vysočany, soutěže organizované 
Domem dětí a mládeže Praha, ukázky hasičské techniky, mobilní dopravní hřiště Měst-
ské policie Praha. Celé odpoledne bylo také pro malé oslavence zdarma otevřeno Lano-
vé centrum Proud. Ohlasy spokojených návštěvníků nás potěšily, příznivě nakloněno 
nám bylo i počasí, což je pro programy pořádané pod širým nebem hodně podstatné.
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Prosecké jaro i bez Josefa Zímy nezklamalo
Stovky spokojených návštěvníků při-

šlo první červnové nedělní odpoledne 
a večer do Parku Přátelství na tradič-
ní akci Prosecké jaro, kterou pořádala 	
MČ Praha 9.

Odpoledne bylo věnováno dětem 	
a největší ovace malých i velkých divá-
ků vzbudila bejbypanková show Kaš-
párka v rohlíku „Nevíchovný koncert“. 
Děti ale potěšilo i Liduščino divadlo 	
s představením „Červík Jiřík a světluška 
Liduška“. Na louce kolem prozatímního 
amfiteátru mezitím také probíhaly roz-
ličné soutěže připravené Domem dětí 
a mládeže Praha 9 a Sdružením Sam 	
a spol.

Z důvodů vážného onemocnění popu-
lárního zpěváka Josefa Zímy večer 
odpadlo představení „Na tý louce zele-
ný“. Náhradou zazněly „Světové melodie 
na prosecké louce“ v podání známých 
sólistů Edity Adlerové (mezzosoprán), 
Gabriely Kopperové (soprán), Jaku-
ba Hrubého (baryton) a Petra Frýborta 
(tenor). A například árie Jeníka a Kecala 
z Prodané nevěsty od Bedřicha Smeta-
ny zněla proseckým parkem při západu 
slunce neskutečně výborně.

Už podruhé Festival potěšení v Gongu
I letos se, 26. června, uskutečnil Festival potěšení v Gongu a stejně jako loni nad ním 

záštitu převzal místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský Sebe a svou filozofii v Gongu 
představily firmy, jež svými službami nebo produkty ovlivňují náš životní styl, zdraví, 
krásu – například Paradise studio, FitStudio, Masáže Petra Křivancová, Mary Kay – Eva 
Měchurová, Cocktail & Music bar Innuendo, řezbář K. Holub a další.

Barevná devítka – cesta kolem světa za jediný den
I letos v létě jsme mohli poznat 

kus světa. Na cestu po cizokrajných 
zemích stačilo dojet do vysočan-
ského parku Podviní. Na návštěvní-
ky tady čekalo spousta chutí, vůní, 
barev a rytmů z mnoha krajin. Mul-
tikulturní festival Barevná devítka 
se letos konal již poosmé, v sobotu 
25. srpna od 14 hodin v parku Pod-
viní v Praze 9. 

Barevná devítka je příležitostí, při 
níž se setkávají lidé různých národ-
ností žijící v Praze a v Česku. Poznáte 
specifika cizí kultury a země, okusí-
te její domácí kuchyni a zažijete její 
atmosféru na vlastní kůži. Předsta-
vují se kultury a kuchyně různých 
světadílů, tanečníci a hudebníci 	
z dalekých i blízkých krajin, ochut-
náte tradiční delikatesy nejrůzněj-
ších zemí a zakoupíte výrobky, kte-
ré jinde neseženete. Pro děti bylo 
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připraveno mnoho workshopů i soutěží včetně celofestivalové hry „Za hodinu kolem 
světa“. Vstup je zdarma.

Program festivalu – hlavní pódium
Uprostřed parku Podviní vyrostlo podium, na němž exotické krajiny představily svá 

bohatství. Uvidíte lví tanec, Shao-lin a Tai-ji z Číny, tradiční zpěv a tanec ze zemí 
Afriky, Ruska, Bulharska, Vietnamu, Irska, Moldávie nebo Pákistánu. Zajímavou částí 
programu byl tradiční hrdelní zpěv interpretů z Mongolska a místní hudba i tanec, hol-
lywoodský, orientální či lady latin tanec nebo zhudebněné ruské básně z 18. století. 

Hudební hvězdy
Hvězdami hlavního programu letos byly hned dvě kapely. Kubánská sedmičlenná 

skupina SON CALIENTE rozbalila své dynamické latinskoamerické rytmy ve stylu sam-
by, rumby, bosa novy, cha-cha i mambo. Nikoli náhodou se jejímu frontmanovi přezdí-
vá James Brown z Kuby, při hudbě těchto muzikantů si skvěle zatančíte. Festivalovou 
zábavu nakonec zdokonalila skupina ALVIK, kosmopolitní elektro-jazzová formace, 
jejíž vystoupení mísí jazz, hiphop, drum´n´bass a delikátní písňovou formu, a vytváří 
z hudby jedno velké dobrodružství. 

Etnotržiště a workshopy  
pro všechny

Barevná devítka přivezla poklady 
celého světa. Např. bubínky z Ango-
ly či africké fair-trade výrobky, ručně 
vázané panenky a koberce z Afghá-
nistánu, fotografie dětí z Keni a Gui-
neje, mohli jste se naučit se bojovému 
umění s čínskou školou, vidět japon-
ské kaligrafie, knihy a kimona, zkusít 
si také origami, potisknout svá trička 
v dílně s depronovými tiskátky nebo 
v tibetské dílně. Svou činnost před-
stavila velvyslanectví a kulturní insti-
tuty Bulharska, Jihoafrické republiky, 
Ruska a Japonska, a také neziskové 
organizace, které se zabývají proble-
matikou migrace, integrace a rozvo-
jové činnosti. 

Chutě a vůně světa
Jak chutnají dálky? Na festivalu jste mohli ochutnat pokrmy z domácí kuchyně mno-

ha zemí jako Angola, Arménie, Afghánistán, Čína, Gruzie, Pákistán, Rusko, Vietnam. 
Ochutnat a odnést si můžete víno z Bulharska či Moldávie anebo také čaj v čajovně 	
na louce a fair-trade kávu z různých částí země. 

Cesta kolem světa za hodinu
Také letos byla pro děti připravena celofestivalová soutěž „Za hodinu kolem světa“. 

Děti v ní procestovaly svět, v každé zemi se dozvěděly něco nového o cizích kulturách, 
krajích a tradicích a mohly si odnést krásné dárky.

Sportovní hry pro žáky základních škol a gymnázií 
na devítce

Městská část Praha 9 organizuje každoročně před koncem školního roku pro žáky 
základních škol a gymnázií regionální turnaj - Sportovní hry MČ Praha 9. V tomto, dnes 
již tradičním turnaji, soutěží na 900 žáků našich škol.

 Turnaj  se konal 5. a 6. června ve  sportovním areálu ZŠ Novoborská na Proseku. 
Zhruba 300 žáků prvního stupně základních škol soutěžilo v atletických disciplinách 
a míčových hrách 5. června. Žáci druhého stupně základních škol a gymnázií obsadili 
sportoviště 6. června.

Začala rekonstrukce policejní služebny ve  Vysočanech. 
„Upozorňujeme veřejnost, že v Místním oddělení Vysočany Policie ČR v Ocelářské uli-

ci 1360/30 právě probíhá potřebná rekonstrukce přízemních prostor. V jejím průběhu 
nebude provoz oddělení přerušen“, informuje místostarosta Adam Vážanský. ZP
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„Kauza Bohušovická“ podstatou není, zda se 
bude stavět, ale co se postaví

V Bohušovické ulici 505 na Proseku plánuje investor výstavbu bytového domu. S tím-
to záměrem však nesouhlasí Společenství pro dům Bílinská 507 podporovaná i obyva-
teli družstevních bytů a společenství vlastníků v Bohušovické 543, 544, 545 a Bílinské 
506 a občanskými  sdruženími SOS Střížkov a Záchrana Proseka. Podstata této kauzy 
však nespočívá v tom, zda se zde bude stavět, ale co zde nakonec investorovi podaří 
prosadit.

Není totiž v pravomoci Městské části Praha 9 stavbu zakázat, protože investor nesta-
ví na jejím pozemku, ani okolní dotčené pozemky nejsou v jejím vlastnictví, a stavba 
je v souladu s územním plánem. 

„Komise pro územní rozvoj a výstavbu Rady MČ Praha 9 pouze souhlasila s výjim-
kou, aby investor v tomto podle územního plánu smíšeném území směl postavit pouze 
obytný dům,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Marek Doležal a vysvětluje: „Podle 
územního plánu je možné ve smíšeném území stavět jen budovy, jež mají ze 60 % 
bytový a 40 % nebytový charakter. Komise však využila zákonné prostředku – institu-
tu výjimečně přípustné stavby – a souhlasila s výstavbou bytového domu, který bude 
pro tuto lokalitu znamenat menší zátěž než budova smíšeného charakteru. Například 
z hlediska dopravy sem nebudou přijíždět auta zásobování, ani zákazníků, nezvýší se 
ani bezpečnostní rizika spojená s možnou existencí barů, restaurací, heren. Zdůrazňuji 
však, že výjimečně přípustná stavba je jedinou výjimkou, kterou jsme v tomto případě 
schválili, a jsem přesvědčen, že je jen ku prospěchu věci.“ 

Druhou stranou mince je, jaký projekt bude v Bohušovické 505 realizován. V petici 
Společenství pro dům Bílinská 507, která proti němu protestuje, se uvádí, že plánova-
ný dům má svou výškou převyšovat stávající obytné domy v sousedství. Důvodů, proč 
s výstavbou místní lidé nesouhlasí, uvádějí více. „Například značné zastínění stávají-
cích obytných domů, nedostatečnost příjezdových komunikací, které svou kapacitou 
nestačí pro stávající provoz, neboť jsou využívána i jako parkoviště. S tímto je spojen 
i problém parkovacích míst. Předpokládáme, že jejich současná kapacita by byla mini-
málně pro dobu stavby – a pravděpodobně i následně – výrazně zredukována. Případ-
nou výstavbou nové komunikace by nutně muselo dojít k narušení klidových zón, které 
jsou v sousedství plánovaného objektu. Tyto zóny jsou však využívány k odpočinku 
a relaxaci obyvatel Prahy 9 a jsou zde například umístěna i dětská hřiště v parkové 
výsadbě. Zároveň upozorňujeme i na velice problematickou situaci ohledně umístění 
dětí do mateřských škol na Proseku, neboť místa v předškolních zařízeních jsou již nyní 
svou kapacitou zcela nedostačující.“

K tomu Marek Doležal dodává: „Jsme v kontaktu se všemi zainteresovanými výbo-
ry jednotlivých společenství, předsedy bytových domů i občanskými sdruženími 	
na jedné straně a investorem na straně druhé. Naší snahou je, aby se oba tábory 
společně domluvily. Navíc všechny připomínky a námitky ke stavbě mohou dotčené 
skupiny vyjádřit v územním řízení. O termínu jeho konání se dozvědí z úřední desky 	
a nad rámec svých povinností je městská část obeznámí s tím, že bylo zahájeno 	
i s termínem ústního jednání, jehož se mohou rovněž zúčastnit.“

Průběh územního řízení a potažmo vydání stavebního povolení je však pouze v kom-
petenci státní správy, konkrétně stavebního úřadu. Nikoliv tedy samosprávy, kterou 
Městská část Praha 9 je.

U Rokytky vzniká park Pod Lávkou
Prvním krokem k vytvoření zelených ploch kolem toku Rokytky pro relaxaci  a 

odpočinek je park Pod Lávkou na 1,5 hektaru mezi Ocelářskou, Freyovou ulicí a ulicí 	
Na Břehu.

Jedná se o převážně zatravněnou plochu na levém jižním břehu Rokytky v místě, kde 
pod malým silničním mostem kříží dopravně značně zatíženou Freyovu ulici.

„Počítáme tady s revitalizací stromů a trávníků doplněním potřebných pěších komuni-
kací, instalováním mobiliáře a vybudováním hřišť – dětského s prolézačkami a dalšími 
herními prvky, a minigolfové dráhy,“ konstatuje radní pro dopravu a životní prostředí 
MČ Praha 9 Tomáš Holeček. „Studie je zpracována a v současné době jsme předali 
potřebnou dokumentaci k žádosti o zahájení územního řízení.“ Na přelomu srpna a září 
by mělo být územní řízení zahájeno. 

A s čím počítá studie k parku Pod Lávkou? Doplněním pěších komunikací – jde o pří-
chod k přechodům světelné křižovatky Ocelářská – Freyova, propojení mezi pěší láv-
kou přes Rokytku a novým přechodem přes Ocelářskou, který je součástí sousedního ZP
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– právě budovaného – souboru Tulipa Rokytka. Dále by měla být zahuštěna stromová 
zeleň, která park ochrání před hlukem z automobilových komunikací. Ve středu úze-
mí studie navrhuje volnější ozeleněný prostor s několika solitérními stromy. Jím bude 
procházet zvlněná, mlatová cesta, na kterou jsou „navěšena“ jednotlivá minigolfová 
jamkoviště lemovaná malými mlatovými plochami. Hřiště bude veřejně přístupné, jen 
hole a míčky si budete muset přinést sami. Areál by pak měl být doplněn dětským 
hříštěm a altánem.

Prostor pod lávkou, který je stíněný před sluncem i deštěm, architektonická studie 
navrhuje pokrýt „kamenným polem“ z říčních balvanů a oblázků a vysadit zde stíno-
milné rostliny. Přidaným efektem této úpravy je, že plocha může být použitelná jako 
příležitostné přístřeší. Na svažitém břehu by pak mělo vzniknout schodiště z ručně 
opracovaných kamenů, které bude sloužit k sezení, nebo po něm bude možné sestou-
pit k Rokytce.

3. Vysočanská  pouť
… se konala 1. a 2. září ve Vysočanech, Kovanecké ulici - bývalé škvárové hřiště před 

parkem Podviní. Doprava: metro B, stanice Českomoravská. 
Program na podiu: 
sobota  1. září
14.00 FIAKR spolek emeritních umělců pražských, originální hudební těleso, které 

osobitým způsobem interpretuje staropražské a české lidové písničky 
14.40 O Karkulce – Divadélko VYSMÁTO – loutkové divadlo Aleše Bílka
15.30 FIAKR
16.15 WALDA MATUŠKA revival – přijďte zavzpomínat na legendu české hudební 

scény 
21.00 Ohňostroj
Pouťové atrakce
Občerstvení
Vysočanskou pouť pořádá Městská část Praha 9 ve spolupráci s firmou Helfer a syno-

vé.

Tradiční  Svatováclavská pouť v Praze 9 se uskutečni-
la 22. a 23. září v okolí kostela sv. Václava na Proseku. 

Program na hlavním pódiu

SOBOTA  22. září 
11.00  RHYTHMIC  PEOPLE 
Začínající kapela žáků, studentů a jejich hostů z oddělení populární hudby ZUŠ Pro-

sek. Je každoroční tradicí, že na úvod pouti se představí „domácí“ kapela z umělecké 
školy Prosek, která již vychovala řadu úspěšných muzikantů.

12.30  ŽIŽKOVANKA  a její 
hosté. 

Jeden z nejstarších staro-
pražských dechových orchest-
rů. V letošním roce Žižkovanka  
kapelníka Petra Soviče hraje 
svou 41. sezonu a to je bez-
pochyby úctyhodná vizitka. 
Dechovka byla založena kapel-
níkem Josefem Jelínkem v září 
roku 1971 v závodním klubu 
oceláren ČKD v Praze 9-Vysoča-
nech. Orchestr působil za svou 
existenci na mnoha místech 	
po celé ČR i v zahraničí. První 
stálou scénu v Praze měla Žiž-
kovanka v Hotelu Tichý v Praze 
3 na Žižkově. 

Po odchodu kapelníka Josefa 
Jelínka (roku 2008) do penze, 
nastoupil na jeho místo zpěvák 
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a trumpetista Petr Sovič. Pod taktovkou nového kapelníka dochází k výrazným změ-
nám nejen ve složení orchestru, ale také v jeho tvůrčí činnosti. Žižkovanka se zařadila 
mezi profesionální orchestry. Dlouholeté zkušenosti hudebníků v kombinaci s novou, 
mladou posilou přinesly kvalitní hudební zážitek. 

14.00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
Vinařské družstvo sv.Václav přinesl košt vína z letošní úrody. Průvod  v historických 

krojích vyšel z vysočanské vinice  Máchalka na hlavní pódium. Místostarosta Prahy 
9 spolu se sponzory oficiálně zahájil XXII. Svatováclavskou pouť na Proseku a XIII. 
Vysočanské vinobraní.

14.40  JAROSLAV  UHLÍŘ s kapelou 
Návštěvníkům poutě nabízíme opravdovou hudební lahůdku, a to koncertní program 

největších hitů, ve kterém vystupuje Jaroslav Uhlíř společně se skvělou doprovodnou 
kapelou v klasickém rockovém složení. Slyšeli jste nezapomenutelné písničky, které 	
za posledních 40 let vytvořil Jaroslav Uhlíř převážně ve spolupráci se Zdeňkem Svěrá-
kem, jako jsou Holubí dům, Severní vítr, Ani k stáru, Není nutno…

16.30  PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
Ponožky pana Semtamťuka  je těžké napasovat do nějaké hudební šablony. Od začát-

ku své existence kráčí bez zábran napříč hudebními styly a s nějakým žánrovým zařa-
zením si hlavu, ani nic jiného, 
nelámou. A tak na procházce 
s nimi jste mohli uslyšet jazz, 
folk, „hospodskej šraml“, ozvě-
ny world-music, westernu, 
skáčka i rocku, to vše dodáno 
v jednom originálním balení. 
Spojuje je hravost a nápaditost 
autora všech skladeb front-
mana Tomáše Suchého. Jeho 
stylová rozmanitost a nakažli-
vá radost z muzicírování, to 
je základ úspěchu Ponožek.  
Napsat jednoduchou písničku 	
s hitovými ambicemi… a pak 
je úplně jedno, zda má sklad-
ba trampský, dixielandový, fol-
kový, swingový nebo rockový 
kabát. Texty většinou vycházejí 
ze života, zachycují pocity nebo krátké příběhy. Nechybí jim humor, ale ani mírná skep-
se a deziluze. Ponožkám to šlape výborně, nástroje jsou nápaditě zaranžovány, kromě 
kytar dostává velký prostor banjo, akordeon, trubka nebo tuba. Hudba Ponožek ve vás 
dokáže vždycky vyvolat dobrou náladu, pohodu a navodit skvělý hudební zážitek.

17.30  JOŽKA ŠMUKAŘ a cimbálová muzika 
Během své dlouholeté kariéry profesionálního zpěváka spolupracuje především 	

s cimbálovými a dechovými orchestry. K srdci mu přirostla lidová písnička, která vyni-
ká právě u cimbálu. Hrály se lidovky nejen ze čtyř moravských regionů – z Podluží, 
hanáckého Slovácka, Horňácka a Hradišťska, ale i ostatní repertoár od popu, swingu 
a evergreenů až po dechovku, to vše s Jožkovou „malou kapelou“ – cimbálovou muzi-
kou.

NEDĚLE  23. 9.
10.00  HOT WINGS
Kapela navázala na činnost dnes již velmi známé skupiny DIXIEBOYS, ale změnila 

poměrně podstatně repertoárové a stylové zaměření. Repertoárové spektrum souboru 
je velmi široké, od tradičního jazzu přes swingový standard až po současné trendy 
pop-rockové scény. Soubor zvítězil v celostátní soutěži jazzových souborů, v pražském 
kole získal první místo. Představila se osmičlenná kapela mladých muzikantů, jejichž 
repertoár zahrnuje kromě tanečních melodií i známé starší a moderní hity. Hrají 	
s radostí a optimismem, spokojení posluchači jsou pro ně tou největší odměnou. Reper-
toár souboru  aranžuje a soubor vede učitel ZUŠ Prosek František Horký. Soubor již 
úspěšně účinkoval na mnoha mimoškolních akcích.

11.30  LIDOVÁ MUZIKA
Lidová muzika nabídla pestrý program za doprovodu cimbálu a tanečníků s písněmi, 

tanci a hudebními sóly z regionů Čech, Moravy a Slovenska. Čerpá z repertoáru býva-



��
lého Československého státního souboru písní a tanců, který byl od počátku koncipo-
ván jako reprezentační těleso. Odtud pramení různorodost a široký záběr v dramatur-
gii tohoto souboru, který tak uvádí na scénu také folklór našich sousedů. 

12.30  PLZENŠTÍ  HELIGÓNKÁŘI
Pro střední a starší generaci k poslechu a tanci zahráli Plzeňští heligónkáři. Ti datují 

založení své skupiny rokem 2000. Skupina se postupně formovala, střídali se v ní různí 
hráči. V dubnu 2001 byla ustavena kapela Plzeňských heligónkářů a zvolen kapelník 
Ing. Josef David. Z  repertoáru zazní lidové písničky, ale také skladby tanečního cha-
rakteru, např. tango, vals.

13.45  PAVEL KOŽÍŠEK „HRA KOUZEL A MAGIE“
Originální představení iluzionisty Pavla Kožíška, neuvěřitelná kouzla a perfektní zába-

va nejen pro děti. 
15.00  TĚŽKEJ  POKONDR 
České pěvecké duo tvořené od roku 1995 moderátory rádia Evropa 2 Romanem 

Ondráčkem a Milošem Pokorným, které interpretuje známé zahraniční i české skladby 
popové hudby od šedesátých let až do současnosti. Autorem většiny jejich textů je lídr 
skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen. 

16.00  KATAPULT
Legenda české hudební scény, která vzniká v roce 1975. Žánrově se pohybuje 	

na pomezí hard a pop rocku. Zakladatelem a vůdčí osobností je kytarista a zpěvák 
Olda Říha. Katapult za svou dlouhou a úspěšnou historii odehrál na 7000 koncertů 	
a v prodeji hudebních nosičů se mezi českými kapelami zařadil na druhé místo 	
- za Olympic. Skupina se po celou dobu své existence potýkala s „nepřízní“ osudu. 
Vše vyvrcholilo roku 2009, kdy zůstává Olda Říha sám…Neustávající zájem o písničky 
Katapultu, vlastní  nezměrné úsilí a šťastná volba nových muzikantů umožnili Oldovi 
postavit na nohy „nový“ Katapult. Hned v roce 2010 slaví Katapult návrat na rockovou 
scénu v plném rozsahu. 

Historický programu u kostela sv. Václava
Po oba dny Herold svým hlasem i údery do vojenského bubnu provázel programem 

a informoval, co se bude dít… 
• Kejklíř, Fakírské Duo Karson - magické výstupy s ohněm, střepy a obrovskými 

hady okoření zábavný program o tajemnou atmosféru umění z dalekých krajin. Show, 
ve které shlédnete kouzla s ohněm, tance s ohnivými vějíři, lany, jiskřícími řetězy, 
polykání a chrlení ohňů. 

• Žonglér Michal, dobové 
tance - gotické tance, mystické 
tance, tance rustikální, ohnivý 
tanec i noblesní tance rene-
sanční. 

• Brémští cirkusanti aneb 
recyklovaná pohádka - příběh 	
o starých cirkusových zvířát-
kách, zlém principálovi, krve-
lačných loupežnících. 

• Dell Arte - postava na chů-
dách s obříma rukama prochází 
volně mezi diváky. 

• Dobová hudební skupina 
Musica Canora.

• Skupina historického šer-
mu Memento Mori a dva její 
komponované pořady:  pěší 
turnaj rytířů v plné zbroji o růži krásné dámy a výpravná komedie ze středověku 	
v rytířských zbrojích, plná šermu a dějových zvratů. 

Atrakce pro děti ve středověkém stylu  
dobývání hradu, lov na medvěda, hladový mnich, střelba na rytíře. Soutěž pro děti 

pod názvem Hledání pokladu sv.Václava.
Doprovodný program:
• TVOŘIVÉ  DÍLNY pod širým nebem pro všechny, kteří rádi vytváří z ničeho NĚCO! 

Dílny byly připraveny v blízkosti fary kostela sv. Václava v sobotu i neděli od 11.00 	
do 17.00.

• POHÁDKOVÁ  ZAHRADA – pohádky pro nejmenší v zahradě TJ Sokol Prosek 
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Sobota:  
11.10  - Vodnická pohádka                   
13.10  - Zvířátka a loupežníci
16.10  - Princezna a drak                                 
Neděle
11.10  - O třech kůzlátkách
13.20  - Kocourkov
15.40  - Trakař absurdních pohádek
• KONCERT v kostele sv. Václava se uskuteční v sobotu 22. září od 19.00. Varhany 

(R. Fuchs) a mezzosoprán (P. Švestková).

Řady významných osobnostní devítky rozšířila 
další jména 

Již třetím rokem využila devátá městská část možnost udělit čestné ceny svým obča-
nům  za jejich příkladné a inspirativní počiny. Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 
27. září v obřadní síni historické budovy radnice. 

Návrhy na ocenění podali přímo jednotliví občané. Spoluobčany 
a další hosty přivítal starosta Městské části Praha 9 Ing. Jan Jaro-
lím a vyjádřil hluboké uznání všem oceňovaným: jsou pro nás díky 
svým výkonům, statečným postojům a obětavým přístupům pev-
nou morální autoritou. A je důležité, že nejen z pohledu součas-
nosti, ale především budoucnosti, nezůstalo jejich inspirující úsilí 
ve prospěch ostatních a dobrého jména naší obce nepovšimnuto.

Čestný občan Městské části Praha 9
Čestným občanem Městské části Praha 9 se stal zlatý olympionik 

v moderním pětiboji z letošních 30. letních olympijských her David 
Svoboda. Čestné občanství mu 
bylo uděleno jako mimořádný pro-
jev uznání občanovi trvale žijícímu 
v naší lokalitě. Svým úspěchem se 
zapsal do sportovní historie České 
republiky, ale i do historie devítky. 
Je skvělým vzorem především pro 
naši mládež a její cestu na různá 
sportoviště a za vlastními sportov-
ními cíli.

Ceny Městské části Praha 9
Cena Městské části Praha 9 byla 

udělena zakladatelce, sbormistryni 
a umělecké vedoucí mezinárodně 
úspěšného ženského pěveckého 
sboru Cantoria-Praha, zpěvačce 	
a pedagožce Mgr. Jaroslavě Hala-
mové. 

Za odvahu aktivně bránit hodnoty 
svobody a demokracie proti totalit-
ní moci získala tutéž cenu účastnice 
odboje a odporu proti komunismu, 
politická vězenkyně Božena Jíšová. 

Zmíněnou cenu převzal dále 
významný člen České obce sokolské 
a současný starosta TJ Sokol Prosek 
RNDr. Otakar Mach za významnou 	
a obětavou práci v sokolské tělo-
cvičné jednotě. 

Oceněna byla rovněž MUDr. Ale-
na Machová, cvičitelka TJ Sokol, 
která stejně jako její manžel vyko-
nává přínosnou práci pro TJ Sokol 	
i své spoluobčany zcela zdarma, 	
bez nároku na odměnu.

David Svoboda

Mgr. J. Halamová a starosta 
MČ Praha 9, Ing. J. Jarolím

Božena Jíšová

RNDr. Otakar Mach MUDr. Alena Machová
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Ceny starosty Městské části Praha 9
Cenu starosty Městské části Praha 9 získala výjimečná učitelka – elementaristka 

Základní školy Novoborská Vlasta Houdková. Z důvodu dlouhodobě plánovaného ope-
račního výkonu se nemohla osobně zúčastnit; ocenění za jedinečný a nezaměnitelný 
podíl na vzdělanosti téměř tisícovky dětí jí bude předáno poz-
ději. 

Tuto cenu si poté převzala kulturní pracovnice dnešního Divadla 
Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra Danuše 
Mrkvičková. Charakterizuje ji celoživotní osobní a profesní věr-

nost našemu regionu a obdi-
vuhodná péče o jeho kultu-
ru, zejména pak o amatérské 	
i profesionální divadlo. 

Nositelem ceny se stal také 
hlavní trenér a předseda pro-
secké Školy Taekwon-do Dan-
Gun Petr Poklop, který svým 
zaujetím a přístupem výrazně 
ovlivňuje smysluplné naplňo-
vání volného času mnoha dětí 
a mládeže.

Poprvé byla tato cena udě-
lena rovněž dvěma institucím, 	
a to TJ Sokol Prosek a TJ Sokol 
Vysočany, které v minulosti, 
ale i dnes úspěšně naplňují 
hlavní myšlenku Sokola – pěs-
tování tělesné výchovy a spor-

tu ve smyslu harmonického rozvoje osobnosti člověka, výchova 
k národnímu uvědomění a rozvoj svébytné společenské a kul-
turní činnosti.

Závěrem slavnostního aktu měli všichni přítomní možnost pro-
hlédnout si v přízemí radnice dvě výstavy: „Lví silou“, věno-
vanou 150. letům Sokola a „Tehdy“ k 110. výročí povýšení 
Vysočan na město, připravených Galerií 9.

Stavba Roletového domu v Bohušovické je zastavena
Stavební úřad Prahy 9 zastavil 30. dubna vydání územního rozhodnutí o umístění 

bytového domu na Proseku v Bohušovické 628. Společnost Living Point, s. r. o., zde 
chce postavit Roletový dům s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Proti 
výstavbě se však postavili obyvatelé Bohušovické a Bílinské ulice a výhrady k ní měla 
i MČ Praha 9.

Další dva nové bezpečné přechody
Na Proseku v Lovosické ulici nedaleko Gymnázia Českolipská a mateřské školy 	

v Novoborské nově najdete tzv. inteligentní přechod pro chodce. Další bezpečný, 	
na který upozorňují výstražná světla, se nachází v Sokolovské ulici, kudy chodí rodiče 	
s dětmi do mateřské školy v Kovářské ulici. Oba přechody zdarma vybavila výstražným 
systémem společnost AVICENA s. r. o. v rámci své prezentace.

Tzv. inteligentní přechod pro chodce disponuje systémem aktivní bezpečnosti, kte-
rý upozorňuje na přítomnost chodce, jenž chce vstoupit do vozovky. O rozpoznání 
přítomnosti osob na přechodu a v jeho blízkosti se stará dynamický detektor přizpů-
sobený konkrétnímu přechodu. V praxi to znamená, že řidiče na chodce upozorňují 
světla zapuštěná v přechodu. Ta se rozsvítí v okamžiku, kdy se osoba blíží k přechodu, 	
a blikají po celou dobu, než chodec vozovku přejde, i když jde velmi pomalu. 

Dlužno však zdůraznit, že blikající přechod pro chodce nenahrazuje semafor. Jen 	
s předstihem upozorňuje řidiče, že se na vozovce něco děje, aby měl čas zareagovat. 

„Pro tento typ přechodů jsme se rozhodli především z finančních důvodů,“ konstatuje 
radní Prahy 9 pro dopravu Tomáš Holeček. 

„Bezpečnostní systém se snadno instaluje – bez výkopů a zemních prací, protože 
hřeb se světlem se jednoduše zapustí do vozovky. Zemní LED světla jsou navíc napá-

Danuše Mrkvičková

Petr Poklop

TJ Sokol Vysočany - V. Kracman
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jena vlastním solárním systémem a  jsou řízena bezdrátově. Jejich provoz proto nic 
nestojí.“ U přechodu v Sokolovské (nedaleko Kovářské ulice) byla instalována výstraž-
ná světla (rovněž napájená solární baterií), která řidiče na přechod upozorňují po 
setmění. Jedete-li totiž po této ulici směrem k Balabence, přejíždíte zvýšené přechody 
pro chodce vždy u zastávek MHD. Přechod, který využívají zejména rodiče s  dětmi 
směřující do MŠ Kovářská, zvýšený není a jeho označení dopravní značkou je vzhle-
dem k  množství dopravního značení nedostačující.

„Tyto dva přechody jsme vytipovali ve spolupráci s odborem školství a  městskou 
policií,“ dodává místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. 

„Další bezpečné systémy u přechodů chceme instalovat předevšímv blízkosti školek, 
škol, domovů seniorů, zdravotnických zařízení, zkrátka tam, kde se vyskytuje velký 
počet lidí a hrozí kolize s  vozidly, jako je například přechod mezi tramvajovou zastáv-
kou a  chodníkem Na Balabence.“

Zajímavosti
Pomník Emila Kolbena
Vzhledem k tomu, že Emil Kolben významnou měrou přispěl k rozvoji Vysočan 	

a jím vybudované továrny tvoří jejich charakteristický ráz i v době přeměny v moderní 
město, schválila loni v srpnu Rada MČ Praha 9, aby byl vybudován důstojný pomník 	
k uctění památky Emila Kolbena (1. 11. 1862 – 3. 7. 1943), jednoho z nejvýznačněj-
ších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatele továrny Kolben a spol. a gene-
rálního ředitele a hlavního akcionáře Českomoravské Kolben-Daněk (ČKD).

K realizaci sochařského díla na vytvoření pomníku E. Kolbena byla vypsána veřejná 
soutěž a bylo vymezeno místo pro jeho postavení – nároží ulic Sokolovská a Freyova 	
v dosud zatravněném trojúhelníku vymezeném Galerií Fénix a budovou České obchod-
ní banky.

Městská část Praha 9–partner EU projektu INVOLVE 
předává své zkušenosti s provozem midibusů

Návštěva partnerů z Litvy proběhla ve dnech 6 – 7. listopadu 2012.
Starosta Prahy 9 Jan Jarolím společně se zastupiteli městské části Zdeňkem Davíd-

kem a Tomášem Holečkem přivítali ve dnech 6. - 7. listopadu šestičlennou delegaci 	
z litevského města Klaipeda. Vedení města Klaipeda, zástupce primátora města Kretin-
ga a manageři dopravní agentury města Klaipeda přijeli do Prahy s cílem seznámit se 	
s provozem midibusů, které na území MČ Praha 9 zajišťují dopravu mezi zdravotnický-
mi zařízeními, domovy důchodců a nemocnicí.

 „Obyvatelé města Klaipeda jsou 
závislí pouze na autobusové dopra-
vě, tramvajeu nás nemáme. Řeše-
ní dopravovat obyvatele midibusy 
– buď z lokalit hůře dostupných 
kvůli zástavbě, případně tak vyře-
šit dopravu pro seniory nebo škol-
ní děti na frekventovaných trasách 
nás zaujalo,“ vysvětluje důvod náv-
štěvy představitel města Klaipe-
da Andrius Samuilovas a dodává: 	
„Z našeho pohledu to byla nejlepší 
studijní cesta, kterou jsme absolvo-
vali – viděli jsme to, co jsme potře-
bovali.“

Společnost ROPID, která na pro-
jektu s vedením MČ Praha 9 spo-
lupracuje, poskytla minibus, a tak 
se návštěvníci projeli po trase linky 
č. 295, navštívili dopravní dispe-
čink ROPID v Letňanech a centrum 	
pro poskytování dopravy postiženým osobám SOCIETA se sídlem v Malešicích. Náv-
štěva byla ukončena prohlídkou dopravního muzea ve střešovické vozovně, kde byl 
prezentován vývoj veřejné dopravy na území Prahy.
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Starosta Prahy 9 Jan Jarolím vysvětluje: „Praha 9 samozřejmě potřebuje investiční 

projekty, ale nelze se vyhýbat i projektům měkkým – spoluprací s kolegy s evropských 
úřadů a institucí se vyvarujeme omylů a ušetříme čas a peníze při návrzích a zpraco-
vání dopravních řešení, která již někdo realizoval. A i neinvestiční projekty jsou pro nás 
finančním přínosem. Právě jsme zahájili práci na projektu CITY REGIONS (program 
CENTRAL EUROPE, ERDF) a zde získává MČ Praha 9 více než 90 000 eur na zpracová-
ní modelu dopravních řešení a parkovacích možností pro dojíždějící z okolních vesnic 	
a předpokládaných nároků na dopravu na území Prahy 9.“

Autocentrum Dojáček je už 20 let partnerem motoristů
Společnost AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. otevřela v Praze 9, Kolbenově ulici 

809/31 v listopadu loňského roku dva velké autosalony. 
Za přítomnosti ředitele společnosti Citroen ČR Frederica Passemarda byl 3. lis-

topadu slavnostně otevřen nový autosalon Citroen, který je svou plochou více než 	
400 m² největším v Praze. Majitel společnosti Karel Dojáček ve své úvodní řeči podě-
koval všem, kteří se na výstavbě podíleli. V rámci programu vystoupila také zpěvačka 
Radka Fišarová se svým blokem francouzských šansonů, jejichž tón se nesl celým 
večerem a symbolizoval tak propojení francouzských tradičních produktů, které se 
nesmazatelně zapsaly do historie.

Současně se zahájením prodeje se rozvíjí i činnost v rámci poskytování servisních 
služeb pro majitele Citroenů z Prahy 9 a okolí. Věříme, že i těm, kteří zatím nezamýšlí 
zakoupení nového Citroenu, poskytneme kvalitní servis pro jejich francouzské „miláč-
ky“.

Dne 15. listopadu byl slavnostně zahájen prodej vozidel Fiat, Lancia, JEEP a Fiat Pro-
fessional. Po velmi náročné rekonstrukci původního autosalonu, kde byli klienti zvyklí 
nakupovat fiátky, se otevřel velký prostor, a tím i možnost příchodu nových značek 
- JEEP a Chrysler. Druhá jmenovaná značka má již nový název a jistě si pod značkou 
Lancia oblíbené Voyagery a Chryslery 300C vydobudou svou pozici na trhu.

Zahájení byla přítomna kromě dalších i generální ředitelka Fiatu ČR Lucina Bogusz. 
Program, kterým provázel moderátor Tomáš Krejčíř, vyvrcholil efektním odhalením 
dvou novinek na trhu - Lancie Thema a Lancie Voyager. Partnery akce se staly společ-
nosti Italfood a SEPHORA a každý návštěvník si od nich odnesl malou pozornost.

Na zdraví a ať vám chutná!
Mít vlastní víno, aniž byste měli vinici a technologii na zpracování vína? Jaroslav Kroj 

a Miroslav Woznička ve vinotéce v Pešlově ulici ve Vysočanech nabízejí už dvě své 
značky. I to je jeden z mnoha důvodů, proč se jejich podnik umístil v soutěži Era Pod-
nikatel Prahy 9 v kategorii obchody na druhé příčce.

V malé vinotéce u vysočanského nádraží, která je otevřena denně od 12 do 21.30 
hodin (po osmi letech zavřela 
jen loni 25. prosince), si můžete 
vybrat ze tří set druhů vín. Na 
většině lahví přitom najdete 
ocenění kvality. „Vinaře, kteří 
nám dodávají, si hledáme tak, 
že si k nim jedeme víno ochut-
nat. Anonymně žádné nekupu-
jeme,“ usmívá se Jaroslav Kroj, 
jehož víno provází od chvíle, 
kdy se začal učit kuchařem 	
a číšníkem. A vlastně ho nikdy 
neopustilo, protože gastrono-
mii se už coby absolvent hote-
lové školy věnoval celý život.  

Hlavním dodavatelem vín 
do vinotéky v Pešlově je Vác-
lav Zapletal z Velkých Bílovic. 
„Morava se prezentuje příjem-
nou kyselinkou v bílých vínech, 
proto v celém světě dobývá ocenění,“ vysvětluje Jaroslav Kroj, velký milovník rýnské-
ho ryzlinku a moselského, a dodává: „Z velkopavlovické oblasti také pochází sudové 
víno, které prodáváme v osmi druzích.“ 
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Sudové víno drží ve vinotéce v nerezových sudech v chladicím prostoru s teplotou 10 °C	

po celý rok. 
Dlužno dodat, že firma Kroj & Woznička nakupuje jen v rodinných vinařstvích, 	

u malých výrobců, kteří nedodávají do velkých obchodních řetězců. Platí to pro české 
i zahraniční dodavatele. 

Máme vlastní značku
„Před dvěma lety jsme si poprvé nechali zpracovat víno podle našich představ 	

a lahvovat pod značkou Kroj & Woznička,“ říká Miroslav Woznička, který je ve vinotéce 
v Pešlově od prvního dne jejího otevření. „První bylo růžové Zweigeltrebe, od loňska 
nabízíme Ryzlink rýnský a už v soudcích dozrává dalších pět druhů…“

Nechat si zpracovat víno podle vlastních představ znamená – velmi jednoduše řečeno 
– že vše od výběru hroznů po vyřčení „stop“ v procesu řízeného kvašení je jen na vás. 
Velká odpovědnost, ale i radost, pokud pak chutná.

Pořád se ptáme
„Známe chutě našich zákazníků, víme, co chtějí pít a rádi pro ně víno děláme, vybí-

ráme, doporučujeme ze širokého sortimentu, který je v současnosti na našem trhu. 
Zkrátka se snažíme, aby každý od nás odcházel s tím, co chtěl, co mu chutná,“ unisono 
zní vinotékou. 

Stejně jako kvalitní víno je v obchodě důležitá komunikace se zákazníky. Zavítáte-
li do vinotéky v Pešlově poprvé, můžete si připadat trochu jako u výslechu: Víno je 	
pro vás? Máte ho pro dámu, pána? Dárek k narozeninám – kolik je oslavenci? „Nepo-
šleme přece dámě, která dává přednost sladkému vínu, bílé suché,“ usmívá se majitel 
vinotéky. „A proto se k nám lidé vracejí.“

Při odchodu jsme se zeptali i my, co tu říkají na víno z „devítkové“ Máchalky. „Mile 
mě překvapuje,“ hodnotí Jaroslav Kroj. „Kvalita vína je dobrá. Ostatně vinice k Praze 
vždycky patřily.“

DADAP – kavárna, kde si můžete sami zazpívat  
i zahrát

Žijeme v době, která je zaměřena především na výkon člověka, rychlý zisk, spěch 	
a shon. O to vzácnější je najít prostředí či místo, které se tomuto trendu nějakým způ-
sobem vymyká. Jedno z nich je hudební kavárna Dadap – oáza klidu a pohody upro-
střed rušné křižovatky nedaleko Harfy a libeňského nádraží, ve které se hraje, zpívá, 
tančí, čte, povídá a schází se lidé všemožných zájmů, umů a profesí. Na rozhovor si 
udělala čas majitelka kavárny Diana Ešnerová.

Před šesti měsíci jste v bývalé lékárně zasadila červené semínko života-
dárného korálového stromu Dadap. Kolem něj rozmístila stolečky s křesílky, 
přivezla piano, na kterém pravidelně brnkají šikovné prsty. U masivní knihov-
ny posedávají lidé nad denním tiskem, vychutnávají čerstvé domácí dobroty  
a lahodnou kávu. Tak nějak bych se pokusila vystihnout atmosféru vaší kavár-
ny, ve které se mimochodem nekouří…

Ano, nejsme klasický rušný prostor v centru města přeplněný turisty, s obrovskými 
výlohami a nekonečnou šňůrou spěchajících lidí. Jsme poklidná a snad i inspirující 
hudební kavárna a k té nekuřácké prostředí patří. Soustředíme se na čistý design inte-
riéru i čistotu prostředí. Nesmím také opomenout naše pravidelné a časté návštěvníky 
– děti.

Co všechno kavárna pro děti nabízí?
Nekuřácké prostředí pro jejich zábavu a oslavy, plně vybavený dětský koutek, dětské 

menu a v tuto chvíli připravujeme také divadélko. 
Proč jste založila hudební kavárnu?
Každý týden pořádáme minimálně jeden koncert; většinou šanson, swing, spirituály 

či hraje pohodová živá muzika všemožných žánrů. Vystupuje u nás také Štěpán Rak 
a Alfred Strejček. Na těchto akcích kavárna ale rozhodně nevydělává. Podporujeme 	
i mladé začínající umělce. Umožňujeme jim předvést svůj um, aby měli možnost vystou-
pit na veřejnosti. A těším se na nové talenty. Chci tím říct, že pokud má někdo z vašich 
čtenářů chuť si zahrát či zazpívat v naší kavárně, jsme těmto aktivitám otevřeni.

(S Dianou Ešnerovou hovořila Michaela Šédová Nastuneaková - kráceno) ZP
R

Á
V

Y
 Z

 R
A

D
N

IC
E



��

Událost roku

Moldavský premiér navštívil 
 Městskou část Praha 9

Dvaačtyřicetiletý Vladimír Filat působí ve funkci moldavského předsedy vlády od září 
roku 2009. V politice se angažuje od roku 1997, kdy byl členem demokratické strany 
Moldavska a věrný jí zůstal dalších deset let. S příchodem roku 2007 se stal šéfem 
Liberálně-demokratické strany Moldavska a v jejím čele stojí dosud.

Moldavský premiér vystudoval práva na univerzitě v Rumunsku a je známý díky 
svým reformním krokům a zavádění evropských standardů.

Po jednání s Nečasem 
zamířil moldavský pre-
miér na „devítku“

Moldavská republika patří 
mezi pět prioritních zemí české 
rozvojové spolupráce. MČ Pra-
ha 9 už v roce 2008 jako prv-
ní z republiky uzavřela dohodu 	
o spolupráci v oblasti kultury 	
a obchodu s moldavským okre-
sem Anenij Noi. Nebylo tedy 
divu, že kroky premiéra Moldav-
ské republiky Vladimíra Filata 	
a dalších členů jeho vlády vedly 
29. listopadu po setkání s čes-
kým premiérem Petrem Neča-
sem na vysočanskou radnici.

Setkání českého a moldav-
ského premiéra je důkazem 
stále dynamičtějších vzájem-
ných vztahů a Moldavsko podle 
Nečase skýtá mnoho potenci-
álu pro české investice přede-
vším v oblasti energetiky a roz-
voje dopravní infrastruktury. 
Moldavský premiér slova své-
ho českého protějšku potvrdil 	
a dodal, že je čas, aby se 
potenciál proměnil v investi-
ce. „Právě dnešní fórum, které 
jsme zahájili, může být dobrou 
platformou pro navázání kon-
taktů českých a moldavských 
podnikatelů,“ prohlásil Vladimír 
Filat také na vysočanské radni-
ci, kde ho přivítal starosta MČ 
Praha 9 Jan Jarolím a místosta-
rosta Adam Vážanský. 

Moldavská vládní delegace se 
seznámila s konkrétními kroky 
spolupráce „devítky“ a okresu 
Anenij Noi a obě strany krátce rozebraly možnosti spolupráce především v oblasti 
energetiky.

Na závěr své návštěvy se Vladimir Filat setkal v obřadní síni historické budovy radni-
ce s Moldavany žijícími u nás. 

Moldavského premiéra uvítal starosta MČ Praha 9  
Ing. Jan Jarolím

Moldavané žijící u nás přišli pozdravit moldavského premiéra
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Komplexní rozbor hospodaření  
Městské části Praha 9 za rok 2012

I. Plnění rozpočtu za rok 2012
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2012
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2012 byly příjmy stanoveny ve výši 400.565,00 tis. 

Kč, rozpočet příjmů byl upraven na 446.832,50 tis. Kč, skutečnost za rok 2012 dosáhla 
výše 453.834,61 tis. Kč, tj. 101,57% rozpočtu.

Výdaje pro rok 2012 byly schváleny v rozpočtu ve výši 463.787,20 tis. Kč, z toho 
běžné výdaje 296.430,10 tis. Kč a kapitálové výdaje 167.357,10 tis. Kč. Rozpočet 
výdajů byl upraven na 503.208,30 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 306.479,30 
tis. Kč a u kapitálových výdajů na 196.729,00 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2012 je ve 
výši 452.207,77 tis. Kč, tj. 89,86% rozpočtu, z toho běžné výdaje činí 289.956,08 tis. 
Kč, tj. 94,61% rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 162.251,69 tis. Kč, tj. 
82,47% rozpočtu.

Výrazné navýšení objemu rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů vzniklo v důsledku 
přijatých dotací na financování vybraných investičních akcí.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 63.222,20 tis. Kč, roz-
počtovou úpravou byly zapojeny nedočerpané prostředky z minulého roku – a to pone-
chaná nedočerpaná investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výstavbu pavilonů 	
v MŠ U vysočanského pivovaru ve výši 13.632,30 tis. Kč. Financování bylo upraveno 
o přijatý doplatek dotace z fondů EU na dokončený projekt Mateřské školy Praha 9 
– zateplení obvodového pláště ve výši 66,90 tis. Kč a o dotaci z fondů EU na projekt 
Poliklinika Prosek – výměna oken a zateplení ve výši 15.782,8 tis. Kč. Dále bylo finan-
cování upraveno o příjem z finančního vypořádání roku 2011 se státním rozpočtem 
ve výši 1.149,90 tis. Kč a o příjem z odvodů od provozovatelů VHP a TZ ponechaný 	
k zapojení do rozpočtu roku 2013 ve výši 3.479,1 tis. Kč. 

V hospodaření za rok 2012 převyšují skutečné příjmy o 1.626,83 tis. Kč realizované 
výdaje. 

Rozpočtové příjmy
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Vlastní příjmy - Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb 
Rozpočet ve výši 13.270,00 tis. Kč byl za rok 2012 splněn na 124,81%, tj. 16.562,88 

tis. Kč. 

Z přijatých plateb poplatku ze psů je odváděn 25% podíl MHMP a z přijatých plateb 
poplatku za lázeňský a rekreační poby 50% podíl.

Místní poplatek ze vstupného
- pořadatelé kulturních a sportovních akcí uhradili místní poplatek ze vstupného 

vybraného na akcích konaných na území MČ Praha 9 během roku 2012.

Správní poplatky
Rozpočet 7.537,80 tis. Kč. Za období rok 2012 bylo dosaženo plnění ve výši 5.254,13 

tis. Kč tj. plnění 69,70%. Z poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů 
je odváděn 50% podíl do státního rozpočtu, počátkem roku byly realizovány odvody 	
z plateb, které byly inkasovány závěrem roku 2011.
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Daně z majetku 
Rozpočet ve výši 32.500,00 tis. Kč, plnění za rok 2012 116,51%, tj. 37.865,73 tis. Kč. Plnění 

tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o platby daně z nemovitostí, které 
jsou směrovány na příslušný Finanční úřad. Z FÚ jsou zasílány na účet MHMP a následně pouka-
zovány na účty MČ.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti
Na ostatních příjmech je zůstatek 3,60 tis. Kč, jedná se o omylové platby. 
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Rozpočet ve výši 1.000,00 tis. Kč, skutečnost 1.659,28 tis. Kč, tj. 165,93%, plnění odpovídá 

příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech.
Přijaté sankční platby
Rozpočet 560,00 tis. Kč, skutečnost 602,24 tis. Kč, tj. 107,54%. Plnění tohoto ukazatele je 

obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
Městská část Praha 9 obdržela finanční vypořádání se SR za rok 2011 ve výši 1.149,89 tis. Kč. 

Na položce jsou vrácené sociální dávky z roku 2011 ve výši 20,90 tis. Kč, které budou odvedeny 
na účet ÚP. Dále je na položce příjem nedočerpaného grantu z roku 2011 ve výši 6,40 tis. Kč 	
a vrácené nedočerpané účelové dotace od organizací městské části ve výši 50,29 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet 972,20 tis. Kč, skutečnost 681,66 tis. Kč, tj. 70,12%. Příjmy zejména tvoří úhrady 

od pojišťoven za pojistná plnění ve výši 295,32 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 107,00 
tis. Kč, ostatní položky hlavně představují průběh omylových plateb a vrácené vyúčtování záloh 
na energie.

Přijaté splátky půjčených prostředků
Rozpočet 130,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 112,00 tis. Kč představuje splátky sociálních výpo-

mocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.
Ostatní kapitálové příjmy
Rozpočet 4.100,00 tis. Kč, skutečnost 4.100,00 tis. Kč, tj. 100%. Jedná se o finanční dar 	

od společnosti FINEP Harfa k.s. ve výši 100,0 tis. Kč na zajištění bezpečnosti v ulicích, prostřed-
ky jsou v rozpočtu určeny na pořízení kamer a o finanční dar od společnosti Zelené město a.s.	
ve výši 4.000,00 tis. Kč na přístavbu MŠ U Nové školy.

Přijaté dotace

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Dotační vztah se SR na výkon státní správy činí 33.120,00 tis. Kč. Dále městská část Praha 

9 obdržela účelovou dotaci ve výši 4.261,26 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 	
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, dotaci na přípravu volby prezidenta ČR ve výši 40,18 tis. 
Kč, dotaci na volby do Senátu PČR ve výši 64,00 tis. Kč a dotaci na zajištění bydlení pro azylanty 
ve výši 166,00 tis. Kč. 
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Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla schválena do rozpočtu MČ Praha 9 

dotace ve výši 133.507,00 tis. Kč. Z rozpočtu HMP obdržela MČ dotaci na údržbu plastik ve výši 
34,40 tis. Kč, na zkouška odborné způsobilosti ve výši 300,00 tis. Kč, na integraci žáků pro asi-
stenty pedagoga ve výši ve výši 374,20 tis. Kč, na protidrogové programy škol 81,90 tis. Kč, 	
na prevenci kriminality pro prázdninové a krátkodobé pobyty Klubu Harfica ve výši 120,00 tis. Kč, 
na zajišťování sociálních služeb 273,60 tis. Kč a na protidrogovou prevenci ve výši 50,00 tis. Kč. 
Dotaci na odměny pracovníkům ve školství, která byla přidělena městské části ve výši 1.977,90 Kč, 
byla městské části převedena na účet ve výši 50% - tj. 1. splátka ve 4.. čtvrtletí obdrží městská 
část 2. splátku. Městská část obdržela formou dotace DPPO za rok 2011 ve výši 61.110,65 tis. Kč.

Dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ byly poskytnuty MČ ve výši 7.362,70 
tis. Kč.

Obce, které nemají vlastní základní školy a jejichž děti navštěvují školy na území MČ Praha 9, 
převedly na účet MČ Praha 9 dotace v celkové výši 210,98 tis. Kč na úhradu nákladů spojených 
se školní docházkou jejich dětí.

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Jedná se o dotaci od MČ Praha Letňany na zajišťování provozu LSPP ve výši 150,0 tis. Kč 	

a na akci Předškoláček ve výši 12,35 tis. Kč od MČ Praha Horní Počernice a od MČ Praha. Kbely.
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Doplatek dotace na zateplení mateřských škol ve výši 66,89 tis. Kč. Tento projekt byl dokončen 

v roce 2011. Na zateplení Polikliniky obdržela MČ dotaci 15.782,84 tis. Kč.
Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Městská část obdržela dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – na výstavbu nového pavilonu Mateřské 

školy U nové školy 9.000,00 tis. Kč, na rekonstrukci sportoviště u Základní školy Špitálská 800,00 
tis. Kč a na plošinu pro imobilní občany 220,21 tis. Kč..

Převody z vlastních fondů 
Převody z hospodářské činnosti pro posílení rozpočtu hlavní činnosti byly v rok 2012 realizovány 

ve výši 110.829,20 tis. Kč.
Finanční vypořádání depozitního účtu za rok 2011 bylo provedeno ve výši 374,20 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Běžné výdaje

Rozpočet 306.479,30 tis. Kč, skutečnost činila 289.956,08 tis. Kč, tj. 94,61% rozpočtu. 
Nižší plnění o 5,39%, tj. 16.523,22 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky 

vyrovnanému nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách

Přehled dle odvětví rozpočtu
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Kapitálové výdaje

Rozpočet 196.729,00 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 162.251,69 tis. Kč, tj. 82,47%. 
Přehled investičních akcí
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Financování
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Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši 63.222,20 tis. Kč bylo navýšeno o finanč-

ní prostředky z ponechané nedočerpané účelové dotace z roku 2011 na výstavbu pavilonů v MŠ 
U Vysočanského pivovaru ve výši 13.632,30 tis. Kč. Financování bylo upraveno o přijatý doplatek 
dotace z fondů EU na dokončený projekt Mateřské školy Praha 9 – zateplení obvodového pláště ve 
výši 66,90 tis. Kč a o dotaci z fondů EU na projekt Poliklinika Prosek – výměna oken a zateplení 
ve výši 15.782,8 tis. Kč. Dále bylo financování upraveno o příjem z finančního vypořádání roku 
2011 se státním rozpočtem ve výši 1.149,90 tis. Kč a o příjem z odvodů od provozovatelů VHP 	
a TZ ponechaný k zapojení do rozpočtu roku 2013 ve výši 3.479,1 tis. Kč. Skutečnost dosáhla 
výše - 1.626,83 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2012 a k 31.12.2012. 

Výsledek hospodaření
V rozpočtu plánované výdaje o 56.375,80 tis. Kč přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou 

kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření za rok 2012 vykazuje přeby-
tek ve výši 1.626,83 tis. Kč, takže celkový výsledek hospodaření za toto období je oproti pláno-
vanému financování rozpočtu zlepšen o 58.002,64 tis. Kč. Na výši hospodářského výsledku mají 
velký vliv jednak úspory v oblasti výdajů, úspory vykázaly 10,14% rozpočtu, vzhledem k objemu 
rozpočtu dosáhly částky 51.000,53 tis. Kč, stejně jako zvýšené plnění příjmů o 1,57% k objemu 
rozpočtu představuje částku 7.002,11 tis. Kč. V plnění rozpočtu běžných výdajů téměř u všech 
kapitol je vykázána úspora nebo přiměřené čerpání, úspory u běžných výdajů činí 16.523,22 tis. 
Kč z toho nečerpaná rezerva rozpočtu je ve výši 6.897,30 tis. Kč. Úspory v oblasti kapitálových 
výdajů jsou vykázány hlavně u investičních akcí, týkajících se přístaveb mateřských škol a jsou 
způsobené také v důsledku průtahů výběrových řízení na zhotovitele staveb a následkem toho 
dokončení těchto staveb bude provedeno v roce 2013. Nevyčerpané prostředky kapitálových 
výdajů činí 34.477,31 tis. Kč, z toho rezerva na investice je 0,30 tis. Kč.

Přehled hospodaření s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace 

Základní školy
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Mateřské školy

Divadlo GONG
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Středisko sociálních služeb

Akciové společnosti

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

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

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

Za období 1. - 4. čtvrtletí dosáhla společnost dobrých hospodářských výsledků. Výnosy společ-
nosti činí 150.784 tis. Kč. K výši tržeb bylo dosaženo zejména poskytováním zdravotních výkonů 
a výkonů lékárny.

Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku 146.942. tis. Kč a to zejména 	
za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů. 

Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši 3.842 tis. Kč.
Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinancováno z rozpoč-

tu hl.m.Prahy a z rozpočtů městských částí Kbely a Letňany. V roce 2012 MČ Praha 9 obdržela 
příspěvek pouze od MČ Letňany, hl.m. Praha dotuje poskytování této služby pouze ve fakultních 
nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejblíže dostupná nemocnice Bulovka.

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

obchodním firmám, provozování parkovišť a pořádání kulturních akcí. 
Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 250,0 tis. Kč na zajišťování 

provozu a údržby podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2012. Z uvedené dotace 
uhradila fi. ELTODO, s.r.o. 57,58 tis. Kč za spotřebovanou elektrickou energii a fi. Hortus správa 
zeleně, s.r.o. uhradila 192,00 tis. Kč za úklid (tj. 16 tis.Kč/měs.).

Celkové náklady společnosti za rok 2012 jsou 7.572,80 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převáž-
ně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2012 jsou 7.626,24 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně 
prodejem služeb.

Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2012 zisku 53,44 tis. Kč.

Společnosti s ručením omezeným

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

realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW, výro-
ba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, měření emisí a imisí, 
kromě měření emisí motorových vozidel, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
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Společnost provozuje 21 výměníkových stanic, 17 plynových kotelen a 1 fotovoltaické zaříze-

ní. 
Celkové náklady společnosti za rok 2012 jsou 39.178,93 tis. Kč. Tyto náklady se skládají pře-

vážně z nákupu tepla a služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2012 jsou 44.863,65 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně 

prodejem tepla.
Společnost Devátá energetická, s.r.o. dosáhla za rok 2012 zisku 5.684,72 tis. Kč.
Společnost má podaný odklad na podání daňového přiznání za rok 2012.. Tento výsledek hos-

podaření není konečný.
Účetní závěrka za společnost Devátá energetická s.r.o. za rok 2012 bude zpracována k 30.6.2013, 

po tomto datu budou známy konečné výsledky hospodaření uvedené společnosti.
Garáže Lovosická s.r.o.
Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa budovy v objektu vícepod-

lažní garáže v Lovosické ulici. 
Celkové náklady společnosti za rok 2012 jsou 510,94 tis. Kč. Tyto náklady se skládají převážně 

z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2012 jsou 512,60 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně 	

z tržeb z prodeje garáží a služeb.
Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2012 zisku 1,66 tis. Kč.
Hortus správa zeleně s.r.o.
Mezi hlavní činnosti společnosti HORTUS správa zeleně s.r.o. patří poskytování služeb pro země-

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

Celkové náklady společnosti za rok 2012 jsou 33.894,77 tis. Kč. Tyto náklady se skládají pře-
vážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2012 jsou 34.571,41 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny hlavně 
prodejem služeb.

Společnost HORTUS správa zeleně, s.r.o. dosáhla za rok 2012 zisku 676,64 tis. Kč.

II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků za rok 2012

Hlavní činnost

Hospodářská/Doplňková činnost
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III. Účelové fondy

Fond rezerv a rozvoje

Zaměstnanecký fond

IV. Hodnocení hospodářské činnosti za rok 2012

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

Plnění velkých oprav - tabulka na jednotlivé akce

Společenství vlastníků bytových jednotek
Výdaje Na SVJ – plán 11.000,0 tis. Kč – čerpáno 9.087,6 tis.Kč tj.82,6%.
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Vlastní správa

Kotelny

VO – čerpání je 99,9%.
Plán 800tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 749,7tis. Kč, tj. 93,7% 
Plán 300tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 76,7tis. Kč tj.25,6%. 

Náklady spojené s nebytovými objekty:

Pronajaté školy – náklady
Plán 50tis.Kč – pojištění budov – čerpáno 51,2tis. Kč, tj, 102,4%. 
Plán 300tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 236,2tis. Kč, tj. 78,7%
Plán 300tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 65,7tis. Kč tj.21,9%
Nebytové objekty – velké opravy

VO – 89,2%.
Plán 800tis. Kč - na opravy a údržbu – čerpáno 762,1tis. Kč , tj. 95,3%. 
Plán 500tis. Kč – ostatní náklady /ostatní účty/ - čerpáno 208,5tis. Kč, tj.41,7%. 
Plán 175tis. Kč – pojištění domů – čerpáno 153,5tis. Kč, tj. 87,7%. 
Základní školy – velké opravy
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VO – čerpáno 98,8

Správa pohledávek – účet 49
Plán 100 tis. Kč – ostatní náklady /právní služby/ - čerpáno 0 Kč, tj. 0%.
Realitní činnost 
Plán 800 tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 599,3 tis. Kč, tj. 74,9%.  
Plán 3.500 tis. Kč – daň z převodů – čerpáno  1.808,1 tis. Kč, tj. 51,7%.
/čerpání závisí na FÚ – nelze přesně určit dobu, kdy obdržíme platební výměr/.   
Bytové oddělení
Plán 100 tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 8,6 tis. Kč, tj. 8,6%. 
Odvody do HČ
Plán 110,829.200,-Kč – převedeno 110.829.200,-Kč tj. 100,0% 
Osobní výdaje pracovníků byly refundovány ve výši 10,383.453,- Kč, včetně finančního vypořá-

dání za rok 2011 ve výši 134.542,- Kč
Odpisy
Plán: 38.892 tis. Kč    Skutečnost: 34.994 tis. Kč
Dlužné na nájemném a službách souvisejících s nájmem bytu 

Vymáhání dluhů za bytové prostory:
Dluhy jsou vymáhány správní firmou TOMMI holding s.r.o. v jejích dvou provozovnách. Po neú-

spěšném upomenutí jsou dluhy vymáhány na základě smluv přímo správní firmou TOMMI holding, 
s.r.o. a AK JUDr. J. Stránského. Úspěšnost skutečného vymožení dlužné částky závisí na existenci 
příjmu dlužníka a na jeho majetkových poměrech, aby bylo možno vést výkon rozhodnutí. Někte-
ré úhrady vyšších dluhů váznoucích na bytech se daří řešit po vyklizení dlužníka převzetím dluhu, 
nebo jeho části, vítězem výběrového řízení na pronájem bytu za 1. smluvní nájemné. Takto byly 
sníženy dluhy o 1.566,1tis. Kč.

Vymáhání dluhů za nebytové prostory /NP/:
Provozovna – Libeň
K datu 31.12.2012 je evidováno u nebytových prostor 38 neplatičů (1.125 tis. Kč). V několika 

případech se jedná o dluhy žalované, v dalších několika případech se jedná o dluhy před žalobou 
nebo před výpovědí, popř. již po výpovědi.

Provozovna - Prosek
K datu 31.12.2012 je evidováno u nebytových prostor 23 neplatičů (308 tis. Kč).
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Přehled příjmů

       Plán: 																															Splaceno k 31.12.2012 	
Příjem z nájmu : školy pron.-   2.730 tis. Kč                       2.731 tis. Kč tj.  100,0%
           ZŠ školy  -                 1.500 tis. Kč                       1.500 tis. Kč tj.  100,0%
           garáže Lovosická –            500 tis. Kč                         854 tis. Kč tj.  170,8%
           rekreace –               380 tis. Kč                         455 tis. Kč tj.  119,7% 
      neb. domy-prostory  -    3.385 tis. Kč                       3.287 tis. Kč tj.   97,1%
           pozemků  -             3.480 tis. Kč                       3.441 tis. Kč tj.   98,9%
           rekl. plochy+antény –    3.886 tis. Kč                       4.131 tis. Kč tj. 106,3%
           ubytovny -             5.780 tis. Kč                       5.780 tis. Kč tj. 100,0%
           Poliklinika Prosek -         6.000 tis. Kč                       6.000 tis. Kč tj. 100,0%
           Prodeje: nemovitosti -              712 tis. Kč                          834 tis. Kč tj. 117,1%
                     byty -            22.669 tis. Kč                      28.530 tis. Kč tj. 125,9%
                     volné byty + vestavby 28.000 tis. Kč                29.701 tis. Kč tj. 106,1%
		

V. Finanční vypořádání za rok 2012

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy
PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012
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Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy projednali se zástupci městské části 

návrh finančního vypořádání za rok 2012. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu 	
s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňují-
cími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finanč-
ního vypořádání za rok 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne 	
15. 1. 2013.

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně 
prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské 
části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení 	
a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 
2012:

Městská část Praha 9

1. o d v e d e  v rámci finančního vypořádání c e l k e m       267 080,00 Kč
z toho:

			a) do státního rozpočtu c e l k e m   0,00 Kč
		 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m         267080,00 Kč
-  vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2012 (pol. 4121,4221)      262 282,00 Kč 
-  doplatky podílu místních poplatků 4 798,00 Kč 

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem          528 057,35 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem             213 057,35 Kč
-  dokrytí vynaložených nákladů na volby do Senátu PČR (ÚZ 98193)        93 101,40 Kč 
-  dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008)      119 955,95 Kč 
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem                 315 000,00 Kč
-  podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3.čtvrtletí 2012        315 000,00 Kč 
z toho: 
-    činnost nest. neziskových org. zajišťující sportovní výchovu mládeže       157 000, 00 Kč    
 kultura, školství, zdravotnictví, soc.oblast          157 000,00 Kč

Finanční vypořádání s organizacemi s přímým vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace
Příděly do fondů organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, jsou navrženy v souladu se 

zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Jde o rozdělení úspor ze zlepšeného hospodaření, pokud byly ovlivněny úsilím organizace o lepší 

výsledky, nikoliv nadhodnoceným rozpočtem.
Příspěvkové organizace mají navrženy příděly do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku 

v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření bylo u všech organizací porovná-
no s účetními výkazy za rok 2012 a nebyly shledány rozdíly.

Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující:

Základní škola Litvínovská 500	
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 11.124,79 Kč, z doplňkové činnosti 287.764,00 

Kč. Celkový objem 298.888,79 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ………….239.526,00 Kč
fond rezervní ………….59.362,79 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škole ponechány k použití v roce 2013 nedočerpané prostředky na vzdělávání pedagogů ve výši 

21.000,- Kč a na výuku angličtiny 12.800,00 Kč, 
škola odvede zřizovateli nedočerpanou dotaci z rozpočtu HMP………………………520,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Základní škola Litvínovská 600
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 43.699,30 Kč, z doplňkové činnosti 622.453,12 

Kč. Celkový objem 666.152,45 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……………450.000,00 Kč
fond rezervní …………..216.152,45 Kč
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Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané neinvestiční příspěvky………………………11.273,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Základní škola Novoborská 371
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 46.147,12 Kč, z doplňkové činnosti 35.513,30 

Kč. Celkový objem 81.660,62. k tvorbě fondů:
fond odměn ……...........44.608,00 Kč
fond rezervní ………….37.052,62 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škole ponechány k použití v roce 2013 nedočerpané prostředky na výuku angličtiny 25.900,00 

Kč, ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Základní škola Špitálská 789
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 251.067,14. Kč, z doplňkové činnosti 

83.921,50 Kč. Celkový objem 334.988,64 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …...………234.988,64 Kč
fond rezervní …... ……100.000,00 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti 459.787,20. Kč, z doplňkové činnosti 246.689,96 Kč. 
Celkový objem ………..706.477,16 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ….…………106.000,00 Kč
fond rezervní ….. ………600.477,16 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek……………………………30.647,00 Kč
škole ponechány k použití v roce 2013 nedočerpané neinvestiční prostředky na vybavení tříd MŠ 

ve výši 389.857,20 Kč a nedočerpané investiční prostředky na revitalizaci tria ve výši 69.930,00 
Kč, ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

O částku 30.647,00 Kč odvedenou zřizovateli za nedočerpání účelové dotace na činnost kustoda 
má možnost škola požádat v roce 2013 ke stejnému účelu.

MŠ Kovářská
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 156.730,07 Kč, doplňková činnost nebyla realizo-

vána.
Celkový objem 156.730,07 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………120.000,00 Kč
rezervní fond …… ..36.730,07 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
MŠ Litvínovská 
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 120.743,70 Kč, z doplňkové činnosti 

15.636,00 Kč. Celkový objem 136.379,70 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………68.189,85 Kč
rezervní fond …….…68.189,85 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
MŠ Novoborská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 284.252,02 Kč, z doplňkové činnosti 

17.520,00 Kč. Celkový objem 301.772,02 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………150.000,00 Kč
rezervní fond …….…151.772,02 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
MŠ Pod Krocínkou
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 87.356,68 Kč, z doplňkové činnosti je 16.325,00 Kč. 
Celkový objem 103.681,68 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………………0,00 Kč
rezervní fond …..…103.681,68 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
MŠ Šluknovská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 126.116,14 Kč, z doplňkové činnosti 

17.868,00 Kč. Celkový objem 143.984,14 Kč  k tvorbě fondů:
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fond odměn …………28.796,83 Kč
rezervní fond ………115.187,31 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
MŠ U Nové školy
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 103.770,35 Kč, z doplňkové činnosti 

17.520,00 Kč.
Celkový objem 121.290,35 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ……….…80.000,00 Kč
rezervní fond …..……41.290,35 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
MŠ U vysočanského pivovaru
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 171.092,27 Kč, z doplňkové činnosti 16.704,00 Kč. 
Celkový objem 187.796,27 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………140.000,00 Kč
rezervní fond …...……47.796,27 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
MŠ Veltruská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 211.938,19 Kč, z doplňkové činnosti 

33.876,00 Kč. Celkový objem 245.814,19 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………82.501,18 Kč
rezervní fond ….......163.313,01 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
Všechny poskytnuté účelové prostředky škola vyčerpala k určeným účelům
Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum
Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 1.049,66 Kč.
Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 272.239,67 Kč a je rozdělen takto:.
Pokrytí ztráty z hlavní činnosti …………1.049,66 Kč 
Fond odměn  …………………………. 54.200,00 Kč
Fond rezervní …………….………….. 216.990,01 Kč
Středisko sociálních služeb
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 985.923,57 Kč, v doplňkové činnosti bylo 

dosaženo zisku 266.993,71 Kč. 
Celkový objem 1.252.917,28 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …...……..……600.000,00 Kč
fond rezervní ……. ……….652.917,28 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
organizace odvede zřizovateli nedočerpané účelové investiční prostředky………45.284,00 Kč  
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
Devátá rozvojová a.s.
Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 250.000 Kč na zajištění pro-

vozu, údržby a oprav podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 2012. Z uvedené dotace 
vyčerpala 57.583,00 Kč na úhrady elektrické energie a 192.000,00 Kč za úklid.

Organizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpané prostředky…………………417,00 Kč

Ostatní finanční vypořádání
Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
  - vyrovnání výdajů z konce roku  158.525,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu k osobním výdajům
Pro překlenutí meziročního období jsou prostředky na výplatu osobních výdajů zaměstnanců 	

za měsíc prosinec převáděny koncem roku na depozitní účet v předpokládané výši osobních 
výdajů za měsíc prosinec příslušného roku, z důvodu, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku 
hospodaření. Nedočerpané prostředky jsou v následujícím roce převáděny z depozitního účtu zpět 	
do rozpočtu .Ve výplatách na prosinec 2012 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 229,66 tis. Kč 
méně než činil plán, z toho: 

 - nevyčerpané osobní výdaje – hlavní činnost         1.487.890,00 Kč
                                                - projekt INVOLVE    10.059,00 Kč
                                            -  projekt CITY REGIONS      2.337,00 Kč 
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 - osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti    221.676,00 Kč
 - náhrada bankovních poplatků ke mzdám 114,00 Kč
Vypořádání poskytnutých grantů
Středisko sociálních služeb vrátilo nedočerpaný grant         2.074,00 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání 

Zdroje:
Vypořádání účelových prostředků ze SR (po schválení MF)   213 057,35 Kč
Vypořádání s rozpočtem HMP - doplatek podílu na odvodu z loterií  315 000,00 Kč
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ   88.141,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu            1.500.286,00 Kč
Vypořádání nedočerpaného grantu          2.074,00 Kč
Zdroje celkem               2.118.558,35 Kč
Potřeby:
Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP    262 282,00 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP      4 798,00 Kč
Náhrada bankovních poplatků ke mzdám                                              114,00 Kč
Potřeby celkem                 267.194,00 Kč 
Rozpočtová opatření roku 2012 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012
Navýšení objemu příjmů a převod do rezervy rozpočtu:
Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ      88.141,00 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu           1.500.172,00 Kč
Vypořádání nedočerpaného grantu         2.074,00 Kč
Celkem               1.590.501,00 Kč
Převod z účtu ZF na ZBÚ:
Vyrovnání výdajů z konce roku               158.525,00 Kč
Mimorozpočtové prostředky
Převod z hospodářské činnosti na depozitního účtu:
Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2012                                        221.676,00 Kč

VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací zří-
zených Městskou částí Praha 9

V účetním období roku 2012 dle Vyhlášky č. 410/2010 došlo k zásadní změně účtové osnovy 
včetně závazných a doporučených analytik pro územní samosprávné celky, které se promítly do 
účetnictví MČ Praha 9. 

Účetnictví MČ Praha 9 se komplexně zpracovává přímo na pracovišti MČ P9 na počítačích PC 	
v programových verzích firmy Gordic. Po formální a věcné stránce je účetnictví vedeno v souladu 
s předpisy.

Účetnictví MČ Praha 9 se zpracovává ve třech oblastech :
1) Hlavní činnost – příjmy a výdaje, výnosy a náklady 
2) Hospodářská činnost – výnosy a náklady
a) Domovní bytový fond (DBF)
b) Hospodářská činnost (VHČ)
DBF – Tuto agendu zajišťovala v roce 2012 správní firma TOMMI holding s r.o., která každý 

měsíc předává na OE účetní závěrku ke kontrole ve formě dávek s daty za jednotlivá střediska. 	
Na odboru ekonomickém - odd. účetnictví se tyto dávky připojí do PC zkontrolují a po odsouhla-
sení se sehrají dohromady a následně odevzdají na MHMP. 

Agendu pohledávek (dluhů), která nám zbyla po rozdělení MČ Praha 9 (na MČ Praha 14 a MČ 
Praha 9 v roce 1994) zpracovává šestým rokem odbor ekonomický - odd. účetnictví MČ Praha 9.

Provoz kotelen zabezpečuje firma Devátá energetická s.r.o., Tommi holding spol. s r.o. a Kotelna 
Lihovarská s. r. o. Účetní operace na provoz kotelen zpracovává odbor ekonomický – odd. účet-
nictví na základě podkladů obdržených od odboru správy majetku.

VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM a OVS ve spolupráci s OE.
Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plátce DPH. OE odd. 

účetnictví účtuje o DPH a odevzdává daňové přiznání na FÚ pro Prahu 9. Zpracování DPH se týká 
jak hlavní činnosti, tak i hospodářské činnosti. S touto činností přibylo více kontrol dokladů a tím 
i nárůst práce.

Pohledávky se zpracovávají měsíčně na počítači v programu DDP. Dále jsou zpracovávány 
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jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti a následně odevzdávají 
na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2010 pro rok 2012 byla zvýšena pracovní 
činnost ke stavu vykazovaných pohledávek. A to jak dle lhůt splatností, tak i z hlediska jejich 
vymahatelnosti a nedobytnosti. Další nárůst práce vyplynul z kontroly dlouhodobého majetku 	
a zejména jeho včasného zařazování do používání. Dále s ohledem na platnost nové vyhlášky byla 
věnována zvýšená pozornost tvorbě opravných položek a časovému rozlišení nákladů a výnosů.

Časově náročná je práce v samotném programu GINIS do kterého přibývají ještě další moduly, 
které jsou navazovány na stávající moduly.

Podřízené organizace MČ Praha 9 předávají jedenkrát za měsíc závěrku na disketách včetně 
doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně odevzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo 
mateřských škol. 

Na pracovišti MČ P9 se měsíční závěrky z přinesených disket nahrají do počítače a provede 
se kontrola správnosti, případné chyby se odstraní. U těchto podřízených organizací se jednou 	
za čtvrt roku po kontrole účetní závěrky předávají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

Před závěrečným hodnocením o podřízených organizacích byla provedena kontrola účetních 
výkazů. Bylo konstatováno, že vykázané výsledky jsou po formální stránce bez chyb a proto bylo 
navrženo jejich schválení. Tím není vyloučeno právo k provedení následné kontroly účetnictví, 
dodržování platných předpisů finančního hospodaření a správnosti vykázaného hospodářského 
výsledku. V roce 2012 došlo k přejmenování příspěvkové organizace ZŠ Na Balabence Praha 9 	
na ZŠ a MŠ Na Balabence s účinností ve Školském rejstříku od 7.1.2013.

Jedná se o tyto organizace :
státní podnik : Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci
příspěvkové organizace : 
             Základní škola Špitálská 789, Praha 9
             Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
             Základní škola Novoborská 371, Praha 9
             ZŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
             Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
             Divadlo Gong, Jandova 7, Praha 9
             Středisko sociálních služeb, Novovysočanská 505,Pha 9 
             Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
             Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
             Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
             Mateřská škola Pod Krocínkou 466, Praha 9
             Mateřská škola Kovářská 27, Praha 9
             Mateřská škola Šluknovská 328, Praha 9
             Mateřská škola U nové školy 637, Praha 9
             Mateřská škola Veltruská 560, Praha 9

VII. Vyhodnocení činnosti exekutora ekonomického odboru za rok 2012

 Za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bylo exekutorem provedeno celkem 571 pokusů o výkon 
rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla bylo ukončeno realizací 291 exekučních spisů a byla vymože-
na celková částka 401 217,- Kč.

Na exekučních poplatcích byla vybrána částka 26 007,- Kč
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Školství - Mateřské školy
Pedagogové mateřských škol se učí první pomoci
Městská část Praha 9 zprostředkovala pedagogům v mateřských školách, které zři-

zuje, výuku první pomoci. 
Pro pedagogické pracovníky zajistil Odbor školství Úřadu MČ Praha 9 v závěru loň-

ského roku kurz první pomoci, ve kterém si mohli zlepšit své znalosti v této oblasti, 
tedy v poskytování první pomoci nejen dětem. Také se dozvěděli, jak první pomoc učit 
a seznámili se s novými trendy.

Kurzy první pomoci učitelé velice přivítali už proto, že ve školských zařízeních s větším 
počtem dětí předškolního věku poměrně často vznikají situace, kdy je potřeba první 
pomoc poskytnout. Proto bude devátá městská část v jejich organizování pokračovat 
i v roce 2012. V dalším kurzu se pedagogové naučí, jak s první pomocí naše nejmenší 
srozumitelně seznámit již v mateřské škole.

Přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných 
Městskou částí Praha 9 pro školní rok 2012/2013

Počátek jara je již řadu let spojen se zápisy do mateřských škol. Každoročně podávají 
rodiče žádosti, většina z nich je kladně vyřízena, ale mnoho z nich, bohužel, musí být 
z kapacitních důvodů odmítnuto. Tato nemilá skutečnost je navzdory snahám měst-
ské části navyšovat kapacity mateřských škol opět před námi. Důvodem je neustálá 
výstavba nových bytů, do nichž se převážně stěhují mladé rodiny s dětmi, často noví 
zájemci o místa v mateřských školách. 

Věřte, že se nejedná o liknavost představitelů obce, ale o výrazně omezené finanční 
možnosti naší pokladny. Bohužel objekty bývalých mateřských škol byly v době útlumu 
populační křivky v 90. letech rozprodány, proto místa dnes v době babyboomu schází.

Stejně jako v minulých letech bude přijímání dětí do mateřských škol podléhat pra-
vidlům, která jsou z výše popsaných důvodů nezbytná.

Pravidla přijímání pro školní rok 2012 / 2013 budou společně s termíny zveřejněny 
v průběhu února 2012 na webových stránkách všech osmi mateřských škol, na webu 
Městské části Praha 9 a v březnovém čísle časopisu Devítka.

Přihlášku je možné podat do dvou mateřských škol. Do mateřské školy budou přijí-
mány pouze děti, jejichž rodiče prokážou očkovacím průkazem absolvování  pravidel-
ných očkování nebo doloží, že se nemohou očkování ze zdravotních důvodů podrobit. 
Ač je do nástupu do školky ještě dlouhá doba, připomeňme, že účast dítka nosícího 
pleny ve školce je nepřípustná.

Městská část Praha 9 připravila pro letošní zápisy inovaci, která si klade za cíl zrych-
lit a zjednodušit administrativu pro rodiče dětí. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání spolu s evidenčním listem bude rodičům v elektronické podobě k dispozici 
na webových stránkách městské části a v jednotlivých MŠ. Ti rodiče, kteří nemají pří-
stup k internetu, mohou navštívit naše Internetové centrum na Proseku v ZŠ Litvínov-
ská 500, kde si budou moci rovněž přihlášku stáhnout a vytisknout. Zároveň budou 
tiskopisy přihlášek v papírové podobě pro rodiče připraveny v každé mateřské škole 	
a na Odboru školství a evropských fondů. 

(Zuzana Kučerová, radní Prahy 9 pro školství)

Další mateřské školy na devítce prodlužují provozní dobu
Vstřícnost mateřských školek v Městské části Praha 9 vůči potřebám rodičů pokra-

čuje. 
V říjnu roku 2011 jsme informovali, že MŠ Litvínovská 490 na Proseku úspěšně 

zvládla všechny potřebné a náročné organizační aspekty a nabízí od 3. října 2011 nad-
standardní bezplatnou službu prodloužené provozní doby do 17.30 hodin.

Nyní můžeme na základě informace radní pro školství Zuzany Kučerové doplnit, 
že v současnosti již další dvě mateřské školy v Praze 9 nabízí pracovně vytíženým 
rodičům bezplatnou nadstandardní službu prodlouženého provozu. Do 17.30 hodin je 
totiž rovněž otevřena MŠ Veltruská a v únoru zahájila zkušební prodloužený provoz 	
do 17.30 MŠ Pod Krocínkou. „Děkujeme paním ředitelkám a zaměstnancům školek 	
za vynaloženou snahu při organizaci této služby pro rodiče,“ dodává Zuzana Kučerová ŠK

O
LS

TV
Í 

- 
M

A
TE

Ř
SK

É 
ŠK

O
LY



��
a pokračuje: „Ostatní mateřské školy v Praze 9 mají provoz od 6.30 do 17.00 hod. 	
V návaznosti na potřeby zaměstnaných rodičů, kteří takovou službu jednoznačně víta-
jí, chceme tento trend do budoucna podporovat a výhledově rozšířit u více školek.“

Hrajeme si s angličtinou, aneb kolik řečí znáš, 
tolikrát jsi člověkem

„Hello children!“ „Hello, hello,“ ozývá se ze všech stran. Pravidelná lekce angličtiny 	
v mateřské škole začíná. V kroužku na koberci stojí děti a vysoký štíhlý mladík velí: 
„Sit down“. Nic není třeba vysvětlovat nebo překládat. Vše je jasné. „Let’s say hello 
to Ben and Sue.“ Při těch slovech vytahuje z batohu dva maňásky, jejichž jména jsou 
zřejmá. Děti okamžitě reagují. „Hello Ben!“ „ Hello Sue!“ „ Hello children!“, zní odpo-
věď. Následuje básnička. Samozřejmě o Benovi a Sue.

Podobně to vypadá ve všech osmi mateřských školách zřizovaných MČ Praha 9 při 
hravém seznamování s angličtinou. Tento projekt zahájila „devítka“ v říjnu loňského 
roku a podle průzkumu z podzimu nabízela výuku angličtiny ve školkách všem dětem, 
tedy nejenom předškolákům, jako jediná městská část v Praze.

„Podpora jazykové výuky patří k prioritám Městské části Praha 9 v oblasti vzdělávání.  
Sledujeme tím obecné společenské trendy včetně zvýšené poptávky rodičů,“ uvedla 
radní pro školství Zuzana Kučerová.

Výuku hradí městská část a každé dítě v mateřské škole absolvuje 30minutovou lekci 
jednou týdně. Pokud jde o finanční náročnost projektu, činí cena jedné lekce přepočte-
ná na dítě 50 Kč. Výuku zajišťují jazykové agentury s dlouhodobou praxí v oboru.

Navíc ve spolupráci se společností Devátá energetická, a. s., městská část rozšířila 
nabídku angličtiny, takže od podzimu loňského roku tato společnost sponzoruje doda-
tečné nadstavbové 30minutové lekce pro děti v pěti mateřských školkách, které o to 
požádaly.

I´m happy
Ukázkovou hodinu angličtiny v Mateřské škole Kovářská sledují rodiče malých „žáč-

ků“ a baví se stejně jako jejich ratolesti. Kluci a holčičky právě napjatě sledují tvář lek-
tora. Z mimiky jeho obličeje okamžitě vědí, že 
se pan učitel cítí „happy“, „sad“ nebo „angry“ 	
a vše s radostí napodobují. Při několikaminuto-
vé rozcvičce pak děti reagují na povely: „Stand 
up“, „sit down“, „clap your hands“ a další. Mla-
dý učitel vše dělá s nimi, ale některé příkazy 
schválně kazí. Reakce dětí je okamžitá. „No, 
no!“, křičí všechny. 

Kluci a holčičky si díky písničkám, hrám, říkan-
kám a pohybovým aktivitám začínají mapovat 
pro ně dosud neznámý terén. Zatím nejde o kla-
sickou výuku, lekce je spíše zábavnou hrou, což 
je nejlepší způsob, jak děti pro cizí řeč motivovat 
a nadchnout. Předškoláčci trénují mozek, učí se 
konkrétní slova a připravují se na pokračování 	
v angličtině na základní škole.

Najít si cestu k angličtině
Říká se, že co se v mládí naučíš, ve stáří 

jako když najdeš. U jazyků to platí dvojnásob. 
Angličtina dnes ovládá téměř všechna odvět-
ví. Zaměstnavatelé kladou na jazykové znalosti 
stále větší nároky a ti, kteří jsou schopni cizí 
řečí komunikovat, mají podstatně větší šan-
ci najít kvalitní uplatnění, ať už zvolí jakýkoliv 
obor. Na druhé straně však mnoho rodičů nech-
ce svým potomkům zkazit roky bezstarost-
nosti drilem cizího jazyka. Právě pro ně jsou 
pak hodiny hravého seznamování s angličtinou 	
ve školkách tou nejvhodnější formou.

Děti se při „hodinách angličtiny“ ve školkách 
záměrně soustředí na různé činnosti, cvičí 
paměť, pracují s obrázky, nejsou zatěžovány Lekce angličtiny
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složitou gramatikou. Nejprve si nenásilnou formou zvykají na existenci angličtiny, aby 
se jí jako cizího jazyka  „nebály“ a uměly se v ní na základní úrovni orientovat. Učí 
se nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat. Nejde o to, aby 	
v tomto předškolním věku dobře zvládly cizí jazyk mluvenou formou, ale aby se s ním 
seznámily a získaly k němu kladný vztah. Ovšem mnoho dětí je na konci své předškolní 
docházky již schopno komunikovat mezi sebou i s učitelkou z velké částiv angličtině.

Nové pavilony pro mateřské školy
Nedostatek míst v mateřských školách se městská část Praha 9 snaží řešit přístavba-

mi stávajících školek nebo výstavbou nových, v současné době v areálech MŠ U Nové 
školy nebo MŠ U Vysočanského pivovaru. Novinkou je plánováný záměr přestavby pří-
zemí ZŠ Na Balabence na dvě třídy mateřské školy. Naneštěstí od záměru k uskuteční 
stavby je dlouhá cesta.

Základním předpokladem pro 
výstavbu je vlastnictví pozem-
ků. Praha 9 sice má k dispozici 
vlastní pozemky, ale… 

Pozemek
„Každý pozemek pro stavbu 

mateřské školy musí splňovat 
řadu podmínek, například veli-
kost, což je v Praze velký kámen 
úrazu. Například nezastavěná 
plocha pozemku u školky musí 
činit podle hygienické vyhlášky 
nejméně 4 m² na jedno dítě,“ 
nastiňuje radní pro školství 
MČ Praha 9 Zuzana Kučerová 	
a pokračuje: „Musí být dosta-
tečně velký i pro vlastní stav-
bu, protože i její velikost se 
odvíjí od počtu dětí, které 	
do ní budou chodit. Na jed-
no dítě musí plocha denní 
místnosti užívané jako herna a ložnice činit podle hygienických norem alespoň 4 m² 	
a ve výčtu nařízení bychom mohli ještě dlouho pokračovat.“

Navíc pozemek pro stavbu školky se musí nacházet v místech, kde to územní plán 
dovoluje. 

Důležitý je rov-
něž průzkum, který 
stanoví radonový 
index na pozemku. 
Pokud by se školka 
stavěla na pozemku 	
s vyšším než nízkým 
radonovým inde-
xem, musela by být 
stavba preventivně 
chráněna proti pro-
nikání radonu z geo-
logického podloží.

Projektová doku-
mentace

Projekt a projek-
tová dokumenta-
ce mateřské školy 
musí být zpracová-
ny podle stavební-
ho zákona a pro-
váděcích vyhlášek. 

Například v Praze je návazná i vyhláška 26/1999 Sb. o obecně technických požadav-
cích pro výstavbu v hlavním městě. Předpisům podléhá umístění stavby, připojení 	

Nová mateřská školka - studie interiéru

Nová mateřská školka - studie
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na pozemní komunikace, inženýrské sítě a stavby technického vybavení, oplocení 
pozemku, zřízení tzv. rozptylových ploch, parkoviště apod. Sleduje se energetická hos-
podárnost – budova musí být navržena tak, aby spotřeba energií na jejich osvětlení, 
vytápění, větrání, popř. klimatizaci byla co nejnižší, potom likvidace dešťových vod 	
na pozemku, protože je nelze svádět do kanalizace. Jestliže je navíc ve školce kuchy-
ně, je třeba řešit odlučování tuků z odpadních vod. Povinností, které musí projektant 
splnit, je opravdu mnoho. 

Ke kompletní projektové dokumentaci mateřské školky (platí obecně pro všechny 
stavby) se pak vyjadřují dotčené orgány, tedy: Hygienická stanice hl.m. Prahy, hasiči, 
odbor životního prostředí společně s odborem dopravy, odbor krizového řízení, odbor 
ochrany prostředí a odbor územního plánování. Předloží-li stavebník projektovou 
dokumentaci bez chyb, měl by se povolení od každé ze zainteresovaných stran dočkat 	
do 30 dní.

Územní řízení a stavební povolení
Skončila „honba za razítky“ úspěšně? Všechny dotčené orgány s navrženou projek-

tovou dokumentací souhlasily? Pak je možné podat žádost o zahájení územního řízení 
na místně příslušný stavební úřad, nebo neformálním dopisem stavební úřad požádat 
o spojení zahájení územního řízení a vydání stavebního povolení. 

„Je třeba zdůraznit, že měst-
ská část Praha 9 je samosprá-
vou, nikoliv státním orgánem. 
Proto jako každý jiný staveb-
ník, ať už se jedná o soukro-
mou osobu nebo stavební spo-
lečnost, musí v případě stavby 
mateřské školy požádat i ona 
stavební úřad Prahy 9 o zahá-
jení územního řízení a vydání 
stavebního povolení a splnit 
všechny povinnosti s tím souvi-
sející,“ dokresluje místostaros-
ta Prahy 9 odpovědný za územ-
ní rozvoj Marek Doležal.

Do třiceti dnů je územní říze-
ní zahájeno a na úřední desce 
je po dobu 15 dní informace 	
o projektu vyvěšena. Dalších 
15 dnů poté mají ještě dotčené 
orgány nebo jednotlivci, např. 
sousedé, možnost k projektu 
vznést připomínky. 

Územní rozhodnutí a stavební povolení je možné vydat po uplynutí této lhůty, pakliže 
nikdo proti projektu námitky nevznesl. Tyto dokumenty stavebního úřadu jsou pak dal-
ších 15 dní vyvěšeny na úřední desce, a pokud během dalších 15 dní proti nim nikdo 
nepodá odvolání, nabývají právní moci. 

Poté může městská část vyhlásit výběrové řízení, kde jsou opět zákonné lhůty, jež 
je nezbytné dodržet. „Faktická stavba, ať už dřevostavba či modulární školka je rela-
tivně blesková záležitost, ovšem veškeré „papírování“ a zákonné náležitosti spojené 	
s výběrovým řízením před stavbou mohou dobu před zahájením výstavby protáhnout 
na mnoho měsíců, ne-li roku,“ uzavírá Zuzana Kučerová.

Kolaudace stavby
Hotovou novou stavbu je nakonec třeba zkolaudovat. Pomyslnou třešinku na staveb-

ní dort dává při kolaudačním řízení stavební úřad spolu s hygienou a hasiči. Ovšem jen 
tehdy, je-li celá stavba provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Olympijské zlato si odnesly všechny děti
Na zahradě Mateřské školy U Vysočanského pivovaru se 24. května konal 9. ročník 

Sportovních her dětí MŠ Městské části Praha 9 za tradiční účasti našich olympioniků 	
a známých sportovců.

Letošního ročníku se zúčastnil hokejista a také trenér národního hokejového týmu 
Josef Augusta, hokejový rozhodčí Rudolf Baťa, zápasník ve volném stylu Karel Engel, 
hokejový brankář Jiří Holeček, atlet-koulař Remigius Machura, hokejista Jan Havel, atlet 

Projekt nového pavilonu mateřské školy U Nové školy
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Imrich Bugár a veslaři brat-
ři Svojanovští, z nichž Oldřich 
je předsedou Českého klubu 
olympioniků. Ředitelka pořá-
dající mateřské školy Marie 
Ledererová při slavnostním 
zahájení přivítala také zástup-
ce hlavního sponzora – Měst-
ské části Praha 9 radní Zuzanu 
Kučerovou, Jaroslava Tomšů 	
a Zdeňka Davídka a další hosty.	

Po slavnostním nástupu malých 
sportovců z jednotlivých mateř-
ských škol zazněla státní hymna 
ČR v podání smíšeného pěveckého 
sboru z domácí školky a samozřej-
mě nechybělo ani zapálení „olympij-
ského“ ohně, kterého se tentokrát 
za potlesku všech přítomných ujal 
hokejista Jan Havel.

Osm družstev z osmi školek se poté 
zapojilo do osmi disciplín. A „zlaté 
olympijské medaile“ získaly všechny 
děti. Po sečtení všech dosažených 
výsledků obhájilo celkové prvenství 
družstvo MŠ U Vysočanského pivova-
ru, druzí byli předškoláčci z MŠ Kro-
cínka, třetí místo patří účastníkům 	
z MŠ Kovářská. Uznání si však zaslouží 
všichni, kteří zareagovali na pozvání 
motivované snahou vzbudit radost 	
z pohybu, her, soutěžení a zdravého 
sportování již od nejútlejšího věku 	
a neváhali se aktivně zapojit. 

Dopolední program 9. ročníku Sportovních her dětí z našich mateřských škol byl 
obohacen také o ukázku práce strážníků Městské policie Praha a o vystoupení kouzel-
níka. 

Šťastné dítě, spokojení rodiče, profesionální personál
S novým školním rokem 2012/2013 se novou ředitelkou Mateřské školy U Nové školy 

stává Mgr. Miroslava Karásková, která uspěla ve vyhlášeném konkurzním řízení. Dosa-
vadní ředitelka Libuše Tomášková na vlastní žádost odešla do důchodu. Ředitelku Karás-
kovou jsme požádali o rozhovor v době, kdy byla v nové funkci teprve několik dní.

Vaše první dojmy?
Nejprve bych ráda poděkovala bývalé ředitelce Libuši Tomáškové, která v této mateř-

ské škole nechala opravdu kus života. Velmi si vážím jejich zkušeností a jsem ráda, že 
jich pro začátek budu moci využít alespoň jako rad starší a zkušenější kolegyně. Děkuji 
také pedagogům ve školce a ostatnímu provoznímu personálu. Drobná zkušenost, kte-
rou jsem s nimi zatím měla, mi říká, že se jedná o kvalitní profesionály. A v takového 
malé škole se každá ruka počítá. Moc se těším na spolupráce s nimi.

Máte ukončené magisterské studium speciální pedagogiky se specializací  
na etopedii. Co vaše praktické zkušenostmi s dětmi?

S dětmi jsem pracovala již ve čtvrtém ročníku vysoké školy, kdy jsem působila 	
na zvláštní, dnes praktické, škole. Po rodičovské dovolené jsem učila na prvním stupni M
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základní školy ve třídě pro děti s poruchami učení, organizovala cykloškoly v přírodě či 
zimní školy v přírodě spojené s lyžováním. Poté jsem se stala vedoucí dětského stacio-
náře na Proseku pro děti od jednoho do čtyř let. Do této školky nastupuji po mateřské 
dovolené.

S jakou vizí nastupujete na místo ředitelky 
MŠ U Nové školy?

Mojí vizí je kreativní mateřská škola, která pra-
cuje na principu partnerství a spolupráce a na 
jejímž konci je šťastné dítě, spokojení rodiče a 
profesionální personál. Asi neřeknu nic objevné-
ho, ale u takto malých dětí je nejdůležitější, aby 
byly v mateřské škole spokojené, aby se do ní 
těšily, veškeré činnosti ve školce dělaly s chutí a 
rády.

Připravujete nějaké změny v práci mateř-
ské školy?

Nejdříve bych se ráda dokonale seznámila s 
chodem mateřské školy a pak mohu dělat nějaké 
větší změny. Už dnes ale vím, že bych malinko 
upravila denní režim školy, například aby děti 
směly přijít ráno do školky do 9 hodin, dnes je to 
do 8.15 hod. Ráda bych také do odpoledních čin-
ností zavedla další kroužky organizované přímo 
pedagogy naší školky, jako je například kreativní 
kroužek, v němž by byl prostor – mimo klasickou 
kreativní práci – i na takové činnosti jako zdravo-
věda, zdravý životní styl. Ráda bych měla jazy-
kový kroužek, který by – pochopitelně se souhla-

sem rodičů – navštěvovaly děti, jež mají problémy s výslovností nebo s nedostatečnou 
slovní zásobou. Otevřít bychom mohli také kroužek hry na flétnu.

MŠ U Nové školy zatím patří k nejmenším mateřským školám na devítce  
(50 míst). Její kapacitu však rozšíří novostavba s dalšími 75 místy. Koncem 
srpna zasedá hodnotící komise pro otevírání obálek na výběr zhotovitele stav-
by. Pak poběží patnáctidenní lhůta pro podání námitek a po jejím vypršení, 
nebudou-li podány námitky, může být podepsána smlouva se zhotovitelem 
stavby. V ideálním případě by se tedy mohlo začít stavět na podzim. Jste  
na tuto situaci připraveni?

Stavba nového pavilonu školky bude pochopitelně velkou změnou, která nastane 
během nového školního roku. Budeme muset změnit celý provoz školky. Všechny změ-
ny, které vyplynou z příprav na nový provoz, budou zaimplementovány do dokumentů 
mateřské školy, především do školního řádu a do nového školního vzdělávacího pro-
gramu a dále rozpracovány do třídních vzdělávacích programů. 

To je však jedna stránka věci. Druhou je, že stavební činnost ovlivní každodenní život 
školky, například se zmenší prostor pro pobyt dětí venku, zahrada se bude muset nově 
upravit… Rovněž bude nutné průběžně se domlouvat se stavebníky na režimu stav-
by, například aby hlučné práce nerušily děti během odpočinku po obědě. Je dobré, že 
součástí podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby jsou i velmi přísné požadavky 
na zajištění bezpečnosti dětí a pedagogů. Věřím, že všechno zvládneme. Ostatně zku-
šenosti se stavebníky už mám z proseckého stacionáře, kde se v době mého působení 
rekonstruovala kuchyně, všechna oddělení, měnila okna… 

(Rozhovor vedla Marie Kurková)

Děti kreslily: Zvířata – naši kamarádi
Již druhým rokem se konala výtvarná soutěž mateřských škol z devítky, zřizovaných 

městskou částí i soukromých. Ve spolupráci s MČ Praha 9 ji vyhlašuje MŠ Pod Krocín-
kou a letos bylo jejím témam „Zvířata – naši kamarádi“.

Těžké rozhodování
Ta nejhezčí výtvarná díla, která zaslaly mateřské školy a předškolní zařízení z Prahy 

9, vyhodnocovala v MŠ Pod Krocínkou porota složená ze starosty devítky J. Jarolíma, 
M. Odehnala, J. Tomšů, Z. Kučerové, H. Poštůlkové a ředitelky MŠ L. Kopecké. ŠK
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„Všechna výtvarná díla nás zaujala a z mnoha krásných obrázků se vybíralo jen 

těžko,“ usmívá se radní pro školství Prahy 9 Zuzana Kučerová a pokračuje: „Poděko-
vání patří nejen malým umělcům, ale i pedagogickému vedení.“

Oceněné děti i jejich pedagogové převzali ceny při vernisáži výstavy v Galerii 9. Tady 
také  byla jejich výtvarná díla vystavena.

Děti! Kluci! Holky! Pojďte do Kašpárkovy školky
Městská část Praha 9 nechala na podzim loňského roku zrekonstruovat prostory 

nevyužívané prádelny v objektu jeslí Českolipská 621 na Proseku na zařízení zajišťující 
péči o předškolní děti.

Nové zařízení péče o předškolní děti Školka Kašpárek provozuje sdružení fyzických 
osob.Školka je umístěna v areálu dětských jeslí (ulice Českolipská 621, Praha 9-Pro-
sek). Součástí areálu jsou mimo jiné udržovaná rozlehlá zahrada, dále tělocvična, 
kočárkárna a vlastní stravovací zařízení.

Zázemí nově zrekonstruované školky je tvořeno šatnou, kuchyňským koutem, sociál-
ním zařízením uzpůsobeným pro malé děti a velkou hrací a odpočinkovou místností.

Mezi hlavní přednosti školky patří cenová dostupnost, otevírací doba (základní 	
7.00–18.00) a nepřetržitý provoz během letních prázdnin, kdy jsou kapacity ostatních 
školek výrazně omezeny. Mimo běžný denní výukový vzdělávací program školka nabí-
zí po individuální dohodě večerní hlídání (18.00–21.00), dále pak noční a víkendové 
hlídání.

Školství - Základní školy
Přípravné třídy
Městská část Praha 9 otevřela v září sedm přípravných tříd dohromady pro 105 dětí 

s odkladem povinné školní docházky a pětileté předškoláky. Přípravné třídy zřídila ZŠ 
Novoborská, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600 a ZŠ Na Balabence.

Slavnostního otevření přípravných tříd v ZŠ Litvínovská 500 se zúčastnil starosta Jan 
Jarolím a radní pro školství Zuzana Kučerová. Do přípravných tříd v ZŠ Na Balaben-
ce zavítal místostarosta Marek 
Doležal a do ZŠ Novoborská 
místostarosta Tomáš Portlík.

 „Přípravné třídy jsou velmi 
zajímavou možností, jak dítě 
s odkladem školní docházky 
může rok před školou strá-
vit. Přípravné třídy se hodí 	
pro děti nezralé pro nástup škol-
ní docházky především v oblas-
ti sociální nebo pracovní, tedy 
děti částečně nezralé. Celkově 
nezralým dětem bývá naopak 
lépe ve škole mateřské.

Přípravná třída budoucího 
školáka pomalu navyká na pro-
středí a režim základní školy, 
přitom poskytuje čas na pro-
cvičování pracovních doved-
ností, sociálních vztahů, rozvíjí 
řečové dovednosti a posiluje 
percepční zralosti (to je schop-
nost rozlišovat sluchově a zra-
kově podobné útvary, což je předpoklad pro výuku psaní a čtení). Přípravnou třídou 
vlastně dítě opustí školu mateřskou a stává se žákem školy základní. A i když neplní 
zatím povinnou školní docházku, pro okolí i pro sebe sama už vlastně školákem je“, 
uvedla PhDr. Ivana Halíková z Pedagogicko-psychologické poradny Praha 9

Přípravná třída v ZŠ Novoborská
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Přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky připomínají tak trochu pohádku 

o chytré horákyni, která měla přijít oblečená a přece nahá, přinést dar-nedar… První 
dvě přípravky v Praze 9 vznikly loni v Základní škole Novoborská a chodí do nich děti, 
které vlastně ještě nejsou školáky, učí se tam, ale ne psaní, čtení a počítání. Ovšem 
už první měsíce fungování těchto tříd ukázaly, že vyhrávají u dětí samotných, jejich 
rodičů i široké veřejnosti podobně jako pohádková chytrá horákyně.

„Vstup do vzdělávacího procesu je jedním z nejdůležitějších kroků v životě dítěte. 
Případný neúspěch na začátku školní docházky může nepříznivě ovlivnit a vykolejit 
celou vzdělávací dráhu. Právě přípravné třídy odbourají nejistotu, zvýší sebevědomí, 
pomohou vyrovnat rozdíly ve vývoji a děti získají pro první třídu náskok. Ve srovnání 
se třídou mateřské školy, která již dítěti s odkladem školní docházky nemůže nic nové-
ho nabídnout a dítě je mezi dalšími pětadvaceti dětmi, nabízí přípravná třída individu-
ální vzdělávání ve třídě s maximálně patnácti žáčky,“ říká radní pro školství MČ Praha 
9 Zuzana Kučerová.

Co dělají při vyučování?
Na první pohled vám obě přípravné třídy v ZŠ Novoborská připomínají první třídu. Jen 

malí školáčci v lavicích nepíší písmena, neučí se číst ani počítat, ale „poprat se“ se musí 
s tím, co jejich vrstevníci, kteří už jsou opravdovými školáky, umí – správně držet tužku, 
hezky vybarvovat, stříhat nůžkami, být pozorní, mít prostorovou představivost, správ-

ně vyslovovat, odpo-
vídat celou větou… A 
tomu je také přizpů-
sobena výuka. Začíná 	
v 8.15 hodin, ale 
netrvá jako v ostat-
ních třídách 45 
minut, ale jen dva-
cet a následuje rela-
xace. „Děti nejsou 
schopny déle udržet 
pozornost. Proto se 
na koberci společně 
proskočíme, protáh-
neme, zazpíváme 
si a přitom zatan-
číme, nebo zahra-
jeme hry, při nichž 
mohou vybít svou 
energii,“ vypočítává 
třídní učitelka 0. A 
Mgr. Jana Kejhová 

a děti nám bez velkého pobízení ukazují, jak si hezky dokážou zařádit. Součás-
tí vyučování v přípravných třídách jsou také každodenní procházky nebo pobyt 	
na školní zahradě (pokud to počasí dovoluje), hry v tělocvičně nebo školní herně.

Denní náplň práce v přípravných třídách leží na rozhodnutí třídní učitelky. Pevně sta-
novený je jen termín dopolední svačiny a oběda, aby se nenarušil chod celé školy. 

„Hodně záleží na tom, kteří žáčci přijdou. U některých je třeba hlídat především 
výslovnost, u dalších pilovat grafický projev nebo je učit udržet pozornost. Naštěstí 
fakt, že ve třídě máme maximálně patnáct dětí, nám dovoluje tyto jejich handicapy 
napravovat,“ vysvětluje třídní učitelka 0. B Mgr. Daniela Bartošová. 

Všechno, co děti ve škole dělají, je evidováno v jejich portfoliu. Za odborným výrazem 
si představte desky, šanony, v nichž končí všechny jejich úkoly. Jsou-li pak nemocné, 
mají rodiče přehled, co během své nepřítomnosti ve třídě jejich potomci zameškali 	
a mohou to s nimi dohnat.

„Mohou, ale nemusí. Naštěstí většina rodičů pochopila, že na přípravě svého dítěte 
na první třídu se musí aktivně podílet,“ shodují se obě třídní učitelky přípravných tříd.

V ZŠ Na Balabence vznikají pohádkové přípravné třídy
Pohádkový klíček ke škole

V ZŠ Na Balabence finišují poslední úpravy související s chystaným otevřením dvou 
přípravných tříd a družiny v ZŠ Na Balabence od 1. září 2012.

 V průběhu loňského podzimu a letošního jara prošly třídy zásadní proměnou a oblékly se 	

Mgr. Zuzana Kučerová a starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím 
- otevření přípravné třídy v ZŠ Litvínovská 500

ŠK
O

LS
TV

Í 
- 

ZÁ
K

LA
D

N
Í 

ŠK
O

LY



��
do nového kabátu. Děti na cestě za 
vzděláním doprovodí Krteček, Rumcajs 
nebo vodní svět.

Rada deváté městské části schválila 
loni v srpnu příspěvek Základní škole 
Na Balabence ve výši 500 000 Kč, 
za který škola zajistila nutné opra-
vy, vymalování, dekorace, nákup  
vy-bavení včetně nábytku, hraček, 
výtvarných potřeb a koberců.

V září škola přivítá v přípravných 
třídách 30 žáčků s odkladem povinné 
školní docházky a dětí v posledním 
roce před zahájením školní docház-
ky.

Vzdělávání bude probíhat pod-
le školního vzdělávacího programu 
„Pohádkový klíček ke škole“.

Přípravná třída v ZŠ Litvínovská 600
Zřízení další, již sedmé, přípravné třídy v ZŠ Litvínovská 600 schválila 10. dubna 

Rada Městské části Praha 9. 
Odbor školství a evropských fondů předložil žádost o odsouhlasení přípravné třídy 

Magistrátu hl. m. Prahy, aby zbrusu nová třída mohla otvírat 1. září 2012. Přípravná 
třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky. 

„K otevření nové přípravné třídy nás vedl zájem rodičů. Všech šest přípravných tříd 
v ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Na Balabence je totiž  již naplněno,“ říká 
radní Prahy 9 Zuzana Kučerová.

„Rodiče vítáni“ ve čtyřech školách devítky
Do projektu, který obecně prospěšná společnost EDUin odstartovala 1. září 2011 	

a jehož cílem je vstřícná komunikace a spolupráce s rodiči žáků, se zapojilo přes 150 
škol. Certifikát, jež školy získaly, pak rodičům zaru-
čí přístup do školy do pozdních odpoledních hodin, 
dostupnost kontaktů na učitele a vedení školy. Díky 
školnímu webu jsou rodiče aktuálně informováni 	
o školním dění, přičemž akce pořádané pro rodiče jsou 
pořádány v odpoledních hodinách, aby se těchto akcí 
mohli účastnit. Při třídních schůzkách není probírán 
prospěch a chování dítěte před ostatními rodiči.

Otevřenost škol je patrná již při zápisech budoucích 
prvňáčků. Zatímco rodiče vyplňují formuláře, jejich 
dítka spolu s učitelkami procházejí „pohádkovou ces-
tou“, při níž plní rozmanité úkoly.  

Již čtyři školy, jejichž zřizovatelem je Městská část 
Praha 9, získaly značku „Rodiče vítáni“: ZŠ Novoborská, 
ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Na Balabence a ZŠ Špitálská.

ZŠ Litvínovská 600 a Afrikana
Den před pololetními prázdninami se žáci šestých a sedmých ročníků sešli, aby strá-

vili příjemné dopoledne v tělocvičně. Tam se setkali s dvěma Afričany – jedním z Konga 
a druhým z Pobřeží Slonoviny. Oba žijí v České republice již více než pět let a spolu-
pracují s různými nadacemi. Nejprve jsme se dozvěděli něco o jednotlivých zemích 	
a ukázali jsme si je na mapě. Dozvěděli jsme se, že jeden z vypravěčů je křesťan 	
a druhý muslim. Zajímavostí je, že v Africe chodí děti do školy v kalhotách a košilích 	 ŠK
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s kravatou – prostě ve stejnokroji. Ve třídě je až sto dětí na jednoho pedagoga. Ovšem 
děti učitele poslouchají na slovo. Pokud ne, následují tělesné tresty a vyloučení ze 
školy.

Úředním jazykem obou těchto 
zemí je francouzština. Oba Afri-
čané mluvili lámanou češtinou. 
Dozvěděli jsme se také, že díky 
oceánu, který omývá obě tyto 
země, a větru jsou tam letní 
teploty zhruba + 40 °C mno-
hem snesitelnější, než když je 
v České republice + 25 °C.

Zatancovali jsme si a zazpí-
vali při zvucích bubnů africkou 
píseň o radosti. Sice díky ven-
kovním teplotám -15 °C v noci 
se nepodařilo nastartovat auto 
a dovézt nám do školy každé-
mu buben, ale i tak si většina 
zkusila zabubnovat na pravý 
africký buben potažený kůží z 
antilopy. Při bubnování se mezi 
námi objevili skrytí talenti.

Nakonec jsme se podívali na 
krátký shrnující dokument o Jižní Africe a odnesli si nevšední zážitek a pravé africké 
korálky. (Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600)

Mladí cyklisté z Litvínovské skvěle reprezentovali 
devítku

Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo 6. června v Muzeu 
Policie ČR. Devátou městskou část reprezentovali žáci ZŠ Litvínovská 600, kteří zví-

tězili v obvodním kole 
dopravní soutěže v 
květnu.

Žáci ZŠ Litvínov-
ská 600 závodili za 
obvod Prahy 9 v mladší 	
i starší kategorii. I 
přesto, že dvě dív-
ky bojovaly s nemocí 	
a další dvě přijely o den 
dříve ze školy v příro-
dě, se dobře umístili.

Mladší žáci obsadili 
první místo a zúčast-
nili se tak celostátního 
finále v Kadani 19. -21. 
6.. Byli to: Viola Durdo-
vá, Barbora Hornofová, 
Ladislav Černý, Matěj 
Vorlíček.

Starší žáci skončili čtvrtí (Ondřej Harciník, Tereza Jarolímová, Natálie Brožová, Marek 
Ševčík).

Oceněním nejlepší jezdci kraje se mohou pochlubil v kategorii mladších žáků Matěj 
Vorlíček (6. B) a Barbora Hornofová (4. B). V kategorii starších žáků Ondřej Harciník 
(7. B) a Tereza Jarolímová (7. B).

Slavnostní ocenění premiantů v angličtině
V dubnu Městská část Praha 9 zaplatila žákům sedmých ročníků certifikovanou mezi-

národní jazykovou zkoušku City and Guilds z angličtiny „nanečisto“.

Obě soutěžící družstva - mladší i starší žáci

Při bubnování se mezi zájemci objevili opravdoví talenti
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Pět nejlepších žáků ze základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9, kteří 

excelovali ve všech kategoriích, slavnostně ocenili 17. května na radnici radní pro škol-
ství Zuzana Kučerová a vedoucí Odboru školství a evropských fondů Jiří Pilař. 

Žáci Julie Ostapyuk, Valentýna Bauerová, Lucie Petrová, Daniel Bek a Zdeněk Muzika 
obdrželi poukaz na skutečnou zkoušku City & Guilds a učební pomůcky pro studium 
angličtiny.

Připravujeme nové třídy pro Základní školu Špitálská
Počet obyvatel Prahy 9  stoupá úměrně spolu s dynamicky rostoucí bytovou výstav-

bou. Za posledních jedenáct let vzrostl počet obyvatel Městské části Praha 9 o pat-
náct tisíc na současných padesát šest tisíc. Nejvíce se do Prahy 9 stěhují mladí lidé 	
v produktivním věku, tedy buď rodiny, které malé děti již mají, nebo je plánují.  Tento 
dlouhodobý trend bude podle demografické studie, kterou si městská část nechala 
zpracovat, pokračovat až do roku 2020.

S vyšším počtem obyvatel vzrůstají také nároky na občanskou vybavenost, tedy 	
i na školství. Městská část musí podle školského zákona zajistit povinnou školní docház-
ku pro děti trvale hlášené ve svém správním obvodu, tj. ve Vysočanech, části Libně, 
Hrdlořezech, Hloubětíně, na Proseku a Střížkově. Protože počet obyvatel raketově ros-
te zejména ve Vysočanech a Libni, zaměřila městská část svou pozornost na soulad 
vzdělávacích zařízení a demografické křivky právě zde. 

Kapacita budovy Základní školy Špitálská 789 ve Vysočanech je v současné již zcela 
naplněna. Budova školy je památkově chráněná, proto bohužel nejsou možné pří-
stavby ani rozšiřování budovy. Každý rok se do této školy hlásí více a více prvňáčků 	
a škola není nafukovací. Proto bylo v Praze 9 vytipováno pracoviště Střední průmyslové 
školy zeměměřické v ulici Pod Táborem 300. Škola disponuje volným patrem, jídelnou, 
školním hřištěm a rozsáhlým zeleným parkem v okolí školy. Po dohodě s ředitelkou ZŠ 
Špitálská PaedDr. Alenou Nídlovou plánuje zřizovatel od září 2014 otevřít ve Střední 
průmyslové škole zeměměřické dislokované pracoviště ZŠ Špitálská. Základní škola 
Špitálská vypracuje do září 2013 provozní a koncepční analýzu přesunu svých tří nebo 
čtyř tříd (tj. kapacita jednoho volného patra) do nové budovy od září 2014. 

Do září 2014 nedochází v ZŠ Špitálská k žádným změnám, škola bude přijímat 	
do prvních tříd žáky ze své spádové oblasti, v případě volných míst pak i mimo svou 
spádovou oblast.

Projektový a branný den na ŠESTISTOVCE
Na poslední květnové dny se děti ze ZŠ Litvínovská 600 moc těšily. Vypracovávaly 

totiž projekty s názvem „Nebojme se katastrof aneb štěstí přeje připraveným“. Děti 
6.-9.ročníků se zapisovaly k jednotlivým podtématům, kterými byli např.: Tornáda, 
Tsunami, Požáry, Zemětřesení, Zimní bouře…

V každé skupině byli zastoupeni žáci všech ročníků. Na projekty byly tradičně vyhra-
zeny 2 dny: 1,5 dne na vypracování a nácvik. Poté jsme se všichni sešli v malé tělocvič-
ně, kde se odehrávalo prezen-
tování jednotlivých projektů. 	
Z každé skupiny byl vybrán jed-
notlivec, který seděl v komisi 	
a spolu s vybranými učiteli roz-
děloval body za projekty. Děti 
prezentovaly své práce všem 
spolužákům od 5.do 9.tří-
dy pomocí mikrofonu. Jednou 	
z podmínek úspěšné prezen-
tace je zapojení každého člena 
skupiny.

Vítězové  pod vedením učitel-
ky Veličkové zpracovali téma: 
Biologická nebezpečí, 2.místo 
obsadila skupina učitelky Kolá-
řové na téma: Zemětřesení.

Na projektový den navá-
zal branný den. Pro děti 5.-8. 
ročníků jsme připravili trasu 	
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v Proseckých skalách cca 3,9 km. 
Na stanovištích po trase musely děti 
zodpovědět otázky z projektového 
dne a na školním hřišti se odehrá-
valy disciplíny jako hod na cíl, první 
pomoc, běh v netypickém oblečení, 
skoky v pytlích aj.

Na trati děti pracovali s tabulemi 
z části vlastivědné stezky a hleda-
li správné odpovědi. Branný den se 
nám snažili pokazit někteří spolu-
občané, kteří strhali část označené 
trasy, a přitom po ukončení závodu 
bylo vše odstraněno. Na trase jsme 
objevili mnoho zajímavých a krás-
ných míst, která jsou jen nedaleko 
od naší školy, ale jen málo kdo si 
někdy předtím prošel trasu celou.  
Další věc, která nám trochu branný 
den kazila, byly odpadky, které se 
válí všude v Proseckých skalách.

I když to tak nevypadlo, poča-
sí nám přálo a začalo pršet až když 
byly všechny děti zpět ve škole, 
takže jsme si mohli říci, že přelom 

měsíce května a června se nám povedl a všem se líbil.
(Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600, Praha 9)

Cyklovýlet pro členy kroužku dopravní výchovy  
v ZŠ Litvínovská 600

Druhý červencový týden se 17 žáků naší školy sešlo na parkovišti u kostela Sv. Václa-
va, aby společně s pedagogickým dozorem odjeli na týdenní cyklopobyt do Jindřichova 
u Jablonce nad Nisou. Cyklopobyt byl pořádán kroužkem dopravní výchovy STOP aneb 
na silnici bezpečně, který je již třetím rokem na naší škole a BESIPEM. Bydleli jsme, 
jak již u nás bývá zvykem, na Chatě Javor, odkud jsme vyráželi na kolech poznávat 
okolní krásy Jizerských hor.

Ač týden před tím bylo tropické počasí, nám se na štěstí ochladilo a na cyklovýlety 
bylo počasí přímo ideální, i když se občas objevily dešťové přeháňky. V místních lesích 
dozrávaly borůvky, kterým nikdo neodolal a často maskováni fialovou, jsme se vraceli 
do chaty.

Po kontrole správně upevněných helem a stavu kol, jsme se vydali na dopravní hřiště 
v Jablonci nad Nisou, kde jsme si zopakovali pravidla jízdy na pozemních komunika-
cích. Při každém cyklovýletu byli všichni účastníci vybaveni reflexními prvky a kolem 	
s povinnou a často i doporučenou výbavou.

Při výletech jsme navštívili pramen řeky Nisy, pokořili rozhledny Černá Studnice 	
a Nisanka. Svou mrštnost a odvahu jsme si prověřili v lanovém Parku König, kde jsou 
lana natažená v korunách stromů. Nádherná projížďka byla kolem přehrady Josefův 
Důl, která je zásobárnou pitné vody pro Liberecký kraj. Dále jsme navštívili sklárnu 
v Janově nad Nisou, jejíž provoz je bohužel v současné době velmi omezen. Poklad 
v podobě skleněných korálků nám nechala víla Jizerka v lesíku u drikety – mačkárny 
korálků, kde nám pan Liboš Štryncl umožnil vyzkoušet si výrobu korálků technikami 
starými 300 a 150 let.

Odpočinkový den bez kol jsme strávili v bazénu v Jablonci nad Nisou, kde jsme stří-
dali jízdu na tobogánech s dravou řekou, vlnobitím a plaváním. Večery jsme věnovali 
hrám převážně s dopravní tématikou a řešili jsme reálné dopravní situace z výletů. 
Často se jednalo o křižovatky s odbočováním vlevo. K rozhledně Bramberk dorazili 	
při dobrovolném výletu ke Smržovskému viaduktu jen ti nejzdatnější z nás, kteří 	
za pobyt ujeli 151 km.

Týden rychle uběhl a my jsme se museli připravit se na cestu zpět do Prahy a roz-
loučit se s vedoucími Javoru Monikou a Láďou, kteří se celý týden starali o naše plná 
bříška.

(Mgr.Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600) ŠK
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Jazykový a poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie
Ze ZŠ Špitálská se vydali vybraní žáci z 6. - 9. ročníku na šestidenní zájezd do Anglie. 

Cestovali jsme autobusem do Calais, odkud jsme se do Doveru přeplavili na trajektu. 
Do Londýna jsme se dostali v ranních hodinách. Hned jsme začali navštěvovat tamní 

památky.  Přecházeli jsme slavný most Tower Bridge s neogotickými věžemi skrývají-
cími mechanismus na zvedání mostu na proplutí velkých lodí. Navštívili jsme pevnost 
Tower, kde bylo uvězněno a popraveno mnoho vysokých šlechticů. 

Druhý den ráno jsme odjeli do malého městečka CANTERBURY, kde jsme si prohlédli 
známou Canterburskou katedrálu, která hrála v dějinách Anglie velkou roli a postupně 
se stala střediskem náboženství v Anglii. Po smrti Tomáš Becketa se stalo Canterbu-
ry poutním místem, kam přicházeli poutníci z Londýna a okolí uctít jeho památku. 
Geoffrey Chaucer, velký anglický básník, popsal příběhy těchto poutníků ve své knize 
Canterburské povídky. 

Poté jsme odjeli do přímořského městečka BRIGHTON. Zastavili jsme se u moře, 
abychom obdivovali vápencové útesy Seven Sisters. Z autobusu nás paní průvodkyně 
upozornila na záhadné místo Long Man – na postavu muže, vytesaného do vápence 	
a vysokého 69,2 m, zobrazeného na kopcích poblíž Eastburne. K večeru jsme pěš-
ky procházeli BRIGHTON - přímořské lázně, Královský Pavilon - postavený v indicko 
– islámském slohu s řadou kupolí a minaretů. Prošli jsme se historickými uličkami 
“Lanes” - původní rybářskou osadou, dnes již luxusní nákupní čtvrtí s půvabnými sty-
lovými budovami), a také po molu “Palace Pier” s různými atrakcemi pro děti.  

Pak jsme navštívili WINCHESTER – poklidné pohledné trhové město ležícího uprostřed 
lučin a záhonů řeřich. Ve skutečnosti může Winchester za svou slávu děkovat Alfrédu 
Velikému, který z něj v 9. století učinil hlavní město svého wessexského království. 

 O kousek dál jsme se přesunuli do gotické stavby Great Hall – pozůstatku hradu ze 13. 
století zničeného Cromwellem. Nejpozoruhodnějším předmětem je zde obrovský, 6 met-
rů široký barevný kotouč pověšený na zdi jako nějaký podivný starodávný terč. Údajně 
jde o kulatý stůl krále Artuše, ale práce pochází pravděpodobně ze 14. století.  

Poslední den jsme se těšili moc na návštěvu Londýna. Začali jsme pěší procházkou 
kolem budovy Parlamentu, Big Benu, k Westminster Bridge. Fotografovali jsme vše 	
a prohlédli korunovační kostel Westminster Abbey, kde se loňského roku vdávala 
Kate s princem Williamem, a kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci 	
a významné osobnosti až do r. 1760, konají se zde svatby a křtiny příslušníků králov-
ské rodiny. 

Procházeli jsme Parliament Square  po vládní ulici Whitehall, zastavili jsme se u Dow-
ning Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda. Pak jsme 
pokračovali přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně) k Buckinghamskému 
paláci, kde bydlí královská rodina. 

Došli jsme až na Trafalgar Square s Nelsonovým sloupem vztyčeným na paměť vítěz-
ství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru (1805), a s National Gallery 
(Národní galerie). Dovnitř jsme se šli podívat na impresionisty, hlavně na originál „Slu-
nečnice“ od Vincentha van Gogha. Prohlédli jsme si náměstí Piccadilly Circus, které 
je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně. Prošli jsme také čínskou čtvrtí 
SOHO, kde někteří z nás navštívili čínskou restauraci s výborným jídlem. Poté pro-
cházkou přes Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, kde je dnes spousta 
obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců, kouzelníků, pouličních akrobatů 
a hudebníků, kteří baví chodce, jsme se na závěr dne dostali k vytoužené projížďce 	
na obřím kole - London Eye, odkud vidíte místa v Londýně jako z letadla. 

Z Londýna jsme vyjeli večer v půl osmé opět do Doveru na trajekt a v Praze jsme byli 
ve dvě hodiny odpoledne před školou. Zážitků máme mnoho, zkušeností s využitím 
angličtiny také. 

(Mgr. Blanka Šebestová - kráceno)

Otevřené srdce dětí ze ZŠ Novoborská
Děti z naší školy se před lety dozvěděly o projektu Adopce na dálku. Rozhodly se 

do něj zapojit a domluvily se, že peníze budou získávat pravidelným celoškolním sbě-
rem papíru. Povedlo se. A už v roce 2003 takovýmto způsobem začaly pomáhat dívce 	
z Indie. Vanitha si tak mohla splnit sen  o studiu. Získala peníze na pomůcky, oblečení 
a další nutné věci. Jejím snem je stát se učitelkou.   

Protože se výtěžek ze sběrových akcí neustále zvyšoval, mohly děti roku 2006 do své 
péče převzít Denisse z Urugaye. Také on patří mezi velmi úspěšné žáky. Jeho snem je 
stát se lékařem. ŠK
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Pravidelně si navzájem píší, posílají fotky, chlubí se svými úspěchy.
Vytrvalost našich dětí je obdivuhodná. Uvědomily si, jak vlastně tak málo stačí 	

na tak obrovskou pomoc.  Na poslední březnovou sběrovou akci opravdu nezapomene-
me. Papíru bylo tolik, že nestačily ani dva kontejnery a řidiči museli přijet ještě jednou. 
Výtěžek 14 000 Kč za víc než 8 tun předčil očekávání. 

Je vidět, že i dnešní děti nejsou jen sobecké. Dovedou i dlouhodobě pomáhat. 
Věříme, že vydrží.              

Projekt EDISON na ZŠ Špitálská v Praze 9
Ve dnech 12. - 16. března 2012 u nás proběhl projekt EDISON, který funguje pod 

záštitou MŠMT a jeho cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání na 
školách. Projekt probíhá v 7 městech České republiky, a poté se studenti přesunují 	
do dalších měst v Evropě – do Německa, Rakouska, Maďarska, Polska.

Do naší školy přijela skupina 10 zahraničních vysokoškolských studentů z různých 
zemí: Mateus, Jago, Gabi a Anna z Brazílie; Rex, Chanel a Rina z Číny; Diego z Peru; 
Mája z Makedonie a Luky z Nigérie. 

Projekt proběhl na II. stupni, kde se každý den jednotlivé třídy seznamovaly s jazy-
kem dané země – žáci se naučili základům španělštiny, psát základní čínské znaky; 
dozvěděli se za pomoci zajímavého vyprávění o dané kultuře země, jak se tamní lidé 
oblékají a co znamenají jednotlivé části oblečení a jaký mají význam. Žáci porovná-
vali zeměpisné znalosti naší země s jejich zemí. Dle poutavých prezentací se dověděli 
o dějinách, poučili se o daném jídelníčku přednášejících a vyzkoušeli si místní např. 
brazilský tanec, makedonský lidový tanec a Nigerijec Luky dokázal nádherně hrát 	
na kytaru, zpívat a tančit.

Všechny aktivity proběhly v anglickém jazyce, takže si děti osvojily konverzační 
dovednosti, naučili se nestydět se mluvit, rychle reagovat anglicky na danou otázku, 
někdo z žáků ve třídě převzal i roli tlumočníka.

Přínosem pro naši školu byla podpora mezikulturního vzdělávání a nový pohled žáků, 
rodičů a okolí na kreativní činnost školy. Naučili jsme se přijmout názory a jiné podání 
výuky zahraničních studentů, kteří byli moc milí.

(Mgr. Blanka Šebestová, Základní škola Špitálská, Praha 9)

Školství - Střední školy
Moderní 3D učebna ve VOŠ Novovysočanská hos-

tila filmaře
V pražské VOŠ a SŠSE Novovysočanská v Praze 9 byla nedávno slavnostně otevřena 

nejmodernější 3D laboratoř virtuální reality svého druhu na střední škole. 
Zařízení tzv. imersivní 3D 

stěny umožňuje studentům 
plně využívat moderní stereo-
skopickou 3D technologii tak, 
jak ji používají v průmyslu 
pro nejrůznější obory. Do této 
doby bylo toto nákladné zaříze-
ní k vidění pouze ojediněle na 
univerzitách nebo ve skrytých 
prostorách průmyslových vývo-
jových pracovišť jako například 
Škoda Auto, Eurosignál aj.

Zájem studentů VOŠ Novovy-
sočanská o nové 3D technolo-
gie je zjevný na první pohled 
a semináře vedené Ing. Janem 
Buriánkem se těší mimořádné 
popularitě. Kvalitní vybavení 
neušlo pozornosti dalších insti-
tucí, a to nejen pražských jako například ČVUT, ale i mimo Prahu. Prakticky ihned se 
ke spolupráci přihlásil režisér a kameraman F. A. Brabec, který přivedl na seminář své 
studenty z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
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Studenti F. A. Brab-

ce přijeli na mimořád-
ný celodenní semi-
nář do prostor VOŠ 
Novovysočanská již 
krátce po zahájení 
provozu 3D labora-
toře. Slavnostního 
zahájení semináře se 
29. listopadu 2011 
kromě ředitelky školy 
Ing. Marcely Davíd-
kové-Antošové, CSc. 
zúčastnila také radní 
pro školství MČ Praha 9 	
Zuzana Kučerová. 

Zájem filmařů byl 
mimořádný a mezi 

studenty se objevilo 
hned několik budou-

cích kameramanů, režisérů a dramaturgů. Seminář vedený Ing. Buriánkem kombinoval 
teoretické znalosti a praktické ukázky 3D stereoskopické produkce z českých i zahra-
ničních projektů s využitím nejmodernější technologie školy. Výhodou byla i možnost 
využít materiálů z prvního tuzemského 3D filmu „V peřině“, který režíroval právě F. A. 
Brabec a na kterém se podílel i Ing. Buriánek.

Studenti hodnotili tuto akci velmi pozitivně a hned se plánovalo další podobné setkání 
v Písku. Rýsuje se tak vítaná kooperace filmové školy se školou technickou, která se 
jistě stane přínosem pro obě strany.

Evropská škola snů
Studenti Gymnázia Českolipská se jako jediní v České republice zúčastní Evropského 

vzdělávacího projektu Comenius - The Dream School of Europe, který bude trvat až 	
do června roku 2013. 

Jedná se o projekt, který studentům umožní navštívit cizinu, získat nové přátele 	
a hlavně zdokonalit své jazykové dovednosti. Projektu se zúčastní žáci prvních ročníků 
vyšších gymnázií. V projektu jsou dále zapojeny školy z Belgie, Velké Británie, Španěl-
ska, Turecka, Maďarska, Řecka 
a Polska. Naši studenti budou 
moci v rámci projektu navští-
vit Madrid, Londýn, Budapešť. 
První z plánovaných setkání 
již proběhlo, a to v Istanbulu 
20. až 24. listopadu. Všech-
ny čtyři výjezdy jsou hrazeny 	
ze státní pokladny, účastní-
ci si tak nemusí dělat sta-
rosti s finanční stránkou celé 
záležitosti, ubytování jim bude 
zajištěnov hostitelských rodi-
nách. Výjezdy trvají tři až pět 
dní a odjíždí vždy pět studentů 
a pedagogický doprovod, kon-
krétně učitelka angličtiny. 

Comenius ale není jen o výjez-
dech do zahraničí. Tématem 

a podstatou projektu je 
představit ostatním naši 
školu, vytáhnout na povrch její negativa a pozitiva, uvědomit si co můžou studen-
ti na své škole zlepšit. Studenti z jednotlivých zemí se tak snaží společně vytvo-
řit jakýsi ideál - školu snů. Dále se na téma ideální škola připravuje divadelní hra 
a umělecká výstava. Studenti se také v průběhu celého projektu budou podílet 	
na tvorbě knihy „Utopia“, jenž má o Evropské škole snů pojednávat.  

Učebna 3D

Účastníci projektu
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Dojmy studentky Dominiky Mocové z návštěvy Istanbulu
Náplní tohoto setkání byly prezentace jednotlivých zemí, jejich hlavních měst, 

školského systému a také ukázka tradic dané země. Studenti se rovněž zapojovali 	
do práce ve workshopech. Rozděleni byli přitom do mezinárodních skupinek v čele se 
studenty místní střední školy. 

V prvním workshopu byla hlavním probíraným tématem naše vysněná škola. Stu-
denti diskutovali o tom, jak to vypadá v jejich školách, co se jim na nich líbí a co by 
rádi změnili. Tématem dalšího workshopu byla demokracie ve školách. Většina sku-
pin bez ohledu na to, z jaké části Evropy byla, se shodla na tom, že demokracie nejen 	
ve školách je to nejdůležitější, co máme, ale také to, na čem musíme neustále pracovat.

A co bych dodala na závěr? Snad jen, že to snad ani nemohlo být lepší. Počáteční 
nervozita z toho, že budeme úplně sami žít v rodinách tisíce kilometrů vzdálených těm 
našim a obavy z toho, jestli se vůbec domluvíme, se rozplynuly po několika hodinách 
strávených v Istanbulu. Možná jsme nenašli řešení problémů v evropských školách, ale 
za to jsme se spřátelili, a to byl hlavní účel tohoto setkání.

Střední průmyslová škola zeměměřická
Jedinou samostatnou odbornou školou se zaměřením na geodézii a katastr nemovi-

tostí v České republice je Střední průmyslová škola zeměměřická sídlící od roku 1964 
v Hrdlořezech, v ulici Pod Táborem 300.  

Historie školy se začala psát 1. září 1951. Od ledna 2001 se stal jejím zřizovate-
lem Magistrát hl. m. Prahy. Studium - čtyřleté denní pro žáky a uchazeče s ukonče-
ným základním vzděláním – je završeno maturitní zkouškou. Studenti jsou přijímáni 	
bez přijímacích zkoušek na základě studijních výsledků z posledních dvou ročníků 
základní školy. V rámci studijního oboru Geodézie a katastr nemovitostí si mohou žáci 
vybrat ze dvou zaměření – GEO (geodézie) a GIS (geografické informační systémy). 	
K prestiži školy přispívá i fakt, že od loňského roku je otevřeno zkrácené dálkové stu-
dium pro absolventy středních škol.

Závidět mohou i vysokoškoláci
Vedle zkušených učitelů-odborníků je pro odborně zaměřenou školu velmi důležité 

dobré materiální vybavení. „Pomůcky, kterými disponujeme, jsou v porovnání se stejně 
zaměřenými odbornými školami jedinečné, dokonce je půjčujeme vysokoškolákům,“ 
říká ředitel Střední průmyslové 
školy zeměměřické Ing. Jaro-
slav Růžek a vypočítává: „Stu-
denti mají k dispozici zhruba 	
50 minutových a 50 vteřino-
vých teodolitů, 40 nivelačních 
přístrojů včetně čtyř digitál-
ních, ale i 19 totálních stanic, 
dvě jednofrekvenční stanice 
GPS Trimble 4600, tři příruč-
ní GPS a čtyři ruční dálkoměry 
Disto. Nově jsme zakoupili tři 
digitální planimetry Xplan.“

K výuce odborných předmětů 
slouží i výpočetní technika – 80 
moderních PC, osm notebooků, 
25 tiskáren a dva velkoformáto-
vé barevné plotry. V učebnách 
jsou umístěny datové projekto-
ry, vizualizéry, dvě interaktivní 
tabule. Samozřejmostí je nové 
softwarové vybavení pro výuku 
odborných předmětů. Moderním vybavením se však mohou pochlubit rovněž učebny 
pro výuku všeobecných vzdělávacích předmětů. 

„Velkým přínosem pro vzdělávání žáků i učitelů, je spolupráce školy s ostatními 
rezortními organizacemi a soukromými geodetickými firmami,“ dodává Ing. Jaroslav 
Růžek. 

Studenti Střední průmyslové školy zeměměřické
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Kultura a volný čas
Centrum volného času
Centrum volného času Praha 9 rozvíjí svou činnost od počátku roku 2004. Věnuje 

se především organizování sportovních soutěží i dalších volnočasových aktivit pro děti 	
i mládež. Působí ve zrekonstruovaných prostorách v Lovosické ulici na Proseku. Cílem 
Centra volného času je přispět k nabídce volnočasových aktivit pro obyvatele Proseka 
a přilehlých čtvrtí. Možnost trávit volný čas smysluplně by měla být otevřena všem 	
a veškeré překážky (absence hlídání dítěte nebo postižení) mohou být s námi odstra-
něny. CVČ Praha 9 se snaží být subjektem se širokou škálou působnosti, který reaguje 
na podněty ze strany jak obyvatel okolí, tak veřejných institucí.Kromě vlastních pro-
gramů, jako je například program Hrátky s kojenci a batolátky pro děti od jednoho roku 
do tří let, podporuje či sponzoruje mnohé další aktivity pro děti, mládež i dospělé. 

Hrátky s kojenci a batolátky
Na kurzech budeme tancovat, zpívat, spojovat říkadla s pohybem, cvičit, hrát si, 

dělat překážkové dráhy a to vše s cílem podporovat zdravý sociální a psychomotorický 
vývoj dětí. Pomocí hry budeme také rozvíjet řeč, poznávání těla a světa kolem nás.

U starších dětí bude občas zapojena do lekce i výtvarná výchova a malé maňáskové 
divadélko. Některé hodiny budou tématicky zaměřené (zoo, doprava, režim dne, poča-
sí, roční doby, barvy apod.)

Miniškolka kolotoč
Miniškolka v CVČ je míněna jako doplněk rodinné péče a je určena pro děti 	

od 2 a půl do 5 let. Nejde ovšem jen o pouhé hlídání dětí, ale o pečlivě naplánova-
ný pravidelný program. Miniškolička poskytuje individuální výchovnou péči a zároveň 
skupinka 12 dětí vytvoří dostatečné podmínky pro získávání sociálních zkušeností, pro 
trénink komunikačních dovedností a pro rozvoj dalších schopností a dovedností dětí.

Montessori školka Prosek
Jak funguje školka Montessori?
Montessori školka Prosek pracuje metodou, kterou vytvořila italská lékařka a peda-

gožka Maria Montessori. Tato metoda je založena na individuálním přístupu k dítěti, 
jako rovnocennému partnerovi dospělých.

Děti si od narození do šestého roku věku formují svoji osobnost, utvářejí si vztah 	
k vnějšímu světu a rozvíjí svoji inteligenci.

Montessori hovořila o senzitivních obdobích, kterými každé dítě postupně prochází 
a je připraveno rozvíjet si určitou oblast vnímání, dovedností, znalostí. Tato období se 
střídají, přichází postupně a je důležité dítěti pomoci v tomto čase jeho dovednosti 
maximálně rozvíjet.

Proto je nezbytné, aby dítěti bylo vytvořeno připravené prostředí, které pro něj bude 
bezpečné a bude se v něm umět orientovat a pohybovat. Je také nutné, aby se dítěti 
dostalo speciálního přístupu, který dítěti dodá pocit vlastní důležitosti a také zodpo-
vědnosti za to, co samo dělá.

Děti nejsou rozdělené podle věku, kolektiv ve školce je věkově smíšený. Starší jsou pro 
mladší vzorem, mladší se od nich učí. Děti spolu vzájemně komunikují a spolupracují.

Školka je rozdělena do pěti oblastí.
Praktický život – zde si děti osvojují dovednosti z praktického života, se kterými 

se běžně setkávají. Jedná se o péči o vlastní osobu, o své okolí (př. umývání rukou, 
prostírání stolu, nalévání pití, strouhání….).

Smyslová výchova – zde děti pracují s pomůckami při kterých si tříbí jednotlivé 
smysly.

Jazyk – dítě potřebuje, aby se umělo správně vyjadřovat a zformulovat své 
myšlenky. Také v oblasti jazyka byly Marií Montessori vytvořeny speciální pomůcky 	
pro rozvoj jazyka a řeči.

Matematika - v oblasti matematiky se děti učí rozpoznávat matematické zákony 
a používat je. Seznamují se s pojmy jako je délka, šířka, výška vnímají velikosti, učí 
se čísla jako symbol odpovídající počtu…

Kosmická výchova – tato oblast je zaměřena na poznatky z oblasti přírody. Je to 
v podstatě integrace prvouky, zeměpisu, přírodovědy, dějepisu, ale i fyziky a chemie.

Hřiště s umělým povrchem
CVČ má k dispozici hřiště s umělým povrchem, se dvěma házenkářskými branka-

mi a čtyřmi basketbalovými koši. Je možné na něm hrát tenis, volejbal, nohejbal 	
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a malou kopanou. Přímo v budově jsou šatny se sprchami. Hřiště je možné pronajmout 	
ve všední dny od 16 do 21 hodin, o víkendech od 8 do 21 hodin.

PlayWisely® 
je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využlvá při-

rozené schopnosti učení a pohybu dítěte od čtyř měslců až do pěti let. Naším cílem je 
zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj 
budoucích schopností.

Odborníci se shodují, že správná stimulace v raném věku je velmi důležitá pro přiro-
zený rozvoj dítěte. Podněty, které na vaše novorozeně či batole působí v prvních letech 
života ve skutečnosti  mění strukturu jeho mozku. Naše komplexní metoda pomáhá 	
i rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší a díky „moudré-
mu hraní“ prohlubuje vztah s dítětem.

PlayWisely® rozvíjí u dětí zejména jazykové dovednosti - řeč, hlas a sluch, schop-
nosti spojené s učením se - pozornost, poznávání a paměť. Dále se metoda zaměřuje 
na rozvoj pohybových dovedností - koordinaci pohybu, hrubou a jemnou motoriku, 
orientaci v prostoru, rovnováhu, vizuomotoriku a to vše v souladu s psychomotorickým 
vývojem dítěte. 

Základem PlayWisely®  programu je sada speciálních výukovych karet, které jsou 
variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve spojení s metodou ori-
entace ve směrech tvoří ojedinělý baliček aktivit přinášejících dítěti radost z pohybu, 
poznávání a učení se.

Každá lekce trvá 30 - 45 minut dle věku dítěte a je rozdělena na několik částí. Začíná 
se hrou s výukovými kartami, pokračuje částí pohybovou a končí opět hrou s kartami. 
Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2, 3 nebo 4 děti tak, aby byl zachován 
individuální přístup ke každému dítěti. Děti rozdělujeme do skupinek dle věku, schop-
nosti a povahy dítěte. Naše lekce jsou vhodné i pro děti s určitým handicapem, autis-
mem či downovým syndromem.

Z dalších aktivit Centra volného času na Proseku je třeba zmínit pohybové, hudební 
a taneční kurzy, kurzy angličtiny od nejmenších po seniory, a provoz Lymfatického 
salónu.

Dům dětí a mládeže Prosek
Vybrané programy DDM Prosek

Jak Krtek ke kalhotkám přišel...
Neděle 29. ledna 2012 od 16 do 18 hodin, věk: 2 – 8 let + rodiče
Velká odpolední hra pro děti a jejich rodiče. Pojďme pomoci Krtečkovi 

získat vytoužené kalhotky s kapsami! Mamka s taťkou pomohou. Čeká 
nás malá pohádka a velká spousta práce a úkolů. A na konci cesty možná 	
i jedny kalhotky pro Krtka a jedno malé překvapení.

Zimní tábory: 

Kokosy na sněhu 
11. – 18. února 2012, věk: 8 – 13 let
Stýská se vám po letním táboře? Zažijte táborové dobrodružství na sněhu o jarních 

prázdninách! Čeká vás celotáborová hra, bobování, možná i běžkování. Jak se poperou 
Jamajčani s přípravou na olympijské hry v bobování? Staňte se členy jednoho z týmů 
a zažijte soutěžní zápolení. 

Doma = nuda
13. – 17. února 2012, věk: 8 – 13 let
Cena: 120 Kč/den
Rodiče každé ráno odcházejí do práce, ale co jejich ratolesti, které mají prázdniny? 

To známe… Proto jsme i na období jarních prázdnin připravili příměstský tábor – týden 
plný her, zábavy a výletů. S námi se nudit nebudete!

Únor v domě dětí a mládeže přináší dětem především zábavu na jarní prázdniny 
v podobě táborů – příměstských i pobytových. Připraveny jsou hry, soutěže, výle-
ty, bobování, dokonce i běžkování. Maminky se u nás zase mohou úspěšně poprat 
s povánočními tukovými polštářky na hodinách Zumby, aerobicu, dance aerobicu 	
s hlídáním dětí nebo alespoň na jednorázové akci – nedělní taneční dvouhodinovce 	
s Alicí Stodůlkovou. Kromě toho nabízíme od druhého pololetí několik nových kroužků 
– pro nejmenší Hrátky s batolátky, větší děti a studenti mají jedinečnou šanci stát se 



��
součástí nového týmu v oblasti sportovního cheerleadingu (roztleskávání). „Účastníci 
tohoto kroužku se naučí nejen základy cheer tance, ale také mnoho dalších prvků, 
které se sportovním cheerleadingem souvisejí jako například akrobacii, gymnastiku, 
cheer pokřiky, lidské vyhazovačky a pyramidy,“ přibližuje náplň kroužku zkušená lek-
torka Monika Ryvolová. 

Velikonoční keramika
17. 3. a 31. 3. od 10 do 13 hodin, věk: rodiče s dětmi 4 – 10 let
Vyrobíme si velikonoční kachničku pro štěstí, která na svých křídlech ponese malo-

vanou kraslici.

Letní tábory!

Marťanská odysea
Kdy: 30. 6. – 14. 7., kde: Keblov, věk: 11 – 16 let
Cena: 3900 Kč (v případě přidělení grantu MHMP bude cena snížena na 3350 Kč). 

Letní stanový tábor v krásném prostředí na okraji Vysočiny. Vypravte se s námi 	
na rudou planetu, vystoupejme na nejvyšší horu sluneční soustavy a ukažme Marťa-
nům, jak si žijeme na té modrozelené kouli, kterou občas zahlédnou na obloze…

Piráti
Kdy: 7. – 14. 7., kde: Vítkovice v Krkonoších, věk: 5 – 8 let
Cena: 3000 Kč (v případě přidělení grantu MHMP bude cena snížena na 2400 Kč).
Kapitán Kulhavý Hnát svolává svoji posádku, aby mu pomohla získat loď a nalézt 

poklad. Čeká tě nejeden úkol, abys získal část mapy a mohl vyplout za pokladem. 
Večer se pobavíš na pirátské veselici, zažiješ noční výpravu na opuštěný ostrov.

Rytíři kulatého stolu
Kdy: 14. – 28. 7., kde: Rychlov, Benecko, věk: 9 – 14 let
Cena: 4500 Kč (v případě přidělení grantu MHMP bude cena snížena na 3500 Kč).
Hrad je v ohrožení a královna svolává všechny statečné chlapce a dívky, aby se při-

pojili k její královské stráži a ubránili hrad před nepřáteli. K získání rytířských ostruhů 
musíš prokázat kromě své síly taky odvahu, důvtip, statečnost a rozvahu.

Pán prstenů
Kdy: 28. 7. – 11. 8., kde: Kozojedy, věk: 8 – 14 let
Cena: 4300 Kč (v případě přidělení grantu MHMP bude cena snížena na 3400 Kč).
Stín se pohnul. Svět se chvěje pod dupotem skřetích armád. Poslední nedotčené mís-

to jsou Elfy chráněné Kozojedy. A právě tam odjede pečlivě vybraná skupina hobitů. 	
Ti jediní jsou schopni splnit důležitý úkol a zbavit svět nejistoty, bolesti a tmy.

Tábor s tancem a sportem
Kdy: 4. – 11. 8., kde: Louňovice pod Blaníkem (CHKO Blaník), věk: 8 – 14 let
Cena: 2980 Kč (v případě přidělení grantu MHMP bude cena snížena na 2300 Kč).
Milovníky tance čekají lekce ve stylu R´n´B, hip hop, break dance, latinsko-americ-

kých tanců, zumby, aerobicu a dalších. Sportovci se budou věnovat fotbalu, nohejbalu, 
basketbalu, volejbalu, stolnímu tenisu apod. Nebude chybět ani celotáborová hra.

Pencovka  M*A*S*H  2012
Kdy: 4. – 18. 8., kde: Strážné – Krkonoše, věk: 7 – 13 let
Cena: 4450 Kč (v případě přidělení grantu MHMP bude cena snížena na 3550 Kč).
Neobyčejné setkání se všemi známými i novými členy M*A*S*Hí rodiny, nečeka-

né hry, soutěže, legrácky i adrenalinové okamžiky. A k tomu stihneme i malovat, 
zpívat, hrát divadlo, toulat se po horách i si sami vařit v naší polní kuchyni. Prostě 
M*A*S*H.

Netroufáš si na tábor? Zkus příměšťák!
Princip „příměšťáku“ je takový, že pro děti je každodenně po pět pracovních dnů 	

v týdnu připraven program v Praze a jejím blízkém okolí. K večeru se však účastníci 
vrací domů. Tento program je vhodný také pro pracující rodiče, kterým v období prázd-
nin může usnadnit péči o dítě. 

Letní příměstské tábory

Praha jako hlavolam
Kdy: 9. – 13. 7. 2012, věk: 7 – 11 let
Cena: 220 Kč/den (120 Kč/den) 
Zkusíme Prahu poznat trochu netradičně – navštívíme známá i neznámá místa, 	

při každé návštěvě vyluštíme hlavolam, který nám místo přiblíží a zapíše do paměti. 
Program doplněn sportovními a rukodělnými aktivitami a celodenním výletem. K
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Detektivní kancelář inspektora Klečky 1 a 2
Kdy: 16. – 20. 7. 2012 nebo 6. – 10. 8. 2012, věk: 7 – 11 let
Cena: 220 Kč/den (120 Kč/den)
Společně budeme pátrat po zmizelé rukavičce hraběnky Albertiny, která jí byla záhad-

ně odcizena z vlakového kupé. Letní příměstský tábor pro děti, které lákají záhady, 
šifry, cestování a výtvarné umění.

Hledači pokladů
Kdy: 23. – 27. 7. 2012, věk: 8 – 13 let
Cena: 220 Kč/den (120 Kč/den)
Příměstský tábor Hledači pokladů zavede děti na zajímavá místa v Praze a okolí. Díky 

geocashingu děti prozkoumají známé i méně známé oblasti, které pro ně díky hledání 
pokladu dostanou zcela nový rozměr. Nebudou chybět zábavné hry a soutěže.

Příměstský tábor pro předškoláčky 1 a 2
Kdy: 20. – 24. 8. 2012 nebo 27. – 31. 8. 2012, věk: 3 – 6 let
Cena: 220 Kč/den (120 Kč/den)
Týden pro nejmenší táborníky… Budeme si hodně hrát, soutěžit, tancovat, malovat, 

stříhat i modelovat, zpívat i hrát divadlo a k tomu stihneme několik výletů a tajemných 
výprav.

Taneční víkendovka
Chrášťany, 23. – 25. 11. 2012, věk: 10 – 14 let
Tanec, zábava, tanec, hry, tanec. A tanec. V tomto duchu se ponese víkendová akce 

určená pro ty, kdo tancem žijí, stejně jako trenéři, kteří účastníky provedou styly 
Street dance, Break dance, Zumba a latinsko-americké tance. Parket bude náš!

Taneční workshop
Pracoviště Prosek, 17. 11. 2012, 15.00 – 18.15 hodin, věk: 12 – 26 let
Cena: 150 Kč
Taneční workshop s výborným lektorem Allanem Lemajou. Tento temperamentní 

brazilský tanečník pořádá workshopy po celé Evropě. 15.00 – 16.30 lekce Hip Hopu, 
16.45 – 18.15 lekce Video Dancing.

Vánoční keramika
1. prosince 2012 a 15. prosince 2012, 10.00 – 13.00, věk: 4 až 10 let a rodiče
Cena: 160 Kč dítě, 300 Kč dospělý - rodič (nad 18 let) – cena platí pro obě soboty.
Vyrobíme si sošky Ježíška, Marie a Josefa jako skutečnou rodinu, jako lidské postavy, 

které denně potkáváme, jako první posvátnou trojici. Dokud jsou lidi dva, jsou pouze 
pár. S tím třetím přichází kouzlo.

Mikulda to ví!
5. prosince 2012, 16.00 – 

19.00, věk: 2 až 10 let a rodi-
če

Cena: 30 Kč
Pojďte a vydejte se s námi 

na cestu… Vlastně tak trochu 	
i nebezpečnou výpravu. Kam? 
Do kraje ticha, světla a tajem-
ných bytostí. Chytněte se 	
za ruku mamky a taťky, nebo 
babičky a dědy a nezapomeňte 
přibalit nějaký malý dárek pro 
pana Mikuláše (ale pozor, jen 
vyrobený dětmi, jiný ne). Miku-
láš a anděl i čert Medvědan už 
o vás ví a těší se na každého 
malého poutníka.

Víkendový patlák
15. prosince 2012, 8.00 – 

19.00, věk: od 9 let
Cena: 100 Kč (v ceně zahrnut 

model letadla a barvy)
Přijďte se schovat před shonem Vánoc a vyzkoušet si šikovnost svých rukou na jed-

noduchém plastikovém modelu legendárního letadla druhé světové války.
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Galerie 9
Otec a syn
V Galerii 9 vystavuje od 9. ledna do 9. února Miroslav Khol senior 

fotografie a Miroslav Khol junior koláže. 
Poprvé společně vystavují otec Miroslav Khol (nar. 1936) a syn 

Miroslav Khol (nar. 1962) své fotografie a koláže v Galerii 9. Výsta-
va představí fotografie známých osobností, různá zákoutí a zátiší 	
i imaginativní zachycení skutečnosti, jak je za dlouhá léta fotografic-
ké tvorby viděl Khol senior, a koláže Khola juniora, objevující i reflek-
tující okolní svět s nečekaným vtipem i poezií. 

Výstava Okrašlování
Od 14. února do 15. března se v Galerii 9 koná výstava sochařských projektů pro 

Prosek: fotografie, modely, vizualizace. Vystavují studenti ateliéru sochařství Vyso-
ké školy umělecko-
průmyslové v Pra-
ze: Štěpán Čapek, 
Markéta Jáchimo-
vá, Lenka Hubená, 
Matouš Lipus, Dani-
el Paul, Adam Ryb-
ka, Adéla Tabelová, 
Adam Kovalčík, Dia-
na Winklerová.

O výstavě
Od podzimu roku 

2009 se ateliér so-
chařství Vysoké ško-
ly uměleckoprůmys-
lové v Praze věnoval 
přípravě návrhů pro 
realizaci soch v Par-
ku Přátelství v Praze 
9. Myšlenka okrášle-

ní velké plochy parku nebo drobná zastavení či hrací prvky vzešla z hlavy proseckého 
obyvatele Václava Cílka a senátora za Prahu 9 Tomáše Kladívka. Oba si ke spoluprá-
ci pozvali Jiřího Knotka, který inicioval jednotlivé kroky od studentských návrhů až 	
po jejich realizaci. Na rozhraní parku a budovy polikliniky můžete vidět sochu Taneč-
nice od Štěpána Čapka a v centrální části parku je zatím poslední instalace Lenky 
Hubené s názvem Kuličky. Jak tyto sochy vznikaly, jak nad nimi diskutovali studenti 
se svým profesorem Kurtem Gebauerem a jejich další vývoj si můžete prohlédnout 	
v Galerie 9. 

Vetřelci a volavky
Výstava bude doplněna o fotografickou dokumentaci doktorandského projektu Pav-

la Karouse, který se již několik let věnuje dokumentaci, popularizaci a ochraně soch 	
ve veřejném prostoru z období Normalizace. Dokumentace se bude na výstavě věno-
vat především sochám nacházejícím se v Praze 9 – Prosek.

„PEOPLE-metr 2011: po desítiměsíčním putování konečně u cíle“ se koná  
v Galerii 9 od 20. března do 19. dubna.

Výraz peoplemetr jsme zvyklí slýchat v souvislosti se sledovaností televizního 
vysílání. PEOPLE-metr 2011 je však název rozsáhlého projektu, do nějž se zapojilo 	
40 výtvarných umělců a 7 galerií ze čtyř států: České republiky, Slovenska, Maďarska 
a Polska. Nad projektem, který je příspěvkem k českému předsednictví Visegrádské 
čtyřky, převzal záštitu místostarosta Městské části Praha 9 Adam Vážanský. Spolu 	
s Galerií Zbraslav je Galerie 9 hlavním organizátorem a Prahu 9 v projektu zastupují 
dvě výtvarné umělkyně: Hana Čápová a Hana Tesařová.

PEOPLE-metr. Člověk a metr papíru. Autor a jeho sdělení k jednotnému tématu na 
jednotném formátu libovolnou technikou. První přehlídka v Galerii Zbraslav v roce 2009 
vzbudila zájem slovenských kolegů a jejich nabídka k přenesení výstavy na Slovensko 
byla impulsem ke konceptu mezinárodní putovní výstavy současné figurální tvorby 	
a oslovení partnerů v Maďarsku a Polsku. K autorovi projektu, Františku Tomíkovi, se 
jako další organizátoři připojili Eva Kořánová za Galerii 9, Miloš Prekop a Robert Almási 

Lenka Hubena Kulicky
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za galerie v Trnavě a Dunajské Stredě, Michal Černý, ředitel Českého centra v Buda-
pešti a Barbara Szyc za Městskou galerii umění v Čenstochové.

Základní umělecké škola z Proseka slaví 50. výročí založení
Výstava Výtvarného oboru Základní umělecké školy Praha 9 - Prosek k 50. výročí 

založení školy se uskuteční v Galeríi 9 ve vysočanské radnici.Výtvarné práce žáků 
budou vystaveny od 24. dubna do 10. května.

Výtvarný obor ZUŠ Prosek má velkou tradici. Již 50 let nabízí žákům všestrannou 
výtvarnou činnost, při níž se setkávají s různými materiály, technikami a výtvarnými 
postupy, a vede je k otevřenosti, volnosti a odvaze výtvarného projevu.

Výtvarný obor má v současnosti čtyři oddělení, ve kterých pracuje kolem 250 žáků 	
ve věku od 5 do 20 let. Probíhají zde přípravy na střední a vysoké školy výtvarné-
ho zaměření, žáci se účastní soutěží a přehlídek doma i v zahraničí a dosahují velmi 
dobrých výsledků. Výtvarný obor pořádá mnoho zajímavých mimoškolních akcí, např. 
výtvarné soustředění v Provence, Holandsku, zájezdy na výstavy do Vídně, animace 	
v muzeích a galeriích .

Profil výtvarného oboru velkou měrou ovlivnily pedagožky ak. mal. Hana Urba-
nová, členka sdružení Hollar, která na zdejší škole působila v letech 1969 až 1998, 	
a Mgr. Alexandra Dvořáková, která zde vyučovala od roku 1970 do roku 2009 a předala 
svým žákům schopnost citlivého vnímání světa a hledání jeho abstraktních podob.

V současnosti vyučují na Škole čtyři pedagogové výtvarného ohoru. Mgr. Dana 
Nováková, bývalá žákyně ak. mal. H. Urbanové, působí na škole od září 1982. 	
Po absolvování Pedagogické fakulty UK se věnovala keramické tvorbě a znalosti 	
a zkušenosti uplatňuje v nově otevřené keramické speciálce. Věra Strosová Eliášová 
zde vyučuje od roku 1996. Studovala Střední školu V. Hollara a pracova a v oblasti 
propagační tvorby. Součástí výuky jejích žáků jsou metody konceptuální tvorby. Nej-
novějším oborem je Fotografie a nová média, který vyučuje absolvent Fakulty umění 
a designu University J. E. Purkyně MgA. Pavel Matela, profesionální fotograf, aktiv-
ně činný výtvarník a zkušený pedagog. MgA. Věra Mejtová, absolventka DAMU, celý 
život pracovala jako scénografka v českých divadlech a na škole učí od roku 2009.	
Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Prosek získávají celoživotní vztah k výtvarnému 
umění a mnozí z nich úspěšně zúročí svůj talent v profesionální tvorbě. 

 Dvě cesty 
obrazy Libuše Bartákové a barevné linoryty Jany Zajacové od 14. května do 31. květ-

na v Galerii 9. 
Libuše Bartáková
Libuše Bartáková na výstavě prezentuje dva hlavní okruhy své tvorby. Ornament 

hraje důležitou roli v prvním okruhu, který je charakteristický snahou, aby každý 	
z obrazů měl své sdělení a vyjádřil i zakódova-
nou myšlenku prvotního inspiračního impulzu. 
Druhý okruh tvoří díla s meditativním podtex-
tem, z nichž je zřejmé okouzlení vesmírnými 
dálkami, nekonečnem, fascinací hry světla, což 
přeneseně vystihuje i vesmírné objekty a jejich 
dráhy. Každý obraz má svůj příběh a nabádá k 
přemýšlení a dešifraci vzkazů, které jsou do něj 
vloženy. Každý si tak může hledat příběh svůj 	
 snad i najít pohodu a radost. 

Jana Zajacová
Jana Zajacová je grafička a věnuje se již řadu 

let barevnému linorytu. Na výstavě představu-
je kolekci barevných linorytů z posledních let. 
Výtvarné zkušenosti získávala v Praze na Střed-
ní odborné škole výtvarné – „Hollarce“, obor 
užitá a volná grafika. Pracovala v propagaci 	
a výstavnictví. Jejím oblíbeným a užívaným 
výrazovým prostředkem je hlavně barevný 
linoryt, tištěný z jedné desky, to dodává její-
mu výtvarnému projevu sumarizovaných tvarů 
výraznou osobitost. Tématem grafik jsou ponej-
více přírodní motivy, nechybí ani náměty figurální. Potrpí si na ostřejší barvy i tempe-
rované odstíny, které uvádí někdy do kontrastního, jindy komplementárního ladění. 
Mnohé grafické listy vyznívají i dekorativně a všechny vyjadřují účinnou estetickou 
působivost. 

Libuše Bartáková
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Marta Vavrysová, Pavel Vavrys a Martin Vavrys - obrazy
Od 10. do 26. července výstava tvorby malířské rodiny Vavrysových.
Pavel Vavrys
Akademický malíř Pavel Vav-

rys se narodil 18. prosince 
1947 v Mikulčicích. V letech 
1967 až 1973 studoval na Aka-
demii výtvarných umění v Pra-
ze u prof. Karla Součka. Jeho 
tvorba se vyznačuje příklo-
nem ke klasickým hodnotám 
malby, je řemeslně dokona-
lá, kompozičně nápaditá, má 
výrazné koloristické kvality 	
a bohatě strukturovaný ruko-
pis. Tyto výrazové prostředky 
mají stejně hodnotný ekvivalent 	
v duchovním obsahu obrazu. 
Tématicky se v obecném slova 
smyslu zabývají otázkami lid-
ské existence. 

Marta Vavrysová
Tvorba malířky Marty Vavry-

sové patří na první pohled do 
kategorie, kterou nazýváme 
komorní, pro niž je typický 
menší formátový rozměr, intim-
nější osobní poloha a niterné 
zaujetí. Zátiší Marty Vavrysové 
nejsou jen prostým zobraze-
ním konkrétních předmětů. Už 
samotný jejich výběr - korále, 
vějíře, krajky, masky, loutky - 
vypovídá něco o jejich autorce. 
Nejsou to jen oblíbené před-
měty, jejich výběr není pouze 
výrazem určitého fetišismu, 	
a jejich barevný kolorit nevyja-
dřuje pouze atmosféru starých 

zašlých časů. Neživé loutky mají záměrně živý výraz, 
jako by hrály nějaké tajemné představení mezilid-
ských vztahů. Vztahy mezi jednotlivými předměty jsou 
metamorfózou, naznačující skrytou alegorii pomíjivosti 
tohoto světa. 

Martin Vavrys
Bylo nesporně velkou odvahou, rozhodl-li se Martin 

Vavrys, syn významného českého malíře, pro tvůr-
čí dráhu malířskou. Nepřekvapuje proto, že v otcově 
ateliéru našel mnohé, co vyhovovalo i směřování jeho 
vlastního talentu. Jakkoli bylo napodobování otce svůd-
né a v počátcích zajisté i nápadné, vykročil přesto Mar-
tin svou osobitou cestou, podmíněnou již v neposlední 
řadě jiným klimatem doby i osobními akcenty. Klade si 
otázky, jaký je vztah dnešního člověka k zmechanizo-
vanému světu, a s dramatickou divadelností nastavuje 
s ironickým odstupem bystrého glosátora tomuto svě-
tu bohatě fasetované zrcadlo.

Pavel Vavrys - Stoleti nadeji a zmaru

Martin Vavrys - Vábení

Marta Vavrysová - Marta Kralovna predstav
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Jan Kronus: Groteskní destiláty
Od 2. srpna do 4.září.

Jan Kronus (*14. 9.1947) žije a pracuje v Praze. 
Absolvent studia výtvarné výchovy (1965 - 1969) 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
(žák profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického, Miro-
slava Míčka a Martina Salcmana). 

V průběhu let vznikají práce a projekty Jana 
Kronuse v různých oblastech uměleckých akti-
vit. Vedle kreseb, olejů a grafiky jsou to i plastiky 	
ze dřeva a kamene, různé objekty, malovaný náby-
tek, texty a fotografie. V použití výtvarných technik 
převládá olejomalba na plátně. Velice často ve své 
práci využívá také kresbu perem, případně i v kom-
binaci s jinou grafickou technikou. Přes různé tema-
tické „výlety“ (cyklus krajin, abstraktní kompozice) 
dominuje jeho tvorbě figurální vyjádření. Pro všech-
na tvůrčí období pak je zcela typický symbol ženy, 
stále znovu a znovu podrobovaný laskavé „destila-
ci“... Se zobrazovanou skutečností ale zachází volně 
- vše je vždy podřízeno nosné myšlence a původ-
nímu záměru, nikoli kalkulaci pro možná následná 

vylepšení. Tvůrčí smysl má proto jen zase další nová „destilace“ tématu.

Dvě výstavy, jimž v měsíci září věnuje Galerie 9 svůj prostor, připomínají dvě 
kulatá výročí zásadního významu, a dokládají, že nesporně máme důvod k národní 
hrdosti, lokálnímu patriotismu i nostalgii. Uskuteční se 	
od 11. září do 4. října.

Lví silou
Výročí 150 let existence Sokola oslaví prostřednic-

tvím fotokopií archivních dokumentů výstava vyzdvi-
hující především mravní sílu sokolských idejí a vliv 
sokolstva na dějiny národa. Dotkne se působení Soko-
lů v období obou světových válek, především odbojo-
vé činnosti vysočanských Sokolů v době Heydrichi-
ády. Dobovými plakáty připomene sokolské slety 	
v Praze i v zahraničí a nezapomene ani na současnost 
sokolské organizace regionu Prahy 9.

Tehdy…
110 let od povýšení Vyso-

čan na město je skvělou pří-
ležitostí k prezentaci části 
unikátního souboru fotogra-
fií, které v průběhu 60. let 
pořídil ve Vysočanech Miro-
slav Kuranda, zakladatel, 
předseda a neúnavný spi-
ritus agens Vlastivědného 
kroužku Prahy 9. Jeho sním-
ky zachycují místa a zákou-
tí dnes již dávno zaniklá či 
změněná k nepoznání, kte-
rá si však mnozí z nás ještě 

Miroslav Tyrš

Staré Vysočany
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velmi dobře pamatují, i jejich nenávratně odvátou atmosféru. Kromě zásadního doku-
mentárního významu mají tyto černobílé relikvie i nespornou hodnotu výtvarnou.

Příběhy
Od 9. října do 1. listopadu 2012.
Příběhy, které jsou obsaženy v obrazech a grafikách Petra Hampla staršího a Petra 

Hampla mladšího, mají hodně společného. Vyprávějí je malíři, jež mají společné jmé-
no, bydliště, ale především jsou ve vztahu 
otce a syna. 

Také jejich životní cesta se v mnohém 
podobá. Oba mají stejnou střední školu 
(SUPŠ), studovali malbu na vysoké ško-
le (Petr Hampl *43 AVU, Petr Hampl *75 
VŠUP), oba mají mnohaletou zkušenost 	
s restaurováním a s pedagogickou činností.

Petr Hampl	 starší ve svých obrazech 	
a grafikách vypráví příběhy hlavně 	
o ženách, vyjadřuje se v podobenstvích 
a používá při tom velké množství iko-
nografických prvků. Ženské akty, které 	
v sobě mají stydlivě erotické napětí, zob-
razuje s rokokovou rafinovaností. Jeho syn 
zachycuje fotografickým pohledem detai-
ly světa, který ho obklopuje, přepisuje 
pravoslavné ikony, zabývá se materiálo-
vou studií předmětů a zkoumá prostorové 	
a světelné vztahy. 

Petr Hampl mladší pracuje 	
v pražském atelieru v Nuslích. 
Atelier převzal po svém otci, který 
si v polovině 90. let postavil jiný 
na Zbraslavi. V přítmí suterén-
ního ateliéru jako by se zastavil 
čas. Vybavení ateliéru, od nábyt-
ku po tapety je ze 70. let, z doby, 
kdy si jeho otec atelier zařizoval. 
Zůstaly po něm dobové plaká-
ty z výstav i fotografie modelek 	
z 80. let, které sloužily jako před-
lohy pro jeho grafiky a obrazy. 
Vše jako by vybízelo k neustálé 
konfrontaci, doprovázené mírnou, 
trochu skeptickou melancholií, 	
a zároveň nutilo držet se v malbě 
jaksi při zemi. Tato determinace 
prostředím v mnohém naznačuje 

směr, jakým se jeho tvorba vydává, nebo spíš velmi pozvolna pluje. 
Sdružení pražských malířů: Portrét 

Od 5. listopadu do 29. listopadu 2012.    
Sdružení pražských malířů bylo založeno v roce 1990 

jako organizace nastupující po Svazu českých výtvar-
ných umělců, v současné době má 49 členů. Hlav-
ním posláním je pořádání výstav doma i v zahraničí. 
Sdružení na své výstavy od roku 2007 často zve jako 
hosty sochaře, protože jsme přesvědčeni, že se obra-
zy a sochy vzájemně doplňují a pro diváka je zajímavé 
pozorovat, jak vyznívá někdy i totožný námět zpraco-
vaný v různých dimenzích. Členové Sdružení zastupují 
tři generace výtvarných názorů a zkušeností a samo-
zřejmostí je absolutní tvůrčí svoboda. 

Seznam vystavujících:
Alena Antonová, Michal Čáda, Vlasta Dlouhá, Dana 

Hlobilová, Jiří Hruška, Ludmila Jamníková, Hovik 
Muradian, Jiřina Olivová, Vladimír Pechar, Marie Prec-

Petr Hampl starší - Magnólie

Petr Hampl mladší - Jazz

Vlasta Dlouhá - Portrét K
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líková, Eva Prokopová Kolmanová, Věra Krupičková, Milan Křenek, Jan Řeřicha, Věra 
Sedláková, Václav Stárek, Jana Štanclová, Věra Šteflová, Hana Tesařová, Helena Vani-
šová, Vladimír Veselý, Lenka Vojtová, Marie Zábranská

Sochaři: 
Stanislav Hanzík, Petr Hejný, Josef  Klimeš, Jiří Kryštůfek, Peter Nižňanský, Zdeněk 

Preclík, Věra Růžičková-Bejrová, Petr Šturma, Zdeněk Vojta
Robin Kaloč: Krajina světla 
Od 4. prosince 2012 do 3. ledna 2013. 
Robin Kaloč se pro dráhu malíře rozhodl již v útlém dětství. Nejprve se po vzoru star-

šího bratra učil kreslit kopie děl starých mistrů, záhy se inspiroval tvorbou svého otce. 
Již v deseti letech maloval poměrně vyzrálé osobité krajiny vlastní fantazie, později 
reálné krajiny z plenéru. 

Vystudoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, poté AVU v Praze, atelier 
grafiky u prof. J. Lindovského. Absolvoval několik studijních pobytů ve Francii. V rámci 
studií na pražské AVU a zahraničních stáží vznikla celá řada grafických souborů, např. 
Krajiny z Provence, Chrámy lesa, Architektury lesa, Meditace v krajině atd., později 	
i malířských cyklů, např. Emoce krajiny a Příběhy krajiny.

Galerie Dion - ukázky  
z výstav

Galerie Dion, Na Pokraji 540/2, Praha 9 

ZOOM - Výstava Aleše Pudila
Současné výtvarné umění se vyznačuje 

prolínáním oborů, technik a tendencí, roz-
sáhlá škála forem se odchyluje od stylů pozd-
ní moderny nebo je zcela opustila. V tomto 
duchu se proměnila i geometrická abstrakce 
(nebo chcete-li geometrické umění) původ-
ně vycházející z konstruktivismu a neoplas-
ticismu počátku 20. století, totiž pováleč-
ná vlna neokonstruktivismu 60. let. Nástup 
postmodernismu v 70. a následných letech 
přinesl neo-geo pohrávající si s geometrický-
mi prvky ve stylu jazykových her, v dalším 	
v tvorbě zesilují konceptuální ideje, až posléze 	
v naší přítomnosti již hovoříme o jiné geome-

Robin Kaloč: Krajina I

Aleš Pudil - Mandala
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trii transformující geometrické skladby nejenom variačními a permutačními postupy, 
ale i různorodými koncepty. Na české výtvarné scéně představitelem takovéhoto prou-
du tvorby je právě Aleš Pudil.

Aleš Pudil (nar. 1961) se výtvarnou tvorbou začal zabývat již v mládí, jako mnozí dal-
ší vyšel z tradiční krajinomalby, jejímž postupným redukováním na základní tvarosloví 
dospěl k hranicím geometrického výrazu (čímž i v pravém slova smyslu naplnil Cézan-
novo rčení „všechno v přírodě se modeluje podle tvaru základních stereometrických 
těles“), odkud již logicky nastal přechod k čistě abstraktnímu geometrickému výrazu. 

Prameny citovosti
Proud abstraktního umění 50. a 60. let minulého století do role sdělného prostředku 

pozdvihl sémantiku struktur, obsahem nepředmětných výtvarných kompozic přesta-
la být skutečnost „před sebou“, prostřednictvím 
organizace plochy, prostoru a hmoty umělci vyja-
dřovali své vnitřní pocity a stavy mysli. Tak, jak 
se v čase proměňovalo společenské vědomí, se 
postupně měnil i vnější vid abstraktních obrazů, 
od tmavých struktur asfaltových tónů s existen-
cionálním podtextem nastal přechod k monochro-
matickým kompozicím šedavých a jemně barev-
ných tónů, v další dekádě 70. let, u tendence 
„nová citlivost“, se dominantní stává bílá jako 
výrazový symbol otevřenosti k prostoru a novým 
idejím. Zároveň vzniklo propojení na konceptuální 
umění. Současná výtvarná scéna v dnešním post-
postmodernistickém období reflektuje panorama 
moderního umění 20. století jako studnici forem 
umožňující svobodný výběr výrazu, autonomnost 
a hodnota tvorby spočívá spíše v předávaném 
poselství a míře obsaženého autorova vnitřní-
ho prožitku. Z tohoto úhlu pohledu jistě zaujme 	
v Dionu probíhající výstava kreseb Martina Koláře 
a Václava Sokola: expozice umělců dvou různých 
generací i výchozích, avšak ve vyústění příbuz-
ných hledisek, prezentace děl, jejímiž spojujícími 
články jsou citovost výtvarného výrazu a dosažený 
dotyk esence života.

Divadlo Gong - kulturní a vzdělávací  
společenské centrum
Nabídka kursů

Sport: 
Judo pro děti, začátečníky i pokročilé, pondělí 16.00 – 17.30 hod., cena za pololetí 

1500 Kč
Jóga pro rodiče s dětmi ve věku 3 – 7 let, úterý 15.30 – 16.30 hod., spojení pohy-

bu, her, pohádek a příběhů působí na dětskou duši, podporuje rozvoj psychomotoriky, 
cena za lekci 50 Kč

Jóga pro děti 8 – 15 let, úterý 15.30 – 16.30 hod., podporuje tělesný vývoj, rozvíjí 
tvořivost, představivost, soustředění, může se zlepšit i školní prospěch, cena za lekci 
50 Kč

Jóga pro dospělé, úterý 16.30 – 17.30 hod začátečníci, 17.30 – 18.30 hod. mírně 
pokročilí a pokročilí, cena za lekci 80 Kč, senioři 70 Kč, možnost zakoupení permanen-
tek

Cvičení pro ženy: 
Aerobik mix - pondělí 19.00 - 20.00 hod., Powerstretch, Pilates – úterý 9.00 – 10.00 

hod. – s hlídáním dětí, cvičení na trampolínách – středa 19.00 – 20.00 hod. (nutno 
předem objednat), cena za lekci 80 Kč, možnost zakoupení permanentek, lze střídat 
všechny druhy cvičení

Pohybová výchova pro děti 4 – 6 let, středa 16.30 – 17.30. hod., získání základních 
pohybových prvků hravou formou (tanečky, základy gymnastiky, improvizace na hud-
bu), cena za pololetí 1100 Kč. 

Václav Sokol - Černá sklenice
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Cvičení maminek s dětmi ve věku 2 – 5 let, středa 10.00 – 11.00 hod., písničky, říka-
dla, překážkové dráhy, rozvoj komunikace v dětském kolektivu, cena za lekci 80 Kč, 
možnost zakoupení permanentek, které platí také na cvičení pro ženy

Jazykové kursy: 
Angličtina pro dospělé, začátečníky i pokročilé, cena za pololetí 2600 Kč
Umění: 
Klavír, kytara, zpěv, zobcová flétna, saxofon, housle pro děti i dospělé, začátečníky 	

i pokročilé, individuální hodiny, rozvrh dle dohody s lektorem, jedna vyuč. hodina týd-
ně, cena za pololetí pro děti 3150Kč (150 Kč za hodinu), pro dospělé 5250 Kč (250 Kč 
za hodinu vč.DPH)

Keramika pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé, odborné vedení zajištěno, mož-
nost točení na kruhu, cena za lekci (2 hod.č.č.) pro předškol.děti 100 Kč, škol. děti 120 
Kč, dospělé 180 Kč. Rozvrh: pondělí: 15.00 – 16.00 hod. děti od 2 let, 16.00 – 20.00 
hod. děti škol. věku a dospělí, úterý: 15.00 – 16.00 hod. děti od 2 let, 16.00 – 18.00 
hod. děti škol. věku a dospělí, středa: 16.00 – 18.00 hod. děti a dospělí, čtvrtek: 16.00 
– 20.00 hod. děti a dospělí

GONG DĚTEM

Divadlo AHA - představení pro děti a mládež
M. Barrie, P. Khek: PETR PAN A VANDA
Výpravný muzikál o chlapci, který nechtěl vyrůst, a o malé holčičce Vandě, která se 

bojí usnout. Společně se vydávají na dobrodružnou cestu do Říše snů, do Země Neze-
mě, bojují s piráty i nebezpečným krokodýlem.

Výprava: M. Král, hudba a korepetice: V. Nejedlý. Hrají: K. Nohýnek, K. Jačková/T. 
Krchovová, N. Topinková, R. Klučka, V. Hadraba a M. Mazal. Režie: P. Khek

J. Lada, M. Pokorný: TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ
Uprostřed lesa se strhne mela mezi Kmotrou Liškou a psy Sultánem a Hektorem. 

Pohádkový dědeček má plné ruce práce, aby dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo umí 	
v nesnázích nabídnout pomocnou tlapku a být dobrým kamarádem.

Hrají: P. Zeman – Bečková, V. Hadraba, R. Klučka a J. Stich. Dramatizace, texty písní 
a režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

M. Twain, V. Štěpánek: DOBRODRUŽSTVÍ 
TOMA SAWYERA

Dnes již klasické příběhy neposedného 
kluka, který žije se svou svéráznou tetič-
kou Polly a se svým nerozlučným kamará-
dem Huckem Finnem prožívá nejrůznější 
zapeklité situace.

Hrají: V. Hadraba, K. Nohýnek, J. Stich, 
V. Svobodová a N. Topinková. Režie: 	
V. Štěpánek. Pro děti od 9 let.

F. Nepil: MAKOVÝ MUŽÍČEK
Veselá pohádka o Makovém mužíčkovi, 

o jeho kouzelné makovici i o tom, jak to 
udělat, aby byl člověk užitečný.

Výprava: P. Jůzová, hrají: V. Svobodo-
vá, M. Mazal, R. Klučka, V. Stasiowská. 
Úprava textu a režie: M. Pokorný. Pro děti 	
od 3 let.

J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI A 
KOČIČCE

Veselá hudební pohádka.
Scéna: R. Dubovský a Z. Hadrabová, kostýmy: P. Vykoukalová, hudba: P. Moravec, 

texty písní: M. Pokorný a M. Moravcová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají: N. Topinková/	
K. Viktorinová, V. Hadraba, Z. Hadrabová/E. Hromníková, K. Nohýnek. Dramatizace, 
texty písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let. 

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

Berušku, Pavouka Poutníčka nebo Pana Šneka? Inscenace zachovává nezaměnitelnou 
Sekorovu poetiku, kterou umocňuje písničkami.

Dobrodružství Toma Sawyera
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Scéna: R. Dubovský, J. Škvrna, kostýmy: Z. Hadrabová, hudba: P. Moravec. Hrají: 

V. Hadraba, R. Klučka, J. Škvrna, Z. Hadrabová, K. Nohýnek a M. Mazal. Úprava, texty 
písní a režie:M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: PŘÍHODY FERDY MRAVENCE Pro děti od 4 let.

J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA
Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk poznával svět.
Hudba: P. Zeman, choreografie: P. Štěpánek, výprava a masky: M. Král, asistent 

režie: K. Viktorinová, světla a zvuk: M. Puha. Hrají: G. K. Hašek, P. Zemanová, 	
N. Topinková/K. Viktorinová, K. Nohýnek, V. Hadraba, R. Klučka. Dramatizace, texty 
písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.

C. Collodi: PINOKIO
Bezdětný řezbář Gepetto si pro potěšení vyřezal z očarovaného polínka loutku - 

panáčka s dlouhým nosem Pinokia. Jeho největší touhou bylo stát se opravdovým 
klukem, a tak se vydal do školy a do světa...

Dramatizace a dramaturgie: M. Machačíková, scéna: L. Konopíková, kostýmy: 	
M. Král. Hrají: P. Zeman - Bečková/K. Viktorinová, R. Klučka, J. Stich, V. Hadraba, 	
M. Mazal, M. Burešová, O. Černý, L. Vlasáková. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

K. J. Erben – F. Pavlíček: ZLATOVLÁSKA
Klasická česká pohádka o kuchaři Jiříkovi, který rozuměl řeči zvířat. Během strastipl-

né cesty prokázal sílu svého charakteru, získal lásku princezny Zlatovlásky a nakonec 
i královskou korunu.

Scéna a kostýmy: M. Král. Hrají: K. Jačková/N. Topinková, M. Kleinerová/V. Švarco-
vá, V. Hadraba, Z. Košata, R. Klučka, M. Mazal a K. Nohýnek. Režie: P. Khek. Pro děti 
od 4 let.

J. Verne, V. Pokorný: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Dobrodružný příběh, který se točí kolem veliké sázky a kolem pozoruhodné a nebez-

pečné cesty anglického džentlmena Foga za doprovodu věrného sluhy Proklouze, je 
především holdem divadlu a jeho imaginaci.

Dramaturgie: V. Pokorný, scéna: K. a J. Čapkovi, projekce a animace: M. Chwist-
ková a T. Polenský, produkce a kostýmy: M. Král, hudba: P. Zeman, choreografie: R. 
Vizváry. Hrají: M. Mazal, R. Klučka, K. Nohýnek, V. Svobodová/A. Blažková, O. Černý 	
a P. Kalous. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 7 let.

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

vými a výtvarnými prvky.
Hudba: P. Zeman, choreografie: R. Vizváry, scéna a kostýmy: L. Konopíková 	

a M. Král, produkce: M. Král, tech. spolupráce: M. Kyliánek, R. Suchan, L. Vlasáková. 
Hrají: R. Klučka, M. Bittnerová, P. Bečková, N. Topinková, V. Hadraba, K. Nohýnek, 
M. Mazal, O. Černý, M. Juřica. Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný. Pro děti od 14 
let.

R. Kipling, V. Pokorný: MAUGLÍ - (PREMIÉRA)
Dramatizace dnes již klasického dobrodružného příběhu z indické džungle, kde lidské 

mládě Mauglí žije ve společenství zvířat s osobitými charakterovými rysy. V hudební 
komedii nechybí napětí, humor a zřetelné morální poslání.

Úprava, texty písní a režie: M. Pokorný, hudba: P. Zeman, choreografie: S. Bala-
bán, kostýmy, loutky a výtvarná spolupráce: B, Wojtkowiak, scéna a výtv. spolupráce: 	
Z. Hadrabová, produkce a as. režie: S. Takáčová. Hrají: V. Hadraba, P. Zeman-Bečková/	
T. Krchovová, R. Klučka, M. Mazal, V. Stasiowská/V. Svobodová, J. Stich, K. Nohýnek. 
Pro děti od 5 let.

W. Shakespeare: VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb COKOLI CHCETE - (PREMIÉRA) 	
Komedie rozmanitých chutí a vůní – bláznivá, drsná i poetická, ironicky jízlivá, magic-
ká, plná nečekaných zvratů a překvapení, pikantních tajemství, legrace, plná milujících 
i nemilovaných, laskavá i nemilosrdně sarkastická, k zamyšlení i popukání…zkrátka 
COKOLI CHCETE.

Překlad: J. Josek; dramaturgie: M. Pokorný; výprava: M. Roszkopfová; hudba: 	
T. Alferi; výroba kostýmů: M. Stichová; produkce: S. Takáčová. Hrají: M. Mazal, 	
K. Nohýnek, J. Stich, Z. Velen j.h., V. Hadraba, J. Škvrna j.h, J. Slánský j.h.,P. Zeman-
Bečková, N. Topinková, V. Stasiowská. Režie a úprava textu: V. Herajtová. Pro mládež 
od 12 let K
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 M. Pokorný: PĚT ŽENICHŮ PRO PRINCEZNU - (PREMIÉRA)
Bylo jedno bláznivé království, král Pecivál, králka Peciválka a princezna Madla. Co 

všechno se seběhlo kolem hledání ženicha a jak to všechno dopadlo, uvidíme v nové 
pohádce.

Výprava: Z. Hadrabová a M. Stichová, hrají: J. Stich, V. Stasiowská, V. Svobodová 	
a M. Mazal. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 4 let.

J. Lada, M. Pokorný: POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE
Veselé vyprávění o neohroženém hrdinovi mnoha generací – Kocouru Mikešovi, který 

mluví lidskou řečí a dokáže i další neuvěřitelné kousky! 
Scéna: A. Kapellerová, kostýmy: M. Stichová, hrají: K. Nohýnek, V. Jačková, V. Had-

raba, J. Stich, V. Stasiowská, T. Krchovová. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 3 let.

Divadlo pro malý (na malé scéně)

K. Zima: O HLOUPÉM HONZOVI
Poslyšte příběh o mládenci jménem Jan. O jinochovi v odřených kalhotách středního 

vzrůstu a s odřenýma ušima. Hrají: K. Zima, J. Škvrna a E. Kodešová. Scéna a loutky: 
R. Marek. Pro děti od 3 let.

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

a někomu pomáhat. Hrají: M. Zimová a M. Matejka. Hudební spolupráce: J. Vondráček. 
Pro děti od 3 let.

A. P. Čechov: NÁMLUVY S MEDVĚDEM
Dvě jednoaktové komedie o slávě a bídě člověka. Scéna a kostýmy: M. Král, hrají: 	

M. Bittnerová, J. Škvrna a K. Zima. Režie: M. Pokorný. Pro mládež od 13 let

OTESÁNEK - (PREMIÉRA)
Nové zpracování klasické pohádky o zvláštním klukovi, který neměl nikdy dost.
Hrají: J. Škvrna, K. Zima. Scéna: R. Dubovský. Pro děti od 4 let.

PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Stará popelnice může být vším, co si dva nezbedové budou přát.
Hrají a zpívají J. Škvrna a K. Zima. Pro děti od 4 let.

J. Werich: LAKOMÁ BARKA - (PREMIÉRA)
Lakotili, škudlili a byli lakomí…jak směšné je takové počínání, uvidíme ve veselé  

pohádce s herci a loutkami. Hrají: M. Bittnerová-Lážnovská a K. Zima. Režie: O. Láž-
novský.

O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
Poetická pohádka připomíná kouzelný vánoční čas, polozapomenuté zvyky a tra-

diční koledy. Spolu s herci v pohádce vystupují krásné loutky. Výtvarná spolupráce: 	
R. Marek. Hrají: J. Škvrna, K. Zima a A. Zimová. Pro děti od 3 let.

POHÁDKA O ROBINSONOVi - (PREMIÉRA)
Příběh o přátelství, samotě a potřebě mít někoho blízkého je tentokrát „otevřenou 

hrou“ také pro diváky, kteří se stanou spolutvůrci při osídlování ostrova.
Spolu s loutkami účinkují M. Zimová a M. Matejka. Pro děti od 3 let.

Klub kocour - Klub v divadle Gong

MRAKOPLAŠ - www.mrakoplas.cz

JAUVAJS - www.jauvajs.cz

PIVOŇKA A PÁNOVÉ - www.pivonka-panove.cz

JIŘÍ MUCHA

RUBINET - http://kapelarubinet.webnode.cz/

ŠUPLÍK

ALTERNATIVA - www.alternativa.mysteria.cz

DREAMS - www.standa-cermak.cz

PETR MINÁŘ - www.bandzone/petrminar.cz

HOŘKÝ KAFE - www.horkykafe.cz

CHILLICOOKIES - bandzone.cz/chillicookies K
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R. OneCzech - www.roneczech

HUDBANDA - www.hudbanda.cz 
CAVA + ČARODĚJKY – Ženy z jiných světů - www.cava.cz

MARTIN ROUS - www.martinrous.cz

MILAN JABLONSKÝ + FRANTA VLČEK + ARNOŠT FRAUNBERG - www.milanjablonsky.
euweb.cz, ww.frantavlcek.net, www.frauenberg.cz

PĚTNÍK - www.petnik.cz

ŠESTET - www.sestet.cz

Gong - představení, koncerty a pořady pro dospělé

Ginevra – koncert skupiny (zadáno pro členy TAK)

Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze
Malá scéna - Stvoření světa 2
4. díl: Jiná krásná Praha a devět sil poetismu
Seriál večerů agentury La Maison, scenáristy P. Cmírala a historika umění L. Zikmun-

da-Lendera

Malá scéna - O lásce, manželství a jiných tragediích
Autorské úpravy povídek R. Dahla, S. Leacocka a J.Thurbera v provedení členů Diva-

delního spolku KUPLET

JAZZ CLUB GONG  Polydor Jazz Sextet & Eva Emingerová

Novoroční tančírna
Luas Dancing school vás zve: Přijďte si zatančit jednoduché energické irské tance 	

a americký clogging! Staňte se porotci a vyhrajte hezké ceny (www.luasdance.cz)

ASONANCE – koncert

Koncert Hudební školy Yamaha – pořádá KMC Knoflík

O. Havelka a jeho Melody Makers: Potkal jsem svůj sen
Nový program, jenž se věnuje odkazu Jiřího Traxlera – spoluzakladatele éry českého 

swingu.

Večer mnoha živlů – V. Plamínek a B. Hochman
Alternativní hudba, šamanské bubny, povídání o ezoterice, tajemnu, rituály exotic-

kých kultur

O. Kovařík: Kavárna U Anděla - Divadelní spolek Post Scriptum
Tak trochu duchařská hra, kde vystoupí téměř všichni členové souboru. Prostřed-

nictvím hypnózy se pacienti Mgr. Králika ocitají v prostoru mimozemského světa 	
v Kavárně, kde řeší své pozemské problémy… Divák se může těšit i na nové divadelní 
postupy.

„Co v televizi NOVA nebylo“ - komponovaný program, ve kterém se setkáte s Evou 
Jurinovou a jejími hosty. Pro klub seniorů „V“ pořádá MČ Praha 9

Nově v Gongu! - JAZZ CLUB GONG: Steamboat Stompers

NEZMAŘI – legenda folkové scény

Malá scéna - Stvoření světa 2 - Jiná krásná Praha
5. díl: Emil Kolben - malé velké krásy Vysočan
Seriál večerů agentury La Maison, scenáristy P. Cmírala a historika umění L. Zikmun-

da Lendera
Malá scéna - Černá hodinka -Šporkovo trio a hosté, komponovaný pořad veršů 	

a klasické hudby

Maškarní bál KlubuTerryho Pratcheta- dobročinný zeměplošský bál, jehož výtěžek 
bude věnován na sbírku pro podporu výzkumu Alzhaimerovy choroby

COP – koncert bluegrassové skupiny z Plzně

Poslední lanovka – Divadelní spolek Post Scriptum
Divadelní hra o překaženém pojišťovacím podvodu.
Hrají: H. Zajícová, R. Šilhart, O. Kovařík, O. Typolt/J. Říčař/R. Slivka. Režie: L. Pivoň-

ka
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Tomáš Klus - Divadelní túra 2012 - koncert (2x)

Irena Budweiserová se skupinou – koncert, kde zazní již známé spirituály a gospely, 
ale i nové písničky z chystaného CD

J. Císlerová: Komu zvoní anděl
Muzikál z prostředí očistce, kde se setkávají slavné osobnosti, které by se jinak 

setkat nemohly. V režii Z. Lněničkové-Císlerové účinkují členové Bořanovické králov-
ské opery.

J. Mortimerr a B.Cooke: Když kočky nejsou doma
Účinkuje: Docela velké divadlo, úprava a režie: J. Galin
Pořad ke dni učitelů pořádá MČ Praha 9. ZADÁNO

JAZZ KLUB GONG
Harlemania a Petra Erneyiová 

Černá hodinka - „Píseň o Viktorce“ – večer poezie J. Préverta, J. Seiferta a P. Shafera 
za doprovodu hudby klasicistních a soudobých autorů

BLANKET – koncert skupiny

Gymnázium Jaroslava Seiferta o.p.s. pořádá THEATRE PROJECT 2012
Krátká neverbální představení na téma „Láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí!?“ 

vytvořili pod odborným vedením studenti partnerských gymnázií z Česka, Maďarska, 
Řecka a Holandska.

Malá scéna - Stvoření světa 2
Jarmila Mucha Plocková & Alfons Mucha - Vzácné dědictví
Večer s arch. Jarmilou Mucha Plockovou, vnučkou Alfonse Muchy, která má exkluzivní 

právo vytvářet předměty, vycházející z návrhů dědečka. Jana Orlíková ji doplní vyprá-
věním o Muchově spolupráci s předními pařížskými klenotníky.

Seriál večerů agentury La Maison, scenáristy P. Cmírala a historika umění L. Zikmun-
da-Lendera.

Přednáška PhDr. Marty Foučkové

CANTORIA Praha - koncert ženského pěveckého sboru pod vedením sbormistryně
Mgr. J. Halamové. Klavirní doprovod H. Svatoňová

GALASENIOR - slavnostní vyhlašení vysledků literarni soutěže pro česko – slovenské 
seniory na tema „Proč je´to tak, jak to je a proč to není tak, jak by mělo být.

Pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy a ve spolupráci s Divadlem AHA! a Divadlem 
Gong pořádá OS Art Botič Praha

L. Pivoňka a divadelní spolek Post Scriptum: DADY BOX
Neuvěřitelne příběhy a osudy odložených dědků v mateřské školce. Scéna: A. 

Hustoles, kostýmy: J. Vodičkova, uprava textu: J. Duběda, technika: T. Matásek, P. 
Veverková, J. Příhoda ml. Hrají: J. Krajník, F. Kasík, O. Kovařík, J. Říčař, F. Hlaváček, 	
K. Dáňová, H. Zajícová, D. Šubertová, L. Knieradl, R. Slivka, J. Veselá, J. Jindřichová, 
R. Šilhart, M. Trajhan. Asistent režie: V. Kratinová. Režie: L. Pivoňka

Taneční centrum BACKSTAGE – taneční vystoupení děti od 4 do 14 let. Ukázky z bale-
tu, street dance, dětské zumby aj.

SNATCH RANK – vystoupení taneční skupiny, která se věnuje v první řadě stylu hip 
hop dance, ale i dalším – house dance, poppin, wackin...

GILGAMEŠ – veselá paralela k dospívaní v parodii podle starověkého eposu.
Scénář a režie: M Brožek z Prošku, hrají studenti, absolventi a učitelé obchodni aka-

demie Vinohradská

FESTIVAL POTĚŠENI – pořada Studio Paradise. Prezentace firem, ktere působi 
převážně v obvodě Prahy 9 bude doplněna ukázkami ličeni, ochutnávkou čajů, vin, 
tanečni ukázkou dětske zumby a hudebnim vystoupenim K. Kolomaznikove (Holki) 	
a J. Koutove.

CANTORIA Praha - koncert ženského pěveckého sboru pod vedením sbormistryně 
Mgr. J. Halamové. Klavírní doprovod H. Svatoňová

K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík: Kytice
Legendární představení Semaforu v podání Bořanovické Královské opery. Netradiční 

humorné a muzikálové pojetí známých Erbenových balad - Štědrý den, Svatební koši-
le, Polednice, Zlatý kolovrat a Vodník plus něco navíc z pera J. Suchého – Bludička. To K
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vše zabalené do skvělého  hudebního hávu F. Havlíka. Režie: Z. Lněničková Císlerová

Jazz klub Gong - Steamboat Stompers a Eva Emingerová

Poslední lanovka – představení divadelního spolku Post Scriptum

Ivo Jahelka a Mirek Paleček – Dvojkoncert

Agentura La.Maison – P. Cmíral

COP – vystoupení bluegrassové skupiny z Plzně

Stará láska nerezaví – Richard Adam a jeho host
V rámci Dne seniorů pořádá MČ Praha 9

Malá scéna s dobrým vínem! O BYDLENÍ
Jak se měnilo v průběhu věků naše bydlení a jaké podoby a vybavení měla hlavní 

obývací místnost našich obydlí: od sálu, přes salon, halu, parádní pokoj až po dnešní 
„obývák“. Seriál večerů agentury La.Maison, scenáristy Pavla Cmírala a historika umě-
ní Ladislava Zikmunda-Lendera.

Kavárna u Anděla – Divadelní spolek Post Scriptum

Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek v Praze

Přednáška PhDr. Marty Foučkové

Jazz klub Gong - BRASSBAND.cz – ortodoxní dixieland z Rakovníka s českými texty 
neworleánských songů

Pepa Fousek – Bez náhubku - písničkový recitál

Radůza se skupinou – koncert

Malá scéna - Černá hodinka - Šporkovo trio a hosté, komponovaný pořad veršů 	
a klasické hudby

Žalman a spol. v nové sestavě hudebníků: P. Ž. Lohonka, P. Novotný, M. Hálková 	
a P. Malina

Dobrodruh a cestovatel Rádia Impuls Jiří Kolbaba a exotický koncert mluveného slova 
o Bali –  pouze pro seniory z MČ Praha 9, Sokolovská 14

Kavárna u Anděla – Divadelní spolek Post Scriptum

Malá scéna 
O/DÍVÁNÍ - zveme vás na „dívání“ se na současné odívání. Zadíváme se na období, 

kdy byla česká móda na výsluní a naše salony a textilní firmy byly hodny obdivu!
Hostem agentury La.Maison scenáristy P. Cmírala je módní tvůrce a pedagog P. Tylí-

nek.

Hop Trop – koncert

F. R. Čech: „Dívčí válka“ v provedení divadelní skupiny ČOUD ve spoluprácí s Diva-
dlem rodu Vejvodů

FONTÁNA – koncert k tanci i poslechu

Přednáška PhDr. Marty Foučkové

Malá scéna - Černá hodinka - Šporkovo trio a hosté, komponovaný pořad veršů 	
a klasické hudby

KLÍČ – 30 let (koncert k výročí založení kapely)
Úspěšná folkově-renesanční skupina se po deseti letech od ukončení činnosti nakrát-

ko opět schází, aby koncertem oslavila významné kapelní výročí

Jazz klub Gong
HARLEMANIA – M. Rejhon, P. Ernyeiová, P. Šturza

Kateřinské hody – pořádá Slovácký krúžek v Praze

NÁVRAT KAPITÁNA KIDA - Večer s písněmi a vzpomínkami na spisovatele, autora 
a barda dnes již klasických trampských písní jako Krinolína, Slaboch Ben, Jenoféfa 	
a dalších. Vystoupí: Š. Rak, M. Rak, T. Linhart, F.Vlček a skupiny Chudinkové, Střepy 
- Světec, Bob a Bobci

J. Císlerová: Komu zvoní anděl
Muzikál z prostředí očistce, kde se setkávají slavné osobnosti, které by se jinak 

setkat nemohly. K
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V režii Z. Lněničkové-Císlerové účinkují členové Bořanovické královské opery.
Vánoční těšení, aneb jarmark nápadů pro tvořivé ruce
Nechte se zasvětit do tajů lidových technik, přijďte si vyrobit drobné vánoční přání 	

a dárečky. Prodej vánočních dekorací studentů zahradnické školy z Prahy 9-Hrdlořez.
S radostí vás zvou MČ Praha 9 ve spolupráci s KMC Knoflík a Divadlem Gong 

 Malá scéna s dobrým vínem - Jak si s námi žije Bára Štěpánová – skvělá herečka, 
chytrá moderátorka a šansoniérka, která nás umí rozesmát, potěšit (a také často pře-
kvapit svými dokonalými a osobitými módními kreacemi), je hostem scenáristy Pavla 
Cmírala a agentury La. Maison.

XINDL X - Turné s láskou - závěrečný koncert divadelního akustického turné

PACIFIK – vánoční koncert

Vánoční program -  Václav Ševčík a Eva Dvořáčková 
Program pro seniory z MČ Praha 9, Sokolovská 14. Pořádá Úřad MČ Praha 9.

Brej den, pane doktor – Divadelní spolek Post Scriptum

KLÍČ – 30 let
Úspěšná folkově renesanční skupina se po deseti letech od ukončení činnosti nakrát-

ko opět schází, aby koncertem oslavila významné kapelní výročí. 

Malá scéna - Černá hodinka vánoční - Šporkovo trio a hosté
Večer s vánoční atmosférou a vším, co k Vánocům patří

Jiří Dědeček - 60 let na světě, z toho 40 na pódiu!
Vánoční recitál s písničkami a autorským čtením a křest nové knížky Pohádek o Malé 

tlusté víle

Jazz klub Gong - Vánoční jazzový speciál – All Stars Jam Session
B. Zajíček, P. Karen, M. Rejhon, J. Kotrč a další

S. Mrožek: Tancovačka - Premiéra: Divadlo AHA !
Alegorie o hledání a tápání mladé generace v bludišti současného světa oslovu-

je diváky především divadelním jazykem autora, stejně tak jako nevšedním pohle-
dem na absurditu naší současnosti. V režii M. Pokorného hrají: R. Klučka, V. Hadraba 	
a M. Mazal

Své starší spoluobčany pozvala v úterý 13. prosince Městská část Praha 9  
na tradiční předvánoční setkání ve vyso-
čanském Divadle Gong. Úvodem je pozdra-
vil místostarosta Adam Vážanský. 

Jako každým rokem seniory v adventním 
čase čekal nejen hodnotný kulturní program 
a drobné dárečky, ale především vzájemná 
setkání, příjemná chvilka zastavení, zamyš-
lení i pobavení.

Tentokrát společně přivítali skutečnou 
pěveckou legendu s nezaměnitelným, krás-
ným a barevně zajímavým hlasem, s vynika-
jící technikou zpěvu. Přes určité obavy orga-
nizátorů, kteří věděli, že pozvaná zpěvačka 
právě přestála silnou a ještě ne úplně dolé-
čenou virózu, Eva Pilarová - při příchodu vidi-
telně zesláblá - zcela ovládla jeviště a svým 
vystoupením za klavírního doprovodu Milana 
Dvořáka všechny přítomné doslova okouzli-
la. Zpívala naživo a její dokonalý profesionál-
ní výkon dokreslil pečlivě zvolený repertoár 	
a nevtíravá komunikace s diváky.

„Bylo to nádherné, skvělé, moc milé, všem 
se nám to líbilo, děkujeme.“ Taková a podob-
ná slova zněla od přítomných seniorů, když 
závěrem celé akce, na níž se představil také 
dětský folklórní soubor „Vonička“, přebírali 
malou vánoční pozornost. Uznání a poděko-
vání spolu s přáním pevného zdraví jsme Evě Pilarové, rádi vyřídili ještě v divadle. 

Eva Pilarová v Divadle Gong
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Koncerty na radnici
Obřadní síň Vysočanské radnice
19. ledna - „Slavné předehry“ - Dechový kvintet 4+1 - Program: W. A. Mozart, 	

G. Verdi, J. Strauss, G. Rossini

9. února od 19 hodin
Štěpán Rak (kytara) a Alexandr Shonert (housle)
Kytarový virtuos, profesor Štěpán Rak
Jedna z největších osobnostní koncertní kytary 

obohacuje hudební svět o skladatelské, interpretační 
a pedagogické dílo. Štěpán Rak je osobností, kte-
rá si své posluchače podmaní intenzitou prožitku, 
interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím 
interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hudby.

Alexandr Shonert
Houslový virtuos	

s mimořádným ta-
lentem, absolventem 
Novosibiřské státní 
akademie v Rusku. 
Bravurní ovládání 
svého mistrovského 
nástroje umocňuje 
nevídanou schop-
ností improvizace, 
často až extatické. 
Má vynikající techni-
ku, hraje čistě, krásně a má ještě něco zvláštního navíc… 
improvizaci. V tom je naprosto fenomenální. V jeho 
umění se odráží proslulá ruská hudební škola, žánro-
vě je paleta jeho muzikantství téměř bez hranic. Žije 	
v Praze, která se jemu i matce (klavírní virtuosce) stala 
druhým domovem. Je nositelem prestižních mezinárod-

ních cen. 

8. března - Soubor Maurice  - Bledar Zajmi - violoncello, Michaela Kapustová - mez-
zosoprán, Daniel Wiesner – klavír. Program: J. B. Foerster, J. Suk, A. Dvořák, L. Janá-
ček, B. Martinů.

12. dubna - „Most mezi Prahou a Vídní“ - Dana Mimrová - flétna, Miroslav Vilí-
mec - housle, Augustýn Kužela - klavír. Program: C. Stamitz, F. Weiss, K. H. Schrödl, 	
A. Dvořák aj.

17. května - Píseň písní – LYRA DA CAMERA, Milostná lyrika v hudbě a poezii.
Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová – flétny,  

Zdena Fleglová – recitace.

14. června - Komorní koncert - M. Vážanská – housle, Čeněk Pavlík – housle, Hana 
Forsterová – klavír. Program: B. Smetana, J. Suk, W. A. Mozart, V. Trojan, A. Dvořák

20. září - Kubelíkovo smyčcové kvarteto a Robert Pacourek j. h.
Jan Marek – housle, Dana Truplová – housle, Karolína Strašilová – viola, Tomáš Stra-

šil – violoncello  a Robert  Pacourek – klarinet. Program: A. Dvořák - Smyčcový kvartet  
F-dur op. 96, W. A. Mozart - Kvintet A dur KV 581 

9. října - Ruský hudební salon
Ruské středisko vědy a kultury v Praze ve spolupráci s oddělením kultury Městské 

části Prahy 9 organizuje Ruský hudební salon v Praze. 
Na koncertě zazní komorní skladby P. Čajkovského, S. Rachmaninova, písně a roman-

ce – především ruské, ale i cikánské, židovské a české. Některé uslyšíte v originále, 
jiné v překladu.

Vystoupí: Alexandr Shonert – housle, Táňa Janošová – zpěv, Iren Jorgensen - zpěv, 
Natálie Shonertová – klavír. 

Štěpán Rak

Alexandr Shonert
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18. říjen - Martin Kasík: klavírní recitál. Program - skladby L. van Beethovena, 	
B. Smetany, F. Liszta. 

15. listopadu - Trio Canto, corno e organo – mezzosoprán: Radka Kyralová, lesní roh: 
Tomáš Kyral, klavír: VěraTrojanová. Program: H. Purcell, W. A. Mozart, G. F. Händel, 	
F. Loewe, L. Bernstein aj.

6. prosince - Pražský žesťový kvintet. Program: G. F. Händel, J. I. Linek, A. Michna, 
B. M. Černohorský, koledy

17. prosince od 18 hodin
Jakub Jan Ryba : Česká mše vánoční - Symfonický orchestr Praha 8 a komorní sbor 

Resonance.
Tento mimořádný vánoční koncert se uskuteční ve Svatyni Krista krále, římskokato-

lickém kostele v Kolbenově ulici ve Vysočanech. 

Pohádky Na Dvorečku
Na konci května opět začínají oblíbené Pohádky Na Dvorečku! Malá letní scéna 	

pro nejmenší se – díky MČ Praha 9 – tradičně koná v Jandově 4 ve Vysočanech. Před-
stavení se uskuteční vždy ve středu od 16.00. Vstup volný.

30.  května - Nezbedné pohádky – Divadlo Andromeda
O Červené Karkulce a O nezbedných kůzlátkách - V první pohádce se děti setkají 	

s Karkulkou, Kmotrou Liškou a dobráckým Strýčkem Vlkem, který je schopen z hladu 
sníst i gramofonové desky, ale babičky nebo Karkulky by se ani nedotkl. 

Nezbedná kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné babičce samou starost. Dokon-
ce se rozhodnou jít na nepřístupný Strašidelný film o Pirátu černém vlku a pak se bojí 
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jít sama přes les domů. Ale i s nimi to nakonec dobře dopadne.

22. 8. „O kohoutkovi a slepičce“ – Malé divadélko Praha
29. 8. „Jak šel pejsek do školy“ – Divadélko Romaneto
  5. 9. „O Koblížkovi“ – Sváťovo dividlo
12. 9. „Hrnečku vař“ –  Divadlo Kejklíř

Knoflík
Kulturní a mateřské centrum
Hudební výuka: 

Robátka
Program pro děti ve věku 4 - 18 měsíců, zaměřený 	

na rytmizaci a poslech hudby v bezpečné blízkosti dospě-
lého. Hodiny jsou jasně strukturované, mají svou část vol-
ného objevování s poslechem vážné hudby, říkanky, ryt-
mické popěvky , hříčky s využitím prstíků i nožek, obličeje 

i různých pomůcek uzpůsobeným právě tomuto věku. Ve skupince je kolem deseti 
dětí . Děti poprvé přicházejí do kolektivu, učí se prvním kontaktům, zkoušejí své první 
chvilky soustředění.

Krůčky k hudbě (krůčky 1) - žluté leporelo
Program pro děti ve věku 18 měsíců až čtyři roky. Pokračování programu Robátka, 

děti i dál rozvíjejí rytmizaci a poslech za pomoci dospělých. V tomto programu pracu-
jí také se žlutým či modrým leporelem, které obsahuje jednotlivé písničky. Součástí 
hodiny je také chvilka pro procvičení jemné motoriky, kdy plní malé úkoly do své 
knížky. Velmi oblíbenou „účastnící“ hodin je chobotnice Jájinka, která je prostředníkem 
pro jednotlivé hudební hrátky a cvičení. Hlavním prvkem hodin je rozvíjení hudebního 
cítění a vnímání, důležitý je ale i moment soustředění, společného tvoření a setkávání 
v kolektivu dětí a dospělých.

Krůčky k hudbě (krůčky 2) - modré leporelo
Pokračující lekce ke Krůčkům k hudbě (krůčky 1) - žluté leporelo
Rytmické kroky
Další stupeň hudebního „vzdělávání“ v Yamaha škole. Pokračování Krůčků k hudbě, 

program pro děti od čtyř let. Do tohoto programu jsou již zapojeny hudební pojmy, 
noty, využívá se hudebních nástrojů, flétničky. Ideální počet dětí ve skupině je maxi-
málně osm.

Výtvarka:
.pro malé i větší, v Čihákově i na Balabence, dopoledne i odpoledne, pravidelně 	

i jednorázově...
Výtvarka je hravá, kombinovaná, různé techniky, pro radost. Pořádáme také výtvar-

né soutěže, návštěvy výstav a galerií.
Světýlka - dramaťáček:
Náplní Světýlek - hudebně pohybových hrátek  pro nejmenší děti  je

 uvítací a rozlučkový rituál,
 cvičení na rozehřátí a uvolnění těla,
 říkanky, básničky, písničky na rozmluvení a rozezpívání,
 vyprávění pohádek a příběhů a jejich dramatizace, - součástí jsou i výtvarné 

činnosti,
 pantomimické hry rozvíjející všechny smysly (chuť, čich, sluch, hmat, zrak)

Cvičení:
KDE: Cvičíme v herně Kulturního a mateřského centra Knoflík, areál ZŠ Na Balabence       

Trénujeme za příznivého počasí na školním hřišti ZŠ Na Balabence nebo na atletickém 
oválu A.C. Sparta Praha

cvičení pro děti – cvičení rozvíjející motoriku, pohyb, koordinaci a spolupráci s rodiči. 
hry na zahřátí, společná rozcvička, překážková dráha se spoustou sportovního nářadí, 
uvolňovací hry, psychomotorické hry s padákem. vše v doprovodu říkanek, básniček 	
a písniček.

hodiny pro děti 1 – 2 roky a pro děti 2 – 4 roky

atletika hrou- hodina pro děti bez rodičů, plná atletických her s využitím základních 
prvků atletiky, minipřípravka dětí pro speciální atletiku vhodná pro děti, které rády 
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běhají, skákají a chtějí vše umět lépe j a zároveň vydrží trénink bez rodičů.

fitmami- fitness program pro maminky s dětmi i bez dětí, společný intervalový tré-
nink s běháním a posilováním nejen s dětmi.

Angličtina pro děti i dospělé:

hravá hodina plná říkanek, zpívání, tvoření, za doprovodu rodičů

Keramika:
Pro malé i větší děti probíhají kurzy v knoflíkové Tvořírně v Čihákově ulici

ABC Školička

    školička je určena pro nejmenší děti
    otevřena od 7,30 do 13/15,30 

hodin
    zvykání a hra malých dětí v kolektivu 

s ostatními mimo rodinu
    využití volného času kreativním způ-

sobem
    snadnější přechod dítěte do mateř-

ské školy
    hlídání dětí při návštěva lékaře, úřa-

dů apod.
    hraní, kreslení, říkadla, zpívání podle 

věku i chuti dětí
    hezké, čisté, vlídné prostředí
    program za přítomnosti dvou/tří 

dospělých (pedagogů a zdravotnice)
    svačinky a pití nezajišťujeme, pře-

vezmeme při příchodu dětí, oběd zajišťuje firma Aramark

Základem programu Školičky je
    vytvořit přátelské prostředí pro děti i rodiče
    rozvíjet osobnost a individualitu každého dítěte
    respektovat zvláštnosti a potřeby jednotlivých dětí
    rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální
    vést děti k osvojování základních společenských hodnot
    vést děti k samostatnosti, ale i soužití v kolektivu
    rozvíjet poznání a učení
    jít dětem příkladem
    dávat dětem jasné hranice
    třídit jak to jen jde…
    být co nejvíc na vzduchu

„To dáme!“ – atletické závody nejmladších

Uskutečnily se v sobotu 19. května na atletickém stadionu Sparta Praha Podvinný 
mlýn, Praha 9-Vysočany. 

Kategorie, disciplíny a časový harmonogram závodu 
Knoflíkový trojboj dětí a rodičů - (děti narozené v roce 2008 a mladší) 
Disciplíny: 

 skok do dálky z místa děti + rodiče 
 hod pěnovým oštěpem 70 cm z místa děti + rodiče hod medicinbalem 1 kg 

obouruč z místa 
 běh 10 m děti + rodinná štafeta: dítě běh 10m + rodič běh 20 m do cíle 

Knoflíkový čtyřboj předškoláčků - (děti narozené v roce 2006 a mladší) 
Disciplíny: 

 skok do dálky s rozběhem 
 hod pěnovým oštěpem 90 cm z místa 
 běh 20 m 
 slalomový běh 30 m 

Knoflíkový pětiboj žáčků - děti narozené v letech 2003 – 2005) 
Disciplíny: 

 skok do dálky s rozběhem 
 hod pěnovým oštěpem 90 cm s rozběhem či z místa (podle schopností dětí) 
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 sprint 30 m 
 slalomový běh 40 m 
 boční přeskok 10krát 

Malí hudebníci rozezněli Balabenku

Aneb závěrečný koncert Hudební školy Yamaha Knoflík pod širým nebem se konal 	
ve středu 20. června.

Na hřišti Na Balabence se sešli žáčci všech oborů, lektorky všech poboček, rodiče, 
přátelé Knoflíku, kamarádi. Jak se již stává tradicí, nevyhnuly se nám kapky deště, 
přesto ale koncert byl, vlastně také tradičně.

Koncert je milým setkáním, hudební oslavou celého knoflíkového roku, života na 
Balabence, ukázkou toho, jak nám „rostou“ žáčci. Vždyť Robátka z prvních koncertů 
Knoflíku hrála nyní na keyboardy, flétny… S radostí se přidaly i děti z knoflíkových ško-
liček, se kterými jsme se loučili. Na cestu do velké školky jim hráli společně slavnostní 
fanfáry malí keyboardisté. 

Byl to moc fajn knoflíkový rok. Na všech pobočkách se sešli milí rodiče i pilní žáčci. 
Byť jsme se loučili, nový rok je v plném proudu, chystají se rozvrhy, tisknou letáky, 
objednávají pomůcky a chystají se nové obory pro malé i větší (kytary, flétny, pop 
zpěv…) i osvědčené programy již od věku čtyř měsíců.

Atletika Knoflík zakončila sezonu s reprezentantem Josefem Prorokem

Atletická přípravka při Kulturním a mateřském centru Knoflík - Atletika Knoflík završila 
svou sportovní sezonu se svým patronem, překážkářem Josefem Prorokem, kterému 
budou držet atleťátka palce i na OH v Londýně. Těšit se můžeme po letní sezoně na 
„olympijskou“ besedu s ním, trénink či Josefovu patronaci knoflíkových atletických 
závodů.

Ohlédneme-li se, malá atleťátka z Knoflíku stihla za tuto sezonu mnohé: pravidel-
ný tréninkový režim pod vedením skvělých trenérek, kde je hlavním cílem všestran-
nost dětí, radost z pohybu, správné atletické a sportovní návyky, ale také hra. Vždyť 
Atletika Knoflík je součástí Atletiky pro děti, programu, kde je atletika hrou, součástí 
Atletického svazu ČR. Malí atleti si také vyzkoušeli své první soustředění v Nýřanech, 
zažili první velké závody na krásném oválu v Podviní „To dáme 2012!“, kde jim zněla 	
i hymna. Rozdáno bylo bezmála 300 medailí, zasportovali si v jedné ze soutěží nej-
mladších i rodiče.

Knoflíkový atletický rok se povedl, děkujeme za spolupráci především Atletickému 
klubu Sparta Praha a Atletice pro děti. Dík patří  Městské části Praha 9 a Základní 
škole Balabenka za možnost trénovat na hřišti na Balabence. Velká pochvala a poklo-
na ale patří hlavně malým atleťátkům za píli, výdrž a radost z pohybu a rodičům dětí 	
za pohodu, radost, podporu i pomoc při závodech.

Události

Prosecké jaro: Na tý louce zelený
Park Přátelství na Proseku znovu ožil „jarem“. Neděle 3. června byla od 14 do 21 

hodin věnována dětem a podvečer dospělým. Všechny akce Proseckého jara, pořáda-
ného Městskou částí Praha 9, jsou zdarma.

Pro děti
Soutěže, které čekaly děti po celé odpoledne (14.00 až 18.00), připravil Dům dětí 	

a mládeže Prosek a sdružení Sam a spol. K dispozici je rovněž skákací hrad a občer-
stvení.

Kulturní program pro děti:
Kašpárek v rohlíku - bejbypankové show 
Nevíchovný koncert - od pravěku přes Mozarta kolem dechovkového mysu až k sou-

časné hudbě (autor projektu D. Dvořák)
Červík Jiřík a světluška Liduška“ – pohádka pro malé i velké o tom, jak se červík 

Jiřík chystá užuž zakuklit, když za ním přiběhne kamarád červík Pavlík a poprosí ho 	
o pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička a nikdo ji neumí opravit…Přijďte se podí-
vat!
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Večerní program
Na tý louce zelený (od 19.00) - nestárnoucí česká klasika plná humoru a známých 

melodií se skvělým Josefem Zímou v hlavní roli. Dále potěšila Gabriela Kopperová, 
Matěj Chadima, Karel Hábl a další. Režie Miro Grisa. 

Autorem operety je Jára Beneš, český hudební skladatel, který patřil ve 30. letech 
20. století k nejslavnějším a nejvyhledávanějším tvůrcům filmové hudby. 

Opereta Na tý louce zelený je komic-
kým příběhem z venkovského prostředí 
o dvanácti obrazech pojednává o tom, 
co všechno se může stát, když se mladá 
slečna Alena Skalická rozhodne moder-
nizovat zděděné panství podle posled-
ních vědeckých poznatků a na pomoc 
si k tomu pozve potrhlého profesora 
zemědělských věd Václava Bulfínka. 
K ruce má také místní „zaměstnan-
ce“ - hajného Štětivce s jeho roztomi-
lou dcerkou Hanči a mladého lesního 
inženýra Jiřího Miláčka, který se slečně 
Skalické sice moc líbí, ale přeci jen je to 
její podřízený....

Šlágry „Na tý louce zelený roste baby-
ka“, „Co by bylo do myslivce“, „Venouš-
ku, Venoušku, to se dělá?“ se staly hitem a valčík „Já bych chtěl mít tvé foto“ získal 
dokonce v roce 1936 první cenu na festivalu valčíků v Paříži. 

A za rok po premiéře mohli už diváci sledovat v kinech filmové zpracování této ope-
rety v režii Karla Lamače s Járou Kohoutem v roli hajného Štětivce.

Masopust na Střížkově!
Období od Vánoc do Velikonoc by bylo dlouhé a smutné, kdyby nepřišel masopust 	

a s ním spousta veselých maškar. Na Střížkově se koná masopustní veselice letos už po 
desáté. Organizuje ji Spolek za veselejší Střížkov za podpory Městské části Praha 9.  

S myšlenkou masopustní taškařice před 
deseti lety přišel neformální vedoucí Spol-
ku za veselejší Střížkov Roman Holk. Jak 
to tedy všechno začalo? 

„Potřeba zorganizovat masopustní vese-
lici na Střížkově dozrála po mé několika-
leté spolupráci s ekologickým centrem hl. 
m. Prahy Toulcův dvůr, kde jsme pravidel-
ně doprovázeli masopustní průvod s Muzi-
kou Špalíček Praha. Tehdy mě napadlo, že 
by bylo zajímavé uspořádat tuto akci pří-
mo na Střížkově. Myšlenka velmi nadchla 
mého souseda z ulice Cyrila Chramostu, 
jehož otec byl akademickým malířem 	
a ve své tvorbě se věnoval i ztvárnění jiho-
českých masopustů. První masopust jsme 
v podstatě organizovali my dva. Sehnali 
jsme starožitné masky a přesvědčili sou-
sedy a rodinné příslušníky, aby se do nich 
oblékli.“

Dlužno dodat, že už v prvním masopust-
ním průvodu se sešlo na padesát maškar. 
Střížkovem prošly samozřejmě za hudeb-
ního doprovodu Muziky Špalíček Praha. 
A fakt, že několik Střížkováků připravilo 
občerstvení a přišlo ve vlastních maskách, 
dával tušit, že v tomto koutu Prahy 9 
vznikla nová tradice. V průběhu deseti let 

počet účastníků masopustního průvodu vzrostl až na tisíc lidí a jsou nejen z různých 
koutů Prahy, ale i mimopražští. K
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Maškary
V minulosti největší pozor-

nost v mumraji masek vždy 
vzbuzoval medvěd s medvě-
dářem, zjev s načervenalými 
tvářemi a velikou veselou čepi-
cí – tzv. Slamák, čili Slamě-
ný muž. Chybět nesměla ani 
brůna, nebo-li klibna, chcete-
li šiml, kobyla, koníček, která 
v sobě pod plachtou skrývala 
dva lidi. Dále Turci v červených 
převlecích, žebráci, kominík, 
cikáni, dráteník, handlíř s klecí 
na zádech, žena s nůší, nevěs-
ta se ženichem, slouhové, šaš-
ci, fotograf, doktor, ras, bába 	
s kozlem, výběrčí daní… 

Také ve střížkovském maso-
pustním průvodu se schází vel-
mi originální masky jako „Svatá 
dala a nevěděla komu“, vodníci 
s mořskými pannami a dušič-
kami, pan Vajíčko z Velikonoč-
ního ostrova… 

„Masky vymýšlíme a vyrábíme společně,“ dává nahlédnout do předmasopustní 
kuchyně Roman Holk. Za jeho „my“ přitom musíte vidět členy občanského sdružení 
Spolek za veselejší Střížkov, který masopust poslední dva roky organizuje, ale většina 
jeho členů se přitom podílela i na předchozích ročnících této akce. „Některé součásti 
masek, jako jsou například repliky hlav medvěda, vodníka, koně, kupujeme a masky 
potom sami dotváříme,“ pokračuje Roman Holk. „Každý rok se snažíme přijít s několi-
ka novými velkými maškarami. Ale velmi nás těší všechny masky, v nichž se nadšenci 
dostaví do průvodu.“

Soutěž PANTHERS CUP 2012
Třetí ročník výstavy a soutěže v plastikovém modelářství Panthers Cup 2012 se konal 

v sobotu 18. března v prostorách SPŠ na Proseku. Tato akce byla pořádaná klubem 
plastikových modelářů KPM Pro-
sek Panthers za podpory Měst-
ské části Praha 9.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
245 soutěžících se 737 modely 	
v 54 soutěžních kategoriích, 	
z toho 8 dětských a juniorských. 

K vidění byly kvalitní mode-
ly civilních i bojových letadel, 
vojenské i civilní techniky, kami-
onů, lodí, figurek a diorám. Sou-
částí akce byly i tematické před-
nášky, tzv. workshopy, prodej 
modelů a doplňků. 

Hlavní cena PANTHERS CUP 	
s názvem pro letošní rok: Čechy 
krásné, Čechy mé, byla vyhlašo-
vána za jakýkoliv model, který 
věcně, historicky nebo současně 
souvisí s Čechami nebo Česko-
slovenskem. Vítězem této ceny 
se stal Martin Vrba za novostav-
bu traktoru Zetor 25K v měřítku 1/35. Dále byl vyhlášen Pohár starosty Městské části 
Prahy 9, který získal Miloš Kubelík za model Humber Mk.I Scout Car. 

Zároveň bylo vyhlašováno dalších 19 speciálních trophy cen v doplňkových soutěž-
ních kategoriích. 
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The Life Center
Žádný ostrov není úplně ztracený

Již pošesté se letos v červenci v deváté městské části konal příměstský tábor s výu-
kou angličtiny, který pořádá organizace The Life Center. 

Tábor určený dětem ve věku 5 až 17 let nesl název Apollumi Island – Survival English 
Camp a zúčasnilo se jej 58 dětí z celé Prahy. Dohled zajistilo témeř 30 dobrovolníků 	
z ČR i ze zahraničí. 

Slovo Apollumi znamená 	
v řečtině „ztracený“. Děti se 
společně ocitly na tajuplném 
ztraceném ostrově a zača-
ly hledat cestu domů. Rychle 
ovšem zjistily, že z vlastních 
sil a bez pomoci není z otro-
va úniku, ale naštěstí existuje 
Zachránce. Někdo, kdo o nich 
ví a našel i cestu z ostrova zpět. 
Děti také poznaly, že nejde jen 
o to zachránit sám sebe, ale 
jak na záchrannou misi připra-
vit i ostatní trosečníky. Vždyť 	
i na slavném Titaniku odjížděly 
záchranné čluny poloprázdné.    

Program tábora Apollumi 
Island se uskutečnil v prosto-
rách školy COPTH v Poděbradské ulici. Průvodcem dětem byla postava Mythologa, 
bájného vypravěče příběhů pravdivých i fantazijních. Dálší náplň se odehrávala v hodi-
nách věnovaných výtvarnému vyrábění, dramatické výchově či při sportovních hrách. 
To vše v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Během odpoledních bloků děti hrály 
sportovní turnaje, navštívily nejen při vodních hrách park Podviní a lanové centrum 
Proud. 

Pestrý a nabitý táborový program vyvrcholil v pátek na závěrečné party, kde děti 
měly příležitost ukázat svým rodičům naučené anglické scénky i nové písničky. Všech-
ny čtyři věkové kategorie dětí se nakonec mohly radovat ze sladkých odměn a spon-
zorských cen. Na Apollumi Island budou navíc v novém školním roce navazovat tři 
potáborová setkání.

Cantoria-Praha okouzlila v severní Itálii celý svět
Každá žena zná své přednosti a ví čím druhé okouzlit. Když však dámy z pěveckého 

sboru Cantoria-Praha nasadí svou nejmocnější „zbraň“ – rozeznějí zlato v hrdle – otočí 
se za nimi celý svět. Potvrdilo se to i na mezinárodním festivalu sborového zpěvu Alta 
Pusteria, který se koncem června konal v severní Itálii. 

Jednoho z největších pěveckých sborových festivalů světa se letos zúčastnilo 	
na devět desítek souborů z Evropy, Asie, Ameriky. Cantoria-Praha na něho odjížděla 
s novými tvářemi, obnoveným repertoárem, novými plány a očekáváním. Výsledek? 
„Sklidily jsme velký úspěch a navázaly spoustu kontaktů,“ usmívá se sbormistryně a 
umělecká vedoucí sboru Mgr. Jaroslava Halamová. 

Původně komorní sbor zaměřující se především na úpravy lidových písní (Dvořák, 
Smetana, Suchoň, Trojan, Lýsek, Malát, Kulínský….) nebo díla Brahmse, Mozarta, Mys-
livečka, Michny, Händela, Foerstera má dnes všestranný repertoár. Od staré hudby 
až k současným autorům včetně spirituálů, operních sborů, muzikálových písní a již 
tradičních úprav lidových písní. Není divu, že se jako jeden z mála pěveckých sborů 	
na festivalu představil hned ve třech kategoriích – duchovní hudba, lidové písně 	
a populární hudba. 

Šíře repertoáru, precizní provedení okořeněné zápalem a nadšením pro zpěv, to 
všechno zvedalo posluchače ze židlí a nutilo organizátory k pozváním. „Rádi by nás 
viděli například ve Vídni, Itálii, Izraeli, ale uvidíme, co nám dovolí naše finanční mož-
nosti,“ konstatuje Jaroslava Halamová. K
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Seznamte se: Cantoria-Praha
• Ženský pěvecký sbor Cantoria-Praha vznikl jako občanské sdružení na konci 

roku 1985. Sbormistryní a uměleckou vedoucí je Mgr. Jaroslava Halamová, která sbor 	
pod záštitou oddělení kultury Městské části Praha 9 založila. 

• Sborem za dobu jeho trvání prošlo mnoho desítek zpěvaček všech věkových 
kategorií. V současné době se počet kmenových členek ustálil přibližně na čtyřiceti. 
Korepetitorkou a dlouhodobou klavíristkou sboru je Helena Svatoňová.

• Cantoria-Praha je zvána 
k účinkování při nejrůznějších 
příležitostech. Zpívá při slav-
nostních akcích (vystupování 
v pantheonu Národního muzea 
v Praze u příležitosti státních 
svátků), účinkovala při fil-
movém natáčení a účastní se 
pravidelně mnoha pěveckých 
soutěží i přehlídek národních 	
i mezinárodních (Pražské svátky 
písní, Festival sborového umění 
Jihlava, účast na cyklu koncer-
tů v pražském Hlaholu, Pražské 
dny sborového zpěvu, Festival 
amatérských pěveckých sborů 
Svitavy, mezinárodní soutěžní 
festival Svátky písní Olomouc, 
Mezinárodní soutěž pěveckých 
sborů Verona, soutěžní festival 
Praga Cantat). 

• V posledních letech navštívila Cantoria-Praha na pozvání spřáteleného sboru 
Lichtenrader Chor Berlín, zúčastnila se mezinárodního soutěžního festivalu Sopoty 	
v Polsku, Cantate Budweis, mezinárodního festivalu adventních písní v Budapešti 	
a série koncertů v českých a moravských městech - Praha, Brno, Znojmo, České Budě-
jovice, Český Krumlov, Janské lázně, Čelákovice...

• K tradici sboru patří každoroční vystoupení a vánoční koncerty v pražských kon-
certních síních a kostelech (Chrám sv. Mikuláše na pražském Staroměstské náměstí, 
Emauzy, Klementinum, Hlahol, Salesiánské divadlo, kostel sv. Šimona a Judy, kostel 
sv. Martina ve zdi...). 

Open Air Festival PODVINÍ 2012
V přírodním parku vysočanského Podviní proběhl už třináctý ročník rockového festi-

valu alternativní a nezávislé scény PODVINÍ 2012.

Festival už dávno patří k tra-
dici kultury a života devátého 
pražského obvodu. Díky jeho 
netradičnímu zaměření ho na-
vštěvují lidé nejen ze všech 
koutů Prahy, ale i z širokého 	
a vzdáleného okolí.

Letošní ročník zahájil rock´ 
n´roll/rockabilly band TWI-
STED ROD. V klasickém a zcela 
postačujícím obsazení kytara, 
bicí, kontrabas válcují tito tři 
mládenci s přehledem pódia 
i tančící slečny a pány, co se 
dostanou do jejich nebezpeč-
né blízkosti. Svižné rytmy se 
sypou ze strun s potřebnou 
lehkostí a při jejich koncertech 
je opravdu těžké nechat nohy 	
v klidu odpočívat. 

TWISTED ROD.
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Jako druhá se objevila na pódiu pětičlenná kladenská 

kapela ZRNÍ. Ve zvuku této „relativně“ křehké kapely 
je, mimo akustických i elektrických kytar a bicích, velmi 
zásadní zvuk houslí. Jejich hvězda kupodivu stoupá strmě 
vzhůru, což je o to příjemnější, že hudba ani texty nejsou 
vůbec hloupé. Ne náhodou si tuto kapelu vyhlédla a oblí-
bila Radůza.

Poté se na pódiu objevila legendární formace The RIT-
CHIE SUCCESS. O výjimečnosti kapely svědčí například 	
i to, že předskakovala Trickymu (spolupracovník Massive 
Attack) při jeho pražském koncertě, či v Košicích kultovní 
švýcarské kapele Young Gods. 

Předposledním souborem le-
tošního PODVINÍ byli místní tem-
ní patrioté, podzemní orchestr 

BBP. Už téměř třicet let si kráčí svou cestou a je dost patrné, že na tom ani v budoucnu 
nehodlá nic měnit. Ještě nebyl postaven hostinec „Konec iluzí“, ani vyroben jukebox, 	
z něhož by se právě v něm na přání sypaly „veselé“ písně podzemního orchestru. Ško-
da. Nezbývá tedy, než přijít tančit na jejich smrtící rytmy a melodie právě sem!

A o skvělý závěr večera už se postarali legendární punkoví intelektuálové z Teplic, 
kapela FPB (Fourth Price Band – Čtvrtá Cenová Skupina). Tedy pro upřesnění - neméně 
legendární UŽ JSME DOMA, kteří vzkřísili její punkové evergreeny. 

Text a foto: dr. Otto Sepl (kráceno)

Prosecký podzim
Také letošní Prosecký podzim, který se 

uskutečnil v Parku Přátelství 16. září, se 
velmi vydařil. Děti nadchla obří skluzavka  
podobě zlaté rybky i obří pirátská loď, bavi-
ly se při soutěžích a hrách, pohádkovém 

minimuzikálu 
a dětské dis-
kotéce.  

Večerní pro-
gram zajistil 
Sbor a orches-
tr Sv. Cecílie 
Praha v čele 
se sbormist-
rem a dirigen-
tem Tomášem 
Čechalem a Pražské dechové kvinteto.   Zazněly díla Char-
lese Gounoda: Petite Symphonie pro dechovou harmonii, 
Wolfganga Amadea Mozarta: Te Deum a George Friedri-
cha Händela: Vodní hudba, Alleluja z oratoria Mesiáš. 

Festival hudby pod širým nebem ukončil ve 20.30 hodin 
ohňostroj.

ZRNÍ

The RITCHIE SUCCESS

Sbor a orchestr sv. Cecílie Praha
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Na táboře u skautů z Vysočan 
V prvních dvou prázdninových týdnech se na louce u Červené Řečice na Pelhřimovsku 

sešlo pětadvacet kluků a holek od šesti do třinácti let. 
Sami si postavili podsadové 

stany, sami pomáhali v kuchy-
ni s přípravou jídla, sami drželi 
noční hlídky. V dlouhodobé hře 
se jako rytíři a hradní dámy 
vydali na cestu za svatým grá-
lem, na které je čekala řada 
úkolů od luštění šifer přes závo-
dy loděk a sbírání symbolických 
mincí po napínavou závěreč-
nou dražbu. Vedle zábavy, her 	
a večerních ohňů nechyběly ani 
výtvarné práce: pletení košíků 
a barvení šátků ke hrám. Tolik 
krátce o letošním táboře vyso-
čanských skautů.

Pokud hledáte pro své dítě 
vrstevnickou partu, kde získá 
zážitky z reálného světa – ne 
jen z toho virtuálního – skaut-
ský oddíl je dobrá volba. Skau-
ting totiž není jen volnočaso-
vý kroužek, ale především výchovné hnutí. Díky tomu, že po celém světě sdružuje 	
40 milionů mladých lidí (v Česku 40 tisíc), je největším hnutím pro mládež vůbec. 
Skauty byla řada známých osobností: prezident Václav Havel, astrofyzik Jiří Grygar, 
vědkyně Helena Illnerová nebo herečka Eva Holubová. Také oni našli ve skautských 
oddílech to, co v nich nacházejí děti dnes – dobré přátele, rozvoj tvořivosti i schopnost 
spolupráce. 

Strašidla, haló ven …aneb s lampionem za Golemem
Sraz pohádkových bytostí 	

s lampiony se uskutečnil 2. lis-
topadu v 17.00 hod. v parku 
Václavka na Střížkově. Okolo 
18 hod. (po setmění) vyrazil 
průvod za svitu loučí a lampio-
nů do proseckých skal. 

Kdo 2. listopadu nepřišel na 
Střížkov na sraz pohádkových 
bytostí, nemůže uvěřit, kolik 
strašidel na devítce žije.V dlou-
hatánském průvodus rozsvíce-
nými lampionya za svitu loučí 
se příšerky vypravily do Pro-
seckých skal za Golemem. 

Akci uspořádal Spolek za ve-
selejší Střížkov za podpory MČ 
Praha 9.

Jak se na Proseku uspávali ježci
V době, kdy se příroda ukládá ke spánku, uspořádal Odbor školství a evropských 

fondů Městské části Praha 9 ve čtvrtek 8. listopadu 2012 druhý ročník barvité akce 	
pro malé děti „Lampionový průvod, aneb uspávání ježků“. 

Dětem zazpívali mladí zpěváčci ze Základní umělecké školy Učňovská v Praze 9 	
a divadélko zahrály děti ze Základní umělecké školy na Proseku. Příjemnou podzimní 

Když mají skauti nástup...
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atmosféru doladila vůně skořice z trdelníků a hudba Šípa a Uhlíře. V ježkovišti jsme 
společně uspali stovky nápaditě vyrobených ježečků.

Akci sponzorovala společnost Kolektory Praha, a. s., a mediálně projekt podpořila 
společnost Brand New, s. r. o.

Vánoční setkání v bojových podmínkách
V předvánočním období se již tradičně obrací naše ZO Svazu postižených civilizač-

ními chorobami na vedení ZUŠ Prosek se žádostí o zajištění kulturního programu 	
na setkání našich členů. Také letos nám vyšel její ředitel Roman Holk vstříc. Ale nebylo 
to jednoduché.

V pondělním odpoledni se scházeli senioři před svým klubem v Harrachovské a byli 
překvapeni nezvyklým ruchem v budově. Parta řemeslníků rekonstruovala sociální 
zařízení. Co dělat? Odvolat vystoupení? Ale divte se, vše dobře dopadlo. V bojových 
podmínkách se vystoupení žáků uskutečnilo a všechny problémy se podařilo vyřešit. 
Učitelé, žáci i maminky doprovázející své ratolesti pochopili svízelnou situaci a naši čle-
nové ocenili jejich snahu – připravit nám radostné předvánoční odpoledne. Náš odpo-
lední program respektovali i stavební dělníci a po dobu vystoupení žáků se se svými 
vrtačkami přesunuli na jiný úsek. 

Po skončení programu jsme odcházeli spokojeni, s radostným pocitem v duši, že 	
i dnes platí staré známé úsloví: když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří.

J. Ludvíček, ZO SPCCH Prosek

Letní scéna Harfa
Na střeše OC Harfa proběhla 

úspěšná první sezóna Letní scény 
Galerie Harfa. Pilířem byla před-
stavení Divadla Artur, kromě něj 
na střeše Galerie proběhlo i něko-
lik koncertů. Nezapomnělo se ani 
na děti.  Nedělní podvečery pat-
řily právě jim a hlavním aktérem 
bylo Divadlo pohádek. Pořada-
telé mysleli i na rozmary počasí: 
v případě nepříznivého počasí se 
představení přesouvala do Diva-
dla Gong, Sokolovská 191, Praha 
9 (200 m od Galerie Harfa). O pří-
padném přesunu se rozhodovalo 
v den konání akce v odpoledních 
hodinách a informace byla zveřej-
něna na www.letniscenaharfa.cz. 
Provozovatelem Letní scény Harfa 
je Fast Stars, s.r.o.

Divadlo Artur - Dívčí válka
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Sport

Box
S.A.C. Praga Praha: vítězství i prohry
Poctivá příprava každého závodníka S.A.C. Praga Praha se projevila v prosinci Libči-

cích, kde pro ně všechny čtyři boje v ringu skončily vítězně. 
Výsledky v ringu:
Honza Petráň – Brodský (Chodov): váha 64 kg
Vítězí Petráň vysoko na body.
Lukáš Sláma – Urbánek (Brandýs): váha 69 kg
Vítězí Sláma RSC ve druhém kole.
David Barukčič – Horák (Julia Tormy): váha 75 kg
Vítězí Barukčič na body.
Michal Lazar – Hierman (Libčice): váha +91 kg
Vítězí Lazar RSC ve druhém kole.

Poslední mistrák 10. prosin-
ce v Trutnově se však boxerům 
S.A.C. Praga nepovedl. Do bojů 
nastoupili tři a všichni prohráli. 
Sláma prohrál ve 3. kole RSC, 
Jordán ve 3. kole RSC a Baruk-
čič na body.

Honza Petráň
Startoval 10. a 11. prosince 

na turnaji v Německu. Ve váze 
do 64 kg dosáhl cenného spor-
tovního úspěchu. V Německu 
se lehce nevyhrává, ale Jen-
da všem ukázal, jak se boxuje 
na Pragovce a odvezl si domů 
skalp dvou soupeřů a první 
místo v celém turnaji. 

Úspěchy thai-boxerů z Balabenky
Oddíl KTSO Praha J. V. sídlí od září roku 2010 na Náměstí Na Balabence v nově zre-

konstruované tělocvičně (dříve to bývala kotelna a výměníková stanice) a jeho členové 
se mohou pochlubit tituly jako mistři ČR nebo mistři Evropy. 

KTSO Praha J. V., oddíl thajského boxu a kick boxu registrovaný v asociaci WKA, 
založil v roce 1994 Honza Vávra. Jeho členové postupně působili v Haštalské ulici, 	
na Jižním městě, až před rokem a půl zakotvili Na Balabence, kde mají zázemí, které 
se svým vybavením může měřit s evropskou konkurencí. Dlužno dodat, že KTSO není 
jen škola muay thai, ale také škola klasického boxu pod vedením Filipa Miňovského.

V loňském roce na Balabenku putovaly dva tituly mistrů ČR a jeden titul mistra Evro-
py. Mistry ČR v kategorii 76 kg se stal Martin Podlucký a v kategorii 71 kg Martin Gaňo. 
Filip Sýkora zvítězil v listopadu loňského roku na mezinárodním turnaji Souboj Titánů 
v kategorii 86 kg a v prosinci vybojoval titul Mistr Evropy ve váze 84 kg.

Juniorská boxerská liga zahájena
Druhá polovina juniorské ligy v boxu byla zahájena 28. ledna. V ringu bojovalo cel-

kem 52 dvojic a boje se protáhly do večerních hodin. V celém tom kolotoči nastoupili 	
i tři závodníci S.A.C. Praga Praha a výsledek?

Lukáš Sláma - Urbánek (Brandýs): váha do 69 kg
Oba závodníci se dobře znají, bojovali spolu již potřetí. Dvakrát vyhrál Sláma, ale 

tentokrát náš závodník nestačil. Po celá tři kola to byl tvrdý boj, ale Lukáš nevyužíval 
své vysoké postavy a tlačil se k tělu, kde byl soupeř lepší. Vítězí Urbánek na body.

Účastníci  ligového utkání S.A.C. Praga v Libčicích. 
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Lukáš Radič – Chval (Brandýs): váha do 64 kg
Domácí borec získal titul mistra republiky, patří mezi reprezentanty a účastníky. Ale 

mezi provazy to byl boj, který všechny tituly smazal. Radič bojoval jako lev, ale soupeř 
byl chytřejší a hlavně rychlejší. Lukáš 
nestačil organizovat svou obranu. 
Vítězí Chval na body.

Michal Lazar – Opatrný (Brandýs): 
váha supertěžká

Toto bylo třetí utkání našeho závod-
níka a doposud neprohrál. Jeho sou-
peř byl z domácí líhně, a tak si dost 
věřil. Ale po celá tři kola náš závodník 
uplatňoval výhodu vysoké postavy, 
boje na vzdálenost a ve třetím kole 
to potvrdil tvrdým úderem na bra-
du a soupeř byl počítán. Vítězí Lazar 	
na body.

Do dalšího kola soutěže zařadíme do 
mužstva nové chlapce. Vedení oddílu 
má radost z výkonů Michala Lazara 
(tři utkání – tři vítězství). Zdá se, že 
v našem oddíle vyrůstá nový repre-
zentant.

Nekonečný příběh
Gong se 26. května změnil v boxerský ring
Vzhledem k neuvěřitelnému počtu startujících závodníků  (130) byl Pohár starosty 

MČ Praha 9 hodnocen nestandardně. Obvykle totiž končí boje mezi juniory mezi 16 až 
17 hodinou, tentokrát skončily v 19.30. Po dohodě s reprezentačním trenérem došlo 
nakonec k hodnocení jen v kategorii kadetů. Cenu starosty, pro své nesporné kvality, 
vždy bojovné nasazení i dlouhodobě vzorný přístup k tréninkům získal borec SAC Praga 
– Lukáš Sláma. Věřím, že to pro něj bude velkou motivací.

Do ringu musela dříve vstoupit i dvojice velmi atraktivní, a to ve váze supertěžké. 
(Tato váhová kategorie běžně nastupuje jako posled-
ní, jak se ukázalo - tentokrát by to bylo ve 22.30). 	
V tomto duelu šlo o Cenu Rudy Obida, kterou nasa-
zuje domácí klub vždy v kategorii některého ze svých 
úspěšných boxerů. Může se to zdát výhodou, ale ješ-
tě nikdy domácí borec cenu nezískal. Tentokrát to 
ale vyšlo. Domácí Michal Lazar zvítězil, ale nebyla to 
procházka růžovou zahradou, v souboji obrů nako-
nec zvítězila větší zkušenost. Růžička z klubu Pražský 
Rohovník byl Michalovi minimálně důstojným soupe-
řem. Bojoval chytře i statečně a jsem přesvědčen, že 
o tomto borci ještě uslyšíme.

Nekonečný příběh mezi provazy, který začal pří-
chodem organizátorů z domácího klubu v 7.30 přes 
nástup borců, vážení a lékařské prohlídky od 8.30 
ráno, skončil posledním utkáním ve 22.30 večer. 	
A to i přesto, že kola v seniorské kategorii byla zkra-
cována o jednu minutu.

V ringu se v různých věkových i váhových katego-
riích (včetně žen) objevilo 63 dvojic, tedy 126 borců 	
v převážně pohledných a vyrovnaných duelech.

Z domácího klubu boxovalo 15 borců, z čehož jich 	
7 vyhrálo a 8 prohrálo. Je třeba vyzdvihnout neuvěři-
telný výkon Lukáše Radiče, který porazil letošního mis-
tra republiky Pazderu. Velká škoda, že Lukáš už nebo-
xuje mezi juniory, cenu starosty by si určitě zasloužil. 
Neméně bojovný výkon předvedl jeho bratr Fred a Jan 
Petráň. Za vítězství v ringu je třeba pochválit i Kolju 
Bondaruka, Jirku Třešňáka a Láďu Čandu.

Michal Lazar s trenérem Obidem

Lukáš Radič
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Je ale třeba zdůraznit, že v tomto organizačně, ekonomicky, a především časově 

náročném utkání byl vítězem každý - borci a trenéři, organizátoři, rozhodčí, stále vlíd-
ný personál divadla. Ostatně smlouvu na pronájem divadla jsme opravdu radikálně 
přetáhli a domů jsme odcházeli už v novém dni. 

Miroslav Fajfrlík, předseda S.A.C. - kráceno

Fotbal
Praga touží po dalším postupu
Deset let nebyli sto prokousat se z II. třídy, v metropoli druhé nejnižší fotbalové 

soutěži, alespoň o stupínek výš. Až loni se to repre-
zentantům slavné historické značky podařilo. SK Praga 
Vysočany si však vede velmi zdatně také v I. B třídě 	
a má velkou naději na další postup.

Fotbalový oddíl má celkem osm týmů včetně školičky 
a od roku 2003 se jeho fotbalisté prohánějí na krásné 
travičce namísto škváry, která tu byla dlouhá deseti-
letí. Možnosti malého klubu jsou sice omezené, chuť 
pracovat pro Pragu a stále něco vylepšovat ale zdejším 
nadšencům nechybí. A to je to nejpodstatnější.

„V plánu je výstavba polyfunkční budovy, kde najdou 
zázemí jak fotbalisté, tak i celá tělovýchovná jednota,“ 
prozrazuje Končický. I díky němu, fotbalovému výboru 
a všem trenérům a vedoucích jednotlivých mužstev 

má oddíl velmi dobré vztahy nejenom s nejbližšími kluby – Bohemians Praha, Meteo-
rem VIII a Třeboradicemi, tedy těmi z vyšších soutěží.

Jméno či název Praga proslavily samozřejmě především automobily a továrna na jejich 
výrobu ve Vysočanech. Na sportovním poli to pak byli a jsou ragbisté, ti se ale objevili až v 
roce 1944. Fabrika na automobily stála od roku 1908 a fotbalisté zahájili svoji činnost zhruba 	
o rok později, to ale ještě neby-
lo pod stejnojmenným názvem 
– původně se totiž jmenoval 
klub SK Vysočany. A jiné bylo 
i původní hřiště, nacházelo se 
pod vysočanským nádražím. 
Od roku 1913 (s výjimkou 	
I. světové války) je však půso-
bištěm to současné v tzv. Sta-
rých Vysočanech.

Klub, který symbolizuje modrá 
hvězda na bílém pozadí, nikdy 
nepůsobil v profesionální sféře 
našeho fotbalu, tedy v první či 
druhé lize. Přesto z něj vyšlo 
několik hráčů, kteří to dotáhli 
docela daleko. Například dese-
tinásobný reprezentant Petr 
Gabriel si zahrál na ME 2000 	
v Nizozemsku a Bel-
gii, v klubovém fotbale pak oblékal dresy Sparty či Viktorie Žižkov a zahrál 
si i v bundeslize. Jako rozhodčí či funkcionáři se zase uplatnili Ivan Grégr 	
a Josef Zvonič, ten se ale předtím prosadil i jako hráč, nastupoval v lize za Slavii. 	
Za Pragu hrál až později. V Bohemians, ještě v době, kdy tam začínal Antonín Panenka, 
pro změnu hrával Jiří Kříž.

Vysočany by si nepochybně zasloužily, aby měly svého fotbalového reprezentan-
ta minimálně v I. A třídě. Kdo ví, třeba se Praga dokáže zanedlouho probojovat 	
až do nejvyšší městské soutěže, tedy přeboru. Tam, kam podle svého předsedy i tre-
nérů historicky patří.

Zelenobílí ladili formu v zemi půlměsíce
Historicky první soustředění v teplých krajích absolvovali letos v únoru fotbalisté 

Bohemians Praha. Zatímco v Čechách byla v té době třeskutá zima, zelenobílí trénovali 

Hráči SK Praga Vysočany postoupili do I. B třídy
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a také odehráli čtyři zápasy na 
jihu Turecka, aby se co nejlé-
pe připravili na rozhodující boje 	
v letošním ročníku II. ligy.

Tým ze Střížkova rozbil svůj 
přechodný stan ve městě 
Kemer, kde strávili jedenáct 
dní. Další dva dny padly na pře-
sun, autokarem do Vídně a až 
odtamtud letecky do Antalye. 
Obdobně pak zpět do Prahy.

„Nejenže se nám podařilo 
naplnit předem stanovený pro-
gram, vyšlo nám také báječ-
ně počasí. Zatímco v Čechách 
byly v té době silné mrazy, my 
jsme měli většinu dní sluneč-
ných, navíc ani jednou nezapr-
šelo. Teploty se pohybovaly okolo dvaceti stupňů, občas vyšplhaly až k pětadvace-
ti,“ pochvaloval si šéf klubu Karel Kapr. Jeho výprava měla celkem 36 členů, z toho 	
25 hráčů.

Zcela spolehliví Turci
V zemi půlměsíce odehrál tým trenéra Františka Baráta čtyři zápasy. „Soupeře 	

z Ukrajiny a Rumunska jsme porazili, s Makedonci a Bulhary jsme prohráli. Všichni pro-
tivníci měli slušnou úroveň. Nezvládli jsme jen utkání s bulharským Botevem Plovdiv, 
v němž jsme podlehli 0:4. Šlo o třetí utkání ve čtyřech dnech a někteří naši hráči už 
toho měli dost,“ shrnul Barát.

Organizaci cesty i pobytu zajišťovala turecká agentura Fanatic Tour, jež ročně vozí do 
oblasti Antalye ke stovce mužstev. „Zpočátku jsme měli obavy, co nás čeká, ale Turci 
byli zcela spolehliví. Starali se o nás úžasně. Vrátili jsme se domů opravdu spokojeni 	
a budou-li finance, zopakujeme to i za rok,“ předsevzal si Kapr.

Teplotní rozdíl? Čtyřicet stupňů!
Pokud nastaly nějaké komplikace, tak vinou obrovského čtyřicetistupňového teplot-

ního rozdílu. Aklimatizace z minus dvaceti do plus dvaceti opravdu nebyla snadná. 
Smolařem výpravy byl kapitán mužstva Pavel Drsek, jenž se druhý den po příletu 

zranil. „Trenér Barát nám řekl, 
že nevezme s sebou nikoho jen 
na výlet, ale já jsem tam jen 
na výletě byl. Hned první den 
na tréninku jsem si totiž natrhl 
lýtkový sval. Přitom podmínky 
na přípravu tam byly ideální,“ 
sdělil Drsek.

„Zatímco u nás mrzlo, až praš-
tělo, my jsme v Turecku chodili 
i trénovali v tričku a kraťasech,“ 
usmíval se další velezkušený 
borec Pavel Macháček, služeb-
ně nejstarší hráč týmu.

Cesta za teplem předčila 
očekávání

„Vzhledem k tomu, jaké tady 
byly mrazy, bylo tohle soustře-
dění výborným nápadem. Očekávání, která jsme do něj vkládali, nejenže splnila, ale 
ještě předčila. Výborné počasí, skvělé podmínky pro trénink, regenerační linka i dobrá 
strava – nebylo na co si stěžovat. Navíc kluci byli disciplinovaní, nemuseli jsme řešit 
žádný exces,“ ocenil trenér Barát.

Cílem ve II. lize je uhájit postupové pozici
„Byli jsme v teple a na kvalitních terénech, o což také šlo. K tomu vynikající zázemí 

včetně regenerace. Co se týče herní stránky, na jarní část sezony jsme se dobře při-
pravili. Věřím, že se udržíme na postupových příčkách tabulky,“ vyjádřil přesvědčení 
jeden z Barátových asistentů Miloš Sazima.

Fotbalisté Bohemians Praha na vlastním hřišti

Fotbalisté Bohemians Praha trénují v Turecku
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 „Žádné zásadní přestupy jsme přes zimu nerealizovali. Jednak na to nejsme finanč-

ně připraveni, jednak k tomu ani není důvod. Kádr je dostatečně široký a základ-
ní sestava je docela silná,“ dodal Kapr. „Pokusíme se na jaře o co nejlepší umístění 	
a zůstaneme-li alespoň druzí, v červnu se pak můžeme rozhodnout, zda postup 	
do první ligy akceptujeme či ne.“

FK Meteor a ZŠ Na Balabence otvírají i v příštím 
roce fotbalovou sportovní třídu

Jako každým rokem se otvírá možnost současným 
žákům 5. tříd přihlásit se do sportovní třídy (lze dopl-
nit i stávající 6., 7., 8. třídu). Tyto třídy fungují již 
od roku 1985, kdy je měla pod patronací AC Sparta. 
Od školního roku 2003/2004 spolupracuje se školou 
FK Meteor Praha VIII, který třídy zaštiťuje a zajišťuje 
jejich odborné vedení (šéftrenér SpSm). 

Školu navštěvovala mimo jiné také největší osob-
nost současné ligy Pavel Horváth, nebo bývalý hráč FC 
Liverpool Patrik Berger. Jako každý rok jsme položili 
vedoucímu SpSm Vítu Caudrovi několik otázek.

Jaké novinky z vaší školy můžete budoucím  
a současným žákům nabídnout?

V letošním roce jsme rozšířili všestrannou pohybo-
vou přípravu o zimní sporty. Pravidelně využíváme v rámci výuky kluziště v obchodním 
centru Harfa, které máme kousek od naší školy. Učíme se základům bruslení a samo-
zřejmě nechybí ani hokejové zápasy. Dále nabízíme žákům lyžařský výcvikový kurz 
a mj. také jednodenní lyžařské zájezdy do lyžařského střediska Herlíkovice, kam se 
pravidelně vypravují skibusy z Černého mostu. V příštím roce také plánujeme výuku 
běžeckého lyžování, které nabízí nově vytvořený skipark ve Velké Chuchli. 

Co se změnilo od loňska ve vaší škole?
V loňském roce byly kompletně revitalizovány obě tělocvičny. Dokoupeny byly potřeb-

né sportovní pomůcky pro výuku (míče, švihadla aj.). Vedení školy se neustále snaží 
za přispění městské části zlepšovat podmínky pro výuku žáků v naší škole. Co se týká 
venkovního vybavení, tak v loňském roce bylo kompletně zrekonstruováno venkovní 
hřiště, kde se nyní nachází umělá tráva třetí generace.

Účastní se žáci nějakých soutěží?
Pravidelně se účastníme akcí pořádaných Městskou částí Praha 9 (sportovní hry). 

Novinkou je účast na školní futsalové lize (ŠFL 7, ŠFL 9), kterou pořádá Fotbalová 
asociace. Zde jsme postoupili do divizního finále, kde se střetneme s obhájci vítězství 
se ZŠ Březové Hory, kterou navštěvují hráči klubu 1. FK Příbram. Dále nás čeká turnaj 	
v minikopané (POPRASK) a rádi bychom se zúčastnili i beachfotbalového turnaje, který 
se koná v květnu a červnu. Přihlásili jsme se také na florbalový turnaj o Pohár ministra 
školství. Vymýšlíme soutěže i uvnitř naší školy v atletice, gymnastice apod.

Na co jsou hodiny tělesné výchovy zaměřeny?
Na všestranný pohybový rozvoj žáků se specializací na fotbal. Jedná se především 

o nácvik individuálních dovedností s míčem, obcházení soupeře, výběr místa, koordi-
nační cvičení, akrobacii. Samozřejmě v hodinách nechybí turnajové zápasy v různých 
početních hrách (1x1, 2x2, 3x3). V rámci tělesné výchovy žáci plní určité testy v jed-
notlivých sportovních disciplínách. Příkladem je atletický čtyřboj, kde jsou žáci bodo-
váni podle klasického atletického desetiboje.

Mohou vaši sportovní třídu navštěvovat i fotbalisté z jiných oddílů?
Samozřejmě. Máme tu kluky z několika spolupracujících klubů (např. Bohemians Pra-

ha, Praga) a samozřejmě z domácího Meteoru. ST je určena pro všechny kluky a holky, 
kteří mají rádi fotbal a navštěvují klub, kde se pravidelně připravují. 

Nepřijdou žáci během hodin sportovní přípravy o některé důležité předměty?
Ne. Pro jednotlivé třídy jsou dané počty hodin, které samozřejmě nesmíme překro-

čit. Žáci sportovní třídy mají rozšířenou výuku většinou v rámci volitelných předmětů, 
popřípadě místo některých výchov, tak jak to umožňuje náš školní vzdělávací program. 
Zde bych ještě podotkl, že škola disponuje zkušenými pedagogickými pracovníky, kteří 
mají s výukou žáků sportovní třídy dlouholeté zkušenosti. S
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SK Praga Vysočany pod křídly UEFA
O posledním květnovém víkendu si starší žáci SK Praga Vysočany opět po dvou letech 

vyzkoušeli srovnání se zahraniční konkurencí a zúčastnili se mezinárodního fotbalové-
ho turnaje v Drážďanech. Ten se hrál pod patronací UEFA a byl zapojen do celoevrop-
ského projektu, který umožňuje, aby si své síly změřily týmy, které nejsou součástí 
domácích středisek vrcholového sportu.

 V drážďanském sportovním centru na břehu Labe se sešlo téměř 50 týmů z domácí-
ho Německa, Polska, Česka a Dánska, které svedly souboje o vítězství v pěti věkových 
kategoriích. 

Za mimořádně horkého počasí se souběžně na několika hřištích začala jednotlivá 
družstva prokousávat sobotním pavoukem soutěže, aby večer bylo jasné, kdo postupuje 
do finálové fáze a kdo bude hrát tzv. Challenge Cup. Pragovákům po několika vyrovna-
ných soubojích uniklo play off v pokutovém rozstřelu a tak v neděli došlo na pohár útě-
chy. V něm si poradily s „rotátory“ z německého Langenbachu a účastníkem severomo-
ravského krajského přeboru Spartakem Jablunkov. A jak se říká, konec dobrý – všechno 
dobré. Domů se vraceli s medailemi a pocitem, že rozhodně ostudu neudělali. 

Na závěr zhodnotil kladně účast i vedoucí týmu Jan Mašek, který si ale i trochu 
posteskl: „Pryč už je německá důkladnost a preciznost, zmatky ohledně ubytování 	
a stravování první den nebyly příjemné. Ostatně hlavní pořadatel se jmenoval Vin-
cenzo Panetta a vnášel do organizace turnaje hodně jižních improvizačních prvků. Ale 
jinak jsme rádi, že jsme Dresden Elbtal Cup absolvovali. Pro kluky je to další nejen fot-
balová, ale i životní zkušenost. Trenér mužstva Stanislav Votoček se přidal i s hodno-
cením sportovní stránky: „Takových kontaktů bychom potřebovali více. Kluci se utkali 
s jiným mančafty, než na které jsou zvyklí. Narazili na jinou organizaci hry a uvědomili 
si, co znamemá disciplinovanost ve vypjatých momentech. Přeji našim následovníkům 	
na Pragovce, aby se i jim podařilo zahrát si takový turnaj. Je to moc poučné.“ (frč)

    Na hřišti v Hrdlořezech se bojovalo O pohár 
Městské části Praha 9

TJ Spartak Hrdlořezy ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 uspořádal 23. června 	
v areálu Na Břežance v Hrdlořezech už III. ročník turnaje O pohár Městské části Praha 9.

Turnaje se zúčastnilo celkem sedm týmů, za které nastoupilo 68 dětí (65 chlapců 	
a 3 děvčata). Na dvou hřištích bylo odehráno 21 utkání, ve kterých padlo 89 branek 
(průměr 4,24 branky na zápas), pouze jedno utkání skončilo bez branek. 

Všechny týmy obdržely za celkové umístění pamětní poháry, diplomy a tašky po okraj 
naplněné všemi možnými dobrotami, které děti milují a trenérům se z nich ježí vlasy. 
Všichni hráči a trenéři týmů na prvním až třetím místě byli navíc odměněni zlatými, 
stříbrnými a bronzovými medailemi. Individuálně ocenění (nejlepší střelec, brankař 	
a hráč) si na památku odnesli sošky.

Turnaj O pohár starosty Prahy 9
V rámci fotbalového turnajového dopoledne 24. června na Pragovce se uskutečnily 

dva turnaje - O pohár starosty Prahy 9 a turnaj Praga Cup. Na trávníku mohli divá-
ci povzbuzovat celkem 96 dětí 	
ve věku 7 až 12 let. 

Turnaj O pohár starosty Pra-
hy 9 byl určen pro kategorii 
starší přípravka. A které týmy 
bylynejúspěšnější?

1. FK Bohemians Praha 
2. TJ Březiněves 
3. SK Praga Vysočany 
4. Spartak Kbely 
V turnaji Praga Cup změřily 

síly mladší přípravky. A výsle-
dek?

1. SK Praga Vysočany 
2. FK Bohemians Praha 
3. TJ Březiněves 
4. Spartak Kbely Starší přípravka SK Praga Vysočany

S
P

O
R

T



���

Florbal
Florbalová Sparta otevírá své brány na Podviném 

Mlýně
Od nové sezony 2012/2013 přesídlil kompletně celý florbalový klub AC Sparta Praha 

– florbal do haly na Podvinném Mlýně v Kovanecké ulici. Již delší dobu zde své utkání 
hraje extraligová Sparta, nyní florbalové kluby v zemi a primárně sází na odchovance 	
a zejména na výchovu mládeže. 

Nově vybudovaná klubová 
koncepce vytváří prostor pro 
výchovu sportovců a florbalo-
vých nadšenců i pro mládež, 
která se chce florbalem pouze 
bavit. Tým vyškolených trené-
rů, z nichž někteří mají hráč-
ské zkušenosti z florbalové 
extraligy, buduje vhodné pro-
středí pro sportovní a charakte-
rový rozvoj mladých sportovců. 
Sport by měl patřit do života 
každého z nás již od nejmlad-
šího věku, proto pracujeme 	
s hráči těchto kategorií: florba-
lová přípravka (2004 a mladší), 
elévové (2003, 2002), mladší 
žáci (2001, 2000), starší žáci 
(1999, 1998), dorost (1997 	
a 1996) a junioři (1995, 1994). Ve všech kategoriích máme více týmů, obvykle tzv. 
áčko i béčko. Naši florbalisté se účastní oficiálních soutěží pod hlavičkou České florba-
lové unie, spousty dalších turnajů v ČR i zahraničí. Samozřejmostí je letní florbalové 
soustředění, florbalové kempy a mnoho dalšího. 

Pro naše členy nabízíme širokou škálu benefitů, například možnost pořádat extraligo-
vé zápasy a turnaje za finanční odměnu či slevy na vybavení, po zaplacení příspěvků 
výrazná sleva na florbalovou hůl či speciální florbalovou obuv atd. 

Firmy se utkaly ve florbalu na podporu vozíčkářů 
Již devátý ročník tradiční florbalové Benefice firem se konal ve sportovní hale Arena 

Sparta Podvinný Mlýn ve Vysočanech 13. října. Tato akce měla za cíl podpořit činnost 
Sportovního klubu vozíčkářů Praha (SKV Praha). Záštitu nad akcí převzal starosta 
městské části Praha 9 Jan Jarolím. Patronem turnaje byl kapitán české florbalové 
reprezentace Milan Fridrich. Sportovce přišla podpořit i poslankyně Lenka Kohoutová, 
či herec Martin Stránský, patron Sportovního klubu vozíčkářů Praha.

Cílem Benefičního turnaje byla jak finanční 
podpora činnosti Sportovního klubu vozíč-
kářů Praha, tak i přiblížení sportu handica-
povaných veřejnosti. Čistý výtěžek turnaje 
činil téměř 52 tisíc Kč. Vítězem letošního 
florbalového klání se stal Seznam.cz. Firmy 
absolvovaly i doplňkový závod všestrannos-
ti, kde nejen závodily na vozíku či v orien-
tačním běhu, ale dokonce i kreslily. V této 
soutěži zvítězili zástupci společnosti Sieza. 

Akce se těšila i zájmu veřejnosti. Návštěvníci si v rámci bohatého doprovodného pro-
gramu mohli vyzkoušet jízdu na kole pro vozíčkáře - handbike, seznámili se s dalšími 
speciálními pomůckami pro sport handicapovaných a dokonce si mohli i zazávodit ve 
slalomu na vozíku, a to jak v hale, tak i na venkovním atletickém oválu. Toho využívaly 
především děti, pro které byla ve spolupráci s Kulturním a mateřským centrem Knoflík 
připravena zábava ve formě malování a tvoření ve výtvarných dílničkách. Občanské 
sdružení Pravý Hradec dodalo trampolínu, zatančila děvčata ze skupiny Wild Cheerlea-
ders a úřadující mistryně světa - dívčí taneční formace Mystique z taneční školy Silueta 
Praha. 

Juniorský tým AC Sparta Praha
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Judo
Mistrovství Evropy v judo na Spartě
Mistrovství Evropy v judo do 23 let se uskutečnilo 16. - 18. listopadu v Aréně Sparty 

v hale Podvinný Mlýn. 
Po Mistrovství Evropy seniorů v roce 1991 a Mis-

trovství Evropy juniorů v roce 2007 hostila Praha 
potřetí takto významnou soutěž v judu. Šampioná-
tu se zúčastnilo 400 závodníků za všech evropských 
zemí, především pak nastupující generace evropských 
talentů, potencionálních medailistů na LOH 2016. 

V pátek 16. listopadu byly na pořadu soutěže žen 	
v hmotnostních kategoriích do 48, 52 a 57 kg a mužů 
v kategoriích do 60 a 66 kg. Soutěže se rozběhly 	
v 10 hodin, finálový blok je naplánován na 15.30.

V sobotu 17. listopadu - soutěž žen v kategoriích 
do 63 a 70 kg, muži soutěžili v kategoriích do 73 
a 81 kg. Soutěže začaly v 10.00, v 15.00 proběhlo 
slavnostní zahájení turnaje a v 15.30 byl naplánován 
finálový blok.

V neděli 18. listopadu - soutěž mužů v kategoriích 
do 90, 100 a nad 100 kg, ženy soutěžily v kategorii 
do 78 a nad 78 kg. Rovněž v neděli byly zahájeny  
vyřazovací boje v 10.00, v 15.20 se konal slavnostní 
zakončení soutěže. Od 15.30 proběhl poslední finá-
lový blok.

Největší Českou nadějí byl v kategorii do 100 kg 
Lukáš Krpálek, sedmý z londýnské olympiády a bron-
zový z Mistrovství světa 2011, pro kterého byl tento 
turnaj poslední možností vybojovat Evropský titul do 23 let. V letošním únoru zvítězil 	
v Praze na turnaji světového poháru, v červnu přidal v Praze i prvenství v turnaji 
Evropského poháru. 

Karate
Karate pro naše školáky
Již několik let působí v Praze 9 jeden z největších a nejúspěšnějších KARATE klubů 	

v České republice. Stejně jako v minulých letech pořádá během celého měsíce září 
nábor nových členů.

Sportovní klub KAMIWAZA 
KARATE tradičně nabízí dět-
ské volnočasové aktivity pro 
mladší i starší školáky, kteří 
se chtějí naučit bojové umění 
karate. Specifickým prvkem, 
který nabízí prosecký klub SK 
KAMIWAZA KARATE je propoje-
ní tradičního japonského umění 
s moderní výukou řady pohy-
bových činností.  Navíc mají 
naši malí občané možnost si 
vyzkoušet tréninky, které jsou 
připravovány metodiky evrop-
ského významu. 

Závodníci klubu v minulých 
letech úspěšně reprezentovali 
naši městskou část na repub-
likových i mezinárodních závo-
dech, včetně Mistrovství Evropy 
či Mistrovství světa. Na prosecké ZŠ Novoborská, bylo díky karatistům možné spatřit 
medaile ze všech těchto velkých závodů. 

Lukáš Krpálek

Skupina KARATE START
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Ragby
Obavy ragbistů ze snížení počtu týmů extraligy 
Hodně ostrá diskuse probíhá a ještě se očekává mezi českými ragbisty na téma 

snížení počtu extraligových týmů z osmi na šest. Týká se to i ragbistů z Prahy 9 Sparty 
a Pragy. 

Návrh, který byl před rokem schválený na valné hromadě, se nyní, kdy už by měl pla-
tit, nelíbí většině trenérů a rovněž představitelům klubů, kteří tvrdí, že zúžená extraliga 
povede k propadu ragby na venkově a zejména na Moravě.

Pohled na aktuální tabulku naznačuje, že kdyby nejvyšší soutěž skončila v pořadí, 	
v jakém celky přetrvávají zimu, tak by spadly do první ligy celky Dragonu Brno a Vyš-
kova a jedinými mimopražskými týmy by byly pouze Říčany a Havířov.

Co na to trenéři Pragy a Sparty   
„Snížení počtu účastníků rozhodně nezlepší kvalitu současné soutěže. Její zápasy jsou 

velmi vyrovnané, a pokud vím, tak kluby s tím většinou rovněž nesouhlasí. Domnívám 
se, že zatím nikdo neprovedl odbornou analýzu současného systému, není proto důvod 
něco měnit. Navíc za posledních pět let se každoročně mění systém soutěží, aniž se 
provádí jejich vyhodnocení,“ má jasno Eduard Krützner mladší, který je trenérem áčka 
Pragy.

„Nelíbí se mi to, a to bez ohledu na jakém místě v tabulce je v současné době Spar-
ta, kterou trénuji. Je známo, že většina nejlepších hráčů působí v zahraničí a klubové 
týmy nemají zatím z vlastních zdrojů takové hráčské posily, aby je mohly využít pro 
týmy mužů. Proto se využívají hráči klubových týmů hrající nižší soutěže. Tito hráči 
pak na tréninky a zápasy dojíždějí z jiných měst a také hrají o víkendu třeba i dvě 
utkání. Jsme amatérský sport a podle toho to pak vypadá. Hráči nejsou připraveni, 
nemají čas na tréninky a to vše se odráží do úrovně soutěže. Myslím si, že zatím to 
není cesta ke zlepšení úrovně českého ragby. Spíše by mu to v současné době ublížilo,“ 
řekl svůj vlastní názor k této problematice kouč Sparty Praha Petr Michovský.

Zajímavý je i přehled soutěží v Evropě, který dokládá, že ligu s šesti týmy, pokud se 
projekt uskuteční, by mělo jen Česko. 

Vyhlášení ragbyové ankety roku 2011 - ovládli ji 
ragbisté z Prahy 9 

Za nejlepšího českého ragbistu roku 2011 považují trenéři a další ragbyoví odborníci 
Romana Šustera, který je odchovanec ragbyového klubu Pragy Praha. Ze stejného klu-
bu je i osobnost českých soutěží a nejlepší hráč sedmiček Pavel Syrový. 

Ragbisté znají své jedničky za uplynulý rok v kategoriích Ragbista roku, Nejlepší hráč 
v sedmičkovém ragby, Osobnost domácích soutěží, Ragbistka roku, Talent i Talentova-
ná ragbistka roku, Rozhodčí a Trenér roku a ještě Akce roku.

Kapitán české reprezentace a pilíř francouzského Aurilacu Roman Šuster (*1979) 
obhájil loňské prvenství v anketě Ragbista roku.

Na slavnostním večeru českého ragby byly vyhlášeny výsledky tradiční ankety, 	
ve které hlasovali odborníci sestavení z prezidentů klubů, sportovních ředitelů, neak-
tivních bývalých Ragbistů roku a novinářů. Anketa je vyhlašována od roku 1972.

Protože odchovanec Pragy Praha Roman Šuster pobýval v době předávání plaket 	
ve Francii, kde působí, převzala cenu Romanova maminka Jitka Šustrová.

„Titul je ve správných rukách. Roman pomohl české reprezentaci tím, že za ni hrál 
většinu utkání. Přijel, třebaže jeho klubový tým ve Francii hrál v tu dobu důležitá sou-
těžní utkání,“ poznamenal k volbě předseda České rugbyové unie Bruno Kudrna. 

Pavel Syrový z Pragy se stal držitelem hned dvou cen. Byl vyhlášený jako osobnost 
domácí soutěže a ještě se stal nejlepším hráčem v sedmičkovém ragby, ve kterém 
právě jeho tým Praga je českým mistrovským týmem za rok 2011. 

Trenérem roku byl vyhlášen poprvé v historii Antonín Brabec, trenér mistrovského 
týmu RC Říčany a reprezentace sedmiček. Zato Rozhodčím roku 2011 byl zvolený 
už pošesté v řadě Tomáš Tůma, který s Prahou 9 má už několik let společné místo 
bydliště. Poprvé se z titulu Ragbistky roku radovala hráčka Slavie Praha a reprezenta-
ce Kateřina Kulová. Kapitánka reprezentace a hráčka Sparty Klára Hladilová skončila 	
v této anketě třetí. 

Jenom talentovaní ragbista a ragbistka jsou mimopražští sportovci. Nejlepší dívkou 
se šišatým míčem byla zvolena havířovská ragbistka Nela Veselá. Talentovaným hrá-
čem ragby byl zvolen ragbista Dragonu Brno Aleš Stejskal.  S
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Za organizačně a sportovně nejpovedenější akci roku vybrali ragbisté turnaj veterá-

nů pořádaný v Říčanech, jehož se zúčastnily téměř dvě desítky celků ze sedmi zemí 
bojující o skutečnou uzenou dobrotu Staropražskou šunku. 

Pohár Prahy 9 převzali ragbisté Sparty Praha
O trofej Pohár Prahy 9 v ragby tradičně v extraligových utkáních bojují ragbisté 

Sparty Praha a Pragy, protože jejich hřiště sídlí právě v obvodu této městské části. Tak 
tomu bylo i v sobotu 12. května na hřišti Sparty u Rokytky v Podvinném Mlýně.

I toto ragbyové derby Sparta 
- Praga mělo tentokrát správ-
nou atmosféru. Bylo totiž na 
programu extraligového kola, 
které se v základní části hrálo 
jako poslední.  Dokonce moh-
lo být derby hodně zajíma-
vé s ohledem na účast v play 
off, protože ještě v den, kdy 
se hrálo, nebyl známý čtvrtý 
účastník semifinále závěrečné 
fáze ragbyové soutěže. Ve hře 
však mohly být týmy z Prahy 9 
pouze, kdyby Slavie v dopoled-
ním utkání porazila Tatru. To se 
však nestalo, a tak se odpoled-
ne u Rokytky hrálo jen o pořa-
dí na pátém a šestém místě 	
v tabulce. 

V Praze u Rokytky po známém výsledku Tatra - Slavia 28:0 už nešlo sice o postup 	
do play off, ale zase ve hře byl Pohár radnice Prahy 9. Sparta měla větší chuť vysočanské 
derby vyhrát, a to se ji také vydařilo. Praga stačila svému soupeři jen v první půli.

Domácí tým vedl už 14:0, ale do přestávky stačili borci Pragy snížit na rozdíl sedmi 
bodů. Druhý poločas měli sparťané ve své režii a rozhodli o výsledku. Navíc Sparta 
položila celkem pět pětek, zatímco Praga jen jedinou. Při chuti byl zejména útočník 
Sparty Irakli  Sulamanidze, který pronikl do brankoviště Pragy dokonce třikrát. 

„Měli jsme po špatném podzimu dobré jaro. Pětkrát jsme na jaře vyhráli, ale 	
na postup do play off to stejně nestačilo. Máme však na Spartě dva poháry za výhry 	
nad Pragou a předtím nad Slavií, a to nás těší,“ radoval se kouč vítězů Petr Michovský. 

RC Sparta Praha – RC Praga Praha 33:7 (14:7)
Pětky 5:1 
Rozhodčí: Bednařík – Oczadlý, Vítek
Body: Sulamanidze 15 (3P), Schneider 6 (3KP), Hruška 5, Okleštěk 5, Skall 2 -   Bac-

ka 5, Čížek 2.
Konečné pořadí základní části extraligy ragby:
1. RC Mountfield Říčany - 53 bodů, 2. RC Slavia Praha - 48 bodů, 3. RC RENTAL.CZ 

Havířov - 37 bodů, 4. RC Tatra Smíchov - 35 bodů, 5. RC Sparta Praha – 32 bodů, 
6. RC Praga Praha - 29 bodů, 7. RC Dragon Brno - 18 bodů, 8. JIMI RC Vyškov - 	
18 bodů. 

Ragbisté Pragy jsou mistry České republiky  
v sedmičkách 

Ragbistům Pragy se podařilo potřetí v řadě vybojovat mistrovský titul v ragby o sed-
mi hráčích, když ve finále porazili v domácím prostředí Spartu 24:19. 

Třikrát se spolu utkaly Sparta a Praga ve finále kvalifikačních turnajů a třikrát vyhrála 
Sparta. Počtvrté se oba týmy potkaly ve finálovém turnaji sedmičkového šampionátu. 
Tentokrát však vyhráli ragbisté pořadatelského finálového turnaje Pragy nad Spartou 
24:19.

„Utkání bylo hodné finále. Oba týmy byly vyrovnané a mohl vyhrát každý z nich,“ 
poznamenal k šampionátu místopředseda České rugbyové unie David Frydrych, z jehož 
rukou také převzal kapitán Pragy Petr Čížek Pohár pro vítěze.

Ragbisté RC Sparta Praha a RC Praga Praha - společné foto
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Ještě minutu před koncem byl 

stav finále 19:19 a nakonec při 
poslední akci se po vyhraném 
mlýně vydal neohroženě do bran- 	
koviště Sparty šestatřiceti-
letý hráč Pragy Pavel Syrový 	
a položil rozhodující pětku.

„Nechtělo se mi, aby se pro-
dlužovalo, to už by málokdo 
vydržel,“ přiznal po utkání 
úspěšný hráč mistrovského 
týmu Pavel Syrový.

„Vystřídali jsme během sed-
mičkového šampionátu a pěti 
turnajů celkem 19 hráčů. Jsem 
spokojený, neboť obhájit titul 
je těžší než jej vyhrát poprvé. 
Navíc Sparta byla hodně silná 
a výhra ve finále byla i otázkou 
štěstí. Vyhrát mohla stejně tak 
i Sparta, které nevyšly její šance,“ řekl po turnaji kouč mistrů Pragy Eduard Krützner 
mladší. 

Třetí Dragon Brno
O třetí místo se utkání prodlužovalo a v nastaveném čase vyhráli borci Dragonu Brno 

26:21 nad Tatrou Smíchov. Překvapivě dobře se dařilo ragbistům Přelouče, kteří v boji 
o páté místo zdolali Vyškov 27:19.

Mistrovství sedmiček se hrálo první červencový čtvrtek v Praze na hřišti Pragy ve Vyso-
čanech a po šesti hodinách a dvaceti utkáních bylo jasno. Praga je mistremv ragbyových 
sedmičkách pro rok 2012 stejně jako předtím byla už v roce 2011 a 2010. 

Zrcadlo výsledků
Finále: Praga - Sparta 24:19 (12:19)
O třetí místo: Dragon Brno - Tatra Smíchov 26:21 po prodloužení 
O páté místo: Přelouč - Vyškov 27:19
O sedmé místo: Olomouc - Havířov 30:0
  Pořadí
1. Praga, 2. Sparta, 3. Dragon Brno, 4. Tatra Smíchov, 5. Přelouč, 6. Vyškov, 7. Olo-

mouc, 6. Havířov.

Ragby - sport i pro ty nejmenší
Chlapci a dívky ve věku 6 až 15 let jsou vhodnými adepty pro naše ragbyové mlá-

dežnické kluby. 
V ragby jsou žákovská družstva rozčleněna do kategorií podle věku. Máme družstvo 

hráčů do 7 let, družstvo ve věku 8 až 9 let. Další kategorie jsou hráči do 11, do 13 	
a do 15 let.

Přijďte se nezávazně podívat se svými dětmi a sami se rozhodnete. Stačí trenky, triko 
a úplně jednoduché kopačky s plastovou nebo gumovou podrážku a samozřejmě chuť 
něco začít. Uvidíte, že ragby není jen sport, ale i životní styl. Jedna z legendárních škol 
v Anglii má krásné motto: „Ragby naučí ty příliš hodné se prát a ty příliš živé zase 
kázni.“

Naše oddíly žáků fungují celoročně. Podzim a jaro je plná sezona na hřišti, v zimě 
kombinujeme přípravu v tělocvičně s pohybem na umělé trávě venku, v létě probíhají 
letní kempy. Pořádáme i dětský den, na čarodějnice zase společně opékáme vuřty.  	
O ragbyové naděje se starají naši dlouholetí trenéři s pedagogickým vzděláním a tre-
nérskými kurzy.

Podvinný Mlýn hostil mladé ragbisty na ME U20
Praha a Říčany hostily začátkem září ragbisty do 20 let z osmi zemí, kteří zde hráli 

evropský šampionát ve hře se šišatým míčem. Mezi dějišti, kde se šampionát hrál, 
bylo i ragbyové hřiště na Podvinném Mlýně, kde sehrál semifinálové utkání také čes-
ký reprezentační tým. Tady se Češi první zářijovou středu probojovali po výhře 65:7 	
nad Maďarskem do finále.

Ragbisté Praga Praha
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„Tým hraje v pohodě a všichni žijí šampionátem. Kluci sice nejsou zvyklí odehrát 

během týdne tři těžké zápasy a tak zregenerovat síly bude to hlavní, co nás nyní čeká. 
V mužstvu vládne kolektivní duch a s ním jdeme do finále,“ řekl po finále kouč Česka 
Tomáš Krejčí.

A Češi se na Podvinném Mlýně opravdu činili, když svému soupeři položili deset 
pětek.

Česko - Maďarsko  65:7 (34:0)
Pětky 10:1
Rozhodoval Jahn (Německo)
Diváků 600
Body Česko: Stejskal 20, Trunec 10, 

Ryvola, Hruška, Siráň, Černohorský, 
Šelapa, Matěj Kovář, Maňák po 5.

Finále nakonec skončilo prohrou s Pol-
skem, ale i tak je druhé místo na ME 
U20 pro české ragby velkým úspěchem 	
a povzbuzením pro ostatní věkové kate-
gorie ragbistů.

Finále: Česko - Polsko  8:44 (3:15)
Ostatní utkání o konečné pořadí:
Ukrajina - Maďarsko 53:21
Švýcarsko - Lucembursko  5:21
Moldavsko - Lotyšsko 48:13.
Konečné pořadí: 
1. Polsko, 2. Česko, 3. Ukrajina, 4. Maďar-

sko, 5. Lucembursko, 6. Švýcarsko, 7. Mol-
davsko, 8. Lotyšsko.

Vítězem Poháru České ragbyové unie je Sparta 
Praha

Ragbisté Sparty Praha se stali vítězi Poháru České rugbyové unie, když ve finále 	
ve Vyškově vyhráli nad Dragonem Brno 20:15.

„Jsem rád, že jsme pohár 
vyhráli. Je to velká motivace 	
pro nadcházející extraligu. 
Musím uznat, že Dragon byl 
velmi silný soupeř a svým 
výkonem ukázal, že bude 	
i favoritem nového ročníku nej-
vyšší soutěže,“ řekl po utkání 
šťastný trenér vítězného týmu 
Petr Michovský.

„Bylo to bojovné utkání, při 
kterém jsme neměli herní štěs-
tí, kdy nám třeba i vypadl míč 
před sparťanským brankoviš-
těm. Dali jsem o pětku víc než 
soupeř, jemuž se zase vydařili 
i kopy,“ přiznal po utkání kouč 
Brna Jiří Šťastný.

Utkání se vyvíjelo zprvu 	
ve prospěch Dragonu, který vedl v půli 10:7, pak ještě 15:13, ale závěr už měli v režii 
Pražané. 

Sparta Praha - Dragon Brno 20:15 (7:10)
Pětky: 2:3
Body: Chadim 10, Schneider 10 - Dofek, Khaler a Stejskal po 5
Rozhodoval: Šustek
Konečné pořadí 2. ročníku Poháru ČSRU: 
1. Sparta Praha, 2. Dragon Brno, 3. Tatra Smíchov, 4. Havířov. Druhý ragbyový tým 

z Prahy 9 Praga se do semifinále neprobojovala. 

Kapitán českých reprezentantů U20 Vojtěch Hruška 
ze Sparty Praha (s míčem v ruce)

Sparta Praha těsnou výhrou v derby nad Tatrou 12:10  
se probojovala do finále
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Tenis
Tenisová škola pro děti
Stejně jako v minulých letech otevírá i letos Tenisový klub Praga Vysočany na svých 

dvorcích výuku základů tenisu pro děti ve věku od 6 do 9 let, tzv. tenisovou školu. 
Začíná se 11. dubna.

Prostřednictvím jednotlivých lekcí nabízí dětem možnost seznámit se s tenisem 	
a přivést je tak ke sportu, který mohou provozovat celý život. 

Výuka probíhá herní a zábavnou formou na dětském tenisovém dvorci vždy ve středu. 
Od 16 do 17 hodin pro úplné začátečníky a od 17 do 18 hodin pro mírně pokročilé. 
Snahou je, aby děti postupně zvládaly tenisovou techniku a rozvíjely své motoric-
ké dovednosti. Při této výuce současně vzniká možnost rozpoznat u dětí talent nebo 
zájem o hru a lze doporučit další postup v případě, že by v tréninku chtěly pokračovat 
a tenisu se věnovat závodně. 

Tenisová škola Tallent
Podzimní trimest tenisových kurzů začíná od 24. září 2012. Pro všechny předškolá-

ky, školáky i dorost jsme připravili zdarma seznamovací odpoledne s tenisem na kur-
tech ČKD Kompresory ve čtvrtek 13. září od 16.00 a v Tenisovém centru Černý most 	
ve čtvrtek 13. září od 18.00 hodin.

UJkážeme vám, jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpovíme dotazy ohledně 
tenisu. S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech 
svěřenců do cvičení a her po celou dobu tréninku.

Přesvědčte se, že tenis je pro děti vhodná mimoškolní sportovní aktivita. Jde o indi-
viduální sport, který učí děti vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair play. Zároveň 
podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti. Tím nejlepším, 
co můžeme našim dětem dát, je pohyb a pokud vaše dítě není na kolektivní sporty, 
tenis je ideální alternativou.

Finále Fed cupu a Davis cupu ve Vysočanech
Tímhle se nemůže pochlubit žádné město na světě, natož jedna městská část. Poprvé 

v historii se hrálo finále dvou nejvýznamnějších tenisových týmových soutěží ve dvou 
týdnech na jednom místě - v O2 Aréně. 

Finále Fed cupu, ČR – Srbsko, O2 Aréna, 3. – 4. listopadu
České tenistky v čele s Pet-

rou Kvitovou obhajovaly triumf 
v týmové soutěži z loňského 
roku. Finále proti Srbsku navíc 
oproti loňsku odehrály doma 
před vlastním publikem. 

Finále Davis cup, ČR – Špa-
nělsko, O2 Aréna, 16. – 18. 
listopadu

Jen čtrnáct dní po ženském 
finále čekal zápas o titul i čes-
ké tenisty. Ti vyzvali svého 
posledního finálového pře-
možitele ze Španělska. Hvězd-
ný Rafael Nadal proti našim 
hochům. 

Taekwondo
Taekwondisté z Proseka na sněhu
Letos už po patnácté vyrazili v lednu prosečtí taekwondisté na zimní soustředění. 
Útočištěm pro týdenní pobyt v Jánských Lázních se jim stala horská chata Lovrana 

ležící přímo na svahu Černé hory. 

Petra Kvitová
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Někteří členové prosec-

ké Školy Dan-Gun pojali toto 
soustředění jako příjemnou 
dovolenou, jiní jako přípravu 	
na nadcházející sportovní sezo-
nu či zkoušky na vyšší technic-
ké stupně, které se uskuteční 	
v únoru před mezinárodním 
velmistrem Hwang Ho Yongem, 
nositelem 9. danu. 

Letošní účast na ziním soustře-
dění byla co do počtu rekord-
ní, neboť mnoho taekwondistů 
vyrazilo na hory s celou rodi-
nou. Prosecký oddíl existuje už 
dvacet let a je druhým největ-
ším v ČR. Ve svých řadách má 
členy od šesti let, a tak na zim-
ním soustředění nechyběly ani 
děti z prvních tříd základních 
škol. 

Součástí soustředění nebyl jen trénink taekwonda v překrásné tělocvičně Obchodní 
akademie pro tělesně postižené, ale i lyžování na svazích Černé hory. V jeho závěru 
převzali – jako každoročně – poháry a ceny nejlepší lyžaři či snowbordisté.

20. letní soustředění Školy Taekwon-do Dan-Gun
Již po dvacáté se členové prosecké Školy Taekwon-do Dan-Gun sešli v Horním Bra-

dle u Seče na jubilejním letním soustředění. Jako každý rok se jim na dva týdny stalo 
útočištěm rekreační středisko Tesla. 

Soustředění probíhalo ve dvou turnusech. První byl určen pro děti a druhý pro mládež 
a dospělé. Děti ve věku 6 až 12 let cvičily Taekwon-do jedenkrát denně v dopoledních 
hodinách a odpoledne hrály bodované hry do celotýdenní hry. Dospělí trénovali dvakrát 
denně. Děti během dne procvičovaly nejenom korejské bojové umění taekwon-do, ale 
užily si i mnoho her a soutěží. 

Součástí dětského soustředě-
ní byly pod vedením vedoucích 
dva organizované poznáva-
cí výlety. Děti navštívily pun-
kevní jeskyně spolu s Maco-
chou a na druhý výlet vyrazily 	
do překrásného skanzenu 
Veselý Kopec. Dětské soustře-
dění je již mnoho let připrave-
no tak, aby si členové přivezli 	
do Prahy mnoho nových zážitků 	
a dovedností. Naučí se napří-
klad vázat různé typy uzlů, 
skládat papírové origami, znát 
druhy stromů, zvířat, ovládat 
základy zdravovědy. Na závěr 
soustředění děti dostaly mnoho 
dárků včetně účastnických cen 
a pohárů pro nejlepší.

Pro dospělé sportovce byl pro-
gram soustředění zaměřen na zdokonalování jejich technických dovedností v taekwon-
du a zlepšení jejich fyzické kondice. Pod vedením trenérů pravidelně pilovali techniky. 
V rámci fyzické přípravy se běh prokládal různými cvičeními, nechybělo ani posilování. 
Ve volném čase se relaxovalo u bazénu v areálu, nebo dalšími sporty. Po trénincích 
nikdy nechyběl společný fotbálek a aktivní odpočinek.  

Během celého pobytu přálo taekwondistům krásné počasí nejen pro cvičení, ale i pro 
hry ve vodě a v lese. Letošní soustředění bylo co do počtu účastníků rekordní. Přes 	
90 taekwondistů ve sportovním středisku strávilo prázdninové chvíle plné slunce 	
a pohody.

Taekwondisté v Krkonoších

Taekwondisté v Horním Bradle u Seče
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Pro příští rok 2013 má prosecká škola novinku. Připravuje letní soustředění nejenom 

pro své členy, ale i pro všechny děti, které si chtějí toto bojové umění jen vyzkoušet. 
Soustředění bude vedeno jako tábor s tréninky taekwonda, budou se ho moct zúčast-
nit všichni, i když nemají žádnou zkušenost s jiným sportem, nebo bojovým uměním. 
Nebude opět chybět celotýdenní soutěž, hry, výlety…  

Medailové žně z mistrovství Evropy pro prosecké 
taekwondo

Do překrásného slovinského městečka Bled se 22. až 
28. dubna 2013 sjely reprezentace z celé Evropy, aby 
zde změřily síly na letošním mistrovství Evropy 2013 	
v taekwon-do. Na této vrcholné soutěži měli i pro-
sečtí taekwondisté svého zástupce – Michala Radotín-
ského, juniorského reprezentanta České sportovní 
reprezentacev Taekwon-do ITF.

Michal se nominoval na letošní ME jako člen 
juniorského týmu a startoval zdei v individuál-
ním sportovním boji ve váze do 63 kg. V Čes-
ké reprezentaci působí od roku 2010 a letošní ME 
bylo pro něho vrcholem v jeho dosavadní karié-
ře. Z týmových kategorií si odvezl zpět do ČR jed-
nu  zlatou medaili ze speciálních přerážecích technik 	
a jednu stříbrnou medaili ze sebeobrany. Prestiž-
ní disciplínou pro každého taekwondistu je indivi-
duální sportovní boj. V této kategorii zde Michal 	
po těžkých zápasech vybojoval překrásné druhé místo, 
kdy až ve finále prohrál s favorizovaným závodníkem 	
z Ruska. Přivezl tak do prosecké Školy taekwon-do 
Dan-Gun další medaili z mistrovské soutěže. Navá-
zal na bývalé členy oddílu, kteří Českou republiku 	
v minulosti reprezentovali.Oddíl má bohatou historii, 
působí od roku 1991 a jeho hlavním trenérem je prá-
vě bývalý mnohaletý trenér české reprezentace Petr 
Poklop.

Mažoretky
Pražské mažoretky - Sokol Vysočany
S Tělovýchovnou jednotou Sokol Vysočany jsou už neodmyslitelně spojeny Pražské 

mažoretky. A také končící letošní sezona 2011/2012 pro ně byla velmi úspěšná.
Pražské PIDI mažoretky
Čtrnáct malých holčiček ve vě-	

ku do 7 let uzavřely už svoji 
druhou sezonu. V tomto škol-
ním roce nacvičily dvě krásné 
sestavy „Slon“ a „Šmoulové“. 

Zúčastnily se pěti soutěží 	
s těmito úspěchy: Děti v akci 
– 6. místo, Jarní pohár – 	
3. místo, Oblastní kolo Národ-
ního šampionátu – 3. místo 	
a titul II. Vicemistr oblas-
ti, Benešovská mažoretka – 	
1. místo a společně se skupi-
nou MINI putovní pohár za nej-
lepší choreografie, Chodovská 
beruška – 3. místo.

Kromě soutěží se představily 
na těchto vystoupeních: Den 

Michal Radotínský
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České obce sokolské, dětský den v Podviném Mlýně, FIJO Cheb, Sokolský průvod Pra-
hou.

V srpnu je čeká jejich první mažoretkové soustředění.
Trenérky skupiny: Jana Lochmanová, Karolína Oehmová, Kateřina Vacátková
Pražské BABY mažoretky
Mají v letošním roce hodně nováčků. V počtu 23 mažoretek ve věku 7 až 10 let 

vystupují na různých kulturních a společenských akcích v Praze a okolí. Účastní se řady 
soutěží a festivalů. 

Ze soutěží se mohou pochlubit těmito úspěchy: O Pohár ze zámku Kolína - 4. místo, 
Děti v akci - 3. místo, Chodovské berušky – 2. místo.

Národní šampionát mažoretek - sólo/duo: v letošním roce nás holčičky reprezento-
valy opravdu na výbornou. Anička Žižková – Mistr ČR, Anička Žižková + Adélka Šiš-
ková – Vicemistr ČR, Vaneska Rajchartová + Janička Bacsová 4. místo na Mistrovství 
Čech. 

Národní šampionát mažoretek - skupina mažoretky vybojovaly tituly: Mistr Oblasti 
2012, II. Vicemistr Čech 2012 a na Mistrovství ČR se umístily na krásném 7. místě.

Trenérky skupiny: Světla Jarošová a Soňa Purmová
Pražské MINI mažoretky 
Už nejsou žádné mini, ale jsou 

to krásné malé slečny ve vě-	
ku 10 až 13 let. Tento tým nav-
štěvuje 25 mažoretek. Děvča-
ta vystupují na různých spo-
lečenských akcích, festivalech 	
a účastní se řady soutěží včetně 
Národního šampionátu mažore-
tek.

Ze soutěží se mohou pochlu-
bit úspěchy: O Pohár ze zámku 
Kolína – 2. místo, Děti v akci – 
1. místo, Jarní pohár – 4. mís-
to, Benešovská mažoretka – 	
2. místo (společně se skupinou 
PIDI získala děvčata putovní 
pohár za nejlepší choreogra-
fie).

Národní šampionát mažore-
tek - sóla: Klára Faltusová – 	
4. místo, Barbora Pulchartová 
7. místo na Mistrovství Čech. Národní šampionát ve Twirlingu, Mistrovství ČR: Daniela 
Kopřivová – 4. místo v disciplíně rytmické taneční sólo.

Národní šampionát mažoretek - skupina: Vicemistr Oblasti 2012, II. Vicemistr Čech 
2012, I. Vicemistr ČR 2012 	
a nominace na Mistrovství 
Evropy, které se uskuteční 	
v říjnu letošního roku.

Trenérky skupiny: Zuzana 
Jedličková a Adéla Kadlecová

Pražské PRINCESS mažo-
retky

To jsou už zkušené slečny ve vě-	
ku 13 až 16 let. Tuto skupinu 
navštěvuje v letošním roce pat-
náct dívek, které vystupují pro 
širokou veřejnost i se účastní 
řady soutěží.

Mohou se pochlubit těmito 
úspěchy:

Soutěže - skupina: O Pohár 
ze zámku v Kolíně – 2. místo, 
Děti v akci – 2. místo.
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Sóla/dua byla také úspěšná: O Pohár ze zámku v Kolíně - Denisa Rajchartová 1. mís-

to, Romana a Liběna Řápkovi - 2. místo.
Národní šampionát ve Twirlingu, Mistrovství ČR: Romana a Liběna Řápkovi - 4. místo 

v disciplíně rytmické duo. 
Národní šampionát mažoretek – sólo: Denisa Rajchartová vybojovala titul II. vice-

mistr ČR 2012.
Národní šampionát mažoretek – skupina: Oblastní kolo – 4. místo, Zemské finále – 	

4. místo, MČR – 3. místo a titul II. Vicemistr ČR 2012.
Trenérky skupiny: Světla Jarošová, Soňa Purmová
Pražské TOP mažoretky
Slečny, které do této skupiny 

chodí už nejsou žádnými nováč-
ky. Toto těleso vzniklo jako 
reprezentační skupina celého 
týmu Pražských mažoretek. 
Jedná se o mažoretky ve věku 
13 až 25 let, které jsou buď 
aktivními mažoretkami v jiných 
podskupinách nebo jsou člen-
kami pouze zde. 

Dívky se zaměřují na vystou-
pení pro širokou veřejnost, 
tuzemské i zahraniční festiva-
ly, soutěžní přehlídky. Spolu-
pracují s několika dechovými 
orchestry, se kterými nacvičují 
zajímavé show programy.

Mohou se pochlubit: Bel-
gie – 1. místo (show parade, 
mezinárodní přehlídka), Štětí – 	
2. místo.

Mažoretky se nyní připravují na zájezd do Francie a čeká je turné po Německu. 
Trenérky skupiny: Denisa Břízová, Blanka Musilová

Pražské mažoretky z TJ Sokol Vysočany  
jsou mistryněmi Evropy!

Mistrovství Evropy mažoretek NBTA (National Baton Twirling Assocation) se konalo 	
5. – 7. 10. 2012 ve Francii, ve městě Sélestat. Česká reprezentace byla bezkonkurenč-
ně největší, měla více než 200 členů.

Pražské MINI mažoretky se 
na Mistrovství Evropy nomino-
valy v červnu, kdy na Mistrov-
ství ČR v Poděbradech získaly 
titul 1. Vicemistr ČR. Mažoret-
ky musely během týdenního 
soustředění natrénovat úplně 
novou choreografii. Ony to ale 
zvládly a mohly plné očekává-
ní vyrazit na evropskou soutěž, 
kde Pražské mažoretky dosud 
neměly tu čest se představit.

Pražské MINI soutěžily 	
v disciplíně Traditionále corps 
a teď už víme, že jim byla šitá 
na míru. Jelikož jsou Pražské 
mažoretky velice početný tým, 
mohly si jejich trenérky dovo-
lit postavit choreografii na 20 
dívkách a měly s sebou i tři 
náhradnice. Jejich slavnostní uniformy snad každý zná, ale vsadily jsme na ně. Tato 
uniforma, klasická hudba a velká početnost skupiny vyjadřovala klasickou mažoretku 
se vším všudy. 

Mistryně Evropy 2012 
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Mažoretky se měly prezentovat ve velké sportovní hale na ploše o rozměrech 17x24 

metrů a ty naše to tam rozbalily opravdu profesionálně. Celá hala jim tleskala a český 
kotel doslova duněl. Všichni byli s jejich výkonem spokojeni. 

Při vyhlášení výsledků jsme byli trochu zmateni, protože v hale byl velký hluk a fran-
couzská angličtina není úplně srozumitelná. Titul Mistr Evropy pro ČR v této disciplíně 
ale přeslechnout nešel a Pražské MINI mažoretky si běžely na stupeň vítězů pro svůj 
zasloužený pohár. Zazněla hymna České republiky a jen pro nás, pro Pražské MINI 
mažoretky TJ Sokol Vysočany.

Pražské mažoretky nebyly ale jediné, kdo slavil úspěch. Česká výprava přivezla cel-
kem 5 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile! Všem mažoretkám gratulujeme.

Sokol Prosek
Tělocvičná jednota Sokol Prosek

Na letošní rok připadá několik významných sokolských 
výročí. 16. února to bylo 150 let od jeho založení Fügne-
rem aTyršem (od jejich narození uplynulo 190 a 180 let). 	
V prvním červencovém týdnu se koná XV. Všesokolský 
slet. Připomeňme si také, že tělocvičná jednota Sokol 
Prosek byla založena 8. prosince 1901, letos tedy slaví 
své 111. výročí. 

Sokolovna na Proseku byla postavena v roce 1937 	
na pozemku, na kterém byl původně statek. Proseckému 
Sokolu také patří horská chata v Rokytnici nad Jizerou. 
Ta je využívána zejména v zimě, kdy se na ní pořádají 
výcvikové kurzy v lyžování pro děti. Chata je otevře-
na pro veřejnost, takže zveme k pobytu na ní každého 	
v létě i v zimě.

Za okupace se členové jednoty aktivně zapojili 	
do odboje, zejména poskytovali podporu českosloven-
ským zahraničním vojákům – parašutistům v přípravě 

atentátuna zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v rámci operace 
Anthropoid. V areálu sokolovny byly ukryty materiály parašutistů a bomby, které byly 
použity při atentátu. V sokolovně se také po atentátu někteří parašutisté ukrývali. 

V současnosti se stav členské základny pohybuje okolo 290 členů, z toho je 150 dětí 
a mládeže. V sokolské všestrannosti jsou zastoupeny oddíly rodičů s dětmi, předškol-
ních dětí, mladšího žactva. Cvičební hodina začíná rozběháním nebo hrou pro zahřátí, 
následuje rozcvička, po ní cvičení na nářadí, případně opičí dráha nebo soutěž družs-
tev, což se obměňuje každý týden. Na závěr je buď míčová hra, nebo jiná hra. Vždy 
se snažíme, aby cvičení děti bavilo a aby i ty méně pohybově nadané se cítily dobře. 
Tělocvična je dobře vybavená nářadím i náčiním, jen bradla nám scházejí. Každoročně 
se vybavení tělocvičny snažíme s pomocí grantů MČ Praha 9 doplňovat.

Dále máme oddíly sportovní gymnastiky mladšího i staršího žactva včetně několika 
dorostenců a dorostenek, ze kterých nám vyrůstají noví cvičitelé.  Muži a ženy hrají 	
ve dvou oddílech volejbalu, pro starší ženy je určeno kondiční cvičení žen. Dále je 	
u nás oddíl bojového sportu jiu jiei, oddíl lyžařů a kulturisté.   

V roce 2009 vznikl oddíl mažoretek, který se s úspěchem účastní soutěží nejen 	
v České republice, ale také na Slovensku. Tento oddíl se od září 2011 rozrostl o juni-
orky.

Letos se naši mladší žáci a žákyně zúčastnili závodů v sokolské všestrannosti (více-
boje skládajícího se z atletiky, plavání, šplhu a gymnastiky), pořádaných pražskými 
župami Jana Podlipného. Podbělohorskou a Scheinerovou. V některých disciplinách 
získali naši závodníci medaile.

V prvním červencovém týdnu se koná XV. Všesokolský slet. Bude zahájen 1. červen-
ce průvodem Prahou, sletová cvičení, na která nacvičují někteří naši členové, budou 
5. a 6. července v Synot Tip aréně. Sokolské kulturní soubory během týdne vystoupí 	
v některých pražských divadlech. V divadle ABC provedou první verzi Smetanovy Pro-
dané nevěsty.

Všechny vás na sletová vystoupení zveme a nezapomeňte po prázdninách přijít 	
do naší sokolovny cvičit. V zdravém těle zdravý duch! Nazdar!

RNDr. Otakar Mach

RNDr. Otakar Mach,  
starosta Sokola Prosek
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Dětský den Sokola na Proseku
Sokolové na Proseku připravili ve stře-	

du 6. června dětský den. Podle sokol-
ských pravidel se mají sokolové 
navzájem ctít, mít k sobě důvěru, chá-
pat jeden druhého a přesto dokázat 
mezi sebou soutěžit. Prosečtí sokolo-
vé tyto myšlenky vzali za své a podle 
možností se je snaží předávat dalším 
generacím. Nepřesvědčují je o nich, 
nevtloukají jim je do hlavy, ale vzá-
jemnost a soutěživost jim předestírají 
docela přirozeným způsobem. Soko-
lům jde o to, aby dětem bylo v kolek-
tivu dobře, aby se navzájem poznaly 
a měly k sobě blízko. A tak si malé 
děti prostě hrály s rodiči na zahra-
dě, předškoláci a starší děti závodili 	
na koloběžkách. Večer si pak společ-
ně u ohýnku opekli buřty.

Mažoretky z Proseka jedou na Mistrovství Evropy
Teprve v roce 2010 vznikla pod Sokolem Prosek malá skupina amatérských mažore-

tek EXPLOZE. Po pouhých dvou letech se děvčata jakožto Vicemistryně České republi-
ky 2012 kvalifikovaly na Mistrovství Evropy ve Francii.

Jejich příběh připomíná malou senzaci podobnou americkým filmům: naprostý outsi-
der dosáhl svého bláhového snu. 

„ Splnil se nám sen, který jsme si netroufly snít.“ 
Píše se rok 2010 a pod Sokolem Prosek vzniká seskupení několika vysokoškolaček, 

které reagovaly na inzerát s přáním stát se „na stará kolena“ mažoretkou. Ve věku, 
kdy jiné mažoretky po deseti- a víceleté kariéře s tímto sportem hromadně končí, se 
ony postavily na absolutní začátek. Kromě zkušené trenérky většina nikdy předtím 
nedržela hůlku v ruce, některé dokonce do svých dvaceti až pětadvaceti neprovozo-
valy ani žádný jiný sport. V tanci s hůlkou ale rychle našly ohromné zalíbení a začaly 	
na sobě tvrdě pracovat. A aby měly dobrou motivaci a živé vzory, vypravily se již 	
po pár měsících na první soutěž přiučit od profesionálů. Při pohledu na tak špičkové, 
zkušené soubory z České i Slovenské republiky se děvčatům z EXPLOZE rozklepala 
kolena a cítily se jako jasně největší outsiderky. O to větší šok je čekal na vyhlášení, 
kde svým bronzovým umístěním porazily všechny české konkurentky a v pořadí skon-
čily za slovenskou špičkou, která pravidelně reprezentuje na Mistrovství Evropy.

Tento nečekaný úspěch mažoretky z Proseka natolik nakopl, že svému sportu zce-
la propadly a do tréninků i soutěžních vystoupení dávaly ohromnou energii, nadšení 	
a celé své srdce. A výsledky se dostavily rychle: Neznámý soubor, od něhož nikdo nic S
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nečekal, překvapoval jak odbornou porotu, tak diváky, a získával si jejich sympatie. 
Potlesk a hlasitá podpora lidí, kteří EXPLOZI ještě před pár minutami neznali, přinášel 
děvčatům stejnou euforii jako následné věnčení cennými kovy. Jen za první dva roky 
své existence jich nasbíraly 27.

Letos se děvčata rozhodla poprvé zkusit i nejvyšší „ligu“: oficiální postupové mažoret-
kové mistrovství české mažoretkové asociace MAC. Na Mistrovství Čech dívky poznaly, 
jak trvdá taková soutěž je a poprvé za svou celou historii nepřivezly domů žádnou 
medaili, vybojovaly si „pouze“ postup na Mistrovství České republiky. A ač se na sobě 
ještě snažily co nejvíc zapracovat, na MČR do Vyškova jely smířené s posledním mís-
tem. 

Se svými výkony v disciplínách duo a malá formace byly sice amatérské mažoret-
ky z Proseka poměrně spokojené, ale věděly, jakou váhu má i sebemenší chybička 	
a jak moc se mají ještě co učit. Co ale přišlo 
pak popisuje členka obou vystoupení Míša: 
„Oznamovali, která tři dua se mají připravit 	
na vyhlášení - nastoupí na pódium a dozví se, jak 
si rozdělí stupně vítězů. Ani jsme téměř nevní-
maly, myslely jsme, že nás se to týkat nemůže. 
A vtom to přišlo: ‚Na vyhlášení se připraví Len-
ka Kotvová a Michaela Tahavská, EXPLOZE, 	
TJ Sokol Prosek‘. Začaly jsme skákat, křičet 	
a brečet, byl to pro nás ohromný šok. A když nás 
poté vyhlásili Vicemistryněmi České republiky 	
a my lezly přesně na takové stupně vítězů jako 
vídáte v televizi... to se ani nedá popsat. V ten 
moment nám oběma došlo, že jsme nominova-
né na srpnové Mistrovství Evropy ve Francii...“ 
Poté vyhlašovali ještě výsledky malých formací. 
„Najednou jsme se všechny bez jediného slo-
va chytly za ruce. To byl velmi silný okamžik. 
Vybavil se mi den, kdy jsem přišla za staros-
tou Sokola Prosek, RNDr. Otakarem Machem, 
s nápadem na založení skupiny,“ vypráví tre-
nérka EXPLOZE Lenka Kotvová. „Neměla jsem 
jedinou členku, kostým, hůlky, nic... A po dvou 
letech se držím za ruce s tak skvělou par-
tou holek, o jaké se mi ani nesnilo... Asi ani 
nemusím popisovat tu radost, když nás pozvali 	
na pódium a když jsme pak lezly na bednu jako 
II. Vicemistryně České republiky 2012. V ten 
moment jsem byla šťastná mažoretka a záro-
veň pyšná trenérka svých holek. Myslela jsem i na pana starostu, který ve mě vložil 
důvěru a spolu se Sokolem Prosek nás dlouhodobě velmi podporuje. Touto cestou bych 
chtěla panu Machovi za celý soubor velice poděkovat. Nebýt jeho, tak na tom stupínku 
nestojíme. A nikdy nejdeme na Mistrovství Evropy. Je to splněný sen. Sen, který jsme 
si nikdy netroufly snít, protože nám připadal až moc vzdálený.“

Zajímavosti
V Hammer Strength fitness se cítíte jako profesi-

onálové
Hammer strength fitness s. r. o. bylo ve Sparta aréně Podvinný mlýn otevřeno 	

v červnu 2010. Za jeden a půl roku existence si získalo tolik příznivců, že v kategorii 
Kultura a sport v soutěži Era Podnikatel Prahy 9, kterou vyhlašovala MČ Praha 9 spolu 
s Poštovní spořitelnou, stanulo na místě vítězů.

Možná si říkáte, čím je právě toto fitko v záplavě jiných tak výjimečné. Odpověď hle-
dejte už v jeho názvu. Hammer Strength fitness nabízí jedinečný koncept stejnojmen-
ných posilovacích strojů, které využívají ergonomické výhody sbíhavých a rozbíhavých 
pohybů s cardio stroji od Life Fitness a patří ke světové špičce. Připravují se na nich 
profesionální sportovci od ragbistů po atlety, ale maximálně spokojeni jsou také ti, 
kteří s jejich pomocí „jen“ pracují na své postavě. 

Vicemistryně CR 2012
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„Jsme první a zatím jediné oficiální tréninkové centrum Hammer Strength v České 

republice,“ dodává fitness manager Jan Rohlík.
Osobní přístup 
A ještě jedno velké plus Hammer Strength fitness má – hned se tu cítíte jako doma. 

„Snažíme se o maximálně osobní přístup k našim klientům,“ říká Jan Rohlík. „Známe je 
jménem, nově příchozím nabízíme první vstup s osobním trenérem zdarma, aby nikdo 
fitkem tzv. nebloudil, ale věděl, jak na kterém stroji cvičit, jak a které svaly posilovat. 
Pak už je jen na něm, zda ho cvičení osloví a znovu přijde, zda si domluví další hodiny 
s trenérem nebo si cvičí sám.“

„Kromě toho se stále snažíme zařazovat do naší nabídky nové stroje,“ konstatuje 
Jan Rohlík a dokresluje: „Dnešním trendem jsou funkční tréninky zaměřené na rozvoj 
síly celého těla. Naši klienti proto mají k dispozici např. závěsný systém TRX - Training 
Resistance Exercise, který využívá pouze hmotnost cvičence jako dominantní faktor 
pro zátěž při cvičení, nebo Balance Trainer, či-li bosu.“

Když fotbalisté obují brusle
Je to už pomalu tradice, která provází konec roku u druholigových fotbalistů Bohe-

mians Praha. Hned po posledním mistrovském utkání obují brusle a rozdají si to mezi 
sebou na ledě. Jejich sportovnímu areálu na Proseku je nejblíže letňanská Ice Arena, 
a tak se duel „staří versus mladí“ koná právě tady.

„Ano, je to opravdu tradice, chodíme takhle hrát hokej už pět let. Je to příjemné 
odreagování,“ libuje si Pavel Macháček, služebně nejstarší hráč týmu – toho fotbalo-
vého, samozřejmě. Společně s Pavlem Grznárem byl na podzim nejlepším střelcem 
zelenobílých ve II. lize, oba dali po čtyřech gólech.

Co jim trvalo na trávníku tři a půl měsíce, stíhá Marek Kincl během dvouhodinové-
ho vystoupení na ledové ploše. „Staré kusy“ vysoko vyhrávají hlavně jeho zásluhou, 
dává totiž první dvě a poslední dvě branky. Se čtyřmi góly je nejlepším střelcem toho-
to souboje. „Hokej jsme chodili hrát už v mých předchozích působištích - ve Spartě, 	
v Liberci a dokonce i v Rapidu Vídeň. Tentokrát jsme mladé jasně porazili, je vidět, že 
stále máme lepší skluz,“ říká hrdě Kincl.

Úsměvy na rtech všech aktérů dávají jasně najevo, že jde nejen o sportovní vyžití 	
a udržení dobré kondice, ale především o legraci a recesi. „Pozor, nastupuje Vláďa 
Růžička,“ utahuje si z maséra Štefana Gašparoviče trenér brankářů Oldřich Pařízek. 
„Hlavně neupadni,“ přidává důležitou praktickou radu asistent Miloš Sazima.

Hlavní kouč František Barát se nezapře, přestože jde jen o „srandamač“, vystřeluje 
na aktéry zápasu jeden pokyn za druhým – jedno, zda jde o staré či mladé. Když ale 
přijde řeč na něj samotného, trochu zvážní. „Já sám už jsem pomalý. Bruslit umím, 
ale tohle už pro mě není,“ odpovídá na otázku, proč se nezapojí sám do lítého boje 	
na ledě.

V brance mladých čelí drtivé 
lavině útoků soupeře tažených 
Markem Kinclem hráč B-týmu 
Bohemians Praha Jakub Hájek. 
Najednou ale pustí laciný gól. 
„Chytne pět gólů a pak mu dá 
Šiska vlastního,“ pronese sar-
kasticky Barát. Šiska alias Jiří 
Šisler nezapře své tvůrčí schop-
nosti i při práci s holí a pukem. 
„Když mrzne, chodím hrát hokej 
na rybník. Musím si ale dávat 
pozor, jsou to přece jen jiné 
pohyby než při fotbale,“ přiznává Šisler. Tak trochu ale provokuje tím, že jako jediný 	
z aktérů zápasu nemá ochrannou helmu.

V brance mladých se má co ohánět Jakub Hájek, v té druhé zase září Petr Janda. 	
Při fotbale jsou oba krajními záložníky. „V hokejové bráně nestojím poprvé, chytání mě 
baví,“ přiznává Janda. Od přídělu osmi gólů ho to sice neuchrání, jeho protějšek ale 
dopadne mnohem hůř.

Skutečný brankář Václav Winter, který je velkou oporou fotbalistů Bohemky, ten-
tokrát řádí v útoku, dává gól na 6:4 pro mužstvo starších a navíc si připisuje několik 
asistencí. „Zpočátku jsem chytal i při těchto hokejových zápasech, teď hraju raději 	
v útoku. Takhle si u toho užiju víc legrace,“ připouští Winter.
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Zlatý hřeb přijde těsně před koncem střetnutí, v pravém „kanadském“ pěstním sou-

boji si to rozdali Jan Flachbart a Martin Rain. Nechyběla ani snaha potupit protivníka 
vysvlečením ho z dresu, jejich zápasnický duel však skončil bez vítěze.

„My se spolu špičkujeme po celou sezonu. Slíbili jsme si už předem, že si to rozdá-
me,“ říká těsně po zápase Flachbart. On sám přitom patří k nejlepším aktérům, hokej 
mu jde stejně dobře jako fotbal. 

Výsledek sice není tím nejdůležitějším, o co v tomto utkání jde, přesto tady je: sta-
ří – mladí 15:8 (2:2, 3:2, 5:1, 5:3). Hraje se totiž nikoliv na třetiny, ale na čtvrtiny. 
Zkrátka recese se vším všudy.

Basketbalový klub Prosek
Jsme součástí Občanského sdružení SK PROSEK Praha se sídlem Lovosická 559, Pra-

ha 9. V basketbalovém světě jsme známí pod názvem BK PROSEK. Klub čítá zhruba 
200 členů, z toho je 150 dětí od těch nejmenších až po ženské složky. Naše družstva se 
pravidelně umisťují na předních místech v žákovských kategoriích (festivaly) i v celo-
státních soutěžích řízených Českou basketbalovou federací. Naše ženy hrají III. ligu. 	
    Máte zájem o aktivní vyplnění volného času vašeho dítěte? Chtěli byste umožnit vše-
stranný rozvoj jeho osobnosti? Chcete, aby získalo důležité návyky do života cestou 
sportovně zaměřených aktivit? Schází vašemu potomkovi správný týmový duch? Nebo 
chcete, aby se jenom bavilo? Přijďte spolu s ním na informační schůzku do sportovní 
haly SK Prosek.

DietFitness na Proseku
Novou revoluční koncepci DietFitness si můžete vyzkoušet v Jablonecké 712/4 	

na Proseku. 
Základem tréninkové koncepce Diet Fitness je čtyřicetiminutový trénink v kruhu, 

vyvinutý speciálně pro dlouhodobé odstraňování tukových zásob a trvalé udržení 
hmotnosti. Tréninkový program při minimálním časovém úsilí procvičí všechny hlavní 
svalové skupiny, zvýší vaši kondici a zlepší pohybovou koordinaci. To vše pod kontrolou 
vyškoleného trenéra a speciálních měřičů na obrazovkách, kterým se říká „barevná 
terapie“. Cvičení je přitom přizpůsobeno individuálním požadavkům a silovým mož-
nostem každého ze zájemců.

Děti budou na Proseku skotačit již podruhé!
Společnost Snow For Fun, provozující Ski 

a Bike Centrum na Proseku,uspořádala již 
2. ročník dětských cyklistických závodů - 
Prosecké skotačení 2012. 

Akce se uskutečnila v neděli  9. září 
2012 od 11.00 v areálu Skicentra Snow 
For Fun na Proseku, v těsné blízkosti 
bobové dráhy. Na programu byly cyklis-
tické závody, kterých se mohly zúčastnit 
děti všech věkových kategorií, včetně těch 	
na odrážedlech.

Děti čekal bohatý doprovodný program 
– překážková cyklodráha, lanový park, 
skákací hrad a další. Vyhrávaly se atrak-
tivní ceny – dětské kolo Scott nebo pobyty 	
v rakouských či italských Alpách. Pro 
dospělé bylo připraveno testování kol 
značky Scott a bike bmx exhibice. 

Lev Praha přilákal do O2 Areny fanoušky z celé 
republiky

S obrovským fanouškovským úspěchem se setkaly zápasy Lva Praha v O2 Areně. Již 
dlouho před utkáními bylo jasné, že návštěva neklesne pod 10 000 diváků a tato hra-
nice byla nakonec značně překročena. S
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Ve třech zápasech přišlo vždy 

více než 12 000 diváků, kon-
krétně na utkání s Petrohradem 
12 787, Dynamem Moskva 16 
317 a CSKA Moskva 12 731.

Právě zápas s Dynamem 
vešel nejen do historie Lva, ale 
také celé KHL. Tolik fanoušků 
totiž do současnosti žádný jiný 
zápas KHL nikdy nenavštívilo 	
a nováček KHL z Prahy tak pře-
konal rekord Dinama Minsk. 
Do O2 areny se přijeli bavit 
fanoušci hokeje z celé republi-
ky, v hledišti byli vidět i fando-
vé v dresech Brna, Plzně, nebo 
Třince.

15. ledna 2013 Lev přivítal 	
v O2 Areně Slovan Bratislava. 

Volejbal na Proseku
Sezona chlapeckého volejbalového oddílu SK Prosek Praha zahájila již tradičně sou-

středěním na konci srpna ve Zruči nad Sázavou. Od prvních zářijových dnů startuje 
činnost všech mládežnických celků. 

V přípravce, mladších a starších žácích, kadetech a juniorech se naši trenéři starají 	
o více jak 70 svěřenců ve věku od 8 do 19 let.  

Od září 2012 přijímáme do tréninkových skupin na Proseku kluky ve věku od 8 do 14 let.	
 Nadále pokračuje spolupráce s Beach klubem Ládví, takže si vyzkoušíme 	
i beach volejbal. I letos se budeme účastnit  turnajů v barevném minivolejbale, který 
je určen  pro děti z prvního stupně základních škol. 

Další možností jak si osvojit základní volejbalové dovednosti nabízí s naším klubem 
spolupracující přípravky v Horních Počernicích a Vinoři (1. – 3. třída ZŠ).  

Devítka má „svého“ zlatého olympionika
David Svoboda přivezl z Olympijských her v Londýně zlato v moderním pětiboji
Olympionici, kteří v minulosti uspěli na těchto vrcholných světových sportovních 

hrách, jsou na devítce jako doma. Každoročně se totiž účastní „olympijských her“ dětí 	
z mateřských škol, které pořádá 
MŠ U Vysočanského pivovaru. 
Žádný z nich však dosud nepo-
cházel z Prahy 9. Od letošních 
Olympijských her v Londýně je 
tomu však jinak – zlatý moder-
ní pětibojař David Svoboda žije 
na Proseku.

Davide, vyrůstal jste  
s rodiči a bratry ve Vršovi-
cích, proč jste se rozhodl 
pro devítku? 

V jedenadvaceti jsem se chtěl 
osamostatnit a začal jsem si 
vybírat, kde bych si koupil 
menší, nový byteček. A když se 
nabídl jeden na Proseku, dlou-
ho jsem neváhal. Už proto, že 
tu bydlel starší bratr, mám tu 
dědečka a babičku a druhé pra-
rodiče v Libni. 

Se sportem jste začínal jako plavec, v šestnácti jste pak změnil disciplínu  
na moderní pětiboj. Proč, a kdo vás k němu přivedl?

Nadšení fanoušci v O� Aréně

David Svoboda
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Závodně jsem plaval dlouho, ale pochopil jsem, že v bazénu olympiádu nikdy nevy-

hraju. Proto jsem se chtěl věnovat nějakému víceboji. Nakonec jsem stál před rozho-
dováním mezi triatlonem a moderním pětibojem. A zapracovala náhoda v podobě spo-
lužáka mojí matky z gymnázia, který patřil k pětibojařům. Díky němu jsem se dostal 
na mezinárodní závody moderního pětiboje a propadl jsem mu. V šestnácti jsem tak 
začal jezdit na koni, šermovat, střílet. 

Která z disciplín patří k vašim nejoblíbenějším? Říká se, že čím člověk začí-
ná, to zůstává jeho srdeční záležitostí. Je to i váš případ?

Není. Plavání mám rád, ale srdeční záležitostí je pro mne celý moderní pětiboj. 
Ale zpátky na olympiádu: Na OH v Pekingu v roce 2008 vám se zlatou medai-

lí do slova odcválal kůň, který vás na deváté překážce shodil a ještě málem 
zalehl. Po Londýně se sportovní komentátoři předháněli ve chvále, jak jste se 
v parkuru zlepšil…

Stejně dobře jsem byl připravený i v Pekingu, ale kůň, kterého jsem si vylosoval, 
nebyl dobrý. Nepředvedl jsem tedy to, co jsem skutečně uměl. Navíc od té doby pře-
ce jen uplynuly čtyři roky, po které jsem intenzivně trénoval. To bych opravdu musel 
být velké dřevo, aby to na mě nezanechalo nějakou stopu. Ale vážně: moje příprava 
na parkuru se zkvalitnila i díky čtyřem novým koním, na nichž jsem mohl trénovat, 	
a z nichž má každý jiný charakter. Takže bezpochyby jsem se v Londýně zlepšil, ale 	

po technické stránce ve srovnání s Pekin-
gem v tom zas tak zásadní rozdíl nebyl.  

Jak často trénujete?
Trénuju pořád, ale ptáte-li se na koně, 	

na skokový trénink na jízdárnu do Podě-
brad jezdím dvakrát týdně a o víkendu, 
když mi to program dovolí, se zúčastňuji 
jezdeckých závodů. Šerm, plavání a střel-
bu trénuji především v domácí Dukle…

… a běhání trénujete na devítce?
Běhám i tady. Většinou ale mířím do Ďáb-

lického lesa, než oplotili Kbelské letiště, 
běhal jsem i tam. Nebo seběhnu z Proseka 
a podél Vltavy se dostanu do Stromovky.

Jaké máte koníčky?
Na ty moc času nemám. Ale líbí se mi vete-

ráni. Sice žádné staré auto zatím nemám, 
ale doufám, že si teď nějaké koupím. Jako 
hobík také skáču padákem. Začínal jsem 	
v roce 2009, v současné době bych mohl 
mít asi stý skok. Nijak to nehrotím, jen se 
rád proletím. 

Nejbližší plány?
Těším se na odpočinek, ale prozatím 

jsem ho musel odložit. Měl jsem hodně 
náročnou přípravu na olympiádu, samotné 
závody byly také fyzicky i psychicky nároč-

né. Jen pět minut po vítězství jsem si říkal: paráda. A od té doby jsem se zase neza-
stavil. Navíc v září mám dělat státnice na FTVS. Ale až se ten kolotoč zastaví, odjedu 	
na dovolenou někam hodně daleko, nejraději do Austrálie. Nikdy jsem tam nebyl 	
a snad tam mám stále ještě platnou pozvánku od jedné kamarádky.

Při soutěžích jste sjel velký kus světa. Stihl jste poznat i země, kde jste 
závodil? 

Paradoxně je to tak, že čím je to blíž, tím méně z toho známe, protože nemusíte pře-
konávat časový posun, jezdí se na soutěže těsně před začátkem a pak se zase hned 
vracíme. Asi stokrát jsem byl v Budapešti a vůbec ji neznám. Ale pak jsou země nebo 
města jako Rio nebo USA, Čína, protože tam jedem o pět dní dobředu a kvůli aklima-
tizaci nemůžete hned trénovat, máte čas si to tam prohlédnout. Čím vzdálenější, tím 
více známe. Ale po Evropě zase jezdíme na spoutu míst na soustředění, tréninky, takže 
je poznáme. 

(Hovořila Marie Kurková)

David Svoboda
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Sociální péče

Centrum odlehčovací služby v Hejnické
Společnost Societa otevírá v lednu v objektu v Hejnické 538/30 na Střížkově Cent-

rum odlehčovací služby.
Tato sociální služba je určena pro seniory a zdravotně postižené ve chvílích, kdy si 

jejich blízcí, kteří o ně jinak pečují, potřebují vyřídit vlastní záležitosti, nebo si jen 
odpočinout.

Denní centrum je otevřené každý všední den od 8 do 16 hodin a klienti zde mohou 
pobýt třeba jen jednu hodinu, nebo i celý den, jednorázově i opakovaně. Je zde zajiš-
těn dohled i potřebná péče, možnost objednání oběda, ale i různé volnočasové aktivity 
jako trénink paměti nebo ruční práce.

Pobytová část poskytuje klientům ubytování až na dobu tří měsíců, a to v trojlůžko-
vých, moderně a prakticky vybavených pokojích. Obyvatelé mají zajištěnu celodenní 
stravu, potřebné pečovatelské činnosti, ošetřovatelskou zdravotní péči a volnočasové 
a aktivizační činnosti. Služba je poskytována nepřetržitě, tedy 7 dní v týdnu, 24 hodin 
denně. O klienty se stará profesionální a vstřícný tým pracovníků a veškeré činnosti 
jsou obyvatelům poskytovány individuálně, podle jejich schopností a přání.

Co se mění pro držitele průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P
Ve Sbírce zákonů byl 14. 11. 2011 vyhlášen zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále jen 
Zákon). Dnem vyhlášení, tj. dnem 14. 11. 2011 nabyl účinnosti § 38 odst. 6 a 7, ostat-
ní odstavce přechodných ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012. 

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona dochází od 1. 1. 2012 mimo jiné ke zru-
šení zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 	
a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kte-
rou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působ-
nosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Vyhláška). Na základě těchto předpisů vám byly přiznány mimořádné výhody 	
a vydán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P.

Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (tj. l. stupeň 
– průkaz TP, II. stupeň – průkaz ZTP a III. stupeň – průkaz ZTP/P) zůstávají v platnosti 
i po 1. 1. 2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, 
nejdéle však do 31. 12. 2015 (tj. bez ohledu na skutečnost, že máte vyznačenu delší 
či neomezenou dobu platnosti na zadní straně průkazu).

Ačkoli je institut „mimořádných výhod“ rušen, benefity, které vám z držení průkazů 
TP, ZTP a ZTP/P vyplývaly, zůstávají v platnosti i nadále. Jedná se o nárok na vyhraze-
né sezení v prostředcích městské hromadné dopravy, slevy v dopravě apod.

Od 1. 1. 2012 podle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky 	
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2011 Sb. vydá krajská pobočka 
Úřadu práce osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek 	
na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní 
pomůcku, kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech 
slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz 
osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se 
zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

Průkaz TP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách 
považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby 	
ve stupni l (lehká závislost). 

Průkaz ZTP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách 
považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby 	
ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny 
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo 
praktické hluchoty. 

Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních služ-
bách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby 	
ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých 
bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní 
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob, které nejsou schop- SO
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ny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné 
nebo praktické hluchoty.

Pokud máte přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stup-
ně (průkaz ZTP/P), budete mít při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek 	
na mobilitu. 

Máte-li zájem o tuto dávku, musíte po 1. 1. 2012 podat žádost na krajské pobočce 
Úřadu práce podle vašeho bydliště, a to na předepsaném formuláři. Výše příspěvku 
bude činit 400 Kč za kalendářní měsíc. Nárok na tuto měsíčně se opakující dávku 
vám trvá do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však 	
do 31. 12. 2015. Pro další poskytování této dávky, po uplynutí uvedené doby, musí 
dojít k novému posouzení zdravotního stavu, pokud nebude již posouzen pro účely 
příspěvku na péči.

V případě, že jste podali na našem úřadě žádost o přiznání některé z dávek sociální 
péče, nebo o mimořádné výhody a o žádosti nebylo dosud rozhodnuto, dokončí toto 
zahájené řízení krajská pobočka Úřadu práce ČR podle původních předpisů platných 
do 31. 12. 2011.

Pokud máte povinnost vrátit poměrnou část přiznané dávky např. příspěvku na opat-
ření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou 
opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla 
apod., zůstávají tyto závazky v platnosti i nadále a od 1. 1. 2012 je převezme Úřad 
práce České republiky.

Pokud vám v minulosti k vašemu průkazu mimořádných výhod bylo naším úřadem 
vydáno podle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) i zvláštní označení 
do vozidla pro parkování O1 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) 
máte lhůtu po celý kalendářní rok, nejpozději do 31. 12. 2012 u našeho úřadu osob-
ně vyměnit toto stávající označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7 CC šesti-
místné číslo). 

Máte-li zájem o tuto výměnu, vezměte s sebou občanský průkaz, fotografii o rozměru 
35 x 45 mm odpovídající současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod (ZTP 
nebo ZTP/P) a stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné 
číslo).

Ozdravný pobyt seniorů na Benecku: „… a dostali 
jsme radost do života“

Skupina seniorů-kardiaků z Prahy 9 se ve dnech 18. až 26. června loňského roku 
zúčastnila ozdravného pobytu na Benecku v hotelu Kubát. Skupinu vedl Ivan Georgiev, 
cvičení řídila zkušená cvičitelka Eva Drnková.

Každodenní rozcvička povzbudila k aktivitě hned po ránu, takže jednotlivé skupiny 	
po vydatné snídani vyrážely plny elánu do okolí na vycházky do vzdálenosti pěti až 
šesti kilometrů. Zajímavá byla 
cesta do Horních Štěpnic, při 
níž jsme kombinovali chůzi 
s jízdou autobusem, protože 
počasí nám příliš nepřálo. Vel-
kou radost nám udělalo, že 
jsme dokázali úspěšně zdolat 
horu (kopec) Žalý. 

Každý večer jsme se sešli, 
společně si zazpívali, sdělili své 
dojmy ze dne a připravili se 
na program následujícího dne. 	
Z Prahy jsme odjížděli s poci-
tem, že jsme staří a nemocní 
a málo toho zmůžeme, domů 
jsme se však vraceli plni opti-
mismu, chuti pohybovat se, 
zpívat a radovat se ze vše-
ho, co jsme kolem sebe viděli 	
a poznávali. Kardiaci-senioři na výletě
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Domov seniorů v Novovysočanské
Domov seniorů v Novovysočanské, Střediska sociálních služeb Prahy 9, byl v polovině 

devadesátých let, kdy vznikal, koncipován s jistým nadstandardem pro seniory, kteří 	
v něm budou žít. Ani po sedmnácti letech existence neztratil nic na svých kvalitách, 
jak se koncem minulého roku při své návštěvě přesvědčila poslankyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Lenka Kohoutová.

Klienti domova, jichž je 74, jsou ubytováni v garsonkách, manželské páry v dvougar-
sonkách. Celý den je jim poskytována strava, využívat mohou zdravotní péči, pomoc 
při péči o svou osobu a domácnost a další služby tak, aby mohli žít plnohodnotný život 
srovnatelný s životem svých vrstevníků.

„Domov seniorů je pobytové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku 	
a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém stávajícím prostředí nebo by v něm 
zůstali izolováni. Klientům poskytujeme sociální a zdravotní služby individuálním způ-
sobem, aby co nejdéle vedli běžný a aktivní způsob života a vytváříme tak společně 
nový a důstojný domov,“ nastiňuje poslání domova jeho ředitelka Michaela Žáčková. 

Předvánoční návštěva
Poslankyně Lenka Kohoutová v doprovodu starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma nav-

štívila Domov seniorů v Novovysočanské v předvánočním čase. Po chodbách vonělo 
vánoční cukroví, které si tu mnozí klienti společně sami pekli, a v jednotlivých „domác-
nostech“ se finišovalo s úklidem, tak jako u Černých. Dana Černá s nemohoucím synem 
Františkem žije v domově už šest let. „Nastěhovali jsme se po smrti manžela. Syna už 
sama nezmohu,“ říká žena, které osud neukázal nejvlídnější tvář. Komplikace u poro-
du způsobily, že se její syn odmalička špatně pohyboval. Časem se vše zhoršovalo, 
takže dnes jen leží. V domově, jak Dana Černá říká, mají všechno, co oba potřebují.

Společné téma našla poslankyně Lenka Kohoutová s další obyvatelkou domova - 
Danuší Komínkovou. Obě totiž 
pracovaly jako zdravotní sestry. 
Paní Komínková začínala ve Vi-	
nohradské nemocnici a do pen-	
ze odcházela z nemocnice ve Vy-	
sočanech. V podkrovní garson-
ce se jí moc líbí, i když jí občas 
– je-li nemocná a nemůže cho-
dit na obědy do jídelny – přine-
sou jídlo studené.

Obyvatelé domova velmi oce-
ňují také místní kapli, vysvě-
cený prostor v podkroví, kam 
mohou chodit nejen na boho-
služby, ale třeba i jen v tichosti 
rozjímat.   

„S rostoucím věkem nebo přibý-
vajícími nemocemi hledá pomoc 
ve víře v Boha mnoho lidí. Jsme 
proto velmi rádi, že jim můžeme 
také v tomto směru podat pomoc-
nou ruku a nabídnout důstoj-
ný prostor pro modlitby,“ říká 	
Michaela Žáčková a pokračuje: 
„Ovšem navzdory všem našim snahám mnoho lidí tady také ztrácí chuť do života, 
zvláště když o ně jejich rodina neprojevuje dostatečný zájem. Spolupracujeme proto 	
s dobrovolníky, kteří dělají seniorům „jen“ společnost, povídají si s nimi, čtou jim. 
Samozřejmě, jejich nejbližší jim nenahradí, ale jsou pro ně určitou motivací k živo-
tu.“  

Finance
Navzdory sváteční atmosféře, která návštěvu poslankyně doprovázela, se řeč v sou-

vislosti s provozem domova musela zákonitě stočit na finance. A protože se jich nedo-
stává, budou podle slov Michaely Žáčkové, v budoucnu některé z garsonek dvoulůžko-
vé. „Do značné míry za tímto rozhodnutím stojí i nešťastné přidělování státních dotací. 
Nejenže jejich objem je rok od roku nižší, ale navíc kraj při jejich rozdělování zvýhod-
ňuje svoje příspěvkové organizace na úkor příspěvkových organizací městských částí,“ 

Zleva: Miroslav Kuranda, klient DS, historiograf MČ Praha 9, 
Michaela Žáčková, ředitelka SSS MČ Praha 9, starosta MČ Praha 9 

Ing. Jan Jarolím a poslankyně PČR Lenka Kohoutová
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postěžovala si ředitelka domova.

„Je pravdou, že v sociální oblasti není málo prostředků, ale neumíme je spravedli-
vě rozdělovat,“ souhlasila poslankyně Lenka Kohoutová a pokračovala: „Doufám, že 	
o rovnosti financování budeme moci hovořit už v roce 2012. Jsem pro to, aby se 
tak dělo na základě jasných kritérií střednědobého komunitního plánování, které by 
vypracovávaly i okresy, v případě Prahy městské části. Podle skladby obyvatelstva by 
byly zmapovány jeho potřeby v sociální oblasti (počet míst ve školkách, počet lůžek 	
v domovech seniorů, služby pro zdravotně postižené…), zároveň by v plánu byly 
zohledněny služby pro lidi, kteří sice trvale nežijí v dané obci, ale je třeba jim pomoci 
(bezdomovci, drogově závislí…) a byla by stanovena jednotná finanční částka - co hra-
dí stát, co kraj, obec a co zaplatí klient.“ 

Poslankyně Lenka Kohoutová rovněž zdůraznila, že do budoucna je nutné vybírat 
poskytovatele jednotlivých sociálních služeb v soutěžích, protože není možné, aby 
např. příspěvková organizace poskytovala stejnou službu jako nezisková organizace, 
ale dráž. 

Senioři slavili začátek léta maratónem
Již 3. Letní slavnosti nejen pro seniory se konaly páteční odpoledne 22. června 	

v zahradě Domova seniorů 	
v ulici Novovysočanská a ná-	
sledující sobotu až do noci ve vy-	
sočanském Parku Podviní. 

„Před čtyřmi lety jsem potka-
la mladého nadšeného muzi-
kanta, který mě zaujal tím, 
že hrál dechovku, zadarmo 	
pro seniory. A tenhle šikovný 
mladý muž se nabídl, že s námi 
bude spolupracovat. Od té 
doby pořádáme Letní slavnosti 
pro seniory, letos již 3. ročník,“ 
říká Michaela Žáčková, ředitel-
ka Střediska sociálních služeb 
Prahy 9. Středisko je spolu 	
s Nadačním fondem Veselý 
senior významným partnerem 
akce a oním mladým muzikan-
tem je pořadatel Petr Sovič, 
který se svou Žižkovankou po oba dny také vystupoval. 

V pátek hrála Žižkovanka jen se Senior Dixielandem Praha na improvizovaném pódiu 
pod altánem Domova seniorů, v sobotu se už od jedenácti hodin rozjel maratón zába-
vy a umění naplno. Kromě Žiž-
kovanky Petra Soviče vystou-
pili mimo jiné také mažoretky 
z TJ Sokol Prosek, Walda 
Matuška (revival), Meduňky 	
s country tanci, vokální skupina 
Skety či Golden Big Band Pra-
gue  a Martin Pisařík. Nechy-
běla módní přehlídka seniorek 
z klubu Prosek a přítomným 
zazpíval i Martin Maxa. 

„Rok od roku se jedná o vět-
ší akci… V letošním roce jsme 
si poprvé vyzkoušeli pořádá-
ní akce v parku. Park Podvin-
ný mlýn je krásně upravený, 
láká k návštěvě. Pódium, které 
jsme ráno stavěli, vzbuzovalo 
pozitivní reakce a již v dopo-
ledních hodinách se pomalu 
začali scházet diváci,“ doplňuje 
Michaela Žáčková. 

Žižkovanka a Petr Sovič

Slavnosti seniorů v Parku Podviní - mažoretky TJ Sokol Prosek
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Na slavnostech jste našli altán Veselého seniora se soutěží o fotoaparát, sanitku se 

zdravotníky ochotnými pomoci i poradit, ale i holiče, malování obličejů či výrobu šper-
ků. 

Otevření nového Domova seniorů ve Vysočanech
Výstavba nového Domo-

va seniorů v klidné rezidenční 
lokalitě v bezprostřední blíz-
kosti stanice metra Vysočanská 
byla dokončena koncem letoš-
ního ledna. Domov poskytuje 
komplexní pobytové sociální 
služby pro seniory se sníženou 
soběstačností, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou péči jiné 
osoby. Část lůžek je určena 
osobám trpícím demencí včet-
ně Alzheimerovy choroby. 

Cíle Domova seniorů
Podporovat v udržení so-

běstačnosti klienta v základních 
úkonech sebeobsluhy.

Zajistit individuální přístup ke klientovi s ohledem na zdravotní stav, jeho přání 
a potřeby.

Podporovat v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
Vytvářet podmínky pro orientaci klienta v prostředí a bezpečný pohyb po domově.
Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času.

Změna systému vyplácení sociálních dávek
V souvislosti se sociální reformou se od ledna letošního roku změnil systém nepojist-

ných dávek. Vyplácí je Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Praha 9, oddělení nepojist-
ných sociálních dávek, Sokolovská 324/14, Praha 9, 3. patro budovy Úřadu MČ Praha 9.

Dávky hmotné nouze:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc
Dávky pro zdravotně postižené:
• příspěvek na péči
• příspěvek na mobilitu (dříve příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní 

úpravu a provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu)
• příspěvek na zvláštní pomůcku (dříve jednorázové příspěvky na opatření zvlášt-

ních pomůcek a další)
• průkazy TP, ZTP, ZTP/P
Dávky státní sociální podpory:
tzn. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, příspěvek na bydle-

ní, sociální příplatek, dávky pěstounské péče

Společenské centrum pro seniory Harrachovská
Společenské centrum pro seniory Prahy 9 v březnu - ukázka programu

1.3. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 1. skupina Spe-

ciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 2. skupina 
2. 3. 2012 – pátek
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky pro seniory - od 13.30 do 15.00 (vede P. Borešová) 

– IC Prosek (skupina 15 osob). Již plně obsazen včetně náhradníků.

•

•

•
•
•
•
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5. 3. 2012 - pondělí
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Břišní tance alias orientální cvičení - od 14.00 do 15.00
6. 3. 2012 – úterý 
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) – lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 10.00 do 11.00
Kondiční cvičení pro muže (senioři a muži od 55+) - od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) - lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 11.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé vč. Čajovny - od 13.00 do 15.00. Klub historie 

– Velcí čeští mecenáši. Policie ČR – 1. novinky (beseda) od 15.00 do 16.00
7. 3. 2012 – středa
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 1. skupina Spe-

ciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 2. skupina 
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZPS - od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory - od 15.00 do 17.00
8. 3. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 3. skupina Spe-

ciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 4. skupina 
9. 3. 2012 – pátek
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky pro seniory - od 13.30 do 15.00 (vede Petra Bore-

šová) – IC Prosek (skupina 15 osob). Již plně obsazen včetně náhradníků.
12. 3. 2012 – pondělí
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Břišní tance alias orientální cvičení - od 14.00 do 15.00
13. 3. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) - lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 10.00 do 11.00
Kondiční cvičení pro muže (senioři a muži od 55+) - od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) - lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 11.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé vč. Čajovny - od 13.00 do 16.00. Klub historie 

– Krásná epocha ve Francii. Dílny alias Klub šikovných rukou (slané těsto, dekorace, 
nožíky, nůžtičky).

14. 3. 2012 – středa
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 1. skupina Spe-

ciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 2. skupina 
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZPS - od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory - od 15.00 do 17.00
15. 3. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 3. skupina Spe-

ciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 4. skupina 
16. 3. 2012 – pátek
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky pro seniory - od 13.30 do 15.00 (vede Petra Bore-

šová) – IC Prosek (skupina 15 osob). Již plně obsazen včetně náhradníků.
19. 3. 2012 – pondělí
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Břišní tance alias orientální cvičení - od 14.00 do 15.00
20. 3. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) - lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 10.00 do 11.00
Kondiční cvičení pro muže (senioři a muži od 55+) - od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) - lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 11.00 do 12.00 SO
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Kavárnička pro starší a pokročilé vč. Čajovny - od 13.00 do 16.00. Atraktivní pro-

gram: Japonsko – jak ho znáte a neznáte (pod záštitou Kulturního centra Japonské 
ambasády).

21. 3. 2012 – středa
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 1. skupina Spe-

ciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 2. skupina 
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZPS - od 14.00 do 15.00
Bridž pro seniory - od 15.00 do 17.00
22. 3. 2012 – čtvrtek
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 3. skupina 
Speciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 
23. 3. 2012 – pátek
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 12.00 do 13.00
Kurz základů výpočetní techniky pro seniory - od 13.30 do 15.00 (vede Petra Bore-

šová) – IC Prosek (skupina 15 osob). Již plně obsazen včetně náhradníků.
26. 3. 2012 – pondělí
Deskové hry pro osoby se zdravotním postižením - od 10.00 do 12.00 (možnost PC)
Břišní tance alias orientální cvičení - od 14.00 do 15.00
27. 3. 2012 – úterý
Angličtina pro seniory (úplní začátečníci) - lektorka od 9.00 do 10.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 10.00 do 11.00
Kondiční cvičení pro muže (senioři a muži od 55+) - od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (začátečníci) - lektor od 10.00 do 11.00
Angličtina pro seniory (pokročilí) - od 11.00 do 12.00
Kavárnička pro starší a pokročilé vč. Čajovny - od 13.00 do 16.00. PhDr. Sommer 

nabídka – výlety na Velikonoce. Klub historie – Kultura 1. republiky u nás od 14.00 	
do 15.00.

28. 3. 2012 – středa
Speciální cvičení s prvky jógy - od 8.50 do 9.50 (včetně relaxace) – 1. skupina Spe-

ciální cvičení s prvky jógy - od 10.00 do 11.00 (včetně relaxace) – 2. skupina 
Bridž pro seniory - od 15.00 do 17.00 (zadáno pro členskou schůzi Svazu invalidů)

Pracovníci městské části Praha 9 přispěli občan-
skému sdružení Acorus

Pracovníci a pracovnice Úřadu Městské části Praha 9 koncem roku 2011 v rámci 
vánoční besídky vybrali finanční příspěvek na pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím, kterou poskytuje občanské sdružení Acorus. Vybraná částka činila 24 350 Kč 
a právě v těchto dnech dorazila na účet naší neziskové organizace. 

Acorus, o. s., je nezisková organizace, která již třináct let poskytuje přímou komplex-
ní pomoc lidem, kteří zažívají domácí násilí. Mezi tuto pomoc patří okamžité bezpečné 
ukrytí v rámci krátkodobého krizového pobytu, azylové ubytování až na jeden rok 	
s nonstop telefonickou linkou, poradenské služby v ambulantní poradně na adre-
se Dělnická 213/12, Praha 7 a provozování dvou sociálních bytů následné pomoci. 	
V rámci uvedených aktivit nabízí Acorus klientkám a klientům intenzivní sociálně práv-
ní, psychologickou a pedagogickou pomoc. Více informací o službách Acorusu naleznete 	
na webových stránkách www.acorus.cz. Získané finanční prostředky budou použity 
právě na podporu těchto služeb. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovníkům a pracovnicím Úřadu Měst-
ské části Praha 9 za jejich nezištnou pomoc a podporu, kterou takto vyjadřují Acorusu 
již třetí rok. Velmi si této aktivity vážíme. Speciální poděkování patří také tajemníkovi 
městské části Ing. Leoši Tomanovi za zorganizování celé akce. 

Jitka Komendová, vedoucí provozu ACORUS

Domov seniorů v Novovysočanské zvětšil svou 
kapacitu

„Náš krásný Domov seniorů v Praze 9, Novovysočanská 505, může sloužit většímu 
počtu zájemců. Podařilo se nám technicky vybavit větší pokoje a můžeme přijmout SO
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zhruba o deset zájemců více,“ říká ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 9 Miche-
la Žáčková.

Rada Městské části Praha 9 rovněž souhlasila s tím, aby do Domova seniorů v Novo-
vysočanské byli přijímáni občané z celého hl. města Prahy. Obyvatelé Městské části 
Praha 9 však mají přednost a nadále budou plně uspokojováni, ale s navýšením kapa-
city lze zbylá lůžka nabídnout i ostatním.

Soutěživí senioři
První ročník Seniorských her se uskutečnil 

12. září na Proseku v režii MČ Letňany. Zúčast-
nili ho vedle zástupců Letňan, Čakovic a Kbel 
rovněž senioři deváté městské části. 

Ti dříve narození a zdravotně handicapovaní 
si měřili síly v hraní ruských kuželek, petan-
gue, dámy, navlékání korálků, házení krouž-
kem a míčkem na cíl, kopu na bránu. Navzdo-
ry zimě a deštivému počasí byla nálada všech 
skvělá. Senioři z devítky obsadili konečné třetí 
místo, když získali pět medailí. 

Hry jako by vycházely z původního olympij-
ského hesla - není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se. Pro seniory je podstatné, že se ještě 
mohou aktivně prosadit a zároveň prožít skvě-
lou zábavu.

Ozdravný pobyt seniorů ve Sloupu v Čechách
ZO SPCCH, Harrachovská 422, zajistila pro seniory ozdravný pobyt ve Sloupu 	

v Čechách. Ve dnech 13. až 
29. září se ho v Pensionu U 
Studničků zůčastnilo celkem 	
27 lidí. Z toho 8 osob starších 
80 let, 13 osob starších 70 let, 
6 osob starších 60 let.

Příjemné ubytování i chut-
ná strava šla všem k duhu. 
Byli jsme nadšeni nádhernou 	
a čistou přírodou udivující růz-
nými pískovcovými útvary. 
Městečku dominuje skalní hrad 
Sloup založený pravděpodobně 
na konci 13. stol. jako strážní 
hrad zajišťující bezpečnost pro-
jíždějících kupců. Hrad změnil 	
v průběhu nadcházejících stole-
tí několik majitelů - od loupeži-
vých rytířů přes pány Berkůz Dubé až po poustevníky. Ti zde setrvali až do josefínské 
doby. Dodnes vidíme na ochozu hradu sochu poustevníka, který se dívá dalekohledem 	
na protější Samuelovu jeskyni, kde údajně žil jeho bratr.

Kromě těchto dvou turistických cílů jsme ve skupinkách podle výkonnosti navštívili 
Lesní divadlo, jedinečnou scénu pod širým nebem, dále chatu Na Strži s rozhlednou, 
Velkou a Malou cikánskou jeskyni – místo odpočinku kočovných cikánů, Modlivý důl 
s modlitebnou – skalní kaplí zaříznutou do pískovcových skal na severovýchodě obce 
Svojkov. Hraběnka Kinská zde nechala vytesat skalní kapli.

Mnozí z účastníků navštívili zámek ve Sloupu, zde byla instalována výstava šicích 
strojů a loutek. Zámek ve Sloupu nechal vybudovat Maxmilián Kinský spolu s parkem 
a barokními sochami. V současné době je zde Ústav sociální péče a domov důchodců. 
Nevynechali jsme ani návštěvu nejbližšího města Nový Bor, zaujala nás rovněž vycház-
ka ke koupališti. Poslední výlet byl autobusem na Panskou skálu blízko Kamenického 
Šenova a zámek Zákupy.

Náplní tohoto ozdravného pobytu seniorů SPCCH nebyly jen vycházky, ale také 

Družstvo seniorů z Městské části Praha 9

Senioři v Penzionu U Studničků
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každodenní cvičení přizpůsobené možnostem rekreantů. Účastníci nezapomněli ani 	
na zábavu. Každý večer po zhodnocení průběhu toho kterého dne se vyprávěly anek-
doty, zazněly i známé písničky.

Počasí nám přálo, k žádným zraněním nedošlo, všichni se rozcházeli s přáním: příští 
rok opět nashledanou.

Letní tábor s klubem Harfica
Slunce se pomalu vynořilo nad vrcholky lesů a svými zlatými paprsky zalilo velkou 

louku, na které již netrpělivě čekali indiánští bojovníci kmene Apačů, Siuxů a Cheero-
kees, až velký šaman vysloví svou věštbu a oni budou moci vyrazit po stopách zlotřilé-
ho Boba Sandyho. Tomu se podařilo ukořistit z hrobu mrtvého náčelníka slavný Tekum-
sehův amulet. Čekala je dlouhá a namáhavá cesta, ale žádný z nich ani na malou chvíli 
nezapochyboval o její oprávněnosti.

Již sedmým rokem pořádala Městská část Praha 9 pro děti letní tábor. Ten letošní 
se nesl v indiánském duchu a náplní celotáborové hry bylo pátrání po ukradeném 
amuletu. V rámci celotáborové 
hry si děti vyzkoušely pestrou 
paletu aktivit, počínaje průcho-
dem území, které bylo obsa-
zeno bandity, výrobou totemů, 
šifrování, jízdu na mustanzích, 
noční hru až po závěrečný boj s 
Bobem Sandym. Po celou dobu 
tábora měly děti možnost plnit 
indiánské dovednosti, napří-
klad zkoušku mlčení, obrat-
nosti, ctnosti nebo odvahy, za 
které získávaly různobarev-
né korálky. Korálky si mohly 
navléknout a nosit je na krku 
jako důkaz toho co dokáží. 

Základna u Hracholuské přehrady
Stejně jako v loňském roce i letos jsme si jako základnu zvolili krásné místo 

nedaleko Hracholuské přehrady. Turistická základna Buben leží přímo pod zříceni-
nou hradu Buben. Na místním hřišti mohly děti trávit čas hraním různých míčových 	
a jiných her. Nejvíc oblíbená byla přehazovaná, ale hrál se například i fotbal, nebo 
udýchané „Hututututu“.

Při celodenních výletech jsme navštívili zoologickou zahradua bazén v Plzni a projeli 
se parníkem po Hracholuské přehradě.

Tábor byl nabitý zážitky a dobrodružstvím celotáborové hry, takže se děti rozhodně 
nenudily. A proto se už teď těšíme na příští tábor s klubem Harfica a na další dobro-
družství s dětmi z Prahy 9.

Vysočanská „V“
Únor - Akce pro seniory Městské části Praha 9
Setkání s Evou Jurinovou v divadle Gong
14. února ve 14.00 
Komponovaný pořad moderuje Jiří Houdek. Šatna a vstup zdarma. Vstup  do sálu 

nejdříve ve13.30. Více informací najdete v tomto čísle na str. 25.

28. února od 13.45  
Procházka Chotkovými a Letenskými sady – seznámíte se s historií sadů a budov, 

čekají vás krásná pražská panoramata. Sraz s Renátou Píchovou ve 13.45 u tramvaje 
č. 22 Královský letohrádek. Vycházku vede paní Lešovská. Zdarma. 

 Březen
16. března v 11 hodin
Mezinárodní prodejní výstava minerálů, kamenů a zajímavých výrobků z nich se koná 

v Sokolovně Vinohrady. Loni o ní byl velký zájem a všechny zájemce jsme nemohli 
uspokojit, proto její návštěvu letos opakujeme.  

27. března ve 14 hodin
Kino Ládví: Film Školní výlet
Filmová komedie měla premiéru 23. února 2012. Představí se v ní nejznámější čeští 

„Indiáni“ z Harfiky
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herci (Švormová, Moučková, Zindulka, Trojan, Kuklová, Hart, Fišer…).

Vstup zdarma po předložení občanského průkazu s trvalým pobytem v Praze 9.
Duben
Výlet do Českého Šternberka
Půldenní výlety do Českého Šternberka spojené s vycházkou a vyprávěním se usku-

teční 17., 24. a 26. dubna. Vždy pro 47 lidí. 
Odjezd v 8.00 ze zastávky autobusu před poliklinikou ve Vysočanech u parku. 

Vycházka zhruba 2,5 km po tzv. hraběcí stezce s výhledy do krajiny a výkladem, pro-
hlídka hradu Český Šternberk s průvodcem, ochutnávka šternberských koláčů přímo 	
od pekaře a majitele v jedné osobě. 

Cena 100 Kč (vstupné na hrad  a ochutnávka koláčků), autobus zdarma. 
Návrat domů kolem 14.00 hodiny. 
Květen
Výprava do kina
Čtvrtek 10. května 
Chcete vidět film Školní výlet? Pak přijďte do kina Ládví ve 14.00.
Pro velký zájem se znovu vydáváme do kina na Školní výlet. Filmové představení se 

uskuteční v kině Ládví za jednotnou cenu 50 korun. Pro všechny seniory bez rozdílu 
trvalého bydliště.

Středy 16. a 23. května
Celodenní zájezd pro 102 osob s trvalým pobytem v MČ Praha 9 se sídlem úřadu 

Sokolovská 14.
Vrchotovy Janovice - návštěva expozice a areálu zámeckého parku, prohlídka zrestau-

rované fary v Kondraci pod Blaníkem. Možnost oběda. Exkurze v Městečku u Benešova 
na faře Hary Kršna s výkladem a ochutnávkou.

Cena zájezdu 150 Kč - vstupy do objektů. Autobus zdarma.
Červen

12. června a 26. června 2012 - Přednáška Relaxačně-ozdravne cvičeni hogudo 	
od 10.30 do 11.30 v Aréně AC Sparta Podvinný mlýn, Kovanecká ulice Praha 9. Zdar-
ma.

Sraz v 10.15 u vrátnice. Na přednášku o cvičeni hogudo spojenou s ukázkami cvi-
ků si vezměte pohodlné oblečeni (možnost převlečení), WC k dispozici, občerstvení 	
z automatu.

14. června Vyprávění o Mikronésii ve 14.00 ve velke zasedací síni (2. patro) Úřadu 
MČ Praha 9, Sokolovská 14. Zdarma.

Poutavé vypravění o cestovaní po Mikronésii doplněné diapozitivy a videem ze světa 
na zemi i pod vodou.

21. června odpoledni vychazka do přírody Přírodou Prahy (max. 4 km) z Lysolají 	
do Šáreckého údolí.

Sraz: Lysolaje konečná – odjezd autobusem z Dejvicke („Kulaťák“):
bus č. 160 – 12.20 hodin, bus č. 355 – 12.40 hodin, bus č. 359 – 12.55 hodin. 

Odcházíme po dojezdu autobusu č. 359, tj. cca ve 13.30. Zdarma.

O prazdninách do solné jeskyně
Ti, kteří zůstavají i v letnich měsících v Praze, mohou – stejně jako loni – zdarma 

navštěvovat solnou jeskyni v Českomoravské ulici (zastávka bus Nadraži Libeň).
.
Září
11. září
Vycházka do Severní zahrady Pražského hradu
… a prohlídka Jeleního příkopu s tunelem spojená s výkladem Pavly Lešovské. 
Sraz ve 14.00 s Renátou Píchovou na tramvajové zastávce Pražský hrad (tram č. 22). 

Vycházka potrvá zhruba tři hodiny. Zdarma.

13. září 
Seniorské hry 2012
Hřiště SK Prosek, Lovosická 559, Praha 9 (autobus č. 151 za Poliklinikou na Prose-

ku).
Začátek v 10.00, předpokládaný konec v 16.00.
Doprovodný program: mažoretky, hudební skupiny, kreativní dílny klubu Slunečnice, 

komentátor Jaroslav Suchánek. 
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20. září
Divadlo Gong: divadelní představení souboru AHA! 
W. Shakespeare: „Večer tříkrálový“ – příběh zamilovaných a nemilovaných plný pře-

vleků a omylů, komedie rozmanitých chutí a vůní. Začátek v 15.00. Zdarma. 

2. října
Stará láska nerezaví
Představení ke Dni seniorů: Richard Adam a jeho hosté (komponovaný program). 

Divadlo Gong od 14.00 hodin. Vstup zdarma.

Říjen

2. října od 14.00 
Divadlo	Gong	
Stará láska nerezaví – představení ke Dni seniorů: Richard Adam a jeho hosté 
(komponovaný program). Vstup do sálu od 13.30. Ti, kteří předloží občanský průkaz 

s trvalým bydlištěm v Praze 9 náležející k úřadu Sokolovská 14, mají vstup zdarma.

 23. října od 14.00
Vycházka z Vyšehradu do Podskalí
Odpolední vycházka s průvodcem dr. Stěničkou. Sraz ve 14.00 hodin, stanice metra 

Vyšehrad v atriu před restaurací (při dešti na nástupišti metra). Předpokládaný konec 
akce v 17 hodin.

30. října od 14.00
Vyrábíme
S Kateřinou Ehlenovou tvoříme podzimní dekorace z přírodnin pro radost do bytu, 

nebo na památku zesnulých. Velká zasedací síň vysočanské radnice v Praze 9, 2. pat-
ro.

Listopad
6. listopadu od 14 hodin
Divadlo Gong: Vyprávění
Cestopisná přednáška. Koncert mluveného slova spojený s projekcí a osobními zážit-

ky ze světa. Tentokráte se podíváme prostřednictvím jednoho z nejznámějších českých 
dobrodruhů, cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby tam, kam se každý den nejezdí, 	
a to na exotické BALI.

V Akce je určena pouze seniorům MČ Praha 9 v působnosti úřadu Sokolovská 14.

28. listopadu od 14 hodin
Senioři versus podvodníci
Přednáška na téma, aby podvodníci nevítězili nad seniory – podvodné zájezdy 	

s nákupem předraženého zboží, jak nenaletět v běžném životě... Oddělení prevence 
Městské policie (p. Krumlovská, Hofmanová). Účastníci přednášky si odnesou drob-
ný dárek na památku. Akce se koná ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha 9, 
Sokolovská 14, 2. patro. 

4. listopadu od 20 hodin
Melancholické varhany
V Zrcadlové kapli Klementina (vchody do Klementina z Křížovnické 190, Karlovy 1, 

Mariánského náměstí 5) Praha 1 se koná koncert Sukova komorního souboru. Zazní 
díla Mahlera, Dvořáka a dalších.

Od 23. listopadu do 20. prosince, pondělí až pátek od 11 do 18 hodin
Drátování 
Prodejní výstava s předvánočním nádechem „Drátování“. Představí se mistryně drá-

tenického řemesla z roku 2003 Hedvika Vozková. 
Výstavní síň V Rybníku, ZŠ U Svatého Štěpána, Štěpánská 8, Praha 2.
Prosinec
5. prosince
Výstava vánočních ozdob ze soukromé vídeňské sbírky
Odjez vlakem z nádraží Libeň v 10.48 do Roztok u Prahy, prohlídka výstavy spojená 	

s vycházkou anglickým parkem, pak přívozem v Klecánkách na autobus MHD č. 371 
do Kobylis. Fyzicky zdatnější mohou absolvovat procházku podél Vltavy k psímu útulku 	
V zámcích a odsud odjet domů autobusem.

 6. prosince od 14 hodin
Vlastní výrobek zpříjemní Vánoce SO
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Vyrobte si sami svícínky s medovými svíčkami.
Vysočanská radnice, Sokolovská 14, Praha 9, velká zasedací místnost. Zdarma.

11. prosince od 14 hodin
Vánoční písničkový pořad v Divadle Gong
Eva Dvořáčková  a Václav Ševčík
Vstup do sálu nejdříve od 13.30 do naplnění kapacity sálu. Zdarma pouze senioři 	

z MČ Praha 9 v působnosti úřadu Sokolovská 14.

17. prosince od 18 hodin
Koncert: Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Svatyně Krista krále, Kolbenova ulice, Praha 9-Vysočany

12. prosince od 14 do 18 hodin
Toulcův dvůr - Vánoce na statku ve znamení zvonů, zvonků a zvonečků
Tradiční předvánoční setkání – atmosféra vůní, chutí a dárečků. Vstup pro seniory 

- 30 korun.

8. ledna 2013 od 14 hodin
Exkurze do hotelu Šroubek
Pro zájemce bez rozdílu bydliště. Prohlídka hotelu spojená s výkladem ing. Stěničky, 

občerstvení v podobě kávy a zákusku. Vstup 120 korun. 

Zdravotnictví
Den zdraví na Proseku
Tradiční Den zdraví - preventivně osvětová akce podporující a propagující zdravý 

životní styl - se uskuteční 30. května od 9.00 do 16.00 na Proseku před poliklini-
kou. Pořádá ho Poliklinika Prosek a. s. ve spoluprácis oblastní pobočkou ČČK Praha 9	
a za aktivní účasti ZP MV ČR a VoZP.

Odborný servis složený pře-
devším ze zdravotnického per-
sonálu polikliniky poradí co 
udělat pro udržení zdraví a jak 
léčit případné zdravotní nedu-
hy. 

Na místě mohou zájemci pod-
stoupit měření krevního tlaku, 
měření hladiny cukru a  cho-
lesterolu v krvi nebo určení 
BMI, dermatologické vyšetření 
v rámci prevence kožního one-
mocnění. Kuřáci, kteří chtějí 	
s kouřením přestat, se dozví 
jak na to, ale mohou zjistit 	
i aktuální kondici svých plic. 

K dispozici bude také pora-
denství z oblasti domácí péče 
o nemocné, diabetologie, obezitologie, dentální hygieny, onkologie nebo správného 
využití protetických pomůcek. Praktických rad se zájemcům dostane od lékárníka nebo 
od pracovníků Českého červeného kříže a Besipu v oblasti první pomoci. Součástí pro-
gramu budou také informace k prevenci dětských úrazů, očkování pro děti a dětské 
výživy. 

Sociální pracovníci z Úřadu Městské části Praha 9 zodpoví otázky o fungování dohle-
dové a asistenční služby pro seniory, nebo o provozu stacionáře pro lidi postižené 
Alzheimerovou chorobou.  

Poliklinika Prosek dostává nový kabát
Na Poliklinice Prosek se rozjely rekonstrukční práce. Výměna oken a zateplení obvo-

dového pláště polikliniky přitom patří k největším investicím Městské části Praha 9 	
v letošním roce. 

Stavební práce, které provádí VOKD Ostrava, probíhají za provozu polikliniky, což 
vyžaduje velké organizační úsilí a součinnost nejen lékařů, ale i pacientů.
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„V některých ordinacích se po dobu stavebních prací – většinou se jedná zhruba 	

o dva týdny – nebude ordinovat vůbec, nebo bude jejich provoz omezen, popřípa-
dě budou dočasně přemístěny 	
do objektu po záchranné služ-
bě,“ konstatuje radní Zdeněk 
Davídek.

Výměna oken na poliklinice 
totiž neprobíhá jako ve stan-
dardním panelovém domě, pro-
tože její objekt je zbudován 	
ze zavěšených panelů. V praxi	
to znamená, že například v atri-
ích je nutné rozmontovat ske-
let budovy až na základní kon-
strukce a stěny znovu vyzdít. 

Do poloviny srpna by měla 
být hotova jihozápadní stra-
na polikliniky a jižní atri-
um, tedy instalována nová 
okna, provedeno zateplení 	
a nová fasáda, skončeny práce 	
v interiéru (podhledy, příčky, parapety, malby…). Poté budou práce pokračovat 	
na severovýchodní části polikliniky a severním atriu. 

Celková rekonstrukce Polikliniky Prosek, která je rozdělena do čtyř etap, by měla 
být dokončena do konce příštího roku. Celkové náklady dosáhnou více než 58 milionů 
korun bez DPH. Na dotacích ze Státního fondu životního prostředí a prostředků EU 
Fondu soudržnosti přitom městská část získá 16 milionů korun.

Oddělení rehabilitace na Poliklinice Prosek 
poskytuje nadstandardní péči

Poliklinika Prosek je největší zdravotnické zařízení v Praze 9 a jedno z největších 	
v hlavním městě, kde je poskytována ambulantní zdravotní péče ve všech základních 	
a specializovaných lékařských oborech. Současně zabezpečuje i provoz lůžkového 
oddělení následné péče a provoz lékárny. Zdravotní péči poskytuje jak provozovatel 
zdravotnického zařízení Poliklinika Prosek a. s., tak i další soukromá nestátní zdravot-
nická zařízení, a to občanům a návštěvníkům Prahy 9 a přilehlých spádových obvodů 
včetně okresu Praha-východ.  

Oddělení rehabilitace a léčby bolesti
„Rehabilitace je interdisciplinární obor, což znamená, že k nám přicházejí pacienti 	

z pediatrie, dětské i dospělé neurologie, neurochirurgie, ortopedie, chirurgie, interny, 
kardiologie, diabetologie, očního, otorinolaryngologie, revmatologie, od praktických 
lékařů, ale i z kožních či infekčních ambulancí,“ vypočítává primář oddělení rehabilita-
ce a léčby bolesti MUDr. Marek 
Paneš a pokračuje: „Umíme 
se postarat o všechny, od těch 
nejmenších po seniory. Děti 	
s vývojovými vadami, popo-
rodními obrnami, úrazy, vad-
ným držením a skoliosami, 	
v dospělém věku pak o stavy 
po operacích kostí či náhradách 
nosných kloubů endoprotéza-
mi, poúrazové komplikace typu 
algodystrofií, stavy po cévních 
mozkových příhodách, obr-
nách periferních nervů, funkč-
ních blokádách páteře, výhřezy 
plotének s drážděním nervů či 
pacienty s psychosomatickými 
obtížemi.“

Široké spektrum zdravotních 
problémů, na něž se rehabili- Rehabilitační cvičení na prosecké poliklinice
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tace na prosecké poliklinice zaměřuje, vyžaduje erudovanost rehabilitačních lékařů 	
a fyzioterapeutů, ale také dobré technické zázemí. 

Rehabilitační lékaři a fyzioterapeuti ovládají různé myoskeletární techniky či neuro-
reflexní techniky, jako je například cvičení podle Vojty, Mojžíšové, terapie podle 	
Mc Kenziho, různé techniky fyzikální léčby, obstřiky, akupunkturu, ale i psychoterape-
utické postupy či farmakoterapii akutní a chronické bolesti.

Předností prosecké rehabilitace je úzká spolupráce lékařů a fyzioterapeutů, která 
dovoluje přizpůsobit léčbu okamžitému stavu pacienta. „Stejně tak spolupracujeme 
s oddělením následné péče v budově Polikliniky Prosek,“ dodává primář MUDr. Marek 
Paneš. „Na 25 lůžkách probíhá rehabilitace našich pacientů, jejichž zdravotní stav nel-
ze zvládnout ambulantně.“

Rehabilitace poskytovaná na Proseku v celém svém komplexu má základ rovněž 
ve výborném technickém zázemí, jako je rozsáhlá elektroléčba včetně magnetote-
rapie a laseru, množství individuálních cvičeben, tělocvična pro skupinová cvičení či 
ekonomicky prodělečná vodoléčba s bazénem, končetinovými vířivkami a podvodními 
masážemi.

Určit někdy příčinu bolesti bývá oříškem. Proto také na oddělení rehabilitace neoše-
třují pacienty takzvaně z ulice, ale vyžadují, aby měli doporučení od praktického nebo 
odborného lékaře. Za laicky stanovenou diagnózou ´potřebuji napravit´ totiž nemusí 
být blokáda páteře, ale třeba nemocné ledviny, plicní embolie…. 

Oddělením rehabilitace měsíčně projde v průměru sedm tisíc pacientů. Drtivá většina 
jich je takzvaně na pokladnu, jen malá část z nich si za služby připlácí, když například 
základní péče hrazená zdravotní pojišťovnou pacientovi nestačí.

„Pokud to naše možnosti dovolí, umožňujeme zájemcům, aby si zaplatili odpolední 
aktivity, jako je cvičení těhotných, cvičení na fyziobalech, kondiční cvičení v bazénu, 
podvodní masáže či individuální cvičení s fyzioterapeutem,“ konstatuje MUDr. Marek 
Paneš. 

OB klinika nabízí program prevence obezity  
i léčbu cukrovky

Program prevence obezity, popřípadě její léčbu, nabízí obyvatelům Prahy 9 OB Klini-
ka Pod Krejcárkem.

Unikátnost OB kliniky spočívá v tom, že poskytuje komplexní péči především při léč-
bě vyšších stupňů nadváhy a obezity. O ty, kteří trpí výraznou nadváhou či obezitou se 
starají odborní lékaři internisté – obezitologové, diabetologové, endokrinolog, dieto-
logové, nutriční specialisté a psycholog. Na klinice jsou však i další specialisté, napří-
klad chirurgové, gastroenterolog a jiní. Pacientům se tak dostává vysoce kvalitní péče 	
a lékařská pomoc při redukci hmotnosti a léčbě s obezitou souvisejících onemocnění, 
jako je například cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, poruch lipidového metabolismu 
(vysoké hladiny cholesterolu, triglyceridů a jiné), ale i při léčení jiných, například chi-
rurgických onemocněních či poruch zažívacího traktu. 

Základní léčba
Boj s obezitou je běh na velmi dlouhou trať. Podle individuálního zdravotního stavu 

každého pacienta, který při úvodním vyšetření na klinice získají, jsou stanovovány 
postupné, uskutečnitelné a hlavně udržitelné cíle.  „Dlouhodobé snížení tělesné hmot-
nosti minimálně o 5 procent snižuje riziko rozvoje srdečně-cévních onemocnění, boles-
tivost kloubních chorob, riziko předčasného úmrtí, nádorových onemocnění či riziko 
vzniku vysokého tlaku. Pokud ovšem již trpíte nějakou z těchto komplikací obezity, je 
většinou potřeba dosáhnout většího váhového úbytku, aby došlo ke zlepšení – napří-
klad omezení nebo vysazení užívaných léků, zastavení progrese kloubního postižení 
nebo dokonce spontánní zlepšení hybnosti.“ říká MUDr. Doležalová.

Ovšem na vzniku obezity se mohou významnou měrou podílet i genetické předpo-
klady či jiná onemocnění a lidé pak přes veškerou snahu nezhubnou. Pak přichází 	
ke slovu chirurgická cesta léčby nadváhy.

Bariatrická chirurgie
K operaci sahají lékaři v případech pacientů s velmi těžkým stupněm nadváhy, 	

u nichž selhala konzervativní léčba, popř. u nemocných s nadváhou těžšího stupně, 
která je spojena se závažnými oběhovými, metabolickými či pohybovými komplikace-
mi.

Díky operaci může pacient shodit i třicet, čtyřicet kilogramů. Hlavní ale je, že spolu 
s nadbytečnými kily a nemocemi, jež byly důsledkem obezity, mizí u pacientů také ZD
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deprese a zakomplexovanost, roste jejich sebedůvěra a ruku v ruce s tím i možnosti 
lepšího uplatnění v pracovním nebo osobním životě. 

Bariatrická chirugie s sebou přináší kromě velkého snížení váhy také výrazné zlepše-
ní či úplné vyléčení cukrovky 2. typu. To je také důvod, proč se OB Klinika nezaměřuje 
jen na léčbu obezity, ale postupem doby stále více na léčení metabolických onemocně-
ní. Například s typem velmi šetrného operačního výkonu při léčbě obezity i cukrovky, 	
s takzvanou plikací žaludku, začala jako první v České republice a jako jedna z prv-
ních v Evropě. Dlužno dodat, že tato operace je pro pacienta velmi šetrná, protože se 
provádí laparoskopicky (zákrok prováděný pouze díky několika malým vpichům přes 
kůži do břicha) a nevyžaduje velký zásah do zažívacího traktu. Chirurgové jen určitým 
způsobem zažívání „přeorganizují“, aniž by cokoliv odoperovali. 

XXL centra
Kromě toho, že léčba obezity vyžaduje specifický přístup, měla by se také odehrá-

vat ve specializovaných centrech, která jsou dobře technicky i personálně vybavena. 	
V nich by se rovněž mohla poskytovat péče obézním pacientům i v jiných oblastech, 
než je léčba nadváhy.

„Jakýmsi vzorem pro jejich organizaci se mohou stát infekční kliniky,“ nastiňuje 	
prof. MUDr. Martin Fried, CSc. „Pokud pacienti hospitalizovaní na infekční klinice potře-
bují jinou odbornou pomoc, odborný lékař, nebo lékařský tým přijede za nimi. Totéž 
by se mohlo odehrávat na klinikách (XXL Centrech), zaměřených původně na léčbu 
obezity, pokud by obézní pacienti, potřebovali například ortopedickou či gynekologic-
kou pomoc, péči očního chirurga a podobně. Předností je, že tyto kliniky jsou technicky 
i personálně vybaveny zvládnout péči o extrémně obézní pacienty, ať už se to týká 
nosnosti židlí, postelí, operačních stolů, kvalifikovaného zdravotního personálu včetně 
anesteziologa atd. Pro zdravotní systém tohoto státu by byl takový postup efektivní, 
protože nevyžaduje další investice.“ 

Vedení OB Kliniky v současné době o této formě spolupráce, jíž jsou nakloněna mno-
há velká fakultní pracoviště, jedná se zdravotními pojišťovnami.

Švédský král na OB klinice
Delegace Švédské královské 

akademie inženýrských věd 	
v čele se švédským králem Car-
lem XVI. Gustavem, patronem 
akademie, navštívila ve dnech 
8. až 11. května Českou repub-
liku a zavítala také na devítku. 

Delegaci tvořilo na třicet 
zástupců švédského průmyslu, 
obchodu, vědeckých a akade-
mických institucí. Soustředili 
se zejména na tři hlavní tema-
tické okruhy: IT, nanotech-
nologie a zdravotnictví. Právě 
zájem o posledně jmenovanou 
oblast zavedla švédské hosty 
například do Fakultní nemocni-
ce Motol, ale i OB kliniky Pod 
Krejcárkem, nebo se sezná-
mili s prací a projekty Fakultní 
nemocnice u Svaté Anny – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) 
Brno.

CLINICUM - poliklinika Vysočanská
CLINICUM a.s. je nestátní zdravotnické zařízení provozující nemocnici s poliklinikou 

ve Vysočanech. Zařízení obsluhuje spádovou oblast Prahy 9 a okolí. Koncem roku 2010 
změnila společnost CLINICUM a.s. svého majitele. Novým vlastníkem je společnost 
MONEA a.s., která patří do zdravotnického holdingu MEDICON a.s., ten spravuje mj. 
polikliniky Budějovická a Zelený Pruh na Praze 4.

V budově nemocnice kromě vlastních oddělení a ambulancí společnosti CLINI-
CUM a.s. působí další zdravotnická zařízení, mj. Centrum léčby pohybového aparátu 	

Švédský král Carl XVI. Gustav v OB klinice (první muž zleva)
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MUDr. Váchala, Dialyzační středisko Praha 9 – Vysočany společnosti Fresenius Medical 
Care, biochemická a hematologická laboratoř společnosti AeskuLab a.s., oddělení nuk-
leární medicíny a řada ambulantních ordinací.

Výstavba
Bytová výstavba

Art Rezidence Střížkov

Originální developerský bytový projekt Art Rezidence Střížkov, nabídzí po dokončení 
v roce 2012, 63 nových bytů v třinácti patrech. Tento vizuelně velmi zajímavý bytový 
dům zaujme na první pohled svým netradičním stylem ustupujících pater. Toto výraz-
né architektonické ztvárně-
ní je ještě podtrženo netra-
dičním barevným řešením, 
kdy spodní část je vyvedena 	
v zelené barvě, která směrem 
nahoru pozvolna přechází 	
v modrou. Rozměrově dle 
podlahové plochy nabízí byto-
vý dům Art rezidence Střížkov 
byty o rozloze od 36 do 160 
metrů čtverečních.

Mezi hlavní devizu bytového 
projektu Art rezidence Stříž-
kov, patří především jeho 
umístění. Poloha domu v klid-
né ulici a přesto jen několik 
minut chůze do stanice metra 
Střížkov, je pro mnohé zájem-
ce o byt zcela zásadní. Výbor-
né je rovněž spojení autem 	
a to jak do centra města, tak 
i na městský okruh. Byty jsou 
vybaveny bezpečnostními, protipožárními dveřmi, okna jsou dřevěná z Europrofilů 
vybavená celoobvodovým kováním. Interiérové dveře od firmy Sapeli jsou plné, otoč-
né nebo posuvné model Elegant které si může budoucí majitel bytu vybrat v některém 
z nabízených barevných provedení.  Zajímavostí je vytápění bytu, které je řešeno pro 
každý byt zvlášť vlastní bytovou stanicí ve které se pro každý byt zvlášť připravuje 
ohřev teplé užitkové vody a zároveň se provádí regulace vytápění. Regulaci vytápěni 
v bytu zajišťuje přenosný termostat s bezdrátovým přenosem. Vytápění je zajištěno 
deskovými otopnými tělesy s termoregulačními hlavicemi a v koupelně je instalovaný 
topný žebřík. Velkou výhodou jsou sklepní kóje které jsou již v ceně drtivé většiny 
bytů.

Bytový dům Matějkova

Bytový projekt MATĚJKOVA pojmenovaný podle stejnojmenné ulice, vyrostl 	
v pražských Vysočanech v blízkosti divadla GONG. Nabízí celkem 61 bytů ve třech 
úrovních standardů, které klientům umožní vybrat si byt přesně podle jejich finančních 
možností. 

Standardní vybavení bytových jednotek je navrženo v moderním stylu s důrazem 
na funkční využití jednotlivých místností a na budoucí hospodárnost provozu budovy. 
Každý byt bude mít samostatné měření vody, tepla a samozřejmě v ceně bytu bude již 
osazený elektroměr. Do každého bytu je zajištěna přípojka telefonu, vysokorychlost-
ního internetu a STA. 

Bytové vchodové protipožární dveře splňují bezpečnostní třídu 3 a mají bezpeč-
ností zámkovou vložku a kování. Interiérové dveře o atypické výšce 2200 mm jsou 	
s obložkou, s rozetovým kováním. Okna jsou plastová a v 8.NP dřevěná EURO s izo-
lačním dvojsklem. Vnitřní okenní parapety v barvě okna. Podlahu v obytných místnos- V
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tech pokrývá laminátová či dře-
věná (v 8.NP) plovoucí podlaha 	
s kročejovou tlumící podložkou. 
V koupelnách na WC je kera-
mická dlažba. 

Obložení koupelen je z vel-
koformátových keramických 
obkladů. Koupelny jsou kom-
pletně zařízeny sanitární kera-
mikou, smaltovanými vanami, 
sprchovými vaničkami z litého 
mramoru se skleněnou zástě-
nou a pákovými bateriemi. 
Vybrali jsme pro Vás vybavení 
od renomovaných výrobců jako 
např. GROHE, HansGrohe, Kal-
dewei, LAUFEN, JIKA a další. 
Koupelny jsouo vytápěny žebří-
kovým tělesem a vybrané byty 
mají navíc elektrické podlahové 
topení. 

Rezidence Gren House

V ulici Drahobejlova, v bez-
prostřední blízkosti nového 
nákupního centra Galerie Har-
fa v Praze 9 - Libni, asi 300 m 
od stanice metra B Českomo-
ravská a 10 minut pěší chůze 
od krásného parku Podviní, se 
nachází nový projekt s názvem 
„Rezidence Green House“.

Proč právě „Green House“, 
v překladu „Zelený dům“?

Protože v příjemném dvor-
ním traktu, pokrytém zelení, 
si můžete vybrat byt s předza-
hrádkou. Nebo by se Vám spíše 
líbil menší řadový domek s tera-
sou a zahrádkou, kde bude jed-
noduché vytvořit si soukromí? 
Zde je to možné. Navíc střechy 
domků ve dvorní vestavbě jsou 

pokryty stálezeleným substrá-
tem a rostlinami, o které se 
nebudete muset starat.

Z oken všech obývacích poko-
jů bez výjimky je proto krás-
ný výhled do zeleně, převážná 
část ložnic a dětských pokojů 
či pracoven je pak situována 
do klidné ulice Drahobejlova.

Navíc byla na střeše hlavního 
objektu instalována a uvedena 
do provozu solární elektrár-
na, která byla zdarma převe-
dena do vlastnictví Společen-
ství vlastníků, a která příštích 	
25 let bude šetřit náklady 	
na provoz společných prostor.

Projekt Rezidence Green 
House patří, co se energetické 

Matějkova - vizualizace

Greenhouse - pohled zu Drahobejlovy ulice - vizualizace

Pohled do dvora - skutečnost V
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náročnosti budovy týče, do kategorie B, tj. nízkoenergetický dům. Provedení budovy 	
i bytu je vysoce nadstandardní. 

Optimalizovali jsme prostory tak, abyste zbytečně neplatili za příliš velké chodby 	
a předsíně a na patře měli vždy maximálně dva sousedy. Pro Vaše pohodlí se sklepy 
a garážová stání nacházejí na úrovni přízemí a suterénu. Příjezd autem je proto velmi 
komfortní, nečekají Vás nekonečné úzké rampy a několik podlaží pod zemí.

Vivus Aréna

Moderní desetipodlažní budova Vi-
vus Arény se bude vypínat vedle 
monumentální stavby O2 Arény, pří-
mo naproti novému nákupnímu centru 
Zelený ostrov. Tato kaskádovitě řeše-
ná budova s kruhovou dominantou 
bude skýtat kvalitní nadčasové bydle-
ní v rychle se měnící tváři Libně. 

Vznikne zde 148 nových většinou 
středně-metrážních bytů splňujících 
nejmodernější kriteria a trendy sou-
časného bydlení, ve vyšších patrech 
pak nadstandardní byty s luxusními 
terasami. Přízemí budovy budou tvořit 
prostory komerčního charakteru.

Architektonicky navazuje tento pro-
jekt bydlení v Praze na okolní zástav-
bu. Všechny byty v Praze splňují 
požadavky zákazníků při využití celé-
ho dostupného prostoru. Většina bytů 

disponuje lodžií, balko-
nem nebo terasou. Dále je 
k dispozici sklep ke každé 
bytové jednotce a nezbyt-
ný prostor určený k par-
kování.

Občanská vybavenost je 
samozřejmostí. Budoucí 
vlastníci bytů tak můžou 
využít mateřské a základní 
školy, zdravotní středisko 
a mnoho malých obchodů 
a služeb. Sportovci ocení 
přítomnost různých spor-
tovišť. Blízký park nabí-
zí příjemnou možnost jak 
trávit volný čas.

Stavba by měla být do- 
končena v roce 2013.

Nová Harfa IV

Po velkolepém úspěchu tří předcho-
zích etap Nové Harfy bylo rozhodnuto 
o rozšíření projektu, jež bylo realizo-
váno v rámci dalších dvou etap. Eta-
pa Harfa park IV. byla zkolaudována 
31. 12. 2011 a zájemcům o kvalit-
ní bydlení nabídla celkem 101 bytů. 
IV. etapa je tvořena 3 rezidenčními 
domy, které jsou protkány cestička-
mi a obklopeny veřejnou zelení.

Dispozice jednotlivých bytů se liší 
dle velikosti. K prodeji jsou připra- V
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veny byty ve velikosti 1+kk 
(27 m2) a pochopitelně i pro-
stornější 4+kk, které disponu-
jí 118 m2. Veškeré byty jsou 
standardně vybaveny dle nej-
přísnějších evropských norem. 
Každý z bytů má svůj vlastní 
balkon, terasu, lodžii či oplo-
cenou předzahrádku, na kte-
ré můžete v klidu odpočívat 	
a relaxovat po náročném dni.

Etapa Harfa Park IV. je dopl-
něna o moderní garáže, které 
nabízejí pohodlné parkování 
v blízkosti jednotlivých bytů. 
Kromě jednotlivých garáží 
jsou připravena také garážová 
stání, která mohou reziden-
ti pochopitelně využívat dle 
vlastního uvážení. Harfa Park je obklopen množstvím obchodů, kaváren, dětských 
hřišť, zeleně, míst určených k relaxaci a nabízí také veškerou občanskou vybavenost. 
Pokud hledáte kvalitní místo pro budoucí život, jistě rezidenční projekt Nová Harfa 
nepřehlédněte!

Rezidence Nad Rokytkou

Novou rezidenční čtvrť nazvanou Nad Rokytkou tvoří tři části: Zahrady nad Rokytkou, 
Dvůr nad Rokytkou a Rezidence nad Rokytkou.

Semínko nového života, kte-
ré developer na jaře roku 2006 
zasadil, uvnitř zelené oblas-
ti Prahy 9, rychle vyklíčilo 	
a v současné době se pyšní dvě-
ma dokončenými etapami své-
ho růstu – malebnými Zahra-
dami nad Rokytkou a Dvorem 	
nad Rokytkou. Jedná se však 
pouze o první kroky na cestě 	
za větším cílem.

Ve Vysočanech v atraktivním 
prostředí zeleného pásu podél 
říčky Rokytky roste unikátní 
rezidenční čtvrť. V I. a II. etapě 
mají všechny byty již své maji-
tele a III. etapa (90% bytů pro-
dáno) byla v dubnu 2012 zko-
laudována.

Třetí část nese název Rezi-
dence Nad Rokytkou. Jde 	
o pět domů o šesti podlažích, 
v nichž je celkem 200 bytů 	
od 1+kk o velikosti od 30 m2 
až po 4+kk přes 100 m2. Každý 
má vlastní terasu, u přízemních 
bytů ji nahrazují oblíbené před-
zahrádky. Klienti mohou volit 	
z nebývale široké škály vyba-
vení vysokého standardu. Před 
domy vede cyklistická stezka.

V devíti etapách bude posta-
veno téměř 2 000 bytů, které 
přinesou do Prahy 9 vysoký 
standard komfortního bydlení. 
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Nademlejnská - bytový dům

Moderní bytový dům s více než 200 byty je vzdálen jen deset minut chůze od sta-
nice metra B Hloubětín a tramvajových zastávek. V Hloubětíně je veškerá občanská 
vybavenost - mateřská, základní i střední škola, zdravotnická zařízení, supermarke-
ty a sportovní a plavecký areál 	
s přisolovanou vodou. Lokalita 
přímo sousedí s lesoparkem, 
kde se nachází areál Kejřova 
mlýna, in-line dráhy a lezecká 
stěna. Přímo vedle objektu je 
vybudována nová cyklostezka, 
která spojuje východní okraj 
města s centrem Prahy. 

Standard bytového domu:
• Stavební konstrukce: žele-

zobetonové základy, nosné prv-
ky - cihelné zdivo, monolitické 
prvky, stropy – montované nebo 
monolitické prvky, cihelné příč-
ky zděné z příčkovek, fasádní 
zateplovací systém, klempířské 
prvky z titanzinkového plechu

• Bezpečnost: miniaturní elek-
tronické čipy pro vstup do bytového domu, vjezd do bytového domu na dálkové ovlá-
dání

• Společné prostory: nadstandardní výtahy, osvětlení s pohybovým čidlem, nadstan-
dardní velkoformátová dlažba

• Parkování: podzemní parkovací stání pro rezidenty a venkovní parkovací stání 	
pro návštěvy a pro komerci

• Venkovní úpravy: předzahrádky oploceny poplastovaným pletivem, zeleň v okolí 
objektu

Standard bytu:
• Okna a balkonové dveře: plastová okna, tepelně izolační dvojsklo, bílý vnitřní para-

pet
• Koupelny: výběr z 40 nadstandardních typů (za drobný příplatek lze vybírat z dal-

ších 180 výrazně nadstandardních typů), nadstandardní zařizovací předměty, hlavní 
koupelny navíc obsahují i žebříčkový radiátor a větší koupelny i rohovou vanu a dvě 
umyvadla

• Sanita: závěsné WC ve všech koupelnách a toaletách, umyvadlo, akrylátová vana 
nebo sprchový kout, vývod pro 
pračku

• Podlahy: plovoucí lamináto-
vé podlahy ve všech obytných 
místnostech (výběr z 6 deko-
rů)

• Dlažby: kuchyně, koupelna, 
WC, vnitřní komory, vstupní 
chodba za vchodovými dveř-
mi – nadstandardní keramická 
dlažba, balkony – mrazuvzdor-
ná dlažba, terasy – mrazuvzdor-
ná, případně betonová dlažba 	
s promývaným povrchem

• Vnitřní omítky: vápenoce-
mentové nebo vápenosádro-
vé, případně sádrokartonový 
obklad stěn

• Vytápění: centrální vytápě-
ní

• Vnitřní dveře: plné (ze vstup-
ní chodby do obývacího pokoje celoprosklené) – výběr ze 3 dekorů, obložková zárubeň, 
kvalitní nerezové kování, celoobvodové těsnění

Bytový dům Nademlejsnká - vizualizace

Bytový dům Nademlejsnká - vizualizace
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• Vchodové dveře: bezpečnostní NEXT (celoplošně pancéřované a protipožární) 	

s vysokotlakým laminátem na povrchu
• Datové rozvody: moderní datové rozvody pro vysokorychlostní internet, rozšířené 

telefonní služby a digitální satelitní televizi, rozvod televizních kabelů do všech pokojů
• Měření tepla: vlastní měření tepla pro každý byt

Kejřův Park I a II

Když se v hlavě vyhlášených 
developerů společnosti Star 
Group zrodil nápad skloubit 
moderní architekturu s krásami 
přírody, nemalý úspěch čekal 
téměř každý. Že bude mít pro-
jekt s názvem Kejřův Park až 
takový ohlas, s tím snad ale 
počítal pouze málokdo! Právě 
proto začala na stejném místě 
v Praze 9 – Hloubětíně vznikat 
druhá etapa veleúspěšného 
projektu s názvem Kejřův Park 
2.

Kejřův Park vznikl jako uni-
kátní koncept městského byd-
lení, na kterém se podíleli 
špičkoví odborníci, architekti 	
a designéři, ale kde tím hlavním 
tvůrcem byla sama příroda: 
Kejřův park na břehu Hořejšího 
rybníka, obklopený lesoparkem 
jen 15 min. od centra. Kolauda-
ce proběhla v létě 2012.

Projekt Kejřův Park nabízí svým klientům široký výběr v rámci standardních mate-
riálů. Mezi hlavní materiály patří výběr z pěti typů plovoucích dýhovaných podlah 	
v dekoru dub, buk, javor, třešen a dub chocolate. V rámci obkladů a dlažeb má klient 
možnost výbírat ze tří sérií – Spin, Colori a Vie Romane. Každá z těchto serií navíc 
obsahuje další barevné kombinace. Výběr interiérových dveří je z dekorů dub, buk, 
javor a třešeň. 

Kejřův Park I přinesl 135 moder-
ních, komfortních bytů v pěti bu-
dovách:

• Kategorie 1kk až 4kk - výměry 
od 47 do 94 m2

• Zahrada nebo balkon s výhle-
dem na rybník a lesopark u každého 
bytu

• Soukromá pláž, beachvolejbal, 
minigolf a cyklostezka

• Uzavřený areál s 24 hodinovou 
ostrahou

• Kolaudace v létě 2012
Je to ráj pro děti a krásné místo 

pro celou rodinu: mj. lesopark, ryb-
ník, pláž, hřiště i kurty, ideální pro-

středí pro cyklistiku nebo pěší turistiku a spolu s tím i klidný a spokojený rodinný život 
uprostřed zeleně  - a přitom na dosah od centra.

Kejřův Park II 
V druhé etapě projektu vzniká celkem 88 moderních bytů s vysokými standardy 

vybavení o dispozicích 1+kk, až 4+kk s vlastní zahrádkou nebo balkonem situova-
ným na rybník či zdejší lesopark. Rodinné vozy lze zanechat v podzemních garážích. 	
Ke každému bytu je přidružena sklepní kóje s dostatkem prostoru. Areál je uzavřený 	

Kejřův Park I

Parková úprava okolí domů
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s 24 hodinovou ostrahou. Tako-
vá opatření byla přijata v sou-
vislosti s maximálním komfor-
tem a bezpečností rezidentů.

Výborná dopravní dostupnost 
i veškerá občanská vybavenost 
v okolí

Nedaleko areálu je něko-
lik autobusových a tramvajo-
vých zastávek i stanice metra 
B. Občanská vybavenost je 
zde zajištěna řadou nákup-
ních možností, mateřskými 
i základními školami, zdra-
votními středisky, poštou, 
sportovním areálu, bazénem 	
a řadou restaurací i kaváren. 
Projektu dominuje nově revita-
lizovaný Hořejší rybník a park 
s jezírky, který přímo vybízí 	
k odpočinku a relaxaci celé 
rodiny. V okolí se nachází řada 
cyklostezek a značených turistických tras. Projekt obklopen nově revitalizovaným 
Hořejším rybníkem a lesoparkem.

Bytové družstvo Habr na Střížkově

Bytové družstvo Habr bude 
realizováno v rámci Bytového 
parku Prosek na ulici Lovosická. 
Ne nadarmo je bytové družstvo 
Habr označováno jako tzv. revo-
luce v bydlení. Zahájení výstav-
by družstevních bytů přinese 
pro budoucí rezidenty nema-
lé výhody. Tyto výhody vedou 	
k poskytnutí kvalitního bydlení 
v Praze i těm, kteří v součas-
nosti nevlastní celou finanč-
ní částku, která je pro nákup 
družstevního bytu potřebná 
nebo nemohou prokázat výši 
svých příjmů. Družstevní byty 
jsou tak obzvláště vhodné pro 
studenty, páry, ale i rodiny 	

s dětmi hledající kvalitní klidné bydlení v srd-
ci Prahy.

Pokud hledáte klidné a pohodlné bydlení 
téměř v srdci Prahy, bude pro Vás projekt 
Bytové družstvo Habr výzvou. Patříte-li mezi 
studenty, páry toužící po osamostatnění nebo 
mladé rodiny s dětmi, jistě Vás družstevní 
projekt osloví.

 Mezi jednotlivými bytovými bloky do bu-
doucna vyrostou příjemné zelené pláně, 
zahrady a park s lavičkami. Projekt bude 
obklopen řadou okrasných stromků a zelení, 
která bude tvořit ještě větší pohodu kontras-
tující s ruchem velkoměsta. 

 Prosek je první pražskou lokalitou, na které 
započala výstavba družstevních bytů. Družs-
tevní byty se nacházejí na atraktivní adrese 

Kejřův Park II - vizualizace

Dům bytového družstva Habr - vizualizace

Dům byt. družstva Habr - vizualizace
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v Praze 9 – Střížkově. Projekt Bytové družstvo Habr začal vznikat v roce 2011 a je 
tvořen dvěma bytovými domy. Celkový počet bytů se ustálil na čísle 62. S nákupem 
družstevních bytů neváhejte, v současné době je nabídnuto posledních 48 bytových 
jednotek. Jednotlivé dispozice družstevních bytů se pohybují od 1+kk (od 37 m2) až 
po prostorné 4+kk (120 m2). Plánované dokončení unikátního projektu je stanoveno 
na léto roku 2013.

 Bytové domy s 62 byty jsou citlivě zasazeny do okolní zeleně, která přímo vybízí 	
k relaxaci a odpočinku. Projekt nabízí kvalitní a především klidné bydlení, které je 
vhodné pro páry, ale i rodiny s dětmi. Parkování je zde zajištěno v rámci moderních 
garáží nebo na venkovních parkovacích stáních. 

Vysočanská radiála byla konečně otevřena

Vysočanská radiála byla po šesti letech otevřena 28. listopadu a místní pozorují roz-
díly - po široké, pět a půl kilometru dlouhé silnici spojující mladoboleslavskou R10 	
a Kbelskou ulici jezdí čím dál více aut. Zrychlila se také městská hromadná doprava, 
kolony aut se zkrátily. 

Stavba za dvě a půl miliardy ulevuje Hloubětínu a Černému Mostu, kam už řidiči 
směřující z R8 na R10 nebo na hradeckou dálnici D11nemusí jezdit. Pocítili to zejména 
obyvatelé v okolí ulic Kolbenova, K Hutím a Chlumecká. Řidiči si na novou silnici sice 
ještě zvykají, ale hmatatelné zlepšení pozorují lidé i v Kbelské ulici, která byla hlavně 
ve špičkách ucpaná. Dnes už tady kolony nestojí a vozidla projedou.

Méně aut na silnicích netěší jen řidiče, ale také cestující veřejnou dopravou. Autobusy 
totiž netrčí v kolonách s ostatními auty. „Pozorujeme zlepšení například v Chlumecké 
ulici. Dojezd autobusů na Černý Most se opravdu vylepšuje,“ zhodnotil provoz Pavel 
Procházka, šéf společnosti Ropid, která v Praze organizuje městskou dopravu.

Vysočanská radiála měla být dokončena podle původních plánů již v roce 2007. Její 
výstavbu však zkomplikovaly výkupy pozemků v trase radiály. Současný úsek ale není 
její konečnou podobou. Od Kbelské ulice se plánuje ještě prodloužení do Libně, kde by 
se napojila na Městský okruh. Řidiči by tady sjeli buď směrem k tunelu Blanka, nebo 	
do plánovaného tunelu pod Libní. Kdy bude zbytek Vysočanské radiály vybudován, 
zatím není jasné.

Kompletní dokončení v roce 2012
Vysočanská radiála má v každém směru dva pruhy. Zatím funguje ve zkušebním pro-

vozu, chybí ploty proti zvěři, které nejsou po celém úseku. Kvůli tomu je snížena nej-
vyšší povolená rychlost na padesát kilometrů v hodině. Až budou ploty hotovy, rychlost 
se zvýší na osmdesátku. Stavba bude kompletně dokončena v polovině roku 2012.

Součástí stavby jsou i dva takzvané biomosty. Jsou to padesátimetrové mosty 	
30 a 40 metrů široké. Poslouží k bezpečnému přechodu zvířat přes radiálu. Přes druhý 
biomost vede nová cyklostezka, která navazuje na ulici Za Černým Mostem a pokraču-
je k Satalicím. Tento asi kilometrový úsek je součástí zamýšlené cyklistické trasy vede-
né od stanice metra Rajská zahrada směrem na Vinoř, s výhledem do oblasti Pojizeří.
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