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Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2015 byl zpracován na podkladě článků  
a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin fir-
my Newton, internetových informací, webových stránek exponovaných 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 - není-li uveden autor - po-
řídil  David Kraus.

Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2015 má 172 stran. 
Autorem je Mgr. David Kraus 
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Vybrané události roku 2015  
v České republice a ve světě

4. ledna
Čeští archeologové slaví další úspěch. V Egyptě objevili hrobku s pozůstatky do-

sud neznámé královny, manželky faraóna Raneferefa. Hrobka královny Chentkaus 
III. byla odhalena v Abúsíru jihozápadně od Káhiry, kde se nachází několik pyramid 
faraónů páté dynastie. Raneferef vládl v době zhruba před 4500 lety. Hrobka je 
součástí malého hřbitova jihovýchodně od Raneferefova pyramidového komplexu.

7. ledna
Tři muži ozbrojení útočnými puškami a granátometem napadli ve středu  

v Paříži redakci satirického magazínu Charlie Hebdo. Úřady potvrdily dvanáct mrt-
vých. Útočníci jsou na útěku. Prezident François Hollande útok odsoudil jako tero-
ristický čin, ozbrojenci při něm chválili Alláha. Podle Hollandea se bezpečnostním 
složkám v uplynulých týdnech podařilo odhalit hned několik teroristických spiknu-
tí. „Budeme s těmito hrozbami bojovat a útočníky potrestáme,“ prohlásil. Úřady  
v Paříži vyhlásily nejvyšší bezpečnostní stupeň, zatímco po útočnících se intenzivně 
pátrá.

10. ledna
Teplo jako na jaře. Na řadě míst České republiky v sobotu padly teplotní rekordy. 

Ze 138 stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), které měří teplotu 
víc než 30 let, byl rekord pro 10. leden překonán na více než 40 z nich. U šesti 
stanic šlo dokonce o absolutní lednový rekord. Místy bylo až k 17 stupňům Celsia, 
v Ústí nad Labem-Vaňově naměřili 16,8 stupně. 

20. ledna
Západní vojáci se dostali do prvního pozemního střetu s Islámským státem. Pří-

slušníci kanadských speciálních sil se v Iráku dostali do přestřelky s bojovníky 
Islámského státu. Podle brigádního generála Michaela Rouleaua se to stalo minulý 
týden, když vojáci zavítali k jednotkám pešmergů u frontových pozic na severu 
země. Je to první veřejně známý pozemní střet západních vojáků s Islámským 
státem v Iráku.

29. ledna
Syn Kim Ir-sena se stal v Česku velvy-

slancem. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek 
na Hradě převzal pověřovací listiny od Kim 
Pchjong-ila, syna bývalého severokorejské-
ho diktátora a zakladatele komunistického 
režimu v KLDR Kim Ir-sena. Stal se tak ofi-
ciálně novým velvyslancem Severní Koreje 
v Česku. Zeman pověřovací listiny převez-
me celkem od pěti nových ambasadorů.

1. února
Česká pošta výrazně zvedla ceny
„Poptávka po službách České pošty dlouhodobě klesá. Její do značné míry fixní 

náklady se tak rozpočítávají na menší objem služeb,“ zdůvodňuje nutnost zdražení 
mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina. Právě tento úřad zdražení 
schválil. Od neděle tak vyjde poslání doporučeného dopisu do padesáti gramů na 
34 místo dosavadních 29 korun. Za dvoukilogramový balík zákazník zaplatí 74 ko-
run místo 52 Kč. U cenného balíku ceny stoupnou o 27 Kč a poplatek za dodejku 
stoupne z 10 na 15 Kč. Podání poštovní poukázky typu A zdraží o tři koruny.

Prezident Miloš Zeman a velvyslanec KLDR 
Kim Pchjong-ila
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10. února
Ministryně spravedlnosti Helena Válková skon-

čí ve své funkci k 1. březnu. Oznámil to v úterý 
šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Uvedl, že se jednalo 
o rozhodnutí Válkové, na kterou prý hnutí nijak 
netlačilo. 

O manažerské selhání se ale podle něj u Válkové 
nejednalo. „Paní ministryně v podstatě řídila ten 
resort, ale možná bylo potřeba víc důrazu. Samo-
zřejmě se snažila komunikovat se všemi, každého 
chtěla vyslechnout, ale v určitých chvílích bylo tře-
ba rozhodnout a odrazit všechny vlivy, které na ni 
útočily ze všech stran,“ naznačil.

Babiš už za ni má náhradníka, stávajícího ná-
městka ministerstva spravedlnosti Roberta Peli-
kána. Pelikán bude mít za úkol napravit stávající 
stav, kdy české justici chybí dlouhodobá koncepce.

15. února
Kodaň zažila dva teroristické útoky. Dánská policie zastřelila v Kodani muže, 

který v sobotu vedl útoky na kavárnu a u synagogy. Zabil dva lidi a dalších pět 
zranil. Úřady považují útoky za teroristické.Přestřelka s policisty se udála jen pár 
hodin poté, co úřady zveřejnily fotografii podezřelého, pořízenou pouliční kame-
rou. Policie později potvrdila, že podezřelý je pachatelem obou útoků. „Domnívá-
me se, že se v obou případech jedná o stejného pachatele a že tento pachatel byl 
zastřelen zásahovou jednotkou policie,“ řekl inspektor Torben Molgaard Jensen.

22. února
V Číhošti si při nedělní mši vedené 

kardinálem Dominikem Dukou přibliž-
ně pět set lidí připomnělo 65. výročí 
smrti tamního faráře Josefa Toufara. 
Zemřel po krutém mučení 25. února 
1950 poté, co ho vyšetřovatel Státní 
bezpečnosti chtěl donutit k přiznání, že 
zinscenoval zázračný pohyb kříže na 
oltáři. Církev připravuje proces Toufa-
rova blahořečení, který zřejmě potrvá 
několik let. 

Kardinál Duka novinářům před mší 
řekl, že délku procesu nedokáže od-
hadnout. „Mnohé věci byly udělány 

opravdu spontánně, dobrovolníky, takže se domnívám, že se určitě dočkám toho, 
že sem budeme jezdit k blahoslavenému Josefu Toufarovi,“ uvedl. Takzvaný čí-
hošťský zázrak se odehrál na třetí adventní neděli 11. prosince 1949. Při mši se 
podle svědků několikrát pohnul půlmetrový kříž na hlavním oltáři. Dosud neob-
jasněný úkaz se měl později ještě opakovat. 

24. února
Dvaašedesátiletý obyvatel Uherského Brodu zastřelil po poledni v restauraci 

Družba ve městě osm lidí. O počtu obětí informovali ministr vnitra Milan Cho-
vanec  starosta města Patrik Kunčar. Mezi oběťmi je sedm mužů a jedna žena. 
Kolem půl třetí do zařízení vpadla zásahová jednotka a ozvaly se výbuchy. Podle 
informací Práva je mrtvý i útočník, sám se zastřelil.

27. února
V centru Moskvy byl v pátek zastřelen jeden z představitelů opozice Boris Něm-

cov. Uvedla to agentura Interfax. Politika zasáhly nejméně čtyři střely.
Ministerstvo vnitra potvrdilo, že byl zavražděn muž, který měl u sebe doklady  

na jméno Boris Jefimovič Němcov.

Prof. JUDr. Helena Válková

Dominik kardinál Duka
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Na politika někdo začal pálit na Velkém ka-
menném mostě z projíždějícího auta. Vypálil 
celkem sedm ran, Němcova trefil čtyřikrát do 
zad.

Němcov byl velkým kritikem prezidenta Vla-
dimira Putina. V letech 1997-1998 byl vicepre-
miérem. Tehdy byl v čele státu Boris Jelcin.

V minulosti byl několikrát zatčen za účast  
na protestech. Zemřel před nedělní demonstra-
cí proti prezidentu Putinovi.

Prezident Putin čin odsoudil a uvedl, že mohlo 
jít o vraždu na objednávku. Vyjádřil soustrast  
a nařídil bezpečnostním složkám vyšetření pří-
padu, na které hodlá osobně dohlédnout.

28. února
Andrej Babiš, který byl v sobotu na sjezdu 

hnutí ANO podle očekávání zvolen předsedou, 
okomentoval zisk 100 procent platných hlasů 
slovy, že jej nečekal. Při volbě neměl protikan-
didáta.

„Jak říká Karel Gott: to jsem fakt nečekal,” 
okomentoval Babiš své vítězství na tiskové kon-
ferenci s odkazem na mnohonásobného vítěze 
Českého i Zlatého slavíka.

Delegáty, kteří po oznámení výsledků volby 
spustili aplaus, pak mírnil. „Skutečně až tolik 
netleskejte,” požádal je a v nadsázce uvedl, že 
aspoň někdo se měl hlasování zdržet.

Na následné tiskové konferenci po volbě před-
sedy přiznal, že je rád, že dostal všechny hlasy. 
„Je to dobrý pocit, ale vypadá to blbě,“ přiznal. 
Podle něj byl výsledek dán i tím, že neměl pro-
tikandidáta. Dodal, že příště už bude mít vyzy-
vatele. Hlavní výhradou vůči stávajícímu kabinetu je, že podle něj soc. dem. svými 
návrhy zadlužuje republiku. „ČSSD má jinou ideologii. My nechceme budovat soci-
ální stát, nechceme zemi zadlužovat,“ řekl šéf ANO.

2. března
Ústavní soud (ÚS) v pondělí nevyhověl návrhu na zrušení části zákona, který brá-

ní neočkovaným dětem v přijetí do mateřské školky. Již minulý týden ÚS nepotěšil 
odpůrce vakcinace poprvé, když rozhodl, že stát může nařizovat povinné očkování 
pro děti.

Podle verdiktu soudu lze vnímat podmínku očkování pro přijetí do mateřské školy 
jako akt sociální solidarity. „Naopak jako na sociální nespravedlnost by bylo možné 
nahlížet na případy, pokud by určitá skupina dětí přijatých do předškolních zařízení 
odmítla bez vážných důvodů očkování a čerpala tak výhody, vyplývající z úspěš-
nosti vakcinace, respektive z ochoty ostatních dětí vzít na sebe ono minimální 
riziko, které z očkování plyne,“ dodal soudce zpravodaj Fenyk. Podle zákona musí 
být dítě přijaté do školky očkované, výjimkou jsou pouze případy, kdy má dítě do-
klad, že je vůči nákaze imunní, nebo že nemohlo být očkováno kvůli závažnému 
zdravotnímu důvodu.

3. března
Do Prahy v úterý vpodvečer přijela první skupina krajanů z Ukrajiny, kteří se kvůli 

obavám z bezpečnostní situace v zemi rozhodli přestěhovat do Česka a získali tu 
povolení k trvalému pobytu. Autobus přivezl na nádraží Florenc 44 lidí z východou-
krajinského Čechohradu, který leží nedaleko míst nedávných bojů mezi ukrajin-
skou armádou a proruskými separatisty. Z Ukrajiny přicestovali starší i mladí lidé 
a malé děti.

Boris Němcov

Andrej Babiš
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6. března
Z národnostních skupin, které žijí na našem území, mají Češi největší sympatie 

pro Slováky, Poláky a Řeky. Jejich přízni se naopak netěší Albánci, Arabové a Ro-
mové. Plyne to z pravidelného průzkumu CVVM, do něhož bylo zařazeno 17 národ-
ností. Hodnocení bylo na pětibodové škále jako ve škole, přičemž pro srovnání byli 
do průzkumu zahrnuti i Češi, kteří získali sympatie 88 procent dotázaných.

Vztah k národnostním skupinám žijícím v ČR (v procentech) zdroj CVVM:
národnost průměr

Češi   1,59
Slováci  1,76
Poláci  2,47
Řekové 2,72
Němci 2,82
Židé  2,83
Maďaři  2,88
Bulhaři  2,95
Vietnamci  3,11
Srbové  3,19
Číňané  3,25
Rusové  3,31
Ukrajinci  3,44
Rumuni  3,55
Albánci  3,74
Arabové 4,02
Romové  4,30 

12. března
Prezident Miloš Zeman jmenoval  

ve čtvrtek novým ministrem spravedl-
nosti Roberta Pelikána. Ve funkci nahra-
dil Helenu Válkovou (ANO), které do-
sud dělal prvního náměstka. Zeman si  
ve jmenovacím projevu rýpl do chaotické 
situace kolem odstoupení Válkové z funk-
ce. Pelikán prohlásil, že udělá vše, aby 
nemusel rezignovat. „Funkce se ujímám  
s pokorou, odvahou a odhodláním,“ od-
pověděl prezidentovi Pelikán. „Čekají 
mě nelehké úkoly, na ministerstvu spra-
vedlnosti je mnoho práce, čeká mě boj 
s insolvenční mafií, čeká mě boj s těmi, 
kdo obchodují s lidskou chudobou, čeká 

mě započetí změn v našem justičním systému, které jsou nezbytné. Udělám vše 
pro to, abych nemusel podávat demisi,“ dodal.

18. března
Teroristé postříleli v Tunisu turisty z Evropy, 19 mrtvých
Devatenáct lidí zabili ve středu v tuniském hlavním městě Tunisu nejméně dva 

ozbrojenci, kteří přepadli muzeum v paláci Bardo, kde také sídlí parlament. Mezi 
oběťmi jsou turisté z Polska, Španělska, Kolumbie a Itálie i Japonska a Austrálie. 
Potvrdil to tuniský premiér Habíb Síd. Přivolaní policisté později útočníky zastřelili.

24. března
Airbus A320 společnosti Germanwings se 150 lidmi na palubě se v úterý zřítil 

v Alpách na jihovýchodě Francie. Na palubě bylo podle sdělení společnosti Ger-
manwings 67 Němců, zbytek byli další národnosti, hlavně Španělé a Turci. Mezi 
pasažéry byly i dvě malé děti. Podle záchranářů nikdo nepřežil. Do pátrací operace 
bylo nasazeno několik vrtulníků a 400 policistů i hasičů. Ukázalo se, že letadlo na-
vedl do skal pilot Andreas Lubitz trpící psychickou poruchou.

Robert Pelikán
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29. března
Kameraman Miroslav Ondříček, kterého proslavi-

ly především práce na filmech Miloše Formana, ze-
mřel po nemoci ve věku 80 let. Jeho úmrtí potvrdil 
v neděli Právu syn David Ondříček. Partnerka jeho 
syna Davida Martha Issová ČTK řekla, že osmde-
sátiletý umělec umřel v nemocnici v sobotu večer. 

Ondříček stál za kamerou u čtyřiceti celove-
černích filmů, z nichž polovinu natočil v zahrani-
čí. Dvakrát byl nominován na Oscara za Ragtime 
(1981) a Amadea (1984).

Podílel se na většině filmů Miloše Formana. Na-
táčel s ním už tuzemské snímky Konkurs, Lásky 
jedné plavovlásky a Hoří, má panenko. S Forma-
nem ale spolupracoval i u jeho filmů, které natáčel  
v zahraničí, například Taking Off, Vlasy, Ragtime, 
Amadeus a Valmont.

6. dubna
V Praze byl v pondělí dopoledne slav-

nostně zahájen provoz metra v prodlou-
ženém úseku linky A z Dejvic do Motola. 
Pro cestující se nový úsek otevřel ve tři 
hodiny odpoledne. V prvních minutách 
se soupravami svezly stovky lidí.

Stavba prodloužení trasy metra A zača-
la v roce 2010 a stála zhruba 20 miliard 
korun. Hlavní město na stavbu získalo 
přibližně sedm miliard z evropských do-
tací. Na rozšíření trasy A pracovalo 500 
dělníků a techniků.

V novém úseku metra vznikly čtyři za-
stávky - Bořislavka, Nádraží Veleslavín, 

Petřiny a Nemocnice Motol. Podobně jako u některých málo vytížených stanic na 
lince metra C budou soupravy i v prodlouženém úseku metra A jezdit v omezeném 
režimu. V některé časy novými stanicemi pojede jen polovina souprav.

7. dubna
Rozsáhlá úplatkářská aféra ve Středočeském 

kraji se nachýlila ke svému konci. Krajský soud  
v Praze v úterý vynesl, po téměř dva roky trvajícím 
procesu, rozsudek nad devíti z jedenácti obžalova-
ných. Manželé Kottovi, kteří se z úterního jednání 
omluvili, dostali 7,5leté tresty. Spolupracující ob-
viněnou Ivanu Salačovou soud v čele s Robertem 
Pacovským potrestal tříletou podmínkou se zku-
šební dobou na pět let.

Rozsudek není pravomocný. Soud navíc uložil 
manželům Kottovým propadnutí více než 20 mi-
liónů korun, které u nich policie zajistila, ať už  
ve formě hotovosti, na bankovních účtech nebo  
v cenných papírech. Salačová dostala ještě peněžitý trest ve výši jednoho miliónu 
korun.

11. dubna
Ministerstvo spravedlnosti se v sobotu veřejně omluvilo bývalým poslancům ODS 

Marku Šnajdrovi, Ivanu Fuksovi a Petru Tluchořovi za stíhání a vazbu v kauze 
takzvaných trafik v roce 2013. Trojice dostane také odškodné v částkách od 507 
tisíc do 847 tisíc korun. Exposlanci si údajně nechali slíbit místa ve státních firmách 

Miroslav Ondříček

Premiér Bohuslav Sobotka na otevření 
nového úseku metra

David Rath
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za to, že se vzdají mandátu, a umožní tak schválení daňového balíčku vlády Petra 
Nečase (ODS). Trojici ale podle Nejvyššího soudu nelze kvůli poslanecké imunitě 
trestně stíhat.

11. dubna1

Po více než půlstoletí se v sobotu  
v rámci celoamerického summitu v pa- 
namské metropoli sešli k jednání nej-
vyšší představitelé Spojených států  
a Kuby. Americký prezident Barack Oba-
ma a kubánská hlava státu Raúl Castro 
spolu jednali přes hodinu a probrali řadu 
témat včetně lidských práv, na vyškrt-
nutí Kuby z amerického seznamu států 
podporujících terorismus však nedošlo. 

Washington i Havana schůzku označu-
jí za velký krok ke znovunavázání diplo-

matických styků přerušených po kubánské revoluci z roku 1959.Šéf Bílého domu 
označil jednání za historický okamžik a poznamenal, že ve chvíli, kdy se na Kubě 
chopil moci bratr současného prezidenta Fidel Castro, tak ještě on sám nebyl  
na světě. Do té doby se přitom datuje počátek dlouholetého americko-kubánského 
nepřátelství. „Studená válka skončila...Kuba už není hrozbou pro Spojené státy,“ 
prohlásil Obama.

16. dubna
Zemřel expremiér Stanislav Gross. 

Gross byl původním povoláním elek-
tromechanik, v 90. letech vystudoval 
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy  
v Praze.V politice začínal v roce 1990 
jako předseda Mladých sociálních de-
mokratů.  Od roku 1992 zasedal v par-
lamentu. Od roku 2001 byl prvním mís-
topředsedou ČSSD.Ve 34 letech se stal 
nejmladším českým předsedou vlády.
Ve funkci vydržel do dubna 2005, kdy 
odstoupil po skandálu s financováním 
koupě bytu za 4,2 miliónu korun. V září 
téhož roku rezignoval i na post předse-
dy ČSSD a odešel z vysoké politiky.

Po odchodu z politiky se dostal do zá-
jmu médií ještě jednou, když bleskově vydělal desítky miliónů obchodem s akciemi 
firmy Moravia Energo. Gross se v nedávno vysílaném dokumentu České televize  
omluvil za to, že některé lidi svým působením v politice zklamal.

22. dubna
Za chybu vlády Mirka Topolánka (ODS) musí zaplatit pokutu kabinet Bohuslava 

Sobotky (ČSSD). Ten ve středu rozhodl z vládní rozpočtové rezervy uvolnit 848 
miliónů korun. To je částka, kterou finanční úřad vyčíslil jako škodu za to, že Úřad 
vlády v roce 2008 udělil firmě ProMoPro zakázku bez výběrového řízení.

Celková výše škody je 848 miliónů korun, původně však finanční úřad požadoval 
podle materiálů vlády částku ve výši 1,1 miliardy korun. Z toho za porušení roz-
počtové kázně byl výměr zhruba 550 miliónů korun a na penále za prodlení s od-
vodem za porušení rozpočtové kázně byla vyměřena zhruba stejná částka. Úřadu 
vlády se podařilo tuto částku snížit žádostmi o odvolání a o prominutí. 

28. dubna
Valná hromada O2 schválila po deseti hodinách rozdělení firmy
Na úterní valnou hromadu největší domácí telekomunikační firmy O2 přišlo zhru-

ba třikrát více akcionářů, než bylo dosud obvyklé. Minoritním akcionářům se nelíbí 

Raúl Castro a Barack Obama 
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navrhované rozdělení firmy, Kellnerova PPF měla ale dost hlasů, aby je přehlaso-
vala. Valná hromada jednala v úterý deset hodin.

PPF drží podíl 83 procent a prosadila rozdělení O2 na operátora nabízejícího služ-
by koncovým zákazníkům. Bude také vlastnit mobilní frekvence a také dceřiného 
mobilního operátora na Slovensku. Vydělí se infrastruktura, tedy pevné sítě, mo-
bilní vysílače a datová centra a přejdou pod nově vytvořenou společnost Cetin.

2. května
Praha se spolu s německým regionem Oberbayern (Horní Bavorsko) dělí o první 

místo s nejnižší regionální nezaměstnaností. Podle Eurostatu dosahovala v roce 
2014 jen 2,5 procenta. Naopak nejvyšší nezaměstnanost měla španělská Andalu-
sie z 34,8 procenta lidí bez práce.

Kromě Prahy jsou v první desítce zemí s nejnižší nezaměstnaností už jen samé 
německé regiony. Celkem 54 regionů EU mělo v roce 2014 nižší nezaměstnanost 
než pět procent - dvacet tři v Německu, šestnáct ve Velké Británii, šest v Rakous-
ku, tři v Belgii a Rumunsku, po jednom v Česku, Itálii a Maďarsku.

Ekonomové ale upozorňují, že mimořádně růžová čísla ovlivnila i metodika Bru-
selu.

„Nízká míra nezaměstnanosti sledované Eurostatem je částečně dána metodikou. 
Do výpočtu vstupují, pokud vím, jen osoby v trvale obývaných bytech. Mimo tedy 
zůstávají například ubytovny, v nichž žijí převážně krátkodobí brigádníci a agentur-
ní pracovníci,“ řekl Novinkám analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Podle dat českého úřadu práce je podíl nezaměstnaných v Praze nad pěti procen-
ty.

5. května
Prezident Miloš Zeman odmítl pode-

psat jmenování tří nových profesorů 
- dosavadních docentů Jiřího Fajta, Iva-
na Ošťádala a Jana Eichlera. Uvedl to 
rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš 
Zima, podle kterého je prezidentův krok 
znevážením akademické obce Karlo-
vy univerzity a nepřijatelným zásahem  
do principů akademických svobod. Do po- 
dobného sporu s akademiky se hlava 
státu dostala už v roce 2013. 

„Prezidenta republiky vedly k rozhod-
nutí mimořádně závažné důvody. V pří-
padě docenta Fajta to byly informace 

týkající se Komerční banky, které přinesla před časem MF Dnes. V případě docenta 
Eichlera působení v propagandistickém aparátu ČSLA (Československé lidové ar-
mády, pozn. red.) před rokem 1989 a v případě docenta Ošťádala předlistopadové 
kontakty na StB,” uvedl prezidentův mluvčí Jan Ovčáček na Facebooku.

13. května
Výrazně nižší než původní tresty uložil ve středu Krajský soud ve Zlíně sedmi 

obžalovaným v metanolové kauze, kvůli které po požití alkoholu s jedovatou pří-
měsí zemřelo kolem pěti desítek lidí. Za ohrožování zdraví závadnými potravinami 
dostali tresty ve výši 5,5 až devět let vězení.

Metanolová aféra začala 3. září 2012. Obžaloba hlavním aktérům klade za vinu 
38 mrtvých a dalších 79 intoxikovaných včetně lidí s trvale poškozeným zdravím.

Hlavním míchačům směsi Tomáši Křepelovi a Rudolfu Fianovi vrchní soud potvr-
dil pravomocně za obecné ohrožení doživotní trest, patnáctiletý trest přijal hlavní 
distributor otrávené směsi Vacula.

23. května
Vicepremiér Pavel Bělobrádek v sobotu na sjezdu KDU-ČSL obhájil pozici šéfa 

strany. Zvolen byl jednoznačně, z 264 platných hlasovacích lístků jich bylo 251 pro 
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něj. Prvním místopředsedou se stal Ma-
rian Jurečka. Bělobrádek neměl ve volbě 
předsedy soupeře, takže se předpoklá-
dalo, že post předsedy obhájí.

V čele strany je od roku 2010. Podařilo 
se mu ji zkonsolidovat a po předchozím 
volebním neúspěchu lidovců přivést zno-
vu do Sněmovny.

Ještě před svým znovuzvolením dopo-
ledne pronesl Bělobrádek zprávu předse-
dy. Prohlásil mimo jiné, že se křesťanská 
demokracie může v budoucnu stát hlav-
ním politickým proudem v zemi.

31. května
Jih Evropy vzali uprchlíci ztečí, ve Středozemním 

moři jich zachránili pět tisíc
Při jedné z největších uprchlických vln letošního 

roku bylo ve Středozemním moři od pátku zachrá-
něno asi 5000 běženců z Afriky a Blízkého výcho-
du. V neděli o tom informovala agentura Frontex, 
která se ve Středomoří podílí na záchranné misi 
EU Triton.

„Jde o jednu z největších uprchlických vln v le-
tošním roce,“ řekl podle agentury Reuters výkon-
ný ředitel Frontexu Fabrice Leggeri. Nové lodě, které se o tomto víkendu přidaly  
k operacím agentury, už prý zachránily stovky životů.

Počet běženců směřujících do Evropy přes Středozemní moře letos prudce vzrostl.  
Letos zatím cestu do Itálie uskutečnilo na 40 400 lidí, převáděči většinou vypra-
vují čluny z Libye, kterou zmítá občanská válka. Odhaduje se, že do Itálie by letos 
mohlo zamířit až 200 tisíc lidí. Třetinu z běženců tvoří Syřané, dalšími velkými 
skupinami jsou Afghánci a Eritrejci.

Problémem migrace se zabývají rovněž instituce Evropské unie. Evropská komise 
navrhla nový program pro migraci, který mimo jiné počítá s přerozdělením uprch-
líků v jednotlivých zemích EU, což v mnohých vyvolalo nesouhlas. Proti je také 
Česká republika.

2.června
Saúdové přerušili kvůli Zemanovi spolupráci s Českem
Saúdská Arábie pozastavila své aktivity v rámci Česko-saúdského obchodního 

fóra, které pracuje na posílení ekonomické spolupráce ČR s tímto bohatým krá-
lovstvím při Perském zálivu. Důvodem byly urážlivé výroky prezidenta Miloše Ze-
mana vůči muslimům, napsal list Al-Watan, podle kterého dal spolupráci přerušit 
samotný král Salmán ibn Abdal Azíz Saúd. Spor se snaží zažehnat česká ambasáda 
v Rijádu.

6. června
Zemřel spisovatel Ludvík Vaculík
Ve věku 88 let zemřel v sobotu spisovatel, publicista a autor manifestu 2000 slov 

Ludvík Vaculík. Jeho dílo totiž od roku 1969 až do listopadové revoluce vycházelo 
jen v samizdatu. 

Ludvík Vaculík se narodil v roce 1926 do rodiny tesaře. Po válce vstoupil do KSČ 
a vystudoval Vysokou školu politickou a sociální. Při studiu působil jako vychovatel 
v internátech pro učně v Benešově nad Ploučnicí a v Praze. Po návratu z vojenské 
služby se stal redaktorem Rudého práva, později pracoval také v rozhlase a Lido-
vých novinách.

Vaculík byl brzy rozčarován z toho, jak komunistický režim zneužil idealismus 
svých příznivců. Jeho kritický postoj vyvrcholil v roce 1967 na IV. sjezdu spi-
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sovatelů, kde pronesl kritický projev 
o poválečném vývoji Československa. 
Mimo jiné řekl, že za dvacet let nebyla  
v Československu vyřešena žádná lid-
ská otázka. Za to byl vyloučen ze strany.  
V roce 1968 se Vaculík výrazně angažo-
val v politice. Stal se autorem prohláše-
ní „2000 slov“ a byl signatářem Charty 
77. Po okupaci v srpnu 1968 a následné 
normalizaci měl zákaz jakékoliv publi-
kační činnosti.

Do emigrace neodešel, založil samiz-
datovou edici Petlice a věnoval se vy-
dávání zakázaných autorů. Mezi jeho 
nejznámější díla patří Sekyra, Morča-

ta, Český snář nebo Jak se dělá chlapec. V roce 1996 získal Řád T. G. Masaryka  
a v roce 2008 Státní cenu za literaturu.

8. června
Na dům ministra obrany Martina Stropnického (ANO) v pražském Suchdole za-

útočili neznámí pachatelé v neděli ráno zápalnými láhvemi. Podle informací Práva 
dopadly na terasu domu, ale naštěstí nevybuchly s plnou intenzitou, takže plameny 
se podařilo po několika minutách uhasit. Ministr nebyl doma, někteří členové jeho 
rodiny však ano. Nikomu se nic nestalo. Případ vyšetřují státní a vojenská policie.

9. června
Válka v Sýrii už má přes 230 000 obětí, oznámila v úterý organizace SOHR, která 

dění v zemi sleduje z exilu v Londýně. Mezi mrtvými je nejméně 69 494 civilistů, 
z toho 11 493 dětí a 7371 žen. Skutečné počty jsou však pravděpodobně vyšší, 
upozornila agentura AFP.

„Napočítali jsme 230 618 mrtvých,“ ohlásil ředitel SOHR Ramí Abdar Rahmán.
Většinu jich tvoří válečníci. Syrská armáda a skupiny věrné prezidentovi Bašáru 

Asadovi přišly celkem o nejméně 85 570 příslušníků. Mezi stranami spřízněnými  
s Asadem jsou povětšinou místní milice, SOHR však napočítal také 838 mrtvých  
v řadách libanonského hnutí Hizballáh a dalších 3093 zabitých šíitů z dalších zemí.

Zabitých povstalců a kurdských bojovníků zaznamenala organizace 41 116, pro-
tirežimních bojovníků ze zahraničí – povětšinou radikálních džihádistů – 31 247.

Dalších více než 3000 lidí, jejichž smrt byla zdokumentována, se nepodařilo iden-
tifikovat.

16. června
Ve věku osmdesáti let zemřel v pondělí 

v Praze po dlouhé nemoci český básník, 
dramatik a překladatel Josef Topol, jed-
na z nejvýznamnějších osobností čes-
kého divadla a dramatu druhé poloviny  
20. století.

Jeho hry zachycovaly od 50. let život 
způsobem, který se výrazně lišil od re-
žimem proklamovaného socialistického 
realismu, vždy ho zajímal vnitřní svět 
člověka a jeho vztah k okolnímu světu, 
konfrontovaný se základními morální-
mi hodnotami. Debutoval veršovaným 
historickým dramatem Půlnoční vítr, ale 
jádro jeho tvorby tvoří hry o mladých 
lidech a jejich komplikovaném hledání 

pravdy, čistoty a místa v životě – Jejich den, Konec masopustu, Kočka na kolejích, 
Slavík k večeři, Hodina lásky, Dvě noci s dívkou.

Ludvík Vaculík
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Topol byl blízkým spolupracovníkem Otomara Krejči - byl spoluzakladatelem, 
dramaturgem i režisérem Krejčova Divadla za branou.

Po nuceném uzavření divadla v roce 1972 se Topol stal zakázaným autorem a od 
roku 1977 jako signatář Charty 77 vystřídal řadu manuálních profesí. Hry, které 
v té době psal – Stěhování duší, Sbohem, Sokrate!, Hlasy ptáků – se veřejně ne-
směly hrát ani publikovat.

Jako dramatik i překladatel her A. P. Čechova a Williama Shakespeara či poezie 
Williama Blakea a Johna Donna byl mistrem poetické češtiny a jedinečného obra-
zivého myšlení.

17. června
Prezident Miloš Zeman jmenoval ve středu na 

Pražském hradě Kateřinu Valachovou ministryní 
školství. Ve funkci nahradila Marcela Chládka 
(ČSSD), který byl na návrh premiéra odvolán. 

Valachová uvedla, že hodlá z resortu vybudovat 
„ministerstvo budoucnosti“, aby byla Česká repub-
lika konkurenceschopná. 

Zeman se po jmenování Valachové rozloučil také 
s Chládkem. Připomněl, že bývalý ministr byl čas-
to označován za gejzír nápadů. „Já vždy dávám 
přednost gejzíru před vyschlým pramenem,“ dodal 
prezident a připomněl, že premiér Bohuslav Sobot-
ka (ČSSD) označil Chládka za nejlepšího ministra 
posledních let. Chládek na ministerstvu skončil kvůli údajné šikaně zaměstnanců.

24. června
David Berdych opustil ve středu odpoledne brány pražské ruzyňské věznice poté, 

co ho podmíněně propustil Obvodní soud pro Prahu 6. Berdycha propustil po pole-
dni senát soudce Kryštofa Nového. „Náš senát vám tu šanci dal. Opravdu oceňuje-
me, jak jste se ve výkonu trestu choval,” uvedl soudce.

Kauza takzvaného Berdychova gangu je největším případem organizovaného zlo-
činu v české historii. Skupina byla výjimečná v tom, že propojila podsvětí s elitními 
detektivy, kteří měli s organizovaným zločinem bojovat. Zločinci se zaměřovali  
na loupežná přepadení, vydírání i únosy, často se přestrojovali za policisty.

Organizovaná skupina, kterou tvořily desítky lidí, si trestnou činností přišla  
na více než sto miliónů korun. Berdych se svými komplici spáchal první zločiny už 
v roce 1995.

26. června
Pláž u hotelů v tuniském městě Súsa (Sousse) se v pátek stala terčem atentátu, 

při kterém zemřelo nejméně 39 lidí. Většina mrtvých jsou turisté z Evropy. O útoku 
informovalo místní ministerstvo vnitra. 36 lidí je zraněných. Podle tuniských úřadů 
vraždil jediný útočník, původně mluvily o dvou atentátnících.

Atentátník napadl turisty na pláži u hotelu Imperial Marhaba. Místo útoku je 
vzdálené několik kilometrů severně od centra města v oblasti někdejší rybářské 
osady Port El Kantaoui, kde jsou hotelové resorty. Súsa je oblíbenou turistickou 
destinací pro rekreanty z celé Evropy včetně České republiky. 

26. června
Ve věku osmdesáti let zemřel v pátek v Praze 

kreslíř, ilustrátor a zakladatel české komiksové 
školy Kája Saudek. Výtvarník byl od roku 2006, 
kdy upadl do kómatu, hospitalizován v motolské 
nemocnici. Jeho jednovaječným dvojčetem je fo-
tograf Jan Saudek. 

Kája Saudek se narodil 13. května 1935 v Praze. 
Na sklonku druhé světové války byl se svým brat-
rem kvůli svému polovičnímu židovskému původu 
internován v nacistickém táboře pro míšence ve 

Kája Saudek
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Slezsku.Číst se učil na příhodách tehdy populárního kocoura Felixe, pak objevil 
kouzlo kreslených figurek Walta Disneyho. Hlavním popudem pro jeho budoucí 
výtvarnou tvorbu bylo poválečné setkání s americkými komiksy. Nakonec začal 
realizovat své první výtvarné nápady ve školním kresleném časopise společně s 
bratrem Janem. Protože nemohl z politických důvodů dále studovat, musel se začít 
živit jako technický kreslič a poté jako kulisák na Barrandově. Díky svému výtvar-
nému talentu nakonec dosáhl pozice pomocného architekta. Ale především stále 
kreslil. I když v padesátých a na začátku šedesátých let 20. století nebyla doba ko-
miksu jakožto americkému úpadkovému výtvarnému stylu vůbec nakloněná, kres-
lil si pro sebe takzvaně do šuplíku. Po revoluci v listopadu 1989 začal Kája Saudek 
opět svobodně tvořit, všechna jeho zásadní díla byla postupně znovu vydána, začal 
kreslit pro erotický magazín Nei Report, ilustroval rodokapsy trampského autora 
Boba Hurikána a především se stal vzorem pro ostatní mladé kreslíře.

29. června
Ve věku 91 let zemřel v pondělí sloven-

ský herec Ladislav Chudík. Představitel 
primáře Sovy z legendárního seriálu Ne-
mocnice na kraji města zemřel v brati-
slavské nemocnici po těžkém zápalu plic 
a dalších zdravotních komplikacích.

Narodil se 27. května 1924 v obci 
Hronec na středním Slovensku. Studo-
val na gymnáziu v Kremnici, následně  
na filosofické fakultě bratislavské uni-
verzity a na dramatickém oddělení Stát-
ní konzervatoře. Členem Slovenského 
národního divadla byl nepřetržitě od ro- 
ku 1944. Čeští diváci ho znali především 
z legendárních bratislavských televiz-
ních pondělků, ale také jako skvělého 
recitátora básní českých autorů, pře-
devším Jaroslava Seiferta. Oblíbili si ho 
hlavně jako primáře Sovu v seriálu Ne-
mocnice na kraji města.

Diváci ho mohli vidět ve filmech Vlčie 
diery (1948), Kapitán Dabač (1959), Pu-
tování Jana Amose (1983), Všichni moji 

blízcí (1999) a dalších. V roce 2010 získal Českého lva za nejlepší mužský herecký 
výkon ve vedlejší roli ve filmu Kawasakiho růže (2009).

30. června
Blok proti islámu bude příští rok kandidovat  

v krajských volbách. Na úterní demonstraci to 
oznámil Martin Konvička, hlavní mluvčí uskupení, 
které usiluje o potírání islámu a postavení tohoto 
náboženství mimo zákon.

„Jdeme do voleb!“ oznámil Konvička za bujarého 
potlesku a pískotu zhruba tří set lidí, kteří se de-
monstrace v Praze na Palackého náměstí v úterý 
vpodvečer zúčastnili.

Proč do krajských voleb? Protože kraje rozhodu-
jí o nemocnicích a sociálních zařízeních, pod kte-
rá mohou spadat i muslimští uprchlíci, vysvětlil  
na demonstraci Konvička. Ten je lídrem iniciativy 
Islám v ČR nechceme a vyučuje také na Jihočeské 
univerzitě.

„Vstupte do Bloku proti islámu,“ nabádal účastníky na náměstí. Ve chvíli, kdy 
Konvička řečnil o nutnosti postavit islám mimo zákon, se z opačné strany ozvala 
asi třicítka protidemonstrantů s nápisy deklarujícími odpor vůči rasismu. 

Ladislav Chudík

Martin Konvička
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1. července
Ve 106 letech zemřel sir Nicholas Win-

ton, zachránce 669 židovských dětí.  
V letech 1938 a 1939 organizoval v teh-
dejším Československu odjezdy židov-
ských dětí do Británie a obstarával veš-
keré formality potřebné k jejich přepravě 
po železnici. Svůj velký skutek považo-
val za běžnou věc.

Winton byl za své činy několikrát vy-
znamenán a povýšen do rytířského sta-
vu. Prezident Václav Havel mu v roce 
1998 udělil vysoké české státní vyzna-
menání, Řád Tomáše Garrigua Masary-
ka, od prezidenta Miloše Zemana dostal 
nejvyšší české státní vyznamenání Řád 
Bílého lva. Winton byl také navržen i na 
Nobelovu cenu za mír.

V prosinci 1938 učitel Martin Blake, je-
den z pracovníků Britského výboru pro 
uprchlíky z Československa (BCRC), po-
žádal svého přítele Nicholase Wintona, 
který se zrovna chystal na dovolenou do švýcarských Alp, aby namísto lyžování 
odjel do Prahy a pomohl pražské kanceláři BCRC organizovat dětské transporty.

První dětský transport byl z Prahy vypraven 14. března 1939 s pouhými dvaceti 
dětmi. Poslední úspěšný dětský transport byl vypraven 2. srpna 1939. Celkový 
počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 
1. září 1939, ale byl zastaven a poslán zpět, protože ve stejný den vypukla druhá 
světová válka.

3. července
Jan Hus má pro současnou společnost 

stále význam jako symbol života v prav-
dě a dodržování morálních zásad. V pá-
tek večer to v Kostnici na slavnostním 
výročí k 600. výročí upálení českého 
kazatele řekli zástupci českého i němec-
kého veřejného života. Osobnost mistra 
Jana Husa podle nich také nesmí sloužit 
k rozdělování Čechů a Němců.

Slavnostního aktu se v Kostnici zú-
častnili i předseda Poslanecké sněmovny 
Jan Hamáček, místopředsedkyně Sená-
tu Miluše Horská nebo rektor Univerzity 
Karlovy Tomáš Zima. Slavnostní večer  
v historické budově Kostnického koncilu 
zahájil vrcholnou část letošních připomí-
nek 600. výročí Husova upálení. V sobo-
tu budou pokračovat odhalením sochy, 
která připomíná osud českého kněze,  
a položením věnce u Husova kame-
ne, který je na údajném místě Husova 
upálení. V pondělí, v den výročí Husovy 
smrti vzpomínkové akce uzavře ekume-
nická bohoslužba na Husovu počest.

23. července
Středočeský krajský soud poslal ve čtvrtek bývalého hejtmana a poslance Davida 

Ratha na osm a půl roku do vězení. Spoluobžalovaná podnikatelka Lucia Novanská 

Sir Nicholas Winton

Mistr Jan Hus
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dostala pětiletý trest. Soud Ratha odsoudil za přijetí úplatku ve výši 16 miliónů 
korun. Dalších šest z celkově slíbených 22 miliónů už Rath podle soudu převzít 
nestihl. Právě o 22 miliónů má Rath podle zatím nepravomocného rozsudku přijít. 
Jedná se o 8,6 miliónu korun zajištěných při domovní prohlídce, 44 500 eur (asi 
1,2 miliónu korun), 5 miliónů z jeho bankovního účtu a 7 miliónů v krabici od vína 
zabavené při zadržení.

Novanská si má pak podle verdiktu odsedět pět let za sjednání výhody při zadá-
ní veřejné zakázky a poškození finančních zájmů Evropské unie. Zároveň dostala 
peněžitý trest ve výši půl miliónu korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárním 
orgánu společnosti.

31. července
Migranti začali v pátek odpoledne demolovat vybavení v zařízení pro cizince  

v Bělé pod Bezdězem. Stalo se tak po jednání s ministrem vnitra Milanem Chovan-
cem (ČSSD), který všechny jejich požadavky zamítl a upozornil je na to, že musejí 
dodržovat zákony České republiky. 

Chovanec uvedl, že migranti požadují okamžité propuštění ze zařízení, navrácení 
peněz a mobilních telefonů, které jim byly zabaveny po jejich umístění do zaříze-
ní, a okamžitou deportaci do Německa. Většinu migrantů tvoří Afghánci, Syřané  
a Iráčané, většinou jsou to mladí muži, jen ojediněle rodiny s dětmi.

2.srpna
Prezident Miloš Zeman vzkázal uprchlíkům na českém území, že je do Česka ni-

kdo nezval. Uprchlíci podle něj musí respektovat pravidla této země. 
„Pokud se vám to nelíbí, běžte pryč,” vyzval je v nedělním rozhovoru pro server 

Blesk.cz. „Těmto lidem nejlépe pomůžeme na jejich území,” dodal.
Prezident tím mířil zejména na uprchlíky z Blízkého východu a Afriky. Lze podle 

něj očekávat i příliv ukrajinských imigrantů, kteří „na rozdíl od těch islámských 
mají daleko větší schopnost asimilace“.

23. srpna
Radikálové z Islámského státu srovnali se zemí 

starověký Baalův chrám v syrském městě Palmý-
ra, které dobyli v květnu a od té doby v něm poni-
čili řadu památek. 

Dva tisíce let starý chrám se nachází v komple-
xu antických ruin, poničen byl už dříve při střetu 
syrských vládních vojsk s rebely. Ve starověku byl 
zasvěcen semitskému bohu Baalovi, podle kterého 
nesl aramejský název Baal Šamín (Pán nebes).

V pátek byly zveřejněny fotografie z iráckého 
města Karjatín, kde IS zničil 1500 let starý křes-
ťanský klášter Mar Elian. Se zemí ho srovnaly bul-
dozery.

1. září
Dosud největší případ krácení DPH odhalila finanční správa. Kontrolami dvou 

firem zjistila podvod při obchodech s drahými kovy ve výši 4,5 miliardy korun.  
V úterý o tom informovala mluvčí generálního finančního ředitelství Petra Petlacho-
vá. Finanční správa zajistila u firem asi 160 miliónů korun. 

„Výší doměřené daně se jedná o dosud největší rozkrytý a došetřený případ,” 
uvedla Petlachová. Ke krácení daně podle ní docházelo v souvislosti s řetězovými 
obchody s drahými kovy, jako je zlato, stříbro a platina. Ty se uskutečňovaly ze-
jména v České republice, v Německu, Saúdské Arábii, Turecku a na Slovensku.

1. září
Maďarské dráhy v úterý po deváté hodině na dvě hodiny uzavřely budapešťské 

Východní nádraží (Keleti pályaudvar), protože stovky migrantů se snažily dostat 
do vlaku směřujícího do Mnichova a situace začala být nezvládnutelná. Policisté 
vytlačili uprchlíky před budovu hlavního nádraží.

Chrám  v Palmýře už nestojí
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Souprava, která měla být vypravena do Mnichova, ani nevjela na nádraží, proto-
že lidé téměř padali do kolejiště. Migranti ukazovali platné jízdenky a dožadovali 
se odjezdu do Německa. Policisté je však postupně vytlačili před budovu. Uprchlíci 
se proti tomu bouřili a skandovali „Germany, Germany“.

2. září
Prezident Miloš Zeman ve středu přiletěl do Číny, 

kde se zúčastní oslav 70. výročí konce druhé svě-
tové války v Asii. Prezidentský letoun přistál v čín-
ské metropoli Pekingu krátce po desáté místního 
času (po 4:00 SELČ).

Zeman bude jediným západním vůdcem na osla-
vách. Nejvyšší představitelé členských zemí Ev-
ropské unie, Spojených států a dalších západních 
zemí buď přijet odmítli, nebo nebyli pozváni. Dů-
vodem k odmítnutí jsou obavy, že by přehlídka vo-
jenské moci Pekingu mohla vyslat špatný signál 
Japonsku a dalším zemím v regionu, které kritizu-
jí územní rozpínavost Číny. Přehlídka se koná na 
náměstí Nebeského klidu, kde v roce 1989 čínská 
armáda krvavě potlačila prodemokratické protesty. 
Český prezident řekl, že svou účast považuje za výraz uznání 17 miliónům padlých 
obyvatel Číny, kteří ve válce bojovali na straně Spojenců proti Japonsku.

8. září
Papež František zveřejnil v úterý reformy, kte-

ré usnadňují katolíkům anulování manželství  
a uzavření nového sňatku. Zrychlený postup, kte-
rý budou mít na starosti biskupové, by mohl trvat 
pouhých 45 dní. Biskupové by podle papeže měli 
rovněž více pomáhat rozvedeným párům. Nezpo-
chybnil však pravidlo věčného manželského spo-
jení. 

Nejzásadnější reforma týkající se katolického 
sňatku za dlouhá staletí by měla vést k tomu, že 
katolíci budou moci snadněji ukončovat problema-
tická manželství.

František potvrdil tradiční pravidlo nerozlučitel-
nosti manželství, zároveň ale zefektivnil možnost 
anulování sňatku. Doposud byla tato možnost pod-
le mnohých těžkopádná, zdlouhavá a drahá.

Podle médií papež nejnovějším krokem opět ukázal, že touží po tom, aby byla 
církev mnohem milosrdnější ke katolíkům, kteří se ocitli v potížích.

11. září
Ve věku 90 let zemřel ve čtvrtek Radim Palouš, 

bývalý mluvčí Charty 77 a spoluzakladatel Občan-
ského fóra. Byl prvním rektorem Univerzity Kar-
lovy po roce 1989. O úmrtí Palouše informoval 
mluvčí univerzity Václav Hájek.

Znalec díla Jana Ámose Komenského byl v před-
listopadovém období aktivní v disentu, pořádal 
filozofické semináře, v samizdatu šířil Spisy Jana 
Patočky a další zakázanou literaturu.

Kvůli podpisu Charty 77 byl propuštěn z Karlovy 
univerzity, v roce 1982 se stal mluvčím Charty.

Byl spoluzakladatelem Občanského fóra, v roce 
1990 se stal prvním polistopadovým rektorem 

Miloš Zeman s čínským prezidentem  
Si Ťin-pchingem

papež František 
 vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio

Radim Palouš
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Karlovy univerzity. Za svou akademickou činnost získal devět čestných doktorátů.
Je také držitelem Řádu T. G. Masaryka III. třídy za celoživotní působení.

19. září
První řidiči byli v sobotu kolem 

14:40 vpuštěni do tunelového 
komplexu Blanka. Šestikilome-
trový tunel byl zprovozněn po 
osmi letech budování a se čtyřle-
tým zpožděním. Rychlost v rámci 
zkušebního provozu byla stano-
vena na 50 km/h. Stavba Blanky 
stála hlavní město i s napojením 
na Strahovský tunel 43 miliard 
korun, tedy o deset miliard víc, 
než bylo původně plánováno.

První vozy na Letenské pláni 
začaly vjíždět do tunelu ve smě-
ru od Letenského náměstí. O 
chvíli později se ve výjezdu vedle tramvajové smyčky na Špejcharu objevila první 
auta, která přijela z Pelc-Tyrolky.

Blanku slavnostně otevřeli přestřižením pásky představitelé Prahy. Toho se zhosti-
li pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO), náměstek primátorky Petr Dolínek 
(ČSSD) a kardinál Dominik Duka. 

Celý tunelový komplex se skládá ze tří na sebe plynule navazujících tunelů - 
Brusnice, Dejvice a Královská obora. Je součástí severozápadního úseku Měst-
ského okruhu, jehož celková délka je 6382 metrů. Trojice tunelů měří celkem 5,5 
kilometru, součástí je nejdelší souvislý ražený tunel v České republice, který je 
dlouhý 2,23 kilometru. 

22. září
Uprchlíci se rozdělí podle kvót, Česko přehlasovali. Ministři vnitra EU hlasovali 

pro návrh rozdělit postupně 120 000 migrantů mezi země EU „velkou většinou“, 
oznámilo lucemburské vedení EU podle AFP. Podle českého ministra vnitra Milana 
Chovance se nedosáhlo konsensu. Na Twitteru oznámil, že proti byly Česká repub-
lika, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko, Finsko se zdrželo.

28. září
Škoda Auto přiznala: 1,2 miliónu našich naftových motorů falšovalo emise 
Manipulace s emisemi naftových motorů se celosvětově týkají 1,2 miliónu vozů 

automobilky Škoda Auto. V pondělí to oznámila sama automobilka. Škoda „posti-
žené” motory instalovala prakticky do celé své modelové nabídky. 

Skandál vypukl před více než týdnem, kdy americká Agentura pro ochranu život-
ního prostředí (EPA) Volkswagen obvinila, že firma u vozů s naftovými motory po-
užívala software umožňující při testování emisí skrývat vysoce nadlimitní hodnoty 
toxických oxidů dusíku. Volkswagenu za tyto podvody hrozí v USA pokuta až 18 
miliard dolarů (438 miliard korun).

Skandál již začaly vyšetřovat i některé evropské země a na firmu byla podána 
řada hromadných žalob. Volkswagen přiznal, že software umožňující manipulovat 
s měřením emisí instaloval v celém světě do zhruba 11 miliónů aut.

30. září
Vítkovická ocelárna se stoletou historií ukončila provoz
Po zhruba sto letech ve středu definitivně ukončila provoz v Ostravě ocelárna, 

která v současnosti patří společnosti Vítkovice Steel (bývalý Evraz). Ještě letos z ní 
ale bude muset odejít 271 lidí. Firma si ponechá jen válcovnu a několik ostatních 
provozů. 

Ocelárna se v minulosti potýkala s nízkou poptávkou, už delší dobu bylo jasné, že 
jí také vyprší platnost povolení, bez něhož nemůže fungovat. Kvůli jeho prodlouže-
ní by musela firma investovat značné částky do ekologických opatření. V
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30. září
Rusko podniklo první nálety v Sýrii. Terčem 

se stalo okolí města Homs, uvedla ve středu 
stanice CNN s odvoláním na vysokého ame-
rického vládního představitele. Moskva poté 
potvrdila, že zahájila nálety na pozice Islám-
ského státu.

„V reakci na rozhodnutí vrchního velitele 
ozbrojených sil Ruské federace Vladimira Pu-
tina ruské letouny ruských aerokosmických 
sil dnes zahájily vzdušnou operaci s cílem 
provést přesné úderyna pozemní cíle Islám-
ského státu (IS) na území Syrské arabské republiky,“ uvedl podle agentury RIA 
Novosti představitel ministerstva obrany Igor Konašenkov.

2. října
Ve věku 92 let zemřel v pátek herec Lubomír  

Lipský. Odehrál stovky rolí, do povědomí diváků 
se zapsal například jako děda Potůček v seriálu Tři 
chlapi v chalupě. 

Lipský se narodil 19. dubna 1923 v Pelhři-
mově, zkoušel štěstí u divadla už před válkou  
s bratrem Oldřichem, který se stal režisérem. 
Poprvé hrál v roce 1935 ve Strakonickém dudá-
kovi. Po válce se účastnil založení Divadla sati-
ry. V dalších desetiletích pracoval v Městských 
divadlech pražských, v Divadle ABC a v Divadle 
Na Jezerce. Roku 1997 získal Cenu Thálie v úloze Billyho Kippa v muzikálu Sny  
z Nového Yorku a v roce 2006 dostal Thálii za celoživotní herecké mistrovství.

Široké veřejnosti jsou známé především filmové role. Už v padesátých letech byl 
Lipský třeba alchymistou v Císařově pekaři. Také si zahrál v pohádce Byl jednou 
jeden král či v parodiích Čtyři vraždy stačí, drahoušku a Zabil jsem Einsteina, pá-
nové, v komedii Šest medvědů s Cibulkou nebo v hudební pohádce Ať žijí duchové. 

10. října
Výbuchy v Ankaře zabily přes sto lidí
Dva výbuchy v hlavním městě Turecka Ankaře zabily na místě nejméně 86 lidí, 

skoro tři stovky dalších zranily. Počet obětí narůstal poté, co poškození umírali  
v nemocnicích. Levicový mírový pochod, v němž výraznou část tvořili Kurdové  
a jejich sympatizanti, napadli teroristé hlásící se k Islámskému státu.

15. října
Policie obvinila hejtmana Rozbořila a další tři lidi
Olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) byl obviněn z podplácení v souvislosti 

s razií Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Informovala o tom 
ve čtvrtek ráno Česká televize s tím, že stíhán bude na svobodě. Policie dopoledne 
sdělila, že obvinila celkem čtyři lidi. 

ÚOOZ uvedl, že detektivové obvinili po zásahu kromě Rozbořila další tři lidi, dva 
z nich jsou policisté.

Podle informací Práva jde o náměstka ředitele olomouckého krajského policejní-
ho ředitelství Karla Kadlece, šéfa tamního odboru hospodářské kriminality Radka 
Petrůje a spolupracovníka Ivana Langera podnikatele Ivana Kyselého.

„Dva byli obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby, jeden z nich navíc i pro 
přijetí úplatku. Třetí osoba je stíhána pro účastenství na zneužití pravomoci úřední 
osoby a čtvrtý z obviněných je stíhán pro podplacení. 

21. října
V českém kalendáři přibude státní svátek, stane se jím Velký pátek, který je sou-

částí Velikonoc. Ve středu se na tom shodli poslanci a návrh zákona schválili rov-
nou v prvním čtení. Ze 147 přítomných bylo pro 117 zákonodárců, proti bylo osm. 

Nadzvukový bombardér Suchoj Su 24

Lubomír Lipský
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Velký pátek je pro křesťany připomínkou ukřižování Ježíše Krista.
Současný český kalendář obsahuje 13 svátků, přičemž dva z nich připadají na 

shodný den. Dnů pracovního klidu je tedy 12, některé z nich připadají na víkendy.

21. října
Kuba v úterý propustila údajně posledního vězně svědomí, výtvarného umělce 

Danila Maldonada řečeného El Sexto. Informovala o tom agentura Reuters. Maldo-
nado ve vazbě strávil deset měsíců poté, co byl zadržen kvůli údajnému „zneuctění 
vůdců revoluce”. 

Kuba propustila desítky vězňů na základě tajných jednání mezi Kubou a USA, 
které od prosince podnikaly kroky k normalizaci vzájemných vztahů. Washington 
pokládal 53 osob za politické vězně a jejich propuštění si kladl jako podmínku pro 
narovnání vztahů, včetně obnovení vzájemných diplomatických styků po půlstoletí 
nevraživosti.

27. října
Zpěvák Karel Gott byl hospitalizován v praž-

ském Institutu klinické a experimentální medicíny 
(IKEM) a zrušil svá vystoupení na nejbližší období. 
Bez dalších podrobností to uvedl na svém face-
bookovém účtu. Šestasedmdesátiletého zpěváka 
trápí srdeční arytmie, jak sám přiznal už v létě pro 
deník Blesk. Přestože byl původně přijat na kar-
diologii pražského institutu klinické a experimen-
tální medicíny, ukázalo se, že bojuje s rakovinou.

Tisková mluvčí zpěváka Aneta Stolzová zveřejni-
la na jeho Facebooku jen velmi strohé prohlášení: 
„Bohužel vám musíme oznámit, že Karel Gott ruší 
svá vystoupení v nejbližším období, protože hos-
pitalizace v nemocnici mu koncertování neumožní. 
Pan Gott se ke svému zdravotnímu stavu nechce 
veřejně vyjadřovat. Věří, že to pochopíte a žádá 
média o lidskost, shovívavost a slušnost.”

3. listopadu
Vytlačení dodávky v Brně byl pokus o vraždu, řidič jaguaru dostal 15,5 roku vě-

zení
Brněnský krajský soud v úterý poslal na 15,5 roku do vězení osmatřicetiletého 

Martina Nováka za pokus o vraždu. V srpnu 2013 v Žabovřeské ulici v Brně vytlačil 
svým jaguarem dodávku se šesti lidmi na svodidla. Dodávka havarovala, dva ces-
tující utrpěli zranění.

Incident se odehrál v srpnu 2013 v Žabovřeské ulici. Obě auta podle svědků stála 
v koloně, ovšem řidič jaguaru telefonoval a nereagoval na pohyb kolony ani poté, 
co byl na tuto skutečnost upozorněn. Dodávka stále stojící jaguar objela a mířila 
směrem do centra. V místě, kde se silnice rozšiřuje na dva pruhy, ji řidič jaguaru 
dojel a nevybíravým manévrem vytlačil na betonová svodidla. Řidič dodávky už 
nestačil zabránit střetu jak s vozidlem, tak se svodidly. Viník dopravní nehody  
z místa ujel, ale za pár dní ho policisté dopadli.

4. listopadu
Z Řecka odletělo prvních třicet migrantů v rámci systému přerozdělování
Z Řecka odletělo do Lucemburska prvních třicet běženců v rámci dohodnutého 

přerozdělování uprchlíků mezi státy Evropské unie. Šlo o čtyři rodiny ze Sýrie  
a dvě z Iráku.

10. listopadu
Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (Strana zelených, lidovci a STAN) v Praze de-

finitivně skončila. Zástupci ČSSD uvedli, že ztratili důvěru k Trojkoalici a situaci 
označili za rozvod. Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že tak vygradovaly problémy, 
které koalice měla už delší dobu. Podle ANO Trojkoalice nevysvětlila své chování  

Karel Gott
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na zastupitelstvu. Hnutí chce o řešení jednat společně se soc. dem. Vylučuje nic-
méně spolupráci s TOP 09. 

Sociální demokraté chtějí podle svých slov koalici, která bude řešit problémy Pra-
hy, a ne jen politikařit.

„Koalice definitivně skončila a teď se začíná s čistým stolem,” řekl zastupitel  
za ČSSD Miloslav Ludvík. „Jsme svědky regulérního rozvodu,” dodal. Podle něj není 
možné chodit na zastupitelstvo, aniž by se vědělo, o čem se bude jednat a kdo co 
podpoří.

ANO chce o případné budoucí spolupráci jednat se všemi, kromě TOP 09. „Nevy-
lučuju nic, protože to je politické rozhodnutí. Budeme se snažit postavit takovou 
koalici, aby byla pevná a vydržela další jednání,” řekla po úterní schůzce primátor-
ka Adriana Krnáčová (ANO).

11. listopadu
Německý ministr vnitra Thomas de Maizière  

v úterý oznámil, že se Berlín od 21. října znovu 
vrátil k dublinskému systému přijímání imigran-
tů. Týká se to i syrských uprchlíků, kteří se tak  
v některých případech budou ze spolkové republiky 
zase vracet do zemí, kde poprvé vstoupili na území 
Unie. Končí tak vstřícná politika kancléřky Angely 
Merkelové vůči všem Syřanům, kteří by rádi získali 
azyl v Německu. Pro většinu z nich přesto stávající 
praxe dál platí.

Německý obrat však velmi pravděpodobně sníží 
zájem uprchlíků o cestu do Německa a může zvýšit 
zájem o získání azylu v jiné zemi.

14. listopadu
Přinejmenším 127 obětí si vyžá-

daly teroristické útoky Islámské-
ho státu v Paříži v noci na sobotu. 
Americká stanice CNN původně 
hovořila dokonce až o 153 mrt-
vých. Při sérii šesti násilných 
incidentů, při kterých teroristé 
stříleli do davu či páchali sebe-
vražedné atentáty, utrpělo také 
215 lidí zranění, z toho několik 
desítek je v kritickém stavu. Ač-
koli bilance obětí není konečná, 
už nyní je jasné, že jde o jeden  
z nejhorších teroristických útoků 
v Evropě.

Francouzká policie nejprve po zásahu potvrdila, že v koncertní síni Bataclan  
na Boulevard Voltaire v jedenáctém obvodu zůstalo nejméně sto mrtvých. Později 
v noci úřady uvedly, že jich teroristé v Bataclanu zabili zhruba osmdesát.

Podle vyšetřovatelů útočilo celkem osm teroristů, jednoho z nich zabili policisté, 
dalších sedm se odpálilo při sebevražedných bombových atentátech. V sobotu se  
k útokům přihlásila teroristická organizace Islámský stát. 

Francouzský prezident François Hollande vyhlásil kvůli atentátům na území celé 
Francie výjimečný stav a nařídil uzavřít hranice. Obyvatele metropole úřady vyzva-
ly, aby nevycházeli ze svých domovů.

17. listopadu
Policie odmítla v úterý v poledne pustit studenty k pamětní desce na pražském 

Albertově. Tam se odpoledne koná akce organizace Blok proti islámu, která svolala 
akci „na podporu názorů prezidenta republiky na imigraci a islám“ za účasti prezi-
denta Miloše Zemana. Studenti chtěli na místě zapálit svíčky u příležitosti státního 
svátku 17. listopadu.

Angela Merkelová
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Zeman dlouhodobě kritizuje všechny muslimy, ale i uprchlíky, kteří utíkají právě 
před islámskými radikály. 

18. 1istopadu
Předseda hnutí Blok proti islámu Martin Konvička byl 18. listopadu obviněn  

z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod.
Konvička, který je vysokoškolským profesorem, se proti islámu vyjadřuje dlou-

hodobě. Na webových stránkách Bloku proti islámu píše, že islám nesnáší, protože 
omezuje lidskou svobodu a ponižuje ženy.

V komentářích muslimům vyhrožoval například koncentračními tábory i fyzickou 
likvidací. Před více než rokem na Facebook napsal: „A jako vítězové voleb vás, milí 
muslimové, nameleme do masokostní moučky.“

Dodnes se od svých slov zcela nedistancoval, tvrdí jen, že nebyla pochopena.

29. listopadu
Novým předsedou TOP 09 se stal pod-

le očekávání dosavadní místopředseda 
a zakladatel strany Miroslav Kalousek. 
Vystřídá tak dosavadního lídra Karla 
Schwarzenberga. V tajné volbě získal 
148 ze 171 hlasů. Prvním místopřed-
sedou se stal Marek Ženíšek. TOP 09 si 
volí nové vedení na svém víkendovém 
sněmu v Praze.

„Je to silný závazek a zodpovědnost. 
Beru ji s veškerou vážností. Mohl jsem si 
ten závazek vzít jenom proto, že mohu 
počítat s vaší podporou,” řekl delegátům 
po zvolení Kalousek. 

Poděkoval také Karlu Schwarzenbergovi, se kterým před šesti lety stranu založil a 
nazval ho nezpochybnitelnou mravní autoritou. „Jsem přesvědčen, že Miroslav Ka-
lousek povede s pomocí boží TOP 09 zpět do vlády,” řekl po volbě Schwarzenberg.

1. prosince
Zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg 

oznámil dvě novinky: jeho ženě Priscille Chanové se 
narodila dcera jménem Max, na svém profilu zve-
řejnil i dopis pro ni. V něm oba její rodiče píší o své 
představě světa, v němž by měla vyrůstat. Manželé 
do nadace pojmenované Chan Zuckerberg Initiative 
postupně během života vloží 99 procent svých akcií 
Facebooku. V současné době má jejich podíl ve Face-
booku hodnotu zhruba 45 miliard dolarů.

4. prosince
Švýcarská policie zadržela ve čtvrtek českého eu-

roposlance Miloslava Ransdorfa (KSČM). Novinkám 
to potvrdila její mluvčí Judith Hödlová. Zatím není 
jasné, jakého činu se přesně dopustil, byl zadržen  
v bance v Curychu s třemi Slováky, kteří se snaži-
li vybrat na falešné dokumenty větší obnos peněz. 
Podle informací Novinek chtěli Slováci vybrat 350 
miliónů eur (asi 9,45 miliardy korun). Ransdorf byl  
v pátek večer propuštěn.

Mluvčí curyšské policie pro Novinky dodala, proč se 
zasahovalo: „V oznámení banky stálo, že má pode-
zření na majetkový delikt. Více informací uvést ne-
jde. Nyní vše spadá pod státní zastupitelství.”

Miroslav Kalousek

Mark Zuckerberg, Priscilla Chan a dcera Max

Miroslav Ransdorf
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Slovenská média uvedla, že skupina se snažila vybrat 350 miliónů eur, což je v 
přepočtu téměř 9,5 miliardy korun. V bance je podle serveru založen účet na jmé-
no Ransdorf, na dokladech prý ale nesedělo datum narození. Proto banka nechtěla 
peníze vydat. Skupina se začala chovat agresivně, a proto byla přivolána policie.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) uvedl, že v případu šlo pravděpodobně  
o pokus o finanční podvod.

11. prosince
Norská firma Orkla podepsala smlouvu o koupi výrobce potravin Hamé za 175 

miliónů eur (4,7 miliardy korun). Transakci nyní ještě posoudí antimonopolní úřa-
dy. Orkla už vlastní například Vitanu. V pátek to sdělil mluvčí Vitany Milan Linka.

Prodávající společností je kapitálový holding Decapterus S.à.r.l. se sídlem v Lu-
cembursku. Kupní cena bude uhrazena z existujících úvěrů.

Orkla ve střední Evropě vedle Vitany vlastní rakouskou společnost Felix a rumun-
skou Orkla Foods Romania. 

21. prosince
Šéf resortu financí a lídr hnutí ANO Andrej Babiš bude mít policejní ochranku. 

Vláda v pondělí schválila návrh na rozšíření seznamu osob, které chrání policie,  
o funkci ministra financí. Babiš už několikrát čelil různým pohrůžkám.

O bodyguardy požádal Babiš ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) začátkem 
listopadu. [celá zpráva]

„V rámci financí řešíme boj proti hazardu, boj proti organizovanému zločinu, 
DPH, celní správu...  Je tam plno věcí, kde jdeme proti organizovanému zločinu.  
Už to, co jsem zažil, přes obálku s jedem a různé pokusy přepadnout mě, tak to 
má opodstatnění,“ argumentoval tehdy Babiš.

Na policejní ochranu měl doteď nárok prezident, šéfové obou komor parlamentu, 
premiér a ministři vnitra, spravedlnosti a zahraničí. Ministra obrany střeží vojenská 
policie.

26. prosince
Prezident Miloš Zeman ve svém vá-

nočním poselství přivítal hospodářský 
růst České republiky a ocenil za něj  
i vládu. Zároveň s odkazem na exprezi-
denta Václava Havla prohlásil, že podle 
něj skončila tzv. „blbá nálada”. Zeman 
také v projevu odvysílaném ze zámku  
v Lánech znovu varoval před migrační 
vlnou. Uvedl, že Česko není a ani nemů-
že být pro všechny.

Uplynulý rok podle Zemana přinesl 
dobré i špatné zprávy. „Jsem velmi rád, 
že těch radostných zpráv je víc,“ řekl  
a poukázal na to, že ekonomika ČR patří 

mezi zeměmi EU mezi premianty.„Je to veliký úspěch a chtěl bych za něj poděko-
vat našim zaměstnancům, našim zaměstnavatelům a chtěl bych také ocenit čes-
kou vládu za její hospodářskou politiku,“ dodal.

26. prosince
Extrémní teplo o Vánocích vyhnalo rtuť teploměru k 17 stupňům
V Česku v sobotu panovalo na prosinec extrémně teplé počasí. Ze 139 stanic, 

které fungují alespoň 30 let, jich rekord pro 26. prosinec překonalo rovných sto. 
Na osmi místech dokonce padla teplotní maxima pro celý prosinec. Nejtepleji bylo 
v Děčíně, kde naměřili 16,8 stupně Celsia, uvedl Český hydrometeorologický ústav 
(ČHMÚ).

„Už během noci se vyskytla extrémně vysoká teplotní minima. Nejtepleji bylo 
díky silnějšímu větru po ránu v Praze a ve Středočeském kraji, na pěti stanicích 
dokonce teplota v noci neklesla pod 10 stupňů,“ uvedli meteorologové. V
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   Nejsou to ani dva měsíce, co jsme oslavili pětadvacáté výročí listopadu 
1989. Uplynulo zatím nejdelší období demokracie od vzniku samostatného 
státu v roce 1918. Pro mnohé z nás se oslava stala připomínkou spontánní 
lidské důvěry a vzájemnosti, nebývalého sepětí, soudržnosti, obrovské vůle 
brát se za společnou dobrou věc. Přál bych si, a přál bych to i vám všem, 
aby naše předsevzetí do roku 2015 vyšla z atmosféry listopadu 89 a byla 
méně pomíjivá, než ta novoroční obvykle bývají. Zkusme tedy společně 
vykročit do nového roku tou správnou nohou!

Ing. Jan jarolím
starosta Městské části Praha 9
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Zprávy z radnice
Grantové programy pro rok 2015 

Grantové programy pro rok 2015 pro fyzické a právnické osoby schválilo na svém 
jednání 9. prosince loňského roku zastupitelstvo devítky. Až do 2. února 2015 se 
můžete ucházet o granty Městské části Praha 9 vyhlášené ve čtyřech oblastech. 
Programy se týkají využití volného času dětí a mládeže, dále oblasti životního pro-
středí a kulturní činnosti, humanitární a sociální a oblasti protidrogové a prevence 
kriminality.  

Programy
1.Cílem programu v oblasti využití volného času dětí a mládeže je:
• podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží včetně  j e -
jich materiálního vybavení. (Není určeno pro sportovní kluby a organizace zřizo-
vané městskými částmi, hl. m. Prahou či ČR.)
• umožnit relaxační a rekreační pobyty dětí a mládeže. (Není určeno pro spor-
tovní kluby.)
• podpořit jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež, např. sportovní, 
společné využití volného času dětí a rodičů… Za neorganizované děti a mládež 
se považují pouze jednotlivci, kteří neplatí žadateli o grant členské příspěvky. 
(Podpora není určena na krátkodobé poznávací zájezdy.)

2. Cílem programu v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti je:   
• podpořit ekologickou výchovu, vzdělávací a osvětové akce pro děti a dospělé, 
činnosti směřující ke zlepšení životního prostředí, dlouhodobé projekty (kroužky, 
zájmové oddíly), společné využití volného času dětí a rodičů, aktivity v oblasti 
ekologického vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších osob pracujících  
s mládeží, aktivity směřující ke zlepšení a propagaci využití bývalých průmyslo-
vých areálů
• podpořit celoroční kulturní aktivity v oblasti amatérské kulturní činnosti, ať se 
jedná o jednotlivé kulturní akce a projekty (divadelní, hudební atd.), které se 
budou konat na území MČ Praha 9 nebo pojednávají o Praze 9, podpořit občany, 
kteří reprezentují MČ Praha 9 na regionálních, republikových nebo mezinárod-
ních akcích. 

3. Cílem programů humanitárních a sociálních je:  
• podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují registrované sociál-
ní služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi podle 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2009 – 2011
• podpořit klubovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením, tedy pro-
jekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů, jednorázové rekondiční 
pobyty pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• podpořit organizace poskytující podporu sociálně znevýhodněným občanům, 
tedy projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů a projekty zamě-
řené na určitou cílovou skupinu

4. Cílem programů protidrogových a prevence kriminality je:  
• podpořit dlouhodobé projekty i jednotlivé akce protidrogové prevence
• podpořit projekty sloužící k prevenci kriminality v Praze 9, tedy projekty, které 
pomáhají občanům bránit se kriminalitě
• podpořit specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení 
(projekty sloužící k prevenci sociálně patologických jevů ve školách a školských 
zařízení na devítce, projekty vedoucí ke snížení patologického jednání dětí, pod-
pořit vzdělávání pedagogických pracovníků a výchovných poradců školy zejména 
v psychosociálních dovednostech a zvládání zátěžových situací)

Termín uzávěrky je pondělí 2. února 2015 do 18 hodin. Z
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Magistrát bez vědomí Devítky znovu otevřel 
ubytovnu pro bezdomovce U Vinných sklepů 

Zdá se, že s každou zimou přijde mráz, sníh a na Devítce ještě otevření noc-
lehárny pro lidi bez přístřeší v objektu v ulici U Vinných sklepů čp. 2, a to aniž by 
zástupci hlavního města Prahy o tom třeba jen informovali představitele Městské 
části Praha 9.

Loni byla ubytovna U Vinných sklepů s kapacitou 120 lůžek otevřena do 20. 3. 
2014 a s jejím téměř čtyřměsíčním provozem byl spojen nárůst drobné trestné čin-
nosti ve Vysočanech. Jednalo se zejména 
o krádeže, dále porušování veřejného po-
řádku hlavně v okolí stanice metra Vyso-
čanská a tramvajové zastávky u metra, 
protože bezdomovci tu konzumovali alko-
hol, vykonávali potřebu, rušili noční klid, 
dále užívali městskou dopravu bez řád-
ného cestovního dokladu. Tyto prohřešky 
policisté a strážníci většinou řešili domlu-
vou a vykázáním z místa. Na pokuty za 
přestupky totiž tito lidé nemají finanční 
prostředky.  

Problematika lidí bez domova je obrov-
ská a řešit by ji měl stát. Bohužel zákony 
jsou v tomto směru bezzubé a samosprá-
vy obcí či městských částí nejsou schopny se s ní samy vyrovnat. Přesto se vedení 
radnice Prahy 9 pokouší domluvit s lidmi bez přístřeší, kteří žijí na devítce již delší 
dobu, na vzájemně výhodné koexistenci. Ale přílivu dalších bezdomovců, které vy-
volává například bezkoncepční otevření ubytovny pro ně v ulici U Vinných sklepů, 
se snaží bránit. Ubytovna je součástí Centra sociálních služeb Praha.

Bezdomovci mimo obytné zóny - radnice má ře-
šení

Snad nikdo nevzbuzuje tak rozporuplné emoce jako bezdomovci. Na jedné straně 
se o nich mluví jako o flákačích, co nechtějí pracovat, opilcích, zlodějích či v lepším 
případě obtěžujících žebrácích. Druhá skupina vedená ochranitelskými city je po-
važuje za oběti systému a dává jim peníze, jídlo, oblečení… Hledat, kdo má prav-
du, by znamenalo posuzovat každého člověka bez domova individuálně. Možná by 
však stačilo, kdyby se k problematice sociálně vyloučených osob, které přebývají  
v ulicích měst, obytných zónách a parcích, čelem postavil stát a stanovil pravidla, 
jak jim pomoci. Zatím „požár bezdomovectví“ hasí obce a městské části samy pod-
le svých sil a možností. A protože se situace v tomto směru rok od roku zhoršuje  
a centrální řešení je v nedohlednu, přišla Městská část Praha 9 s vlastním projektem. 

Projekt poprvé prezentovat jeho iniciátor Tomáš Holeček, radní pro dopravu  
a životní prostředí Městské části Praha 9, loni před komunálními volbami. Mnoho 
lidí si ho nechalo vysvětlit, takže billboardy s tváří radního a nápisem „Bezdomovci 
mimo obytné zóny“ je nepřekvapily, ani nepohoršily. Od těch neinformovaných si 
vysloužil nadávky do fašistů i trestní oznámení za podněcování k nenávisti vůči 
skupině osob nebo k omezování jejich práv.

Cílem projektu je vytvořit „nocležiště“ pro bezdomovce, kteří jsou zcela bez stře-
chy nad hlavou, ale dlouhodobě pobývají na Devítce. Nacházela by se mimo obytné 
zóny a veřejností využívané plochy a platila by v nich jasně daná pravidla. Nad 
jejich dodržováním bude bdít pověřený hlídač z řad bezdomovců a ten pak bude 
odpovědný určenému pracovníkovi MČ Praha 9. 

„Impulzem k tomuto projektu byla čtyřletá zkušenost, kterou jsem měl s ně-
kterými lidmi bez domova. Ve spolupráci s Městskou policií Praha 9 jsme je nutili  
k úklidu lokalit, kde se zdržovali. Ukázalo se, že i když po sobě uklidí, nemají pe- Z
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níze na odvoz odpadu a nepořádek stále rostl. Rozdali jsme jim pytle na odpadky, 
zajistili odvoz a najednou bylo jasné, že myšlenku „bydlíš tu, tak si po sobě uklízej“ 
není tak těžké realizovat,“ vysvětluje Tomáš Holeček. „Za čtyři roky bezdomov-
ci sebrali více než 150 tun odpadu, přičemž svoz probíhá každý měsíc. Netřeba 
zdůrazňovat, že uklízí nejen po sobě, ale i černé skládky, za jejichž likvidaci jinak 
městská část vydává více než 300 tisíc korun ročně.“

Na Klíčově už nestraší narkomané a objevily se jeskyně
Od hotelu Ivka na Klíčově vede slepá silnice, která až do loňského podzimu jako 

magnet přitahovala osobní i nákladní auta s nepořádkem – od komunálního od-
padu po sjeté pneumatiky. I když Technická správa komunikací Praha na podnět 
Devítky instalovala na cestu betonové zábrany, černým skládkám nezabránila. Le-
žení narkomanů v přilehlém lese plném 
náletových dřevin zase znepříjemňovalo 
pobyt hotelovým hostům i život míst-
ních obyvatel.

Situace se změnila, když se na cestě 
– po dohodě s majitelkou hotelu Ivka a 
TSK Praha – objevila vysloužilá stavební 
buňka se dvěma novými obyvateli. Pá-
nové Josef a Jaroslav v lokalitě uklízí, 
hlídají, aby nevznikaly černé skládky, a 
kácí náletové dřeviny. Díky tomu jsou 
už znovu vidět i pískovcové jeskyně ve 
stráni.

Stavební buňka je jednou z těch, které 
MČ Praha 9 pořídila lidem bez domova. 

„Jedna buňka nás přišla zhruba na deset tisíc korun,“ říká Tomáš Holeček. „Od-
vezeme ji na místo a noví majitelé si ji musí sami zabezpečit, vybavit. Na místech, 
kde je to nutné, instalujeme také toalety.“ 

Černé skládky zmizely i u sběrného dvora
„Když jsme se přišli, byl tady takový bordel! Lidi tady vyhodili všechno. Přitom 

kousek odtud je sběrný dvůr, a když tam mají zavřeno, mohou se nechat věci  
u brány,“ kroutí hlavou pan Andrej. V bývalé stavební buňce nedaleko sídla Praž-
ských služeb bydlí s družkou Janou a německým ovčákem tři měsíce a černých 
skládek tu rapidně ubylo. Dá se říci, že díky jeho přítomnosti MČ Praha 9 každý 
měsíc ušetří za odvoz kontejneru odpadu.

Na úklid zatím čeká les, u něhož buňka stojí. Vlastní ho hl. m. Praha a dalších 
dvaadvacet soukromých majitelů. Někteří z nich žijí v zahraničí – Brazílii, Kolumbii 
– a komunikace s nimi na téma udržování pořádku je nemožná. Bohužel v sou-
časné době je pan Andrej velmi vážně nemocný, takže černé skládky v lese ještě 
straší.

Komu dává Devítka šanci?
Snahou deváté městské části je, aby se lidé bez domova, kteří o to mají zájem, 

postupně zpátky začlenili do společnosti. „Nejrůznější výzkumy a studie popisují 
mnoho fází tohoto procesu, který jsme si shrnuli do úkolů – dostat bezdomovce  
z ulice do provizorního bydlení, pomoci jim, aby obnovili své sociální a hygienické 
návyky, znovu začali pracovat a pak je poslat do samostatného života,“ lakonicky 
shrnuje Tomáš Holeček.

Mnohdy se zdá, že nejtěžším úkolem je sehnat pro lidi bez domova práci. Pět  
z nich zaměstnala přímo devátá městská část coby hlídače. Konkrétní lidi vytipo-
vala ve spolupráci s městskou policií. „Jsou stále v terénu a mají přehled o všem, 
co se děje na Devítce. Například se ve velkém ztrácela kovová víka ke kanálům  
a proti zlodějům nepomohly ani kamery. Bezdomovci si to vzali za své. Navíc uklí-
zejí, dohlížejí na udržování pořádku,“ konstatuje vedoucí odboru životního prostře-
dí MČ Praha 9 Pavel Morávek. 

„Podobně bychom chtěli další lidi bez domova využít při udržování pořádku a ja- Z
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kémsi správcovství parků, které máme, a těch, které teprve budujeme,“ dodává 
Tomáš Holeček.

Dalším lidem bez domova Devítka práci zprostředkovala. Už několik let napří-
klad spolupracuje s Diakonií Broumov, která na jejím území rozmístila kontejnery 
na textil a zaměstnává lidi bez přístřeší, 
zdravotně handicapované, ty, kteří opus-
tili nápravná zařízení. Zkušební dobu při 
práci na svozu textilu v diakonii úspěšně 
absolvoval také pan Vojtěch, takže nyní 
se může pochlubit pracovní smlouvou.  
S družkou Lídou bydlí v zahradním 
domku nedaleko Mladoboleslavské uli-
ce. Také tuto střechu nad hlavou mají 
od deváté městské části, která dřevěný 
domek koupila od majitele ze zrušené 
zahrádkářské kolonie. Místo placení ná-
jemného se oba starají o pořádek v této 
lokalitě.

Podobně je na tom pan Ivan, který s manželkou Světlanou žije ve stavební buňce 
nedaleko Kolbenovy ulice. Má to štěstí, že díky přímluvě Devítky pracuje ve firmě 
CPI. Uklízí na Náměstí OSN ve Vysočanech.

Pod drobnohledem
Dát lidem střechu nad hlavou a práci, to jsou první kroky k jejich návratu  

do společnosti. Kroky, které bedlivě sledují strážníci městské policie i policisté ČR 
při pravidelných kontrolách, pracovníci odboru životního prostředí MČ Praha 9, so-
ciální pracovníci.

„Právě lidé z terénní sociální služby nám zatím dost chybí,“ posteskl si Tomáš 
Holeček. „Oslovujeme proto nejrůznější organizace, které mají s touto službou 
zkušenosti, aby pomoc pro lidi bez domova byla komplexní a opravdu účinná.“

A protože lidi nejčastěji přivádějí na ulici dluhy, počítá MČ Praha 9, že v dohledné 
době jim bude zdarma poskytovat právní služby zaměřené na to, aby se dostali  
z dluhové pasti a mohli začít nový život s čistým štítem.

Rád je využije i pan Josef z Klíčova. Tohoto sedmdesátníka přivedla na ulici sna-
ha mít vlastní byt. Půjčky od Providentu nestačily, požádal tedy o finanční pomoc 
soukromou společnost. Lichvářský úrok však nedokázal z penze splácet a přišel  
o všechno. Několik let přespával ve Vysočanech v autě, než se na podzim loňského 
roku mohl nastěhovat do buňky na Klíčově.

Ovčí farma pod Klíčovem
V polovině února směřovaly další tři stavební buňky na zarostlou a velmi zane-

dbanou stráň pod Klíčovem. Stanou se novým domovem pro tři páry a základem 
malého hospodářství se sedmi až deseti ovcemi.

„Věříme, že se díky tomuto našemu plánu, který podpořil i pražský magistrát, 
jemuž pozemky patří, podaří tuto lokalitu postupně vyčistit a zpřístupnit široké 
veřejnosti. Dnes sem téměř nikdo nechodí, protože se tu nemůže cítit bezpečně,“ 
naznačuje nejbližší plány Tomáš Holeček.   

A co s těmi druhými?
Mnoho bezdomovců však o pomoc druhých nestojí. Třeba jen proto, že jsou 

bezdomovci z přesvědčení. Když jsou navíc závislí na alkoholu či drogách, bývají  
s nimi největší potíže. Co s tím?

„Ve spolupráci s městskou policií se snažíme kontrolovat místa, kde se tito lidé 
nachází, a vykazovat je. Nejsou obětí, a proto k nim nechceme jako k obětem při-
stupovat. Tento způsob života si volí dobrovolně. V jejich případě důsledně vyža-
dujeme dodržování pravidel a norem platných pro všechny, i když je to sisyfovská 
práce a bez státní koncepce řešení tohoto problému jen těžko realizovaná. Většina 
problematických bezdomovců na Devítce není z Prahy 9, nebo z Prahy, ale trvale je 
odsud vykázat podle současné legislativy nelze,“ končí Tomáš Holeček. 

Pan Ivan s manželkou Světlanou
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Sázka na integraci nemusí být populární před voliči a její výsledky se mohou 
projevit za období delší, než je jedno volební. Vyžaduje i dávku odvahy, protože 
nikdy nebude záležet jen na jediném člověku, ale v podstatě na všech, kteří se 
procesu začleňování musí z podstaty řešeného problému věnovat. O to cennější je 
snaha se s problematikou bezdomovectví poprat v duchu staré pravdy: Když dáte 
člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho 
na celý život.

Text a foto Marie Kurková (upraveno)

Z 2. Zastupitelstva Městské části Praha 9
Druhé Zastupitelstvo MČ Praha 9 se konalo 9. prosince 2014. Zastupitelé se 

kromě dalšího zabývali rozborem hospodaření deváté městské části za prvních 
devět měsíce roku 2014, rozpočtovým provizoriem finančního hospodaření devít-
ky v prvním čtvrtletí letošního roku, svěřením pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy  
do správy Devítky apod.

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1.-3. čtvrtletí 2014:
• příjmy celkem –   416 976,65 tis. Kč
• výdaje celkem -   308 288,57 tis. Kč
• výsledek hospodaření.-      +108  688,08 tis. Kč
Celkové výdaje byly čerpány ve výši 52,53 % ročního objemu rozpočtu, v oblasti 

příjmů dosáhla městská část plnění výše 76,96 % ročního objemu rozpočtu.
Zprávu vzali zastupitelé na vědomí.

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrt-
letí 2015:
Zastupitelé uložili Radě MČ Praha 9, aby ve finančních otázkách postupovala  

v souladu se schváleným usnesením o rozpočtovém provizoriu finančního hos-
podaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrtletí 2015. Kromě jiného to znamená, že 
po dobu jeho trvání je možné čerpat běžné výdaje měsíčně ve výši maximálně  
1/12 plánovaného rozpočtu na rok 2015. 

Svěření pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do správy Devítky:
Zastupitelé souhlasili, aby z vlastnictví hlavního města Prahy byly do správy MČ 

Praha 9 svěřeny tyto pozemky: 
• pozemky parc. č. 1121/55 v k.ú. Prosek a parc. č. 1908/9 v k.ú. Vysočany  
z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
• část pozemku parc. č. 937 v k.ú. Vysočany oddělené geometrickým plánem  
a nově označené jako pozemek parc. č. 937/5 o výměře cca 120 m² 
Zároveň uložili starostovi, aby předložil žádost o svěření pozemků na SVM MHMP.

Náhrada mzdy pro neuvolněného člena zastupitelstva:
Zastupitelé schválili Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého 

v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 9. 
Paušální hodinová částka pro poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně ušlého  

v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 9, 
který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, byla stanovena na 250 Kč.

Slib nového zastupitele:
Vzhledem k tomu, že se RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. ze Sdružení KDU-ČSL, Strany 

zelených a nezávislých kandidátů vzdal mandátu Zastupitele MČ Praha 9, nahradil 
ho Ing. Mgr. Aleš Doležal.

Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů  

za první smluvní nájemné, a to podle Zásad pro pronajímání bytů za smluvní ná-
jemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení.

Tyto Zásady doznaly oproti minulým výběrovým řízením změnu a jejich znění 
bylo schváleno usnesením Rady MČ č. Us RMČ 207/14  ze dne 15. 4.2014. Znění 
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těchto Zásad je k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 9 a na oddělení 
bytovém Odboru správy majetku Úřadu MČ Praha 9.

Důvodem ke změně Zásad byla skutečnost, že na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 9 konaném dne 11. 2. 2014 byl schválen prodej všech bytů MČ Praha 9 jejich 
oprávněným nájemcům a určeno pořadí jednotlivých skupin domů, tak jak budou 
nabízeny k prodeji v průběhu let 2015 až 2018. Vítěz výběrového řízení na proná-
jem bytu se tedy uzavřením nájemní smlouvy k bytu stane oprávněným nájemcem 
s právem koupit předmětnou bytovou jednotku za zvýhodněnou cenu v příslušném 
roce. Podle Zásad je tedy minimální výše smluvního nájmu za první měsíc nájem-
ního vztahu u jednotlivých bytů stanovena individuálně podle stavu, velikosti bytu 
a dluhu na bytě váznoucím, roku prodeje příslušného bytu a ceny, za kterou bude 
prodán oprávněnému nájemci. 

Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní ná-
jemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl.m. 
Prahy svěřených MČ Praha 9 dne 16. 1. 2015. Uzávěrka výběrového řízení je dne 
16. 2. 2015 v 15 hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 19. 2. 2015 v 9 hodin  
v budově Úřadu MČ Praha 9.

Kontejnery občanského sdružení  
Diakonie Broumov 

Od roku 2010 jsou v Praze 9 rozestavěny kontejnery občanského sdružení Diako-
nie Broumov, do nichž můžete dávat oblečení, lůžkoviny, látky, přikrývky, či obuv, 
nebo domácí potřeby, které již nepotřebujete. 

Víte, kolik tun textilu do nich obyvatelé Devítky již dali? V roce 2010 to bylo 98,3 
tuny, o rok později 106,5 tuny, v roce 2012 stoupl objem na 135,6 tuny, v roce 
2013 dokonce na 172,4 tuny a loni do listopadu přibylo 107 tun. Celkem tedy lidé 
z Prahy 9 odevzdali 619,8 tuny textilu.

Bez přestupu mezi Prahou (Vysočany)  
a Milovicemi také o víkendu

V neděli 14. prosince 2014 se měnily železniční jízdní řády v celé zemi, v rámci 
Pražské integrované dopravy zaznamená největší změnu trať Praha – Lysá nad La-
bem – Milovice. Začaly zde jezdit nové přímé vlaky o víkendu a další spoje přibyly 

v odpolední špičce pracovních dní.
Největší novinkou jsou víkendo-

vé přímé vlaky z Prahy do Milo-
vic. Dosud museli lidé přestupovat  
v Lysé nad Labem ze CityElefantu 
na žlutou Regionovu, to už bude  
od neděle minulost. Sjednocuje-
me víkendový jízdní řád s jízdním 
řádem v pracovní dny, v praxi to 
znamená, že i o víkendu pojede  
z Prahy až do Milovic každou hodi-
nu přímý CityElefant.

Tím se zvýší i počet vlaků, které 
jezdí o víkendech z Prahy do Lysé 

nad Labem. Dosud jezdily jednou za hodinu, jejich interval se teď přidáním vlaků 
do Milovic zkrátí na 30 minut. Přímé víkendové spoje poslouží dobře i rodinám  
s dětmi, které hojně navštěvují milovický dětský park Mirakulum.

Další novinkou jsou nové odpolední vlaky z Prahy do Čelákovic v pracovní dny. 
V Čelákovicích i v Zelenči žije více a více lidí, kteří potřebují dojíždět do Prahy.  
Z Čelákovic jste vlakem v centru města za 28, ze Zelenče za 20 minut. Tak rychle 
to za normálního provozu žádným jiným dopravním prostředkem nejde stihnout.
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Parkování
Obyvatelé Proseka i Vysočan si v dopisech stěžují na parkování aut patřících 

nerezidentům. Auta často stávají na chodnících, zabírají místo a nelze mezi nimi 
procházet. Tento problém si uvědomujeme i my, a proto se dlouhodobě snažíme  
o zavedení parkovacích zón v naší městské části, které by to vyřešily.

„Vytvoření zón placeného stání  je jediným způsobem vymezení parkování.  
O začlenění do takovéhoto jednotného pražského systému dopravy v klidu se sna-
žíme již dlouho,“ konstatuje radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 9 Tomáš 
Holeček a pokračuje: „Parkovací zóny se nám – jak lze sou-
dit z ohlasů rezidentů – osvědčily kolem O2 arény a Sparta 
arény Podvinný mlýn. Jejich vytvoření má přitom vliv nejen  
na dopravu v klidu, ale i v pohybu. Pokud bychom k nim 
nepřistoupili, budou u stanic MHD na devítce parkovat lidé, 
kteří do Prahy jezdí za prací.

Skladbu zón placeného stání ve Vysočanech připravujeme 
tak, aby se kolem modré zóny vyčleněné pouze pro stání 
rezidentů nacházely zóny smíšené, kde mohou po omezenou 
dobu své vozidlo zaparkovat i návštěvníci Prahy 9. Nicméně 
konečné rozhodnutí o podobě parkovacích zón je na Magist-
rátu hl. m. Prahy a já jen doufám, že se nebude dramaticky 
lišit od našeho požadavku,“ říká Tomáš Holeček. 

V zásadě platí, že smíšené zóny budou na hlavních třídách, jako je Sokolovská, 
Českomoravská, Kolbenova. V současné době může MČ Praha 9 zaparkovaná auta 
pouze kontrolovat, popřípadě prostřednictvím městských strážníků pokutovat. 
Tento systém ovšem není příliš účinný. Na vámi označená problémová místa upo-
zornila Městskou policii, která přislíbila častější kontroly v těchto místech.

A co na to Městská policie Prahy 9?
„Běžně dochází k porušování dopravních značek „Zákaz stání“, „Zákaz zastavení“, 

rovněž se parkuje na chodnících. Dochází i k nerespektování dopravního značení 
míst pro parkování rezidentů. Vámi uváděné ulice (s nejčastějšími případy) dopl-
ním o ulice Pešlova, Paříkova, bratří Dohalských, Na Břehu, Čihákova, Zbuzkova, 
Podnádražní, Špitálská, Zákostelní,“ uvádí k tomuto problému zástupce ředitele 
Městské policie Praha 9 Jaroslav Mráz.

„Všechny tyto lokality jsou pravidelně pracovníky Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 9 kontrolovány a zjištěné přestupky řešeny. Jde-li o počet vyřeše-
ných přestupků, jedná se o stovky případů měsíčně. Do Vysočan téměř pravidelně 
velíme jednu motorizovanou a jednu pěší hlídku (tj. 2+2 strážníci). V denní době, 
zejména pondělí až pátek, službu posilují kolegové okrskáři (4 strážníci ve Vyso-
čanech a 3 strážníci na Jarově). Záměrem vedení ředitelství Městské policie Praha 
9 je posílit počet strážníků pro výkon služby okrskové služebny Na Jarově. Naši 
pracovníci z této služebny „pokrývají“ službou území zejména Zeleného města, 
Podbalkání a nádraží Českých drah Praha Libeň.“ 

Farmářské trhy na Proseku v novém
Farmářské trhy u Polikliniky Prosek připo-

mínaly v posledních měsících spíše tržnici  
s oblečením, proto se jejich novým provozova-
telem stala společnost Rebe consulting s.r.o.,  
aby jim navrátila původní význam.

Od začátku letošního roku tu můžete 
koupit pekařské nebo uzenářské výrobky,  
od 1. března by se farmářské trhy na Proseku 
měly představit v plném nasazení, tedy chy-
bět nebude ani zelenina, ovoce, v menší míře 
budou k dostání ručně vyráběné produkty ze 
dřeva, textilu… Z
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Koncem února se na proseckých farmářských trzích koná nefalšovaná domácí 
zabijačka. Termín této masopustní akce pořádané ve spolupráci s MČ Praha 9 bude 
zveřejněn na letácích a webových stránkách www.praha9.cz.

Farmářské trhy jsou v zimních měsících otevřeny od pondělí do pátku od 8 do 15, 
popřípadě 17 hodin (podle počasí.)

Praha 9 brání zeleň nedaleko vinice Máchalka 
Zastupitelé MČ Praha 9 na svém březnovém zasedání zásadně nesouhlasili s ná-

vrhem na změnu Územního plánu hl. m. Prahy v rámci celoměstsky významných 
změn na pozemku č. parc. 1667/4 k.ú. Vysočany v Praze 9. Jedná se o 34 974 
metrů čtverečných zelené plochy u vinice Máchalka, v územním plánu označeném 
jako pěstební plochy - sady, zahrady, vinice, kterou chtělo hl. m. Praha změnit na 
funkční plochu čistě obytnou určenou k výstavbě obytných domů. 

Zabránit tomu, aby se na zeleném území nedaleko vinice Máchalka a Bobové 
dráhy začalo stavět, se snaží MČ Praha 9 už od roku 2007, kdy tyto plochy od res-
tituentů koupili tři noví majitelé a od té doby iniciují změnu v územním plánu tak, 
aby zde mohli začít stavět.

„Noví majitelé kupovali tento pozemek s vědomím, že se jedná o pěstební plochy 
– sady, zahrady, vinice. Jediné, co zatím v bývalém sadu Máchalka udělali, bylo, 
že v roce 2007 vykáceli meruňkové stromy a dál se o nic nestarali, takže dnes tu 
najdete jen náletové dřeviny,“ konstatovala na jednání zastupitelstva Milada Hla-
díková, předsedkyně spolku Zelená Máchalka. 

Bezprecedentní postup magistrátu
Aby pražský magistrát mohl jednat o změnách v územním plánu, je třeba, aby 

s nimi nejdříve souhlasila příslušná městská část. Ta ovšem odmítla, aby zelená 
plocha na parcele č. 1667/4 ve Vysočanech byla zčásti změněna na čistě obytnou 
plochu a zčásti na městskou a krajinnou zeleň. Přesto Výbor pro územní rozvoj hl. 
m. Prahy přeřadil tento podnět z nedoporučených do doporučených změn k pro-
jednání a navíc ho mimořádně zařadil na jednání 26. června 2014, tedy do projed-
návání změn územního plánu 07, ačkoliv původně ho měl projednávat ve vlně 08, 
pokud by s tím Devítka souhlasila.

„O tomto bezprecedentním postupu informujeme vedení hl. m. Prahy a požaduje-
me vysvětlení po Výboru pro územní rozvoj a odboru stavebním a územního plánu 
hl. m. Prahy,“ uzavírají Tomáš Portlík a Marek Doležal. 

Připomínky MČ Praha 9 k rozšiřování nákladní 
železniční dopravy na jejím území podpořilo  
ministerstvo životního prostředí

Snahou Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je zvýšit kapacitu železniční 
trati mezi stanicemi Praha--Libeň a Praha-Malešice. 

Podrobně jsme o tom informovali v březnovém vydání Devítky včetně námitek 
Městské části Praha 9 k tomuto záměru. Nyní stanovisko MČ Praha 9 podpořil také 
závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ČR. 

Malá rekapitulace
SŽDC plánuje výstavbu nové dvoukolejné části trati s mimoúrovňovým křížením 

s železniční tratí Praha–Kolín. V železniční stanici Praha–Libeň by nová dvoukolej-
ná trať navazovala na stávající nákladovou skupinu a před malešickým tunelem se 
napojila na stávající jednokolejnou trať Libeň–Malešice.

Stavba dvoukolejného mimoúrovňového křížení trati mezi Libní a Hrdlořezy nad 
kolejemi spojujícími Prahu a Kolín by měla být dlouhá 4,030 kilometru, z toho dél-
ka nové trati je 1,997 km. S jejím zahájením počítá SŽDC v letech 2019–2020. 
Předpokládané náklady na ni se pohybují kolem jedné miliardy korun.

S modernizací stávající železniční tratě Městská část Praha 9 souhlasí, s jejím 
rozšiřováním však nikoliv. Devítka už dávno není okrajovou částí Prahy a nákladní Z
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doprava, ať už silniční, nebo železniční, do intravilánu města nepatří. Plánovaná 
modernizace by pomohla odhlučnit libeňské nákladové nádraží, po němž obyvatelé 
této části Prahy 9 volají. 

Rozšiřování železnice by ale negativně ovlivnilo území kolem toku Rokytky,  
do jehož revitalizace a meandrů podél něho v hrdlořezské lokalitě v uplynulých 
letech hl. m. Praha investovalo nemalé prostředky, aby se ze zanedbané části 
stala rekreační a relaxační zóna. Proti plánované stavbě nové tratě se rozhodně 
staví také obyvatelé Hrdlořez. Již přidání třetí koleje na traťovém úseku Libeň–Bě-
chovice zhoršilo kvalitu životního prostředí. Nyní Správa železniční dopravní cesty 
plánuje další zásah, který Hrdlořezům a části Vysočan přinese další zvýšení hluku, 
jenž se už dnes pohybuje na hranici norem.

Stanovisko ministerstva pro životní prostředí 
konstalovalo, že plánovaná modernizace má významný vliv na životní prostředí, 

a proto je nutné, aby Správa železniční dopravní cesty dokumentaci k projektu 
dopracovala.

V oblasti ochrany přírody a krajiny chybí např.:
• Přírodovědný průzkum zaměřený na ohrožené druhy živočichů 
• Dendrologický posudek s přesným zakreslením dřevin, které budou káceny 
• Detaily k „dočasné konstrukci pro výstavbu nového mostního objektu“, která 
bude umístěna do Hořejšího rybníka.
• Podrobné vyhodnocení vlivu stavby, především nestandardně vysokého mos-
tu, na krajinný ráz území přírodního parku Smetanka a okolí Hořejšího rybníka.
V oblasti ochrany veřejného zdraví je to např.:
• Hluková studie s nezávislým měřením hluku, která zohlední, že se zvýšením 
železniční tratě nad okolní krajinu dojde k většímu šíření hluku a zahrne hluko-
vou zátěž z železniční dopravy na koridoru Praha – Kolín – Česká Třebová. 
• Hodnocení, zda jsou navrhovaná protihluková opatření dostatečná (zda navr-
žené protihlukové clony výšky 2,5 m potřebným způsobem omezí úroveň nepří-
znivých účinků hluku), zda dojde rozšířením tratě k vyššímu zatížení rozřazova-
cího nádraží v Praze–Libni (zejména v noční době). 
Z dubnového Zastupitelstva Městské části Praha 9

Z  dubnového jednání zastupitelstva MČ Praha 9
Složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 9
K 31. březnu 2015 podal MUDr. Jan Trnka, Ph.D. (Trojkoalice) svou rezignaci. 

Podle ustanovení § 94, odst. 2, zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze zaujal uprázd-
něné místo náhradník - Jan Sládek. Ten na zasedání zastupitelstva složil zákonem 
stanovený slib a ujal se mandátu.

Komplexní rozbor hospodaření
Zastupitelé bez výhrad schválili závěrečný účet Městské části Praha 9 za rok 

2014 s těmito výsledky hospodaření:
• příjmy celkem    559 387,27 tis. Kč 
• výdaje celkem    459 338,14 tis. Kč 
• výsledek hospodaření        + 100 049,13 tis. Kč 
• aktiva = pasíva 3 746 536,11 tis. Kč

Lávka přes Rokytku a polyfunkční objet v Litvínovské
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo požadavky městských částí na po-

nechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Pra-
hy v roce 2014 k využití v roce 2015. MČ Praha 9 tak zůstalo 11 040 505,20 Kč  
na investiční akce - zřízení lávky pro pěší přes Rokytku (1 537,9 tis. Kč) a poly-
funkční školský objekt při ZŠ Litvínovská 600 (9 502,6 tis. Kč).

Finance na park Srdce a park Balabenka
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelových investičních a neinves-

tičních dotací - spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 25 955 364,80 Kč na park 
Srdce (7 864,3 tis. Kč) a park Balabenka (18 091,0 tis. Kč). Oba projekty jsou 
schváleny v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Z
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Inventarizace majetku
V rozpočtové organizaci Městská část Praha 9, příspěvkových organizacích zříze-

ných MČ Praha 9 a státním podniku Bytový podnik v Praze 9, s.p. v likvidaci, byla 
provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku za rok 2014.

Všechny organizace předaly doklady o inventarizaci za rok 2014 na předepsa-
ných tiskopisech, v plném rozsahu a ve stanoveném termínu. U žádné z nich ne-
byly zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem. Zastupitelé zprávu  
o inventarizaci schválili. 

Městská část Praha 9: 
Dlouhodobý majetek 3 840 645 tis. Kč, zásoby 657 tis. Kč, pohledávky 188 549 

tis. Kč, závazky 212 263 tis. Kč 
Příspěvkové organizace: 
Dlouhodobý majetek 202 072 tis. Kč, zásoby 2 071 tis. Kč, pohledávky 199 539 

tis. Kč, závazky 225 804 tis. Kč

Rozdělení dotací 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy svými usneseními schválilo dotace městským 

částem z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií za 1. a 2. čtvrt- 
letí roku 2014. Část obdržených dotací musí MČ Praha 9 použít jako účelovou nein-
vestiční dotaci určenou pouze na podporu činnosti nestátních neziskových organi-
zací působících na jejím území, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní 
výchovu mládeže. Žadatelé mohli své žádosti podávat do 27. 3. 2015. Žádosti  
do výše 50 000 Kč posuzovala Rada MČ Praha 9, návrhy dotací nad 50 000 Kč 
schvalovali zastupitelé Devítky na svém dubnovém zasedání.

MS v ledním hokeji ve Vysočanech
V O2 aréně ve Vysočanech se od 1. do 17. května konalo mistrovství světa IIHF 

v ledním hokeji. Proto bylo nutné přijmout změny v dopravním režimu v okolí aré-
ny, aby byla zajištěna ochrana míst pro rezidenty, průjezdnost MHD a bezpečnost 
šampionátu. 

Dopravní změny
Do většiny ulic ve Vysočanech a Libni v okolí O2 arény je mimo povolení MČ Praha 

9 vjezd zakázán. Konkrétně: Do ulice Ocelářská v úseku Kurta Konráda – K Mora-
vině je umožněn vjezd pouze vozidlům s povolením pořadatele.

Do ulice K Moravině je umožněn vjezd pouze autobusům MHD a vozidlům cen-
tra následné péče. Ulice Českomoravská je ve směru na Černý Most průjezdná, 
ve směru k Balabence je provoz omezen pro dopravní obsluhu a řidiče, kteří mají 
povolení pořadatele. 

Ulice Sokolovská zůstává průjezdná pro všechny bez omezení.
Parkovací karty
Do ulic kolem O2 arény, do nichž je vjezd zakázán, mohou lidé, kteří tu bydlí,  

ve dnech hokejových zápasů vjet jen s kartou opravňující k rezidenčnímu stání. 
Kdo parkovací kartu nemá, jako např. vlastníci garáží, parkovacích stání či řidi-
či, kteří parkují ve dvorech, může si do konce konání hokejového šampionátu na 
vysočanské radnici zajistit potvrzení umožňující vjezd do oblasti. Fyzické osoby o 
toto potvrzení požádají v přízemí v informačním centru v úředních hodinách pon-
dělí až pátek, podnikatelé v kanceláři Odboru životního prostředí a dopravy č. 227  
v pondělí a středu. Budete-li žádat o vydání potvrzení, které vás opravňuje k vjez-
du, musíte prokázat vlastnictví nemovitosti nebo prokázat, že tu máte bydliště,  
a to nájemní nebo podnájemní smlouvou. Jedno oprávnění k vjezdu se přitom vy-
dává na jedno vozidlo. Firma poté, co prokáže, že má v této oblasti sídlo či poboč-
ku, dostane počet povolení podle počtu neveřejných parkovacích stání. Potvrzení 
přitom slouží pouze k vjezdu do oblasti, nikoliv k parkování na veřejné komunikaci. 
Vyzýváme obyvatele, kteří budou mít problém s parkováním z důvodu, že v dané 
lokalitě stojí auta neoznačená parkovací kartou, aby neváhali volat linku 156, pří-
padně oslovili nejbližší hlídku městské policie a dožadovali se odtahu z důvodu 
překážky na komunikaci! Z

P
R

Á
V

Y
 Z

 R
A

D
N

IC
E



35

Městská hromadná doprava
Ze stanice metra Českomoravská se ve dnech konání zápasů MS v ledním hokeji 

vystupuje pouze k O2 aréně (tedy z eskalátorů vyjíždějících z metra směrem do-
prava). Vstup do stanice Českomoravská je z opačné strany od ulice Drahobejlova. 

Autobusové nádraží u stanice metra Českomoravská je zrušeno. Autobusy končí 
v ulici K Moravině, kam není možné vjíždět osobními vozy. Tramvaje v ulicích So-
kolovská a Českomoravská projíždí bez omezení v obou směrech.

Akce Městské část Praha 9 u příležitosti  
70. výročí ukončení druhé světové války

Vojenská technika II. světové války v modelech
U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války pořádá městská část Praha 9 ve 

spolupráci s klubem plastikových modelářů Prosek Panthers v Galerii 9 do 14. květ- 
na výstavu plastikových modelů dobové vojenské techniky většiny armád, které se 
tohoto konfliktu účastnily. 

Koncerty
5. května v 18 hodin v kostele sv. Václava na Proseku varhanní koncert. Na var-

hany hraje Aleš Bárta, zpívá Luboš Skala. Program: A. Dvořák – Biblické písně, J. 
S. Bach, F. Schubert. 

Mimořádný koncert je věnovaný 70. výročí konce 2. světové války. 
Vstup volný. Pořádá ho MČ Praha 9 ve spolupráci s farností kostela sv. Václava 

na Proseku.

Návštěva Lidic
Zájezd pro seniory do Lidic uspořádala MČ Praha 9 dne 28. dubna. 
Zájemci si prohlédli galerii, muzeum, památník a pietní území i růžový sad. Stá-

lá expozice o lidické tragédii byla pod názvem A nevinní byli vinni... otevřena  
v roce 2006. Nabízí emotivní vstup do pohnuté historie, která postihla obec Lidice 
v době protektorátu Čechy a Morava. Obrazy starých časů, které ožívají na stěnách 
labyrintu minulosti, vycházejí z nejnovějších historických bádání. Přibližují druhou 
světovou válku i jednotlivé lidské osudy.

Zločin spáchaný na lidických dětech hluboce zasáhl akademickou sochařku prof. 
Marii Uchytilovou. V roce 1969 se rozhodla vytvořit bronzové sousoší lidických dětí, 
které mělo být zároveň vnímáno jako pomník dětským obětem války.

Slavnostní pietní akty
• Uctění památky padlých i obětí umučených v koncentračních táborech se ko-
nala u pomníku E. Kolbena, jehož součástí jsou pamětní desky připomínající obě-
ti 2. světové války z řad zaměstnanců ČKD, na náměstí OSN v úterý 5. května 
2015 od 15 hodin.
• Pietní akt u pamětní desky padlým zaměstnancům ČKD Lokomotivka  
ve 2. světové válce u O2 areny ve Vysočanech 5. května 2015.
• Dne 6. května ve 14 hodin se již tradičně sešli u Památníku 2. odboje v Praze 
14, Mochovské ulici, představitelé městských částí Praha 14 a Praha 9. 
• V předvečer Pražského povstání 4. května 2015 byly za přítomnosti místosta-
rosty Prahy 9 Adama Vážanského a zástupce Českého svazu bojovníků za svo-
bodu položeny věnečky na všechna pietní místa, která se nacházejí v regionu 
městské části Praha 9. 

Bitva o pivovar aneb Poslední výstřely války...
... v květnu roku 1945 v Praze připomněla Městská část Praha 9 mnoha akcemi. 

Kromě tradičního pokládání věnců u pomníků obětí II. světové války a koncertů, 
pořádá i výstavu modelů vojenské techniky v Galerii 9, nebo zorganizovala zájezd 
do lidického památníku. Největší akcí byla pak Bitva o pivovar, aneb setkání spo-
jenců nad Rokytkou, která potěšila všechny milovníky vojenské historie i recesisty.

 „Druhá světová válka patřila k těm nejstrašnějším v dějinách lidstva, historikové Z
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ji detailně zmapovali, a máme pocit, že trocha recese při jejím připomenutí neu-
škodí,“ říká místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský a pokračuje: „Ostatně pověstný 
český smysl pro humor neustával ani v době tak těžké, jako byla druhá světová 
válka. Ba spíš naopak, právě schopnost 
českého národa dělat si ze všeho leg-
raci vlévala optimismus do žil v časech 
zdánlivě beznadějných. Proto i v době 
okupace a protektorátu se u nás vtipko-
vala na všechna témata, a to i přesto, 
že podobně jako za Rakouska-Uherska, 
hrozily takovýmto vtipálkům postihy.“

O čem to bylo? 
Dne 2. února 1945 se v Jaltě sešli 

zástupci tří mocností, aby projedna-
li uspořádání Evropy po válce. Za So-
větský svaz byl přítomen J. V. Stalin, 
za Spojené státy F. D. Roosevelt a za 
Velkou Británii Winston Churchill se svým stále přítomným doutníkem. Před nimi 
ležela mapa Evropy. Při rozmluvě o demilitarizaci Německa a o jeho rozdělení 

položil ministerský předseda Spo-
jeného království ruku na mapu, 
aby prstem ukázal, kudy by podle 
jeho představ měla vést demar-
kační linie určující čáru doteku 
spojenců ze západu a z východu. 
Na mapu přitom odpadl z dout- 
níku nepatrný lísteček popele...

Dohoda byla podepsána, do mapy 
byly zakresleny nové hranice Pol-
ska, oblasti, odkud budou vysídleni 
Němci a další podrobnosti. Mapa 
byla pečlivě zfotografována, aby 

sloužila dále jako závazný dokument. Nikdo si nevšiml, že v Praze, na malém kous-
ku Libně v místech Kolčavky leží plátek světlounce šedého doutníkového popele.

Jak to bylo dál, jste se mohli dovědět 23. května 2015. Ukázka bitvy byla naplá-
nována před pivovarem Kolčavka (Nad Kolčavkou 907/8, Praha 9) od 14 a od 17 
hodin, od 10 do 18 hodin bylo možné si prohlédnout vojenské ležení s vybavením 
a technikou.

„Touto akcí chceme vzdát hold všem, 
kteří za druhé světové války bojovali 
proti fašismu a zaplatili za to nejvyšší 
cenu,“ pokračuje Adam Vážanský. 

Připomněli jsme si všechny armády, 
včetně Čechů, kteří bojovali v britské 
armádě. A věříme, že bitva o pivovar 
nejen pobavila všechny přihlížející, ale 
především ukázala nesmyslnost války.“

Oslavy 70. výročí ukončení druhé svě-
tové války u nás skončily právě touto 
bitvou o pivovar. Pozdější datum jejího 
konání ovlivnilo Mistrovství světa v led-
ním hokeji, které se až do 17. května 
koná ve Vysočanech, a následující mezistátní utkání v ragby (ČR – Izrael) ve Spar-
ta aréně Podvinný Mlýn. 

A pokud by vás zajímalo, proč se bojovalo právě o malý libeňský pivovar, vězte, 
že důvod je prozaický: jeho majitelé dovolili, aby se boj odehrál v jeho zdech.
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Stan na Střížkově
Zelená plocha na Střížkově (vedle stanice metra Střížkov) sice láká k odpočinku 

a relaxaci, ale zabavit jste se museli sami a zajít si na kávu nebo něco dobrého 
na zub byl problém. Od května tu ale velký sezonní Stan nabízí příjemné prostředí 
nejen pro posezení s přáteli, ale i společenské nebo sportovní vyžití. 

Pod záštitou starosty Prahy 9 Jana Jarolíma přišli s projektem „Stan“ provozova-
telé restaurací Na Konci, Na Kopci a bistra Santinka.

Do konce září bude Stan nabízet nápoje a občerstvení a poskytne lidem všech 
věkových kategorií sportovní vyžití zdarma. Dopoledne provozovatelé zajišťují lek-
ce crossfitu pod vedením Jana Vávry z Klubu KTSO Praha, či lekce jógy, k dispozici 
jsou pomůcky na pétanque a kroket. Zázemí tu nalezly také maminky s dětmi, pro 
které jsou připraveny trampolíny a další hrací pomůcky, jako výtvarné potřeby, 
stolní hry.

Gastronomická nabídka Stanu se zaměřuje na produkci lokálních výrobců. Po-
chutnáte si tu na prémiové kávě či na čerstvých a kvalitních pokrmech. Připravují 
je kuchaři, kteří se pravidelně účastní food festivalů jako Prague Food Festival, 
Food festival Ohrada… 

Devítka má nové podzemní kontejnery  
na tříděný odpad

Městská část Praha 9 nechala na jaře letošního roku s pomocí dotací EU vybu-
dovat osm nových stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad – v ulicích 
Prouzova, Klíčovská, Pískovcová, Kytlická, Jablonecká-Šluknovská, Rumburská, 
Bohušovická- Bílinská a Veltruská.

„Celkem jich je už v naší městské části deset,“ konstatuje radní pro dopravu  
a životní prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček. „První podzemní kontejnery na devít-
ce se nám podařilo vybudovat před 
pizzerií vedle divadla Gong a v ulici 
Podvinný Mlýn. Abychom mohli kon-
tejnery zapustit do země, potřebuje-
me pozemek ve vlastnictví MČ Praha 
9, nebo hl. m. Prahy, na němž nedo-
jde ke kolizi s inženýrskými sítěmi, 
což je obrovský problém, a nemalé fi-
nanční prostředky, protože cena stání 
se čtyřmi podzemními kontejnery se  
v průměru pohybuje kolem 1,5 milio-
nu korun. To je také důvod, proč jsme 
se snažili získat peníze z fondů EU.“ 

O umístění podzemních kontejnerů 
jedná městská část s obyvateli domů, 
pro které budou určeny. Podle meto-
dických pokynů magistrátu je totiž nutné za každé stání podzemních kontejnerů 
s velkokapacitními nádobami odstranit dvě povrchová. A tady je potřeba citlivě 
zvážit docházkové vzdálenosti k nim v jednotlivých lokalitách.  

Výhody podzemních nádob
Podzemní kontejnery jsou budovány s cílem zmodernizovat a zefektivnit třídění 

odpadů v hlavním městě Praze a také zajistit větší ochranu majetku obyvatel.
Vlastní kontejnery jsou schované pod zemí, vejde se do nich třikrát více odpadu 

než do běžných nádob, nedostanou se do nich nepovolané osoby, ani lehké odpady 
nelétají kolem kontejnerů. Zároveň jsou také na rozdíl od „nadzemních“ plasto-
vých nádob odolné vůči vzniku požáru (jsou tzv. samozhášecí).

Jak používat podzemní kontejnery
Používání podzemních kontejnerů se ale oproti těm „nadzemním“ o dost liší. Je-

likož jsou vhozové otvory u podzemních kontejnerů o něco menší, veškeré větší 

Podzemní kontejnery u Divadla Gong
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papírové a plastové obaly je potřeba rozřezat na menší kusy a následně vhazovat – 
stejně jako ostatní tříděný odpad – jednotlivě nebo po menších množstvích. Jinak 
se vhozové otvory brzy ucpou a v okolí kontejnerů se bude tvořit nepořádek. Také 
je možné využít jiná stanoviště tříděného odpadu, příp. sběrné dvory.

Setkání starostů na radnici MČ Praha 9
Pražský magistrát zvýší městským částem příspěvek na obyvatele
V Praze 9 se sešli všichni zástupci městských částí Prahy 1 až 22 a jednali spo-

lečně s primátorkou hl. m. Prahy Adrianou Krnáčovou a náměstkyní pro finance 
Evou Kislingerovou o nutnosti změn dotační politiky Prahy vůči městským částem.

Až do konce loňského roku neinvestiční dotace na jednoho obyvatele činily 2400 Kč.  
„Změnou metodiky výpočtu obyvatel  
v roce 2013 (podle níž klesl počet oby-
vatel Prahy 9) přišla naše městská část 
více než o 5 milionů Kč. Pro letošní rok 
sice tento příspěvek vzrostl na 2500 Kč, 
ale stále je to málo, a proto jsme ini-
ciovali toto setkání za účasti zástupců 
všech městských částí,“ říká místosta-
rosta Prahy 9 odpovědný za finance To-
máš Portlík: „Navíc dotační systém zne-
výhodňuje okrajové městské části, které 
sice získávají částku na jednoho obyva-
tele, ale zvýší-li se jejich počet, nejsou 
v tomto příspěvku zahrnuty investiční 
náklady na rozvoj infrastruktury. Pokud 
se tedy tento zastaralý a dnešní době 
neodpovídající systém nezmění, nemůžeme očekávat zvýšení příjmů z dotací hl. 
m. Prahy.“

Městské části jsou dlouhodobě podfinancované
„Chtěli bychom, aby systém dotací zásadně zohledňoval investice do infrastruk-

tury (např. mateřských a základních škol) a následně náklady na jejich provoz. 
Nebo druhou cestou je zvýšení minimálního příspěvku na jednoho obyvatele. Na 
městské části je přenášena stále větší část agendy státu, ale finanční kompenzaci 

za to dostávají neúměrně nízkou,“ 
pokračuje Tomáš Portlík. „Musíme 
například zdarma přijímat děti do 
posledního ročníku mateřských 
škol, ale peníze nám na to nikdo 
nedá.“ Městské části tak tyto po-
vinnost zajišťují na úkor investic. 
Ročně přitom může jít až o 600 mi-
lionů korun.

Praha v přerozdělování státních 
peněz funguje jako kraj a rozdělu-
je jednotlivým městským částem 
finance, jež dostane od státu. Ty  
z nich financují povinnosti, které 
jim stát přidělil. Jedná se například 

o zajištění práce stavebních úřadů, vydávání občanských průkazů a cestovních 
pasů, řešení přestupků…

Starostové pražských městských částí proto požadují, aby vedení města zahájilo 
zásadní jednání s ministerstvem financí, protože není možné nadále financovat 
přenesené povinnosti státu z rozpočtu městských částí.

Zvýšení příspěvku na obyvatele
Od roku 2009 do konce roku 2014 činil příspěvek na jednoho obyvatele 2400 Kč 

a teprve letos byl zvýšen na 2500 Kč. 

Zleva: Tomáš Portlík, Adriana Krnáčová,  
Jan Jarolím a Eva Kislingerová

Starostové MČ Praha 12, 11 a 10
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„Minimální dokrytí se po pěti letech tedy zvýšilo pouze o 100 Kč na obyvatele.  
A pokud by se do minimálního příspěvku na jednoho obyvatele promítla také infla-
ce, měly by jednotlivé městské části dostávat minimální příspěvek na obyvatele ve 
výši 2700 Kč, nikoliv pouhých letošních 2500 Kč,“ dodává Tomáš Portlík. 

Dalším velkým problémem rozpočtu městských částí je skutečnost, že řada oby-
vatel zde trvale bydlí, ale hlášeni jsou jinde…

Na setkání se starosty Prahy 1 až 22 přislíbily představitelky hl. m. Prahy zvýšení 
příspěvku na obyvatele, která by v dalších letech měla vzrůst na 2900 Kč.

Starostové MČ Praha 1–22 jednali o financích  
i pražských stavebních předpisech

Už podruhé se v průběhu  tří měsíců v pátek 28. srpna 2015 sešli na vysočanské 
radnici starostové městských částí Praha 1–22, aby jednali o nutnosti změn dotač-
ní politiky Prahy vůči městským částem a přijetí pražských stavebních standardů, 
které by respektovaly jejich připomínky. Stát na městské části přenáší povinnosti, 
ale nedává na ně peníze.

Už při prvním setkání starostové MČ Praha 1–22 poukazovali na to, že je třeba 
změnit zastaralý systém přerozdělování státních peněz a požadovali, aby hl. m. 
Praha zahájilo zásadní jednání s ministerstvem financí. Bohužel se nic nestalo.  
A protože nyní bude Praha předkládat návrh rozpočtu na příští rok, sešli se staros-
tové znovu. Praha v přerozdělování státních peněz funguje jako kraj a rozděluje 
jednotlivým městským částem finance, jež dostane od státu. Ty z nich financují 
povinnosti, které jim stát přidělil. Jedná se například o zajištění práce staveb-
ních úřadů, vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, řešení přestupků... 
Starostové pražských městských částí proto požadují plnou úhradu výkonu státní 
správy, kterou provozují na svém území, protože není možné nadále financovat 
přenesené povinnosti státu z rozpočtu městských částí. Zároveň žádají o zvý-
šení příspěvku na obyvatele na 2900 Kč, a to od roku 2016. „Od letošního roku 
sice vzrostla neinvestiční dotace na jednoho obyvatele na 2500 Kč, ale stále je to 
málo,“ říká místostarosta Prahy 9 odpovědný za finance Tomáš Portlík a pokračuje: 
„Navíc dotační systém znevýhodňuje okrajové městské části, které sice získávají 
částku na jednoho obyvatele, ale zvýší-li se jejich počet, nejsou v tomto příspěvku 
zahrnuty investiční náklady na rozvoj infrastruktury. Přitom musíme vytvářet nová 
místa ve školkách, protože naší povinností, kterou na městské části přenáší stát, 
je zdarma přijímat děti do posledního ročníku mateřských škol. 

Podobně musíme zajistit místa ve školách a následně náklady na jejich provoz.“ 
Městské části tak tyto povinnost zajišťují na úkor investic. 

Pražské stavební předpisy 
Starostové se také zabývali situací 

kolem pražských stavebních předpisů. 
Žádají magistrát, aby respektoval je-
jich návrhy z připomínkového a doha-
dovacího řízení, které proběhlo v létě 
2015. Starostové se shodli na tom, že 
protinávrh primátorky Adriany Krnáčové 
(hnutí ANO) nezapracoval žádné jejich 
připomínky. Nerespektuje tak stávající 
situaci v Praze a problémy, s nimiž se 
musí Praha aktuálně vyrovnávat. „Proti-
návrh primátorky například nepřípustně 
zvyšuje zahušťování zástavby,“ připomí-
ná místostarosta Prahy 9 Marek Doležal  
a dodává: „Neřeší ani problematiku par-
kování a vytváření nových parkovacích míst, což v současné době trápí značné 
množství obyvatel všech pražských městských částí.“

Starostové Prahy 1–22 na pátečním setkání ze svého středu rovněž zvolili pě-
tičlennou skupinu pro koordinaci společného postupu městských částí Praha 23–57. 

Marek Doležal (uprostřed)
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Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Starosta MČ Praha 9 vyhlásil výběrové řízení na pronájem bytů za smluvní ná-

jemné za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy – svěřených MČ Praha 9 dne 22. května 2015. Uzávěrka výběrového řízení 
je 1. 7. 2015 v 16 hodin. Otevírání obálek je stanoveno na 10. 7. 2015 v 9 hodin 
v budově Úřadu MČ Praha 9.

Městská část Praha 9 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecních bytů  
za první smluvní nájemné, a to podle Zásad pro pronajímání bytů za smluvní ná-
jemné  za první měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy - svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení. Znění těchto Zásad je  
k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 9 a samozřejmě na oddělení by-
tovém Odboru správy majetku Úřadu MČ Praha 9.

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 9 konaném dne 11. února 2014 byl schvá-
len prodej všech bytů MČ Praha 9 jejich oprávněným nájemcům a určeno pořadí 
jednotlivých skupin domů, tak jak budou nabízeny k prodeji v průběhu let 2015 až 
2018. Vítěz výběrového řízení na pronájem bytu se tedy úhradou prvního smluvní-
ho nájemného a uzavřením nájemní smlouvy k bytu stane oprávněným nájemcem 
s právem koupit předmětnou bytovou jednotku za stejnou zvýhodněnou cenu jako 
ostatní oprávnění nájemci v příslušném roce (úhrada prvního smluvního nájem-
ného v žádném případě nemá vliv na jakékoli snížení zvýhodněné kupní ceny pro 
oprávněné nájemce). Podle „Zásad“ je minimální výše smluvního nájmu za první 
měsíc nájemního vztahu u jednotlivých bytů stanovena individuálně podle stavu, 
velikosti bytu a dluhu na bytě váznoucím, roku prodeje příslušného bytu a ceny,  
za kterou bude prodán oprávněnému nájemci. 

Z 5. Zastupitelstva Městské části Praha 9
Zastupitelé Městské části Praha 9 se sešli 23. června 2015. 

Dovolba člena návrhového výboru 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 v listopadu 2014 

byl zvolen Návrhový výbor Zastupitelstva MČ Praha 9 jako stálý orgán pro volební 
období 2014-2018. Jeho členem byl mj. zvolen i MUDr. Jan Trnka, Ph.D. (Trojko-
alice), který však k 31. březnu 2015 podal rezignaci. Proto byl na základě návrhu  
na dovolbu zvolen novým členem Ing. Mgr. Aleš Doležal (Trojkoalice). 

Hospodaření Prahy 9 za první čtvrtletí 2015
Městská část Praha 9 hospodařila v prvním čtvrtletí 2015 následovně:  
• příjmy celkem: 87 290,70 tis. Kč
• výdaje celkem: 77 988,91 tis. Kč
• výsledek hospodaření: + 9301,79 tis. Kč
Celkové výdaje byly čerpány ve výši 18,44 % ročního objemu rozpočtu. V oblasti 

příjmů bylo dosaženo plnění ve výši 23,36 % ročního objemu rozpočtu.

Zvýšení rozpočtu
Zastupitelstvo schválilo zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2015  

v oblasti příjmů o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové 
povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 
roku 2014 ve výši 61 699,5 tis. Kč s použitím na zvýšení objemu rezervy rozpočtu 
MČ Praha 9.

Ocenění významných osobností
Zastupitelstvo schválilo udělení Čestného občanství Prof. Ing. Ivanu Wilhelmovi, 

CSc., dr. h. c. mult., udělení Ceny Městské části Praha 9 Jaroslavu Satoranské-
mu, Eduardu Krütznerovi, Vladimíru Zedníkovi, Prof. MUDr. Bohuslavu Ošťádalovi, 
DrSc., Františkovi Grée (in memoriam). Cenu starosty Městské části Praha 9 získá 
Aleš Vejšický. Ocenění budou slavnostně předána 10. září 2015.

Svěření pozemků na Střížkově do správy Devítky
Městská část Praha 9 dlouhodobě usiluje o svěření pozemků, resp. jejich podílů 

ve dvou lokalitách nad Střížkově. Konkrétně mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Li- Z
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berecká a mezi ulicemi Lovosická, Vysočanská a Liberecká vedle areálu Polikliniky 
Prosek, který již Praha 9 má svěřen. Část pozemků vlastní hlavní město Praha, 
část s hlavním městem spoluvlastní společnost ODIN Investment, a. s. Podíl činí 
19/36.

Návrhem na svěření pozemků mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká a mezi 
ulicemi Lovosická, Vysočanská a Liberecká v Praze 9 se Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
zabývalo opakovaně, ale ani v květnu, ani v září loňského roku ho neschválilo. Pro-
to Praha 9 zvolila jiný postup a omezila svou žádost jen na první skupinu pozem-
ků. Právě na nich totiž chce společnost ODIN Investment stavět dvanáctipodlažní 
Bytový dům Litvínovská, ale MČ Praha 9 s tímto záměrem zásadně nesouhlasí.  
S tím, aby žádost byla podána jen na první skupinu pozemků, vyslovilo souhlas 
zastupitelstvo Devítky v září 2014.

Tato strategie byla úspěšná a Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svěření po-
zemků mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká do správy MČ Praha 9. Devítka 
se tak stala účastníkem soudních řízení vedených se společností ODIN Investment 
a nadále se bude snažit výstavbě dvanáctipodlažního domu zabránit.

Druhá skupina pozemků vedle areálu Polikliniky Prosek je i nadále ve spoluvlast-
nictví Hlavního města Prahy a společnosti ODIN Investment a stále hrozí, že může 
dojít k odprodeji podílů na pozemcích patřících hlavnímu městu jejich spoluvlast-
níkovi. Tím by se možnosti městské části ovlivnit případnou výstavbu na těchto 
pozemcích dramaticky snížily. Proto Devítka znovu předkládá návrh na svěření ně-
kterých podílů, a to podílů o velikosti 17/36 na pozemcích parc. č. 515/97, 515/98, 
515/99 a 515/103, vše v katastrálním území Střížkov, z vlastnictví hlavního města 
Prahy do své správy. Nežádá již o pozemky, které jsou vymezeny v zakládací listině 
příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna v Lovosické 42 v Praze 9. 
K jejich svěření není ze strany Prahy dostatečná vůle a trvání na původním rozsa-
hu žádosti by mohlo zhatit snahu Prahy 9 o kontrolu nad dalším rozvojem tohoto 
území.

Záměr prodat pozemky v Hloubětíně a Vysočanech
K prioritám MČ Praha 9 patří snaha získávat strategické pozemky ve stabilizova-

ných územích tak, aby nemohlo docházet k dalšímu zahušťování stávající zástavby. 
Ale naopak pozemky, kde neexistuje dlouhodobý záměr pro jejich využití, chce 
Devítka postupně prodávat. 

Konkrétně se jedná o pozemky v Hloubětíně v oblasti tzv. Číny o celkové výměře 
18 352 m² a pozemky ve Vysočanech v lokalitě na Krejcárku o výměře 8170 m², 
a to minimálně za cenu obvyklou. Obě lokality jsou určeny pro komerční zástavbu, 
jejíž realizace není úkolem městské části.

Cena všech těchto pozemků dohromady převyšuje částku 50 milionů korun, pro-
to je třeba záměr jejich prodeje nejdříve oznámit Hlavnímu městu Praze. 

Finanční prostředky získané z prodeje těchto pozemků budou převedeny do fon-
du rezerv a rozvoje a alokovány pro odkup pozemků v zastavěném území, kde 
Městská část Praha 9 nechce, aby se stavělo. Např. se jedná o pozemky, které 
spoluvlastní společnost ODIN Investment a. s. a od dubna letošního roku byl je-
jich podíl svěřen MČ Praha 9. Dostatek peněz potřebuje Devítka také pro výkup 
pozemků k prodloužení Parku Přátelství na Proseku až ke stanici metra Střížkov. 
V neposlední řadě připravuje vysočanská radnice podmínky pro výkup pozemků  
v sídlištních celcích tak, aby minimalizovala rizika dalšího zahušťování zástavby.

Revitalizace parku Na Balabence 
pod drobnohledem

Už několik týdnů probíhají práce na revitalizaci parku Na Balabence ve Vysoča-
nech, které jsou financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Někteří oby-
vatelé této lokality však s úpravami nesouhlasí. Právě s nimi se 29. června 2015 
sešli představitelé MČ Praha 9.

Kritici poukazují například na to, že místo zeleně vznikají zpevněné plochy, umělé 
povrchy, kácejí se vzrostlé stromy, lidé některé práce považují za nekvalitní nebo Z
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zbytečné. Nechtějí velké množství laviček nebo vodní prvek, protože prý budou 
sloužit především bezdomovcům, či příliš herních prvků pro děti. Rovněž tvrdí, že 
neznají harmonogram úprav a práce se podle nich neúměrně vlečou.

Na všechny tyto připomínky reagoval radní Zdeněk Davídek, odpovědný za evrop- 
ské fondy, ale i starosta Prahy 9 Jan Jarolím, místostarosta pro finance Tomáš Port-
lík a radní pro životní prostředí a dopravu Tomáš Holeček. 

Celkově se revitalizuje veřejné prostranství o rozloze 9631 m2. Celý prostor par-
ku je řešen jako bezbariérový a platí v něm zákaz vjezdu vozidel, protože se jedná 
o pěší zónu. Vjíždět budou moci pouze vozidla s povolením MČ Praha 9 a dopravní 
obsluha, např. odvoz odpadků. Šířky cest jsou řešeny tak, aby vyhovovaly pěším, 
ale i cyklistům. Tam, kde budou vjíždět auta dopravní obsluhy, jsou komunikace 
asfaltobetonové a jejich šířka musí odpovídat občasnému bezpečnému projetí vo-
zidel. Při úpravách bylo vykáceno 40 stromů (jednalo se především o mladší stro-
my z náhradních výsadeb ve špatném zdravotním stavu) a k těm perspektivním, 
které byly ponechány, se vysazuje 58 nových stromů. Vykácené keře (246 m²) 
nahradila výsadba 50 kusů nových. Z původních 7136 m² trávníků bylo obnoveno 
5666 m² a vzniklo 76 m² zcela nových trvalkových záhonů. 

Místo 3463 m² staré dlažby, asfaltu a betonu bude mít park 2725 m² nové plochy 
ze stejných komponentů, 1861 m² mlatu, který umožňuje vsakování vody, a 407 m²  
pryže jako dopadovou plochu na dětském hřišti. Park odstiňuje nepříznivé vlivy 
dopravy na Sokolovské ulici a je koncipován jako místo pro setkávání lidí, relaxaci 
seniorů i mladých rodin s dětmi, čemuž odpovídá i pomyslné rozdělení parku re-
spektující požadavky různých generací.

Za to, že obyvatelům v okolí parku na Balabence revitalizační práce značně ztížily 
důstojný přístup do jejich domovů, se radní Zdeněk Davídek omluvil s tím, že rad-
nice, jakmile se o problémech dozvěděla, se snažila zjednat nápravu. 

Pokud nyní půjde vše podle plánu, měly by hlavní práce skončit v druhé polovině 
července. Jejich dosavadní průběh kromě jiného zdržely havárie plynového potrubí 
a problémy s vedením telekomunikačních kabelů, které byly položeny jinde, než 
ukazovaly plány. 

Věřme, že park Na Balabence bude brzy dokončen ke spokojenosti všech.

Náměstíčko u Knoflíku bude měnit podobu
Jablonecká ulice na Proseku postupně mění svůj vzhled. Revitalizace by se mělo 

na podzim dočkat náměstíčko u Kulturního a mateřského centra Knoflík a restau-
race Šatlava. Svou představu o tom, jak 
by tento prostor měl vypadat a čemu 
by měl sloužit, přišly říct čtyři desítky 
obyvatel Proseka na setkání se zástupci 
radnice 25. června 2015. 

Základní studie navrhuje šedou be-
tonovou dlažbu rozčlenit barevnými 
segmenty, trávníkové plochy doplnit 
solitérními stromky v nádobách. Zacho-
vána by byla vzrostlá túje v centru ná-
městíčka. Samozřejmostí jsou lavičky, 
osvětlení a místa pro drobné aktivity.  
O tom, co všechno by tu obyvatelé pře-
devším okolních domů ještě chtěli mít, 
se rozpoutala živá, konstruktivní deba-
ta. Přítomní se shodli na funkčním vy-
užití prostoru. Náměstíčko se díky Kul-
turnímu a mateřskému centru Knoflík, 
jež tu působí druhým rokem, stává komunitním místem, kam se lidi začínají rádi 
vracet. A v tomto duchu by se měl prostor v této části Jablonecké rozvíjet. Pada-
ly proto návrhy např. na vytvoření stálých herních prvků jako skákacího panáka, 
labyrintu, instalaci „knihobudky“, odkud by si lidé půjčovali knihy, ale také je sem 
sami dávali, návrhy na doplnění zelených ploch o květinové a bylinkové zahrádky, 

Základní studie revitalizace náměstíčka
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o které se „Knoflíkáři“ starají, herních stolků k lavičkám, protože hry si lze v Kno-
flíku zapůjčit, vytvoření prostoru pro pétanque, posezení ve stínu. Zajímavým ná-
vrhem je zazelenit fasády popínavými rostlinami. Technicky, ale ani finančně však 
není možné vytvořit zelené střechy na zdejších objektech. Záhony na střechách 
musí mít určité parametry a těm zase musí odpovídat nosnost budov.

„Přínosné podněty rádi zohledníme v rozpočtu připravované revitalizace této části 
Jablonecké ulice a po dohodě s architektem začleníme do projektu,“ říká místosta-
rosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Zároveň odmítá, že radnice plánuje v těchto místech 
výstavbu podzemních garáží. „Všem se nikdy nezavděčíte, ale naší dlouhodobou 
snahou je investovat do změn, které obyvatelé Devítky přivítají a které jim zpří-
jemní život, proto také organizujeme podobná veřejná projednávání úprav jednot-
livých lokalit,“ uzavírá Tomáš Portlík. 

Na Proseku vzniká park Srdce II 
Na místě bývalé zahrádkářské kolonie na Proseku (vedle Prosek Pointu) vzniká 

park Srdce II. Navazuje na první část parku Srdce vybudovanou v roce 2010.
„Obě části parku spolu vytvoří jednot-

ný celek a doplní zelené plochy parku 
Přátelství a zeleň sousedícího hřbitova, 
zároveň přispějí ke zlepšení životního 
prostředí v této části Devítky a nabídnou 
prostor pro odpočinek místním obyvate-
lům,“ konstatuje radní Prahy 9 Zdeněk 
Davídek a pokračuje: „Celkové náklady 
na parkovou úpravu Srdce II činí zhruba 7 
milionů korun. MČ Praha 9 finance získa-
la z Operačního programu Praha-Konku-
renceschopnost. Sama se na nich podílí  
15 procenty z celkových nákladů.“ Práce 
na parkových úpravách, které v součas-
né době probíhají, by měly být dokonče-
ny do konce letních prázdnin.

Co všechno tu bude?
Protože stávající park Srdce umožňuje aktivní využití volného času spíše občanům 

v produktivním věku a lidem s aktivním přístupem k životu, nové zelené plochy by 
měly být vstřícné především dětem a jejich rodičům. Proto je tu navrženo dětské hři-
ště pro děti do pěti let ve stylu hmyzího světa, jemuž by měly odpovídat i herní prvky 
(průlezky, houpačka, tichá pošta atd.). Nízké řady zeravů se stanou bludištěm styli-
zujícím chodbičky mravenců. Altán s lavičkami poskytne přístřeší při dešti nebo stín  
v létě. Kompozici vzrostlých cypřišů a zeravů a dalších vzrostlých, zdravých stro-
mů, které zbyly z bývalé zahrádkářské kolonie, doplní nově vysázené stromy  
a trvalkové záhony. Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství  
o celkové rozloze 8068 metrů čtverečných. 

Cesta do Proseckých skal se začíná otevírat
Atraktivní, ale v současné době nepřístupnou a nevyužívanou lokalitou na Deví-

tce jsou Prosecké skály. S přispěním dotace z evropských peněz budou unikátní 
technická památka Prosecké podzemí a přírodní památka Prosecké skály postupně 
zpřístupněny. 

„O revitalizaci lokality a zpřístupnění Proseckého podzemí jsme z podnětu mnoha 
obyvatel Devítky dlouhodobě intenzivně usilovali. Iniciovali jsme vznik několika 
studií a geologických průzkumů a snažili se zajistit prostředky na obnovu této lo-
kality ze strukturálních fondů EU,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík 
a dodává: „Úspěšní jsme byli až letos, kdy v červnu Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
schválilo přidělení dotace na realizaci projektu Revitalizace naučné stezky Amerika 
v celkové výši 15 368 802 Kč, přičemž Praha 9 se bude na způsobilých výdajích 

Projekt parku Srdce II
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projektu podílet částkou 1 246 119 Kč. Skutečně zaplacená částka bude ale zhruba 
o 20 procent nižší s ohledem na výsledky výběrového řízení.“

Plánovaná revitalizace zahrnuje vybudování vyhlídkové terasy, úpravu vstup-
ního prostoru, parkové, sadové a za-
hradnické úpravy. Projekt je důležitým 
prvkem širšího záměru městské části 
Praha 9 zpřístupnit veřejnosti přírodní a 
historické památky lokality – podzemní 
štoly Amerika I (odtud název projektu)  
a Močálka. „Naším cílem je přeměnit tuto 
nepřístupnou, zanedbanou a nevyužíva-
nou lokalitu na kvalitní městský veřejný 
prostor, který nejen zlepší životní pro-
středí Prahy 9 a nabídne jejím obyvate-
lům místo pro odpočinek a relaxaci, ale 
zároveň bude sloužit širokému spektru 
návštěvníků,“ konstatuje Tomáš Portlík.

Co revitalizace zahrnuje
Konkrétně se jedná o celkovou obnovu v současnosti nepřístupné, nevyužívané  

a zanedbané plochy po bývalé zahrádkářské kolonii. Úprava bude zahrnovat:
• vybudování vyhlídkové terasy se zázemím
• úpravu vstupního prostoru zahrnující vybudování komunikací a zpevněných 

ploch, 12 parkovacích stání, nového chodníku, chodníkového přejezdu a nového 
přechodu pro chodce při ulici Na Vyhlídce

• vybudování nových přípojek technické infrastruktury (elektřina, voda, kanali-
zace)

• vybudování pěší vyhlídkové trasy po hraně Proseckých skal směrem k ulici Nad 
Kundratkou jako rozšíření stávající naučné stezky městské části (I. severozápadní 
vlastivědná stezka)

• parkové, sadové a zahradnické úpravy území. 
Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 9563 m2.

Co bude předcházet cestě do podzemí
„Naučná stezka Amerika přiblí-

ží návštěvníkům přírodní památku 
Prosecké skály. Její vybudování je 
první etapou našeho záměru. Ve dru- 
hém kroku by stezka měla navázat 
na zpřístupnění Proseckého podze-
mí. Při něm počítáme s vybudováním 
šachty do podzemí,“ vysvětluje rad-
ní Prahy 9 Zdeněk Davídek. „Ve tře- 
tí etapě dojde k úpravám podzem-
ních chodeb a k vytvoření prohlíd-
kového okruhu včetně zajištění 
bezpečnosti návštěvníků.“

Definitivní podoba první etapy projektu by měla být známá do konce roku 2015.

Naučná stezka otevře cestu ze Střížkova k městským parkům
Věřme, že se revitalizovaná lokalita u Proseckých skal stane oblíbeným místem 

pro trávení volného času a setkávání obyvatel Prahy 9 a dalších obyvatel a ná-
vštěvníků Prahy. Je i odpovědí obyvatelům starého Střížkova na jejich otázku, co 
MČ Praha 9 udělá pro ně, když na jiných místech Devítky vznikají nové parky, jen 
ve vilkové zástavbě starého Střížkova, kolem ulic Tepické, Litoměřické, Habartic-
ké, Na Vyhlídce, Na Stáži k ničemu takovému nedochází. „Naučná stezka Amerika 
je také pro ně. Po ní se budou moci dostat do dalších parků a zelených prostor 
Devítky,“ říká Zdeněk Davídek a uzavírá: „Na Střížkově jsme v roce 2009 otevřeli 
park Václavka, který se především díky zdejší Společnosti za veselejší Střížkov stal 
místem setkávání obyvatel této části Praha 9. S budováním jiných parků na Stříž-
kově nepočítáme vzhledem k tomu, že tu městská část nevlastní žádné pozemky.“ Z
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Naučná stezka Amerika se přiřadí k projektům úprav veřejného prostoru, které se 
městské části Praha 9 podařilo realizovat v posledních letech za přispění financí  
z Evropské unie. Mezi ně patří revitalizace parků Přátelství, Balabenka, Srdce, pěší 
zóna Jablonecká či Parter Starý Prosek. 

Devítka zvýšila bezpečnostní standardy  
v základních školách

Ještě jako předseda bezpečností komise jsem měl svou vizi dostat do každé zá-
kladní školy v Praze 9 kyslíkový generátor O2 PACK, který slouží k záchraně lidské-
ho života v krizových situacích. Z vize se následně stal závazek či slib vůči všem 
občanům, který se podařilo 14. září letošního roku naplnit při předání posledních 
kusů kyslíkových generátorů na základních školách Litvínovská 500 a 600.

Mám z tohoto stavu upřímnou radost, protože tímto krokem 
jsou životy dětí, učitelů i návštěvníků škol u nás na Devítce 
zase o něco lépe chráněny. Vnímám však současnou situa-
ci jako jeden z prvních kroků na ještě dlouhé cestě ve zvy-
šování bezpečnostních standardů základních a mateřských 
škol a veřejných budov vůbec, a to nejen v oblasti ochrany  
a záchrany lidského života.

Jak kyslíkový generátor funguje?
Hypoxie (nedostatek kyslíku v organismu) vzniká při ne-

dostatečném prokrvení např. po srdeční zástavě nebo po 
ucpání tepny, což má za následek, že do postižené oblasti 
nejde kyslík a živiny. Mozek je nejvíce náchylný na nedo-
statek kyslíku. Zhruba po 15 vteřinách dochází k bezvědo-
mí, po 4 až 5 minutách k nevratnému poškození. Z výše 
uvedeného vyplývá, že kromě okamžitých nezbytných 
opatření k záchraně života (zajištění vhodné polohy posti-
ženého, zprůchodnění dýchacích cest, protišoková terapie) 
musí dojít při poskytování první pomoci především k za- 
jištění dostatečné oxygenace postiženého. To již ovšem 
vyžaduje specifické technické vybavení. 

A právě takovým zařízením je kyslíkový generátor 
O2Pack. Jak vyplývá z posledních analýz, je značně zvý-
razněna disproporce mezi spotřebou a přísunem kyslíku 
víceméně u všech pacientů náhlých případů. Tato dispro-
porce může být zamezena pouze co možná nejrychlejší 
aplikací kyslíku na místě události. Aplikace kyslíku za kon-
tinuálního monitorování dýchacích funkcí nezpůsobí žád-
né poškození zdraví pacienta s jakýmkoli onemocněním 
či poraněním. Kyslík tudíž nemá žádnou kontraindikaci  
v medicíně náhlých případů a může být použit ve veške-
rých situacích poruchy dýchání bez jakéhokoliv rizika  oso-

bami bez odborných znalostí a zkušeností. Dobře vím, že nastává mnoho situací, 
kdy jen inhalace kyslíku k přímé záchraně života nestačí. Jsem proto rád, že jsme  
s kolegou Zdeňkem Davídkem, radním zodpovědným a odbor školství a pro-
voz škol, našli shodu na zvyšování bezpečnostních standardů v našich školních  
a předškolních zařízeních a budeme se dále společně zasazovat o rozšíření výbavy  
na základních a mateřských školácho automatické defibrilátory (externí defibrilá-
tory AED), které jsou stejně jako kyslíkové generátory určeny pro použití širokou 
laickou veřejností. 

Magistrátní „psí vyhláška“ je na spadnutí
Hlavní město Praha dalo jednotlivým městským částem k připomínkám návrh vy-

hlášky, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Praze Z
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tím, že vymezuje území pro volné pobíhání psů a území s úplným zákazem vstupu 
psů. A co tomuto návrhu vyhlášky říkají zástupci politických subjektů v Zastupitel-
stvu MČ Praha 9?

Tomáš Holeček, ODS
Praha je téměř posledním městem v ČR, které zatím nemá vyhlášku upravující 

pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Musíme si přiznat, že psích 
exkrementů je na ulicích spousta, a z praxe je známo, že když je pes na vodítku, 
jeho majitel snadno zjistí, že vykonal svou potřebu, a může po něm uklidit. Často 
se stává, že majitelé po svých psech neuklízejí, protože nevědí, kde pes zanechal 
svůj „podpis“. Proto jsme po této vyhlášce volali už několik let.

K jejímu návrhu máme několik připomínek. Vyplynuly i z veřejné diskuze na na-
šem Facebooku Praha 9 – dobrá adresa poté, co jsme návrh magistrátní vyhlášky 
tady zveřejnili. Problematická je například vágní definice vodítka, kterým se pro 
účely této vyhlášky rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa. Ale co si pod ním 
představit? Stometrovou šňůru, vlasec...? 

Vyhláška dále definuje území, kde se mohou psi volně pohybovat, ale chybí  
v něm pozemky Lesů hl. m. Prahy. Přitom na některých z nich by se psi mohli po-
hybovat bez vodítka. U nás na Devítce je to například oblast Krejcárku, tedy spoj-
nice mezi Prahou 9 a Prahou 3, kde psi nemohou ohrožovat ani volně žijící zvířata 
jako srnky, protože tu – na rozdíl od jiných míst Prahy 9 – nejsou.

V Praze 9 je registrováno zhruba 2800 psů, ale skutečný počet odhadujeme až  
na 8000, protože je jejich majitelé přihlásí například u příbuzných na vesnici, kde 
je poplatek za psa nižší, nebo ho nepřihlásí vůbec. I v tomto směru bychom oče-
kávali větší podporu v nové právní úpravě.

Marek Doležal, TOP 09
I když je vyhláška zapotřebí, je bohužel dost striktní. Vyznívá tak, že tam, kde ne-

bude volné pobíhání psů předem definováno, měl by být pes na vodítku. Paradoxně 
je však třeba říci, že se pes na vodítku chová agresivněji než ve volnosti. Devítka 
má oproti mnohým jiným pražským městským částem tu výhodu, že má rela- 
tivně dost psích hřišť – v Podviní, na Proseku, v Nových Vysočanech. A ve výstav- 
bě dalších chceme pokračovat. Navíc připravujeme místa, kde by bylo volné pobí-
hání psů možné, ať je to v Nových Vysočanech, Vysočanech, Hrdlořezích, na Kro- 
cínce, Střížkově, Proseku. Nejedná se o oplocená místa, ale veřejný prostor, kde 
se mohou psi pohybovat bez vodítka. Problém je však v tom, že tyto pozem-
ky musí být v majetku či správě MČ Praha 9, popř. hlavního města Prahy, které  
s tímto záměrem musí souhlasit. 

Ale abychom jen nekritizovali, jednoznačně souhlasíme s tím, aby psi byli  
na vodítku v blízkosti dětských hřišť a pískovišť, sportovišť pro mládež i seniory,  
v parcích s pobytovými loukami, na nichž lidé relaxují, na cyklostezkách a v jejich 
blízkosti. Je věcí každé městské části, aby našla dostatek prostor, zvláště když 
nemá psí hřiště, aby tam psi mohli volně pobíhat.

A závěrem ještě poznámku: Vyhlášku o pohybu psů na veřejnosti připravil praž-
ský magistrát, v jehož čele stojí i Trojkoalice, bez toho, aniž by ji předložil k při-
pomínkám veřejnosti. A paradoxně zatímco my v Praze 9 jsme s občany o návrhu 
vyhlášky skutečně diskutovali, členové Trojkoalice v Praze 9 nás kritizují, že jsme 
s lidmi o ní nejednali.

Zdeněk Davídek, Hnutí pro Prahu
Diskuze nad návrhem vyhlášky, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřej-

ných prostranstvích v Praze, by byla zbytečná, stejně jako vyhláška sama, kdyby 
všichni majitelé psů respektovali zásady slušného chování - po svých psech uklízeli 
a nedovolili, aby obtěžovali ostatní. Pořídím-li si zvíře, nesu za něho zodpovědnost 
a mám určité povinnosti. Stačí je jen dodržovat. Pak bychom nemuseli vše regu-
lovat. 

Ing. Dana Balcarová, Trojkoalice
Nesouhlasím s radikálním omezením volného pobíhání psů. Naopak uvítám větší 

tlak na bezohledné majitele psů, jejichž chlupáči na vás radostně skočí a poťapají 
vám nový kabát, hrozivě vám vrčí u nohou či nechají mazlavý pozdrav na chodní-
ku. Je chybou, že na přípravě psí vyhlášky se nepodílí občané. Neochota politiků 
bavit se s obyvateli o důležitých záměrech a změnách v životě města mě stále více 
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zaráží. Jedině diskuze s lidmi, kterých se chystané změny týkají, může přinést 
dobrá řešení. Proto usiluji o včasné zveřejňování záměrů radnice a jejich veřejné 
projednávání.

Honza Sládek, Trojkoalice, Strana zelených
Se psy ve městě jsou někdy potíže. A v Praze jich je registrovaných přes 100 tisíc.  

Nově navrhovaná městská vyhláška, kterou mohou nyní městské části připomín-
kovat, navrhuje držet psy na vodítcích. Proč vyhláška vzniká? Protože psi někdy 
neposlouchají a majitelé po nich často neuklízí. Omezení se tudíž nabízí jako jed-
noduché řešení. Ale také slušný populismus, nemyslíte? Místo složitého dialogu  
o tom, jak sdílet veřejný prostor a kde končí svoboda moje a začíná svoboda dru-
hého, navrhují vyřešit vše jedním zákazem. Ale ten dialog je tu přitom potřeba 
mnohem více než nějaká vyhláška.

Zuzana Haberlová, Svobodní
Radní hlavního města Prahy se rozhodli stanovit nová pravidla pro pohyb psů.  

V podstatě se jedná o to, že psy v Praze bude možné venčit pouze na vodítku. 
Upřímně, smysl i důvod této vyhlášky mi uniká.

„Držiteli psa se ukládá, aby zajistil, že pes neohrozí ani neomezí jinou osobu nebo 
zvířata ani nezpůsobí škodu. Pokud to držitel zvládne bez toho, aby pes měl náhu-
bek, dodrží povinnost stanovenou vyhláškou,“ vysvětluje v jednom článku mluvčí 
magistrátu. 

S první větou nemůžu než souhlasit, ovšem za touto větou by měla následovat 
tečka, nebo by měla pokračovat: „Pokud to držitel zvládne bez toho, aby pes měl 
náhubek nebo vodítko, dodrží povinnost stanovenou vyhláškou.“ Proč je na po-
souzení majitele, jestli má pes náhubek, ale o tom, zda je na vodítku, rozhoduje 
magistrát?

A důvod? Jsou snad volně pobíhající psi velkým problémem, který Praha musí 
řešit? Nemyslím si. Psa nemám, zato jsem matkou dvou dětí, takže bych možná 
měla mít z navrhované vyhlášky radost, protože už se nebudu muset bát volně 
pobíhajících psů skákajících do kočárku nebo toho, že by nějaký pes napadl mé 
pobíhající dítě. Jenže já jsem se za ty skoro tři roky s ničím takovým nesetkala. 
Naopak se mi několikrát stalo, že do kočárku nakukoval pes na vodítku, s jehož 
majitelem jsme se míjeli na úzkém chodníku. Častěji ale lidé psy drží nakrátko, 
případně přejdou na druhý chodník, aby k ničemu takovému nedošlo. 

Městské části mají vymezit místa, kde by byl volný pohyb psů povolen – už teď 
jsou určena místa, kam psi bez vodítka nesmí, a já apeluji na radní Prahy 9, aby 
seznam těchto míst nerozšiřovali, pokud k tomu nebude konkrétní důvod.

Miloslav Hanuš, ČSSD
Vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Praze 

chybí už roky. Teď se živě diskutuje kolem jejího návrhu, s nímž přišlo zastupitel-
stvo hlavního města. Ať už bude vyhláška schválena tak, jak je navržena, nebo 
se změnami, či nebude schválena vůbec, není podle mě pro obyvatele Prahy 9 
rozhodující. 

Na Devítce máme k dispozici tři psí hřiště a vybudování dalších plánujeme. Rad-
nice rovněž jedná o vytyčení dalších veřejných prostor, kde by se psi mohli volně 
pohybovat. Myslím, že tak vycházíme vstříc majitelům psů i těm, kteří žádné zvíře 
nemají. 

Bytový dům Litvínovská se stavět nebude
O počínání investora Odin Investment, který chtěl na Střížkově postavit výškový 

dům „Litvínovská“, aniž by vlastnil celý pozemek, jsme v posledních letech psali 
několikrát. Nyní se zdá, že kauza má svůj konec.

Mezi ulicemi Teplická, Děčínská a Liberecká chtěla společnost ODIN Investment 
stavět dvanáctipodlažní „Bytový dům Litvínovská“ na pozemku, z něhož vlastnila 
19/36 a zbývajících 17/36 patřilo Hlavnímu městu Praha. Proti tomuto záměru byli 
obyvatelé této části Střížkova i vedení MČ Praha 9. Praha proto své spoluvlastnické 
podíly investorovi neprodala, ačkoliv původně se stavbou domu souhlasila. 

Spor se nakonec dostal k soudu, protože společnost ODIN Investment opakovaně Z
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žádala náhradu škody, která ji měla být způsobena postupem MČ Praha 9, když se 
snažila zabránit přeložení horkovodu a stavbě bytového domu, a postupem Hlav-
ního města Prahy, které ji neumožnilo stavět, třebaže původně s výstavbou sou-
hlasilo. Újmu za zmařenou investici vyčíslil investor částkou až 35 milionů korun.

Nelze předjímat rozhodnutí soudu, jehož výsledkem si nemohla být jista žádná ze 
stran soudní pře. Naštěstí několikaměsíční vyjednávání představitelů MČ Praha 9 
se zástupci společnosti ODIN Investment přineslo výsledky v podobě kupní smlou-
vy, na jejímž základě Praha 9 odkoupí 19/36 pozemku na Střížkově od společnosti 
ODIN Investment za 19 500 000 korun s tím, že městská část zaplatí daň z naby-
tí nemovitých věcí. Zároveň Devítka uhradí společnosti ODIN Investment částku  
2 100 992 korun a s konečnou platností tak zaniknou jakékoliv sporné záležitosti 
mezi oběma stranami, jako požadavek úhrady škody za zmařenou investici. Kupní 
smlouva měla být podepsána do konce října letošního roku. K zajištění financování 
těchto kroků je nutné rozpočtové opatření spočívající v převodu peněz z fondu re-
zerv. S tím zastupitelé na svém zářijovém zasedání souhlasili.

Jakmile bude mít městská část ve svěřené správě celý pozemek, na němž měla 
stát dvanáctipodlažní budova, bude hledat, jak ho využít tak, aby aktivity na něm 
negativně neovlivňovaly život obyvatel okolních bytových domů. 

Městská část Praha 9 už pošesté ocenila  
své občany a udělila čestné občanství

Povolením užívat městský znak stvrdil František Josef I. své rozhodnutí z 27. srpna  
1902 povýšit obec Vysočany na město. Pro rodící se město Vysočany se tak 10. září  
1903 stalo symbolickým vyjádřením jeho důstojnosti. 

A abychom si tento pro městskou část Praha 9 významný okamžik připomínali, 
zvolilo zastupitelstvo „devítky“ 10. září jako den pro udílení cen občanům za záslu-
hy o městskou část.

Historicky první předávání cen městské části Prahy 9 a cen starosty městské 
části Praha 9 se uskutečnilo 10. září 2010 v obřadní síni vysočanské radnice. Také 
letos se tento slavnostní obřad konal 10. září. 

PŘEDSTAVUJEME LAUREÁTY
Čestné občanství bylo uděleno Prof. Ing. Ivanu 

Wilhelmovi, CSc., dr. honoris causa mult.
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., se narodil 1. května 

1942 v Trnavě. Je významným českým jaderným fyzi-
kem. Vystudoval na Fakultě technické a jaderné fyziky 
ČVUT v Praze obor jaderná fyzika a posléze zde do roku  
1967 vyučoval. 

V tomto roce byl vyslán do zahraničí na studijní po-
byt. Po svém návratu, koncem roku 1971, pracoval 
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, 
avšak nebyla mu umožněna přímá účast na výuce. Vě-
noval se proto jen vědecké práci, a to zejména v rámci 
laboratoře van de Graaffova urychlovače iontů, kterou 
založil a po celá léta i vedl. Po společenských změnách 
v roce 1989 se ujal pedagogické práce. V roce 1994 se 
habilitoval a v roce 1999 byl jmenován profesorem pro 
obor fyzika. Byl prvním svobodně zvoleným předsedou 
Akademického senátu UK, v letech 2000 – 2006 byl 
rektorem UK a předsedou České konference rektorů. 
Za odbornou a organizační činnost mu byly uděleny 
dva čestné doktoráty a několik vysokých vyznamená-
ní a cen od věhlasných evropských institucí. Z mnoha 
dalších společenských aktivit v evropských vědeckých 
společnostech a mezistátních orgánech by bylo obtíž-
né zvolit jen jeden příklad, který by je všechny mohl ve stručném portrétu krátce 
reprezentovat. V roce 2003 byl navržen na kandidáta na prezidenta republiky. 
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Ministerstvem zahraničí mu byla udělena cena Gratia Agit za šíření dobrého jména 
ČR v cizině.

Od roku 2011 působil jako náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a při- 
pravoval reformu českého vysokého školství. V roce 2012 na funkci náměstka re-
zignoval. V současné době je členem sněmu AV ČR a stálým hostem Rady vlády  
pro výzkum a vývoj, působí ve vědecké radě Fakulty humanitních studií UK a ex-
terně vědecky spolupracuje s Ústavem částicové a jaderné fyziky Matematicko-
fyzikální fakulty UK.

Cena Městské části Praha 9 byla udělena Prof. MUDr. Bohuslavu Ošťáda-
lovi, DrSc.

Osobnost profesora Ošťádala je pro odbornou lékařskou veřejnost pojmem. Pro-
fesor MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., se narodil ve Zlíně 28. ledna 1940, vystudo-
val Fakultu dětského lékařství UK, po pěti letech se habilitoval na kandidáta věd  
v oboru fyziologie a patologie. Tomuto oboru se věnuje do dnešních dní. Po dvaceti 
letech praxe získal doktorát věd, v roce 1992 se stal profesorem normální a pato-
logické fyziologie. 

Od roku 1965 se zabývá výzkumem ochrany srdečního svalu před nedostatkem 
kyslíku způsobujícího infarkt myokardu a proměn citlivosti na toto onemocnění  
v průběhu života. Jako první na světě vydal vědeckou publikaci o fyziologické od-
lišnosti mužského a ženského srdce. Jako vědec působí ve Fyziologickém ústavu 
Akademie věd. Spolu se členy svého výzkumného týmu a také s mnoha zahranič-
ními vědeckými autoritami vydal řadu publikací, v nichž zveřejnil výsledky své vě-
decko-výzkumné činnosti. Profesor Bohuslav Ošťádal byl členem mnoha domácích 
i vědeckých organizací a společností, v nichž často zastával a zastává vysoké funk-
ce. Za svou výzkumnou práci získal celou řadu domácích i zahraničních ocenění.

Cena Městské části Praha 9 byla udělena panu Eduardu Krűtznerovi
Sportovec, významný ragbyový hráč a evropsky uznávaný trenér. Bývalý prezi-

dent České ragbyové unie a expert Fédération Internationale de Rugby Amateur 
– Association Européenne de Rug-
by. Eduard Krűtzner se letos dožil  
80 let, a přesto je dodnes komisa-
řem a delegátem Rugby Europe, je 
přítomen na mezinárodních zápa-
sech a podává o nich zprávy této 
organizaci.

Eduard Krűtzner hraje ragby od ro- 
ku 1957, po celou svou hráčskou 
kariéru pilně trénoval a dospěl  
ke skvělé individuální technice. 
Brzy se dostal do skupiny A Pra-
ga Praha. Od roku 1959 do roku 
1972 hrál v reprezentaci a osm let 
byl navíc jejím kapitánem. V roce 
1969 Eduard Krűtzner dostudoval 
fakultu tělesné výchovy a sportu, 

obor trenérství. Rok poté jej oslovil francouzský ragbyový klub Olympique Besan-
con, v němž působil dva roky, a úspěšně dovedl jeho tým do první divize. 

Po návratu do vlasti trénoval klub Praga Praha a pod jeho vedením mužstvo 
„Pragovky“ získalo 11 titulů. Poté se stal trenérem ragbyové reprezentace. Pravi-
delně rovněž pořádal školení českých trenérů ragby a po určitou dobu přednášel 
na fakultě tělesné výchovy a sportu specializaci ragby. Jako expert mezinárodní ra-
gbyové federace a člen její exekutivy školil trenéry a prováděl pro federaci analý-
zy trenérsko-metodické práce. Současný prezident ragbyové unie David Frydrych  
o něm řekl: „V ČR v současné době není významnější ragbyová osobnost než 
Eduard Krűtzner.“

Cena Městské části Praha 9 byla udělena Ing. Františku Grée in me-
moriam

Ing. Františka Grée mnozí pamatují jako zastupitele MČ Praha 9 v letech 1998-
2006. Jako občan Hrdlořez se zabýval především problematikou této části „De-
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vítky“. V zastupitelstvu se mu tehdy podařilo prosadit řadu zásadních podnětů, 
které pro občany této lokality znamenaly významný posun k lepším životním pod-
mínkám. Jednalo se například o budování a dokončení stavby inženýrských sítí, 
stavbu podchodu pod Mezitraťovou ulicí, instalaci veřejného osvětlení, vytvoření 
příznivých podmínek pro drobnou výrobu a služby obyvatelům. 

Celoživotní profesí byly pro Ing. Františka Grée syntetické hmoty. Působil ve ve-
doucích funkcích, skvěle se orientoval ve složité oblasti výroby a využití plastických 
hmot, zasadil se o rozvoj Lisovny nových hmot ve Vrbně pod Pradědem. Ve star-
ších stanicích pražského metra se dodnes můžeme setkat se syntetickými prvky, 
na jejichž realizaci se aktivně podílel. 

Ing. František Grée se ale do paměti lidí na „Devítce“ zapsal také jako výbor-
ný zpěvák, tanečník a horlivý zastánce folklórních tradic jeho rodného Slovácka.  
Po svém příchodu do Prahy se v roce 1973 spojil se Slováckým krúžkom, který 
tehdy působil v hlavním městě už více než tři čtvrtě století. Mnoho let byl jedním 
z nejaktivnějších členů jeho výboru. Cenu MČ Prahy 9 udělenou mu in memoriam 
převzala paní Miroslava Grée.

Cena Městské části Praha 9 byla udělena Jaroslavu Satoranskému
Tohoto herce není třeba zvlášť představovat. Zná ho 

každý, mnozí z nás dokonce i z dětství, z proslulého 
pohádkového seriálu Krkonošské pohádky, seriálu F. 
L. Věk, v poslední době jsme ho pak mohli obdivovat  
v Četnických humoreskách a Policii Modrava. 

Jaroslav Satoranský vystudoval DAMU, nicméně di-
vadlo hrál už od dětství s branickými ochotníky. Jeho 
domovskou scénou je mu už 49 let Divadlo na Vinohra-
dech. Díky své moudré a přívětivé tváři ztvárňuje vět-
šinou kladné role. V divadle dostal řadu významných 
hereckých příležitostí, a to především v klasickém re-
pertoáru (hrál například v představeních Macbeth, Král 
Lear, Maryša, Strakonický dudák, Legenda o lásce).

Po čtyřicet let žije na proseckém sídlišti a nedá na ně 
dopustit. Sídliště je pro něj domovem už od dob, kdy 
se s manželkou chodili dívat, jak na prosecké pláni po-
stupně vyrůstají nové byty. Je na Proseku spokojený  
a sousedům, které potkává na ulici, bezděčně nabízí 
kus vlastního životního optimismu. 

Cena Městské části Praha 9 byla udělena Vladimíru Zedníkovi
Dlouholetý zastupitel MČ Praha 9. Rodák z Libně.  

Do současné historie MČ Praha 9 se zapsal iniciová-
ním stavby pomníku průmyslníka Emila Kolbena. Vy-
studoval vyšší průmyslovou školu na Smíchově a hned  
po jejím ukončení nastoupil do konstrukční kanceláře 
ČKD Lokomotivka a Moravině zůstal věrný celých 52 
let, když nepočítáme dva roky strávené na vojně v le-
tech 1951–1953. V letech 1961–1983 bylo Vladimíru 
Zedníkovi několikrát svěřeno vedení technicko-servis-
ní skupiny, s níž opakovaně vyjížděl na několikaměsíč-
ní cesty do bývalého SSSR, potom do Indie a Iráku. 
Zasloužil se tím o dobré jméno českého strojírenství  
ve světě. 

Jeho koníčkem je hra na křídlovku (v době vojen-
ské služby hrál v posádkách na jihu Čech) a je také 
sportovcem tělem i duší. Do roku 1961 byl aktivním 
sportovcem, hrál kopanou ve druhé lize za Libeň a po 
sloučení se Spartou za B-mužstvo Sparty. Je členem 
Svazu českých filatelistů, byl třikrát vyznamenán řádem  
I. stupně za vedení klubu. 

Vladimír Zedník je i dnes členem Komise kultury  
a sportu Rady městské části Praha 9.
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Cena starosty Městské části Praha 9 byla udělena Ing. Aleši Vejšickému
Ing. Aleš Vejšický je bývalý závodní tenisový hráč. Na přelomu tisíciletí založil 

– ve spolupráci se Sokolem Vysočany – nový tenisový areál na bývalých volejbalo-
vých kurtech a zasloužil se také o vybudování hřiště pro malou kopanou s moder-
ním umělým povrchem. 

Největší zásluhou Ing. Aleše Vejšického je vznik tréninkového střediska mládeže 
ČOS Sokol Vysočany, jehož základem byl převod oddílu TJ Praga Praha do nově 
vzniklého sportovního areálu vysočanského Sokola v roce 2000. Od té doby TSM 
Sokol Vysočany pod vedením Ing. Aleše Vejšického reprezentuje TJ Sokol Vyso-
čany v žákovských kategoriích, které jsou pořádány Českým tenisovým svazem. 
Společně se žactvem a rekreačními hráči dochází nyní do oddílu třicet členů jed-
noty, kteří se v posledních deseti letech pravidelně účastní mistrovství ČR s velmi 
dobrými výsledky. Ing. Aleš Vejšický je velmi aktivní. Pořádá řadu mládežnických 
turnajů pro tenisty z Prahy, Středočeského kraje i vzdálenějších míst. Těchto tur-
najů, které mají už nyní svou nespornou prestiž, se účastnily například součas-
né fedcupové reprezentantky Karolína Plíšková či Denisa Allerová anebo úspěšná 
hráčka turnajů WTA Zarina Diijas z Kazachstánu.

Cena starosty Městské části Praha 9 byla udělena ragbistům Praga Vy-
sočany

Ragbyový klub Praga Vysočany se může pochlubit velkou tradicí i současnými 
úspěchy. První mezinárodní turnaj v ragby proběhl v roce 1946, kdy předchůdce 
klubu Pragy, pražský LTC, porazil v Praze výběr britské armády! V roce 1948 vyjeli 
naši ragbisté na první historické zahraniční turné do Rumunska, kde sehráli čtyři 
utkání a LTC v tento rok vyhrál svůj první mistrovský titul. 

V roce 1951 se ragbisté zabydleli ve Vysočanech a od roku 1955 jsou na hřišti  
u Rokytky. Tehdy hráli pod názvem Spartak. Ragbisté Spartaku získali mnohá oce-
nění v Česku i ve světě. 

V roce 1974 Jan Kudrna a Karel Hrníčko založili a podle francouzských not začali 
vést v TJ Praga unikátní mládežnickou školu ragby. Pragovka se stala prvoligo-
vým týmem, který si na své konto připsal šňůru 39 vítězných utkání v řadě, když 
vyhrával od září 1981 do října 1983. Tento rekord žádný jiný tým nepřekonal!  
V roce 2002 se ragbisté TJ Praga stali popatnácté vítězi první ligy. Více titulů zatím 
žádný jiný ragbyový klub ještě nezískal. V současném ligovém týmu, který se stal 
v červnu 2015 mistrem ČR, hrají zkušení bývalí reprezentanti a vedle nich mladí 
nadějní hráči. 

Všichni se svým podílem zasloužili o to, že vysočanský ragbyový klub je dnes  
na vrcholu. 

Z jenání 6. Zastupitelstva MČ Praha 9
Zastupitelé Městské části Praha 9 se sešli na svém jednání 22. září 2015.

Koupě pozemků pod budovou Střediska sociálních služeb Praha 9
Zastupitelé schválili záměr, aby Devítka získala do svého vlastnictví pozemky  

v Harrachovské ulici na Střížkově, na nichž stojí budova Střediska sociálních služeb 
MČ Praha 9. 

Budova čp. 422 se rozkládá na pozemcích, které jsou ve vlastnictví České repub-
liky, nebo které Česká republika spoluvlastní se soukromými osobami. MČ Praha 
9 dlouho usilovala o získání těchto pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy s tím, že 
Praha by jí je svěřila do správy. Bezúplatný převod pozemků však Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových odmítl. 

Rada MČ Praha 9 proto předložila návrh, aby zastupitelé schválili koupi těch-
to pozemků za kupní cenu v místě a čase obvyklou, kterou určí znalecký posu-
dek. Chce totiž sjednotit majetkoprávní vztahy mezi budovou a pozemky pod ní  
a v jejím okolí. 

Prodej pozemků ve Vysočanech
Zastupitelé souhlasili se záměrem prodat pozemky ve Vysočanech o celkové vý-

měře 11 584 m², pro něž nemá MČ Praha 9 v současné době využití, ale musí se Z
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o ně starat. Jedná se o pozemky, na kterých v minulosti stály tzv. tesco-budo-
vy. Jednalo se o dočasné stavby, jejichž vlastníci si pozemky pronajali, a objekty 
sloužily jako ubytovny. Čtyři z pěti staveb již byly exekučně odstraněny, ubytovna 
společnosti Staroreal, spol. s.r.o. je sice stále v provozu, ale i ji stihne stejný osud. 

Podle územního plánu tvoří tyto pozemky zčásti izolační zeleň, kde není možné 
stavět (4018 m²), nebo vybraná komunikační síť (1410 m²), která je vyčleněna 
pro veřejně prospěšnou stavbu vnitřního okruhu Prahy a přeložky ulice Novovyso-
čanské. Do čistě obytného území patří jen 6 m². Největší plocha o výměře 9253 
m² je označena jako všeobecně smíšené území. Je tedy vhodná pro bydlení i ko-
merční využití. K prodeji však nejsou určeny pozemky, na nichž je parkoviště (zů-
stane zachováno) a které patří k ochrannému pásmu krytu CO pod parkovištěm.

V Hloubětíně začne stavět YIT Stavo s.r.o.
Zastupitelé revokovali své usnesení z červnového zasedání, kterým schválili 

prodej pozemků v Hloubětíně. Z celkově nabízených pozemků vyčlenili 1931 m²  
a nově schválili prodej pozemků o výměře 16 750 m². Proč?

V Hloubětíně na svých pozemcích začíná realizovat projekt Rokytka Park společ-
nost YIT Stavo s.r.o. Na předmětném pozemku ale bude stavět komunikaci spoju-
jící budoucí Rokytka Park a ulici Kolbenovu, a to včetně veřejného osvětlení, do-
pravního značení, vodovodu a plynovodu, aby ji následně prodala hlavnímu městu 
Praze. O tomto záměru stavět na jí svěřeném pozemku ale MČ Praha 9 nevěděla, 
proto pozemek začlenila do „balíčku“ k prodeji. 

Hospodaření městské části za první pololetí 2015
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 byly příjmy stanoveny na 371 318 tisíc 

korun, rozpočet příjmů byl upraven na 491 237 100 korun, skutečnost za první 
pololetí letošního roku dosáhla 41 % rozpočtu.

Výdaje pro rok 2015 byly v rozpočtu schváleny ve výši 420 579 600 korun, 
rozpočet výdajů byl upraven na 549 852 400 korun, a to u běžných výdajů 
na 359 648 800 korun a kapitálových výdajů na 190 203 600 korun. Běžné výdaje 
byly v prvním pololetí čerpány ve výši 41 % rozpočtu a kapitálové ve výši 18 % 
rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu zapojené finanční prostředky z příjmů minulých let ve vý- 
ši více než 49 milionů korun na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji byly upraveny  
na 58 milionů korun. V hospodaření za první pololetí letošního roku skutečné pří-
jmy převyšují realizované výdaje o více než 21 milionů korun.

Zastupitelé rozbor hospodaření za první pololetí 2015 schválili, stejně jako zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 9 o účelové investiční a neinvestiční dotace v rámci OPPK 
v celkové výši 15 368 800 korun na projekt Revitalizace naučné stezky Amerika.

Brownfieldy v Praze 9 pomalu ožívají, první tu 
jsou umělci a sportovci

Jedete-li Kolbenovou ulicí, máte pocit, že se tady zastavil čas. Za zdí, která dříve 
striktně oddělovala výrobní prostory od okolního světa, vykukují omšelé tovární 
haly sem tam vyzdobené reklamními plakáty či firemními cedulemi. Jenže to je 
jen první letmý pohled. Kolem Kolbenovy ulice, zvláště v hloubětínské části, se už 
začíná rodit nové město. 

„Přejeme si, aby to bylo nové město se vším všudy, a již řadu let usilujeme o to, 
aby tu jednotlivé projekty investorů nevznikaly nahodile, ale aby postupně skuteč-
ně spolu vytvořily městskou čtvrť, v níž lidé budou moci žít, pracovat, najdou tu 
všechno, co potřebují – od obchodů a služeb, přes školství a zdravotnictví po místa 
ke sportování, zábavě a oddechu,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný  
za výstavbu a územní plánování Marek Doležal. „Je to však složitý úkol, který 
představuje běh na dlouhou trať.“

Brownfieldy, tedy území po bývalých továrnách ve Vysočanech a Hloubětíně, by 
se mohly proměnit v město s 35 až 40 tisíci obyvateli. To už představuje ma-
lou pražskou čtvrť. Není snad krásnějšího úkolu pro projektanta, než aby tako-
vé město na „zelené louce“ navrhl. Problémem je, že pozemky v brownfieldech 
vlastní několik investorů a každý z nich má své vize, plány, projekty… Začlenit je  

Z
P

R
Á

V
Y

 Z
 R

A
D

N
IC

E



53

do jednoho životaschopného organismu, jakým město je, není snadné zvláště, 
když pravomoci radnic jsou v tomto směru velmi omezené. Před lety se Praha 9 
snažila dát investory dohromady, aby se mezi sebou domluvili. Byla to však slepá 
ulička, která nikam nevedla.

„Nyní už několik let s jednotlivými investory o jejich plánech jednáme sami.  
K projektům se vyjadřuje Komise pro územní rozvoj a výstavbu, Rada MČ Praha 
9, konzultujeme je s Institutem plánování a rozvoje Prahy, a společně se snažíme 
najít oboustranně přijatelný konsensus,“ vypočítává Marek Doležal.

Dobrým příkladem tohoto, že vzájemná komunikace přináší výsledky, je pře-
měna areálu bývalé firmy Odkolek. Investor po mnoha jednáních a konzultacích 
několikrát změnil studii, aby nakonec vznikl městotvorný prvek s vlastním jádrem 
v dané lokalitě.

Co říká územní plán 
Výstavba v brownfieldech také musí respektovat územní plán. V něm jsou někte-

rá území označena jako VN – nerušící výroby a služby. To znamená, že území slouží 
pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích 
ploch, které nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení v okolí 
a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. Jiné části brownfieldů jsou už 
vedeny jako SV – všeobecně smíšené, tedy území sloužící pro umístění polyfunkč-
ních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, adminis-
trativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funk-
cí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Zkrátka  
i přizpůsobit danou lokalitu přímo územnímu plánu bývá složité. 

Město se už rodí
I když to ještě není vidět, ve vý-

chodní části kolem Kolbenovy ulice 
se už začíná stavět. Bytové domy, 
výškové domy, viladomy a obchod-
ní prostory, nová infrastruktura, 
zeleň, sportoviště, kulturní cent-
ra… to všechno najdete v projek-
tech investorů, jako je YIT Stavo, 
Codeco, AFI Europe Czech Repub-
lic…

Například YIT Stavo má již na stav- 
bu bytových jednotek vydané územ- 
ní rozhodnutí a první etapu se 140 
bytovými jednotkami a kultivací 
okolního prostředí by měla být do-
končena v roce 2017. Další etapy 
budou navazovat a celá čtvrť by 
měla být dokončena nejpozději v roce 2023. S tím by měla souviset i renovace 
tramvajové zastávky Vozovna Hloubětín.

Jedenáct rodinných domů místo garáží
Na veřejném setkání s občany 28. července 2015 v ulici Pod Krocínkou informo-

vali představitelé Městské části Praha 9, že v souvislosti s dokončením urbanizace 
Krocínky zamýšlí rozdělit pozemek po bývalých garážích na malé stavební parcely. 

Vyklizený pozemek po bývalých garážích chce Městská část Praha 9 prodat. Jed-
ná se o místo, které územní plán označuje za čistě obytné území, takže je možné 
zde stavět i bytové domy. Záměrem radnice je rozdělit celý pozemek na malé sta-
vební parcely a každou z nich prodat za nejvyšší možnou cenu, aby tak zabránila 
opětovnému stmelení parcel do jedné a stavbě jednoho velkého komplexu budov. 

„Jak jsme slíbili na veřejném setkání s občany, předkládáme návrhy, jak pozemek 
po bývalých garážích využít. Vzniknout by zde mohlo např. jedenáct rodinných 
domů, které by svým charakterem odpovídaly charakteru Krocínky,“ konstatuje 
místostarosta Prahy 9 odpovědný za územní rozvoj a výstavbu Marek Doležal.  

Suomi Hloubětín - vizualizace - nadhledová perspektiva
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Událost roku 2015
Mistrovství světa v ledním hokeji v O2 aréně

Nejvýznamnější událostí v na- 
ší Městské části Praha 9 bylo 
dozajista konání 79. mistrovství 
světa v ledním hokeji v libeňské 
O2 aréně v prvních sedmnác-
ti májových dnech. Obyvatelé  
v okolí arény se museli poněkud 
uskrovnit na úkor obvyklého 
pohodlí – do vymezených zón 
směli například vjíždět pouze 

rezidenti, což bylo pečlivě kontrolováno městskou i státní policií, ostatní doprava 
nebyla povolena, autobusové nádraží v Ocelářské ulici bylo po dobu mistrovství 
přesunuto do ulice K Moravině apod. Přestože zákazy vjezdu byly striktní a policie 
nekompromisní, nezdálo se, že by si na dočasně změněný režim někdo stěžoval. 
Všichni zřejmě pochopili, že jde o skutečný vrcholný sportovní svátek, který tu byl 
naposled před jedenácti lety. 

V O2 aréně se hrálo dvacet osm 
zápasů skupiny A, které navštívilo 
dohromady 409 401 diváků. (Sku-
pina A: Švédsko, Kanada, Česko, 
Švýcarsko, lotyšsko, Francie, Ně-
mecko, Rakousko.) V ostravské ČEZ 
aréně, kde se hrály zápasy skupi-
ny B, byla návštěvnost 332 289  
diváků. (Skupina B: Finsko, Rus-
ko, USA, Slovensko, norsko, Bě-
lorusko, Slovinsko, Dánsko.) MS 
v hokeji v Praze a Ostravě na-
vštívilo na 64 zápasech 741 690 
diváků, což je historicky největ-
ší návštěva na mistrovství světa  
v hokeji. Toto mistrovství také pře-
konalo rekord v průměrné návštěvnosti na zápas, který činí 11 589 diváků. 

Zlato z mistrovství si odvezla Ka-
nada, stříbro Rusko, bronz USA. 
Česko obsadilo čtvrté místo v ko-
nečném pořadí. 

Ceny vstupenek na jeden zápas 
základní skupiny se pohybovaly od 
190 Kč na mé-ně atraktivní jednot-
livé zápasy až do 1 690 Kč. Čtvrtfi-
nálové zápasy bylo možné zakoupit 
v cenách od 2 390 až 2 990 korun 
českých. Vstupenky na semifinále 
v pražské O2 areně byly v hodnotě 
4 690 Kč a 5 790 Kč, ceny vstupe-
nek na zápas o 3. místo byly 4 290 
Kč a 5 390 Kč. Vstupenka na finálový zápas pak vyšla na 7 190 Kč resp. 8 990 Kč.

Náklady na pořádání vrcholného hokejového turnaje činily přibližně 600 milionů. 
Příjmy z prodeje vstupenek, marketingu, podpory z veřejných zdrojů a části cate-
ringu překročily miliardu korun. Právě částka za lístky je nejvýraznější položkou.
Zisk ze šampionátu Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) podle předběžných ne-
auditovaných údajů dosáhl 450 milionů korun před zdaněním. 
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Rozbor hospodaření za rok 2015
I. Plnění rozpočtu za rok 2015

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 byly příjmy stanoveny ve výši 371.318,00 

tis. Kč, rozpočet příjmů byl upraven na 536,273,20 tis. Kč, skutečnost za rok 2015 
dosáhla výše 524.181,33 tis. Kč, tj. 97,75 % rozpočtu.

Výdaje pro rok 2015 byly schváleny v rozpočtu ve výši 420.579,60 tis. Kč, z 
toho běžné výdaje 294.474.60 tis. Kč a kapitálové výdaje 126.105,00 tis. Kč. 
Rozpočet výdajů byl upraven na 616.950,90 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 
358.582,10 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 258.368,80 tis. Kč.

Plnění výdajů za rok 2015 je ve výši 484.123,33 tis. Kč, tj. 78,47 % rozpočtu, z 
toho běžné výdaje činí 306.145,69 tis. Kč, tj. 85,38 % rozpočtu, kapitálové výdaje 
byly čerpány ve výši 177.977,64 tis. Kč, tj. 68,89 % rozpočtu.

Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 49.261,60 tis. Kč, 
rozpočtovými opatřeními bylo upraveno na konečnou výši 80.677,70 tis. Kč.

V hospodaření za rok 2015 převyšují skutečné příjmy o 40.058,00 tis. Kč reali-
zované výdaje.

Rozpočtové příjmy
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Vlastní příjmy

Daňové příjmy
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Rozpočet ve výši 11.450,00 tis. Kč byl za rok 2015 splněn na 125,77 %, tj. 

14.400,66 tis. Kč.

Správní poplatky 
Rozpočet  6.770,00 tis. Kč. Za období rok 2015 bylo dosaženo plnění ve výši 

7.637,55 tis. Kč tj. plnění 112,81 %. 

Daně z majetku
Rozpočet ve výši 36.800,00 tis. Kč, plnění za rok 2015 činí 38.575,96 tis. Kč, tj. 

104,83 %. Plnění tohoto ukazatele nemůže MČ Praha 9 ovlivnit, neboť se jedná o 
platby daně z nemovitostí, které jsou směrovány na příslušný Finanční

Nedaňové příjmy
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Rozpočet ve výši 600,00 tis. Kč, skutečnost 283,46 tis. Kč, tj. 47,24 %, plnění 

odpovídá příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na 
účtech.
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Přijaté sankční platby
Rozpočet 600,00 tis. Kč, skutečnost 580,08 tis. Kč, tj. 96,68 %. Plnění tohoto 

ukazatele je obrazem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání před-

chozích let
Částka 467,78 tis. Kč představuje příjmy z finančního vypořádání účelových do-

tací za rok 2014 od organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9.

Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet 230,30 tis. Kč, skutečnost 456,75 tis. Kč, položky představují přijaté 

pojistné náhrady, příjmy z kulturních akcí a průběh omylových plateb.

Splátky půjček od obyvatelstva
Rozpočet 40,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 67,00 tis. Kč představuje splátky so-

ciálních výpomocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměst-
naneckého fondu.

Ostatní kapitálové výdaje
Dar od FIM Development, s.r.o. ve výši 2.500,00 tis. Kč – 1. splátka daru na roz-

šíření kapacity míst v mateřských školách.

Přijaté transfery

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Rozpočet 147.027,60 tis. Kč, převody byly v roce 2015 realizovány ve výši 

147.123,88 tis. Kč.
Z depozitního účtu byly převedeny nedočerpané prostředky z finančního vypořá-

dání roku 2014 ve výši 608,96 tis. Kč.

Převody mezi vlastním HMP a MČ HMP
V rámci finančních vztahů s HMP v roce 2015 obdržela MČ Praha 9 částku 

140.631,0 tis. Kč a v rámci finančních vztahů se SR částku 28.583,0 tis. Kč. 
Účelové dotace ze SR
• -  na výkon pěstounské péče ve výši 1.300,00 tis. Kč 
• - na výkon sociální práce ve výši 1.040,00 tis. Kč
• - pro Středisko sociálních služeb na poskytování sociálních služeb ve výši 
5.656,00 tis. Kč
• - na zajištění bydlení pro azylanty ve výši 144,00 tis. Kč 
• - na úhradu výdajů za pohřbení zemřelého ve výši 78,04 tis. Kč 
• - na projekt Barevná Devítka ve výši 250,00 tis. Kč 
• - na SPOD – rok 2015 ve výši 7.079,58 tis. Kč SPOD – dopl. za rok 2014 ve 
výši 1.824,40 tis. Kč 
• - náhrada pohřebného ve výši 78,04 tis. Kč
• - finanční vypořádání za rok 2014 ve výši 2.063,10 tis. Kč

Účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
Investiční dotace na akci Výstavba nového pavilonu MŠ U Vysočanského pivovaru 

ve výši 6.000,00 tis. Kč.

Neinvestiční dotace:
• - na rozšíření kapacit ZŠ ve výši 2.870,00 tis. Kč
• - na integraci žáků pro asistenty pedagoga ve výši 1.793,90 tis. Kč 
• - na posílení mzdových prostředků škol ve výši 2.194,20 tis. Kč 
• - na údržbu plastik ve výši 32,40 tis. Kč 
• - na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 170,00 tis. Kč   
• - grant v oblasti zdravotnictví pro Středisko sociálních služeb ve výši 140,00 
tis. Kč 
• - na protidrogovou prevenci pro školy ve výši 75,00 tis. Kč  
• - na protidrogovou prevenci na místní úrovni ve výši 50,00 tis. Kč  
• - na prevenci kriminality ve výši 85,00 tis. Kč
• - na projekt Barevná Devítka ve výši 65,00 tis. Kč 
• - na služby v oblasti sociální prevence ve výši 300,00 tis. Kč – prostředky 
budou převedeny na účet MČ Praha 9 ve 4. čtvrtletí



58

• - podíl MČ Praha 9 na DPPO za rok 2014 ve výši 61.699,52 tis. Kč
• - podíl MČ Praha 9 na VHP a JTZ ve výši 13.899,00 tis. Kč
Dotace na akce spolufinancované z fondů EU
Městská část Praha 9 obdržela dotace z ERRF - na projekt INVOLVE ve výši 

974,54 tis. Kč a na projekt CITY REGIONS ve výši 977,86 tis. Kč. Na projekt Ak-
tivní občané pro aktivní ochranu klimatu obdrží MČ Praha 9 dotaci 255,60 tis. Kč.

Na projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 obdržela 
dotaci ve výši 310,00 tis. Kč

V rámci OPPK obdržela Městská část Praha 9 dotace 
• - na projekt Park Srdce 7.864,36 tis. Kč 
• - na projekt Park Balabenka z rozpočtu 18.091,00 tis. Kč obdržela MČ Praha 
9 částku 3.668,18 tis. Kč
- na projekt Revitalizace naučné stezky Amerika z rozpočtu 15.368,80 tis. Kč 

obdržela MČ Praha 9 částku 12.084,69 tis. Kč 
V rámci OPŽP obdržela Městská část Praha 9 dotace
• - na projekt Vybudování podzemních kontejnerů  484,23 tis. Kč
• - na projekt Zateplení ZŠ  554,06 tis. Kč
• - na projekt Zateplení budovy SSS Harrachovská 3.525,47 tis. Kč
• - na projekt Zateplení budovy SSS Českolipská 2.695,47 tis. Kč

Na akci Předškoláček obdržela Městská část Praha 9 dotaci od Městské části Pra-
ha 20 ve výši 3,00 tis. Kč a na zajišťování provozu LSPP od Městské části Praha 19 
dotaci ve výši 51,12 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje

Běžné výdaje
Rozpočet 358.582,10 tis. Kč, skutečnost činila 306.145,69 tis. Kč, tj. 85,38 % 

rozpočtu.
Nižší plnění o 14,62 %, tj. 52.436,41 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje 

úsporu díky nižšímu čerpání rozpočtu ve všech kapitolách.

Přehled dle odvětví rozpočtu
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 v tis. Kč
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Kapitola 01 – Rozvoj obce
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Územní rozvoj
Rozpočtované prostředky ve výši 8.907,50 tis. Kč byly čerpány částkou 7.802,90 

tis. Kč. 

Odbor výstavby a územního rozvoje se věnoval na základě požadavku samosprá-
vy odstranění staveb ohrožujících zdraví a životy osob a v neposlední řadě posud-
ky, geometrické oddělovací plány a právní pomoc z důvodu absence právníka na 
odboru. Z rozpočtu 7.187,80 tis. Kč bylo vyčerpáno 6.826,17 tis. Kč.

Rozvoj obce
Prostředky Odboru ekonomického rozpočtované na analýzy a výběrová řízení ve 

výši 391,00 tis. Kč byly čerpány částkou 120,00 tis. Kč na odbornou konzultační 
činnost při rozboru a připomínkování novely tzv. Pražských stavebních předpisů, 
včetně účasti na jednáních, zpracování výkladu možných dopadů, přípravy a ko-
mentářů postupně se měnících návrhů novely a operativní konzultace k dané pro-
blematice

Odbor správy majetku  z rozpočtu 203,50 tis. Kč použil prostředky ve výši 45,56 
tis. Kč na výdaje spojené se soudním sporem o pozemky v k.ú. Vysočany území 
Krocínka.

Příprava projektů spolufinancovaných z EU
Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů v kapitole rozvoj 

obce ve výši 1.125,20 tis. Kč byl čerpán částkou 811,17 tis. Kč. 

Kapitola 02 – Městská infrastruktura
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Odbor životního prostředí a dopravy 
Rozpočet 37.177,40 tis. Kč na ochranu životního prostředí byl čerpán na 93,43 %,  

tj. částkou 34.734,97 tis. Kč. 

Nakládání s odpady
Rozpočet 2.375,80 tis. Kč, čerpání ve výši 1.694,13 tis. Kč, tj. 71,31 %. 

Ochrana ovzduší
Rozpočet 830,00 tis. Kč, čerpání na 90,60 %, tj. 751,99 tis. Kč. 

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Rozpočet 33.971,60 tis. Kč, čerpání na 95,05 %, tj. 32.288,85 tis. Kč. 
Granty byly poskytnuty ve výši 40,00 tis. Kč.

Kapitola 03 - Doprava
Odd. 22 – Doprava

Rozpočet ve výši 3.550,00 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán částkou 2.941,16 tis. 
Kč. 

Finanční prostředky v oblasti dopravy rozpočtované ve výši 1.900,00 čerpal Od-
bor životního prostředí a dopravy částkou 1.365,13 tis. Kč na úhradu výdajů za 
opravy a zapůjčení dopravního značení, pronájem kabelového vedení, opravy ko-
munikací a chodníků, odstranění pevné dopravní zábrany u ZŠ Špitálská, právní 
služby, opravu zábradlí mostu v ulici Podvinný mlýn, údržbu tramvajového svršku, 
studii Cyklodoprava v území podél severovýchodní pražské cyklomagistrály a změ-
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nu v realizačním projektu Prosecká náves. 

Dále byl uhrazen příspěvek Deváté rozvojové a.s. na údržbu železničního pod-
chodu v Hrdlořezích.

Opravy chodníků provedl Odbor správy a majetku za celkovou cenu 1.576,03 tis. Kč. 

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport
Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

Rozpočet kapitoly ve výši 72.362,60 tis. Kč byl čerpán částkou 71.482,55 tis. Kč, 
tj. 98,78 %.

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů na vzdělávání je ve 
výši 4.551,30 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 86,07 %, tj. 3.917,34 tis. Kč. 

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu 1.070,00 tis. Kč na organiza-
ci a podporu sportovních akcí vyčerpalo 1.841,85 tis. Kč,

Odbor správy majetku uhradil zařízení školní kuchyně ZŠ Litvínovská 600 část-
kou 133,04 tis. Kč.

Na granty a dary v oblasti sportu bylo poskytnuto 3.028,70 tis. Kč, z toho z ob-
drženého odvodu z VHP a jiných THZ bylo pro tento účel použito 2.667,70 tis. Kč.

Příspěvky na provoz mateřským a základním školám byly poskytnuty ve výši 
61.518,40 tis. Kč. 

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 35 – Zdravotnictví
Odd. 42 – Politika zaměstnanosti
Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 

zaměstnanosti

Rozpočet ve výši 31.060,60 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán částkou 29.962,00 tis. 
Kč. 

Komunitní plánování
V roce 2015 byl rozpočet 75,00 tis. Kč čerpán částkou 74,90 tis. Kč hradil výdaje 

zejména na úhradu terénního programu pro rizikovou mládež a analýzu situace v 
oblasti integrace cizinců. 

 Pěstounská péče
Z rozpočtu ve výši 1.950,00 tis. Kč byly vyplaceny rodinám, které vykonávají 

pěstounskou péči, prostředky dle metodického pokynu ÚP, využity na odborné 
vzdělávání pěstounů, na zajištění péče o děti během tohoto vzdělávání nebo v 
době dovolené pečujících osob a k úhradě respitních pobytů dětí v pěstounské 
péči, pro tento účel bylo vyčerpáno 342,53 tis. Kč. Na osobní výdaje zaměstnanců 
bylo použito 332,31 tis. Kč.

Ostatní sociální služby
Rozpočet 710,10 tis. Kč byl čerpán částkou 637,95 tis. Kč na úhradu zdravot-

nických výkonů pro sociální účely, lékařské zprávy, na návštěvy dětských domovů 
(drobné dárky dětem v ústavní péči jsou předávány pracovnicemi při návštěvách 
v těchto zařízeních podle zákona o sociálně právní ochraně dětí), na výdaje pro 
sociálně potřebné občany s dětmi v nouzi v rámci sociálně právní ochrany dětí, 
na nákup odborné literatury, zajištění přístupu na portál MPSV-OSPOD, na úhradu 
supervizí a mediací, jízdné (taxi pro pohotovostní pracovníky OSPOD), nákup ma-
teriálu a vybavení do hovorny a herny pro děti.  

Granty a dary byly poskytnuty ve výši 400,00 tis. Kč. 

Protidrogová politika
Rozpočet na protidrogovou prevenci ve výši 485,00 tis. Kč byl čerpán celkovou 

částkou 483,24 tis. Kč zejména na úhradu výdajů spojených s financováním pre-
ventivních programů pro základní a střední školy působící na území MČ Praha 9. 

Granty byly poskytnuty ve výši 100,00 tis. Kč.
Integrace romské komunity – Klub Harfica
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Rozpočet ve výši 306,30 tis. Kč, z rozpočtu bylo použito 268,87 tis. Kč na za-
placení kurzů, za časopisy a knihy, hygienické a čistící prostředky, kancelářské, 
výtvarné a provozní potřeby, provoz programu PePa, ceny do soutěží, občerstvení, 
zdravotní kurz, zajišťování programu pro děti 

Odbor správy majetku za zajištění štítků energetické náročnosti budov Střediska 
sociálních služeb uhradil 28,00 tis. Kč.

Zateplení budov 
Rozpočet ve výši 96,80 tis. Kč vyčerpal Odbor školství a evropských fondů na 

úhradu věcné a finanční administrace projektu a žádosti o dotaci z OPŽP na projek-
ty „Zateplení budovy SSS Českolipská“ a „Zateplení budovy SSS Harrachovská“, 
na projekt „Zateplení budovy Polikliniky Prosek“ za věcnou a finanční administrace 
projektu uhradil 121,00 tis. Kč. 

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro sociální oblast právní služby, úhrady právníko-
vi činily 88,92 tis. Kč, výdaje na SPOD činily 202,90 tis. Kč – zejména za vybavení 
kanceláří a provozní výdaje.

Středisko sociálních služeb
Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 29.251,00 tis. Kč, v této částce je 

zahrnut grant z rozpočtu HMP přidělený v rámci grantového řízení pro podporu po-
skytování pečovatelské služby ve výši 140,00 tis. Kč a dotace ve výši 5,656.000,00 
Kč na financování pečovatelské služby, domova seniorů a denního stacionáře ze 
státního rozpočtu na provoz.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch
Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky
Rozpočet ve výši 16.212,00 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán částkou 15.872,07 tis. 

Kč. 
Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na kulturní 

činnost byl ve výši 5.624,00 tis. Kč. Z rozpočtu vyčerpáno 98,92 %, tj. 5.563,04 
tis. Kč. 

Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce:
Velké kulturní akce pro veřejnost 
Devětkrát s devítkou, Den dětí, Prosecké jaro 2015, Den dětí v Hrdlořezích, Pro-

secké máje, Folkové Podviní, Bitva o pivovar Kolčavka, uctění památky padlých ve 
2. svět. válce u pomníku na náměstí OSN, poděkování členům IZS v Divadle Gong 
- Příbuzné si nevybíráme; předvánoční posezení se seniory v Gongu; Česká mše 
vánoční (J. J. Ryba); sváteční koncert v kostele sv. Václava; Vánoční polévka

Kinobus v parku Přátelství, Prosecká zastaveníčka, Barevná devítka, Podviní 
2015, Prosecký podzim, 25. Svatováclavská pouť na Proseku, Oceňování význam-
ných občanů MČ Praha 9 

Malé kulturní akce pro veřejnost
• - oblíbené Pohádky na Dvorečku a koncerty v obřadní síni
• - gratulace jubilantům (seniorům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, kvě-
tiny
• - vítání občánků - dárkové předměty, pozvánky, květiny
• - zlaté a diamantové svatby
• - pravidelné koncerty v Obřadní síni Vysočanské radnice – vystoupení hudeb-
níků
• - pravidelná inzerce v periodikách „Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Pra-
ze“ a „Mapa pražských galerií“, billboard, Praha TV – reportáže, propagace Best-
sport
• - zálohy na energie
• - oprava stojanů vlastivědné stezky; vitrín u Billy a u Rokytky
• - poplatky OSA, Dilia, právnické služby
• - TV Expres Praha 
• - fotodokumentace z akcí
• - oprava plastik – hrazeno z dotace MHMP
• - adventní dílna pro seniory
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Během prvního pololetí pokračoval provoz v Galerii 9 v historické budově radni-
ce. Hrazena byla především odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na 
vernisáže výstav, pojištění, fotodokumentace. Do vybavení galerie byly doplněny 
klips-rámy. 

Byla založena „Galerie 9 v plenéru“ (30 plakátů uměleckých děl současně vysta-
vených na Proseku a ve Vysočanech – s průběžnými obměnami).

Granty a dary byly poskytnuty v celkové výši 269,00 tis. Kč.

Odbor vnitřní správy zajišťoval pro kulturu právní služby, úhrady právníkovi činily 
66,55 tis. Kč

Odbor správy majetku zajistil realizaci restaurátorských prací na pomníčku pad-
lým v parku Balabenka a na sousoší Pieta na Proseku za celkovou částku 221,48 
tis. Kč.

Organizaci Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum byl poskyt-
nut příspěvek na provoz ve výši 9.752,00 tis. Kč. 

Kapitola 07 - Bezpečnost
Odd. 52 – Civilní připravenost na krizové stavy
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

 Rozpočet ve výši 180,00 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán částkou 124,83 tis. Kč. 
Krizové řízení a bezpečnost

Ochrana obyvatelstva
Rozpočet ve výši 111,20 tis. Kč, čerpán byl částkou 80,84 tis. Kč, tj. 72,70 %. 

Bezpečnost a veřejný pořádek

Z  rozpočtu 90,00 tis.Kč bylo čerpáno 74,68 tis.Kč, tj.82,98 %. 
Podpora krizového řízení
Rozpočet ve výši 90,00 tis.Kč byl čerpán částkou 50,15 tis. Kč, tj. 55,72 %.

Kapitola 08 - Hospodářství
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správa majetku
Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši 896,20 tis. Kč byly v 

roce 2015 čerpány částkou 698,67 tis. Kč. 
Z toho:
Komunální služby a územní rozvoj
Upravený rozpočet ve výši 313,40 tis. Kč byl čerpán částkou 233,69  tis. Kč, tj. 

74,56 %. 
Prostředky na údržbu pozemků ve správě MČ rozpočtované ve výši 55,00 tis. Kč, 

upravený rozpočet 17,80 tis. Kč nebyly čerpány,

Správa kamerového systému
Z upraveného rozpočtu 565,00 tis. Kč bylo zaplaceno 464,98 tis. Kč, tj.80,17 % 

za správu kamerového systému včetně elektrické energie, oprav a pozáručního 
servisu.

Pohřebnictví
Rozpočet 228,00 tis.Kč čerpal Odbor sociální částkou 183,55 tis. Kč na úhradu 

pohřbů osamělých zesnulých
Odbor školství a evropských fondů financoval přípravu Programu EFEKT 2014 

částkou 72,60 tis. Kč.

Kapitola 09 - Vnitřní správa
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti
Rozpočet 144.814,40 tis. Kč byl čerpán částkou 136.614,28 tis. Kč, tj. 94,34 %.
Provozní výdaje úřadu 
Rozpočet 29.820,90 tis. Kč čerpal Odbor vnitřní správy v roce 2015 na 89,27 %, 

tj. částkou 26.621,75 tis. Kč.
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Servis informatiky 
Rozpočet běžných výdajů výpočetní techniky na rok 2015 činí 9.984,40 tis. Kč, 

čerpání činilo 9.682,68 tis. Kč, tj. 96,98 %.
Z upraveného rozpočtu na  drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši  1.457,50 

tis.Kč bylo vyčerpáno 1.427,31 tis.Kč, tj. 97,93 %. Bylo zakoupeno 25x PC Lenovo, 
baterie do NTB, 2x tablet a uhrazena faktura za dodávku IT systému VDI. 

Osobní výdaje
Prostředky čerpané Personálním servisem se týkají zejména osobních výdajů 

zaměstnanců ÚMČ Praha 9. Z prostředků na platy zaměstnanců bylo vyplaceno 
60.133,41 tis. Kč, odměny členům zastupitelstva byly vyplaceny ve výši 7.321,23 
tis. Kč a ostatní osobní výdaje. 2.303,56 tis. Kč. Zdravotní a sociální pojištění 
a povinné pojistné pracovních úrazů bylo odvedeno ve výši 23.937,41 tis. Kč a 
ostatní výdaje činily 3.688,08 tis. Kč, jednalo se o náhrady mezd v době nemoci, 
zaměstnanecké výhody, příspěvek na dopravu pro členy zastupitelstva a školení 
zaměstnanců. 

Ostatní veřejné služby
Financování programu realizuje Odbor školství a evropských fondů 
Regionální komunikační servis rozpočet činí 2.047,00 tis. Kč a čerpání za uvede-

né období 1.972,99 tis. Kč. Hrazeny byly pravidelné měsíční platby (leden – prosi-
nec) za zajištění provozu bezdrátové sítě podle smlouvy.

Odbor občansko správní odvedl Katastrálnímu úřadu platby z vybraných správ-
ních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí a vyplatil  náhrady účastníkům ří-
zení - celkem 60,05 tis. Kč.

Projekt Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 
Z rozpočtu 610,50 tis. Kč bylo vyčerpáno 535,86 tis. Kč
Prostředky, čerpané na realizaci projektu představují z 85 % prostředky získané 

v rámci dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a z 15 % 
ze zdrojů ÚMČ Praha 9. S realizací projektu jsou spojeny také náklady, které ne-
představují z pohledu poskytovatele dotace uznatelné výdaje a jsou tedy hrazeny 
z prostředků ÚMČ.

Realizace projektu byla zahájena 1. 4. 2014 a náklady s ní spojené představují:
- Osobní výdaje, které byly čerpány vesměs v rámci pracovních smluv s pracov-

níky na projektu – vedení projektu a 15 interních mentorů. 
- Nezpůsobilé výdaje vznikly neuznáním nákladů na publicitu a v jednom případě 

dle názoru MV neadekvátní časovou dotací ve výši jedné hodiny.
- V roce 2015 byla uhrazena tematická školení.
- Celkem byly fakturovány finální produkty v rámci jednotlivých klíčových aktivit 

projektu:
• tvorba strategie reálné činnosti Úřadu Městské části Praha 9 (přesahuje do 

března 2016)
• výběr procesů a činností, jichž se aktivity projektu 
• aplikace a zavedení vybraných moderních metod strategického 
• implementace projektového řízení do praxe úřadu
• implementace procesního řízení do praxe úřadu
• zefektivnění řízení lidských zdrojů 
• navazující vzdělávání pracovníků úřadu (přesahuje do března 2016)
• tvorba a zavedení systémových změn v duchu good governance 
• organizační zajištění projektových aktivit, řízení realizace projektu, admini-

strace (přesahuje do      března 2016)

Odbor ekonomický zajišťoval konzultace s firmou Gordic pro bezproblémový chod 
programu Ginis, výdaje činily 357,26 tis. Kč, v této částce jsou zahrnuty i výdaje 
za právní a poradenské služby.

Kapitola 10 - Finanční operace a ostatní činnosti
Odd. 63 – Finanční operace
Odd. 64 – Ostatní činnosti
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Na omylných platbách a na zúčtování DPH je vykázána částka 1.503,66 tis. Kč, 
za správu akcií Polikliniky Prosek bylo uhrazeno 37,29 tis. Kč, v rámci finančního 
vypořádání za rok 2014 bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy 231,37 tis. Kč.

V rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná rezerva ve výši 37.241,30 tis. Kč.

Kapitálové výdaje
Rozpočet 258.368,80 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 177.977,64 tis. Kč,  

tj. 68,89 %. 
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Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Do schváleného rozpočtu zapojené financování ve výši 49.261,60 tis. Kč, na do-

krytí rozdílu mezi plánovanými výdaji a příjmy,  bylo upraveno takto:

– vytvoření rezervy finančních prostředků 
•   z náhrad prostředků vynaložených v minulých letech na projekty:  INVOLVE 

ve výši 974,5 tis. Kč, CITY REGIONS ve výši 977,8 tis. Kč,  Park Balabenka ve výši 
220,9 Kč, Snížení energetické náročnosti  ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 
600 ve výši 554,1 tis. Kč, Zateplení budovy SSS Harrachovská ve výši 219,6 tis. 
Kč, Zateplení budovy Českolipská 444,5 tis. Kč a Efektivní, kvalitní a srozumitelná 
veřejná správa MČ Praha 9 ve výši 55,2 tis. Kč

•    z finančního vypořádání se SR za rok 2014 ve výši 2.063,1 tis. Kč
• z  přijatého daru od FIM Development s.r.o. ve výši 2.500,0 tis. Kč

 - změna objemu finančních prostředků z minulých let použitých k finan-
cování rozpočtu 

• o ponechané nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014 k použití v roce 
2015 na investiční akci ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt ve výši 
9.502,6 tis. Kč a na investiční akci Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku ve výši 
1.537,9 tis. Kč 

• o prostředky na finanční vypořádání s rozpočtem HMP ve výši 231,4 tis. Kč 
• o převod z FRR ve výši 28.260,0 tis. Kč na odkoupení podílů na pozemcích 

v K.ú. Střížkov do vlastnictví HMP
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• o úpravu převodu finančních prostředků z r. 2014 na projekt Efektivní, kva-
litní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9 ve výši -106,1 tis. Kč

- opravné položky k peněžním operacím
z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice nebylo možno uzavřít vyúčtování ved-

lejší pokladny, na položku 8901 byla převedena částka 2,0 tis. Kč pro vynulování 
položky 5182.

Skutečnost dosáhla výše     - 40.058,00 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem na účtech 
k 1.1.2015 a k 31.12.2015. 

Výsledek hospodaření
V rozpočtu plánované výdaje o 80.677,70 tis. Kč přesahují plánované příjmy, tyto 

výdaje jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. Hospodaření 
za rok 2015 vykazuje přebytek ve výši 40.058,00 tis. Kč, takže celkový výsledek 
hospodaření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o 
120.733,70 tis. Kč. 

Vykázané plnění příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je zkresleno skutečností, že 
MČ Praha 9 obdržela z dotací na akce spolufinancované z fondů EU na účty v úhr-
nu částku nižší o 17.706,85 tis. Kč oproti částkám zahrnutým v rozpočtu příjmů a 
výdajů. 

V plnění rozpočtu běžných výdajů u všech kapitol je vykázána úspora, nečerpaná 
rezerva rozpočtu běžných výdajů činí 37.241,30 tis. Kč, v tom zahrnutý podíl MČ 
Praha 9 na VHP a JTZ ve výši 13.899,00 tis. Kč, který MČ Praha 9 obdržela koncem 
roku.

Snížené čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že některé investiční akce 
nebyly v roce 2015 započaty, dokončení některých akcí bude realizováno v roce 
2016  a s tím i vystavováním faktur od dodavatelů po dokončení díla, některé prá-
ce na dokončených investičních akcích nebyly zatím fakturovány od dodavatelů a 
budou hrazeny v roce 2016. Úhrada za nákup pozemků v k.ú. Střížkov bude  pro-
vedena po zápisu do Katastru nemovitostí.

Přehled příjmů a výdajů MČ Praha 9 od roku 2011
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Přehled hospodaření organizací s přímým  
vztahem k MČ Praha 9

Příspěvkové organizace

Základní školy se v hlavní činnosti zabývají vzděláváním a výchovou žáků, provo-
zují školní jídelny a školní družiny. ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka mají v provozním 
příspěvku dotace na velké opravy, ostatním školám velké opravy zajišťuje ÚMČ. 
Hospodářský výsledek je uveden ve výši před finančním vypořádáním.

Pro posílení finančních zdrojů provozují doplňkovou činnost. Výnosy v doplňkové 
činnosti podle možností jednotlivých základních škol tvoří pronájmy nebytových 
prostor, pronájmy bytů školníkům, pronájmy tělocvičen, jednorázové pronájmy 
školních jídelen, provize z nápojových automatů, pronájmy reklamních ploch, vy-
účtování spotřebovaných energií v pronajatých prostorách, poplatky za zájmové 
kroužky a výchovně-vzdělávací kurzy. Náklady představují materiál spojený s pro-
vozem kroužků, energie spotřebovaná v pronajatých prostorách, opravy a údržba 
pronajatých prostor včetně malování, úklid pronajatých prostor, platy a zákonné 
odvody, které se týkají provozování doplňkové činnosti. 
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Mateřské školy se v hlavní činnosti zabývají výchovou a péčí o děti předškolního 
věku včetně pořádání zájmových kroužků. Hospodářský výsledek je uveden ve 
výši před finančním vypořádáním.

V doplňkové činnosti vykazují pronájem školnických bytů a některé příležitostný 
pronájem učeben.
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Divadlo GONG - kulturní a společenské vzdělávací centrum

Zařízení  provozuje čtyři samostatná oddělení  - Divadlo Gong, Gong dětem, Klub 
Kocour a naučné kurzy.

Divadlo Gong uskutečnilo 139 akcí a kurzy tance, účastnilo se 22.350 návštěvní-
ků a tržba činila 2.506,24 tis. Kč.  V rámci pořadů Gong dětem se uskutečnilo ve 
Velkém sále 136 představení, zúčastnilo se  20.725 dětí a tržba činila 1.616,69 tis. 
Kč, v Malé sále 27 představení, zúčastnilo se 1.715 dětí, tržba činila 140,66 tis. Kč. 
Klub Kocour uspořádal 39 pořadů, kterých se zúčastnilo 561 diváků a tržba činila 
29,79 tis. Kč. Oddělením   kurzů prošlo 2.657 osob a tržba dosáhla výše  370,03 
tis. Kč.

Celkem tak prošlo Divadlem Gong více jak 50 tis. návštěvníků všech věkových 
kategorií. MČ Praha 9 uspořádala v rámci bezplatného pronájmu v Divadle Gong 6 
akcí pro cca 1750 návštěvníků.

Středisko sociálních služeb

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

Akciové společnosti
Poliklinika Prosek a.s. 
Poliklinika Prosek zabezpečuje zdravotní péči občanů na pracovištích praktických 

i odborných lékařů a na lůžkovém oddělení a současně provozuje lékárnu. 
Poliklinika Prosek a.s. plynule převzala provoz zdravotnického zařízení po zruše-

né organizaci Poliklinika Prosek p.o. k datu 1.1.2011. Společnost řídilo představen-
stvo, které se pravidelně scházelo k výkonu své funkce. 

Za období 1. - 4. čtvrtletí dosáhla společnost dobrých hospodářských výsledků. 
Výnosy společnosti činí 165.048 tis. Kč. K výši tržeb bylo dosaženo zejména po-
skytováním zdravotních výkonů a výkonů lékárny.

Za sledované období došlo k nákladům na celkovou částku 162.169 tis. Kč a to 
zejména za nákup zboží, výplatu osobních nákladů a zúčtování odpisů. 

Výsledkem hospodaření je za sledované období zisk ve výši 2.879 tis. Kč.
Zajišťování Lékařské služby první pomoci bylo v minulých letech spolufinanco-

váno z rozpočtu hl. m. Prahy,  Hl. m. Praha dotuje poskytování této služby pouze 
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ve fakultních nemocnicích, pro občany Prahy 9 je nejblíže přístupná nemocnice 
Bulovka V roce 2015 byl provoz dotován z prostředků Polikliniky Prosek a.s. ve 
výši 1.985 tis. Kč na pokrytí rozdílu mezi výnosy (1.330 tis. Kč) a náklady (3.315 
tis. Kč).

Devátá rozvojová, a.s.
Mezi hlavní činnosti společnosti patří vydavatelské a nakladatelské činnosti, ve-

dení účetnictví obchodním firmám, provozování parkovišť a pronájem kancelář-
ských prostor. 

Do vydavatelských a nakladatelských činností se řadí vydávání měsíčníku Devít-
ka. Do činnosti vedení účetnictví obchodním firmám patří vedení účetnictví společ-
nosti Hortus správa zeleně, s.r.o.. Dále společnost provozuje dvě parkoviště. Jedno 
u Polikliniky Prosek a.s., a druhé ve Skloněné ulici. Společnost spravuje budovu v 
ulici Jablonecká 322, Praha 9, kde pronajímá kanceláře.

Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150,0 tis. Kč 
na zajišťování provozu a údržby podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech v roce 
2015. Z uvedené dotace uhradila fi. ELTODO, s.r.o. 53,38 tis. Kč za spotřebovanou 
elektrickou energii a fi. Hortus správa zeleně, s.r.o. uhradila 96,50 tis. Kč za úklid.

Celkové náklady společnosti za rok 2015 jsou 6.327,73 tis. Kč. Tyto náklady se 
skládají převážně z nákupu služeb, mzdových a sociálních nákladů, odpisů.

Celkové výnosy společnosti za rok 2015 jsou 6.336,53 tis. Kč. Tyto výnosy jsou 
tvořeny hlavně prodejem služeb.

Společnost Devátá rozvojová, a.s. dosáhla za rok 2015 zisku 8,80 tis. Kč.

Společnosti s ručením omezeným
Garáže Lovosická s.r.o.
Mezi hlavní aktivity společnosti Garáže Lovosická, s.r.o., patří správa vícepodlaž-

ních garáží a správa garáží patřících MČ Praha 9 v Lovosické ulici. 
Celkové náklady společnosti za rok 2015 jsou 867 tis. Kč. Tyto náklady se sklá-

dají převážně z materiálních nákladů, nákupu služeb a osobních nákladů.
Celkové výnosy společnosti za rok 2015 jsou 615 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvoře-

ny hlavně z tržeb z prodeje služeb.
Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. dosáhla za rok 2015 ztráty 252 tis. Kč.

Hortus správa zeleně s.r.o.
Společnost HORTUS správa zeleně s.r.o. dosáhla za rok 2015 celkové výnosy v 

částce Kč 28.567 tis. Náklady společnosti za stejné období dosáhly částky ve výši 
Kč 27.258 tis. Z výše uvedeného nám tedy plyne, že hospodářský výsledek za rok 
2015 společnost vykazuje v kladné výši v částce Kč 1.309 tis.

Největší podíl na nákladech společnosti mají mzdové náklady a s tím spojené zá-
konné odvody. Druhou nejvyšší položkou na straně nákladů jsou náklady na PHM, 
náhradní díly, rež. materiál, materiál do fakturovaných výnosů/ které dosáhly za  
rok 2015  částky ve výši Kč 5.043tis.

Z částky celkových výnosů Kč 28.567tis., představují výnosy z prodeje služeb /
základní poslání/ celkovou částku ve výši Kč 27.894tis.  Zbylé výnosy představují 
výnosy z prodeje nakoupeného zboží a finanční výnosy.

V průběhu roku 2015 společnost nabyla do svého vlastnictví dva kusy dlouho-
dobého hmotného investičního majetku v celkové hodnotě bez DPH ve výši Kč 
949,9tis. V obou dvou případech se jedná o nákup sekaček.  Společnost financuje 
tuto investiční akci výhradně z vlastních zdrojů.

II. Plnění počtu zaměstnanců a čerpání  
mzdových prostředků za rok 2015

Hlavní činnost
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Hospodářská/Doplňková činnost

Komentář k přehledu plnění počtu pracovníků a čerpání mzdových 
prostředků

Pracovníci
Počet pracovníků je na Úřadu m.č. Prahy 9 i ve zřízených příspěvkových organi-

zacích plněn dle schváleného limitu pro rok 2015. Přehledy jsou zpracovány v roz-
dělení podle vykonávané práce pro hlavní činnost a pro hospodářskou (ÚMČ Praha 
9) nebo doplňkovou (PO) činnost. 

Mzdové prostředky
Mzdové prostředky byly ve všech sledovaných zařízeních vypláceny dle zákona č. 

143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Úřad m.č. Prahy 9, Divadlo Gong kulturní a vzdělávací společenské centrum a 

Středisko sociálních služeb vyplácejí mzdové prostředky dle schváleného limitu.
Náklady na osobní výdaje pracovníků, kteří vykonávají práci pro hospodářskou 

činnost (ÚMČ Praha 9) a doplňkovou činnost (PO) jsou účtovány v nákladech hos-
podářské nebo doplňkové činnosti.

III. Účelové fondy
Fond rezerv a rozvoje
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Zaměstnanecký fond

IV. Hodnocení zdaňované činnosti za rok 2015
Přehled nákladů a výnosů
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Vedlejší hospodářská činnost
Tuto agendu zabezpečuje úřad, jedná se o správu nebytových prostor, zejména 

budov základních škol, které jsou v nájemním vztahu k městské části (ZŠ Litví-
novská 500, Litvínovská 600 a ZŠ Novoborská 371), školských a podobných zaří-
zení, kterých není městská část zřizovatelem (v objektech Vysočanské nám. 500, 
Kytlická 757, Měšická 806). Dále úřad zabezpečuje realitní činnost, prodeje bytů a 
správu pohledávek za danou agendu. 

V nákladech největší položku tvoří opravy a údržba výše uvedených objektů a 
osobní náklady zaměstnanců, kteří zpracovávají tuto agendu a kteří zabezpečují a 
kontrolují zpracování agendy domovního bytového fondu. Náklady na služby tvoří 
úhrady správcovské firmě TOMMI holding s.r.o.  za spolupráci při realizaci prodejů 
bytových jednotek na základě mandátní smlouvy, úhrady za právní pomoci a po-
platky za vedení účtu. 

Výnosy jsou tvořeny z pronájmů uvedených objektů, z prodeje bytů a pozemků.

Domovní bytový fond
Správu bytových domů v majetku Městské části Praha 9 zabezpečuje správcov-

ská firma TOMMI holding s.r.o., domy jsou rozděleny do dvou správních obvodů 
– obvod Prosek a obvod Libeň. 

Dále zajišťuje spolupráci se společenstvími vlastníků bytových jednotek, ve kte-
rých je spoluvlastníkem městská část, včetně Garáží Lovosická.

Správu kotelen zajišťuje Devátá energetická s.r.o., účetnictví zajišťuje úřad.
Největšími náklady této agendy jsou opravy a údržba bytového fondu a úhrady 

správcovské firmě za prováděnou správu objektů na základě mandátní smlouvy. 
Největší výnosy jsou z pronájmu bytů a nebytových prostor v bytových objektech.

Správcovská firma TOMMI holding s.r.o.

Domovní bytový fond – správní obvod Prosek
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Zvýšené náklady na účtu „ostatní náklady ost.(služby)“, byly způsobeny  zejmé-
na   prováděním  deratizace a desinfekce, z důvodu velkého výskytu štěnic jak ve 
společných prostorách domů, tak i posléze v bytech. Plán výdajů byl 25.714tis. Kč, 
skutečné výdaje byly 25.018tis. Kč.

Plnění velkých oprav – viz tabulka na jednotlivé akce:

Domovní bytový fond - správní obvod Libeň

Vyšší výdaje jsou za správu  a u Ostatních nákladů (služby) , které souvisejí s 
náklady na energie v uvolněných bytech, kde nedochází k ukončení odběrného 
místa, nýbrž jen k přepisu majitele, tj. na MČ Praha 9, dále se zvýšily náklady na 
odstraňování plísní v bytech, kde proběhla  koncem roku rozsáhlá deratizace a 
desinfekce.

Plán výdajů byl 25.879tis. Kč, skutečné výdaje byly 23.883tis. Kč.

Plnění velkých oprav - viz tabulka na jednotlivé akce…

Společenství vlastníků bytových jednotek
Výdaje Na SVJ – plán 8.600tis. Kč – čerpáno 8.324,5tis.Kč tj. 96,8%.

Vlastní správa
Kotelny
Plán 3.500 tis. Kč na střední opravy „511“ – čerpáno 2.347,9tis. Kč, tj. 67,1% 
Plán 100 tis. Kč na ostatní náklady – čerpáno 83,9 tis. Kč tj. 83,9 %  

Náklady spojené s nebytovými objekty:
Pronajaté školy – náklady
Plán 53 tis.Kč – pojištění budov  – čerpáno 52,2tis. Kč, tj. 98,5 % (dle smlouvy)
Plán 350 tis. Kč – ostatní náklady – čerpáno 58,4tis. Kč tj. 16,7 %
Plán 1.500 tis. Kč – oprava a údržba – čerpáno 1.444,7tis. Kč, tj.96,4 %.
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Nebytové objekty – velké opravy

 ZŠ – velké opravy

Plán středních oprav SO – 4.258 tis. Kč – čerpáno 3.101,4 tis. Kč, tj. 72,9 %.
Správní odměna – Novoborská 371 (hřiště) – plán 400 tis. Kč - čerpáno 363,5 

tis. Kč, tj.  90,9 %.

Prodeje bytů 
 ostatní náklady – plán 1.700 tis. Kč – čerpáno  1,652,6 tis. Kč tj. 97,3 %                          
 odměna za prodej – plán 1.000 tis. Kč – čerpáno 561,0 tis. Kč tj. 56,1 %

Realitní činnost 
Plán 1.500 tis. Kč – ostatní nákladové účty – čerpáno 1.074,3 tis. Kč, tj. 71,7 %    
Plán 7.500 tis. Kč – daň z převodů – čerpáno 6.874,9 tis. Kč, tj. 91,7 %

Bytové oddělení
Plán 100 tis. Kč – za soudní vymáhání – čerpáno 9,0 tis. Kč, tj. 9,0 %

Odvody do HČ
Plán 147,027.600,- Kč –  převedeno 147.123.880,- Kč tj. 100,07 %
(vč. 20 tis. Kč, vyrovnání za rok 2014) 
Osobní výdaje pracovníků, plán 12,154.000,-  refundováno 11,526.314,- Kč  tj. 

94,8 % (včetně finančního vypořádání za rok 2014  ve výši 216.812,- Kč).

Odpisy
Plán:  16.596 tis. Kč       Skutečnost:   17.170 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 provo-

zovnách. Po neúspěšném upomenutí jsou dluhy navrženy k zažalování, a pokud 
MČ Praha 9 podání žaloby schválí, jsou vymáhány na základě smluv přímo správ-
ní firmou TOMMI holding, s.r.o. prostřednictvím Mgr. Františka Steidla, AK Uhlíř, 
Homola a společníci, případně AK JUDr. J. Stránského. Úspěšnost skutečného vy-
možení dlužné částky závisí na existenci příjmu dlužníka a na jeho majetkových 
poměrech, aby bylo možno vést výkon rozhodnutí. Některé úhrady vyšších dluhů 
váznoucích na bytech  se daří řešit po vyklizení dlužníka přistoupením k dluhu, 
nebo k jeho části, vítězem výběrového řízení na pronájem bytu za  1. smluvní ná-
jemné. Takto byly sníženy dluhy za celý rok 2015 o 2,485.537,- Kč.

Vymáhání dluhů za nebytové prostory (NP):

Provozovna – Libeň
K datu 31.12.2015 je evidováno u nebytových prostor 19 neplatičů. (1.075 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.
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Provozovna - Prosek
K datu 31.12.2015 je evidováno u nebytových prostor 18 neplatičů (164 tis. Kč).

Přehled příjmů 
Plán: 
Splaceno k 31.12.2015:  
Příjem z nájmu :  školy pron. - 3.702tis.Kč    3.705tis. Kč  tj. 100,1%
   ZŠ školy    -  1.500tis.Kč    1.500tis. Kč tj. 100,0% 
  garáže Lovosická –  1.405tis. Kč   1.342tis. Kč tj. 95,5% 

         garáže Pod Krocínkou - 73tis. Kč        61tis. Kč tj. 83,6%
       neb. domy-prostory - 2.893tis. Kč    2.842tis. Kč tj. 98,3%
        pozemků   -   7.500tis. Kč    7.942tis. Kč tj.105,9%
    Rekl. plochy+antény – 4.650tis. Kč    4.748tis. Kč  tj.102,1%
        ubytovny  -   5.697tis. Kč    5.697tis. Kč tj. 100,0%
      Poliklinika Prosek  -  6.000tis. Kč   6.000tis. Kč  tj.100,0%
      rekreace – 380tis. Kč        671tis. Kč tj. 176,6% 
Prodeje:  nemovitosti (ost.prodeje) – 3.000tis. Kč  3.126tis. Kč tj. 104,2%
               byty -  74.000tis. Kč       97.039tis. Kč tj. 131,1%
     volné byty + vestavby – 82.000tis. Kč      85.656tis. Kč tj. 104,5%

V. Finanční vypořádání za rok 2015
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy
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Rozpis:
Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transfe-

rů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2015 
(Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, odvětvová mini-

sterstva, státní fondy, státní finanční  aktiva, Národní fond)

Vyúčtování neinvestičních a investičních přijatých transfe-
rů ze státního rozpočtu poskytnutých MČ v r. 2015

(Odvětvová ministerstva, Úřad práce ČR, transfery ze zahraničí,  příp. ostatní )
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Přehled účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2015 ze státního 
rozpočtu na projekty financované v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 
Dotace v rámci programu OPŽP byly použity k záměně zdrojů financování akcí, pro-
tože prostředky byly původně uvolněny pro realizaci akcí z rozpočtu MČ Praha 9.

Na akci ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600,– snížení energetické náročnosti 
obdržela MČ dotaci ze SFŽP ve výši 30.781,37 Kč a z fondů EU 523.283,30 tis. Kč. 
Prostředky se týkaly spolufinancování akcí roku 2014.

Na projekt Vybudování podzemních kontejnerů obdržela MČ dotaci z fondů EU 
celkem ve výši 7.263.472,27 Kč, z uvedené částky obdržela v roce 2015 MČ Praha 
9 dotaci z fondů EU ve výši 484.231,82 Kč. Prostředky se týkaly výdajů roku 2014 
a 2015 na spolufinancování pořízení podzemních kontejnerů na odpad včetně sta-
vebních prací spojených s jejich umístěním.

v Kč
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Na akci Zateplení budovy SSS Harrachovská obdržela MČ dotace ze SFŽP ve výši 
195.859,40 Kč a z fondů EU 3.329.609,80 tis. Kč. Na spolufinancování akce se 
roku 2015 týkaly prostředky ve výši 3.305.812,50 Kč, a roku 2014 prostředky ve 
výši 219.656,70 Kč.

Na akci Zateplení budovy SSS Českolipská obdržela MČ dotace ze SFŽP ve výši 
149.748,15 Kč a z fondů EU 2.545.718,55 tis. Kč. Na spolufinancování akcí se roku 
2015 týkaly prostředky ve výši 2.250.911,61 Kč, a roku 2014 prostředky ve výši 
444.555,09 Kč.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých z MV v rámci OP LZZ
Finanční vypořádání akce:  Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa  

     MČ Praha 9
Doba trvání projektu:    24 měsíců   
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Městská část Praha 9 uskutečnila v období od 1.4.2013 do 31.3.2015 projekt 
Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9. Ze státního rozpočtu 
z MV v rámci OP LZZ obdržela dotace v celkové výši 3.133.839,57 Kč, spoluúčast 
MČ Praha 9 činila 553.030,51 Kč. Prostředky byly použity na osobní výdaje, škole-
ní, studie, služby a provozní výdaje.

Za sledované období byly vykonány tyto činnosti: 
- tvorby monitorovacích zpráv pro MV ČR 
- organizace vzdělávacích seminářů pro zaměstnance v otázkách procesního ří-

zení, projektového řízení,
- společně s MC Triton vytvoření kompetenčního modelu pracovníka úřadu,
- vedení účetní evidenci projektu „Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná sprá-

va MČ Praha 9“,
- organizace postupu při vytváření strategie plánování a tvorbě zásadních kon-

cepcí rozvoje ÚMČ,
- organizace workshopů k akčnímu plánu pro aktualizovanou Strategii a její im-

plementaci – vymezení stěžejních témat - Finance, Interní procesy, Zaměstnanci 
a Občané,

- realizace tvorby sebehodnotící zprávy v rámci modelu CAF,
- implementace principů projektového řízení do praxe úřadu,
- implementace principů procesního řízení do praxe úřadu,
- organizace dalších navazujících vzdělávání a workshopů v souvislosti s projek-

tem.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2015
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- neinvestiční dotace
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Dotace na rozšíření kapacit ZŠ – obnova a vybavení učeben, kterou Městská část 
Praha 9 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2.870.000,00 Kč, byla formou 
neinvestičních příspěvků převedena základním školám, které následně tyto pro-
středky použily k danému účelu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na údržbu plastik ve výši 32.400,00 
Kč byla použita na opravu a údržbu plastik na sídlišti Prosek.

Z dotace na zkoušky ZOZ vrátí MČ nedočerpané prostředky ve výši 108.614,00 
Kč.

Středisko sociálních služeb obdrželo z rozpočtu hl. m. Prahy dotace na rehabilita-
ci k zachování kvality života ve výši 120.000,00 Kč a na letní slavnosti pro seniory 
ve výši 20.000,00 Kč. Prostředky organizace použila k daným účelům.

Dotaci na specifickou primární prevenci Zdravé město Praha 2015 v celkové výši 
75.000,00 Kč převedla MČ Praha 9 Základní škole Litvínovská 600

• - 24.000,00 Kč škola finanční prostředky použila na komplexní prevenci  
na 1. stupni
• - 27.000,00 Kč škola finanční prostředky použila na komplexní prevenci  
na 2. stupni
• - 24.000,00 Kč, škola finanční prostředky použila na adaptační výjezdy tříd 
6.A a 6.B

Z účelové dotace na protidrogovou politiku ve výši 50.000,00 Kč byly financo-
vány aktivity primární prevence.  Dotace byla využita na uhrazení části nákladů 
spojených s Terénním programem pro uživatele OPL na MČ Praha 9. Konkrétně 
se jedná o program terciární prevence zaměřený na rizikové uživatele omamných  
a psychotropních látek. Součástí terénní práce je výměna a sběr použitého injekč-
ního materiálu. 

Na spolufinancování krátkodobých preventivních pobytů pro děti z Klubu Harfica 
obdržela MČ Praha 9 dotaci ve výši 19.000,00 Kč. Celkové výdaje činily 29.164,00 
Kč.

Projekt Bezpečné prázdniny byl z rozpočtu hl.m.Prahy podpořen částkou 66.000,00 
Kč, celkové výdaje dosáhly částky 127.527,00 Kč. 

Na finanční zajištění akce Barevná devítka obdržela MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. 
Prahy dotaci ve výši 65.000,00 Kč. Prostředky byly použity na uvedený účel – MČ 
Praha 9 pořádala dne 29.8.2015 slavnost v parku v Podviní, kde se představili pří-
slušníci jiných etnik, žijící v Praze. V gastronomické části programu mohli návštěv-
níci ochutnat tradiční jídla, na pódiu shlédnout kulturní vystoupení skupin různých 
národností a etnik. 

Z dotace na financování sociálních služeb, kterou MČ Praha 9 obdržela ve výši 
300.000,00 Kč, byly podpořeny projekty:

• - Plánování sociálních služeb ..........50.000,00 Kč
• - Problematika bezdomovectví.......200.000,00 Kč
• - Mapování bezbariérovosti..............50.000,00 Kč
Finanční prostředky byly vyčerpány k daným účelům.

Dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga převedla MČ Praha 9 Mateřské 
škole Novoborská, Mateřské škole U Nové školy, Mateřské škole Kytlická, Základní 
škole Novoborská, Základní škole Litvínovská 500 a Základní škole Špitálská v cel-
kové výši 1.793.900,00 tis. Kč. Školy prostředky vyčerpaly k danému účelu.
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Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství, kterou obdržela Městská 
část Praha 9 v celkové výši 2.194.200,00 Kč, byla rozdělena školám dle instrukce 
MHMP.  Školy prostředky použily na výplaty zaměstnancům.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r. 2015
z prostředků hl.m.Prahy na pol. 4137- investiční dotace

Finanční prostředky z poskytnuté dotace na akci „Výstavba nového pavilonu MŠ 
U Vysočanského pivovaru“ (6.000.000,00 Kč) byla zcela vyčerpány k určenému 
účelu. Stavba nového dvoupodlažního pavilonu se realizuje. Dokončení se předpo-
kládá v 1. čtvrtletí roku 2016. Nově postavená budova nahradí původní dřevěný 
dnes již nevyhovující pavilon.

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP  
v r. 2014, (r. 2013, 2012, 2011, 2010) a ponechaných k využití v roce 2015

Z dotace na akci „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“, která byla poskytnuta 
MČ Praha 9 v roce 2014 ve výši 2.000.000,00 Kč, bylo na akci proinvestováno 
462.074,80 Kč. Městské části byly nedočerpané prostředky ponechány k využití 
v roce 2015 na základě usnesení ZHMP č. 5/10 ze dne 26. 3. 2015. Městská část 
žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 1.537.925,20 Kč k 
použití v roce 2016.

Z dotace na akci „ZŠ Litvínovská 600 – polyfunkční školský objekt“, která byla 
poskytnuta MČ Praha 9 v roce 2014 ve výši 10.000.000,00 Kč, bylo na akci v roce 
2014 proinvestováno 497.420,00 Kč. Městské části byly nedočerpané prostředky 
ponechány k využití v roce 2015 na základě usnesení ZHMP č. 5/10 ze dne 26. 3. 
2015. Městská část finanční prostředky ve výši 9.502.580,00 Kč dočerpala v roce 
2015.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích  
přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98)



88

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích  
přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 UZ 98 

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2015 a z převedených nedočer-
paných prostředků z roku 2014 v celkové výši 10.947.481,86 Kč byla část ve 
výši 3.998.000,00 Kč použita pro školství,  zbývající část prostředků ve výši 
6.949.481,86 Kč bude použita v roce 2016 na výdaje na školství, kultury a sociál-
ních záležitostí.

Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích pří-
strojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04

Z prostředků z účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických zařízení, které MČ obdržela v roce 2015 a z převedených nedočer-
paných prostředků z roku 2014 v celkové výši 7.276.552,00 Kč byla část ve výši 
3.768.271,58 Kč použita na neinvestiční a investiční výdaje ve sportu, a to na po-
řádání a podporu sportovních  akcí, podporu sportovních oddílů, na investiční akce 
Rekonstrukce sportovního areálu Litvínovská 500 a Výstavba skateparku Vysoča-
ny. Zbývající část prostředků ve výši 3.508.280,42 Kč bude použita v roce 2016 
na podporu sportu.

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2015

Z příjmů místních poplatků za měsíc prosinec odvede MČ Praha 9 podíl ve výši 
13.096,25 Kč. Ostatní odvody byly realizovány během roku.
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Finanční vypořádání hospodaření za rok 2015 Městské části Praha 9 
Městská část Praha 9 

1. odvede  v rámci finančního vypořádání  celkem  1 933 179,08 Kč
z toho:
     a) do státního rozpočtu  celkem     273 543,63 Kč
-   vratka dalších účel. prostř. poskytnutých během roku 2015 resortní 

  mi ministerstvy a st.fondy     273 543,63 Kč
     b) do rozpočtu hlavního města Prahy  celkem  1 659 635,45 Kč
-   vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r. 2015 (zkoušky ZOZ)
          108 614,00 Kč
-   vratka účel. prostř. z roku 2014  ponechaných k využití v r. 2015
          1 537 925,20 Kč
-   doplatky podílu místních poplatků             13 096,25 Kč

2. obdrží  při fin. vypořádání celkem               0,00Kč

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 hospodář-

ského výsledku v hlavní a doplňkové činnosti. Vyúčtování výsledků hospodaření 
bylo u všech organizací porovnáno s účetními výkazy za rok 2015 a nebyly shle-
dány rozdíly.

Rozdělení do fondů příspěvkových organizací je následující:
Základní škola Litvínovská 500 
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 25.636,17 Kč, z doplňkové 

činnosti 269.318,82 Kč. Celkový objem 294.954,99 Kč na částku k tvorbě fondů:
fond odměn ….……….235.963,00 Kč
fond rezervní ………… 58.991,99 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na údržbu zeleně ....................................................…………10.700,00 Kč
- na výuku angličtiny ..........................................................26.500,00 Kč
- na pořízení plynové pánve (investice)...... ................................426,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Litvínovská 600
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 13.753,08 Kč, z doplňkové 

činnosti 266.686,95 Kč. Celkový objem 280.440,03 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn ……………80.000,00 Kč
fond rezervní .………...200.440,03 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky, které jí byly poskytnuty na 

vybavení nového objektu, k nečerpání investiční dotace došlo z důvodu pozdržení 
dokončení stavby....…500.000,00 Kč

ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Novoborská 371
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 211.282,63 Kč, z doplňkové 
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činnosti 297.197,00 Kč. Celkový objem 508.479,63 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …….............406.783,00 Kč
fond rezervní …....……...101.696,63 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
všechny účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola Špitálská 789
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 122.312,23 Kč, z doplňkové 

činnosti 165.869,50 Kč. Celkový objem 288.181,73 Kč k tvorbě fondů:
fond odměn …...………200.000,00 Kč
fond rezervní …....….…  88.181,73 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
všechny účelové prostředky byly vyčerpány

Základní škola a Mateřská škola Na Balabence 800
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 Kč, z doplňkové činnosti 

236.696,04 Kč. 
Celkový objem ………..236.696,04 Kč  k tvorbě fondů: 
fond odměn ….…………75.000,00 Kč
fond rezervní ………..161.696,04 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na údržbu zeleně …..................................................…………12.482,35 Kč
- na velké opravy .................................................................5.577,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Kovářská
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 137.857,54 Kč, doplňková činnost 

nebyla realizována.
Celkový objem 137.857,54 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………110.000,00 Kč
rezervní fond ….... ..27.857,54 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na velké opravy ………............................................…..........………85,00 Kč
- na servis výtahů a pravidelné revize......................................4.773,00 Kč
- na údržbu stromů...............................................................1.520,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Litvínovská 
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 137.897,13 Kč, z doplňkové 

činnosti 15.636,00 Kč. Celkový objem 153.533,13 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………...…88.533,13 Kč
rezervní fond ….....…65.000,00 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
- na velké opravy ………..................................................………14.673,00 Kč
- na servis výtahů a pravidelné revize....................................28.527,80 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Novoborská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 156.305,13 Kč, z doplňkové 

činnosti 17.520,00 Kč. Celkový objem 173.825,13 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………13.825,13 Kč
rezervní fond ………160.000,00 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
- na velké opravy …….....................................................…...……205,00 Kč
- na servis výtahů a pravidelné revize......................................7.487,30 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Pod Krocínkou
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 20.823,93 Kč, doplňková činnost ne-

byla realizována.
Celkový objem 20.823,93 Kč  k tvorbě fondů:
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fond odměn ………...16.650,00 Kč
rezervní fond ……..…4.173,93 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
všechny účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Šluknovská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 139.342,81 Kč, z doplňkové 

činnosti 17.868,00 Kč. Celkový objem 157.210,81 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …………125.768,64 Kč
rezervní fond .......…31.442,17 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na servis výtahů a pravidelné revize....................................25.489,80 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ U Nové školy
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 193.717,41 Kč, z doplňkové 

činnosti 34.547,00 Kč.
Celkový objem 228.264,41 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ……….…182.400,00 Kč
rezervní fond …...….…45.864,41 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpaný neinvestiční příspěvek na velké opra-

vy……………646,20 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ U Vysočanského pivovaru
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 343.998,96 Kč, z doplňkové činnosti 

11.415,00 Kč. 
Celkový objem 355.413,96 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………...…200.000,00 Kč
rezervní fond …......…155.413,96 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
- na velké opravy ….............................................…..........……1.738,00 Kč
- na osobní výdaje (pedagogická a nepedagogická síla).........134.882,63 Kč
- na nové pískoviště (investice)............ .................................7.184,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Veltruská
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 249.877,86 Kč, z doplňkové 

činnosti 42.476,00 Kč. Celkový objem 292.353,86 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………….....200.000,00 Kč
rezervní fond …............92.353,86 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na velké opravy ......................................................…………60.709,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány

MŠ Kytlická
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 142.392,77 Kč, doplňková 

činnost nebyla realizována.
Celkový objem 142.392,77 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn ………...…100.000,00 Kč
rezervní fond …..….....42.392,77 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
škola odvede zřizovateli nedočerpané prostředky: 
- na výuku angličtiny ………............................................…………7.148,00 Kč
ostatní účelové prostředky byly vyčerpány
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Divadlo GONG kulturní a vzdělávací společenské centrum
Hospodaření v hlavní činnosti skončilo za hodnocené období ztrátou 220.555,40 Kč.
Zisk z doplňkové činnosti dosáhl výše 371.179,70 Kč a je rozdělen takto:.
Pokrytí ztráty z hlavní činnosti ………220.555,40 Kč 
Fond rezervní …………….…....….…….. 150.624,30 Kč

Středisko sociálních služeb
Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti je 574.412,53 Kč, v doplňkové 

činnosti bylo dosaženo zisku 294.432,30 Kč. 
Celkový objem 868.844,83 Kč  k tvorbě fondů:
fond odměn …...……..……695.000,00 Kč
fond rezervní ……. ……….173.844,83 Kč
Vyúčtování účelových prostředků 
organizace odvede zřizovateli 
- nedočerpané účelové investiční prostředky………………47.026,00 Kč

Přehled finančního vypořádání příspěvkových organizacía rozdělení 
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů

Devátá rozvojová a.s.
Společnost obdržela z rozpočtu MČ Praha 9 účelovou dotaci ve výši 150.000,- Kč 

na zajištění provozu, údržby a oprav podchodu pod železniční tratí v Hrdlořezech  
v roce 2015. Z uvedené dotace vyčerpala 53.376,00 Kč na úhrady elektrické ener-
gie a 96.500,00 Kč za úklidorganizace odvede do rozpočtu MČ Praha 9 nedočerpa-
né prostředky…………………124,00 Kč.

Ostatní finanční vypořádání
Vypořádání zaměstnaneckého fondu (viz. Odd. III. Účelové fondy)
  - vyrovnání výdajů z konce roku  164.801,96 Kč
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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 před-
pokládané 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 2015 na osobní výdaje bylo vyčerpáno o 416.013,00. Kč méně než činil 
plán, z toho: 

 - nevyčerpané osobní výdaje 
  - hlavní činnost  558.830,00 Kč
              - snížení o poplatky 95,00 Kč
 - osobní výdaje – náhrada z hospodářské činnosti  142.722,00 Kč
 
Vypořádání grantů – vrácené nevyčerpané prostředky 1.220,00 Kč

Rekapitulace finančního vypořádání 
Zdroje:
Vypořádání účelových prostředků od organizací s přímým vztahem MČ 

897.904,08 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu 558.735,00.Kč
Vypořádání grantů 1.220,00 Kč
Zdroje celkem 1.457.859,08 Kč

Potřeby:
Vypořádání účelových prostředků z rozpočtu HMP a SR 1.920.082,83 Kč
Vypořádání doplatku odvodů z místních poplatků MHMP 13.096,25 Kč
Potřeby celkem 1.933.179,08 Kč 

Rozpočtová opatření roku 2016 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2015
Navýšení objemu příjmů 
 převod do rezervy rozpočtu:
Vypořádání organizací s přímým vztahem MČ 897.904,08 Kč
Vypořádání zůstatku depozitního účtu – nedočerpané mzdy 12/14 

558.735,00 Kč
Vypořádání grantů 1.220,00 Kč
Celkem 1.457.839,08 Kč

Převod z účtu ZF na ZBÚ:
Vyrovnání výdajů z konce roku 164.801,96 Kč

Mimorozpočtové prostředky
Převod z hospodářské činnosti na depozitního účtu:
Dorovnání osobních výdajů za prosinec 2015  142.722,00 Kč

VI. Účetní evidence Městské části Praha 9 a pří-
spěvkových organizací zřízených Městskou čás-
tí Praha 9

V účetním období roku 2015 dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 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 :
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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 2015 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 odsouhlasení se sehrají dohromady a následně 
odevzdají na MHMP. 

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. účetnictví na základě podkladů obdržených od odboru 
správy majetku.

VHČ – Tuto oblast zabezpečuje OSM, OVS, KST-KMT, OŠEF ve spolupráci s OE.
Dále se zpracovává DPH. Od 1.1.2006 se stala MČ Praha 9 samostatným plát-

ce 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 zpra-
covávány jedenkrát ročně v programu VYK, kde se podrobně člení podle splatnosti 
a následně odevzdávají na MHMP k další sumarizaci. V rámci vyhlášky č. 410/2009 
Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2015 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 dlouhodo-
bého 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 dohod-
nutým  individuálním způsobem včetně doplňkové činnosti. Jedenkrát ročně ode-
vzdají pohledávky zpracované v programu VYK mimo mateřských škol. Mateřské 
školy předají podklady pro pohledávky ke zpracování v programu VYK, zpracování 
provede OE odd. účetnictví. Po zpracování v programu VYK na MČ Praha 9 vytiskne 
sestavy a předá k podpisu na jednotlivé mateřské školy. Následně předá na MHMP. 

Na pracovišti MČ Praha 9 se měsíční závěrky příspěvkových organizací 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 předá-
vají na MHMP spolu s vypracovaným rozpočtem.

Před závěrečným hodnocením o podřízených organizacích byla provedena kon-
trola 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. 

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 Špitálská 789, Praha 9
             Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
             Základní škola Novoborská 371, Praha 9
             ZŠ  a MŠ Na Balabence, Nám. Na Balabence 800, Praha 9
             Základní škola Litvínovská 600, Praha 9
             Divadlo Gong, Jandova 207/4, Praha 9
             Středisko sociálních služeb MČ Praha 9, Novovysočanská 505,Praha 9 
             Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9
             Mateřská škola Novoborská 611, Praha 9
             Mateřská škola Litvínovská 490, Praha 9
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             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
             Mateřská škola Kytlická 757, Praha 9

Účetní agendu pro výše uvedené příspěvkové organizace vedou účetní, které si 
přímo zajistili ředitelé organizací. Základní školy, SSS MČ Praha 9 a Divadlo Gong 
zaměstnávají účetní na pracovní poměr, kdežto u mateřských škol se jedná o účet-
ní na dohodu. Spolupráce s těmito účetními je po pracovní stránce na různé úrovni.

Na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů 
za ČR (konsolidační vyhláška státu) byly vyplněny potřebné výkazy - Přehled ma-
jetkových účastí a jejich změn u zřízených obchodních společností Městskou částí 
Praha 9. 

Jedná se o tyto obchodní společnosti: 
 Devátá rozvojová, a. s., Jablonecká 322, Praha 9
 Poliklinika Prosek, a. s., Lovosická 440/40, Praha 9
 Hortus správa zeleně, s. r. o., Rubeška 389/5, Praha 9
 Garáže Lovosická, s. r. o., Sokolovská 14/324, Praha 9
 Kotelna Lihovarská, s. r. o.,  Sokolovská 1252/230, Praha 9

VII. Vyhodnocení činnosti exekutora OE za rok 
2015

 Za období od 1.1. 2015 do 31.12 .2015 bylo exekutorem provedeno celkem 495 
pokusů o výkon rozhodnutí. Z tohoto celkového čísla  bylo ukončeno realizací 158 
exekučních spisů a  vymožena celková částka 243 568,-Kč

V roce 2015 došlo ve třech případech k soupisu movitého majetku dlužníka.  
V 28 případech nebyly u dlužníků nalezeny postižitelné movité věci. Bylo vedeno 
51 exekučních spisů, kdy dlužníci splácí podle stanoveného splátkového kalendá-
ře. Dále bylo vedeno 213 případů, kdy dlužník na uvedené adrese nebydlí a není 
znám jeho pobyt. Z těchto důvodu ekonomický odbor spolupracoval s odborem 
OOS ÚMČ Praha 9, orgány Policie ČR, Cizinecké policie ČR a využíval CzechPoint. 
Při zjištění nového bydliště je prováděn opětovný pokus výkonu rozhodnutí. V roce 
2015 se zdvojnásobil počet pohledávek k vymáhání prodejem movitých věcí a to 
především ze strany odboru OŽ ÚMČ Praha 9 a OOS ÚMČ Praha 9.
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Školství

Mateřské školy
Výtvarná soutěž pro děti z mateřských škol: Cesta kolem světa
Mateřská škola Pod Krocínkou ve spolupráci  

s Městskou částí Praha 9 vyhlásila výtvarnou sou-
těž pro děti z mateřských škol a obdobných před-
školních zařízení Prahy 9 na téma „Cesta kolem 
světa“.

Výtvarná díla mohhla mít jakýkoliv formát, bylo 
možno použít rozličné výtvarné techniky a různý 
materiál, mohla být doplněna textem či vlastním 
příběhem a podobně. Šlo nám o rozvíjení dětské 
fantazie a vyjádření pohádkového či vlastního pří-
běhu výtvarnou činností. Cestování a výlety vy-
volávají v dětských očích radost, i my se budeme 
radovat z výtvarných děl s touto tématikou. Ma-
teřská škola POD KROCÍNKOU ve svém vzděláva-
cím programu rozvíjí předčtenářskou gramotnost 
a je zapojena v projektu „Česko čte dětem“, jejíž 
součástí je i výtvarné vyjádření příběhu. Zapojte 
se s námi a rozvíjejte dětskou fantazii a předsta-
vivost.

Soutěž byla vyhlášena v několika kategoriích:
• 3 – 4 roky
• 4 – 5 let
• 5 – 6 let
• 7 let
• kolektivní práce
Maximální počet prací byly dvě od jednoho autora. Bylo možné připojit i krátký 

popis. Důležitá byla především tvořivost a nápaditost dětí. Díla mohla být zhoto-
vena libovolnou technikou, často byla zajímavá a inspirující, nebo se dětem mimo-
řádně povedla.

Porota složená se zástupců MČ Praha 9, MŠ Pod Krocínkou rozhodla o třech nej-
lepších v každé kategorii. Výtvarná díla a oceněné práce byly vystaveny na radnici 
MČ Praha 9, kde se konalo i slavnostní vyhlášení oceněných a předání cen.

Cesta kolem světa má své vítěze
Slavnostní nálada, rozzářené oči dětí, které čekaly na předávání cen 4. ročníku 

výtvarné soutěže „Cesta kolem světa“. Ty předával starosta Prahy 9 Jan Jarolím, 
radní pro oblast školství Zdeněk Davídek a ředitelka Mateřské školy Pod Krocínkou 
Libuše Kopecká v obřadní síni radnice MČ Praha 9.

Předškoláček byl plný radosti
XIX. ročník nesoutěžní přehlídky hu-

debních, tanečních a dramaticko-reci-
tačních vystoupení mateřských škol se 
pod názvem Předškoláček 2015 usku-
tečnil ve dnech 27. a 28. dubna v diva-
dle Gong v Praze 9.

Tohoto setkání dětí, pedagogů a rodičů 
se zúčastnilo celkem 274 kluků a holči-
ček ze sedmnácti mateřských škol z vel-
ké Prahy 9. Každý soubor, reprezentující M
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jednu ze školek, měl připraven krát-
ký program, např. pohádku, hudební 
vystoupení, hru na flétničky, tanečky, 
cvičení na hudbu… Naštěstí je přehlíd-
ka Předškoláček akcí pro radost a není 
třeba vyhlašovat nejlepšího účastníka, 
protože to by bylo v množství krásných 
vystoupení zcela nemožné. 

Každý z vystupujících si odnášel nejen 
hezké zážitky a opojný pocit úspěchu, 
ale také malý dáreček. Do mateřských 
škol pak putovaly dárky větší jako od-
měna za účast v přehlídce. 

Předškoláčka organizovala jako každý rok Městská část Praha 9, Odbor školství 
a evropských fondů. Finanční příspěvek poskytla Městská část Praha 20 Horní Po-
černice. 

EDISON Little v MŠ Novoborská
Mateřská škola Novoborská se na přelomu května a června 2015 zapojila  

do projektu EDISON Little, při kterém vybrané mateřské školy navštívili zahraniční 
studenti.

Ačkoliv jsme před příjezdem „našeho Inda“ měli lehké obavy z nového a pro nás 
zatím neznámého projektu, zároveň jsme se i těšili. Po samotném příjezdu studen-
ta z Indie se všechny rozpaky rozplynuly a především děti si nového kamaráda vel-
mi oblíbily. Naše mateřská škola má šest tříd a během svého pětitýdenního pobytu 

se měly možnost se studentem setkat té-
měř všechny děti. Dětem nevadila jazyko-
vá bariéra ani odlišná kultura – naopak, 
vše nové pro ně bylo vítané, předháněly 
se, kdo si bude s novým kamarádem hrát, 
kdo s ním půjde za ruku, vedle koho bude 
sedět u stolu při jídle nebo v autobuse  
na výletě. Každé z dětí mu chtělo ukazo-
vat, co máme ve třídě i na zahradě, učily 
ho česká slova. Zároveň se snažily uplatnit 
své nabyté vědomosti z výuky angličtiny  
v mateřské škole – představovaly se, počí-
taly, kolik jim je let, a vyjmenovávaly bar-
vy, které jsou na české a indické vlajce.

Společně jsme hledali Indii na mapě 
světa i na globusu a zkoušeli anglicky ří-
kat jména zvířat, která žijí u nás a v In- 
dii. Pro nás všechny byla návštěva vel-
kým obohacením, měli jsme možnost se 
blíže seznámit s člověkem z odlišné země 
i kultury, mohli jsme cestovat po svě- 
tě – i když jen prstem po mapě. Snažili 
jsme se všichni komunikovat a dorozu-
mívat se v cizí řeči.

Zároveň doufáme, či spíše věříme, že 
stejně obohacující byla návštěva i pro 
indického studenta. Bylo patrné, že se 
mu v naší mateřské škole líbí, ochotně 
se zapojoval do připraveného programu 
ve třídách, pomáhal učitelkám, trávil čas  
s dětmi při hrách ve třídě i venku. Sám si na úvod připravil program, aby děti se-
známil se svou zemí. Účastnil se i mnoha akcí a výletů, které naše mateřská škola 
ke konci školního roku pořádá.
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Již ke konci programu jsme se shodli, že se stejné akce za rok opět velmi rádi zú-
častníme. Už to pro nás nebude něco neznámého. Naopak se budeme těšit, odkud 
k nám další „nový kamarád“ přijede. 

(Markéta Pokorná, MŠ Novoborská Praha 9)

Všechny děti byly zlaté!
Už 12. ročník sportovních her dětí mateřských škol městské části Praha 9 se ko-

nal 21. května 2015. Zorganizovala ho Mateřská škola U Vysočanského pivovaru 
ve spolupráci s městskou částí Praha 9 a Českým klubem olympioniků.

Sportovních her se zúčastnilo celkem 100 dětí z 9 školek – MŠ U Vysočanského 
pivovaru, MŠ Kovářská, MŠ Pod Krocínkou, MŠ U Nové školy, MŠ a ZŠ Na Ba-
labence, MŠ Veltruská, MŠ Litvínovská, MŠ 
Novoborská a MŠ Kytlická. Každou školku re-
prezentovalo 10 dětí (5 kluků a 5 holčiček). 
Nezúčastnila se pouze MŠ Šluknovská, proto 
MŠ U Vysočanského pivovaru zastoupila dvě 
družstva.

K tradičním hostům dětské olympiády patřili 
skuteční olympijští medailisté: Josef Augusta 
– bývalý hokejista a trenér Českého národ-
ního hokejového týmu, Jiří Holeček – bývalý 
hokejový brankář, Jan Havel – bývalý hoke-
jista a trenér, Karel Engel – bývalý zápasník 
ve volném stylu, a Pavel Mikeš - bývalý há-
zenkář. Za MČ Praha 9 přijal pozvání starosta 
Jan Jarolím a místostarosta Adam Vážanský. Sportovní hry zpestřilo vystoupení 
mažoretek z MŠ a ZŠ Na Balabence, kouzelník a také nečekaný příchod Bobka, 
maskota z letošního mistrovství světa v ledním hokeji, kterého děti radostí málem 
umačkaly. A kdo vyhrál zlaté medaile? Všechny děti! 

Výsledky sportovního snažení: 1. MŠ U Vysočanského pivovaru, 2. MŠ Veltruská, 
Litvínovská, Pod Krocínkou, 3. MŠ Kovářská

Přehled soukromých předškolních zařízení pro děti v MČ Praha 9
Tato zařízení městská část nezřizuje ani pod ni nespadají. Garantem kvality je 

vždy pouze a výlučně konkrétní zařízení.
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Představujeme tři z uvedeného seznamu, které jsou vybrány namátkou a nelze 
je tedy považovat za reprezentativní výběr.

Integrační školička Smíšek - občanské sdružení
Pešlova 359/18, Praha 9 
Sídlo školky: Na Harfě 4, Praha 9 (kapacita 10 dětí)
Sdružení zahájilo činnost v roce 2010.
Kdo jsme: 
Jsme nezisková organizace, která pomáhá dětem v propojením jejich sociálních, 

vzdělávacích a volnočasových aktivit. Podporujeme integraci dětí ze sociálně zne-
výhodněného prostředí.

Co je naším cílem:
Všem dětem ve Smíšku chceme individuálním přístupem garantovat zařazení  

do běžného vzdělávacího procesu nebo zařazení do speciální školy odpovídající 
jeho individuálním potřebám.

Charakteristika vzdělávacího programu:
Posláním naší školy je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychic-

ké a sociální samostatnosti, naučit ho základním schopnostem a dovednostem pro 
další život.

Děti v dnešní době vyrůstají na pokraji reality a fixe, obklopeni rychlým technic-
kým rozvojem, sociálními změnami, ovlivněni politickým i společenskými směry  
a názory. 

Proto je třeba aby z nich vyrostly lidé,kteří se nebojí řešit problémy a i přes 
možné překážky našly své místo v životě. Snažíme se, aby naše vzdělávání bylo  
na zásadách a respektu:

- Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce
- Vzájemné úcty, respektu a snášenlivosti
- Osvojování si základních pravidel chování
- Zdokonalování procesu vzdělávání
- Vytváření o ptimálních podmínek pro učení (,,UČÍME SE UČIT“)
- Snažit se hledat řešení pro rodiče i děti, které by na ně mělo pozitivní vliv, jak 

v oblasti rodinné, psychické tak sociální. Chceme plnit cíle předškolního vzdělání 
obsažené ve školském zákoně:

1. Podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku.
2. Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji.
3. Rozvíjet u dítěte jeho schopnost učení. 
4. Vážit si a vnímat lidi a jejich hodnoty, které vytvářejí.
5. Napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnost vývoje dětí před vstupem do základní 

školy.

Aby pedagog mohl úspěšně naplnit cíle předškolního vzdělávání, nemůže v praxi 
opomíjet tyto skutečnosti: Nejdůležitějším činitelem vzdělávání jsou děti, jejich 
individuální potřeby a prožitky.

Školka má otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin pro děti od 3 do 6 let.

Mimo běžné aktivity pro děti nabízí služby logopeda, atomatologa, očního lékaře, 
dětského lékaře a psychologa.

Školkovné:
5 dní v týdnu 3 000,- 55,-/den
4 dny v týdnu  2 500,- 55,-/den
3 dny v týdnu 2 000,- 55,-/den
2 dny v týdnu  1 500,-  55,-/den
1 den v týdnu  1 000,- 55,-/den

Veškeré aktivity školky jsou zahrnuty ve stanoveném školném, včetně diva-
del, výletů, návštěv odborných lékařů. Nabízí možnost individuálních slev pro 
pěstouny a rodiče samoživitele. Rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí 
mají školné zdarma při splnění podmínek projektu Integrační školičky Smíšek.  
(Zpracováno podle internetových stránek http://smisek3.wixsite.com)
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Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. 
Nademlejnská 1096/9 Praha 9 - Hloubětín

Kdo jsme:
Jsme akreditovaná Mateřská škola, pracujeme dle schváleného vzdělavacího pro-

gramu pro předškolní vzdělávání pod MŠMT. Naše školička se nachází v Hloubětíně, 
ve velmi dobré dostupnosti MHD i vaším autem a zároveň nedaleko krásné přírody 
vhodné k procházkám a mnoha zábavným dobrodružstvím. Je zde cyklostezka, 
rybník, park i les. Vše v těsné blízkosti školičky. Máme nově vybudované prostory, 
plně přizpůsobené pro vzdělávání dětí od 2 let do 7 let věku. Vše na ploše o roz-
loze 800 m2 + 250 m2 přilehlá zahrada, máme též krytou terasu díky ní nám ani 
déšť k pobytu na vzduchu nezabrání. Naše školička má 3 třídy, děti jsou rozděleny  
do tříd dle věku a každá třída má své sociální zázemí. Naším cílem je správný roz-
voj dítěte po fyzické, psychické, emociální a sociální stránce. Dbáme na to, aby se 
dítě v námi pečlivě připraveném konceptu cítilo jako v přirozeném prostředí a proto 
plynule navazujeme na rozvoj výchovy z rodiny. Samozřejmostí je úzká spoluprá-
ce při výchově dítěte s rodiči. Výuka je obsahově směřována na první poznávání  
v širším kontextu podle osnov rámcového výukového programu. Děti též nenásil-
ně vedeme ke správným hygienickým návykům, aby se pro naše nejmenší staly 
přirozeností. Nabízíme bohatý výběr zájmových aktivit: hudební kroužek, anglič-
tina, tanečky, na jaře a v létě jízdu na ponících, v zimních měsících pak návštěvy 
solné jeskyně.  Samozřejmostí je předškolní výchova, která probíhá každý den. 

Jako něco navíc je každé 3 měsíce 
pro děti připraven program „zdravé 
zoubky“, kde se hravou formou na-
učí, jak správně o ně pečovat.

Výuka v naší školičce je pod do-
hledem pracovníků s pedagogoic-
kých vzděláním a s dlouholetou pra-
xí s dětmi již od 18 měsíců. Existují 
základní psychické potřeby, které 
musí být uspokojovány, aby se dítě 
mohlo vyvíjet v osobnost zdravou, 
společnosti k užitku a ke svému 
uspokojení. A právě hračka pomáhá 
některé z těchto psychických potřeb 

naplňovat. Hračka má smysl podnětový, vývojový. S hračkou se může něco no-
vého naučit, proto by měla dítěti přinášet radost, neměla by být jednostranná,  
v neposlední řadě by měla splňovat nároky na estetičnost - výchova ke vkusu. 
Uvědomujeme si, že hračka slouží k tomu, aby pomáhala dítěti rozvíjet jeho fanta-
zii a evokovala ho k dalším činnostem a to je pro nás prioritou při výběru hraček.

Režim dne:
    07:00 - 09:00 – Scházení dětí (volná hra, řízené činnosti)
    09:00 - 09:05 – Ranní kruh 
    09:05 - 09:25 - Ranní cvičení, osobní hygiena před přesnídávkou
    09:25 - 09:40 – Přesnídávka na třídách
    09:40 - 10:00 – Výchovně vzdělávací činnost, téma týdne aj.
    10:00 - 12:00 – Pobyt venku a hry na zahradě
    12:00 - 12:10 – Osobní hygiena
    12:10 - 12:40 – Oběd
    12:40 - 14:30 – Odpolední odpočinek, relaxace na lehátku
    14:30 - 15:00 – Hygiena a odpolední svačinka na třídách
    15:00 - 17:00 – Odpolední program spojený s aktivitami
    17:00 - 18:00 – Volné hry, popř. večerní svačinka a odchod domů
Třídy:
Slůňata, Lvíčci, Pandy
Naše školička má dostatečně veliké prostory uzpůsobené pro pobyt dětí. Prostor-

né třídy slouží ke hraní, odpočinku i jako místo pro cvičení. Ke každé třídě, která 

Sociální zařízení ve školce
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má rozlohu 80 m2 náleží sociální zařízení od-
povídající hygienickým a bezpečnostním po-
žadavkům a počtu dětí. Maximální kapacita 
školky je 42 dětí. O děti ve třídě Slůňat se 
postará paní učitelka a asistentka pedagoga, 
aby našim nejmenším mohla být věnována 
individuální péče. Ale z vlastních zkušeností 
víme, že pro starší děti je naopak velmi dů-
ležitý větší kolektiv kamarádů. Děti ve třídě 
„Pandy“ a „Lvíčků“ se ,kromě jiného, naučí 
společně naslouchat jeden druhému a také 
udržovat pozornost ve větším kolektivu, čímž 
budou mnohem lépe připravené nejen pro 
vstup na základní školu.

Školkovné:
Celodenní docházka 5 dní v týdnu včetně stravy a výuky anglického jazyka září - 

červen pro děti od 3 let.       1 dítě   9 500 Kč
Celodenní docházka 5 dní v týdnu včetně stravy pro dvouleté děti 

          1 dítě   9 000 Kč
Polodenní docházka 5 dní v týdnu včetně stravy a výuky anglického jazyka září 

- červen pro děti od 3 let       1 dítě   6 000 Kč
Polodenní docházka 5 dní v týdnu včetně stravy pro dvouleté děti 

          1 dítě   5 500 Kč
Individuální docházka celodenní - méně jak 1-4 dny v týdnu/den včetně stravy  

         1 dítě      600 Kč
Individuální docházka polodenní - méně jak 1-4 dny v týdnu/den včetně stravy  

         1 dítě      550 Kč
Noční hlídání/noc od 20:00 hod.     1 dítě      700 Kč

Školné zahrnuje:
    Výuka dle Rámcového programu pro PV
    Výuka anglického jazyky pro děti starší 3 let
    Hudební kroužek
    Výtvarný kroužek
    sportovní kroužek
    kroužek tanečky pro nejmenší
    kroužek „Předškoláček“
    Projekt „Zdravé zoubky“
    Projekt „Malý zahradníček“
    Popříp. večerní svačina

Školkovné nezahrnuje:
    Dopravu na výlety, přispívá se 100 Kč
    Vstupy
    Divadlo ve školce (cca 40 Kč)

Maxíkova jazyková školka a jesle
Politických vězňů 912/10
Praha 1 – Nové Město
Pobočka: Rubeška 403/9, Praha 9-Vysočany

Maxíkova jazyková školka a jesle Rubeška jsou moderním typem předškol-
ního zařízení pro děti ve věku od 12 měsíců do 7 let. Jsme česko-anglicko-ruská 
školka a jesle kladoucí důraz na jazykové znalosti, sportovně-pohybové a umělec-
ké aktivity. Školka a jesle se nacházejí v těsné blízkosti oblíbeného parku Podvinní 
s dostatkem zelených ploch a dětských hřišť. Zařízení disponuje výbornou doprav-
ní dostupností a operativním parkingem pro rodiče.

Filosofie zařízení „chytrá školka“ a „chytré jesle „s rodinným a přátelským pro-
středím s jedinečným individuálním proklientským přístupem.

Třída Slůňátek
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Poskytujeme předškolní péči dětem ve věku od 1 roku do 7 let věku. Školka je  
v provozu každý pracovní den od 8,00 do 18,00 hod. Naší prioritou je kvalifikovaný 
personál a pestrá zdravá strava. Rubeška je moderní adresou s výbornou dopravní 
dostupností a zeleným okolím, včetně dětských hřišť, pro rodiče je i bezproblémo-
vé parkování. Výuka jazyka? To je jasné, jsme jazyková školka s výukou angličtiny, 
ruštiny 3x týdně s rodilými mluvčími a navíc personál skvěle hovoří anglicky.

Proč právě Maxíkova jazyková školka?
    Přijímáme děti již od 12 měsíců.
    Plně kvalifikovaný personál, vč. rodilých mluvčí a zdravotních sester.
    Výuka formou hry probíhá v anglickém, českém či německém jazyce.
    BIO strava.
    Až 7 uměleckých a sportovně-pohybových aktivit týdně.
    Unikátní aktivita MaxClever© (rozvíjející intelektové schopnosti dětí).
    MaxSmart© (intenzivní přípravka na vstup do ZŠ).
    Max-i-Care© (online přenos z budovy školky).
    Možnost konzultací s našimi specialisty (pediatr, dětský psycholog, logoped, 

stomatolog, výživový poradce).
    Otevírací doba nonstop (24/7/365).
    Max Family Care Centre© (možnost umístění i starších dětí).
    Odpolední družina (pro děti do 2. třídy ZŠ).
    Rozvoz dětí.
    Návaznost ZŠ ve 2 jazykových mutacích.
    Možnost daňového odpočtu.
Maxíkova školka je systémem předškolního i mimoškolního vzdělávání soustře-

dícím se na rozvoj potenciálu dětí ve věku od 12 měsíců do 10 let. Díky individu-
álnímu přístupu k dětem máme možnost se jim lépe věnovat a rozvíjet tak jejich 
talent a nadání. Výuka v našich stávajících provozovnách probíhá za účasti kvalifi-
kovaných pedagogů, vč. rodilých mluvčí a zdravotních sester. 

Složení tématických okruhů, uměleckých a pohybových aktivit koresponduje  
s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem LEARN©. Součástí tohoto pro-
gramu je i speciální aktivita Maxíkovy školky MaxClever©. Tato aktivita využívá 
soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelekto-
vých schopností u dětí v předškolním věku. Tento v ČR ojedinělý program vznikl 
na základě intenzivní spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s. 
(vedoucí subjekty v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v ČR sdružující osoby 
s nadprůměrnou inteligencí).

Školkovné:

Cenový program zahrnuje:
Kompletní pitný a stravovací režim
Školkové aktivity (jazyková výuka, výlety, divadla apod.) - uvedené aktivity jsou 

poskytovány s přihlednutím k věku dítěte, počtu dětí a ročnímu období
Max 4+ - věrnostní program pro klienty s nepřetržtou min. dvouletnou docház-

kou (24 měs) a starší 4 let

Ostatní:
   Sleva 10 %: (i) na sourozence, (ii) na každé z dvojčat.
Školkové akce (lyžařský kurz, školka v přírodě) v ceně školného nejsou zahrnuty.
Slevy a speciální nabídky (kromě množstevní a slevy na sourozence) nelze na-

vzájem kombinovat (vyjma slev při platbě Příspěvku v hotovosti).
Doba, po kterou je budova školky uzavřena (viz Kalendář aktivit - např. vánoční 

svátky), není předmětem kompenzace.
Docházka min. 3 dny v týdnu (1x - 2x týdně k dispozici dětem do 3 let max.  

po dobu 2 měsíců)
(Zpracováno podle internetových stránek http://www.jazykova-skolka.cz/)
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Základní školy

Litvínovská 600 opět boduje v Dopravní soutěži i na kraji
Letošní obvodní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů doprovázelo deštivé po-

časí, ale i přes tuto nepřízeň byla soutěž ve spolupráci s městskou policií – útvarem 
prevence a BESIPem opět výborně připravená. 

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: poskytnutí první pomoci, jízda zručnosti přes 
překážky, jízda po dopravním hřišti podle pravidel na pozemních komunikacích, 
test z pravidel jízdy na pozemních komunikacích.

Obě družstva ZŠ Litvínovské 600 obsadila první místo. Ve družstvech bojova-
li: mladší kategorie – T. Kalčev, 
K. Zsiray, E. Švábová, V. Laitlová, 
starší kategorie – H. Sklenář, E. 
Zirkler, B. Hornofová, B. Procház-
ková. Naši žáci si odnesli i oce- 
nění pro jednotlivce: nejlepší cyk-
lista chlapec a dívka za mladší ka- 
tegorii: Tadeáš Kalčev 5.A a Ema 
Švábová 4.B. 

Nejlepší cyklista chlapec a dívka  
za starší kategorii Honza Sklenář 9.B  
a Bára Hornofová 7.B. Obě družstva 
postoupila za Prahu 9 do krajského 
kola, které se konalo v Horních Mě-
cholupech. Tady žáci museli splnit 

ještě disciplínu Mapy, kdy musí nakreslit do mapy nejbezpečnější a nejkratší cestu 
z bodu A do budu B nebo i C a jízdu zručnosti jezdili se zátěží na zádech 2 nebo  
3 kg.

Naše děti se jako jednotlivci umístily na předních příčkách. Mladší kategorie:  
1. místo Tadeáš Kalčev, 2. místo Verča Laitlová, 3. místo Ema Švábová. Starší 
kategorie: 1. místo Bára Hornofová, 2. místo Honza Sklenář, 3. místo Erik Zirkler.  
V krajském kole obsadilo mladší družstvo krásné 2. místo. Družstvu starších patří 
1. místo a bude reprezentovat kraj Praha na celorepublikovém finále v Chomutově 
a Kadani. Držíme palce. 

(Hana Štěpánková, ZŠ Litvínovská 600)

Úspěchy žáků z Novoborské 371 v matematice
Každý rok se žáci naší školy aktivně zapojují do všech matematických soutěží. 

Každý rok dosahují výrazných úspěchů. Letos dosáhli na stupně nejvyšší. 

Seminář TAKTIK
V semináři TAKTIK si porovnávají své 

vědomosti z matematiky žáci českých  
a slovenských škol. Soutěž je připravena 
pro žáky 2. až 9. ročníku ZŠ. Je to sou-
těž, v níž žáci dostanou vytištěná ma-
tematická zadání, jež potom řeší doma. 
Soutěž se řeší během celého školního 
roku. Během roku dostanou žáci čtyři 
série zadání. V každém zadání jsou čtyři 
grafické úlohy (sudoku, mosty IQ test  
a magický čtverec) a čtyři originální 
slovní úlohy - celkem osm úloh v jedné 
sérii zaměřených na logiku a rozvoj ma-
tematického myšlení. Soutěž mohou ře-
šit jednotlivci, dvojice nebo trojice žáků. 
Kromě nich mezi sebou soutěží rovněž 

Účastníci Dopravní soutěže mladých cyklistů

Matematici z Novoborské
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školy, jež jsou hodnoceny v kategoriích nejúspěšnější škola a škola s největším 
počtem zapojených týmů. 

Pod vedením Mgr. Kateřiny Žákové se dětem z 2.-8. tříd podařilo zvítězit v kon-
kurenci 308 škol z České republiky a Slovenské republiky bez ztráty jediného 
bodu v soutěži SEMINÁŘ TAKTIK. Pohár jim byl slavnostně předán spolu s diplomy  
a věcnými cenami 24. června 2015.

Mezinárodní matematická soutěž PANGEA
V dávných dobách prvohor a dru-

hohor, tedy přibližně před 300 milio-
ny let, nebyly jednotllivé kontinenty 
na naší planetě ještě rozdělené, ale 
existovaly jako jeden celek nazývaný 
Pangea. Ten se asi před 250 milony 
let začal postupně rozdělovat a tvo-
řit kontinenty až do podoby, v jaké je 
známe dnes.

Matematická soutěž Pangea se tím-
to historickým vývojem naší planety 
nechala inspirovat a stanovila na jeho 
základě svůj cíl – znovusjednocení 
kontinentů. Jedná se o sjednocení  
a propojení milovníků matematiky, 
kteří v ní našli nejen užitek, ale pře-
devším potěšení ze zkoumání a ře-
šení různých matematických problé-
mů. Pangea si dává za úkol propojit 
a porovnat znalosti žáků a studentů 
v různých zemích celého světa. Sídlo 
společnosti je v sousedním Německu, 
kde vznikla již v roce 2007. Do roku 
2015 došlo ke “sjednocení” více než 
490 000 účastníků.

Finálové kolo soutěže Pangea pro-
běhlo pro celou republiku na Právnické fakultě UK Praha. Účastníci soutěže Pangea 
ze ZŠ Novoborská 371 Marek Zeman z 5. B skončil na 10. místě ve své kategorii  
a Tadeáš Janoušek ze 6. A na 45. místě.

V mezinárodní matematické soutěži SPEEDMATH pět dětí v různých kategoriích 
obsadilo 1. až 5. místo.

V Matematické olympiádě se Vojta Středa ze 6. B umístil na prvním až šestém 
místě spolu s gymnazisty, další žák ze ZŠ byl až na 31. místě. 

Všem gratulujeme!  
(podklad Jana Chalupová)

ZŠ Litvínovská 600 získala 200 000 Kč od Nadace ČEZ
Chlubivost sice nepatří mezi kladné vlastnosti, nicméně pokud jde o úspěchy na-

šich žáků, chlubíme se rádi. Jak se nám podařilo získat dotaci?
Odpověď je jednoduchá. Díky aktivitě našich žáků 4.–9. ročníků. Někteří z nich se 

zapojili do fyzikální soutěže „Vím proč“, pořádané firmou ČEZ, o dotaci na vybavení 
tzv. Oranžové učebny. Úkolem soutěže bylo vytvoření názorného výukového videa 
z učiva fyziky pro základní školy. 

Celkem naši žáci vytvořili deset videí, která zaslali do soutěže. První místo  
v kategorii základních škol získal žák našeho čtvrtého ročníku David Králík se svým 
videem Kreslení elektrickým proudem. Druhou cenou cenu v podobě pěkného hla-
volamu získal Vojtěch Probošt. 

David, jakožto absolutní vítěz soutěže, získal tablet a pro školu hlavní cenu - fi-
nanční dotaci na vybavení odborné učebny školy ve výši 200 000 Kč.

Již se všichni těšíme, jakými zajímavými pomůckami budou obohaceny hodiny 
fyziky v letošním školním roce. Z úspěchů našich žáků máme velkou radost a záro-
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veň nám dokazují, že to s dnešní školou povinnou generací vůbec není tak špatné, 
jak se v dnešních médiích rádo zdůrazňuje. 

(Gabriela Janů - upraveno)

Soukromé základní školy v MČ Praha 9

Soukromá ZŠ UNIVERZUM s.r.o., 
Českolipská 373, Praha 9
Roční školné: 35 000 Kč

Charakteristika základní školy Univerzum
Základní škola zabezpečuje komplexní základní vzdělání se zvýšeným zřetelem 

na individuální zvláštnosti dětí a výuku v přátelské atmosféře. Usilujeme o dosaže-
ní nejlepších studijních výsledků, které odpovídají schopnostem dětí.

Zpracovali jsme vlastní jazykovou koncepci orientující nadané žáky na intenziv-
ní výuku anglického jazyka s cílem slo-
žení mezinárodně uznávaných zkoušek  
ve formě certifikátu vydávaného syndi-
kátem Cambridge ESOL.

Zkoušky v ČR organizuje jazykvá ško- 
la British Council, která je součástí britské 
univerzity Cambridge. Ve 3. - 9. roční- 
ku mohou naši žáci složit tyto zkouš-
ky YOUNG LEARNERS-STARTERS, MO-
VERS, KET, PET a FCE.

Tato vzdělávací koncepce do značné 
míry zohledňuje individuální schopnos-
ti žáků a počítá s individuální jazykovou 
přípravou nadaných dětí.

Snahou školy je provokovat ve všech 
žácích tvořivé osvojování si vědomostí  
a praktických dovedností, vést je k pozi-
tivnímu sebepojetí.

K naplnění vzdělávací koncepce využívá-
me zejména:

Test školní zralosti: Před přijetím do 1. tří- 
dy budoucí prvňáčkové absolvují test škol-
ní zralosti. Součástí přijetí každého nové-
ho žáka do ostatních ročníků je orientační 
psychologické posouzení žákových schop-
ností a studijních předpokladů. S rodiči 

otevřeně probereme vše, co se týká dítěte. Seznámíme rodiče s naší koncepcí  
a oboustranně zvážíme, zda jsme schopni seriozně naplnit rodičovská očekávání, 
zda rodiče naši koncepci akceptují.

    Sníženého počtu žáků ve třídě (18 dětí). Nízký počet žáků ve třídě umožňuje 
učiteli individuální přístup ke každému žáku a zvolení optimálních metod výuky.

    Dělení tříd na skupiny ve všech hodinách anglického jazyka a v některých ho-
dinách českého jazyka a matematiky.

   Sledování žáků školním psychologem vedoucí k:
•  doporučení výchovně vzdělávacích metod ve vztahu k individualitě dítěte se 
snahou o dosažení nejlepších výsledků odpovídajících žákovu intelektu a vlohám
•  vytipování vhodných profesí a doporučení typu dalšího vzdělávání (profesio-
nální orientace) 

    Aktivní spolupráce pedagogických pracovníků, psychologa a rodičů při výchově 
a vzdělávání dětí s cílem zajistit individuální přístup ke každému dítěti.

První den ve škole

Ze studijního pobytu žáků ve Skotsku
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    Individualizace vyučování na I. a II. stupni:
•  individuální práce s dítětem talentovaným, případně zaostávajícím (třídní uči-
tel, vyučující daného předmětu, psycholog)
•  pro jazykově nadané děti intenzivní výuka anglického jazyka po po celou 
dobu školní docházky
•   základní a rozšířené učební plány 
    Uplatňování nejnovějších poznatků z oboru pedagogiky a psychologie ve školní 

práci.Nabídka individuálních nápravných programů pro děti zdravotně oslabené, 
pro děti s poruchami učení.

    Vstřícná, konstruktivní, otevřená diskuse s žáky a rodiči.

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových aktivit na škole:
konverzace v anglickém jazyce (příprava na ústní část jazykových zkoušek  

- od 5. třídy s rodilým mluvčím)
English Box - hravé odpoledne s rodilým mluvčím a paní učitelkou aj (1. - 4. třída)
Cooking Club - kroužek vaření s aj (od 4. třídy)
Green Team - přírodovědný kroužek s rodilým mluvčím (od 5. třídy)
individuální hra na hudební nástroj (flétna, klavír, kytara)
výtvarný kroužek
keramika
mozkolam
stolní tenis
sportovní hry
logopedická péče
nápravy specifických poruch učení
příprava na vyučování (český jazyk, matematika)
příprava k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky

Filozofie školy:
Vytváření bezstresového, tvůrčího, podnětného, kamarádského prostředí, budo-

vání pozitivního vztahu ke škole, ke vzdělávání.
(zpracováno podle internetových stránek školy)

Základní škola Spektrum, s.r.o. 
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek
•  Základní škola Spektrum, s.r.o. je soukromá škola, která poskytuje základní 
vzdělávání žákům 1. stupně s rozšiřující výukou angličtiny(1. – 5. třídy : maximál-
ně 140 žáků). Svoji činnost zahájila 1.9. 2009. Ve škole je po jedné třídě od první-

ho  do  pátého  ročníku.  Každá  je  
naplňována  zpravidla  do  počtu   
20  žáků.
• Všech šest kmenových uče-
ben je vybaveno interaktivními 
dataprojektory nebo Smart tabu-
lemi, které umožňují interaktivní 
výuku, ke které využíváme elek-
tronické učebnice nakladatelství 
Fraus a Pearson.
• Škola disponuje gymnastic-
kým sálem, počítačovou učebnou 
a ateliérem. Využívá školní zahra-
du k odpočinkové činnosti žáků, 
jejich hrám i učení.
• V první třídě pracujeme gene-

tickou metodou výuky prvopočátečního čtení a psaní, která motivuje žáky k práci 
a eliminuje výskyt specifických poruch učení. V matematice vyučujeme metodou 
prof. Hejného, která dává žákům možnost vlastního objevování, rozvíjí jejich lo-
gické myšlení a dává mnoho podnětů ke spolupráci i vzájemnému učení.

První den ve škole
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• Od 1. ročníku mají žáci výuku angličtiny a k tomu dvě odpolední dělené ho-
diny konverzace s rodilými mluvčími týdně. Škola jako certifikované středisko 
Camebridge organizuje ve spolupráci se svým oficiálním partnerem British Coun-
cil ESOL zkoušky z angličtiny. Je zapojena do Projektu British Council „Advant-
age“.V rámci projektu Pen friends spolupracuje se zahraničními školami.

• Nízký počet žáků ve třídě 
umožňuje individuální přístup uči-
telů, podporu žákům se specifický-
mi poruchami učení i žákům nada-
ným.
• Škola má svého školního psy-
chologa, který spolupracuje se 
žáky, rodiči a pedagogickými pra-
covníky školy.
• Jsme certifikovanou školou 
„Rodiče vítáni“ – rodiče mají mož-
nost účastnit se výuky, pořádáme 
společné akce i školení. Ve škole 
realizujeme demokratickou, re-
spektující výchovu.

• Pro naše žáky organizujeme školy v přírodě, besedy, exkurze, návštěvy di-
vadel a výstav. Mezi tradiční akce školy patří Vánoční trhy, Vítání jara, Školní 
akademii, Pasování na školáky.
• Pro žáky 5. ročníku organizujeme zdarma intenzivní přípravu na přijímací ří-
zení na osmiletá gymnázia. 
• Spolupracujeme se školským poradenským zařízením, gymnáziem Arcus, Troj-
ským gymnáziem, nakladatelstvím Fraus a Pearson, Centrem nadání, organizací 
Věda nás baví, British Council, Dětským Centrem Fialka, Florbalovým klubem 
Bohemians, Golf Garden.
• Účastníme se soutěží, celostátních testování žáků v rámci společností Scio, 
Kalibro a aktuálních projektů. Jsme držitelem certifikátu společnosti Scio „Peču-
jeme o vzdělávání“ za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání.

Tradiční akce a projekty školy
Hrajeme si na školu a Pasování na školáka
Projekt „Hrajeme si na školu“ je určen dětem, které by měly jít v dubnu k zápi-

su do první třídy základní školy. Jeho cílem je usnadnit dětem příchod do nového 
prostředí a k novým lidem. Proto se chceme již v předstihu s dětmi setkat v odpo-
ledních hodinách a pomocí jednoduchých her, cvičení, malování, zpívání a hraní si 
na školu je seznámit s novým prostředím, novými kamarády i novými učitelkami. 
Před zápisem tak děti získají nové poznatky a zkušenosti a jistě se zbaví trémy  
a strachu z nového prostředí. Po zápisu se s našimi budoucími žáky chceme ještě 
sejít na zahradní slavnosti, kde budou všichni přijatí pasováni na školáka.

Městská policie
V 1. - 5. ročníku budou probíhat besedy s městskou policií na téma prevence 

sociálně patologických jevů, pravidla chování chodce a cyklisty jako účastníků sil-
ničního provozu a chování při kontaktu se psy nebo jinými zvířaty, péče o domácí 
mazlíčky. Návštěva dopravního hřiště a muzea MP. Žáci 4. ročníku mohou po teo-
retické přípravě, následných testech a jízdách na dopravním hřišti získat „průkaz 
cyklisty“.

Školy v přírodě
Naše škola pořádá pravidelně jarní nebo zimní školy v přírodě. 

Den Země
Projekt se týká 22. dubna, který je vyhlášen Dnem Země, ale celý týden se zvý-

šenou měrou bude této problematice věnovat pozornost. Je určen žákům 1. - 5. 
ročníku. V rámci výuky se k tomuto tématu vyjádří jak učitelé, tak i žáci (referáty, 
aktuality, besedy, nástěnky, výstavky). V rámci školní družiny se žáci zapojí do 
jarních prací na zahradě. V průběhu vlastního dne žáci navštíví některé z nabíze-

Jedna z učeben
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ných akcí ekologických center, planetária, naučné stezky, případně zhlédnou filmy 
s ekologickým zaměřením.

Vánoční dílny a trhy
V předvánočním čase probíhají dopolední dílny dle výběru každého z žáků.  

Při nich zpívají koledy a diskutují o lidových zvycích u nás i ve světě. Připraví zboží 
na prodejní trhy, které probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách. Ve škole 
je zřízeno vánoční občerstvení s programem a soutěžemi.

Školní akademie
Projektu se účastní všechny třídy se svým programem pod vedením učitelů a vy-

chovatelů. Je to  předprázdninové setkání s rodiči i přáteli školy. Zároveň proběhne 
rozloučení s žáky 5. tříd před jejich odchodem na jiné školy.

Vítání jara
V rámci volitelných velikonočních dílen žáci během dopoledne připraví výzdobu  

a zboží na Velikonoční jarmark. Žáci se seznamují s lidovými tradicemi. Součástí je 
i stylové pohoštění v improvizované „hospůdce“.

Družina
• Hlavním cílem školní družiny je smysluplné trávení volného času dětí v době 
před a po vyučování. Školní družina je místem poznávání se a setkávání se  
v době mimo vyučování. Je také  mís-
tem pro volnočasové aktivity.
• Školní družina se otevírá žákům 
denně (pondělí – pátek) od 7:00 ho-
din. V 8:10 hodin si žáky přebírají  
z družiny paní učitelky a odvádějí je 
do třídy.
• Vychovatelky školní družiny zajišťu-
jía realizují s žáky cestu do nedaleké 
školní jídelny, kde pomáhají žákům 
(například s podnosy) a dbají na kul-
turu stolování.
• Odpolední činnost je vykonávána vy-
chovatelkami uvnitř objektu i na škol- 
ní zahradě. Vychovatelky během odpoledne také předávají žáky lektorům zájmo-
vých činností a zase si je od nich přebírají zpět.
• Vychovatelky se řídí ročním plánem školní družiny a vypracovávají měsíční 
plány práce pro jednotlivá oddělení.
• Školní družina je otevřena do 17:30 hodin každý pracovní den.
(zpracováno podle internetových stránek školy)

MÉTIS - základní škola
Pod Balkánem 599 
Praha 9 – Vysočany

Škola je od 1.9.2013 akreditovaná MŠMT a zapsaná do Rejstříku škol a školských 
zařízení.

Kdo jsme?
Soukromá devítiletá základní škola se školkou. Výuka angličtiny od 1. třídy, za-

měření na hudbu, sport, nadané a motivované děti.
U zrodu soukromé školy Métis stáli pedagogové, kteří značnou řádku let pracovali 

na státní základní škole rodinného typu, která integrovala poměrně velký počet 
dětí se speciálními výukovými potřebami a v posledních třech letech se zaměřila  
i na integraci dětí nadaných a mimořádně nadaných. Vytvořili jsme program, jak 
je možno pracovat s těmito dětmi v rámci běžných tříd, a tento uvedli do praxe.

Protože jsou ředitelé většiny škol tlačeni do zvyšování počtu žáků a integrova-
ných dětí ve třídách, rozhodli jsme se přeorientovat na školství soukromé. To nám 
umožňuje nabídnout kvalitnější podmínky pro rodiče a jejich děti - především nižší 
počet žáků ve třídách a individuální práci s nimi.

Školní zahrada
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Co Vám nabízíme?
• Školu rodinného typu pro šikovné a motivované děti s vítaným aktivním zapo-
jením rodičů
• Individuální přístup k žákům plynoucí z nižšího počtu dětí ve třídě, využíváme 
funkčních prvků moderních vyčovacích metod.
• Anglický jazyk od 1. třídy doplněný o spolupráci s rodilým mluvčím.
• Péče o talenty – zvláštní pozornost věnujeme dětem inteligentním. Víme, že 
právě nadaným dětem nejvíce vyhovuje individuální přístup.
• Hudba a sport - rozšířená výuka (disponibilní a zájmové hodiny) věnována 
rozvoji sportovních a hudebních dovedností dětí.

Cena školného na školní rok: 1.až 9. třída - 50 000,- Kč

Školné zahrnuje
Realizaci výchovně- vzdělávacího procesu, učebnice, pracovní sešity, základní 

výtvarné pomůcky, 1 zájmovou hodinu angličtiny s rodilým mluvčím, 2 zájmové 
hodiny sportu, 2 zájmové hodiny estetiky, pobyt ve školní družině, školní akce 
(divadlo, sportovní trénik, koncert, vý-
tvarné tvoření atd.) ročně až do částky 
2000,- Kč/dítě.

Mimoškolní kurzy či samostatné akce 
se hradí samostatně (např. pobyt na ško- 
le v přírodě, sportovní soustředění, pla-
vání, příměstský tábor atp.). Rodina 
žáka je minimálně zatížena vedlejšími 
náklady.

Školné nezahrnuje náklady na stravo-
vání.

Sleva ze školného
Métis – základní škola na základě směr-

nice ředitelky školy poskytuje rodičům 
slevu ze školného, pokud v Métis - zá-
kladní škola studuje více než jedno dítě  
z rodiny. Slevu lze kombinovat i se sou-
rozenci studujícími ve školce Métis – základní škola s.r.o. Sleva činí 20% ze škol-
ného pro každého mladšího sourozence.

Sleva je uplatnitelná na příslušný školní rok, kdy ve škole/školce studuje více než 
jedno dítě z rodiny a rodič řádně dle smlouvy platí školné v plné výši.

Střední školy

Gymnázium Jaroslav Seiferta o.p.s.
Vysočanské náměstí 500
Praha 9 

Na Vysočanském náměstí v Praze 9 najdete osmileté Gymnázium J. Seiferta o. p. 
s. Založeno bylo roku 1991. Je fakultní školou při Pedagogické fakultě UK a posky-
tuje úplné střední vzdělání s maturitou.

Škola sídlí v budově z třicátých let dvacátého století, kterou má pronajatu od MČ 
Praha 9.

Škola má zahradu, víceúčelové hřiště s umělým vodopropustným povrchem, tě-
locvičnu, posilovnu se sociálním zázemím a jídelnu s vlastní kuchyní. Ve školní 
jídelně, která je pověstná vynikajícími domácími jídly, se stravují prakticky všichni 
žáci gymnázia. Bývalý byt školníka byl rekolaudován a je využíván jako školní klub.

Školní  budova  má  10  velkých  učeben  a  čtyři  kabinety;  jedna  další  učebna  
je  používána  jako počítačová laboratoř. Čtyři menší učebny se používají jako semi- 
nární místnosti a pro výuku cizích jazyků. 

Prvňáčci na exkurzi v botanické zahradě
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Škola má též chemickou laboratoř. 
Vybavení  školy  výpočetní  technikou  bylo  během  letních  prázdnin  2014  zásad- 

ním  způsobem modernizováno.  V  souvislosti  s rekonstrukcí  školní  počítačové  infra- 
struktury  škola  začala  nově používat doménu gymjs.cz. Škola nyní využívá Win- 
dows server, k dispozici je kancelářský 
balík MS Office 365. Původní linuxový 
server a doména gymjs.net dosud za-
jišťují některé služby, jako např. eviden-
ci docházky, evidenci strávníků a vy-
daných jídel včetně příslušných úhrad. 
Školní informační systém byl převeden 
na programovou platformu Bakaláři. 
Počet učeben vybavených multimedi-
ální technikou vzrostl, všechny učebny 
včetně seminárních jsou nyní vybaveny 
kompletní audiovizuální technikou a za-
temněním.

Jedna učebna je vybavena interaktivní 
tabulí. Tato technika je intenzívně vyu-
žívána při výuce.

Pro  žáky  je  k  dispozici  na  lokální  síť  
připojené  vyspělé  multifunkční  digitální  zařízení (kopírka/tiskárna/scanner),  podob- 
ná  dvě  ještě  výkonnější  zařízení  jsou  určena  vyučujícím  a  pro vedení  školy.  
V každém  z kabinetů  je  k dispozici  stolní  multifunkční  zařízení  OKI  (tiskár-
na, scanner). Škola má velmi rychlé připojení k internetu optickým kabelem (50 
Mbps). 

Gymnázium má 10 tříd a v letošním roce 237 žáků.

Vzpomínka absolventa Jana Denemarka:
Nulté hodiny byly utrpením, ale atmosféra školy je vyvažovala
Pro Gymnázium J. Seiferta je charakteristické, že špičkové vzdělání ve studijně 

náročném prostředí jde ruku v ruce s komorním, až rodinným duchem.  A podí-
váte-li se na seznam úspěšných absolventů, je zřejmé, že motto školy není jen 
planou frází. Zní: „Naše jedničkáře si vysoké školy vybírají. Naši dvojkaři si vybírají 
vysoké školy. Naši trojkaři jsou přijímáni na vysoké školy. Naši čtyřkaři se tu a tam 
nedostanou na vysoké školy.“

 „Abych řekl pravdu, když se ohlédnu zpět na svoje studium na Gymnáziu Jaro-
slava Seiferta, občas se mi dost zasteskne. Tahle škola má svoje vnitřní kouzlo, 
které pochopitelně objeví jen ten, kdo 
na škole studoval, nebo studuje. Vzhle-
dem k tomu, v jak malé budově škola 
sídlí a tudíž jak málo studentů na ní stu-
duje, je mnohem snazší poznat co nej-
více lidí. To se mi líbilo ze všeho nejvíc. 
Nechci soudit, ale na většině středních 
škol student pravděpodobně zná dobře 
jen svou třídu a pak možná tucet dal-
ších studentů. Na „Seifertovi“ jsem vždy 
dobře znal nejen svůj ročník, ale vždy  
i minimálně studenty pěti ročníků okolo 
toho mého.

K tomu, abyste se na škole cítili dobře, 
je samozřejmě potřeba i vytvoření ro-
dinné atmosféry, o které jsem psal výše. 
A zde musím vypíchnout fantastické profesory. Hlavně v pozdějších letech studia 
vám většina z nich dává najevo, že s vámi nejenom kopou v jednom mančaftu, ale 
že jste s nimi také na stejné úrovni a můžete se na ně kdykoliv obrátit, a to neje-
nom se studijním problémem. Já sám jsem byl humanitně zaměřený a musím říct, 
že na humanitní profesorskou větev budu pořád vzpomínat. Myslím, že v případě 

Den sovy - studijní akce

Vánoční koncert  
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mého ročníku všichni odvedli poctivou práci, která se ukázala nakonec u maturitní 
zkoušky, jíž jsme složili s grácií. 

Samozřejmě není všechno zlato, co se třpytí. Protože zrovna nejsem ranní ptáče, 
bojoval jsem poslední čtyři roky s nultými hodinami. Se začátkem školy v 7:35 
jsem si vážně nepotykal a cestu jsme si 
k sobě bohužel nenašli. Také jsem byl 
členem odbojové organizace za nepře-
zouvání se. Tato ilegální organizace měla 
po celých osm let, kdy jsem školu na-
vštěvoval, mnoho příznivců a díky dob-
rému vedení dokázala vydržet a přežít  
i krizové situace. Na závěr svého studia 
jsem si v této organizaci vysloužil post 
předsedy a úspěšně jsme odráželi ná-
jezdy vedení školy. Ale vážně: když se 
nad svým pobytem na „Seifertovi“ zpět-
ně zamyslím, mám jednoznačně klad-
né vzpomínky. Potkal jsem zde celou 
řadu velice zajímavých lidí, skutečných 
osobností, a to je asi to nejpozitivnější.  
I když jsem se spíše osm let soustředil 
na „nepřezouvací“ odboj, tak jsem se tam i něco naučil. A to přece na střední škole 
není úplně špatné.“

(zpracováno podle internetových stránek školy a časopisu „Devítka“)

Gymnázim Litoměřická - cyklus historických přednášek
Zahájíme s Gustávem Husákem
Rádi bychom sdělili, že nově započatý školní rok začínáme cyklem historických 

přednášek pro studenty i veřejnost. Konat se budou jednou měsíčně a studentům 
naší školy v nich budou prezentovat badatelé z akademických a odborných pra-
covišť aktuální poznatky historické vědy. Koncepce cyklu je zaměřena přednostně 
k dějinám 20. století, které chápeme v poznávání minulosti v mnoha ohledech 
v  jako klíčové. Záměrem je zejména zprostředkovat nad rámec běžné dějepisné 
výuky a maturitních seminářů rozšiřující povědomí o soudobých dějinách – tedy 
takových, které ovlivňují naši živou současnost a jsou s ní ve stálém kontaktu.  
Ve spojitosti s tím se však zároveň domníváme, že širší uchopení, aktualizace i jis- 
tá popularizace vybízejí i k takovému pojetí. Naše gymnázium je totiž nejen již 
po čtyři desetiletí tradiční a neodmyslitelnou součástí vzdělávací soustavy měst-
ské části Praha 9, ale bez nadsázky rovněž i života nemalého počtu jejích obyva-
tel. Úlohu veřejné vzdělávací instituce vnímáme v širším významu jako veřejnosti 
otevřené. Proto rádi přivítáme kromě našich studentů rovněž všechny zájemce  
o historii, absolventy nebo pamětníky, kteří by při té příležitosti rádi naši školu  
a na její půdě konaná odborná vystoupení navštívili.

Úvodním hostem bude ve středu 21. října od 15 hodin: PhDr. Zdeněk Doskočil, 
Ph.D. (Historický ústav AV ČR – Fakulta humanitních studií UK), téma: Anatomie 
jednoho mocenského zvratu. Hokejový týden a nástup Gustáva Husáka k moci  
v dubnu 1969.

Střední odborná škola stavební a zahradnická
Žáci z Jarova brázdí Evropu
Střední odborná škola stavební a zahradnická v Praze 9 na Jarově otevřela před 

několika lety zcela novou kapitolu ve své zahraniční politice a ta začíná nést své 
ovoce. 

Současná moderní evropská škola se bez dobrých a stabilních zahraničních kon-
taktů dnes již neobejde a toho jsou si na Jarově dobře vědomi. Proto tedy nelenili 

GJS už 7. rokem pořádá divadelní festival Pereme se 
s Thálií. Foto je ze hry Tenkrát, hrané v němčině.
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a již před několika lety zahájili sérii jednání s partnery v několika zemích EU. Škola 
zřídila pozici „koordinátora zahraničních aktivit“, které se ujal učitel cizích jazyků 
Mgr. Pavel Noha a cílená systematická práce má velké výsledky.

Evropská komise (u nás zastoupena národní agenturou DZS – Dům zahraniční 
spolupráce) i samotná ČR nabízí v tomto sektoru mnoho možností financování 
zahraničních aktivit škol, např. programy Komenius, Erasmus+ (dříve Leonardo 
da Vinci), strategická partnerství škol KA2, grantové projekty hl. m. Prahy a další. 
Škola si tedy vytyčila jasnou strategii a pustila se do práce, a to tak, aby s ohledem 
na všechny své obory navázala klíčové zahraniční kontakty.

Zahradníci

Zahradnické obory se tedy již několikrát vypravily do Holandska – světové květi-
nové velmoci, kde každoročně několik desítek budoucích floristů absolvuje pracov-
ní stáž u renomované firmy BOERMA Instituut - International Floral Design School, 
kde se učí různé druhy ručních vazeb, pracují v květinářstvích, zahradnictvích  
a sadech.

Truhláři, tesaři...

Žáci oborů truhlář, tesař a dřevostavby zase cestují až do vzdáleného severského 
Finska - do země proslulé skvělými dřevostavbami, aby se tam přiučili a zdokonalili 
v práci se dřevem v tamních truhlářských dílnách. Zde se partnerem školy stalo 
jedno z největších finských školských konsorcií AO Jyväskylä/Jämsä.

Stavebníci

Žáci stavebních profesí absolvovali předloni pracovní stáž v německém Pader-
bornu a ve školním roce 2015/16 zamíří velká skupina učňů stavebních oborů pro 
změnu až na úplný jih Evropy do Andalusie (Španělsko). Ve spolupráci se společ-
ností EUROPROYECTOS budou pracovat a pomáhat při rekonstrukci hotelu a revi-
talizaci dvou objektů v Granadě. Součástí skupiny bude i několik žáků se specific-
kými vzdělávacími potřebami, což jen svědčí o integraci přímo v praxi.

Kominíci 

Každoročně se pak vydává skupina žáků oboru kominík do hornofalckého měs-
tečka Mühlbach v jižním Německu, aby se zde přiučili svému „černému“ řemeslu  
u místního cechu kominíků – Innung Oberpfalz.

Spolupráce s Londýnem

Od r. 2011 udržuje škola navíc pravidelný kontakt s partnerskou školou Harrow 
High School v Londýně, kdy vždy jedenkrát ročně probíhají reciproční výměnné 
návštěvy žáků obou škol.

Sportovci

Do základního stavebního a zahradnického zaměření školy se před čtyřmi lety 
vklínil nový obor „management ve sportu“. Tento maturitní obor škola zavedla  
na základě smlouvy o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR (FAČR) a každoročně se 
do něho hlásí desítky ambiciózních mladých sportovců (nejenom fotbalistů) z celé 
republiky a ani na ně škola se zahraničními stážemi nezapomíná. V září 2015 vy-
cestuje v rámci projektu pod záštitou velvyslankyně města Hamburk v ČR Ursuly 
Schulzové skupina nejlepších fotbalistů do severoněmeckého Hamburku, aby zde 
strávili týden v partnerské škole Stadtteilschule Wilhelmsburg, absolvovali několik 
společných tréninků, sportovních aktivit, sehráli přátelský fotbalový zápas atd. 
Škola navíc vstoupila do jednání s německým bundesligovým klubem HSV s žádos-
tí, aby si naši žáci mohli zatrénovat se svými německými protějšky přímo na sta-
dionu HSV IMTECH Arena, kde probíhají mistrovské zápasy hvězdných fotbalových 
týmů celého světa. Německo coby úřadující mistr světa ve fotbale (MS Brazílie 
2014) je tak pro mladé fotbalisty z Jarova doslova ideální destinací.

Všechny zahraniční aktivity škola pořádá na základě finanční podpory z různých 
grantů, tzn., že žáci a především jejich rodiče platí pouhý symbolický zlomek sku-
tečných nákladů na pobyt. S
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Střední průmyslová škola na Proseku 
Novoborská 2, 190 00 Praha 9

Střední průmyslová škola na Proseku nabízí studium perspektivního oboru, který 
spojuje budování IT infrastruktury, navrhování a provoz datových center, progra-
mování, vytváření optických sítí, nebo správu systémů pro telekomunikace. 

To vše je navíc doplněné praktickými nácviky montáže síťových prvků, kabeláže, 
konfigurace switchů, routerů nebo Wi-Fi pointů. Pokud vás zajímá vše výše uve-
dené, je pro vás obor 26-45-M/01 IT infrastruktura a komunikační systémy jako 
stvořený.

Svářečka optických vláken nebo VoIP telefon

Škola za poslední rok vybudovala díky podpoře z Evropského sociálního fondu 
v rámci projektu OPPA moderní laboratoř komunikačních technologií, ve které se 
studenti učí sestavovat optické sítě pomocí svářečky a lamačky optických vláken, 
nebo konfigurují telefonní ústředny. Laboratoř je průběžně vybavována další tech-
nikou. V březnu byl do laboratoře pořízen optický spektrální analyzátor, který je je-

diným na střední škole v Čes-
ké republice. Během studia si 
žáci mohou poslechnout ne-
jen učitele školy, ale zejména 
experty z praxe, jež je zasvětí 
do problematiky.

Žáci, kteří složí po čtyřletém 
studiu maturitu, mají možnost 
dále pokračovat na technické 
fakulty nejen českých vyso-
kých škol. SPŠ na Proseku již 
nyní úzce spolupracuje s Ka-
tedrou telekomunikační tech-
niky ČVUT, která se soustředí 
na činnost v oblasti přenoso-

vých a datových systémů a sítí. Součástí studia jsou rovněž úzké vazby na firmy, 
které na českém trhu zajišťují síťová řešení pro vysokorychlostní přístup, datová 
centra, podnikové aplikace nebo např. servis zařízení pro optické sítě.

Do datového centra, na ČVUT? Kam dál po střední škole?

Podle prognózy serveru budoucnostprofesi.cz bude ve střednědobém časovém 
horizontu velká poptávka po minimálně středoškolsky vzdělaných pracovnících  
s elektrotechnickým vzděláním, kterého můžete dosáhnout i v oboru Telekomuni-
kace. Již dnes lze z pracovních inzerátů vyčíst velký zájem firem o tyto pracovníky. 
Z analýzy volných pracovních míst pro 
absolventy, kterou provedla personální 
agentura Grafton Recruitment, vyplývá, 
že tuzemský trh práce trpí chronickým 
nedostatkem kvalitních technicky vzdě-
laných absolventů. Pracovní příležitosti  
v technických profesích tvoří již nyní 
zhruba třetinu ze všech nově obsazova-
ných pozic. Nejenže technici jsou jed-
nodušeji zaměstnatelní, zároveň jejich 
nástupní platy převyšují o pětinu mzdy 
humanitně zaměřených kolegů a kolegyň. Zároveň je potřeba bořit představu  
o tom, že tato profese je určena pouze pro muže. Ženy představují nevyužitý po-
tenciál technických a ICT oborů. Navíc v nejbližších letech v České republice vznik-
nou nová datová centra, se kterými vznikne nepřímo několik tisíc vysoce kvalifiko-
vaných pracovních míst (projektování datových center, jejich rekonstrukce, údržba 
a dodávky speciálních technologií). Dnes je na tento byznys podle poradenské 
společnosti A. T. Kearney napojeno až 15 600 pracovních míst.

Jedna z počítačových učeben
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Kultura a volný čas
Dům dětí a mládeže Prosek
Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek 

Výběr z letošní nabídky akcí DDM

Tábory a kroužky Domu dětí a mládeže 
Příměstský tábor o jarních prázdninách:
Jarňáky se zimními a pálkovými sporty
2. 3. 2015 - 6. 3. 2015 (08:00-16:30)   
Věk: 8–12 let
Cena: 800 Kč
Co vás čeká: Nevíte co s volným časem o jarních prázd-

ninách. Což takhle jej strávit v kombinaci pálkových a zimních sportovních aktivit. 
Na táboře se naučíme hrát Stolní tenis, Badminton a Squash. Abychom však jen 
nepinkali do míčků, tak si zajdeme zabruslit a hlavně zkusíme poměrně netradiční 
sport Curling. Zcela určitě na táboře poznáš nové kamarády, zahraješ si známé  
i nové pohybové hry, a pokud nám počasí bude přát, určitě se najde čas na pořád-
né zimní radovánky, jako je stavění sněhuláka nebo bobování.

Nové kroužky na 2. pololetí:
Sporty hrající se přes síť
Zkus si volejbal, nohejbal nebo třeba Ringo. 
Pondělí 17:00 – 18:00. Věk: 8-12 let
Cena: 600 Kč/2. pol.

Lakros
Chcete si zkusit sport, jež vymysleli Indiáni? Tak si pojďte zahrát Lakros!
Pondělí  16:00–17:00. Věk: 7-12 let.
Cena: 500 Kč/2. pol.

Muzikálový tanec - Tanči jako filmová hvězda!
Čtvrtek 14:30–16:00. Věk: 7-12 let. 
Cena: 1000 Kč/2. pol.

Reportér, moderátor - Zkus si být novinářem, moderátorem nebo reportérem.
Úterý 15:00–16:00. Věk: 10-15 let.
Cena: 600 Kč/2. pol.

Dubnové akce jako příklad aktivit DDM Praha 9
Namaluj si svůj vlastní obraz! Kurz krajinomalby, ve kterém se seznámíme se 

základními vědomostmi malířů, kteří žili před námi.
O první sobotě strávíme čas v ateliéru a budeme se věnovat kompozici obrazu, 

zlatému řezu a míchání barev. Namalujeme si obraz podle vlastní fotografie (kra-
jina bez lidí a zvířat).

Druhou sobotu vyjedeme do plenéru a díky nabytým dovednostem namalujeme 
krajinomalbu olejem venku v přírodě.

Věk: 10–90 let. Cena: 400 Kč (za obě soboty)
Cena obsahuje: pedagogické a odborné vedení, výtvarný materiál.
Do laňáku na kole
Rádi se projíždíte na kole a čelíte novým výzvám? Tak přesně pro vás je tato 

akce. Můžete se těšit na skvělou projížďku podél Vltavy z Řeže do parku Podviní 
ve Vysočanech. Ve zdejším lanovém parku se jako trosečníci pokusíme zachránit  
z pustého ostrova uprostřed širého moře. S sebou: kolo, cyklistickou helmu a ruka-
vice, pohodlné sportovní oblečení a obuv, jídlo a pití na celý den, případně penízky 
na nějaké to občerstvení po cestě a hlavně dobrou náladu.

Věk: 8–12 let, cena: 200 Kč
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Cena obsahuje: pedagogický dozor, program v lanovém centru, dopravu vlakem, 
pojištění. 

Pohádkový Den dětí v Podviní
Den dětí se koná 29. května 2015 od 14 do 18 hodin v parku Podviní ve Vysoča-

nech. Pořádá ho MČ Praha 9 spolu s Domem dětí a mládeže Praha 9 a Kulturním  
a mateřským centrem Knoflík.

Pohádky opustí své stránky v knihách a na malý okamžik vstoupí do lidského svě-
ta. Nepromeškejte proto jedinečnou příležitost se s nimi blíže seznámit. V parku 
Podviní se na vás budou těšit pohádko-
vé bytosti, např. Zlatovláska, Karkulka, 
Otesánek, Sněhurka a další. 

Na pohádkové cestě jsou pro děti při-
praveny zajímavé úkoly. Cílem akce je 
podpořit v dětech a rodičích lásku ke čte-
ní pohádek.Připraveny budou i dílničky, 
děti si mohou vyrobit pohádkovou plac-
ku i dřevěnou loutku nebo jen nakreslit 
oblíbenou pohádkovou postavu. Domů 
si každý účastník odnese malé překva-
pení.

Divadelní představení:Divadlo Studna 
zahraje Čertovskou pohádku (v 15 ho-
din) a pohádku Princ Jaromil (v 17 hodin). Těšit se můžete také na nafukovací 
atrakce a aktivity v Lanovém centru PROUD. 

Co nového v DDM Praha 9 pro školní rok 2015/16?
Zajištění volnočasových aktivit je tradiční úkol rodičů právě v tomto období.  

S Domem dětí a mládeže Praha 9 vám to půjde snadno. Z nabídky čítající přes  
150 kroužků a kurzů si lehce vybere celá rodina. Ke všemu můžete využít rychlé 
online přihlášení.

Desítky nových kroužků
Za všechny nové kroužky představíme alespoň několik. Sporty jsme letos rozší-

řili o populární badminton, basket, frisbee a discgolf nebo třeba lakros. Sportovní 
kroužky probíhají v DDM Praha 9 v Měšické ulici i v tělocvičně gymnázia Českolip-
ská nebo třeba v SC Praha Letňany. Kdo holduje spíše tanci, mohl by být potěšen 
z FIT Dance nebo standardních a latinskoamerických tanců pro páry. Počítačovou 
gramotnost si můžete zvýšit u kurzu PC do práce. 

Získáte tak i mezinárodně uznávaný ECDL certifikát. Pro středoškoláky a vyso-
koškoláky máme PC pro studenty, rovněž z ECDL certifikátem. Kromě tradičního 
programování her máme novinku v programování pro web - PC tvorba webových 
aplikací nebo programování v Javě pro Minecraft. Pro profíky v oblasti infomač-
ních technologií nabízíme kurz Vládci IT. Pro nejmenší výtvarníky otevíráme hravé 
malování – barevné experimenty. Pro starší korálkování, graffity a street art nebo 
porcelánovou dílnu. Hudební oblast obohacujeme o hru na africké bubny djembe 
pro individuální i skupinovou hru. 

Neradi bychom zapomněli na novinky jako: Věda je zábava, Grafomotoriku  
pro předškoláky, Dramaťáček, Příroda kolem nás a mnohé další nové kroužky. 

Stále kvalitněji
Věříme, že pro úspěšnou práci v kroužcích a kurzech je velmi přínosné vhodné 

pedagogické vzdělání. Proto lektory pečlivě vybíráme a trváme na pedagogickém 
vzdělání.

Proč stát dlouhé fronty k zápisům? Nyní můžete pohodlně a rychle vše vyřídit on-
line z pohodlí domova. Stačí si jen vybrat kroužek a kliknout na příslušné tlačítko. 
Pokud ještě nejste registrováni, nová registrace vám zabere jen chvilku. Po potvr-
zení ze strany DDM vám do 48 hodin e-mailem přijde přihláška a údaje k platbě.

Den dětí v Podviní
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Chcete platit kartou? Na pracovištích Prosek a Černý Most jsme zřídili platební 
terminály.

Přijďte se pobavit
V neděli 13. září vás zveme na tradiční zářijovou zahajovací akci „Začínáme“. 

Stejně jako vloni se sekáme v parku Přátelství. A co pro vás máme letos připra-
veno? Mini-orientační závod, hry a soutěže, lyže v létě, aquazorbing, koloběžkový 
závod (kolobrndy s sebou), nafukovací skákadla, workshopy – zkuste si kroužek 
nanečisto. Samozřejmě i zde se budete moci zapsat do zbylých volných kroužků. 

Za Mikulášem do Domu dětí a mládeže
Začátek prosince je spojen se svátkem 

sv. Mikuláše a jeho nadílkou. Pokud si 
chcete svátku spolu s dětmi užít, může-
te využít tradiční akci Domu dětí a mlá-
deže Praha 9 „Mikulda to ví!“. 

Než se ocitnete před samotným Mi-
kulášem, mohou si děti v mikulášských 
dílnách vyrobit několik drobných dárků. 
Ty pak pod vánočním stromečkem jistě 
potěší další členy rodiny. Letos jsme pro 
vás připravili výrobu například vánoční-
ho zvonečku, nebo andělíčka z peříček. 

Setkání s Mikulášem, andělem a čertem 
proběhne v klidu mimo ruch dílen. A děti 
vězte, že Mikuláš dobré skutky odmění a 
ví i o prohřešcích, za které pokárá. 

Divadlo Gong - Kurzy

Vybírejte si z pestré nabídky kursů Gongu

HUDEBNÍ KURSY
Klavír, zpěv, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, alt a tenor saxofon.
Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Vytvoření individuálního plánu přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv 

během roku.
Všechny hudební učebny jsou vybaveny PA systémem a mikrofony.
Cena za lekci: děti 210 Kč, dospělí 270 Kč vč. DPH

HERECKÉ KURSY
Divadlo Gong připravilo již 6. ročník hereckých kursů pro zájemce o divadelní 

umění.

Divadelní kurs pro děti - PIMPRLATA
Kurs je vhodný pro děti od 6 do 9 let.
Skladba kursu: 1x týdně 1 hodina (60 min.), 1x za 14 dní 1 hodina hudební prů-

pravy, 1x měsíčně (místo hodiny herectví) pohybová průprava.
Kurs tvořivou formou her všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Umožňuje objevit a 

rozvinout umělecký talent. Děti se naučí základní jevištní řeč, pohyb, tanec, zpěv.
Po absolvování kursu mohou děti pokračovat v hereckých kursech v Divadle 

Gong, případně v dalších pěveckých nebo výtvarných kursech.

Divadelní kurs pro děti - FANTOMOVÉ DIVADLA
Kurs je vhodný pro děti od 10-14 let
Skladba kursu - 1x týdně 2 hodiny (2x 45 min.), 1x za 14 dní 1 hodina hudební 

průpravy, 1x měsíčně (místo hodiny herectví) pohybová průprava.
Kurs se zaměřuje na rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby, správné mlu-

Výroba dárků pro Mikuláše
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vy, empatie  a komunikace. Rozvíjí i pohybové dovednosti jako jsou základy baletu 
či vnímání hudby spojené s improvizací.

Od 2. pololetí se začíná v rámci kursu pracovat na konkrétním divadelním před-
stavení.

Tento kurs doporučujeme také všem zájemcům o studium na středních umělec-
kých školách jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám. 

Divadelní hodiny pro starší a pokročilé
Kurs je určen pro všechny fanoušky divadelního umění ve věku 55 a více let, kteří 

si chtějí splnit v životě přání a stát se hercem nebo herečkou.
Skladba kursu: 1x týdně ho 2 hodiny (2x 45 min.), 1x za 14 dní 1 hodina hudební 

průpravy, podle potřeby pohybová průprava. 
Kurs je zaměřen na základy hereckého řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm 

průběžně absolvována praktická cvičení, procvičuje se paměť.
Herecké kursy začínají v 2. polovině září a budou zakončeny v červnu 2015 diva-

delním představením nebo pásmem v Divadle Gong.

Cena za pololetí pro děti: PIMPRLATA 1250 Kč, FANTOMOVÉ DIVADLA 2500 Kč
Cena za pololetí pro dospělé 55+ 1720 Kč vč. DPH

JAZYKOVÉ KURSY 
Angličtina pro věčné začátečníky
Individuální výuka.
Společné konverzační hodiny.
Cena za lekci: dospělí 370 Kč vč. DPH (individuální 60 minutová hodina), děti 300 Kč  

(individuální 45 minutová hodina)

Konverzace v německém jazyce
Individuální výuka s možností společných konverzačních hodin.
Kursy jsou vhodné pro dospělé.
Cena za lekci: 370 Kč vč. DPH (individuální 60 minutová hodina)

Nový jazykový kurs španělštiny
Španělsky dnes mluví každý čtrnáctý člověk na světě. Buďte jedním z nich! Nově 

nabízíme možnost výuky španělského jazyka, a to buď formou individuálních, nebo 
společných konverzačních hodin.

Kurs je rozdělen podle pokročilosti - pro začátečníky a mírně pokročilé a dále 
podle věkových kategorií (žáci 1. stupně, žáci 2. stupně a dospělí).

Cena za individuální lekci: dospělí 370 Kč vč. DPH (60 minut), děti 300 Kč  
(45 minut). Cena za konverzační hodinu (2-3 žáci): dospělí 300 Kč vč. DPH (60 minut), 
 děti 250 Kč (60 minut). Začít lze kdykoliv během školního roku.

Služby logopedického asistenta
Procvičování vyvozování hlásek.
Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé.
Cena za lekci: děti 100 Kč (individuální návštěva), dospělí 200 Kč vč. DPH (indi-

viduální návštěva)

Trénink jazykových dovedností podle Elkonina
Kursy jsou určeny pro děti, které mají odloženou školní docházku a jiné vývojové 

obtíže, a vhodné také pro děti s narušenou komunikační schopností.
Cílem kursu je mj. usnadnění nástupu do základní školy.
Cena za rok: 3200 Kč (32 lekcí 1x týdně)

VÝTVARNÉ KURSY 
Keramika 
Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Při kursech je zajištěné odborné vedení.
V kursech je možnost točení na kruhu a vlastní pec.
Cena za lekci (2 hodiny): předškolní děti 120 Kč, školní děti 140 Kč, dospělí 200 Kč  

vč. DPH

Scrapbookingová sobota pro malé i velké
Scrapbooking je výtvarná technika, jejíž podstatou je „papírové“ tvoření, jehož 

jediným omezením jsou hranice vaší fantazie. Pomocí razidel, razítek, šablon, ba- K
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rev, tiskátek, dekorativních vroubkovaných nůžek, papírových či dřevěných apli-
kací ozdobíte lepením čtvrtky papíru různých rozměrů a potisků a vytvoříte tak 
originální přání, dopis či jmenovku. Můžete dojít až k vytvoření vlastního fotoalba 
nebo své originální ilustrované knížky.

Vyberte si scapbookingové projekty podle své chuti. Můžete si také přinést svá 
minialbíčka (z minulých kurzů či vlastní) a pracovat na jejich stránkách. Kurz je 
vhodný pro děti i jejich rodiče, začátečníky či mírně pokročilé, kteří chtějí strávit 
příjemné tvůrčí odpoledne.

 
Ruční práce

TILDA SVĚT 
Kurs látkových figurek TILDA se stal pravidelnou 

součástí nabídky našich kursů pro všechny, kteří ne-
chtějí v sobotu jen sedět doma u televize, ale rádi se 
přiučí něčemu novému a chtějí při tom poznat zají-
mavé lidi.

Než se roztočí předvánoční kolotoč, stavte se 28. lis-
topadu 2015 v našem nově zrekonstruovaném ateliéru  
a udělejte radost sobě nebo někomu blízkému vlast-
noručně vyrobeným dárkem. Kurs vedený naší oblíbe-
nou lektorkou Pavlou začíná v 10 hodin. Pracovní po-
můcky, materiál a něco dobrého ke kávě dodáme my.

Cena kursu: 500 Kč

Také jsou zde nabízeny další druhy technik: candy 
bags, qulling, patchwork, fimo, šperky z pogů, scra-
pbooking , recy-věci atd.

Kursy jsou pořádány nárazově, termíny najdete 
na webových stránkách divadlogong.cz. Kursy jsou 
organizovány tak, abychom vám byli schopni nabíd-
nout ve stejném čase i program pro vaše děti.

TÉMATICKÉ VÍKENDY 
V období adventu a Velikonoc připravujeme pro celou rodinu příjemné odpoledne 

plné nových výtvarných a řemeslných technik. Je možné si u nás vyrobit dárky pro 
své blízké a naučit se něco o starých zvycích a obyčejích. Pro děti bude připravena 
pohádka.

Na Den dětí připravujeme odpoledne plné zábavy. 
Společně s návštěvou POHÁDEK NA DVOREČKU můžete využít doprovodného 

programu a v našem výtvarném ateliéru si vyrobit pár drobností.

SPORTOVNÍ KURSY
Judo pro děti
Kurs je vhodný pro děti, začátečníky i pokročilé.
Cena za pololetí: 1500 Kč

Jóga pro děti
Kurs je vhodný pro rodiče s dětmi ve věku 4-7 let a pro děti ve věku 8-15 let.
Cena za lekci: 70 Kč

Jóga pro dospělé
Kurs je vhodný pro dospělé, začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH, senioři 90 Kč vč. DPH

Pohybová výchova
Kurs je vhodný pro děti ve věku 4-6 let.
Je zaměřen na základy pohybové a taneční průpravy.
Cena za pololetí: 1100 Kč

Cvičení maminek s dětmi
Společné cvičení s rodiči, vhodné pro děti od 2 let.
Cena za lekci: 100 Kč K

U
LT

U
R

A
 A

 V
O

LN
Ý

 Č
A

S



119

Cvičení pro ženy
Aerobik, cvičení na trampolínách
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH, možnost zakoupení permanentek
Hooping
Kursy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Jedná se o kurs cvičení s obručí.
Cena za 10 lekcí: začátečníci 1500 Kč vč. DPH, pokročilí 2000 Kč vč. DPH

Advent v Obecním domě
Pozvali jsme všechny holky, kluky, maminky 

a tatínky, aby společně s námi zapálili třetí 
svíčku na adventním věnci a užili si krásné 
předvánoční odpoledne 13. prosince 2015  
od 13 hodin v Obecním domě v Jandově ulici 
číslo 4. Pro všechny malé i velké návštěvníky 
byly zdarma připraveny dílničky, ve kterých 
si všichni mohli vyrobit drobnosti k Vánocům, 
nebo něco jen tak pro potěchu. Nově byl pro 
vás Na Dvorečku připraven vánoční trh na-
šich lektorských prací a výrobků. Komu bylo 
zima, určitě ho zahřály horké nápoje.

Děti od nás dostaly jeden předvánoční dá-
rek. Pohádku KAŠPÁREK NA CESTÁCH zahrá-
lo od 17 hodin Divadlo Matky Vackové.

Během akce se představily i děti z našich 
hereckých kursů Pimprlata a Fantomové di-
vadla s malou ukázkou toho, co se naučily 
od začátku školního roku, a k tomu zatančily 
děti z kursu pohybové výchovy. 

Dílničky byly otevřeny od 13 do 17 hodin., 
stejně tak i prodejní výstava Na Dvorečku. 
Dílničky i pohádka byly pro děti a jejich rodi-
če zdarma.

Divadlo Gong
Rekordní leden v Gongu
Kdybychom měli soudit podle počtu přišedších diváků, proběhly v lednu v Divadle 

Gong druhé Vánoce. Rozdávaly se zde totiž krásné hudební dárky. První měsíc při-
tom co do návštěvnosti nepatří dlouhodobě k nejsilnějším. Pohled do statistik ale 
tentokrát hovoří jasnou řečí. 

V roce 2014 si do Gongu našlo cestu více než 43 tisíce diváků, čímž se stal 
nejúspěšnější sezonou v novodobé historii. A leden 2015? Třicet pět představení 

pro malé i velké diváky přilákalo nebý-
valých pět a půl tisíce návštěvníků. Dů-
vod? Provozovatelům se podařilo zajistit 
na lednové termíny hned několik velmi 
populárních interpretů české hudební 
scény, kteří bez problémů vyprodávají  
i daleko větší kulturní arény. 

V Gongu zahrála folková Asonance, 
Ondřej Havelka s Melody Makers a hned 
dvakrát písničkář, jehož není třeba nijak 
představovat - Jarek Nohavica. Potěšení 
z tak silné sestavy ještě umocňuje sku-
tečnost, že Havelka s Nohavicou chovají 
ke Gongu a Praze 9 speciální vztahy. 

Jarek Nohavica
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Duben, ještě v Gongu budem
Poslední měsíce bylo v Divadle Gong nebývale rušno. Na pódiu se vystřídala mi-

mořádně silná sestava hudebníků. Jednotliví muzikanti nebo skupiny sice povětši-
nou patří k těm, kteří si toto místo oblíbili a rádi se sem znovu vrací, přesto byla  
a je sezona 2014/2015 v něčem mimořádná. 

Shodou příznivých okolností a také díky intenzivní práci vedení divadla se letos 
podařilo do Gongu přivést umělce, kteří nekoncertují tak často. Někteří z nich zde 
dokonce zahráli víckrát. Ke dvojkoncertu Jarka Nohavici snad netřeba cokoli další-
ho dodávat. 

Naprosto fenomenální ohlas přiměl legendu trampské písně, skupinu Hop Trop, 
aby v Gongu nejdříve přidala třetí vystoupení a o pár dní později potvrdila dokon-

ce ještě mimořádný čtvrtý koncert  
na 24. dubna. Kdo se snad domní-
vá, že tím písničkáři vystříleli během 
zimy v Gongu všechny patrony, ten 
se šeredně mýlí. Naopak, mají nabi-
to ostrými a my doufáme, že nabito 
bude i v hledišti. Ve čtvrtek 9. dub-
na jako první svůj arzenál rozbalí  
v Gongu kapela Blanket reprezentu-
jící už neskutečných 30 let to nej-
lepší z domácího bluegrassu. Přesně 
o týden později zahraje a zazpívá 
muzikantka, kterou snad není nutné 
představovat vůbec nikomu – Radů-
za. Pražská zpěvačka a akordeonis-
tka loni vydala nové album nazvané 

Gaia a při plánování koncertů nezapomněla ani na svou tradiční vysočanskou štaci. 
Pokud by příznivcům bluegrassu byl Blanket málo, můžou přijít potěšit své ucho 
opět 20. dubna, kdy bude pódium patřit plzeňské skupině Cop. Na své si však při-
jdou i folkaři. Poslední dvě středy v měsíci si vyhradili v Gongu kapely Klíč Kvartet  
a Pavel Žalman Lohonka s hosty. A konečně country prapor pozvedne a hrdě pone-
se 23. Petr Kocman se svým Bandem, který tu pokřtí své cédéčko „Best Of“.

Jarní premiéry v Divadle Gong
30. 1. pátek 19.30 
Divadlo Artur - PREMIÉRA
Vlado Bálint: STO LET V OČISTCI - Malá scéna
Narodit se není jednoduché. Jenomže dokud se nenarodíte, domníváte se, že je 

to ta nejjednodušší věc na světě. Naštěstí. Všechno je jinak. Hra jednoho herce 
Jindry Kriegela s hudbou slovenské skupiny No Name.

více: divadloartur.cz

11. 3. středa 10.00
Divadlo AHA - PREMIÉRA
W. Shakespeare, J. Lesák a kol.: Romeo & Julie (pro děti od 12 let)
Největší příběh všech dob v unikátní úpravě pro 2 herce!
Hrají: Bára Jánová, Vratislav Hadraba. Úprava a režie: Janek Lesák

19. 3. čtvrtek 10.00
Divadlo AHA - PREMIÉRA
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula a Kuba Kubikula (pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři a jeho malém mlsném medvídkovi, který se 

ukrutně bál strašidel. Pro děti od 4 let.

Advent v Divadle Gong
POSEZENÍ U CIMBÁLU VÁNOČNĚ LADĚNÉ
Pravidelný pořad příznivců Slováckého krúžku v Praze.

Skupina Hop Trop
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15. 12. úterý 14.00
VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
Vlna vzpomínek, veselého i vážného vyprávění nejen o Vánocích a živý zpěv. 

Účinkují: M. Kantorková, Z. Troška, L. Županič, Š. Pečenka, A. Hemala. Pro seniory 
Prahy 9 pořádá MČ Praha 9.

18. 12. pátek 20.00
KLÍČ
Adventní koncert legendární skupiny, která se opět nakrátko schází v komplet-

ní sedmičlenné sestavě. Kromě autorských písní skupiny budou mít na letošních 
předvánočních koncertech diváci příležitost poslechnout si v jejím podání i mnohé 
adventní písně a vánoční koledy.

21. 12. pondělí 19.30
Malá scéna
ČERNÁ HODINKA VÁNOČNÍ
Adventní zastavení s vánoční hudbou, povídkami, verši a cukrovím. 
Účinkuje Šporkovo trio a hosté: V. Vartová – housle, K. Novotný – kytara, J. 

Krupička – violoncello, J. Krupičková – flétna a zpěv, I. Krausová – mluvené slovo,  
F. Sychra – mluvené slovo a zpěv, D. Kraus – mluvené slovo.

A nezapomnělo ani na dětské diváky:
V pátek 11. 12.  odstartovalo deset dopoledních představení pro děti od 5 let
Ch. Dickens, V. Pokorný: VÁNOČNÍ KOLEDA
Poslední představení bylo 22. 12. 2015

Knoflík o. s.
Kulturní a mateřské centrum Knoflík se zrodilo v roce 2000. Původně připravo-

valo aktivity pro malé a větší děti. V roce 2013 občanské sdružení Knoflík získalo 
prostory vedle obchodního domu Billa v Jablonecké ulici 724. Z mateřského centra 
se vyvinulo rodinné centrum, které rozšířilo své aktivity i na dospělé. Stalo se mís-
tem setkávání dětí a dospělých. I když nabídka aktivit pro děti převládá, existuje  
a rozšiřuje se pravidelný i jednorázový program pro všechny generace. 

V současné době o. s. Knoflík nabízí v základním programu:

ATLETIKU KNOFLÍK 
• Atletika Knoflík má být pro děti především hrou a zábavou.
• Je pro děti časem stráveným v partě kamarádů, hravě, s trenéry, kteří nemají 

jako prioritu výkony, ale to, aby děti měly sportování a atletiku rády, aby se uměly 
poprat s překážkami všeho druhu, aby se naučily záladní návyky a dovednosti.

• Snažíme s dětmi být co nejvíce na vzduchu, téměř za každého počasí, však 
je to především o oblečení, trénování imunity.

• Nedílnou součástí je i rozměr sociální, kdy se děti nenásilně učí sportovat a žít  
individuálně i ve skupině.

• Atletika Knoflík je především radostí. Sportováním, kde je hlavním úkolem 
aby děti měly do budoucna sport a pohyb rády.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Hudební vzdělávání od miminek po seniory                                    
Hudební škola Yamaha, která zanedlouho vstoupí v České republice do svého 

20. školního roku, nabízí hudební vzdělávání opravdu po celý život. Programy pro 
předškolní děti, mládež i dospělé, ale i seniory mohou zažít žáci a žáčci po celé 
republice. Stejně jako ve světě, kde má jedinečné vzdělávání pod značkou Yamaha 
svou tradici a historii dlouhou již 61 let, nachází svou oblibu v naší republice prá-
vě pro svou propracovanou metodiku a koncept. Metodiku hudebního vzdělávání, 
která je otevřena všem, dává šanci všem, učí komunikaci, spolupráci, dává radost 
nejen z hudby, dětem i dospělým.  

ŠKOLIČKA KNOFLÍK
Má otevřeno od 7.30 do 13/16 hodin
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Pro příklad uvádíme některé z pravidelných knoflíkových aktivit 

A výběr z dlaších zpráv:

Léto v Knoflíku
Je tu léto a s ním příměstské a rodinné tábory a také jeden zbrusu nový tábor 

pro děti bez rodičů. Nezahálí se ani v Knoflíkové kavárně. Zkrátka, naplánujte si 
léto s Knoflíkem. 

Většina kroužků v Kulturním a mateřském 
centru Knoflík bude mít letní prázdniny. Ale 
nebojte se, připravili jsme místo toho náhrad-
ní program. Tři dny v týdnu budeme pořá-
dat tematické aktivity pro menší i větší děti. 
Každá hodina je jiná a navzájem nenavazu-
jí. Můžete tedy přijít kdykoliv v průběhu léta  
na lekci, která vás zrovna bude lákat. Cena 
každé hodiny je 100 Kč. 

Je možné si zakoupit zvýhodněnou perma-
nentku na 5 vstupů za 450 Kč a na 10 vstupů 
za 900 Kč. Permanentky platí na oba prázd-
ninové měsíce. Navštívené lekce můžete libo-
volně kombinovat. Lekce se budou konat při 
minimální účasti 4 lidí. Prosíme tedy o zodpo-
vědnou rezervaci. 

Letní akce:
ÚTERÝ: Tvoření, malování, kreativní dílničky. 9:30 malé děti s rodiči. 10:30 větší 

děti – mohou tvořit samostatně. 

STŘEDA: Yamaha – hudební lekce a skotačení. 9:30 Robátka – děti 4 až 18 mě-
síců. 10:30 První krůčky k hudbě – děti 18 měsíců až 4 roky.

Atleťátka - závěrečný sedmiboj 2014/15
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ČTVRTEK: Cvičení, hýbání. 9:30 Cvičení pro děti 1–2 roky. 10:30 Cvičení pro děti 
2–4 roky

31. 8. 2015: Jsme tu – rozloučení s prázdninami 

Kromě těchto pravidelných lekcí budou pořádány také jednorázové akce. Odpo-
lední tvoření, cvičení pro dospělé atd. 

Kavárna
V prázdninovém režimu bude kavárna Knoflík otevřena od úterý do čtvrtka  

od 9 do 18 hodin. (Případně déle podle aktuálního programu). Zcela zavřeno bude 
v pondělí, pátek, sobotu, neděli a vybraných termínech 29. 6. 2005 – 3. 7. 2015  
a 24. 8. 2005 – 28. 8. 2015. 

Říjen v Knoflíku
Knoflík, kulturní a rodinné centrum, v Jablonecké 724 na Proseku pro vás připra-

vil mnoho zajímavých akcí.

KURZY KLUBU LIDOVÉ TVORBY
Nejen v sobotu od 10 hodin, ale nově i v úterý od 18 hodin. 
3. 10. Vosková batika 
6. 10. a 17. 10. Ošatka ze šustí 
3. 11. Andělíčci ze šustí
7. 11. Vizovické pečivo

JINÉ AKTIVITY
21. 10. KONCERT SESKUPENÍ JANTARA 
Hudební večer s houslemi, zpěvem a kytarou v rámci cyklu „Kolik muzikantů se 

vejde do Knoflíku?“. Melancholickou hudbu z Britských ostovů, skladby autorů jako 
Glen Hansard, Levellers a další zahrají Martina Kuglerová a Honza Zouhar. 

30. 10.–31. 10. TŘINÁCTÁ KOŠILKOVÁ NOC
Program pro děti s přespáním. Zahrajeme si hry, budeme tvořit, připravíme veče-

ři a určitě přečteme pohádku na dobrou noc. A vy si rodičové vymyslete program 
sami. 

30. 10. KONCERT FRANTIŠKA SEGRADA 
S velkým potěšením zveme na jedinečný hudební zážitek. František Segrado, 

hudební objev roku 2014, zazpívá písně alba Segrado. Texty napsal interpretovi  
„na míru“ Michal Horáček. Zazní i písně autorské dvojice Petr Hapka a Michal Horá-
ček. To vše v doprovodu čtyřčlenné kapely v čele s Petrem Maláskem. Nezapomeň-
te si včas zakoupit vstupenky v Knoflíku. Děkujeme za spolupráci Divadlu Gong, 
kde koncert proběhne.

13.–15. 10. SEVERSKÁ CHŮZE V KNOFLÍKU
Ukázková lekce zdarma. Začátky každou půl hodinu v časech 10-12 hodin a 16-

18 hodin. 

Pravidelné lekce: 
Úterý v 9.30 hodin – nově především pro seniory, v 10.30 hodin s možností hlí-

dání a ve čtvrtek v 18.15 hodin.
Hůlky půjčíme, sraz před kavárnou Knoflík.

Nejen vánoční rozjímání v Knoflíku
5. prosince 2015 ...a možná přijde i Mikuláš,že by i čert?! Tradiční a milá knoflí-

ková Mikulášská na vaše četná přání.  

12. prosince 2015 Kurz Klubu lidové tvorby: Andělíčci ze šustí - zveme vás  
na kurz tradiční lidové techniky.

 16. prosince 2015 Kolik muzikantů se vejde do Knoflíku?
Připravujeme vánoční koncert skupiny Neřež trio v Kavárně Knoflík od 19.30 ho-

din. Vstupné 180 Kč v předprodeji.   K
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Od 21. do 23. prosince 2015 Vánoční rozjímání v Knoflíku: Vánoční týden v Kno-
flíku - koledy, tvoření, dílničky, potkávání...

  9. ledna 2016 Kurz Klubu lidové tvorby: Obrázky z kůže - zveme vás na kurz 
tradiční lidové techniky.

Centrum volného času
Mezi místa, kde se lze poučit a zabavit, patří Centrum volného času Praha 9  

v Lovosické ulici, jehož činnost se datuje od počátku roku 2004. Věnuje se přede-
vším organizování sportovních soutěží i dal- 
ších volnočasových aktivit pro děti, mládež  
i dospělé. Cílem organizace je naplnění hes-
la „Pro každého něco!“. Posláním Centra vol-
ného času je poskytovat prostor pro aktivity 
k osobnostnímu rozvoji lidí, vytvářet a udr-
žovat lokální tradice, podporovat iniciativy 
jednotlivců směřované ke zkvalitnění života 
obyvatel Městské části Praha 9. Všechny akce 
pro širokou veřejnost jsou zdarma, jako tře-
ba Den dětí, vánoční a velikonoční dílny pro 
děti s rodiči, lampionový průvod, závody kol 
pro nejmenší, den plný pohádek, střížkovské 
posvícení atd. V centru volného času působí 
miniškolka Kolotoč, Montessori školka Prosek, Play Wisely, jóga pro děti, angličti-
na pro děti, příprava angličtiny ke zkouškám, dramatický kroužek, taneční studio 
HDC, venkovní hřiště pro děti i víceúčelové hřiště pro dospělé.

Miniškolka Kolotoč
je pro děti již od dvou let. Miniškolička poskytuje individuální výchovnou péči  

a zároveň skupinka 6- 8 dětí vytvoří dostatečné podmínky pro získávání sociál-
ních zkušeností, trénink komunikačních dovedností a pro rozvoj dalších schopností  
a dovedností dětí. 

Montessori školka Prosek
je pro děti od 3-6 let. Ta má již celodenní program do 17 hodin. Vyučují zde lek-

torky s Montessori vzděláním. 
Montessori metoda využívá poznatku na základě, kde si děti od narození do 

šestého roku formují svou osobnost. Utvářejí si vztah k vnějšímu světu a rozvíjejí 
svou inteligenci. Nabízíme Montessori školku i pro ostatní děti v průběhu letních 
prázdnin. Je otevřená 29. 6. – 10. 7. 2015. Příměstský tábor plný pohádek se 
uskuteční 3. 8. – 7. 8. 2015.

PlayWisely®
je ucelený, vědecky podložený a součas-

ně zábavný způsob hraní, který využívá 
přirozené schopnosti učení a pohybu dítě-
te od čtyř měsíců až do pěti let. Naším cí-
lem je „zapnout a vyladit“ smyslové, řečo-
vé, učicí a pohybové dovednosti důležité 
pro rozvoj budoucích schopností. Odbor-
níci se shodují, že správná stimulace v ra-
ném věku je velmi důležitá pro přirozený 
rozvoj dítěte. Podněty, které na vaše no-
vorozeně či batole působí v prvních letech 
života, ve skutečnosti mění strukturu jeho 
mozku. Naše komplexní metoda pomáhá 

rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší, a díky „mou-
drému hraní“ prohlubuje vztah s dítětem.

Taneční studio HDC
nabízí aerobic pro děti i dospělé, street dance, break dance, zumbu, minitanečky. 

Pohádkový les na Proseku

Den dětí v Centru volného času
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Galerie 9
Přízemí vysočanské radnice  
Sokolovská 324/14, Praha 9 
Vstup volný. Otevřeno pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00 

Výstavy v Galerii 9 v roce 2015
od 13. ledna do 5. února 2015
Helena Horálková: Ohlížení
Helena Horálková se narodila v roce 1955. 
Studia: 1971-74 Střední odborná škola výtvarná V. Hollara v Praze, 1974-79 

Kunsthochschule v Berlíně, Ateliér ilustrace a grafiky (prof. W. Klemke). 
Od roku 1088 vyučuje na Umělecké škole v Praze 5, Praze 3 a v Ateliéru Kaštan,  

v letech 1995-2004 vedla ateliér grafických technik na Institutu restaurování a kon- 
zervačních technik v Litomyšli (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice).

Samostatně vystavuje doma i v zahraničí (Německo, Švýcarsko). 
Ocenění: v letech 2003, 2004, 2006, 2007 Grafika roku, v r. 2004 Cena SČUG 

Hollar za drobnou grafiku, v r. 2007 cena Pražské plynárenské na 5. Mezinárodním 
trienále.

od 10. do 26. února 2015
Mária Kudasová: Obrázky ne-

spavce – fotografie
Márii Kudasovou oficiální umě-

nověda zaregistrovala již dávno.  
A náležitě zmatena množstvím 
hravé spontánnosti, se kterou au-
torka beze sporu tvoří, zařadila ji 
do šuplíku s velmi ošemetným ná-
zvem ARANŽOVANÁ FOTOGRAFIE. 
Stačí jenom trochu pozornější po-
hled na vystavovaná díla, abychom 
i necvičeným okem postřehli, že je-
jich autorka žádnou fotografii nea-
ranžuje a s fotografickým materiá- 
lem nijak nemanipuluje.

od 3. do 26. března
Akademický sochař Čestmír 
Hlavinka
Čestmír Hlavinka (8.8.1931 - 26.7. 2012 

 Praha) absolvoval Vysokou školu výtvar-
ných umění v Bratislavě, obor sochařství 
u profesora Kostky a Pribiše, a malbu  
a grafiku u profesora Millého. Pozdě-
ji ještě dva roky stáže na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze, obor ke-
ramika a porcelán u profesora Eckerta.

V letech 1960-1990 se převážně vě-
noval monumentálnímu sochařství a ke- 
ramice, později hlavně malbě. Řadu 
kamenných plastik realizoval v ostrav-
ském a karvinském regionu. V Hodoníně  
a v Praze realizoval keramické reliéfy. 

od 8. do 23. dubna
Pohyb v linii
Milan Čadek – obrazy a grafika – a jako host Barbora Daušová – plastiky.
Milan Čadek prošel tradičními výtvarnými kroužky a později také dvěma kurzy 

figurální kresby v pražských ateliérech na Národní třídě a Na Florenci. Zpočátku se 
věnoval krajinomalbě a zátiší zpracované technikou olejomalby a kresby. V polo-

Mária Kudasová  - Noc módy

Constanca 1960 - olej
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vině 80. let minulého století se k nim přidala grafika, zejména suchá jehla, zprvu 
doplněná leptem, čas od času i linorytem. V současné době je zaujat figurální té-
matikou. Občas experimentuje s abstrakcí.

od 28. dubna do 14. května
Vojenská technika II. světové války v modelech
U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války pořádá Městská část Praha 9 

ve spolupráci s klubem plastikových modelářů Prosek Panthers výstavu plastiko-
vých modelů dobové vojenské techniky většiny armád, které se tohoto konfliktu 
účastnily. 

od 19. května do 4. června
Quattrom + 1 
Díla Aleny Hořejší, Jiřího Mejstříka, Milana Myslivečka, Miroslava Kubového  

a Rudolfa Macha.
Quattrom je účelově vytvořená skupina čtyř výtvarníků, které spojovalo v civil-

ním životě společné pracoviště. V pravidelných dvouletých intervalech vystavovali 
v rámci Tvůrčí skupiny v Martinickém paláci na Hradčanech, v sále architektů Sta-
roměstské radnice a v posledních letech v nadaci ABF na Václavském náměstí. 

Název „Quattrom“ je slovní hříčka založená na skutečnosti, že tři z vystavujících 
výtvarníků mají ve svém jméně písmeno M, jediná vystavující žena má jméno 
začínající na písmeno A. Na výstavu do Galerie 9 skupina Quattrom přizvala ještě 
jednoho člena z Tvůrčí skupiny, proto název Quattrom + 1.

od 9. až 25. června 
Hračky a koláže
Výstava hraček Michaela Pavlovské-

ho a koláží Michaely P. Pfeffer.
Michael Pavlovský
je sochař, designér, tvůrce hraček. 

Narozen 5. 9. 1952 v Brně. Absolvo-
val VUT v Brně, kresbu a malbu stu-
doval pod vedením prof. Procházko-
vé a prof. Pitnerové, později pracoval 
pod vedením prof. Skácela a malíře 
Fr. Kocourka.

V současnosti se věnuje dětské dřevěné 
hračce, interiérovému vybavení dětských za-
řízení, zabývá se designem nábytku a inte-
riérových doplňků s přesvědčením, že užité 
umění pojaté s humorem a vtipem může ne-
jen u dětí navozovat dobrou náladu. 

Michaela P. Pfeffer
Výtvarnictví se věnuje již od dětství. Kresbu  

a malbu studovala pod vedením prof. Hliněnské 
a prof. Pitnerové. Určitou dobu se zabývala uži-
tou keramikou a rytinou. Od 90. let je okouzle-
na koláží a věnuje se jí až do současnosti. 

od 30. června do 30. července
Dotek pohledů
Výjimečné setkání s tvorbou čtyř polských umělců – tří fotografů a jednoho so-

chaře. 
Marek Mielczarek – Podzimní nálada - plastiky a objekty, 
Dariusz Pleśniak – Digitální prostory – fotografie,
Marcin Wieczorek – Architektura, světlo a … - fotografie, 
Jerzy Piwowarski - Saluti da Venezia – fotografie

Michael Pavlovský - Hroch

Michaela P. Pfeffer - Koláž
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od 4. do 27. srpna
Václav Mach-Koláčný: Ozvěny post-atomové 

renesance
Výtvarník se věnuje malbě, kresbě, kombinova-

né technice, digitální grafice a částečně fotografii. 
Do svých kompozic vnáší svět pocitů, iluzorních in-
vencí a barevných fantazií, a takto osobitým sty-
lem vytváří „krajiny duše“ a „duše krajin“. Ty první 
představují figurální tvorbu na nejrůznější témata  
(s převládajícím ústředním motivem ženy), druhé 
zase krajinu inspirovanou převážně Vysočinou, nebo 
jižní Moravou. Krajinu však nezobrazuje reálně, ale 
magicky, včetně její „duše“. Malířovo dílo se nachá-
zí na pomezí reality, abstrakce a částečně i surre-
alismu, zlehka se dotýká renesance i moderny, ale 
nikoho nekopíruje. Autor tvoří naprosto osobitým 
stylem, který již léta formuje a rozvíjí podle svých 
nejniternějších představ.

od 7. září do 1. října 2015
Lidé ve jménech ulic Městské části Praha 9
Jedná se o uličník městské části Praha 9 vztahující se k osobním jménům ulic. 

Autoři v něm poodhalí tajemstvím známých či téměř zapomenutých jmen osob-
ností, po nichž jsou zdejší ulice pojmenovány. Obrazovou část doplňují současné 
fotografie ulic, případně i fotografie, jak ulice vypadala v minulosti.

od 6. do 29. října 
Pootevřeno
Z tvorby Radky a Vlastimila Vodákových.
Doc. Vlastimil Vodák, akademický malíř
narozen 29. října 1946 v Plzni Studia v ateliéru textilního výtvarnictví u prof. 

Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ukončil ateliérovou 
cenou roku 1970. Od roku 1984 odborným asistentem, docentem a od roku 1986 
vedoucím ateliéru textilního výtvarnictví na VŠUP v Praze.

Radka Vodáková-Šrotová, akademická malířka
Textilní výtvarnice. Na VŠUP studovala u prof. Antonína Kybala a prof. Bohuslava 

Felcmana, absolvovala roku 1971. Po ukončení studií se věnovala textilní tvorbě  
a krajinomalbě.

od 3. do 26. listopadu
Filip Ebr: Vymeteno, vytřeno - obrazy
od 3. 12. do 7. 1. 2016 
Zbraslavský salon
V rámci výměnné spolupráce s MČ Praha Zbraslav opět po 

dvou letech prezentujeme Salon zbraslavských výtvarníků, 
jehož již pátý ročník dokládá stoupající zájem autorů i úro-
veň vystavených prací.

Větší prostor je tentokrát věnován akademické sochařce 
Evě Žákové, oceněné Cenou starostky MČ Praha Zbraslav 
pro rok 2015.

Autoři výtvarných děl na Zbraslavském salónu 2015:
Petra Adámková, Károly Borbély, Marta Hadincová, Miro 

Hadinec, Petr Alois Hampl, Petr Hampl ml., Petra Hamplová, 
Veronika Hanušová, Mirka Indráčková, Eliška Jakubíčková, 
Jindřich Kalabza, Vojtěch Kolařík, Eva Kořánová, Aleš Krát-
ký, Jana Kubecová, Karel Mahelka, Dagmar Mahelková, Jan 
Majcher, Jana Majcherová, Josef Matoušek, Jiří Polák, Mar-
kéta Pošarová, Jana Šafránková, Jaroslav Štědra, František 
Tomík, Jindřich Trnka, Marie Trnková, Ludmila Warausová, 
Eva Žáková.  

Velká noční hudba

Jana Majcherová - Býk
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Galerie 9 v plenéru
Od roku 1993 – nejdříve v Obecním domě v Jandově ulici a od roku 2004 pak  

v historické budově vysočanské radnice – je otevřena Galerie 9.
Za dvaadvacet let své existence uspořádala kolem 330 výstav v jednoznačné 

a jednoduché koncepci: každý měsíc přinést něco, co diváky zaujme a potěší,  
s pevnou hranicí úrovně, ale naprostou svobodou témat, forem, žánrů a technik,  
a s důrazem na čistou a dílům i prostoru adekvátní instalaci. 

Plakáty na dvou místech v Praze 9 – ve Vysočanech na kraji parku proti poliklini-
ce a na Proseku před OD Billa mezi stanicí metra Prosek a stanicí autobusu – vám  
ve zhruba dvouměsíčních cyklech postupně nabídnou průřez historií Galerie 9 v dí- 
lech umělců, kteří tu vystavovali, vystavují i vystavovat budou.

Prosecká Galerie Dion skončila
Po necelých deseti letech existence ukončila koncem prosince 2014 činnost zave-

dená pražská Galerie Dion. Poslední z takřka padesáti výstav byla věnována tvorbě 
Milana Šplíchala. Jeho obrazy a objekty zde ještě kolem Vánoc naposled čekaly na di- 
váky pod příznačným názvem Na okraji reálna – galerie sídlila v ulici Na pokraji.

„Každé dění má svůj časový limit. Naší Galerii právě vypršel. Provozování galerie 
patřilo k mým nejkrásnějším obdobím života a končí v nejlepším,“ říká její ředi-
telka Natalia Laru. Se svým manželem a dětmi se rozhodli vrátit do Ruska, své 
domovské země. Spolu s nimi poputuje i pestrá sbírka českého umění, kterou by 
Laru jednou ráda vystavila. „Bude to největší soubor moderního umění v Rusku,“ 
směje se s nadsázkou končící galeristka a zároveň také lékařka.

Galerie Dion zahájila svoji činnost na podzim 2005 programem zaměřeným  
na prezentaci a nabídku současného výtvarného umění. Samotná první výstava 
byla věnována soubornému umění Ruska a na zahájení nechyběl profesor Milan 
Knížák. Výběr autorů byl ale podmíněn 
vytvářením vlastní galerijní sbírky sou-
časného umění především českých au-
torů. Zvláštní pozornost Natalia Laru 
věnovala okruhu tak zvané střední ge-
nerace a umělcům řadícím se ke klasi-
kům moderního výtvarného umění dru-
hé poloviny 20. století. Ve výstavní síni 
byla postupně k vidění například díla Ilji 
Sainera, Marcely Vichrové, Zdeňka Hůly, 
Josefa Hampla, Vladimíra Preclíka, Ludví-
ka Fellera, Borise Jirků, Vladimíra Nová-
ka, Marie Blabolilové, Dany Puchnarové, 
Jaromíra E. Brabence, Jana Gabriela, 
Bohunky Waage, Karla Vysušila, Zdeňka 
Rybky či Nenada Djapiče. Prostor ovšem 
dostali i mladší perspektivní umělci, jako třeba Martina Pytlová a Radim Kořínek. 
Pozoruhodnou výjimkou byla také výstava soch ze zaniklých kostelů Chomutovska.

 Ke galerii nezpochybnitelně patřil nestor Ivo Janoušek, který většinu výstav do-
provázel úvodním slovem. A tento původním povoláním vědecký pracovník a vyso-
koškolský učitel, emeritní ředitel Národního technického muzea, který je veřejnosti 
znám i jako organizátor a kurátor mnoha výstav výtvarného umění, se sám před-
stavil veřejnosti na podzim roku 2008 v Galerii Dion jako autor vlastních obrazů.

„Mívala jsem radost, když kolem procházeli studenti z nedalekého gymnázia. 
Mnozí z nich se dívali skrz obrovská okna dovnitř výstavního sálu,“ považuje paní 
Natalia za největší přínos z působení dnes již bývalého „centra“ výtvarného umění 
na Proseku.

(Text a foto: Miloslav Hanuš)
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Galerie Trafačka v pražských Vysočanech  
ustupuje plánům developera

Po osmi letech fungování musí Galerie Trafačka ustoupit plánům developera. Na je- 
jím místě v pražských Vysočanech vyroste víceúčelový objekt s byty a obchody.

Galerie Trafačka v současném objektu ve Vysočanech končí. Stěhovat se bude  
v lednu, v dubnu začne demolice objektu. Místo galerie vyroste do čtyř let víceúče-
lový objekt s byty a obchody.

Vyplývá to ze záměru zveřejněného v systému vlivu na životní prostředí EIA, 
jak potvrdila koordinátorka Galerie Trafačka Blanka Čermáková. Ještě není jasné, 

kam se galerie přestěhuje. „Zatím 
intenzivně hledáme alternativní 
prostory, ovšem bezúspěšně,“ řek-
la Čermáková.

Hrozba stěhování nad galerií vi-
sela už od počátku jejího fungování 
v roce 2006. Vznikla v prostorách 
bývalé elektrické rozvodny a pů- 
vodně měla plánům developera 
ustoupit do roka. Zatímco obyva-
telé pavlačového domu se už vy-
stěhovali, galerie na svém místě 
zůstala, navíc převzala prázdné 
byty a využívá je jako ateliéry čes-

kých i zahraničních umělců. V současnosti jich tu tvořilo asi čtyřicet.
Nový rezidenční objekt vyroste na trojúhelníkovém pozemku mezi ulicemi Čes-

komoravská, Ocelářská a Kurta Konráda. Jeho součástí bude opravený pavlačový 
dům, který na místě už stojí. Dostavěna bude desetipatrová budova se 112 byty  
a 38 ateliéry, restaurací a čtyřmi obchody. Objekt postaví Pražská správa nemovi-
tostí. V původním domě zůstane 24 bytů a tři ateliéry. Demolice mají začít příští rok 
v dubnu, v červenci 2016 začnou stavební práce. Hotovo by mělo být v lednu 2018.

Trafačka prezentovala zejména současné české umělce, ať už se věnují graffiti, 
street artu, nebo konceptuálnímu umění. Kromě galerie a ateliérů spřátelených 
autorů byl na místě velkokapacitní ateliér otevřený projektům nejrůznějšího dru-
hu, od koncertů, módních přehlídek až po divadelní představení a různé umělecké 
festivaly.

Devětkrát s Devítkou
Festival orchestrální a komorní tvorby 2015 se uskuteční pod záštitou starosty 

Městské části Praha 9 Jana Jarolíma. Letos je to již XV. ročník. A na co se můžete 
těšit?

8. června
Varhanní koncert Josef Kšica a j.h.
Kostel sv. Václava, Praha 9-Prosek
Program: výběr z díla J. S. Bacha
10. června
Art kvartet
Svatyně Krista Krále, Kolbenova ul., Praha 9-Vysočany
Program: W. A. Mozart, G. Bizet
15. června
Trio Boema
Park Přátelství, Praha 9-Prosek
Program: Vivatt W. A. Mozart K
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17. června
Prague Oper Quintet
Park Podviní, Praha 9-Vysočany
Program: M. A. Charpentier, G. Gerschwin, B. Smetana
7. září
Ventova dechová harmonie
Přírodní park Podviní, Vysočany
Program: J. Rejcha, F. Schubert, Anonym
9. září
Musica per tre
Kostel sv. Václava, Prosek
Program: F. X. Dušek, W. A. Mozart, F. Kramář
14. září
Klasický klavír Štěpána Kosa
Obřadní síň vysočanské radnice
Program: světová díla
16. září
Musica notturna
Svatyně Krista Krále, Vysočany
Program: Anonym, G. F. Händel, L. Koželuh
20. září
Dětská opera Praha, Wichterle kvintet
Park Přátelství, Prosek
Program: Opera Brundibár

Spolek za veselejší Střížkov
Z kalendáře akcí Spolku za 

veselejší Střížkov

14. 2. 2015
Střížkov bude jeden velkej cirkus. 

Pojďte s námi do zvěřince i za akro-
baty, klauny či žongléry. Navštivte 
13. střížkovský masopust, zažijte 
s námi pravou nefalšovanou Stříž-
kovskou cirkusovou taškařici!

30. 4. 2015
Stavění májky a pálení čaroděj-

nic je od 17 hodin, Střížkováci Vám 
ukáží, že i z takto seriózní akce 
je možné udělat taškařicí: sůdí sa 
nebo sa nesůdí, co myslíte?

Přijďte se přesvědčit... :)

24.10. 2015
Pojďte se ohlédnout do historie 

Střížkovských taškařic. Navíc bu-
deme mít novou dominantu Stříž-
kova: sochu střížkovského patrona 
se zvoničkou!

A co více přijde i praotec Stříž se 
svoji družinou... K

U
LT

U
R

A
 A

 V
O

LN
Ý

 Č
A

S



131

29.11. 2015
Rozsvěcení vánočního stromku v parku 

Václavka na Střížkově se uskuteční první ad-
ventní neděli dne 29. 11. 2015 v 18.00 hod. 
Jedná se o krátké sousedské setkání obyvatel 
Střížkova. Akci pro své spoluobčany připra-
vují, jako již tradičně, členové Spolku za ve-
selejší Střížkov.

18.12. 2015
Spolek za veselejší Střížkov spolupořádá  

a srdečně Vás zve na tradiční adventní kon-
cert Muziky Špalíček Praha, pojďte pokoukat 
a zapomenout na starosti pozemské...

Devítka v pohybu
Občanské sdružení Devítka v pohybu usi-

luje o správný směr životního stylu obyvatel 
Prahy 9 a chce přivést lidi k aktivnímu trávení 
volného času při sportu.

Díky mimořádné podpoře Městské části Pra-
hy 9 sdružení získalo zázemí pro jedinečný 
projekt veřejných venkovních tréninků v par-
cích. Kdokoliv si může přijít zdarma zacvičit. 
Odborníci každému poradí jak začít. Tréninky 
jsou rozděleny podle výkonosti na úplné za-
čátečníky a pokročilé, je připraven speciální 
program pro maminky s dětmi a seniory. Vy-
berte si ten „svůj“ a přijďte. Nezapomeňte si 
zarezervovat místo na tréninku 

Cantoria-Praha slaví třicetiny. 
Můžeme dlouze filozofovat o tom, jaký věk je nejkrásnější, ale většina se shodne 
na třicetinách. To už je člověk vybouřený, ví, co chce a ještě má opravdu hodně sil. 
A právě třicetiny v listopadu slaví ženský pěvecký sbor Cantoria-Praha, který má  
k naší městské části velmi blízký vztah. 
Ženský pěvecký sbor Cantoria-Praha založila koncem roku 1985 jeho sbormistryně 
a umělecká vedoucí Mgr. Jaroslava Halamová. Pod svá křídla si ho vzalo oddělení 
kultury, mládeže a tělovýchovy Městské části Praha 9. Od počátků sbor doprovází 
korepetitorka a klavíristka Helena Svatoňová. Za dobu jeho existence jím prošly 
desítky zpěvaček všech věkových kategorií. V současné době se počet kmenových 
členek ustálil na čtyřech desítkách. 

V době svého založení působil sbor jako komorní. Těžištěm jeho tvorby byly pře-
devším úpravy lidových písní (Dvořák, Smetana, Suchoň…), ale členky Cantorie 
měly v repertoáru i autory jako Brahmse, Mozarta, Myslivečka, Michny, Händla či 
Foerstera.

„Dnes zpíváme všechno - od staré hudby až k současným autorům včetně spi-
rituálů, operních sborů, muzikálových písní a již tradičních úprav písní lidových,“ 
vypočítává s úsměvem Jaroslava Halamová a dodává: „Za dobu našeho trvání 
jsme nastudovaly na 250 skladeb a repertoár neustále rozšiřujeme a obnovujeme. 
Dokonce se na nás sami obracejí i někteří současní autoři, abychom zpívaly jejich 
skladby.“ 

Nabídky přicházejí také od zahraničních sborů, například z Holandska, USA, Ně-
mecka, Rakouska, Izraele, se žádostí o společné vystoupení, či přátelské koncerty 
doma i v cizině.
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„V posledních letech jsme navštívily například Berlín na pozvání spřáteleného 
sboru Lichtenrader Chor, zpívaly jsme na festivalu Cantate Budweis, na meziná-

rodním soutěžním festivalu Sopoty 
v Polsku, mezinárodním Festivalu 
adventních písní v Budapešti, svě-
tovém festivalu sborů Alta Pusteria 
v Jižním Tyrolsku, vystoupily jsme 
na pozvání místního sboru Sv. Petra 
ve Vídni, průběžně koncertujeme  
v českých a moravských městech,“ 
nastiňuje aktivity sboru Jaroslava 
Halamová a uzavírá: „Teď nás čeká 
náš velký narozeninový koncert, 
který zároveň odstartuje advent-
ní čas a naše každoroční vánoční 
koncerty. A kdyby některá z dam či 

dívek chtěla zpívat s námi, ať se nám určitě ozve.“

Vysočanská „V“
Akce pro seniory z Městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti 

úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9 (zapsáno v občanském průkazu). 
15. ledna 2015 - Vánoční kila musí pryč! 
Novoroční vycházka do kraje Josefa Lady – vlakem z Hlavního nádraží Praha  

v 11.07 hodin do Mirošovic, zde sraz s Renátou Píchovou a průvodkyní Lešovskou. 
Jde se příjemnou cestou do Hrusic, které si prohlédneme a připomeneme si dílo  
a život Josefa Lady.  Možnost prohlídky muzea J. Lady (50 Kč), v místním hostinci 
posezení, teplé občerstvení a pokračujeme cestou do Senohrab. Odtud vlakem 
zpět do Prahy. Procházka je dlouhá celkem 4,5 km. Výlet se uskuteční za každého 
počasí.

22. ledna 2015 ve 14 hodin
Novoroční dárek v podobě oblíbených klasických melodií z opery, operety a mu-

zikálů. Vystupují Michaela Šrůmová (soprán), Tomáš Bartůněk (bass) a Lenka Na-
vrátilová (klavír). Slovem provází profesorka Olga Jiráková, nositelka ocenění Cena 
starosty MČ Praha 9 z roku 2014.

Melodie zazní v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
 12. února 2015 od 14 hodin

Vzpomínkový pořad na založení trampské osady 
„Ztracená naděje v roce 1918“

Tramping je ryze český fenomén. Od dob jeho 
vzniku (datuje se od založení 1. trampské osady 
„Ztracená Naděje“ na jaře1918) byla napsána řada 
písniček. V našem pořadu vás provedeme tímto ob-
dobím romantiky až po dny dnešní. Na kytaru za-
hraje, zazpívá a zavzpomíná: šerif osady „Ztracená 
Naděje“ František Hacker, kapelník legendární sku-
piny K.T.O. a Waldemara Matušky. Slovem doprovo-
dí Daniela Vacková.

Vzpomínkový pořad se koná v obřadní síni historic-
ké radnice MČ Praha 9.

24. února 2015 od 14 hodin 
Vystoupení Jitky Vrbové a Standy Chmelíka se 

skupinou Akáty a Hot jazz Praha. Vystoupení vý-
razné představitelky trampské a country hudby, ale i vynikající interpretky jazzu  
a swingu. 

Divadlo Gong, Sokolovská ulice, vstup do sálu od 13.30 hodin. Zdarma.

Franta Hacker
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12. března 2015 od 14 hodin
„Každá cesta začíná prvním krokem“ 
Jak ozdravit jídelníček v seniorském věku. A víte např. co je slzovka obecná? 

Pohodové odpoledne plné informací, dotazů a odpovědí v zasedací místnosti Úřadu 
MČ Praha 9, Sokolovská 14, 2. patro nové budovy. Přednáší Ing. Irena Jurčová  
a Renáta Havlová z organizace La vie. Vstup zdarma a malá ochutnávka něčeho, 
co ještě neznáte.

24. března 2015 v 11 a 14 hodin a 26. března 2015 ve 14 a 15 hodin
Objevte netradiční svět aligátorů, kajmanů a krokodýlů... 
Výstava fotografií, živá expozice zvířat, netradiční pohled na faunu Afriky a Se-

verní Ameriky. Po oba dny je návštěva výstavy organizována pro dvě skupiny zá-
jemců po 45 lidech. Nutno se přihlásit. 

7. dubna 2015 od 18 hodin 
Představení v Divadle Gong: „Hajzlbáby aneb tady se ptám já“ 
Děj se zpěvy a tanci se odehrává na veřejných záchodcích na pozadí velké loupe-

že diamantů. Divadelní spolek Post Scriptum. Pro všechny, kdo mají rádi pohodu, 
nejen z Prahy 9. 

28. dubna 2015 
Návštěva Lidic k 70. výročí konce 2. světové války (jeden autobus)
Prohlídka galerie, muzea, vycházka k památníku dětských obětí, růžový sad, pro-

hlídka obce. Cena 70 korun.
12., 14. a 19. května 2015 
Celodenní zájezd na zámek Březnice, Svatou horu u Příbrami, do skanzenu Vy-

soký Chlumec.
Na výlet odjíždí tři autobusy v 6.30 hodin z atria hotelu Clarion (před vjezdem  

do podzemních garáží u fontány), předpokládaný návrat v 18.30 hodin. 
21. května 2015 ve 14 hodin
Přednáška „Sbírám, sbíráš, sbíráme houby, houbičky“ 
Jarní přednáška na téma mykologie, houbaření, houby různých lokalit. Beseda, 

promítání, ukázka živých exponátů – jedlé či škodlivé houby. Zájemci si mohou 
udělat mykotest o svých znalostech hub. Přednáší Michal Zima, člen České myko-
logické společnosti. 

Zasedací místnost Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9.  Zdarma.
25. až 31. května 2015
Týdenní pobytový a poznávací zájezd do Nového Města nad Metují – hotel Ram-

bousek.
Poznejte krásy tohoto koutu Česka a Polska (plná penze, výlety, autobus k dispo-

zici). Cena 5200 Kč na osobu. Pro seniory z Prahy 9 i jejich přátele. Přednost mají 
dvojice – jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici, nebo jen za příplatek. 

9. června 2015 ve 14 hodin 
Rozloučení před prázdninami. Komponovaný program mluveného slova a hudby 

v divadle Gong. Vystupují: herečka Lenka Krobotová (dcera režiséra Krobota), he-
rečka Věra Kubánková, kytarista Václav Havelka a sbor seniorek Elpidy. Vstup do 
sálu od 13.30 hodin. Zdarma.

25. června 2015
Vycházka  pro radost
Na vaši žádost opakujeme výlet vlakem a pěšky Všenory – Mokropsy – Černošice 

za doprovodu průvodce. Odjezd vlaku z Hlavního nádraží v 10.19 hodin, sraz ve 
Všenorech po příjezdu vlaku v 10.46 hodin.

Pěší vycházka s výkladem přes obec, kolem kostela, původních statků, přes že-
lezniční most do starých Mokropes (občerstvení, odpočinek), dále kolem řeky Be-
rounky ke Kazínu a přes původní prvorepublikovou  plovárnu na vlak do Mokropes, 
pro čipery až Černošic. Délka trasy maximálně 6 km. Sportovní pohodlné oblečení 
a hůlky s sebou.

6. října 2015 ve 14 hodin Den seniorů 
Divadlo Gong: „Možná přijde i Kristián“
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Hudební odpoledne plné hvězd. Vstup do sálu od 13.30. Představení trvá bez 
přestávky 1,5 hodiny. Vstup zdarma pro seniory, kteří mají trvalé bydliště v působ-
nosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.

15. října 2015 ve 13.30 hodin Vycházka do přírody
S Pavlou Lešovskou se vydáme za záběhlickými zajímavostmi. Uvidíme Hamer-

ský rybník, místní chaloupky, zámeček Práče. 
Trasa vycházky je dlouhá 4 kilometry. Zdarma.
22. října 2015 ve 14 hodin 
Přednáška: Staroměstské náměstí plné krve
Tématem přednášky je poprava 21 českých pánů. Přednáší historik, novinář  

a spisovatel PhDr. Jiří Sommer, autor knih Císařský bastard, Osudové okamžiky, 
Báje mýty a pověsti, Dějiny sportu. 

Přednáška se uskuteční v zasedací místnosti číslo 205 Úřadu MČ Praha 9, Soko-
lovská 14, 2. patro. Zdarma. 

12. listopadu 2015 v 14 hodin
Pocta Waldemaru Matuškovi 
Výběr největších hitů legendárního Slavíka z Madridu v podání Jaromíra Adamce 

a skupiny Cover band zazní v divadle Gong ve Vysočanech. Vstup do sálu od 13.30 
hodin po předložení občanského průkazu (podmínka – trvalé bydliště v působnosti 
Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324).

??. listopadu 2015
Hokejové utkání Sparta Praha v O2  areně
26. listopadu 2015 ve 14 hodin
Odpoledne s Akordeonem 
České, moravské a slovenské písně 50. a 60. let hraje Karel Richard Marinnov 

(bývalý člen orchestru Václava Hybše) k odpolední pohodě ve sklepní restauraci  
u Pecků, Staromlýnská 5, Praha 9.

10. prosince 2015 ve 14 hodin
Vánoční motiv – tvoříme pro radost. Pro šikovné i nešikovné ruce, přijďte a uvi-

díte, domů si něco odnesete. Zdarma.
Zasedací místnost Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14, 2. patro.
15. prosince 2015 od 14 hodin
Divadlo Gong: Osmdesáté „Vánoce“ Miriam Kantorkové
Vlna vzpomínek, veselého i vážného vyprávění a živě zpívané melodie nejen o Vá- 

nocích. Dále účinkují Zdeněk Troška, Ladislav Županič, Šimon Pečenka, Vlastimil 
Harapes. Vstup do sálu zdarma od 13.30 hodin - po předložení občanského prů-
kazu vydaného Úřadem MČ Praha 9, Sokolovská 14 - do naplnění kapacity sálu. 
Ježíšek letos nepřiletí...

21. prosince 2015 od 18 hodin 
Modlitebna Krista Krále: Vánoční mše – koncert Jakub Jan Ryba - zdarma

Festival Barevná devítka už pojedenácté před-
staví kultury z celého světa

Tradiční tanec, hudba, zpěv, hýření barev, rukodělné výrobky, delikatesy z celého 
světa, ale především neopakovatelná atmosféra. To všechno je Barevná devítka, 
multikulturní festival, který tradičně pořádá MČ Praha 9 v parku Podviní poslední 
srpnovou sobotu. 

Festival Barevná devítka připadá letos na 29. srpna. Atraktivní přehlídka kultur 
národnostních menšin, které u nás žijí, začíná ve 14 hodin. Vstup je zdarma. 

Můžete zde procestovat takřka celý svět za jediné odpoledne. Známější i méně 
známé kultury poznáte prostřednictvím hudby, tance, workshopů, rukodělných vý-
robků a v neposlední řadě můžete ochutnat jídlo a pití ze všech koutů světa. Chu-
ťové pohárky potěšíte například dobrotami z Arménie, Brazílie, Pákistánu, Norska, 
Mexika nebo Konga. 
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Zpívejte a tančete
Program Barevné devítky probíhá jak na 

pódiu, tak v prostoru parku. Na hlavní scé-
nu se po roce vrací skvělá jazzová zpěvačka 
z J.A.R. Melanie Scholtz, tentokrát s celou 
kapelou. Vůbec poprvé si na festivalu uži-
jete balkánskou hudbu, a to díky energic-
ké česko-srbské kapele Avlija. Při tomto 
vystoupení si díky rozdaným textům nejen 
zazpíváte, ale také si pod vedením členů 
kapely zvesela zatančíte. Po roční pauze 
tu zazní i oblíbené latinskoamerické rytmy  
v podání La Descarga Salsa Orchestra, kte-
ré vás do varu dostanou zcela určitě. 

Úplnou novinkou je samostatné taneční 
pódium, které bude představovat tradiční 
tance například z Indie, Jižní Ameriky nebo 
romský čardáš. Kromě toho zde na vás če-
kají i pohybové workshopy. 

Tradiční hosté i nová překvapení
„Každým rokem se snažíme program se-

stavovat tak, aby zaujal, ale hlavně potěšil 
nejen ty, kteří se na festival už celých je-
denáct let vracejí, ale i nové návštěvníky. 
Proto volíme jednak léty prověřené záleži-
tosti, jako třeba pochoutky z Gruzie, Afghá-
nistánu či Peru, nebo tradiční vietnamský 
tanec s klobouky a původní moldavský ta-
nec v krojích. Každoročně se však také sna-
žíme zapojovat nové menšiny a představit 
tak společnosti něco, co třeba ještě nikdy  
a nikde neměli šanci vidět,“ dodává za pořa-
datele Adam Vážanský z MČ Praha 9. 

Praha 9 otevírá veřejnosti park Višňovka cyklis-
tickým závodem

23. 9. 2014 - Městská část Praha 9 a občanské sdružení Bike ranch team se 
dohodly na společném projektu, jehož cílem je znovuoživení a zpřístupnění sadu 
Višňovka, zapomenutého koutu Prahy 9, plného odpadků a nepořádku. 

Společně si daly za cíl vytvořit místo pro oddech, aktivní odpočinek a sportovní 
vyžití. Višňovku otevře Městská část Praha 9 v neděli 28. 9. 2014 otevřeným zá-
vodním dnem pro všechny výkonnostní a věkové kategorie, který vyvrcholí závo-
dem profesionálů „ O pohár starosty Prahy 9“.

„Snažíme se o to, aby se z naší městské části ztratila nehostinná místa a naopak 
zde vznikala nová, příjemná a vhodná k relaxaci i sportu. Ideálním prostorem pro 
sportovní aktivity je dlouho zanedbaný sad Višňovka, který bychom opět rádi ote-
vřeli veřejnosti. Višňovka je s cyklistikou spjata historicky a my se nyní snažíme 
oživit dávnou tradici a zároveň nabídnout dětem a mládeži další smysluplnou akti-
vitu,“ říká místostarosta Prahy 9 Mgr. Adam Vážanský.

Konečným cílem by měl být zelený areál s dráhami pro cyklisty (různé obtížnos-
ti), cestičkami pro pěší s mimoúrovňovým křížením, občerstvením s toaletami , 
případně dalším sportovním zázemím.  Vzhledem k tomu, že Višňovka byla odne-
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paměti spjata s cyklistikou - v roce 1972 konalo MS v cyklokrosu a československý 
šampión Miloš Fišera získal tehdy stříbrnou medaili – bude otevřena právě cyklis-
tickým závodem.

Program začíná v 9.30 závodem nej-
menších dětí (3-5 let) na odrážedlech  
a kolech, na speciálním okruhu, pokra-
čuje přes další kategorie dle rozpisu,  
a bude zakončen v 17.15 hodin závodem 
Elite, za účasti profesionálních jezdců. 
„Zveme všechny cyklisty do parku Viš-
ňovka, kam cyklistika historicky patří. 
Na nedělních závodech uvidíte taková 
esa, jako je Kristián Hynek, Honza Kar-
nitzl, Matouš Ulman a další,“ láká za or-
ganizátory Michal Douša. 

Bude se závodit na trati cca 2,7 km dlouhé a na malém okruhu pro nejmenší 
závodníky, dále bude zajištěno občerstvení, toalety, servisní zóna pro kola, vel-
koplošná obrazovka.

Cyklistická Višňovka
Další závod Bike Ranch cupu 2015 se konal v neděli 31. května v pražské Viš-

ňovce.
Na startu dětského závodu O pohár starosty MČ Praha 9 se dopoledne sešlo více 

než 50 dětí, které závodily na kolech v kategoriích od odrážedel až ke kolům v do-
spělých velikostech (kategorie, ve kterých děti závodí, jsou děleny podle velikosti 
kol – tedy odrážedla, 12“, 16“, 20“, 24“ a smíšené kategorie 26“, 27,5“ a 29“). 
Dětské závody se týkaly dětí od nejmenších do 14 let. Starší děti, tedy kadeti  
a junioři, startují už v závodech mezi dospělými.

V odpoledních závodech dospělých se ve čtyřech kategoriích (od nejlehčích po nej-
silnější) utkalo téměř 50 závodníků a závodnic. Do jednotlivých kategorií jsou zá-
vodníci nasazováni podle počtu naježděných 
kilometrů za sezonu s přihlédnutím k věku. 
V případě opravdových závodníků podle vý-
sledků dosažených v závodech. „Takže tady 
si zajezdíte a zazávodíte s podobně zdatnými 
soupeři,“ říká za organizátory z Bike Ranch 
týmu Michal Douša.

V kategorii „D“ (nejslabší kategorie) se tak 
na start staví vedle sebe opravdoví amatéři  
a cykloturisti, kteří najezdí za sezonu i méně 
než 500 km. Takovým závodníkům se připra-
ví i odpovídající okruh, takže se nikdo nemusí 
bát žádných složitých a technických překážek 
a úseků. Závodí se vždy 40 minut a s rostoucí 
kvalitou závodníků se na okruhu přidávají těžší a techničtější úseky.

Závodníci kategorie „A“ (nejsilnější kategorie) jedou na kompletním okruhu se 
všemi jeho složitostmi a technickými překážkami. Tento závod už absolvují oprav-
du zkušení závodníci a je na co se dívat. 

Další závod se bude konat již 14. 6. a předpokládáme, že účast hlavně dětských 
závodníků a závodnic zase naroste. Občerstvení je zajištěno a o diváky postaráno.

Folkové Podviní 2015
DVANÁCT FOLKOVÝCH LET V PODVINÍ
V kamenném hradišti vysočanského Podviní proběhl 4. června už dvanáctý ročník 

festivalu FOLKOVÉ PODVINÍ.
O tom, že tento festival, stejně jako jeho starší rockový sourozenec, dávno pře-

sáhl hranice svého regionu, není asi třeba hovořit. Na oba tyto festivaly deváté-
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ho pražského obvodu jezdí nejen 
lidé z celé Prahy, ale i jejího blíz-
kého i vzdáleného okolí. Množství 
návštěvníků i jejich spokojenost 
o oblibě tohoto hudebního setká-
ní hovořila dost jasně. Příznivců 
trampské a folkové muziky se ten-
tokráte sešlo ještě více než všech-
ny předešlé roky a nikdo rozhodně 
neodcházel zklamaný.

Letošní ročník festivalu věnovaný 
jeho dvornímu zvukaři a čtvrtému 
ze tří mušketýrů Hop Tropu Rendo-
vi Caisovi provázela, patrně na jeho  

přímluvu tam nahoře, nejen krásná hudba, ale 
i překrásné počasí. O tom, že to bylo vskutku 
nádherné odpoledne i večer, mohou asi dale-
ko lépe než my hovořit fotografie. 

Děkujeme všem kapelám, které letošní roč-
ník proměnily v nezapomenutelný zážitek - 
tedy jmenovitě HOP TROP, AG FLEK, PAVLÍNA 
JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ, ZTRACENÉ ILUZE a SCA-
RABEUS, ale i vám, přátelé, kteří jste toho ve-
čera byli s námi.

Díky za vaši přízeň a za rok na viděnou  
na třináctém FOLKOVÉM PODVINÍ! 

(text dr. Otto Sepl, foto Konstantin)

Alternativní hodokvas vysočanský aneb šestnáct 
roků festivalu PODVINÍ

Open Air Festival PODVINÍ 2015 se konal ve čtvrtek 10. září od 16.30 hodin  
v přírodním vysočanském parku. Vstup volný.

Začátek měsíce září patří v Praze 9 už tradičně festivalu alternativní a nezávislé 
scény PODVINÍ v přírodním parku ve Vysočanech. Tento festival se za šestnáct let 
své existence už dávno zařadil mezi kulturní tradice našeho devátého obvodu.

Letošní ročník zahájil vystoupením 
dvojice Andrej POLANSKÝ + Emül 
LANGMAN. Přestože z pódia hraje 
toliko viola a bicí, díky smyčkám a 
dalším efektům těchto dvou zvu-
kových mágů slyšíte plnohodnotný 
zvuk kapely, kterému nic nechybí. 
Projekt je poctou Mistru Lou Ree-
dovi a kapele The Velvet Under-
ground. Tato „kapela“ nedávno 
pokřtila i své první a velmi povede-
né cd CONTRACKTION, které bylo  
na místě k mání.

Po krásné  melodicko-psychede-
lické ozvěně sametového podzemí 

se na scéně objevil další téměř kultovní soubor naší indie scény, a to sice uskupení 
PLEASE THE TREES. Kapela má na kontě nejen několik dost podařených alb, ale  
i pěknou řádku odehraných koncertů domai v cizině. Syrový kytarový zvuk její 
současné podoby a pekelné taneční kreace frontmana Václava Havelky. 

Pavlína Jíšová a přátelé

Skupina HOP TROP a diváci

Andrej Polanský
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A poté se se skřípotem otevřely dveře do historie a z nich vystoupíl nejen stín, 
ale především skvostná hudba a písně kultovní kapely 80. a 90. let DUNAJ. Po le-
tech se opět sešli pánové Ostřanský a Václavek a za strojově přesného doprovodu 
bicích Michaely Antalové vytáhli z hrobu písně té nejlepší brněnské klasiky. Zkrátka 
Moravu i Čechy začalo zase oblévat beatové dunění, kterému se protentokrát říká 
DUNAJSKÁ VLNA. 

Jako čtvrtí a předposlední z kapel tohoto večera se na pódiu objevili pánové a 
dámy z podzemního orchestru BBP. Toto podivné hudební těleso stále ještě pracuje 
na novém albu JE ČAS, které by snad konečně v příštím roce mělo spatřit světlo 
světa. Veselé i smutné písně pro ty, kterým nezbývá, než ještě alespoň chvíli po-
být na tanečním parketu života. A snad i proto zde téměř v premiéře zazněla také 
zbrusu nová skladba Labutě z Valdic, věnovaná Ivanu Martinu Jirousovi, řečenému 
Magor. 

A závěr celého večera  patřil jen 
Lence DUSILOVÉ a její kapele BA-
ROMANTIKA. O jedinečnosti hlasu 
této zpěvačky netřeba vésti dlou-
hé spory, vždyť ho neváhali vzít 
do svých služeb takové kapely 
jako Čechomor, Wohnout... Pro-
šla mnoho cest a spolupracovala  
s kdekým, ale teprve před pár lety 
v sobě našla tu pravou cestu, která 
nese jméno Baromantika. Našla ji  
i sama sebe. Lenka s touto kapelou 
už natočila a vydala dvě výborná 
studiová alba a jeden live koncert. 
A jediné slovo, kterým se dá jejich 

hudba charakterizovat, je SKVĚLÁ! Nádherná tečka za šestnáctým ročníkem to-
hoto půvabného festivalu, který je opravdu jiný než většina ostatních a který nás 
hlavně teprve čeká! 

(dr. Otto Sepl/kráceno, foto Konstantin)

Prosecké Máje 2015
Jednadvacátý ročník nejstaršího hudebního festivalu devátého pražského obvodu 

proběhl tradičně v příjemném prostředí zahrady Pavana na starém Proseku (ulice 
U Prosecké školy)

BBP – podzemní orchestr
FISH FLESH FIELD
AND HENRY DOLLAR
HAKKA MUGGIES
POHLAVNÍ NÁDRAŽÍ
TICHÉ LODI

Prosecké máje 2015 zahájilo vystoupení projektu TICHÉ LODI, 
kytaristy Reného Müllera z olomoucké kapely Hynkovy Zám-
ky. Křehké písně o vodě, času a nekonečném tichu v nás, kte-
ré ocení nepochybně nejen milovníci Oldřicha Janoty, ale  
i každý, kdo v tichu umí najít slova a melodie. 

Letos v březnu bylo pokřtěno první cd Tichých lodí, a to sice dese-
tipísňové album „Časy vody“ (Ears & Wind Records), na němž texty 
R. Müllera a M. Václavka doprovází nejen Reného magická kytara, 
ale v několika kusech i podivné tóny houslí mistra Cipíska. 

Druhá vystoupila kapela s křehkým názvem POHLAVNÍ NÁDRAŽÍ. 
Dvě kytary, saxofon, basa a bicí, ale hlavně svébytná hudba spojená s poezií. 

Band vystupuje od roku 2008 a mj. vyhrál diváckou cenu v soutěži Malá Alterna-

Lenka Dusilová a Baromantika
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tiiva, kterou každoročně pořádá sdružení Unijazz. Mezi jinými zhudebnili mládenci 
kupříkladu poezii Bertolta Brechta. Velmi příjemní a zajímaví zástupci české alter-
nativní scény, kteří rozhodně stojí za poslech 
i vidění.

Jako třetí se objevili pod imaginární pro-
seckou májkou keltští divočáci HAKKA MUG-
GIES. Po intelektuálním tichu a slušné porci 
big-beatu s poezií se rozpoutá divoká bouře. 
V melodiích kapely najdeme Irsko, Skotsko, 
Bretaň, ale i vlivy punku, metalu... Půvabná 
houslistka této kapely vám může být nepo-
chybně povědomá, neboť strávila několik pří-
jemných let v kapele Původní Bureš. !

Předposledním z letošních alternativních 
chodů proseckého májového hodokvasu 
byla kultovní karlovarská kapela FISH FLESH 
FIELD AND HENRY DOLLAR. 

Pro pražskou scénu toto jméno rozhodně není neznámé a kapelu je možné čas  
od času potkat na nekomerčních večírcích, o nichž se dozvíte zpravidla jen či-
rou náhodou. Každopádně koncerty tohoto uskupení bývají skutečnou lahůdkou. 
A není rozhodně bez zajímavosti, že kapela nedávno přivedla na svět své zbrusu 
nové cd „Tanacetum Vulgare“, které bylo na místě nepochybně k mání. 

A o závěr večera se tradičně postarali místní černočerní patrioté BBP - podzemní 
orchestr. Zazněla hymna festivalu, pekelná píseň „Ty Prosecké Máje“ a pak už až 
čtrnáctihlavý soubor sypal ze svých zásobníků písně k tanci i nehybnému poslechu.

PROSECKÉ MÁJE už patří k letité tradici, pánové a dámy z podzemního orchestru 
dobře vědí, že jejich Pražané jim rozumí.

Na úplný závěr večera zazněla do tmy legendární píseň o trpaslíkovi na hřbetě 
podivného živočicha a dvacátý první ročník festivalu se pozvolna stal minulostí.

(dr.Otto Sepl, upraveno)

Kolben OPEN 2015: Otevřené ateliéry v Pragovce 
Kolben Open 2015 je druhý ročník specifického výstavního projektu – akce, při 

níž umělci dlouhodobě tvořící v prostorách bývalé továrny Pragovka otevírají své 
ateliéry pro místní veřejnost. Letos to je 20. září. 

Svým charakterem je projekt na pomezí místně specifické akce a svébytné vý-
stavy, kladoucí si za cíl prezentovat umění vznikající v rámci ateliérů. Díky přítom-
nosti umělců se můžete zeptat na jejich pra-
covní techniky, inspiraci a osobní vazby. Tento 
den dialogu mezi zástupci odborné umělecké 
scény a veřejností otevře celý prostor býva-
lé továrny a bude zakončen večerní vernisáží 
výstavy vybraných děl. 

Multimediální výstava předvede to nejlepší 
z prací vzniklých v ateliérech Pragovky a svou 
multižánrovostí nabídne divákovi kvalitní  
a výjimečně obsažný vzorek aktuálního umě-
ní vůbec. 

Program Kolben Open 2015 bude dopro-
vázen odbornou komentovanou prohlídkou 
spojenou s přednáškou o historii Pragovky  
a jejího genia loci (v minulosti tvořil v jedné z hal Vladimír Boudník, samotná bu-
dova Pragovky je památkově chráněná) a výtvarnou dílnou – workshopem pro děti 
vedeným odbornými lektory. 

Vystavující 
Lawrence Wells, Zuzana Růžičková, Karíma Al-Mukhtarová, Jan Jírovec, Anna Hu-

lačová, Václav Litvan, Patrik Čabla, Robert Palúch, Pavel Šimíček, Kateřina Kociá-
nová, Martin Šilhán, Vladimír Merta, Matěj Lipavský, Jonáš Česaný, Marie Ladrová, 

Skupina Hakka Muggies
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Matouš Marek, David Hřivňacký, David Helán, Petra Navrátilová, Anežka Hošková, 
Jana Babincová, Veronika Přikrylová, David Háva, Tomáš Beňadik, Hynek Vacek, 
Helena Voleníková, Martina Chloupa, Michaela Munzarová, Radko Palic, Richard 
Nestler, Ján Rečo, Magdalena Rečová. 

Pragovka Gallery E – budova E, Kolbenova 923/34a, Praha 9

Pouť na Střížkově
Atrakce v zábavném lunaparku Helferových vás čekají na pouti, která se koná  

do 15. června 2015 na Střížkově (zelený prostor u stanice metra Střížkov). Pořádá 
ji Městská část Praha 9 ve spolupráci s Karlem Helferem a syny. 

 Užít si tu můžete autodrom, velký a malý řetízkový kolotoč, lochnesku, přehupo-
vací lavice, vláček Lucky train, bobovou dráhu, opravdové koně a mnoho dalších 
pouťových atrakcí. Mezi 1. a 12. červnem budou atrakce patřit také dětem z ma-
teřských škol Prahy 9.

Nový skatepark ve Vysočanech 
Pokud nejste příznivci „prkna“, asi vám výrazy jako goofy, ollie, nollie, frontsi-

de, backside, fakie, switch nic neřeknou. Jste-li přece jen zvědaví, co se za vším 
skrývá, zastavte se u nového skateparku ve Vysočanech v ulici Na Jetelce, kam si  
od konce dubna našlo cestu již mnoho příznivců skateboardingu.

Oficiálně byl nový betonový ska-
tepark pod vysočanskou estakádou,  
který nechala vybudovat Městská 
část Praha 9, uveden do provozu 
29. dubna 2015. 

„Je to první skatepark na Deví-
tce, který odpovídá současným 
trendům v této oblasti,“ konsta-
tuje místostarosta Prahy 9 Adam 
Vážanský. „Prosadit ho nebylo jed-
noduché, trvalo to několik let, ale 
dnes se můžeme pochlubit oprav-
du výjimečným skateparkem. Im-
pulsem k vybudování tohoto mul-

tifunkčního hřiště určené pro adrenalinové sporty, jako je skateboarding, BMX, 
in-line brusle, nebo koloběžky, bylo uzavření nevyhovujícího skateparku na Pro-
seku.“

V Praze je jednička
„Skatepark ve Vysočanech byl navržen podle současného celosvětového tren-

du, takzvaných street plaz, které jsou zaneseny přímo do stávajících veřejných 
parků určených pro relaxaci a od-
počinek,“ říká Radek Teichmann  
z firmy Mystic Constructions, která 
skatepark projektovala a stavěla. 

Překážky na vysočanském tech-
nickém street skateparku mají 
navodit prostředí ulice, takže tu 
příznivci skateboardingu mohou 
využívat schody, zábradlí, obrub-
níky… a například rail (zábradlí) 
zabudovaný přímo do rovného po-
vrchu skateparku, je prvním v Če-
chách. 

V superlativech hodnotí vysočan-
ský skatepark také Jan Lankaš z České asociace skateboardingu. „Je to pecka“, 
dodává i za většinu skejťáků, kteří preferují street. „Původně se ve skateparcích  

K
U

LT
U

R
A

 A
 V

O
LN

Ý
 Č

A
S



141

s asfaltovým povrchem stavěly montované plechové a později montované dřevěné 
překážky, které se ale postupem doby a opotřebením stávaly nebezpečnými. Ale 
brali jsme to, hlavně, že je kde jezdit,“ vrací se Jan Lankaš do nepříliš vzdálené 
minulosti. „Když se pak ve světě začaly stavět celobetonové skateparky, objevil se 
u nás první ve Strašnicích zhruba před deseti lety. A srovnáte-li ho s vysočanským, 
vidíte, jak se vývoj v této oblasti posunul zase o notný kus dál.“

Vyšší pořizovací náklady na vybudování betonového skateparku jdou ruku v ruce 
s téměř nulovými náklady na údržbu a především pak větší bezpečností jeho uži-
vatelů. (I když ani jízda v něm se neobejde bez pádů.) Komfort skýtá také pro ty, 
které skateboarding vůbec nezajímá, ale bydlí v blízkosti takového parku. Žádné 
ramplování plechů, daleko se rozléhající rány, jak skaty naráží na překážky. Co se 
odsud line, je šum a hluk obyčejné ulice.

Pod mostem
Náklady na vybudování vysočanského skateparku včetně zahradnických úprav  

a zeleně činí zhruba 4 miliony korun. Ovšem tím, že je celá stavba z betonu, bude 
mít dlouhou životnost a náklady na údržbu nebo opravy budou minimální. 

A umístění skateparku pod vysočanskou estakádou? „Toto místo jsme vybrali 
záměrně vzhledem k jeho poloze a možnosti nového využití,“ říká radní pro dopra-
vu a životní prostředí Prahy 9 Tomáš Holeček. „Dříve bylo neudržované, zarostlé 
náletovou vegetací. S budováním skateparku jsme zkultivovali tuto lokalitu dobře 
dostupnou z Proseka, díky napojené stezce, i z Vysočan.“

Ostatně v zahraničí se skateparky v takovýchto místech – pod mosty magistrál 
– staví často. Je to tak i v Portlandu v americkém Oregonu, který se pyšní asi nej-
známějším skateparkem světa. 

Koncerty na radnici
5. února 2015 od 19 hodin
ŽIDOVSKÉ HOUSLE ALEXANDRA SHONERTA
Židovská hudba pro housle a klavír zazní v podání Alexandra 

Shonerta, houslového virtuosa, laureáta prestižních mezinárod-
ních ocenění, muzikanta s mimořádným talentem a neobyčejnou 
schopností improvizace, v obřadní síni vysočanské radnice Praha 
9, Sokolovská 14/324. Bezbariérový vstup (2. p./výtah). Omezená 
kapacita sálu. Vstup volný! 

Unikátní program, obsahující originální aranže národních melodií, 
vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby skladatelů – klasiků 
židovské hudby, zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes 
starou Evropu až do současné Prahy.  

12. března 2015 od 19 hodin
KONCERT PRO PRAHU 9: MARTIN KASÍK – KLAVÍR, VILÉM VEVERKA – HOBOJ
Program: C. Sain-Saëns, F. Poulenc, F. Chopin, A. Doráti.

23. dubna 2015 v 19 hodin
KONCERT PRO MISTRA JANA 
Štěpán Rak - kytara, Alfréd Strejček – umělecký přednes
Koncert pořádá MČ Praha 9 k uctění památky Mistra Jana Husa. Letos uběhne 

600 let od jeho upálení. 
Netradiční portrét člověka, hledajícího pravdu a naplnění slov Kristových. Za po-

užití citací z Bible, spisů Jana Husa, Johna Viclifa, Petra z Mladenovic a Jana Kara-
fiáta napsal Alfred Strejček.

11. června 2015 
Dívčí vokální trio MAKABARA. 
Marie Vostatková (1. soprán), Kateřina Uličná (2. soprán) a Barbora Janová (alt) 

jsou absolventky konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené v Praze. Zazpívají 
písně lidové, hebrejské, židovské, písně populární a spirituály.

Proč název Makabara? Je to slovo složené z prvních dvou či tří písmen jejich kře-
stních jmen: Marie, Kateřina, Barbora.

Alexander Schonert
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8. října 2015 od 19 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT MATYÁŠE NOVÁKA
Na programu jsou skladby J. Haydna, B. Smetany, E. Granadose, F. Liszta. 
Matyáš Novák (nar. 20. 6. 1998) začal hrát na klavír v pěti letech. V současné 

době je studentem gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, Konzervatoře Pardubice 
ve třídě Jitky Fowler Fraňkové a od září 2013 rovněž studentem věhlasné klavír-

ní akademie „Incontri col Maestro“  
v italské Imole ve třídě prof. Vovky 
Ashkenazyho. Matyáš je vítězem 
řady národních i mezinárodních 
soutěží: Prague Junior Note (Pra-
ha 2006, 2012, 2013), Meziná-
rodní klavírní soutěž Pro Bohemia 
(Ostrava 2007, 2015), Mezinárod-
ní soutěž Čtyři ruce na klávesách 
(Karlovy Vary 2008), Mezinárodní 
soutěž Amadeus (Brno 2009), VII. 
mezinárodní festival mladých kla-
víristů Glubczyce (Polsko 2009), 
Mezinárodní soutěž Virtuosi per 
musica di pianoforte (Ústí nad La-
bem 2009), Mezinárodní soutěž 
Broumovská klávesa (Broumov 

2011), Mezinárodní Novákova klavírní soutěž (Kamenice nad Lipou 2012), Národní 
rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga (Praha 2013), Národní 
soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou smyčců (Jindřichův Hradec 2010, 2013), 
Mladý klavír Pražské konzervatoře (Praha 2013), XX International Piano Competi-
tion Ibiza (Španělsko 

2013), XXI International Piano Competition Rotary Club Ramon Llull (Palma  
de Mallorca, Španělsko 2014), Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír (Praha 2008, 
2011, 2014) a laureátem řady dalších. 

19. listopadu 2015 od 19 hodin
MUSICA DOLCE VITA: ČTVERO ROČNÍCH DOB
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – 

harfa.

3. prosince 2015 v 19 hodin
PRAGUE BRASS ENSEMBLE – Pražský žesťový soubor
Program: G. F. Händel, B. M. Černohorský, A. Michna, koledy

Koncerty v kostele sv. Václava
5. května v 18 hodin
BIBLICKÉ PÍSNĚ
Koncert věnovaný výročí 70. 

let od ukončení II. světové války  
a uctění památky padlých se koná 
v kostele sv. Václava na Proseku.

V programu zazní biblické písně 
v podání Luboše Skaly (baryton)  
a Aleše Bárty (varhany).

7. prosince v 18 hodin 
VARHANNÍ KONCERT
Na varhany zahraje Drahomíra 

Matznerová, na trubku doprovodí 
Miroslav Laštovka. Zazní skladby J. 
S. Bacha (Toccata a fuga d moll), 
W. A. Mozart, A. Piazolla a další.

Matyáš Novák

Bazilika sv. Václava na Proseku K
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Koncerty ve Svatyni Krista Krále
1. dubna 2015 od 18 hodin 
PAŠIOVÝ KONCERT MUSICA BOHEMICA
Jaroslav Krček: Mše č. 4
Kyrie, Gloria,Credo, Sanctus, Benedictus, 

Agnus Dei
Intermezzo
Hořické pašije - pět pašijových písní na text 

J. Pecky
Nad kolébkou - dvě ukolébavky na text  

J. Pecky
V tom královém dvoře - píseň na lidový text
Český rok: Březen, Duben - suita na lidové 

texty 
České lidové písně v úpravě Jaroslava Krč-

ka: Zelenej se doubečku, Koupala se má pa-
nenka, Což se mně má milá, Prosba za vláhu, 
Měla jsem já milovníčka, Aby nás Pán Bůh 
miloval. Autor hudby a úprav Jaroslav Krček.

21. prosince 2015 v 18 hodin
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Předvánoční koncert je organizován k poctě Jakuba Jana Ryby, od jehož narození 

letos uplynulo 250 let a 200 let o jeho úmrtí.
Hraje Symfonický orchestr Prahy 8 s dirigentem Adolfem Melicharem. Sbor RE-

SONANCE vede Miloslava Pospíšilová, Sbor ZŠ MARJÁNKA Anna Niklová. Sólisté: 
Blanka Sládková (soprán), Radka Kyrolová (alt), Stanislav Mistr (tenor), Ivo Michl 
(bas).

Prosecká zastaveníčka
VI. ročník cyklu komorních koncertů v Parku Přátelství na Proseku. Pořádá Měst-

ská část Praha 9. Koncerty se konají vždy v úterý od 18 hodin.  Vstup volný.

4. srpna - Trio Kalich
J. Strauss, Ed. Strauss, E. Kalmán

11. srpna - Kvarteto Národního divadla
P. I. Čajkovskij, L. van Beethoven

18. srpna - Musica Per Tre
I.Moscheles, W. A. Mozart, I. Pleyel

25. srpna - Grand Duetto Concertante
A. Vivaldi, P. Locatelli, V. Gelli

1. září - Musica Poetica
J.J. Ryba, V. Michálek, Anonymus

8. září - České hornové kvarteto
J. V. Stich, B. D. Weber, A. Rejcha

15. září - Musica Notturna
J. J. Ryba, Anonymus, V. Michalička

22. září - Ventova dechová harmonie
J. N. Vent, F. V. Krommer-Kramář

29. září - Trio Iuventa
F. X. Pokorný, W. A. Mozart, J. Ibert

Musica Bohemica a Jaroslav Krček
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Prosecký podzim ovládly slavné filmové melodie 
Skvělý hudební zážitek pod širým nebem poskytlo v neděli 20. září od 19 hodin  

v parku Přátelství originální koncertní vystoupení mladého symfonického orchest-
ru FILMharmonie. Záštitu nad osmým ročníkem Proseckého podzimu opět převzal 
starosta městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

Filmová filharmonie neboli FILMharmonie
...je symfonický orchestr, který vznikl roku 2013, avšak za krátkou dobu své 

existence získal velkou základnu 
fanoušků díky svým tematickým 
koncertům filmové hudby. Spojuje 
mladé talentované hudebníky, stu-
denty i absolventy středních a vy-
sokých uměleckých škol. Orchestr 
za dobu svého působení účinkoval 
několikrát v Praze, Hradci Králové 
a Ostravě. Jeho posluchači si pro-
střednictvím koncertů mohli připo-
menout nejznámější melodie wes-
ternu a fantasy filmů. Pro koncert 
na Proseckém podzimu si orchestr 
zvolil velmi zajímavý repertoár, 
který shrnuje několik různých žán-

rů. Zazní například skladby z filmů Vinnetou nebo Tenkrát na západě, přeneseme 
se také do Jurského parku nebo za piráty do Karibiku. 

Dirigent Chuhei Iwasaki, ale také skladatel, houslista a sbormistr studoval hru  
na housle na konzervatoři Toho-gakuen v Tokiu, později pokračoval studiem na Praž- 
ské konzervatoři – obor housle a komorní hru u prof. F. Pospíšila, skladbu u prof. 
J. Gemrota, dirigování u prof. M. Němcové, M. Košlera a H. Farkáče. Od roku 2013 
je studentem HAMU v Praze – obor dirigování.

Zábava pro děti
Součástí Proseckého podzimu je již tradiční program pro děti. Od 14 do 18 hodin 

v parku Přátelství představily široké veřejnosti svou činnost organizace z Prahy 9, 
které pracují s dětmi a mládeží. Nechyběly tradiční lodičky a spousta zábavných 
aktivit. 

Písničky na pódiu
„Křoupat zdravě dá se hravě“ – Michaela Do-

linová a Milan Duchek.
Pořad písniček a soutěží o tom, jak zdravě 

jíst, čeho jíst více a čeho méně, začal ve 14 
hodin. Perníková chaloupka naruby – příběh, 
jak byli u ježibaby šťastní, jak ztloustli a jak 
opět zhubli. Víte, že Jeníček a Mařenka byli  
u ježibaby šťastní? Mohli jíst, co chtěli – tučná 
a nezdravá jídla. Víte, o kolik ztloustli a kdo 
je zachránil? Máme pro vás křupavý příběh, 
písničky a soutěže, kde se děti dozvědí, jak  
po dobrém jídle neztloustnout a jak se ve svě-
tě chuťových lákadel pohybovat..

„Hodina zpívání... s kapelou“ – Jaroslav Uhlíř
Opravdovou hudební lahůdkou byl od 16 hodin koncertní program největších hitů, 

ve kterém vystoupil J. Uhlíř společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém 
rockovém složení. Diváci slyšeli nezapomenutelné písničky, které za posledních  
40 let vytvořil převážně ve spolupráci se Z. Svěrákem, jako jsou Holubí dům, Se-
verní vítr, Ani k stáru, Není nutno atd. 

Prosecký podzim 2015 ukončil ve 20.30 ohňostroj a jak jinak, než na nádherné 
filmové melodie. 

Dirigent Chuhei Iwasaki

Z pořadu Křoupat se dá zdravě
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Golden 9 – Zlatá Devítka znovu v Parku Přátelství

Park Přátelství opět ožil swingovou taneční muzikou, a to v rámci 3. ročníku me-
zinárodního jazzového festivalu Golden 9 - Zlatá Devítka. 

V Proseckém Parku Přátelství se opět obyvatelům Prahy 9 představili špičkoví 
jazzoví hudebníci. Letos se posluchači těšili z výběru tohoto nejlepšího z vývojo-
vých etap jazzové hudby. Společně s Orchestrem Ježkovy Stopy se přenesli do éry 
předválečného a poválečného swingu u nás 
ve stylu R. A. Dvorského a dalších soudobých 
autorů. Kapela Shadde Yadda Quartet se zpě-
vačkou Dájou Šimíčkovou nabídla poslucha-
čům ranou i pozdější americkou i českou swin-
govou a jazzovou hudbu v rozmezí 20-40. let  
minulého století. Kapela J. J. Jazzmen s ka-
pelníkem Milošem Kejřem a svými hosty za-
hrála stylovou show složenou z amerických 
evergreenů. Tato kapela účinkovala po celém 
světě a v současné době spolupracuje s před-
ními českými i zahraničními jazzmany. A vy-
stoupil také mladý a energický soubor Harm-
core Jazz Band.

Festival vyvrcholil koncertem zpěváka a kapelníka Petra Soviče a jeho Golden Big 
Bandu Prague. Hostem jejich programu byla slovenská jazzová zpěvačka Zuzana 
Vlčeková. 

Program se konal v blízkosti rybníčku v parku Přátelství na Proseku v sobotu 5. 
září 2015 od 14 hodin. 

Festival probíhá za podpory MČ Praha 9

Pohádky Na Dvorečku 
Opět vás rádi zveme na naši malou letní scénu v Jandově čp. 4 v Praze-Vysoča-

nech, kde 27. května zahajujeme letní cyklus pohádek pro nejmenší.
Představení se konají každou středu a jejich začátek je naplánován na 16 hodin. 

Na první čtyři pohádky budou navíc navazovat čtyři tematické dětské dílničky, kte-
ré proběhnou ve výtvarném ateliéru ve 4. patře.

Vstup volný. Pořádá MČ Praha 9.

Program:
27. 5.
NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK  - – Divadlo Kapsa, Andělská hora 

3. 6. středa 16.00 Divadýlko z pytlíčku
O PRINCEZNĚ MLSALCE 
Dětská dílnička po skončení představení - výroba zcela bezpečného roje 
čmeláků a malé překvapení ke Dni dětí.

10. 6. středa 16.00 Divadlo LokVar
ČESKÝ HONZA
Dětská dílnička po skončení představení - nápady z ruličky pro šikovné ručičky.

17. 6. středa 16.00 Liduščino divadlo
DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA BRUNDIBÁRA
Dětská dílnička po skončení představení – vílí rej.

24. 6. středa 16.00 Divadélko Vysmáto
O ČERVENÉ KARKULCE
Dětská dílnička po skončení představení - obrázkové víčkování. K
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12. 8. středa 16.00  Divadlo LokVar
SNĚHURKA    

19. 8. středa 16.00 Sváťovo dividlo 
BROUČCI    

26. 8. středa 16.00 Divadlo Pro malý 
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI   

2. 9. středa 16.00 Divadlo Tondy Novotnýho 
O PEJSKOVI A KOČIČCE     

9. 9. středa 16.00 Divadlo Rolnička 
DRAČÍ POHÁDKY          

Life Center Praha 9
Filmový tábor v angličtině
Již 9. ročník anglického příměstského tábora pro děti a teenagery pořádaný or-

ganizací Life Center v Praze 9 se uskutečnil v červenci. Tábora se zúčastnilo 21 
teenagerů a 42 dětí. 

Letos se mládežníci i děti vypravili do filmového světa Hollywoodu. Pestrý program 
jim nabídl řadu tematických workshopů, jako je psaní scénáře, natáčení vlastní-

ho videoklipu, editace videa, menší 
děti uvítaly náplň v podobě drama-
tického a tanečního workshopu či 
her. Většina programu probíhala  
v angličtině a na obou bězích tábora 
se v roli vedoucích a lektorů vystří-
dala třicítka dobrovolníků z celého 
světa. Teenageři i děti se setkali  
s dospělými kamarády z USA, Me-
xika, Holandska, Německa, ale 
také z různých míst ČR. 

I odpolední program přinášel řadu 
zajímavých aktivit. Zažili jsme vod-
ní hry, fitness stezku a dále jsme 
navštívili filmové muzeum a studia 

TV Nova, kde si děti vyzkoušely role TV moderátorů. Poselstvím tábora bylo obje-
vit, zda děti samy mohou být epickými hrdiny ve svém vlastním životě a kdo je ten 
největší režisér všech našich životních příběhů.

Hlavním úkolem účastníků programu pořádaného ve střední škole COPTH u Li-
beňského nádraží bylo nacvičit či natočit vlastní filmový příběh, který na závěrečné 
party předvedli rodičům. Teenageři i děti odcházeli spokojení, s řadou odměn a plní 
nových zážitků.

Svatováclavská pouť 2015
Na Proseku se koná jubilejní, již pětadvacátá svatováclavská pouť Podzimní sva-

továclavská pouť. Patří již neodmyslitelně k současnému životu dnešního Proseka, 
ale i celé Prahy. Letos se uskutečnila 26. a 27. září.

Hlavní význam poutí, které mívaly především duchovní ráz, bylo připomenutí  
a oslava svátku patrona kostela. Kostel na Proseku je zasvěcen svatému Václavu, 
našemu národnímu světci, který provází český národ ve všech dějinných okamži-
cích. Jeho odkaz je platný již více než tisíc let. Právě letos uplyne 1180 let od jeho 
zavraždění v Boleslavi.

Letos byla možnost podrobně se seznámit s historií kostela sv. Václava i přilehlé-
ho hřbitova při prohlídce s výkladem Ing. Stěničky.

Sváťovo divadlo

Děti navštívily studia TV Nova
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V sobotu v 19 hodin při slavnost-
ním koncertu rozezněl varhany A. 
Bárta. Spolu s ním zahrál W. Hof- 
bauer na trubku a zazpíval L. Ska-
la. Poděkování patří ThDr. Stanisla-
vu Prokopovi, faráři římskokatolic-
ké farnosti sv. Václava, za celoroční 
vstřícnost a spolupráci. 

Obnovená tradice
Tradici proseckých poutí před 

pětadvaceti lety obnovila městská 
část Praha 9. V současné době je 
původní, náboženské poslání poutí 
zastíněno pouťovou veselicí a do-
provodnými akcemi. I když je jiná 
doba, místo a příležitost k setká-

vání trvá stále. V průběhu let je akce obohacována o pestrý kulturní a zábavní 
program. Na podiu vystupují hudební a pěvecká tělesa, profesionální i amatérská. 
Diváci se vždy mohou těšit na bohatý program.

Program prosecké pouti
Sobota 26. září,  11.00  Vystoupení ZUŠ Prosek
   12.00  Vystoupení kapely HOT WINGS
   13.00  slavnostní zahájení XXV. svatováclavské pouti na Pro 

   seku a XVI. Vysočanského vinobraní
   13.30  Hraje Slovácký krúžek v Praze
   14.45  Příjezd sv. Václava s jeho družinou
   15.30  Koncert Yvety Blanarovičové
   17.00  Fešáci a Petr Martinák
Neděle 27. září
   10.00  Hraje Dechový orchestr Krajanka
   12.00  Muzika Špalíček Praha a taneční soubor Mateník
   14.00  Patrola Šlapeto
   16.00  Vystoupení Michala Davida

Volné prostranství za kostelem ožilo historií 
Stál tam rytířský tábor, probíhaly šermířské souboje SHŠ Landsknechtů, k vidění 

byly zbraně, kostýmy a stany, dobové tance z období gotiky, renesance i z orientu, 
pohádka s obřími loutkami, hudební skupina ARCUS a GNÓMUS, žonglér, kejklíř, 
pořádaly se tradiční soutěže pro děti, ukázky výcviku dravých ptáků, dobové stán-
ky a řemesla.

Zahrada TJ Sokol Prosek se již popáté proměnila v pohádkovou zahradu
sobota 26. září DIVADLO Z PRAKU uvedlo tři pohádky:
   12.15  O Červené Karkulce 
   14.15  O perníkové chaloupce
   16.15  Dlouhý, Široký a Bystrozraký
neděle 27. září DIVADLO CIRKUS ŽEBŘÍK 
   11.15  Svatováclavská
   13.15  Loutky, které nikde nechtěli
   15.15  Jak se peče pohádka
Pro děti byla připravena lákadla v podobě pouťových střelnic, od kolotočů a hou-

paček až po strašidelné zámky, jízdu na koních a další atrakce. Pro všechny pak 
řada pouťových dobrot a široká nabídka zboží stánkového prodeje, vína a burčáku.

Místostarosta A. Vážanskýjako sv. Václav
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Sport
Sportovní organizace devítky mohou požádat 
o dotaci

„Dobrou zprávou pro naše sportovce je, že znovu mohou požádat o dotace z fi- 
nančních prostředků získaných z odvodu z loterií,“ říká místostarosta Prahy 9 Adam 
Vážanský odpovědný kromě jiného i za oblast sportu. Čas na podání žádostí o do-
tace je do 27. března 2015.

„Část obdržených dotací musí naše městská část použít jako účelovou neinves-
tiční dotaci určenou pouze na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících na devítce, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu 
mládeže,“ dodává Adam Vážanský. 

Dotační programy
1. Celoroční činnost
Cílem programu je podpořit celoroční činnost nestátních neziskových organizací 

působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou spor-
tovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových 
organizacích, a dále vybavit subjekty neziskové sféry materiálem nutným pro ce-
loroční činnost subjektu.

2. Provoz a nájmy sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržet tělovýchovná 

zařízení v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu energií, paliv, plynu, 
vodného a stočného (hodinou pro veřejnost je myšlena organizovaná veřejnost = 
děti a mládež do 19 let). Dále umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů 
reprezentujících MČ Praha 9.

O dotaci mohou požádat neziskové organizace provozující tělovýchovná zařízení 
nekomerčního charakteru na území MČ Praha 9, nebo organizace, které působí 
v oblasti sportu a tělovýchovy v MČ Praha 9, sídlí a provozují svoji činnost v MČ 
Praha 9, avšak nevlastní ani neprovozují vlastní tělovýchovné zařízení, nebo mají 
svými oddíly plně vytížené vlastní tělovýchovné zařízení. Není určeno pro školy  
a školská zařízení.

3. Opravy a údržba sportovních zařízení
Cílem programu je podpořit činnost sportovních subjektů, udržení tělovýchov-

ných zařízení v provozu pro veřejnost formou příspěvku na úhradu opravy a údrž-
bu sportovních areálů, umožnit dětem a mládeži využití sportovních klubů repre-
zentujících MČ Praha 9. 

Program je určen neziskovým organizacím provozujícím tělovýchovná zařízení 
nekomerčního charakteru na území MČ Praha 9. Prostředky lze použít na vylepšení 
sportovišť formou opravy či rekonstrukce vybavenosti sportovních areálů a lze je 
použít také jako podíl žadatele na obdržené dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, ČR nebo 
EU (za určitých podmínek). Program není pro školy a školská zařízení.

Podmínky pro podání žádosti o neinvestiční dotaci
1. O dotaci se mohou ucházet právnické osoby, které působí na území MČ Pra-

hy 9 v oblasti tělovýchovy a sportu, patřící k některému z typů, které vznikly podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, podle 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Žadatel musí mít alespoň 20 členů mladších 19 let platící členské příspěvky 
(doloženo potvrzenou evidencí členské základny k 31.12. předcházejícího roku) a vy- 
konávat pravidelnou činnost s dětmi a mládeží (min. 4x měsíčně).

3. Žadatel musí být členem ve sportovním svazu či asociaci a mít aktivní účast 
ve sportovních soutěžích.

4. Žadatel musí provozovat svou činnost na území MČ Praha 9 nebo na po-
zemcích bezprostředně sousedících s MČ Praha 9, a to déle než 2 roky k termínu 
uzávěrky.

5. Příjemce dotace je povinen uvádět MČ Praha 9 a její znak na všech svých 
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propagačních materiálech a na sportovištích, kde příjemce působí.
6. Požadavky musí být realizovány v plné výši, v souladu s účelovostí „Smlou-

vy o poskytnutí dotace.
7. Žádost o dotaci se podává na předepsaném formuláři ve 2 vyhotoveních. K žá- 

dosti musí být přiloženo vyplněné „Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu“.
8. Městská část Praha 9 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo nepo-

skytnout finanční prostředky v plné výši, realizace dotace není nárokovou polož-
kou.

9. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci účelové neinvestiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 9 z prostředků obdržených jako část dílčího odvodu 
z loterií a jiných podobných her a vybraným žadatelům budou finanční prostředky 
uvolňovány na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mezi žadatelem a Odborem 
ekonomickým ÚMČ Praha 9.

10. Žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnuté finanční dotace do 1. 3. 
2016 a předat je Odboru ekonomickému, Úřadu MČ Praha 9. Nevyčerpané pro-
středky je žadatel povinen vrátit zpět na účet Úřadu MČ P9.

11. U jednotlivých programů jsou uvedeny ještě další podmínky pro podání žá-
dosti.

12. Žadatel musí podat žádost o neinvestiční dotaci do 27. 3. 2015 do 12.30 
hodin včetně.

Sokol Prosek
Cvičení seniorů
Tělocvičná jednota Sokol Prosek vás zve na cvičení seniorů, které je každý čtvr-

tek od 9.30 hodin. Cvičení vede odborník doc. Štilec.
 Cvičení jsou obsahově zaměřena na zdravotní a pohybově relaxační aktivity, 

čínská zdravotní a dechová cvičení, jednoduchá cvičení jógy, cvičení obratnostní, 
rovnovážná a psychosomatická.

Tento program aktivního stylu života seniorů byl výzkumně ověřen a je s úspě-
chem používán v oblasti aktivizace seniorské populace. Jeho předností je posílení 
nejen tělesné zdatnosti, ale zejména duševní rovnováhy a důvěry stárnoucího člo-
věka v sebe sama.

Najdete nás v ulici Na Proseku vedle kostela sv. Václava.

Fotbal
Novinky z Pragovky
Fotbalisté Praga Praha, hrající 1. A třídu skupinu A, skončili minulou sezonu  

na jedenáctém místě, třebaže to na podzim vypadalo téměř na postup. Na jaře se 
jim však z mnoha důvodů nedařilo. Novou sezonu 2015/2016 začnou proto pod 
vedením dvou trenérů – dosavadního Lumíra Honzka a nového Stanislava Votočka. 

A Stanislavu Votočkovi jsme položili několik otázek.
Sledoval jste Pragovku v loňské sezoně?
Sledoval, i když jen zpovzdálí, vzhledem k povinnostem v Admiře, kde se nám 

kryly naše ligové zápasy U17 se zápasy Pragovky.
Co očekáváte od nové sezony na Pragovce?
Za loňskou sezonou se musí udělat hodně tlustá čára a začít znovu. A co očeká-

vám? Rozhodně nechci říkat dopředu, že bychom chtěli být do pátého či osmého 
místa. Musíme se soustředit na každé utkání a jít od zápasu k zápasu. A na konci 
se uvidí, jestli jsme to všichni dělali poctivě.

Jsou v týmu změny?
Jsem rád, že se nám podařilo tým omladit. Do přípravy 20. srpna nastoupí  

z Meteoru Marek Kudrlička, z Viktorky Žižkov Martin Požár, z Junioru se vrátil Hon-
za Ort, z našeho B týmu přišel Filip Procházka, doufám, že udržíme Viktora Dolejše 
a se dvěma hráči ještě jednáme. Jsou to kluci ročníků 1995, 1996 a já věřím, že 
na hřišti to bude znát. S
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Proč jste se rozhodl pro Pragovku?
To je jednoduchá otázka. Tady jsem jako trenér začínal, prošel jsem přípravkami, 

mladšími a staršími žáky a pak přišla nabídka z Admiry od tehdejšího šéftrenéra 
mládeže Vaška Pudila a já kývnul. Na Admiře jsem působil u kategorie U16 a U17 
a spolupráce s Martinem Frýdkem či Petrem Mikolandou, nebo nejlepším vedoucím 
na světě Oldou Vítem byla úžasná a hlavně poučná. Bohužel vzhledem k pracov-
ním povinnostem jsem musel na Admiře skončit. Při mé profesi nešlo čtyřikrát 
týdně trénovat. A pak přišly nabídky a já kývnu na tu z Pragovky. Pro mě osobně 
je to výzva a já věřím, že se nám s Lumírem Honzkem a novým vedoucím Honzou 
Přídou podaří tým stabilizovat a vytvořit partu.

Kdo je podle vás favoritem soutěže?
Tipuji Ďáblice, které navíc povede Martin Průša, který měl v Admiře s mládeží 

vynikající výsledky.

První zápas sezony 2015/2016 sehrají fotbalisté Pragovky 22. srpna 2015 v Hos-
tivaři od 10.30 hodin. 

Poděkování za spolupráci
Třebaže se na Pragovce nechtějí za uplynulou sezonou příliš ohlížet, rádi by po-

děkovali za spolupráci týmům z nejbližšího okolí.
„Rád bych poděkoval týmům, jako je Admira Kobylisy, Meteor Praha 8, Střížkov  

z Devítky, Viktorka Žižkov, Junior Malešice, Union Žižkov,“ vypočítává Petr Končic-
ký, předseda fotbalového klubu TJ Praga Praha. Právě mezi jejich mládežnickými 
kolektivy skvěle fungují tzv. střídavé starty, kdy dobří hráči z jednoho týmu startují 
v mužstvu druhého týmu, které hraje vyšší soutěž, a získávají tak cenné zkuše-
nosti. 

„Ocenění a velký dík patří také všem trenérům, vedoucím mužstev, rodičům  
a fanouškům, kteří náš fotbalový klub podporují,“ dodává Petr Končický.

Úspěchy mladších žáků
Mladší žáci pod vedením trenérů 

Martina Vondrušky a Jana Pospíšila 
v loňské sezoně vyhráli svou sku-
pinu – kategorie U12 v 1. třídě a 
postoupili do nejvyšší pražské sou-
těže, Pražského přeboru. 

Mladí fotbalisté Pragovky slavili 
úspěch také ve Francii. Již několik 
let se účastní mezinárodního tur-
naje ve francouzském Charmes. 
Vždycky měli k medailím blízko a 
letos vyhráli! Blahopřejeme.

Nové zázemí na Pragovce už „jede“
„Mám radost, že za necelý rok stojí na Pragovce nová budova. Když jsme loni 

pokládali její základní kámen, nevěřil jsem, že naše společná vize bude tak brzy 
realizovaná,“ řekl 18. března starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím při slavnostním za-
hájení provozu nového zázemí TJ Praga Praha. 

Pomáhat s udržením sportovních areálů tak, aby zde mohli sportovat všichni, kte-
ří mají zájem, je jedním z cílů Městské části Praha 9. I proto investovala do nové- 
ho zázemí na Pragovce. Bourat nevyhovující objekty a stavět nové se začalo  
v březnu loňského roku, kolaudace proběhla před Vánocemi 2014 a slavnostně 
byla budova „pokřtěna“ 18. března 2015.

Stará klubovna s dílnou pro údržbu areálu i původní šatny jsou již minulostí. 
Nová budova, která slouží jako zázemí pro zájmové kluby a hráče TJ Praga, je tří-
podlažní. Tvarově je objekt navržen jako průnik dvojice hranolů. Jeden tvoří první 
nadzemní podlaží, druhý vytváří předsazení objektu a druhé a třetí nadzemní pod-

Mladší žáci ve Francii
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laží. V přízemí je restaurace, zázemí, garáže a venkovní sklad pro údržbu areálu. 
První patro je určeno fotbalovému klubu Praga Vysočany včetně šaten pro hráče 
a rozhodčí, druhé patro pro vedení TJ Praga Praha a zájmové kluby jako např. ša-
chistický nebo turistický.

„Jsem rád, že jsme otevřeli nové sportovní zázemí TJ Praga Vysočany a dostáli 
tak slibu, který jsme dali už před čtyřmi lety,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 
Adam Vážanský zodpovědný za oblast kultury a sportu. „Navzdory tomu, že k cíli 
vedla cesta přes řadu sporů a dalších problémů, mají dnes sportovci na Pragovce 
nejmodernější sportovní zázemí na Devítce. A to nejen fotbalisté, ale také milov-
níci turistiky nebo šachů.“ 

Skvělé nové zázemí si pochvaluje i Petr Končický, předseda fotbalového klubu 
Praga Vysočany, který má 297 registrovaných členů. „V bezvadném zázemí pro 
fotbalisty máme o dvě šatny více, celkem osm, takže můžeme vzít další členy, 
zejména děti, které se k nám stále hlásí,“ říká a pokračuje: „Naše áčko kope 1. A 
třídu. Do jarní sezony jdeme ze čtvrtého místa, asi ne s myšlenkou na postup, ale 
špatný manšaft rozhodně nemáme. A věřím, že když se nám ho podaří na podzim 
opět rozumně doplnit o další hráče, tak proč se o postup nepokusit v příští sezoně. 

Rozpis jarních utkání fotbalistů (muži A) 
TJ Praga Praha

TJ Praga Praha fotbal Muži-A S
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Hokej
Mistrovství světa v hokeji

Ročně zamíří do 02 areny ve Vysočanech více než 600 000 návštěvníků. Utkání 
MS v ledním hokeji v květnu vidělo v této hale 507 200 (!) lidí.

„Počet návštěvníků nás příjemně překvapil. Byl to unikát, hala byla po patnáct 
hracích dní pořád téměř vyprodaná,“ konstatuje ředitel Bestsport Arena Robert 
Schaffer.

Vysoká návštěvnost byla spíš než pro samotnou halu zatěžkávací zkouškou pro 
dodavatele služeb – bezpečnostní agenturu, úklidovou agenturu, servisní mechani-
ky... „Po dobu šampionát jsme s nimi měli smlouvy v podstatě na non-stop služby, 
protože když se tu odehrávaly dva, nebo i tři zápasy denně, nebyl na případné 
opravy velký prostor,“ dodává Robert Schaffer. „Naštěstí k závažným poruchám 
nedošlo. Jednou přestal fungovat výtah, ale než skončilo utkání, byl opravený. 
Během dne byla odstraněna i porucha části klimatizačních jednotek v hale, takže 
návštěvníci to pocítili jen minimálně.“ 

Byli jsme u toho
Mistrovství světa v hokeji je sice každý rok, ale aby se konalo v ČR, už zase tak 

časté není. Naposledy tomu bylo před 11 lety, kdy se nově otevírala Sazka Aréna. 
Pro Čechy je MS vždy událost číslo jedna a 
nadšení všech je o to větší, pokud se koná u 
nás v Česku. Přeci jen jsou Češi stále pova-
žováni za hokejový národ. Za vše hovoří to, 
že vstupenky na utkání české reprezentace 
zmizely během několika minut a i na ostatní 
zápasy nebylo jednoduché se dostat. 

Díky MČ Prahy 9, která s organizátory do-
hodla vstupenky pro školy, se však na tuto 
světovou akci mohly jít podívat i děti, které 
by se jinak na MS nedostaly. Zájem o vstu-
penky ve škole byl veliký a díky této akci se 
mohli žáci zúčastnit několika vybraných utká-
ní a zažít fantastickou atmosféru, která pro-
vázela celé mistrovství světa. Pro všechny 
děti, které dorazily na utkání MS, to byl neza-
pomenutelný zážitek, na který budou dlouho 
vzpomínat. Děkujeme MČ Praha 9, že dokázala pro školáky zprostředkovat tuto 
jedinečnou možnost a navíc každý návštěvník přispěl svou měrou k překonání cel-
kového diváckého rekordu. MS v Praze opět posunulo hranice kvality o velký kus 
kupředu a my jsme mohli být u toho. 

Taková atmosféra se hned tak nezažije
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 pokořilo snad všechny dosavadní re-

kordy spojené s organizací těchto akcí. A navíc ho ovládla neskutečná atmosféra, 
kterou oceňovali všichni zúčastnění – od Reného Fasla, prezidenta Mezinárodní ho-
kejové federace, přes šéfy týmů, trenéry, hráče, novináře, fanoušky až po obyvatele 
Vysočan, kterým se tento mezinárodní šampionát odehrával sedmnáct dní pod okny. 

„Byli jsme připraveni téměř na všechno, protože máme bujnou fantazii, ale na-
štěstí k žádné mimořádné akci nedošlo,“ usmívá se generální sekretářka organi-
začního výboru MS IIHF v ledním hokeji 2015 Markéta Štěrbová. „Celé mistrovství 
bylo neskutečně klidné, bez jakékoliv agrese. Každé utkání fanoušci zaplnili celou 
halu, každému mužstvu vždy někdo fandil. To se ještě nikdy nikde nestalo. A pak 
se všichni fandové, ať už patřili k vítěznému nebo poraženému mužstvu, společně 
scházeli u piva ve fanzóně.“ 

Slova chvály se organizátorům mistroství světa Českému svazu ledního hokeje 
dostávala ze všech stran. Velkou poklonou pro ně byla i slova Milana Hniličky, který 

Žáci ZŠ Balabenka v O2 Aréně
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v dresu české hokejové reprezentace sehrál 106 utkání. Po letošním mistrovství  
na adresu organizátorů řekl, že „předběhli svět o veliký kus“. 

A co říká Markéta Štěrbová na „bramborovou“ medaili pro český tým? „Organizo-
vali jsme všechno s výjimkou sportovních výkonů. Ale myslím si, že naši hokejisté 
nepodali špatný výkon. Jsou čtvrtí mezi šestnácti nejsilnějšími týmy světa, z nichž 
každý chtěl vyhrát.“ 

Rekordy letošního šampionátu:
• 741 690 návštěvníků v halách (z toho 234 490 v Ostravě)
• 11 589 diváků průměrně vidělo každé utkání 
• 450 000 návštěvníků ve fanzónách v Praze a 300 000 v Ostravě
• 6000 vysílacích hodin
• přenos utkání odcházel do 160 zemí světa
• televizní přenosy sledovala v součtu více než miliarda lidí
• na šampionát se akreditovalo 971 novinářů z 23 zemí světa
• v halách a fanzónách se vypilo více než 800 000 piv
• se zajištěním šampionátu pomáhalo 1000 dobrovolníků, z toho 650 v Praze
• po dobu šampionátu nedošlo na ledě k žádnému vážnému zranění nebo bez 

 vědomí hráče, málo bylo i drobných zranění hráčů

Perfektní příprava se vyplatila
V době konání šampionátu v ledním hokeji jste mohli ve Vysočanech narazit na uni- 

formy téměř na každém kroku.
 „Denně bylo na opatření v souvislosti s organizací mistrovství světa nasazeno 

150 strážníků,“ říká ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster. „Posíleny byly hlíd-
ky v okolí 02 areny, hlídky v MHD, zejména v metru, hlídky, které spolupracovaly 
s Policií ČR při dohledu nad dopravním režimem, nasadili jsme specialisty z týmu  
Taxi, kteří se zaměřovali na taxikáře bez platného povolení k vjezdu do této oblasti.“ 
Za faktem, že až na drobné porušení veřejného pořádku, nemuseli strážníci ani 
policisté nic zásadního řešit, stojí perfektní příprava bezpečnostních opatření, ale 
také režim střídání hlídek a celkové nasazení policistů. Ostatně největší problémy 
řešili strážníci v první dny šampionátu, kdy se k 02 areně snažili najíždět taxikáři 
a prokazovali se přitom nejrůznějšími – méně či více důvěryhodnými – povoleními 
pro vjezd. 

Dopravní opatření nebylo dogma
Dny hokejového šampionátu ve Vysočanech se – z pohledu obyvatel – neslo pře-

devším v duchu zákazů vjezdu a parkování v ulicích v okolí O2 arény. 
„K dopravně-inženýrským opatřením, na jejichž přípravě jsme dlouho pracovali, 

se podíleli organizátoři mistrovství světa v ledním hokeji, ale také zástupci MČ 
Praha 9 a při konečných úpravách jsme respektovali i připomínky místních občanů, 
firem, podnikatelů,“ říká rada plk. Pavel Švrčula, vedoucí odboru služby dopravní 
policie Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. „Dopravní značení jsme 
operativně upravovali ještě první dny šampionátu podle konkrétního vývoje do-
pravní situace tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení v dopravě a zároveň 
byla zachována bezpečnost a plynulost silničního provozu.“

Policisté například zmírnili dopravní opatření týkající se Českomoravské ulice, 
kam byl původně plánován striktní zákaz vjezdu. „Rozhodnutí se ukázalo jako 
správné, protože se tu netvořily kolony a dopravní policisté se tak mohli více vě-
novat usměrňování provozu beztoho, aniž by měli plné ruce práce s řidiči, kteří 
nerespektovali původní dopravní značení.“

Bez větších problémů fungovala také městská hromadná doprava, včetně auto-
busové. 

„Ocenit je třeba výbornou spolupráci všech zainteresovaných složek, ale přede-
vším pak ukázněnost místních obyvatel a řidičů,“ uzavírá policejní rada.

Praha 9 hokejová
I když čeští hokejisté obsadili při letošním Mistroství světa IIHF v ledním hokeji 
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i díky obyvatelům Prahy 9 žijících v okolí 02 areny, kteří šampionát vzali za svůj. 
Za to jim patří velký dík.

„Byli jsme připraveni na všechno, ale k našemu velkému překvapení si většina 
lidí z Devítky bez rozdílu věku mistroství světa v hokeji užila. Potkávali jsme se při 
utkáních, ve fanzóně, chodili s jinými fanouš-
ky do hospůdek,“ říká místostarosta Prahy 
9 Adam Vážanský a pokračuje: „Pro mnoho  
z nás byl zážitek potkat kanadského útočníka 
Sidney Crosbyho, nebo legendárního sovět-
ského hokejistu Vladislava Treťjaka. Pro mě 
bylo zážitkem setkání se sedmi našimi hrá-
či z MS v roce 1985, kdy jsem je sledoval 
jako kluk, nebo s Nikolajem Valujevem. Tento 
ruský boxer, dvojnásobný světový šampion  
v těžké váze, sledoval hokejová utkání v Pra-
ze jako divák.“ 

I když fanzóna a okolí 02 areny hlasitě žily 
ještě dlouho po skončení hokejových utkání, 
místní obyvatelé projevovali značnou dávku 
porozumění a trpělivosti. Podobně přijali i do-
pravní opatření a další změny, které je v prv-
ních sedmnácti květnových dnech omezovaly. 
„Ještě jednou bych jim za to rád poděkoval,“ dodává Adam Vážanský.

MČ Praha 9 získala 900 vstupenek na hokejová utkání pro žáky základních škol. 
A zájem o ně byl velký, i když na ledě nestáli právě čeští reprezentanti. 

Různé - hokej
Hokejovou Spartu čeká premiérová sezona v O2 areně
02 arena ve Vysočanech mění barvy – červeno-bílé slávistické za modro-žluto

-červenou trikoloru Sparty. Jak je známo, hokejová Sparta se po letech, kdy své 
zápasy hrála v Tipsport areně v Holešovicích, přesouvá právě sem. 

„Po výborných zkušenostech s organizací letošního mistrovství světa v ledním 
hokeji, které se do historie zapsalo jako jednoznačně nejlepší, jsme rádi, že hokej 
v O2 areně zůstává, i když ji opustila Slávie, která spadla do nižší ligy. Věříme, že 
i fanoušci hokejové Sparty budou bezproblémoví a kvalitní hokej na vysočanském 
ledě přiláká k tomuto sportu další nadšence i z naší městské části,“ říká Adam 
Vážanský, místostarosta Prahy 9 odpovědný kromě jiného za sport.

Ve Vysočanech našla Sparta výborné zázemí
„Dříve nebo později by Sparta musela situaci kolem své haly strategicky řešit a zá- 

jem společnosti Bestsport, která O2 arenu vlastní a provozuje, běh věcí urychlil.
Sportovní holding v posledních letech investoval do oprav a zútulnění Tipsport 

areny miliony korun, nicméně v hale je v příštích letech potřeba zásadní investice, 
která povede k celkové modernizaci celé haly a zvláště pro hokej technicky ne-
vyhovujících zařízení. Pro klub a majitele tato rekonstrukce nedává ekonomický 
smysl.

Proto, ač jsme původně o variantě působení mimo Holešovice do této chvíle ne-
přemýšleli, po zajímavé nabídce společnosti Bestsport, jsme změnili názor. Rozho-
dování o přesunu pomohlo i excelentně zvládnuté MS v hokeji,“ vysvětluje důvo-
dy stěhování Petr Bříza, předseda představenstva HC Sparta Praha a upřesňuje:  
„Z obou stran jde o uzavření strategického dlouhodobého partnerství, v němž O2 
arena získá kvalitní sportovní tým pro svůj program, Sparta zvýší komfort pro své 
fanoušky a díky Bestsportu zároveň získá dlouhodobou ekonomickou stabilitu.“ 

Výhodné partnerství potvrzuje i generální ředitel O2 areny Robert Schaffer:  
„Po konci uplynulé sezony jsme zvažovali, zda výpadek hokeje nahradit koncerty  
a jinými kulturními akcemi. Mistrovství světa v hokeji ale ukázalo, že hokej do naší 
haly patří, a proto jsem rád, že jsme se Spartou nalezli oboustranně přijatelné ře-

Cenu nejlepším hráčům v utkání Německo 
– Lotyšsko předával místostarosta Prahy 9 

Adam Vážanský
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šení. Jsem přesvědčen, že z toho budou těžit jak obchodní partneři O2 areny, tak 
samozřejmě i fanoušci a sponzoři Sparty.“

Sparta se sice pro zápasy stěhuje, ovšem sídlo klubu a tréninkové zázemí pro 
„A“ tým a více než 250 dětí v mládežnických týmech zůstává v Tipsport areně. Fa-
noušci se však nemusí obávat, že by v O2 areně Sparta neměla domácí prostředí. 
Sparťanský nádech dostává interiér a exteriér O2 areny, vzniká „Sparta business 
lounge“ pro partnery hokejového týmu, majitelé permanentek do „Klubu 300“ bu-
dou mít zase možnost využít „Sparta klubu.“ 

Taekwondo

Taekwondisté z Litoměřické na Mistrovství Evropy 2015
Reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy je 

snem většiny sportovců. Jen těm nejlepším v daném sportu se to podaří. Prosec-
ká škola Taekwon-do Dan-Gun má ve svých řadách za svojí 
24letou historii mnoho medailových reprezentantů. 

Taekwon-do Dan-Gun patří mezi největší a nejúspěšnější 
oddíly v ČR, hlavním trenérem je Petr Poklop, nositel VI. Danu,  
mezinárodní instruktor, bývalý člen a trenér České reprezen-
tace.  Dne 28. dubna 2015 se dva členové prosecké školy 
Sára Santnerová a Ondřej Svoboda vydali spolu s českou 
sportovní reprezentací do italského města Adria na Mistrov-
ství Evropy v Taekwondu ITF. 

Sára Santnerová je již několik let členkou české reprezen-
tace. Pro letošní rok je oporou základu české reprezentace. 
Druhý člen Ondřej Svoboda se do české reprezentace zařadil 
v tomto roce. Účast na ME pro něho byla hned prvním ostrým 
startem za Českou republiku. Sára pro svou kvalitu startovala 
ve více kategoriích, ve sportovním boji a jako členka týmu i v se-
stavách, sportovním boji, ve speciálních technikách ve výsko- 
ku a v silovém přerážení. Ondřej soutěžil ve sportovním boji 
a v tradiční sebeobraně. 

Mistrovství Evropy předcházela tříměsíční tvrdá příprava, 
která se jim vyplatila. Oba si přivezli zpět na Prosek cenné 
kovy. Sára získala hned dvě bronzové medaile, Ondřej jako 
nováček v reprezentaci jednu bronzovou. V příštím roce je 
opět čeká Mistrovství Evropy a zároveň Mistrovství světa, které se koná jedenkrát 
za dva roky.

Zimní tábor taekwonda
Na první letošní soutěž museli závod-

níci ze Školy Taekwon-do ITF Dan-Gun 
odcestovat do Sportovního centra Nym-
burk. 

Dne 13. února 2015 se zde konal Po-
hár Českého svazu Taekwondo, které-
ho se zúčastnilo 180 soutěžících z 18 
oddílů České republiky. Tradičně soutěž 
zahájilo klání v technických sestavách,  
v němž oddíl vybojoval jednu bronzo-
vou medaili. Následovaly zápasy juniorů 
a seniorů v prestižní disciplíně sportov-
ního boje. V nich byl náš oddíl úspěš-
nější – dvě zlaté, dvě stříbrné a jed- 
na bronzová medaile jsou na úvod se-
zony opravdovým úspěchem.

Sára Sandtnerová  
a Ondřej Svoboda
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V průběhu roku se členové oddílu zúčastní nejenom mnoha soutěží, ale cvičí  
i na národních technických seminářích. Oddíl pro své svěřence dále pořádá zkouš-
ky, zimní, jarní, letní a podzimní soustředění. Letos v létě bude oddíl pořádat již  
23. letní soustředění-tábor určený nejenom pro své členy, ale i pro širokou ve-
řejnost. Účastníci dětského tábora budou seznámeni s různými druhy sportů. Se 
zdravovědou, přírodou, každý den budou navštěvovat překrásné wellness, které je 
součástí areálu. V průběhu tábora budou pořádány i výlety. V minulosti účastníci 
navštívili zámek Žleby, Kutnohorské doly, propast Macochu, hrad Pernštejn, zámek 
Litomyšl a jiné. Tábor je již mnoho let připraven tak, aby si děti přivezly do Prahy 
mnoho nových zážitků, dovedností a případně se seznámily s bojovým uměním 
taekwondem. Zájem o tento tábor se každý rok zvyšuje. V minulém roce se ho 
zúčastnilo 56 sportovců. 

Letní tábor prosecké školy Taekwonda
Již po třiadvacáté probíhalo letní soustředění prosecké Školy Taekwon-do Dan-

Gun. Tak jako každý rok se děti, ale i dospělí, sešly v rekreačním středisku v Hor-
ním Bradle. 

Počet zájemců o letní tábor převy-
šoval objednanou kapacitu. Letos co 
do počtu účastníků byl tábor rekord-
ní. Devět desítek cvičenců zažilo pře-
krásné prosluněné dny plné zábavy, 
cvičení a her. Tábor se konal ve dvou 
turnusech. První byl určen pro děti  
a druhý pro mládež a dospělé. 

První turnus byl otevřen, tak jako  
v minulých letech, nejenom členům 
oddílu, ale i široké veřejnosti. Členo-
vé cvičili jedenkrát denně v dopoled-
ních hodinách Taekwon-do. Nečleno-
vé si mohli vybrat, kterému sportu se 
budou věnovat. Většina z nich však 

chtěla trénovat základy taekwonda. Odpoledne všechny děti sbíraly body v nej-
různějších hrách do celotýdenní soutěže. Ve volném čase se relaxovalo u bazénu 
v areálu, případně v moderním nově postaveném wellness. Na závěr soustředění 
všichni dostali mnoho dárků včetně cen a pohárů pro nejlepší. 

Druhý turnus byl určen jen pro členy oddílu. Tento týden je pro účastníky nároč-
nější. Sportovci trénovali dvakrát denně. Pro členy byl program zaměřen na zdo- 
konalování technických dovedností v taekwondu a zlepšení fyzické kondice.  
V rámci fyzické přípravy se běh prokládal různými cvičeními, nechybělo ani posi-
lování a sportovní tréninky. Pod vedením trenérů se cvičenci připravovali na závě-
rečné zkoušky na vyšší technické stupně, které oba turnusy zakončily. 

Pro příští rok oddíl znovu plánuje na začátek července letní tábor a opět i pro 
širokou veřejnost. Účastníci tedy nemusí být členy oddílu, ale pokud by se chtěli 
stát členy, mohou dorazit na nábor do Školy Taekwondo Dan-Gun, který proběhne 
dne 9. září 2015 od 17 do 19 hodin v prostorách vestibulu Gymnázia Litoměřická 
726 Praha 9 - Prosek.

Tenis
Děti ve Vysočanech mají vlastní tenisový kurt
S končící zimou se Tenisový klub Praga Vysočany připravuje na novou sezonu. 

V plném proudu jsou drobné opravy zázemí tenisového areálu a hlavně práce  
na úpravách kurtů.

Tenisový klub má v Praze 9 dlouhou historii, jeho vznik se datuje k roku 1930. 
Členství v něm je základem pro jeho fungování. Rozdíl proti čistě komerčně zalo-

ženým klubům je v tom, že členové mohou po splnění svých povinností vůči klubu 
areál a kurty využívat v podstatě neomezeně a bez dalších poplatků.
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Přednosti členství, které spočívající hlavně v četnosti využívání kurtů, jsou důle-
žité i pro děti. Mohou se spolu domlouvat a hrát tréninkové zápasy, tzv. „sparingy“. 

Je to vhodný doplněk k pravidel-
ným tréninkům, které jsou v klubu 
organizovány.

Tréninky pro děti
Pravidelné dětské tréninky budou 

v letošní sezoně probíhat každý 
den. Většinou se trénuje ve sku-
pinkách. Aby tréninky byly kvalit-
ní, skupinka připadající na jednoho 
trenéra a tréninkovou jednotku čítá 
nejvýše čtyři děti. Je však samo-
zřejmé, že lze dohodnout trénink  

i v méně početné skupince, nebo trénink individuální.
V mistrovské soutěži pořádané Českým tenisovým svazem reprezentuje klub 

družstvo mladších žáků.

Nová odrazová stěna
Ve spolupráci s Městkou částí Praha 9 byla loni na podzim provedena rekonstruk-

ce menšího tréninkového kurtu a vybudována nová tréninková odrazová stěna.
Tyto prostory budou využívat především nejmenší děti ve věku pět až sedm let. 

Díky tomu, že od letošní sezony tak mají svůj vlastní kurt, mohou si zahrát častěji 
a zároveň mohou do klubu vstoupit další malí zájemci, kteří by s tenisem chtěli 
začít.

Rád by si jednou zahrál Wimbledon

V litevské Liepaje se zrodilo překvapení v podobě 
teprve třináctiletého Andrew Paulsona z pražské 
tenisové Sparty. 

Na turnaji Venden Cup se Andy jako třetí nasaze-
ný hráč statečně probojovával evropskou teniso-
vou elitou ve své věkové kategorie. Největší pře-
kážku v cestě za triumfem představoval Ukrajinec 
Olexander Ovcharenko, jehož zdolal po 2,5 ho- 
dinách ve třech setech. Celému turnaji nakonec 
kraloval a pohár pro vítěze si odnesl rovnou dva-
krát - kurt totiž ovládl i ve čtyrhře, což ho vyneslo 
na 26. příčku evropského žebříčku a stal se skoka-
nem v top 50 juniorů do 14 let.

Za celým příběhem stojí jeho starší bratr, který ho 
odmalička vychovával v „tenisové kolébce“. Když 
tehdy prvně dal sotva tříletému chlapci do ruky  
tenisovou raketu, bylo zřejmé, že se rodí nová na-
dějná hvězdička

Sport - různé
Galavečer Bitva roku
Galavečer Bitva roku se uskuteční 19. března 2015 v Arena Sparta Podvinný 

mlýn. Záštitu nad ním převzal místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.
Bitva roku je koncept světových soubojů MMA, který má za cíl soustředit do ČR  

významné sportovce-bojovníky z prestižních světových organizací UFC, WFCA, 
M-1. Součástí galavečera je nejen souboj o titul Mistra Evropy, ale také propagace 
tohoto bojového sportu, který se ve světě velmi rychle rozvíjí a v zámoří si dokon-
ce získává obdobnou popularitu jako například NHL či NBA.

Zápasy o tituly Místr Světa Evropy organizací Caveam a WFCA jsou nedílnou sou-
částí Galavečera Bitva roku. Při konceptu soubojů českých a slovenských bojovníků 

Andrew Paulson
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se světovou špičkou se můžeme těšit na celovečerní show, která zanechá v divá-
kovi působivý zážitek. Všestranný výcvik bojovníků je příslibem přehlídky širokého 
spektra bojových technik, kvalitních sportovních výkonů a fair play.

Galavečerem provázel olympijský vítěz, mistr světa a Evropy a bývalý světový 
rekordman v desetiboji Roman Šebrle, který je tváří projektu. MMA bývá díky své 
všestranné přípravě srovnáváno právě s atletickým desetibojem. Spolupráce s Ro-
manem Šebrlem nabízí srovnání obou sportů a spolupráci osobností atletického 
desetiboje a desetiboje bojových sportů.

Chceme přispět k řešení problému absence mladých sportovních talentů a upo-
zornit na potřebu přípravy prostředí a zázemí pro malé děti, které by se v budouc-
nu chtěly věnovat bojovým sportům. Chceme realizovat kampaň s českými olym-
pijskými atlety, aby se ukázalo, že součástí tréninku MMA je mimo jiné i atletická 
příprava se stejnými prvky.

Jiří Čejka, předseda představenstva CAVEAM productions

Cyklistická Višňovka
Další závod Bike Ranch cupu 2015 se konal v neděli 31. května v pražské Viš-

ňovce.
Na startu dětského závodu O pohár starosty MČ Praha 9 se dopoledne sešlo více 

než 50 dětí, které závodily na kolech v kategoriích od odrážedel až ke kolům v do-
spělých velikostech (kategorie, ve kterých děti závodí, jsou děleny podle velikosti 
kol – tedy odrážedla, 12“, 16“, 20“, 24“ a smíšené kategorie 26“, 27,5“ a 29“). Dět-
ské závody se týkaly dětí od nejmenších do 14 let. Starší děti, tedy kadeti a juni- 
oři, startují už v závodech mezi dospělými.

V odpoledních závodech dospělých se ve čtyřech kategoriích (od nejlehčích po nej- 
silnější) utkalo téměř 50 závodníků a závodnic. Do jednotlivých kategorií jsou zá-
vodníci nasazováni podle počtu naježděných kilometrů za sezonu s přihlédnutím  
k věku. V případě opravdových závodníků podle výsledků dosažených v závodech. 
„Takže tady si zajezdíte a zazávodíte s podobně zdatnými soupeři,“ říká za organi-
zátory z Bike Ranch týmu Michal Douša.

V kategorii „D“ (nejslabší kategorie) se tak na start staví vedle sebe opravdoví 
amatéři a cykloturisti, kteří najezdí za sezonu i méně než 500 km. Takovým závod-
níkům se připraví i odpovídající okruh, takže se nikdo nemusí bát žádných složitých 
a technických překážek a úseků. Závodí se vždy 40 minut a s rostoucí kvalitou 
závodníků se na okruhu přidávají těžší a techničtější úseky.

Závodníci kategorie „A“ (nejsilnější kategorie) jedou na kompletním okruhu se 
všemi jeho složitostmi a technickými překážkami. Tento závod už absolvují oprav-
du zkušení závodníci a je na co se dívat. 

Další závod se bude konat již 14. 6. a předpokládáme, že účast hlavně dětských 
závodníků a závodnic zase naroste. Občerstvení je zajištěno a o diváky postaráno.

Okruh ve Višňovce (nachází se v ulici Pod Šanceni) je otevřený i veřejnosti. Cyk-
listický oddíl Bike Ranch zde pořádá každé úterý od 16 hodin tréninky pro děti. 
Určeny jsou dětem od 1. do 8. třídy ZŠ.

Juniorky FK Bohemians Praha vyhrály druhou ligu!
Juniorky U19 klubu FK Bohemians Praha ovládly druhou ligu  a slaví tak postup 

zpět do první ligy. Na velmi vydařenou podzimní část, ve které neztratily ani bod, 
dokázaly zelenobílé fotbalistky navázat i v jarní části.  

Právě hráčky FK Bohemians Praha měly na startu jara nejlepší výchozí pozici  
o postup, bojovaly zejména s druhým týmem tabulky, kterým byla Minerva FF,  
a třetím FK Dukla Praha. Do jarní části bohužel vinnou zranění nemohla nastoupit 
kapitánka týmu Anežka Hadašová. Tým tedy na jaře vedla Linda Veselá. 

Na stadionu SK Prosek Klokanky v prvním utkání jara dokázaly porazit bez pro-
blému FK Baumit Jablonec vysoko 8:0. K druhému utkání tým cestoval na půdu FC 
Slovanu Liberec, kde přišla první bodová ztráta za remízu 1:1. Tým poznamenala 
hlavně situace, kde se zranila hráčka Kobesová po střetu z domácí brankářkou  
a tým se nedokázal moc soustředit na samotnou hru. Druhá Minerva využila ztrá-
ty Pražanek a dotáhla se na rozdíl 3 bodů před vzájemným zápasem. Tento duel S
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se odehrál na travnaté ploše v Čakovicích, kde se juniorkám výsledkově daří. Mi-
nervu dokázaly porazit 6:2 a udělaly tak první výrazný krok k vytouženému cíly. 
Další kolo nabídlo místní derby  FK Bohemians Praha vs. TJ Ďáblice. Výsledek byl 
jednoznačný 10:1 ve prospěch domácího týmu. Před  15. kolem byly karty jasně 
rozdané, v případě tříbodového zisku proti FK Dukla Praha mohou Klokanky slavit 
postup zpět do 1.ligy.  Utkání se povedlo Klokankám zvládnout a Duklu na svém 
hřišti  porazily 4:2 a společně tak bezprostředně po utkání oslavily návrat mezi 
elitu vítězstvím ve druhé lize.

Jak to vidí trenér Takáč:
„Za tým jsem šťastný, že se nám společně podařilo dosáhnout vysněného cíle. 

Osobně tento úspěch řadím hodně vysoko. Za rok a půl, co jsem u týmu, jsme 
udělali velký kus práce a odměna se dostavila. Celou sezonu se nám hra dařila, 
soupeře jsme jasně přehrávali a v každém zápase si vytvořili velký tlak. Zvítězili 
jsme v halové sérii turnajů v Mělníku, dále jsme dokázali ovládnout venkovní tur-
naj v Pardubicích, kde se nám podařilo přehrát i týmy z první ligy (DFO Pardubice 
1:1, FC Baník Ostrava 5:0, FK Baumit Jablonec ženy 3:2). Dále jsme v přípravě 
odehráli velmi vyrovnané utkání s týmem SK Slavia Praha a vydařený dvojzápas  
v Německu. Tento fakt byl pro hráčky takovým hnacím motorem, zvedly si sebevě-
domí a dokázaly si, že mohou hrát s kýmkoliv. Jsem potěšen, že o našem postupu 
jsme dokázali rozhodnout hned při první možné příležitosti, a to na domácím hřišti 
proti Dukle. Máme tak potřebný čas připravit se na první ligu. Musíme zapracovat 
na spoustě věcí, abychom mohli být konkurence schopní.“ 

Základní část Extraligy ragby 2014/15 vyhrála stejně jako loni Praga
Vítězem letošní rugbyové extraligy se stala Praga, která se utkala s Vyškovem.
Vyškovští nastoupili do utkání sebevědomě, ale do Prahy si přivezli až přílišnou 

tvrdost. Už v sedmé minutě se s utkáním roku rozloučil Schreiber. S prasklou lícní 
kostí jej již lékaři ze sanitního vozu nepustili. Ve 24. minutě došla sudímu Bed-
naříkovi trpělivost. Žlutá karta vyskočila na vyškovského Juřínka. Krvavou tvář si 
musel nechat jít ošetřit Syrový. 

S poraněným zalepeným nosem se ale do utkání vrátil. To byl impuls, který pa-
radoxně Pragu herně pozvedl. Nabídnutou šanci trestného kopu proměnil Čížek. 

Oslabený Vyškov se stále dopouštěl hrubostí, další žlutou kartu dostal Kovář. 
Prořídlým polem hráčů Vyškova si došel pro pětku zraněný Syrový! Dále úřadoval 
za Pragu z kopů Čížek a pětku do brankoviště donesl Boháč. V samém závěru prv-
ního poločasu se Vyškovu také povedlo připsat pět bodů za položení a dva z kopu.

Po přestávce bylo z herního projevu Vyškova cítit větší disciplinovanost i snahu 
utkání otočit. 52. minuta byla ale definitivně začátkem destrukce jejich nadějí. 
Čížek si doběhl pro pět bodů a vzápětí proměnil kop. Po vlně střídání položil další 
pětku za Pragu Novák. V předposlední minutě ještě pečetil Jung.

Praga vyhrála přesvědčivým týmovým výkonem. Příležitost vyniknout dostal Petr 
Čížek, který vykopal 16 bodů a 5 přidal položením. 

Veliké uznání patří za osobní nasazení Pavlu Syrovému. Přes bolest, kterou musel 
snášet od 24. minuty, položil pětku a neváhal se vrhnout do osobních soubojů. 

Karate pro děti
Bojovému umění karate se může dítě začít učit 

v každém věku, a to bez rozdílu váhy či pohlaví. 
Rozvíjí děti, utváří je, pomáhá jim s lepší koordi-
nací těla. 

Pokud hledáte sportovní klub vhodný pro vaše 
dítě, pak je to klub SK KAMIWAZA KARATE, který 
dlouhodobě působí v naší městské části. Zajišťu-
je sportovní aktivity pro stovky svých členů, kte-
rým navíc nabízí možnost dalších aktivit, jako jsou 
soustředění, tábory, závody či výlety. O kvalitě 
klubu hovoří například působení profesionálních 
trenérů z řad reprezentace ČR a se zkušenostmi  
z mezinárodních závodů. Z letního soustředění v Radvanicích
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Florbalová benefice na podporu Sportovního klubu vozíčkářů
Dvanáctý ročník tradiční florbalové Benefice firem na podporu Sportovního klubu 

vozíčkářů Praha se uskutečnil v sobotu 7. listopadu v Praze Vysočanech. Záštitu 
nad akcí převzal starosta Městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

Sportovci ze 12 převážně firem-
ních týmů se utkali v tradičním 
florbalovém turnaji a vyzkoušeli si 
pestrou paletu dalších sportovních 
aktivit a pomůcek. Kromě toho si 
mohli účastníci i návštěvníci akce 
v rámci doprovodného programu 
vyzkoušet potápění v akváriu, ori-
entační disciplínu zvanou TempO, 
jízdu na kole pro vozíčkáře (han-
dbike), seznámili se s tancem  
na vozíku i mnoha speciálními po-
můckami pro sport hendikepova-
ných a vyzkoušeli běžné úkony  

na civilním i sportovním vozíku. Novinkou letošního ročníku byl také turnaj ve stol-
ním tenisu, ve kterém spolu měřili síly zkušení i méně zkušení hráči, muži, ženy, 
vozíčkáři i nehendikepovaní.

Celým dnem provázeli hendikepovaní moderátoři Jarmila Onderková a Martin Zach.
Vítězným týmem se stal Sport Art Team, složený z novinářů, herců a sportovců. 

Oporou tohoto týmu byli mladí herci. Jakub Janatka (18), známý ze seriálu Ulice, 
řekl: „Myslím, že je to dobrá akce, doporučuji na takovéto akce chodit, aby se člo-
věk dozvěděl víc o tom, jaký mají život ostatní. Zároveň jsme si s Matym vyzkou-
šeli, jaké je to hrát na vo-
zíku, ale je to dost těžké.“

Předseda Sportovního klu- 
bu vozíčkářů Praha Bohuslav 
Hůlka akci zhodnotil tak- 
to: „Sport je pro nás syno-
nymem pro aktivní život. 
Jsem hrdý na to, že náš 
turnaj už dvanáct let uka 
zuje, že můžeme sportovat  
společně bez ohledu na věk, 
pohlaví nebo hendikep.“ 
Předběžně odhadnutý zisk akce 110 tis. Kč použije Sportovní klub vozíčkářů Praha 
na pokrytí nákladů sportovních asistentů, bez kterých by sport na vozíku nebyl 
možný.

Výsledky florbalového turnaje:
1. Sport Art Team
2. Avast Software, a. s.
3. OKsystem, a. s.
4. Generali Pojišťovna a. s.
5. Era
6. Europ Assistance , a. s.
7. Seznam.cz a. s.
8. ComAp, a. s.
9. ČSOB, a. s.
10. ČPP, a. s.
11. TEVA Pharmaceuticals CR, a.s.
12. MEC Czech

Poděkování patří:
MČ Praha 9, Deváté rozvojové, a.s., Areně Sparta, AV Media, Pivovarům Lob-

kowicz, Danone, Spinflo s.r.o., Felix Clinicum, RWE Transgas, Wild CheerleadeRs, 
Praze 14, Kulturnímu a mateřskému centru Knoflík.

Florbal - Benefice firem, finále
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Deset, devět, osm… Freestyle Kolbenka startuje!
Unikátní sportovní hala, zaměřená na zimní 

sporty, Freestyle Kolbenka v Kolbenově ulici ve 
Vysočanech – jediná svého druhu nejen u nás,  
ale i v Evropě – otevírá v polovině prosin-
ce své dveře všem milovníkům freestylu, lyží  
a snowboardů.

Zažít tu můžete pocit z nekonečných sjez-
dovek na Maxxtracks simulátorech pro lyže  
i snowboard, můžete se tu učit nové freesty-
lové prvky a skoky, zkoušet salta, na která 
jste si zatím netroufli, protože dopadnete 
bezpečně do molitanů, nebo se zbavit stresu 

a zlepšit si fyzičku na trampolínách 
na ploše více než 560 m²… 

„Obtížnost a podmínky na Maxx-
tracks simulátorech vám přizpů-
sobíme přímo na tělo a vy budete 
moci trénovat jak první oblouky  
v pluhu, tak i sjezdové či carvin-
gové oblouky,“ říká Martin Dubský, 
jednatel společnosti Indoor Sport, 
která stojí za projektem Freestyle 
Kolbenka, a dodává, že na simulá-
torech mohou jezdit všichni – za-
čátečníci, profesionální závodníci, 
děti, senioři…

Letos tedy milovníci zimních sportů na Devítce nemusí sledovat počasí, stačí, 
když si najdou cestu do Freestyle Kolbenky.

Sociální péče
Klub Harfica

Klub HARFICA – volnočasový klub
Harrachovská 422/2
190 00 Praha, Střížkov

Co je klub Harfica?
Volnočasový klub Harfica je bezpečný prostor pro všechny holky a kluky od 11ti 

do 19ti let, kteří hledají místo kde se scházet, popovídat si nebo se něco nového 
naučit. Do klubu může každý bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání či pře-
svědčení. Pracovníci klubu mohou s dětmi a mladými lidmi probrat jejich obtížené 
životní situace a pomoci jim v tom, co zrovna řeší, co je trápí i těší. Podpoří je  
v jejich zájmech a nápadech, které mohou v klubu s jejich pomocí realizovat.

Letní tábor s klubem Harfica
Již desátým rokem pořádali pracovníci klubu Harfica, zřizovaného městskou částí 

Praha 9, pro „své“ děti letní tábor. 
Letošní tábor se nesl v cestovatelském duchu a náplní celotáborové hry bylo pá-

trání po tajemném cestovateli Trapeovi, kterého nikdo nikdy neviděl. Aby ho děti 
odhalily, musely postupně imaginárně navštívit různé státy světa – Japonsko, Me-
xiko, Řecko a Egypt – ve kterých je čekaly tematické hry a úkoly týkající se vždy 

Freestyl Kolbenka - trampolínová aréna

Příprava simulátorů pro lyže a snowboard
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dané země. Děti si tak vyzkoušely pestrou paletu aktivit - začínalo se seznamova-
cími hrami, následovaly různé taktické hry, v nichž musely zapojit logické myšlení 
i fantazii a představivost, ale také hry a úkoly zaměřené na komunikaci, spolupráci 
a důvěru. Zároveň se vždy dozvěděly něco z historie a zajímavostí jednotlivých 
zemí. Odměnou byly dětem nejenom krásné zážitky a nová kamarádství, ale také 
drobné věcné dary a sladkosti, které představovaly cestovatelův poklad. 

Na rozdíl od předchozích let jsme letos zavítali na Rokycansko do Rekreačního 
střediska Svatý Štěpán v obci Cheznovice. Ubytovaní jsme byli v chatkách po čty-
řech osobách. V samotném areálu jsou dvě hřiště (betonové a travnaté), ohniště  
a asi dvě minuty chůze od areálu rybník, ve kterém jsme se koupali. Kromě kou-
pání v rybníce byla velmi oblíbenou aktivitou také vodní válka s tzv. vodními bom-
bami. Díky plné penzi, kterou v areálu nabízeli, jsme nemuseli trávit čas v kuchyni, 
ale mohli jsme ho věnovat dětem. 

Při výletech jsme navštívili zoologickou zahradu, Techmanii, ve které děti letos 
nejvíce zaujala novinka – 3D tiskárna, a bazén v Plzni. Týden utekl doslova jako 
voda a většině z nás se vůbec nechtělo z tábora vracet. A proto se už teď znovu 
těšíme na příští tábor s klubem Harfica a na další dobrodružství s dětmi z Prahy 9. 

Klub Harrachovská
SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY
Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9
Harrachovská 422/2, Praha 9 – Prosek

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

        zajímavými hosty
•    Setkání – sociálně aktivizační činnosti seniorů ve skupině
•    Volnočasové – karty, vycházky, výlety
•    Kurzy a akce pro seniory Prahy 9 jsou převážně zdarma, platí se pouze jazy-

kové kurzy, čínská dechová cvičení a výlety mimo Prahu. Služby vycházejí z potřeb 
a možností uživatelů, jsou určeny 
k aktivizaci seniorů a osob se zdra-
votním či tělesným postižením. 
Aktivizační programy nabízí smys-
luplné trávení volného času, pod-
porují zapojení, integraci a vlast-
ní podíl ve společnosti, navázání 
kontaktů i mezigenerační prolnutí  
v bezpečném a důstojném spo-
lečenském prostředí.  Důležité je 
sdílení, podpora, rozptýlení a vzá-
jemná interakce nejen vrstevníků. 
Cílem těchto služeb je hlavně udr-
žení a rozvoj duševních sil a schop-
ností ve stáří, zachování kvality 
života seniorů, podpora soběstač-

nosti a sebevědomí a dále prevence osamělosti a sociálního vyčlenění.

Senioři mají každý den jiný program. Jako vzorek jsem se pokusil vybrat z týden-
ního programu jednotlivé části programu. Tyto části jsou rozloženy do jednotlivých 
dnů:

Zdravotní cvičení pro seniory 
Cvičení pro seniory, lektor (zdravotní, kondiční) 
Počítačové kurzy 
Němčina (pokročilí) 
Němčina (začátečníci) 

Dílnička - výroba kraslic
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Angličtina, konverzace – pro středně pokročilé
Klub kardiaků
Angličtina (mírně pokročilí) 
Angličtina (pokročilí) 
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
Hodina zpěvu: písně různých žánrů 
Country tance 
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy a dechových cvičení
Kavárnička pro starší a pokročilé 
Klub historie – Jan Hus (témata se pochopitelně mění)
Dílnička: Náramky – paměťový drát a korálky (na výstavu) (použito jako příklad)
Trénink paměti 
Klub důchodců
Karty – společenské hry, Scrable… 
Pétanque trénink 
Přednáška Senvia: Naši cestovatelé (témata se každý týden mění. Není-li před-           

  náška, je na programu vycházka nebo výlet)
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč

Výlet do broumovského kláštera
S klienty Společenského, aktivizačního centra pro seniory Prahy 9 jsme vyrazili 

8. prosince 2014 na celodenní výlet do Broumovského kláštera. 
Výlet se opravdu vydařil! Klášter v Broumově je místo vskutku zvláštní, krásné, 

syrové, tajuplné… Genius loci na nás dýchal na každém kroku. Je to místo, jehož 
historie sahá do roku 1322 a náleží 
Řádu svatého Benedikta, místo jež 
ukrývalo největší rukopisnou kni-
hu světa, tzv. Codex gigas – Ďáb-
lovu bibli, kopii Turínského plátna  
z roku 1651 (byla nalezena tepr-
ve v roce 1999 v klášterním kos-
tele nad kaplí sv. Kříže v dřevěné 
schránce za zlaceným štukovým 
věncem s nápisem Sancta Sindon). 

Při prohlídce kláštera jsme sešly 
také do podzemí, kde jsou ulože-
ny Vamberecké mumie z 18. stole-
tí. Náš zážitek byl o to větší, když  
v první ze dvou krypt vypadlo svět-
lo a my museli mezi otevřenými 
rakvemi projít potmě! Po prohlídce 

mrazivých mnišských cel, které v 50. letech obývaly internované řeholnice z celého 
Československa, jsme se těšili na horký čaj. Průvodkyně nám připravily občerstve-
ní (domácí štrůdl, kávu, čaj), interaktivní přednášku „Baroko nejen na oko“ a hru 
navrhni svůj kostel. 

(Andrea Dunděrová, Společenské, aktivizační centrum pro seniory)

Co je nového v domově seniorů v Novovysočanské
Domov seniorů v Novovysočanské, který je součástí Střediska sociálních služeb 

Městské části Praha 9, se už dlouho těší dobré pověsti. Ale i v jeho případě platí, 
že je stále co vylepšovat.

„Voblasti poskytování sociálních služeb je pro nás dlouhodobě nejdůležitějším 
aspektem, aby si poskytované služby udržely, případně zvýšily svou kvalitu,“ říká 
radní pro sociální a zdravotní oblast Taťjana Horká a pokračuje: „Naším zájmem 
je služby přizpůsobovat individuálním požadavkům klientů, tak aby se podmínky 
pro život v domově seniorů co nejméně lišily od jejich domácího prostředí a aby je 
omezovaly co nejméně.“

Z výletu do Broumova
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Spokojený je u nás ten, kdo přijde z vlastního rozhodnutí
Pokoje v domově seniorů v Novovysočanské jsou velmi pěkné. Všechny mají 

vlastní předsíň s velkými vestavěnými skříněmi, vlastní koupelnu a toaletu, ku-
chyňský kout s elektrickým dvouvařičem, domácí telefon, signalizační zařízení pro 
přivolání personálu... Jenže ani sebepříjemnější prostředí neudělá člověka šťast-
ným, když v něm nechce žít. „Klasickým příkladem je, když v rodině seniora se 
začne mluvit o tom, že potřebuje větší péči a bylo by dobré využít pobytovou služ-
bu, jinými slovy – začít žít v domově pro seniory. Jenže takovou změnu přivítají 
jen lidé, kterým chybí společenský kontakt například proto, že žijí v bariérovém 
domě. Pokud se těší na změnu, která jim přinese větší pohodlí, pak se takoví lidé 
stávají spokojenými klienty domova seniorů,“ konstatuje ředitelka Střediska soci-
álních služeb MČ Praha 9 Michaela Žáčková. „Jestliže ale senioři nejsou přesvědče-
ni o tom, že potřebují služby domova, nejdou sem z vlastního rozhodnutí, pak ho 
vnímají jen jako místo, kam přišli umřít. A ke spokojenosti jim nepomůže ani náš 
velmi vstřícný řád, který v podstatě našim obyvatelům dovoluje vše, pokud tím 
neruší ostatní. Tedy včetně kouření nebo skleničky alkoholu. V těchto případech je 
lepší, když senioři zůstanou ve svých domácnostech a využívají například terénní 
pečovatelskou službu.“

Poptávka převyšuje nabídku
Asi nepřekvapí, že poptávka po místech v domově seniorů je větší, než kolik ža-

datelů může organizace uspokojit. Většina klientů má sice možnost bydlet samo-
statně, ale tam, kde je to možné, vedení domova přestavuje velké jednolůžkové 
pokoje na dvoulůžkové. Zatím to je v šesti případech, takže v současné době je 
v domově seniorů v Novovysočanské 85 lůžek. „Přitom se ale stále snažíme o to, 
aby i obyvatelé těchto pokojů měli své soukromí. Využíváme nejrůznější zástěny  
a další prostory mimo vlastní pokoj,“ vysvětluje Michaela Žáčková. „Výhodou je 
nižší úhrada za pobyt, což je východisko pro ty, kteří mají malé příjmy. Pokoje také 
sami vybavujeme elektrospotřebiči, jako jsou lednice. Obyvatelé jednolůžkových 
pokojů používají vlastní spotřebiče.“

Zdravotní i rehabilitační péče
Nadpoloviční většina klientů domova seniorů v Novovysočanské je ve věku 86–95 

let. Průměrný věk jeho obyvatel dosahuje 88 let. Ošetřovatelskou péči jim posky-
tují registrované zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách čtyřiadvacet 
hodin denně po celý rok. Rehabilitační péče je zajištěna přímo v domově od pondě-

lí do pátku, ošetřovatelská péče je 
poskytována na základě ordinace 
ošetřujícího praktického nebo od-
borného lékaře a v tomto případě 
je hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění. „Rehabilitaci v domově  
v současné době zajišťují dva re-
habilitační pracovníci a právě roz-
jíždíme spolupráci s fyzioterapeuty  
z Polikliniky Prosek. Na plný úvazek 
budeme mít erudovanou fyziotera-
peutku a ergoterapeuta s fyziote-
rapeutickou průpravou,“ nastiňuje 
ředitelka Střediska sociálních slu-
žeb Prahy 9.

Každý rok je domov seniorů v No-
vovysočanské vybavován novými 

moderními pomůckami. Loni byly zakoupeny kompenzační, polohovací, antideku-
bitní pomůcky, vybavení pro manipulaci s klienty, jako jsou polohovací elektrická 
lůžka, elektrická masážní křesla, sedačky...

Součástí rehabilitačního plánu je i ergoterapie. Probíhá jednotlivě v bytech klien-
tů, nebo skupinově v dílničce ručních prací. 

Do domova seniorů také dochází na pravidelné konzultace nutriční terapeutka. 
Navíc si klienti už více než rok mohou oběd sami vybírat z nabídky.

Canisterapie v Domově seniorů

S
O

C
IÁ

LN
Í 

P
ÉČ

E



165

Co s volným časem?
Sociální pracovnice ve spolupráci s dalšími se také starají o volný čas obyvatel 

domova. K aktivizačním programům patří například dílna ručních prací, tréninky 
paměti, které vede certifikovaný lektor, kroužek zpívání, nejrůznější přednášky, 
promítání, kulturní programy – tradiční a oblíbené jsou například Letní slavnos-
ti seniorů se Žižkovankou, vánoční oslavy, výlety, grilování na zahradě a mnohé 
další. „Naši klienti mohou také využívat prostory knihovny, tělocvičny, počítačové 
místnosti s připojením na internet, kapli nebo atrium a zahradu,“ vypočítává Mi-
chaela Žáčková. Zahrada navíc nyní doznala změny – úzké cestičky se rozšířily, 
takže je pohodlně mohou využívat i lidé na invalidním vozíku nebo s chodítky, při-
byly lavičky a nefunkční jezírko nahradila pěkná vodní fontána. 

Hledají se dobrovolníci
Realizovat širokou nabídku aktivit pro obyvatele domova by nebylo myslitelné 

bez pomoci dobrovolníků, tedy lidí, kteří zadarmo pomáhají tam, kde je potře-
ba. Dělají společnost seniorům, předčítají jim, chodí s nimi na procházky, vedou 
kroužky nebo přiloží ruku k dílu, když je třeba shrabat trávu na zahradě nebo natřít 
plot, tak jak to udělali nedávno zaměstnanci firmy Veolia. „Chodí k nám studenti  
z anglického gymnázia, děti z mateřských škol, které seniorům například zazpívají, 
ale dobrovolníků bychom potřebovali daleko více,“ říká vrchní sestra domova Len-
ka Hasnedlová. Z řad dobrovolníků je i studentka architektury, která pro domov 
seniorů v Novovysočanské připravila projekt funkčních reminiscenčních koutků. 
Vzniknou v dosud nevyužitých prostorech na chodbách domova. A jejich podoba? 
Například kuchyňka, kde si zájemci budou moci uvařit kávu, pracovna s šicím stro-
jem, psacím stolem...„Koutky, které budou hotovy v průběhu léta, by měly klienty 
vrátit do doby jejich mládí, takže si představujeme 50., 60. léta. A protože si ne-
můžeme dovolit vybavit je drahými replikami, sháníme dobové kousky, kde se dá,“ 
dodává Michaela Žáčková.

Spolupráce s hospicem Cesta domů
„Vždycky jsme byli zastánci toho, že pokud člověk umírá, měl by mít možnost zů-

stat doma, pokud nechce do nemocnice. Někdy je to ale složité, protože nemáme 
smlouvu na nepřetržitou lékařskou pomoc. Proto jsme nedávno poprvé vyzkoušeli 
spolupráci s hospicem Cesta domů,“ vypráví Lenka Hasnedlová. „Díky spolupráci 
s hospicem jsme měli stále 24hodinové spojení s lékařem, který přijel, když bylo 
potřeba, naordinoval léky... Naši klientku jsme tedy nemuseli zbytečně převážet 
do nemocnice.“ 

6. ročník Letních slavností pro seniory
Oblíbené Letní slavnosti pro seniory se letos konaly 19. června od 14 hodin  

v zahradě Domova seniorů v Novovysočanské 861 v Praze 9.
Během odpoledne mohli hosté shlédnout vystoupení pěvecké legendy Josefa 

Zímy za doprovodu Žižkovanky Radia Dechovka v čele s Petrem Sovičem, písničky 
ze šedesátých let zazpívala zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková a Petr Sovič za 
doprovodu své kapely. Součástí odpoledne seniory potěšila ještě další překvapení, 
včetně tanečních vystoupení, výstavy obrazů apod.

 

Zdravotnictví

Poliklinika Vysočany - Clinicum a. s.
Jednodenní chirurgie na Poliklinice Vysočany 
Operace máme spojeny s mnohadenním pobytem v nemocnici a delším vyřaze-

ním ze života, na který jsme zvyklí. V nemocnici s poliklinikou Vysočany si však 
pacienti „poleží“ jen jeden den a jsou propuštěni do domácího ošetřování.

Kromě toho, že pacienti nejsou stresovaní pobytem mimo domov a rodinu, umož-
ňují operace v režimu jednodenní chirurgie rychlou rekonvalescenci. Z
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Co si pod pojmem jednodenní chirurgie vlastně představit?, 
Odpovídá primář oddělení jednodenní chirurgie MUDr. Jiří Fencl. Jde o chirurgic-

kou operační léčbu v lokální či celkové anestezii. Pacient k nám přichází až v den 
plánovaného výkonu a do čtyřiadvaceti hodin může být propuštěn do domácího 
ošetřování.

Jaké chirurgické zákroky provádíte?
Jen namátkou – laparoskopické operace tříselných i břišních kýl, operace žluč-

níku, slepého střeva, křečových žil, hemoroidů a jiných nezhoubných onemocnění 
konečníku, operace nezhoubných kožních nebo tukových nádorů a podobně.

V režimu jednodenní chirurgie se tedy nemohou provádět všechny chi-
rurgické zákroky...

Ne, spektrum našich výkonů je omezeno, jedná se především o jednodušší chi-
rurgické výkony. Například onkologické operace je třeba provádět v nemocnicích 
vyššího typu, které mohou pacientovi poskytnout komplexní péči.

Takže není ani možné operovat všechny, kteří by chtěli podstoupit zá-
krok v režimu jednodenní chirurgie.

U nás operujeme ty, kteří jsou stabilizovaní ve svém zdravotním stavu. Například 
klient může trpět cukrovkou, ale pokud drží dietu, bere léky a hodnoty glykémie 
má v normě, může být operován v režimu jednodenní chirurgie. A podobné je to  
s člověkem po infarktu, který je správně kardiologicky zaléčen. V opačném případě 
musí být operován v nemocnici vyššího typu, kde jsou další specializovaná oddě-
lení. 

Pokud bych měla zájem podstoupit chirurgický zákrok u vás, musím mít 
doporučení praktického lékaře?

Nemusíte. Navštívíte naši chirurgickou ambulanci, kde vás vyšetří specialista  
a rozhodne, zda váš problém je vhodné řešit v rámci jednodenní chirurgie. Pakli-
že ano, rovnou se domluvíte na termínu operace a můžete u nás absolvovat také 
kompletní předoperační vyšetření. Jaké chirurgické výkony provádíte nejčastěji?

Laparoskopické operace tříselných kýl. Mnoho pacientů má už zkušenost s klasic-
kým způsobem operování, tedy poměrně dlouhým řezem v citlivém třísle. Tkáně 
k sobě sešité se však pod tahem často rozestupovaly. Proto se dnes při operaci 
používají speciální síťky, jakési záplaty, které umožňují šití bez napětí. A my navíc 
tuto síťku dáváme na tříselný kanál laparoskopicky přes břicho. Tedy žádný dlouhý 
řez v třísle, ale jen dírka do pupíku a další dvě vedle něho. Zákrok tak méně bolí, 
pacient může jít již druhý den domů s tím, že je schopen se sám obsloužit, a riziko 
recidivy se snižuje na minimum – z hlediska dlouhodobých studií na 1-2 procenta. 

Proč se tak běžně neoperuje, když je to pro pacienta výhodné?
Důvodů je hned několik: pracoviště musí být vybaveno pro provádění laparo-

skopií, lékař musí postup rutinně ovládat, protože jinak operace trvá déle než při 
klasickém postupu, musí mít potřebný materiál a to stojí peníze. Navíc pro velké 
nemocnice, které zdravotní pojišťovna platí formou paušálů, není laparoskopická 
operace z ekonomického hlediska výhodná. My naštěstí máme chirurgy s bohatý-
mi zkušenostmi s laparoskopií a zdravotní pojišťovna nám laparoskopické operace 
proplácí, protože pak méně vydá za následnou péči. 

To znamená, že pacient na laparoskopickou operaci u vás žádným způ-
sobem nepřispívá?

Všechno hradí zdravotní pojišťovna a my nevybíráme žádné skryté poplatky, ne-
přijímáme pseudodary ani neuzavíráme tzv. sponzorské smlouvy. 

S jakými dalšími zdravotními problémy se na vás pacienti obrací?
Po problémech se žlučníkem jsou pro nás velmi častými výkony zákroky na ko-

nečníku, jako například odstranění hemoroidů. Hlavní proktologický program běží 
ambulantně, ale pokud léčba vyžaduje chirurgický zákrok, musím říci, že jsme 
jedno z mála pracovišť v Praze, které operuje Longovou metodou. Hemoroidy od-
straňujeme za pomoci speciálního přístroje, tzv. stapleru, uvnitř konečníku. Paci-
enti tak mají výrazně menší bolesti a rekonvalescence je nesrovnatelně rychlejší.

Jste-li jedno z mála pražských pracovišť, které operuje Longovou metodou, zna-
mená to, že i tato operace patří k těm dražším?

Ano, ale i tu u nás hradí zdravotní pojišťovna. Z
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Poliklinika Prosek
Den zdraví na Poliklinice Prosek pošesté
Již šestým rokem pořádala Poliklinika Prosek, a. s., na prostranství před svou 

budovou Den zdraví pro občany Prahy 9. Konal se 4. června a zájemci mohli využít 
zdravotních služeb dvanácti stanovišť. Většinu činností zajistili pracovníci Poliklini-
ky Prosek. 

Členové Českého červeného kříže na fantomu poučovali zájemce o poskytování 
první pomoci, zároveň měřili hladinu cholesterolu a cukru v krvi. 

Na stanovišti diabetologie prováděl personál orientační odběry na určení hladiny 
cukru v krvi a na stanovišti interny se měřil krevní tlak a hladina celkového choles-
terolu. Personál kardiologie pod označením stanoviště Zdravý životní styl podával 
informace především o BMI indexu, vhodných dietách a zdravé životosprávě. 

Lékařky z oboru dermatovenerologie nejčastěji řešily s návštěvníky problém ato-
pického ekzémua melanomů. Laborantky z lékárny měly připraveno množství le-
táků a vzorků výrobků, které spektrem souviselys poskytovanými činnostmi Dne 
zdraví. 

Zástupci z pediatrie se zaměřili především na otázky o očkování dětí. Liga proti 
rakovině poskytovala poradenskou činnost a velice poučný byl nácvik samovyšet-
ření prsu na fantomu. 

Pracovníci rehabilitace prováděli zejména poradenskou činnost související s pro-
blémy pohybového aparátu a prodávali odbornou literaturu. 

Na stanovišti dentální hygieny zubní lékařka a dentální hygienistka radily zájem-
cům, jak správně ošetřovat chrup. 

Na otázky odpovídali také zástupci Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. 
Letošní Den zdraví navštívil rekordní počet zájemců – bylo jich více než pět stovek. 
Na stanovišti interny změřily zdravotní sestry krevní tlak 335 lidem, hladinu cho-
lesterolu v krvi 320 zájemcům. Diabetologii navštívilo 350 klientů. Na stanovišti 
ČČK změřili hladinu cholesterolu 170 lidem a 150 hladinu cukru v krvi. 

O opodstatněnosti takovýchto preventivních akcí, jakým je právě Den zdraví  
na Poliklinice Prosek, svědčí i fakt, že každému třetímu z těch, kteří se nechali vy-
šetřit, zdravotníci doporučili návštěvu praktického nebo odborného lékaře. 

Nové ordinace na Poliklinice Prosek
Na Poliklinice Prosek se otevírají nové ordinace – pneumologie a cévní
Dobrou zprávou pro všechny, kteří potřebují odbornou pomoc plicních nebo cév-

ních lékařů, je, že na Poliklinice Prosek se v současné době otevírají dvě nové or-
dinace, které přispějí k rozšíření stávajících ordinací pneumologické a cévní. 

„Třebaže stále bojujeme s nedostatkem místa, podařilo se nám získat od spo-
lečnosti Roche, která je u nás v nájmu, jejich skladové prostory. Vyměnili jsme je  
za prostory v suterénu, které bychom nemohli efektivně využít. 

V přízemí polikliniky tak vznikly dvě nové ordinace pro potřeby pneumologie  
a cévní ordinace,“ říká ředitel Polikliniky Prosek Ing. Jiří Dufek. 

Plicní lékaři dosud na Poliklinice Prosek ordinovali v malých, nevyhovujících pro-
storách. Začátkem července by za nimi jejich pacienti už měli chodit do dvou or-
dinací, k nimž patří samostatná čekárna a sociální zázemí. Pneumologie tak bude 
moci rozšířit svou péči a rozdělil ji mezi dospělé i děti. Druhé ordinace se dočkali 
také cévní lékaři působící na Poliklinice Prosek. „Jsem rád, že rozšířením tohoto 
typu lékařské pomoci nebudeme muset pacienty s plicními nebo cévními problémy, 
kterých neustále přibývá, odmítat nebo je nechat čekat na vyšetření delší dobu,“ 
uzavírá Jiří Dufek. 

Zisk i investice
V souvislosti s penězi se o zdravotnictví mluví jako o černé díře, kde vše ne-

návratně mizí. Není to však případ Polikliniky Prosek. V červnu skončily poslední 
audity zaměřené na výsledky hospodaření v loňském roce a dnes je možné říci, že 
Poliklinika Prosek skončila s více než třímilionovým ziskem.

„Zároveň jsme do rozšíření ordinací a zlepšení prostředí polikliniky investovali 
sedm milionů korun,“ dodává Jiří Dufek. A další rekonstrukce na poliklinice pokra- Z
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čují. Stejně jako změnily svou tvář chodby ve druhém a třetím patře, čeká moder-
nizace také chodby v prvním poschodí. 

Do konce roku by rovněž měly být schváleny projekty na rekonstrukci vstupní 
haly polikliniky, tak aby se s pracemi mohlo začít v příštím roce. Obchůdky, které 
tu jsou, zůstanou zachovány, včetně prodejny se zdravotnickými potřebami, kte-
ré od začátku tohoto roku provozuje Poliklinika Prosek sama. Jejich vzhled však 
dozná značné změny, aby se hala projasnila a k nově příchozím byla vstřícnější  
a otevřenější. O letošních letních prázdninách Poliklinika Prosek také vlastními si-
lami provizorně rozšíří počet parkovacích míst pro své klienty. 

Na zpevněné ploše kolem bývalé výměníkové stanice vznikne dvacet až třicet 
nových parkovacích stání.

Poliklinika Prosek naplňuje své ambiciózní plány
Devítka je jednou z mála pražských městských částí, která provozuje poliklini-

ku. A navíc se jí daří realizovat ambiciózní plány, které s Poliklinikou Prosek měla  
a má. „V minulých letech byla rekonstruována nevyhovující trafostanice na slu-
žebnu záchranné služby - na jedno z nejmodernějších stanovišť v Praze, zachovali 
jsme provoz lékařské pohotovostní služby, před nedávnem skončila rekonstrukce 
samotné polikliniky, která se dočkala zateplení, a v létě na tyto práce ještě navá-
zala rekonstrukce výměníkové stanice na poliklinice, což byl další krok ke sníže-
ní provozních nákladů tohoto zdravotnického zařízení,“ vypočítává Taťjana Horká, 
radní Prahy 9 zodpovědná za zdravotnictví a sociální služby.

„Příjmy Polikliniky Prosek tvoří finanční prostředky z úhrad od zdravotních pojiš-
ťoven a z nájemného, dotace od deváté městské části na provoz nedostáváme, ale 
devátá městská část financuje prostřednictvím svého rozpočtu konkrétní investice, 
které by jinak nebylo v silách polikliniky zajistit. Na vlastní provoz si musíme vydě-
lat sami poskytováním zdravotnických služeb,“ vysvětluje ředitel Polikliniky Prosek 
Jiří Dufek. Bohužel ve zdravotnictví neplatí, že čím více výkonů odvedete, tím více 
dostanete zaplaceno od zdravotních pojišťoven a docílíte tak většího zisku.

Potřebné investice
„Jsme si vědomi toho, že navzdory nepříznivé situaci ve zdravotnictví musíme  

do dalšího rozvoje a rozšiřování služeb Polikliniky Prosek sami investovat,“ konsta-
tuje radní Taťjana Horká. „Vzhledem k rozsáhlé výstavbě bytů v Praze 9 neustá-
le roste počet obyvatel Devítky, kteří jejich 
služeb využívají, nemluvě o tom, že lékaři  
na poliklinice ošetřují pacienty z dalších spá-
dových obvodů včetně Prahy-východ. A fakt, 
že tu občas vyhlásí stop stav – nazíráno ji-
nou optikou – znamená to, že klienti jsou se 
službami polikliniky spokojeni a vyhledáva-
jí je. Proto návrh rozpočtu MČ Praha 9 pro 
příští rok počítá s investičními prostředky  
na přístavbu Polikliniky Prosek, která by měla 
umožnit otevření nových ambulancí.“   

Přístavba by se týkala pavilonu H v severo-
západní části polikliniky, kde by mohlo vznik-
nout osm ordinací. V plánu je také nástavba 
přízemního pavilonu č. 02. Vzrůst by mohl  
o dvě podlaží, což by rozšířilo plochu Polikliniky Prosek o další dva tisíce metrů 
čtverečných pro zdravotní a sociální služby. 

Koncem listopadu byl ke konečnému schválení předložen projekt přestavby 
vstupního vestibulu Polikliniky Prosek. S rekonstrukcí se počítá v létě příštího roku. 
Nový kabát dostanou stávající obchůdky jako např. Zdravá výživa, Optika, Zdra-
votní potřeby, trafika, nově bude vytvořena odpočinková zóna s wi-fi, kavárnička 
a čajovna. 

Zisk jde do rozvoje polikliniky
Poliklinika Prosek, která poskytuje ambulantní zdravotní péči ve všech základních 

a specializovaných lékařských oborech a zároveň zabezpečuje provoz lůžkového 
oddělení následné péče a provoz lékárny, je akciovou společností.

Nově vybavené rentgenové pracoviště
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„Jako obchodní společnost vytváříme zisk a ten nám dovoluje investovat do rozvo-
je polikliniky. Ať už se jedná o plánované, nebo vyvolané akce, jakou byla naposledy 
rekonstrukce terasy polikliniky, kterou zatékalo do oddělení rehabilitace. Akcionář – 
MČ Praha 9 v žádném případě nerozpouští zisk do dividend,“ říká Jiří Dufek. 

Charakteristické pro Polikliniku Prosek je také to, že realizace investičních akcí 
neomezuje provoz jednotlivých ordinací. Stavební dělníci pracují o víkendech,  
v noci, nebo například v době odstávky tepla a teplé vody. 

Novinky z polikliniky
 „Letos byla i díky finančním prostředkům z MČ Praha 9 zrekonstruována výmě-

níková stanice, která fungovala od počátku existence polikliniky. V návaznosti na 
to a na zateplení budovy polikliniky v loňském roce nyní regulujeme topnou sou-

stavu a rekonstruujeme jednotlivé 
rozvody tepla a teplé vody. Je to 
další z řady kroků, které přispívají 
ke snížení provozních nákladů,“ vy-
světluje zástupce ředitele Poliklini-
ky Prosek pro provozně-technickou 
část Tomáš Kladívko.

Pacienti lůžkového oddělení ná-
sledné péče pak oceňují, že někte-
ré pokoje včetně sociálního zařízení 
byly přebudovány na bezbariérové. 

Po rekonstrukci úpravny vody 
pro rehabilitační bazén připravují  
na poliklinice postupnou výměnu 
deseti rehabilitačních van. Plán vý-

měny je zpracován na dva roky, práce budou probíhat vždy v létě v době odstávky 
tepla, aby nebyl omezen provoz rehabilitace.

„Letos jsme také doplnili a obměnili technologii na rentgenovém pracovišti a in-
vestovali jsme do nového přístrojového vybavení laboratoře lékárny pro výrobu 
magistraliter,“ vypočítává Tomáš Kladívko.

Rovněž prodejna zdravotnických potřeb, kterou už rok provozuje sama polikli-
nika, rozšířila své služby a jednou týdně zajišťuje rozvoz zdravotních pomůcek 
imobilním klientům domů. 

Jdete na krev?
Biochemickou a hematologickou laboratoř včetně odběrů krve zajišťuje na Polikli-

nice Prosek společnost Centrolab s. r. o. Ta také otevřela novou mikrobiologickou 
laboratoř, která dosud na poliklinice nebyla, a investovala do rekonstrukce prostor 
pro odběry krve diabetiků. Rozšířila se i doba odběrů krve – od 7 do 10 hodin.

Centrolab provádí vyšetření v odbornostech klinická biochemie, hematologie, in-
fekční sérologie a nově také v oboru mikrobiologie. Provádí rovněž vyšetření pro 
veterinární ordinace. Pacienti si mohou uhradit laboratorní testy i bez doporuče-
ní lékaře jako samoplátci. Laboratoř je vybavena nejmodernějšími technologiemi  
a personálně obsazena lékaři, analytiky a laboranty s atestacemi v příslušných 
odbornostech.

Výstavba
Brownfieldy v Praze 9 pomalu ožívají, první tu 
jsou umělci a sportovci

Jedete-li Kolbenovou ulicí, máte pocit, že se tady zastavil čas. Za zdí, která dříve 
striktně oddělovala výrobní prostory od okolního světa, vykukují omšelé tovární 
haly sem tam vyzdobené reklamními plakáty či firemními cedulemi. Jenže to je 
jen první letmý pohled. Kolem Kolbenovy ulice, zvláště v hloubětínské části, se už 
začíná rodit nové město. 
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„Přejeme si, aby to bylo nové město se vším všudy, a již řadu let usilujeme o to, 
aby tu jednotlivé projekty investorů nevznikaly nahodile, ale aby postupně skuteč-
ně spolu vytvořily městskou čtvrť, v níž lidé budou moci žít, pracovat, najdou tu 
všechno, co potřebují – od obchodů a služeb, přes školství a zdravotnictví po místa 
ke sportování, zábavě a oddechu,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný  
za výstavbu a územní plánování Marek Doležal. „Je to však složitý úkol, který 
představuje běh na dlouhou trať.“

Brownfieldy, tedy území po bývalých továrnách ve Vysočanech a Hloubětíně, by 
se mohly proměnit v město s 35 až 40 tisíci obyvateli. To už představuje malou 
pražskou čtvrť. Není snad krásnějšího úkolu pro projektanta, než aby takové měs-
to na „zelené louce“ navrhl. Problémem je, že pozemky v brownfieldech vlastní 
několik investorů a každý z nich má své vize, plány, projekty… Začlenit je do jed- 
noho životaschopného organismu, jakým město je, není snadné zvláště, když pra-
vomoci radnic jsou v tomto směru velmi omezené. Před lety se Praha 9 snažila dát 
investory dohromady, aby se mezi sebou domluvili. Byla to však slepá ulička, která 
nikam nevedla.

„Nyní už několik let s jednotlivými investory o jejich plánech jednáme sami.  
K projektům se vyjadřuje Komise pro územní rozvoj a výstavbu, Rada MČ Praha 
9, konzultujeme je s Institutem plánování a rozvoje Prahy, a společně se snažíme 
najít oboustranně přijatelný konsensus,“ vypočítává Marek Doležal.

Dobrým příkladem tohoto, že vzájemná komunikace přináší výsledky, je pře-
měna areálu bývalé firmy Odkolek. Investor po mnoha jednáních a konzultacích 
několikrát změnil studii, aby nakonec vznikl městotvorný prvek s vlastním jádrem 
v dané lokalitě.

Co říká územní plán 
Výstavba v brownfieldech také musí respektovat územní plán. V něm jsou ně-

která území označena jako VN – nerušící výroby a služby. To znamená, že území 
slouží pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a sklado-
vacích ploch, které nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení  
ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. Jiné části brown-
fieldů jsou už vedeny jako SV – všeobecně smíšené, tedy území sloužící pro umís-
tění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, ob-
chod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde 
žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funk-
cí. Zkrátka i přizpůsobit danou lokalitu přímo územnímu plánu bývá složité. 

Město se už rodí
I když to ještě není vidět, ve východní části kolem Kolbenovy ulice se už za-

číná stavět. Bytové domy, výškové domy, viladomy a obchodní prostory, no- 
vá infrastruktura, zeleň, sportoviště, kulturní centra… to všechno najdete  
v projektech investorů, jako je YIT Stavo, Codeco, AFI Europe Czech Republic…

Například YIT Stavo má již na stavbu bytových jednotek vydané územní rozhodnutí  
a první etapu se 140 bytovými jednotkami a kultivací okolního prostředí by měla 
být dokončena v roce 2017. Další etapy budou navazovat a celá čtvrť by měla být 
dokončena nejpozději v roce 2023. S tím by měla souviset i renovace tramvajové 
zastávky Vozovna Hloubětín.

Park Balabenka v novém
Náměstí Na Balabence získá s přispěním dotace z evropských peněz novou po-

dobu. Nové budou komunikace a veřejné osvětlení, přibude drobná architektura, 
lavičky, herní prvky. Ošetřením a dosadbou projde zeleň. Park Balabenka se tak 
přiřadí k dalším projektům úprav veřejného prostoru, jako byly park Přátelství  
na Proseku, úpravy Jablonecké ulice či úpravy okolí kostela sv. Václava na Proseku, 
které se Praze 9 podařilo v posledních letech realizovat.

„Projekt revitalizace parku Balabenka přemění zanedbaný vnitroblok náměstí  
Na Balabence na moderní park s kvalitními povrchy, upravenou zelení a herními 
prvky, které využijí senioři, děti a jejich rodiče k trávení volného časua relaxaci. 
Dojde tak ke zlepšením životního prostředí v lokalitě, zvýšení bezpečnosti a celko- V
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vému zkvalitnění městského veřejného prostoru,“ říká radní pro životní prostředí  
a dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček.

Původní podoba vnitrobloku pocházela ze šedesátých let. Od té doby neproběhla 
žádná jeho významnější revitalizace. Devastace postihla nejen mobiliář parku, ale 
také povrchy obslužných komunikací a parkových cest. Park přestal dostačovat po-
třebám svých uživatelů, mezi které patří zejména obyvatelé blízkého okolí, senioři 
a žáci sousedící školy.

Pomohly peníze z Evropské unie
„Nedostatek prostoru se zelení, lavičkami a dalšími parkovými a herními prvky 

začal být na Balabence pociťován po zastavení protějšího parku v roce 2009 novým 
kancelářským objektem. Sna-
žili jsme se proto získat pro-
středky na revitalizaci parku ze 
strukturálních fondů EU,“ kon-
statuje radní pro školství a ev- 
ropské fondy Prahy 9 Zdeněk 
Davídek a pokračuje: „Úspěšní 
jsme byli v roce 2013, kdy naší 
městské části byla usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy při-
dělena dotace na realizaci pro-
jektu parku Balabenka. Celko-
vá výše přidělené dotace činí 
18,091 mil. Kč, přičemž Praha 
9 se bude na způsobilých vý-
dajích projektu podílet částkou 
1,466 mil. Kč. Projekt by měl 
být dokončen v srpnu letošního 
roku.“

Téměř 10 000 m2 pro volný čas
Výsledkem revitalizace parku bude nově vysázená zeleň zahrnující pobytové 

trávníky, květinové záhony, živé ploty a listnaté stromy. Nově budou řešeny také 
dopravní vztahy umožňující lepší obsluhu prostoru náměstí a parku. Přibyde zde 
sedm nových parkovacích míst podél ulice Kovanecké, nástupní plocha před zá-
kladní školou a také prostor pro setkávání umístěný v centrální části parku. Instalo-
váno bude nové osvětlení zvyšující bezpečnost parku zejména v nočních hodinách 
a usnadňující orientaci v prostoru parku. Park dostane nový mobiliář sestávající  
z laviček, různých dalších typů parkových lavic a odpadkových košů. Navíc zde 
bude také pískoviště, herní prvky pro menší děti, lanová sestava pro větší děti, 
stoly na stolní tenis a hřiště pro pétanque. Celý prostor parku je řešen jako bezba-
riérový. Celkově bude revitalizováno veřejné prostranství o rozloze 9631 m.

Park Srdce na Proseku dokončen
Dokončení parkových úprav a instalace cvi-

čebních strojů v parku Srdce na Proseku se 
stalo 12. listopadu 2015 příležitostí k setkání 
občanů Devítky s představiteli MČ Praha 9.

Na místě bývalé zahrádkářské kolonie na Pro- 
seku vedle Prosek Pointu byla dokončena 
druhá část parku Srdce. Jeho první část byla 
vybudována v roce 2010. Vytváří s ní jed-
notný celek a doplňuje zelené plochy Parku 
Přátelství a zeleň sousedícího hřbitova. 

Celkové náklady na parkovou úpravu Srd-
ce II činí 6 351 tisíc korun. MČ Praha 9 fi-
nance získala z Operačního programu Pra-
ha-Konkurenceschopnost. Sama se na nich 
podílí částkou 477 tisíc korun.

Projekt revitalizace parku Na Balabence

Dřevěné cvičící prvky v Parku Srdce
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Protože první část parku Srdce umožňuje aktivní využití volného času spíše  
občanům v produktivním věku a lidem s aktivním přístupem k životu, nové 
zelené plochy jsou vstřícnější především k dětem a jejich rodičům. Je tu dět-
ské hřiště pro děti do pěti let v podobě světa hmyzu, jemuž odpovídají i her-
ní prvky. Nízké řady zeravů se stanou bludištěm stylizujícím chodbičky mraven-
ců. Altán s lavičkami poskytne přístřeší při dešti, nebo stín v létě. Kompozici 
vzrostlých cypřišů a zeravů a dalších vzrostlých, zdravých stromů, které zbyly  
z bývalé zahrádkářské kolonie, doplňují nově vysázené stromy a trvalkové záhony.

Revitalizace vrchu Třešňovka
V říjnu začal „velký úklid“ Třešňovky v Praze 9. „Je to jeden z neudržovaných 

přírodních prostorů, který chceme zpřístupnit široké veřejnosti,“ říká radní Prahy 9 
pro životní prostředí a dopravu Tomáš Holeček.

Na vrchu Třešňovka v Hrdlořezích byl krátce po druhé světové válce vysázen třeš-
ňový sad. Z počátku se hospodářsky využíval, ale postupem času se o něj přestalo 
pečovat. Nesekané plochy mezi ovocnými stromy začaly zarůstat a neprořezávané 
třešně rozlamovat. V současné době je většina sadu neprostupná, zanesená odpadem  
a zarostlá.

Revitalizace Třešňovky začala v říjnu a spočívá především ve výřezu keřové-
ho patra tvořeného z části náletem  
ze zmlazených třešní, z části keřo-
vými houštinami na ploše takřka 
10 hektarů. Veškerý komunální od-
pad z několika skládek v množství 
desítek tun bude odvezen. Do vy- 
řezaných a vyčištěných ploch bu-
dou vysazeny nové ovocné stro-
my, převážně třešně. U stávajících 
starých třešní proběhne ořez, nebo 
zkrácení na bezpečná torza, aby 
neohrožovaly návštěvníky, ale zá-

roveň aby dál sloužily jako velmi cenný bio-
top pro bezobratlé a ptáky.

Mezi stromy vznikne několik pobytových 
ploch. Stávající síť pěšin bude rozšířena o nové  
cestičky a doplněna o několik laviček přírod-
ního vzhledu vzniklých z pokácených stromů. 
U hlavních vstupů budou instalovány infor-
mační panely a v sadu vznikne několik brou-
kovišť. Projekt byl spolufinancován z Operač-
ního programu Praha-Konkurenceschopnost.

„Poslední z velkých ovocných sadů Devítky, 
který bude čekat revitalizace, je Klíčov, kde 
v současné době probíhá čištěníod černých skládek, nepořádku a starých náletů,“ 
uzavírá Tomáš Holeček.
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