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Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2010  byl zpracován na podkladě článků  
a informací v časopise „Devítka“, vybraných zpráv z monitoringu českých novin 
firmy Newton, internetových  informací, webových stránek exponovaných firem  
a institucí a výročních zpráv školských zařízení. Z vlastních zkušeností kronikáře je 
v zápisu uvedena pouze nepatrná část, protože jsem se o většině událostí v městské 
části dozvěděl až dodatečně, neboť kromě kulturních a společenských akcí nejsou 
ostatní předem avizovány. 

Obrazový materiál uvedený v zápisu pochází většinou z archivu časopisu „Devít-
ka“, webových stránek firem a organizací, ostatní fotografie jsou dílem kronikáře.

Zápis do kroniky MČ 2010 má 217 stránek. Autorem je Mgr. David Kraus.



�

Obsah

Významné události v České republice v roce 2010        4
Praha 9 a vybrané letopočty končící nulou       
Událost roku 2010
  Starosta „devítky“ přivítal následníka britského trůnu prince Charlese   54
Slovo starosty do nového roku          56
Hospodaření MČ Praha 9         
  Návrh rozpočtu          57
  Komplexní rozbor hospodaření        86
Zprávy z radnice          113
Školství
  Mateřské školy        126
  Soukromé mateřské školy       130
  Mateřské  školy speciální       132
  Jesle pro děti 1 - 4 roky       133
  Kulturní a mateřské centrum Knoflík      134
  Základní školy         136
  Soukromé základní školy       138
  Základní umělecké školy       140
  Výchovný ústav a SVP Klíčov      142
  Střední školy         145
  Soukromá gymnázia        147
  Soukromé odborné školy a Vvšší odborné školy    150
  Ostatní střední odb. školy a střední odb. učiliště    152
  Jak se žije ve školách v MČ Praha 9      156
Kultura a volný čas          164
  Centrum volného času       164
  Dům dětí a mládeže        169
  Divadlo Gong         170
  Jak se baví Městská část Praha 9      173
  Klub Harfica         174
  Vysočanské Life Center       175
  Koncerty         176
  Kalendář kulturních akcí        179
  Umělecké galerie        185
  Pražské letecké slavnosti na Proseku      187
Sociální péče          190
  „Devítka“ přátelská seniorům       190
Sport            199
  Box          199
  Fotbal          201
  Ragby          202
  Taekwon-do         205
  Stolní tenis         207
  Tenis          207
  Volejbal a nohejbal        208
Zdravotnictví          208
Životní prostředí          210
Výstavba           213



�

Významné události v České republice 	
v roce 2010

1. leden
Věznice v Česku opustilo přes 290 lidí, kteří byli dříve odsouzeni nebo vazebně stíháni za kri-

minální činy, jejichž trestnost zrušil nový trestní zákoník. Ten vešel v platnost právě první lednový 
den.

V Česku se snížily platy ústavních čini-
telů, tedy mimo jiné poslanců a senátorů, 
členů vlády, prezidenta a také soudcům i 
státním zástupcům. Tehdejší premiér Jan 
Fischer například přišel měsíčně o 6500 
korun. Šlo o důsledek plánů tehdejšího 
ministra financí Eduarda Janoty, jak nalézt 
úspory v chodu státu. Velkolepé škrty však 
týdny předtím rozcupovala levice a ledno-
vé škrty tak zasáhly jen omezenou skupinu 
státních zaměstnanců.

Do České republiky se naplno vrátila 
zima. Vydatné sněžení omezilo provoz na 
silnicích napříč republikou a způsobilo četné dopravní nehody. V následujících dnech ochromily 
přívaly chod celé země. V ulicích ležely desítky centimetrů neodklízených nánosů. Radnice navíc 
od ledna dostaly povinnost uklízet všechny chodníky a věc očividně nezvládly.

I velká města oficiálně oznámila, že není v silách jejich zaměstnanců chodníky a silnice zcela 
vyčistit. Opatrní museli být i chodci. Starším lidem a matkám s kočárky doporučovali lékaři a 
úřady rovnou nevycházet. 

Praha řešila v následujících týdnech likvidaci bílých hor jejich odvozem do Vltavy, všechny 
obvyklé plochy se totiž beze 
zbytku zaplnily po pár desítkách 
hodin. Nápad odvážet sníh do vel-
kých řek záhy převzaly například 
České Budějovice, Hradec Krá-
lové nebo Pardubice. Následně 
se objevily spekulace, zda proso-
lená masa nemůže nějak poškodit 
život ve vodních tocích.  

S uklízením kalamity pomáha-
ly v Praze také stovky úředníků. 
Asi 750 osob vyměnilo teplé kan-
celáře za lopaty a hrabla. Pražský 
primátor v metropoli nebyl. ODS 
uvedla, že zřejmě tráví další exo-

tickou dovolenou v zahraničí. Spekulovalo se, že se rozhodl zdolat nejvyšší vrchol Antarktidy. 
Jeho tehdejší stranický šéf Mirek Topolánek v rámci vzájemně napjatých vztahů uvedl, že by v 
případě ohrožení lidí byl pro primátorův návrat. Bém nijak nereagoval. Cíl svého výletu zveřejnil 
až v druhé polovině ledna. Potvrdil, že byl v Antarktidě.  

Se sněhem přišly do ČR i tuhé mrazy. Ty se následující týdny nepřetržitě střídaly s hustým 
sněžením. Unavení silničáři nestíhali protahovat silnice a dálnice.

4. leden
Fischer bodoval. V lednu zveřejněný průzkum veřejného mínění dokázal oblibu nestranického 

kabinetu Jana Fischera. On sám se podle průzkumu společnosti CVVM dostal do čela žebříčku 
oblíbenosti českých politiků. Během čtvrt roku přitom jeho popularita vystřelila o 16 procent-

Premiér Jan Fischer

Sníh odklizený z ulic metropole už téměř zaplnil  
pražské náplavky u Vltavy.
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ních bodů, překonala stabilně vysokou důvěryhodnost prezidenta Václava Klause a ombudsmana 
Otakara Motejla a koncem roku 2009 - průzkum byl dělán v prosinci - se ustálila na hranici 72 
procent.

5. leden
Ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení se Zlínským, Královéhradeckým, Jihočeským a Ústec-

kým krajem kvůli hrazení zdravotnických poplatků za pacienty. Podle analýz, které resort vypra-
covával od léta, kraje překračovaly své pravomoci, protože zbavovaly pojištěnce jejich povinností 
platit u lékaře. 

6. leden
Strana Radka Johna Věci veřej-

né a Strana práv občanů expre-
miéra Miloše Zemana porazily 
v internetovém průzkumu spo-
lečnosti Sanep Stranu zelených. 
Ukázalo se, že mají šance na 
vstup do Sněmovny v blížících 
se volbách. Ty by podle zmiňo-
vaného průzkumu vyhrála ČSSD 
s odstupem 4,5 procentního bodu 
před ODS s 23 procenty respon-
dentů.

V Praze zemřel bývalý kancléř prezidenta Václava 
Havla, novinář a muzikolog Ivan Medek. Bylo mu 84 
let. O jeho smrti informovala jeho žena Helena Medko-
vá. Podle ní manžel, který byl již delší dobu upoután na 
lůžko, zemřel na nemoci a stáří. 

Ivan Medek byl synem legionářského generála a spi-
sovatele Rudolfa Medka a jeho bratrem byl významný 
malíř Mikuláš Medek. Původní profesí byl Ivan Medek 
muzikolog, mimo jiné se stal členem Talichova České-
ho komorního orchestru a spolupracoval také s Českou 
filharmonií. Po roce 1969 měl zakázanou veřejnou čin-
nost a po podpisu Charty 77 pracoval pouze v dělnic-
kých profesích. Přesto svého kroku nikdy nelitoval, jak 
říkával. „Můj táta a další z mé rodiny by to podepsali 
také. Podepisuji to i za ně,“ uvedl.

„Myl jsem celé dny nádobí v hospodě, a když jsem 
měl volno, další hodiny jsem trávil u policejního výsle-
chu,“ vzpomínal dále Medek. Dělal také saniťáka nebo šatnáře a pozvolna poznával, že jediným 
řešením je emigrace. Poslední kapkou byla policejní akce, kdy ho vyvezli za Prahu a zbitého a 
omráčeného pohodili ve škarpě. 

V roce 1978 odešel po nátlaku StB do Rakouska, kde spolupracoval mimo jiné se Svobodnou 
Evropou, Hlasem Ameriky a dalšími rozhlasovými stanicemi. Právě větička „Ivan Medek, Hlas 
Ameriky, Vídeň“, kterou končíval své rozhlasové relace, se stala jedním ze symbolů zahraničního 
rozhlasu vysílajícího do tehdejšího Československa. 

Po roce 1989 se vrátil ke spolupráci s Českou filharmonií, byl poradcem ministra kultury a v 
mezidobí let 1993 až 1998 pracoval na Pražském hradě. Zastával i post kancléře tehdejšího pre-
zidenta Václava Havla. Za svoji práci i postoje získal řadu vyznamenání, mimo jiné Řád T. G. 
Masaryka III. třídy, medaili Za zásluhy, čestnou plaketu předsedy Vlády ČR či novinářskou cenu 
Ferdinanda Peroutky.

Veřejné rozloučení se uskutečnilo 14. ledna v bazilice svaté Markéty v Břevnovském klášteře. 
Requiem sloužil biskup Václav Malý, který poslední léta Medka duchovně doprovázel. Akce se 

Lídr Věcí veřejných Radek John a předseda  
Strany práv občanů Miloš Zeman

Ivan Medek na archivním snímku
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zúčastnili mimo jiné bývalý Medkův šéf Václav Havel, tehdejší premiér Jan Fischer a řada dalších 
politiků.

12. leden
Karibský ostrovní stát Haiti zasáhlo silné zemětřesení o síle sedmi stupňů Richterovy škály. 

Otřesy zpustošily dvoumiliónové hlavní město Port-au-Prince. Počet obětí se zprvu odhadoval 
na desítky tisíc mrtvých a statisíce zraněných. CNN označila událost za nejhorší svého druhu v 
historii země. 

Zemětřesení se dostavilo odpoledne a každých 15 až 20 sekund následovaly desítky dalších 
otřesů, z nichž mnohé přesahovaly 5 stupňů. Poškozeny byly i prezidentský palác, letiště a další 
vládní budovy několika ministerstev, katedrála i budova letiště. Zřítilo se sídlo OSN, hotely i ban-
ky. Země se ocitla prakticky z minuty na minutu bez vedení. Vláda v řešení krizové situace zcela 
selhala, což zvýšilo všeobecný chaos.

Bez střechy nad hlavou se ocitlo přes tři sta tisíc lidí. Ti začali z mrtvol vytvářet pyramidy ve 
snaze předejít šíření nebezpečných epidemií.

15. leden
Vyšla najevo další zajímavá investice 

expremiéra a bývalého předsedy ČSSD Sta-
nislava Grosse. Ten si s manželkou Šárkou 
pořídil zrekonstruovaný statek s luxusně 
vybavenou restaurací na okraji pražského 
Prokopského údolí. Zemědělskou usedlost s 
restaurací koupila firma Anned, kterou Gros-
sovi vlastní. Společnost za komplex zaplatila 
21 miliónů korun. Gross po odchodu z funk-
ce investoval do nemovitostí desítky miliónů 
korun. Kvůli původu peněz opakovaně čelil 
podezření, že je nenabyl tak zcela legálně.

18. leden
Před Obvodním soudem pro Prahu 6 začal roz-

vod tehdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka 
a jeho ženy Pavly. Topolánek žije od roku 2007 
s Lucií Talmanovou, bývalou místopředsedkyní 
Sněmovny za ODS. Ani jeden z manželů k sou-
du nepřišel, poslali za sebe advokáty.

20. leden
Senátor Milan Štěch (ČSSD) se rozhodl, že 

už nebude stát v čele ochránců práv zaměstnan-
ců. Svou funkci předsedy Českomoravské kon-
federace odborových svazů (ČMKOS) opustil 
po osmi letech. Štěch to sdělil deníku Právo. Ve 
funkci jej na jaře nahradil Jaroslav Zavadil, jenž 
byl pod Štěchovým vedením  místopředsedou 
hnutí.

22. leden
Pražská ODS přiznala, že se bojí výsledků ve volebním roce 2010. Propad jí předpovídaly prů-

zkumy veřejného mínění. Největším favoritem na převzetí moci se v metropoli stala TOP 09. Vede-
ní ODS záhy obvinilo z nepříznivého vývoje tehdejšího primátora Pavla Béma. „Kdyby zůstal na 
dovolené v Antarktidě, tak by to ODS možná zachránilo volby,“ uvedl na jeho adresu Ivan Langer.  
Pozdější volby - parlamentní a komunální - neoblibu strany potvrdily. ODS v Praze propadla, nic-
méně ani Langer se díky voličům do Sněmovny nedostal.

Stanislav Gross v roce 2008,

Milan Štěch
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27. leden
Ve věku 91 let zemřel americký spisovatel Jerome David Salinger. Autor legendárního románu 

Kdo chytá v žitě zesnul přirozenou smrtí ve svém domově v New Hampshire. Světu to oznámil 
jeho syn.

27. leden 
Česko má za sebou nejstudenější noc této zimy. V Šindelové na Sokolovsku naměřili -30,9 °C. 

Teplotní rekordy padaly po celé zemi. Nízké teploty si večer vyžádaly oběť, v Praze umrzl zřejmě 
bezdomovec. Kvůli silnému mrazu praskají kole-
je. 

29. leden
Irský soud svolil k vydání členů Berdychova 

gangu Půty a Šuleje k stíhání do Česka v dalších 
případech. Jde i o loupež století. Půta s bývalým 
příslušníkem slovenské policejní zásahové jednot-
ky Šulejem byli v roce 2006 zadrženi v Irsku na 
základě eurozatykače. V irské vazbě pobývali do 
května 2008. Berdychův gang se pácháním trestné 
činnosti v letech 1996 až 2002 obohatil o nejméně 
46 miliónů korun.

1. únor
Tendr na téměř 8000 nových útočných pušek pro českou armádu vyhrála Česká zbrojovka, která 

vojákům dodá pušky ČZ 805. Tehdejší ministr obrany Martin Barták k tomu řekl: „Česká zbrojov-
ka vyhrála tendr na dodávku útočných zbraní pro armádu, jen těsně porazila belgickou firmu FN 
Herstal. Na nákup pušek, které postupně nahradí padesát let staré samopaly vzor 58, armáda vyčle-
nila 1,5 miliardy korun. Kolem zakázky se objevily ihned spekulace, zda proběhla transparentně.

2. únor
Hlavní hygienik ČR Michael Vít dostal prasečí chřipku a léčil se doma. „Skutečně mě postihla. 

Mám svalové potíže, bolí mě hlava, prostě všechny příznaky chřipky. A protože 95 procent popu-
lace má letos prasečí chřipku, jsem naprosto přesvědčen, že jsem ji dostal i já,“ řekl Právu. 

Právě Vít měl přitom na 
přání vlády rozhodovat, zda 
se budou mimořádně povinně 
očkovat proti prasečí chřipce 
vojáci, hasiči, policisté, ply-
naři, zdravotníci, prostě lidé 
potřební pro chod státu. Má 
jich být asi 200 tisíc. Prezi-
dent Václav Klaus přitom tuto 
variantu už dříve ostře odmítl 
s tím, že by šlo o pošlapání 
osobní svobody. Jak se uká-
zalo, naočkovat se nechtěl ani 
nikdo z ministrů.

Česko začalo jednat o tom, 
jak neodebrat alespoň část 
z již objednaných vakcín.

Firma GlaxoSmithKline 
nakonec státu vyhověla. ČR tak ušetřila za nákup tři sta tisíc vakcín, a to bez sankce.

. 
3. únor
Česko pokryté sněhem zavalila další bílá masa. Nově napadaný sníh zkomplikoval dopravu pře-

devším na severu Moravy, ve Slezsku, v severních a východních Čechách. Ke sněhu se přes noc 

Eskorta přivádí do soudní síně Davida Berdycha.

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková , za ní Michael Vít
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přidal silný vítr. Na některých úsecích se zastavily vlaky. Silničáři uzavřeli silnice a na řadě míst 
vyhlásili kalamitní stav. O více než týden později oznámili, že v Česku začala docházet posypová 
sůl. Ta už v té době byla napříč Evropou nedostatkovým zbožím. 

5. únor
Prezident Václav Klaus oznámil termín voleb do Sněmovny. Uvedl, že se uskuteční poslední 

týden v květnu. Doplnil, že ho k vyhlášení tohoto termínu vedly dva důvody. Zejména chtěl zabrá-
nit spekulacím, že některé strany by mohly být dřívějším datem zvýhodněny na úkor jiných. Vedle 
toho nechtěl prezident krátit poslancům jejich volební období.

8. únor
Ukrajinská ústřední volební komise oznámila na své internetové stránce, že novým prezidentem 

země se stal proruský Viktor Janukovyč.Učinila tak po sečtení 98,42 procenta odevzdaných hlasů. 
Janukovyč získal 48,60 procenta, zatímco tehdejší premiérka Julija Tymošenková 45,81 procen-
ta. 

Tymošenková záhy oznámila, že výsledky hlasování napadne u soudu jako neprůhledné. Mezi-
národní pozorovatelé nicméně jejich průběh označili za tzv. čistý.

Po definitivním sečtení hlasů o dva dny později 
vyzval Janukovyč Tymošenkovou k rezignaci.Vůdce 
proruské Strany regionů nakonec vyhrál prezident-
ské volby se ziskem 48,95 procenta hlasů. Záhy poté 
potvrdil svou inklinaci k Moskvě, nicméně nezapo-
mněl ani na Brusel. „Hlavní prioritou ve vztazích  
s Ruskem bude zajištění stability energetických 
dodávek,“ řekl a upozornil, že se to týká nejen Ukra-
jiny, ale také Evropské unie. „Nová politika bude 
založena na vzájemných zájmech a dobrých vzta-
zích jak s Ruskem, tak s Evropskou unií.“

Tymošenková však svůj boj o křeslo 
nevzdala. Nadále poukazovala na machi-
nace s hlasy v dílčích volebních okrscích.
Odmítla navíc dobrovolně odejít z funkce 
premiérky.

Ukrajinský Nejvyšší správní soud násled-
ně pozastavil platnost výsledků prezident-
ských voleb, a to až do posouzení odvolání 

poražené. Ona sama však nakonec žalobu proti neplatnosti voleb stáhla.J anukovyč byl tím ve 
funkci potvrzen.

9. únor
Europoslanci schválili složení Evropské komise (EK). Sbor včetně Čecha Štefana Füleho tak 

dostal zelenou k práci. Původně se start nové EK plánoval na podzim 2009, zpozdil se kvůli schva-
lování Lisabonské smlouvy a výměně bulharské komisařky.

10. únor
Na veřejnost se dostalo průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Podle něj řidič, kte-

rý jen o pár kilometrů v hodině překročil nejvyšší povolenou rychlost, nemusí ještě nutně spáchat 
přestupek, platit pokutu a přicházet o dva body. 

Julija Tymošenková

Viktor Janukovyč
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Nejvyšší správní soud v odůvodnění své-

ho rozsudku konstatoval, že s přestupkem se 
to má podobně jako s trestným činem. „Čin, 
jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je 
nepatrný, není trestným činem, i když jinak 
vykazuje znaky trestného činu,“ uvedl ve 
výroku soud. A správní delikty se podle něj 
řídí obdobnými pravidly.

11. únor
Pro starostu brněnské městské části 

Žabovřesky Aleše Kvapila si přišla přímo do 
úřadu policie. Záhy se ukázalo, že je vyšetřo-
ván kvůli korupčnímu jednání - měl si říct o 
miliónový úplatek. 

V brněnské ODS vznikla panika. Kvapil 
totiž figuroval na kandidátce pro jarní volby do Sněmovny na volitelném šestém místě. 

Dva dny po zatčení vzal Okresní soud 
Brno-venkov do vazby jak Kvapila, tak jeho 
známého Radovana Novotného, vlivné členy 
brněnské ODS. Novotný v minulosti půso-
bil mimo jiné jako tajemník radnice Brna-
střed.  Brněnská ODS záhy po zveřejnění 
kauzy navrhla Kvapila z kandidátky vyškrt-
nout. Ten se několik hodin poté vzdal úřadu 
starosty. Rezignační dopis poslal z vazební 
věznice v Brně - Bohunicích. Výkonná rada 
ODS Kvapila i Novotného posléze vyloučila 
také ze strany. 

12. únor
Řecko by se mělo stát podle ministra financí 

Eduarda Janoty varováním pro české politiky. 
Tato země se totiž díky velkým dluhům ocitla  
na pokraji bankrotu, přestože se rozhodla snížit 
mzdy ve veřejném sektoru, zrušit předčasné 
odchody do penze a naopak zvýšit věk odchodu 
do důchodu o dva roky. Janota to řekl pro deník 
Právo.

„Jakmile se veřejné finance dostanou na špatnou 
trajektorii, investoři znejistí. Nesplnitelné sliby 
ve střetu se státní kasou vytvoří neřešitelnou situ-
aci a vynutí si radikální šetření. Následné stávky 
a sociální neklid vyženou zbylé investory, což dál 
zkomplikuje již tak složitou situaci,“ uvedl ministr  
v reakci na závěry předešlého summitu EU  
o pomoci Řecku. To, že je česká státní pokladna 
v zoufalém stavu, záhy potvrdili i čelní předsta-
vitelé ODS, ČSSD a TOP 09.

13. únor
Novým pražským arcibiskupem a českým katolickým primasem 

byl jmenován královéhradecký biskup Dominik Duka. Rozhodnutí Vatikánu oznámilo pražské 
arcibiskupství. 

Exstarosta za ODS Aleš Kvapil

Ministr financí Eduard Janota
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„Přeji mu věrnost celého Božího lidu, 

věřících i kněží, plodné navazování 
nových kontaktů, získávání nových spo-
lupracovníků a radost z úspěšné práce v 
království Božím pražské arcidiecéze,“ 
popřál svému nástupci nyní již emeritní 
arcibiskup pražský Miloslav Vlk, který 
zůstal kardinálem. Sám působil jako čes-
ký primas od roku 1991 a patřil mezi deset 
nejdéle sloužících pražských arcibisku-
pů. V roce 2007 podal podle církevních 
pravidel rezignaci na svůj úřad, protože 
dovršil 75 let. Papež Benedikt XVI. ale 
jeho rezignaci přijal až v únoru 2010. 

Duka se dva dny po jmenování setkal  
s prezidentem Václavem Klausem. Vyslo-
vil přitom přání, aby v české společnosti 
byla atmosféra jako o Vánocích. Ukázal také, že je mistrem dialogu, jak se o něm tvrdí. Na rozdíl 
od svého předchůdce Vlka naznačil, že nebude bojovat o navrácení Katedrály sv. Víta do rukou 
církve.

16. únor
Kontroverzní ražba jižního tubusu komplexu Blanka v Praze byla dokončena. Raziči postupu-

jící směrem od Letné se pod zemí setkali s kolegy razícími ve směru od Pelc-Tyrolky. Tato část 
ambiciózního projektu pražského magistrátu na sebe upoutala pozornost kvůli propadům půdy či 
otřesům přilehlých historických budov. Délka jižní tunelové trouby je celkem 2,22 kilometru. S 
její ražbou se začalo v září 2007 v Troji. V srpnu 2009 se začalo i z letenské strany. Raziči se v 
úterý spojili asi 35 metrů hluboko pod ulicí Korunovační, přibližně uprostřed mezi křižovatkami s 
ulicemi Jana Zajíce a Sládkova

17. únor
Novým ředitelem Ústavu 

pro studium totalitních režimů 
se stal historik Jiří Pernes (61). 
Nahradil tak dosavadního šéfa 
Pavla Žáčka. Rada ústavu roz-
hodla o vypsání konkurzu v 
lednu. Zdůraznila tehdy, že roz-
hodnutí není vyjádřením nespo-
kojenosti s Žáčkovou prací, ale 
pouze důsledkem toho, že ředi-
tel podobné instituce má vzejít 
z výběrového řízení. Žáček se 
do čela ústavu dostal bez kon-
kurzu v roce 2008. Pernes brzy 
po zvolení uvedl, že v ústavu 
nepanovala v posledních měsí-
cích dobrá atmosféra. Jako cíl si 
vytyčil odpolitizování instituce.

17. únor
Rakouská firma Steyr, dodávající do Česka obrněné transportéry Pandur, si ještě před vypsáním 

výběrového řízení na armádní zakázku za 14 miliard kupovala lobbing u českých politiků. Za 
provizi až 1,4 miliardy si nechala domlouvat schůzky s lidmi z vlády, parlamentu i armády. Česko 
nakonec vyšlo jedno vozidlo na 134 milionů, Portugalci přitom ve stejné době platili 40 milionů. 

Pražský arcibiskup Dominik Duka

Historik Jiří Pernes
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22. únor
Nejvyšší správní soud rozhodl o rozpuštění Dělnické strany (DS). Ta byla spojována s ultrapra-

vicovými extremistickými hnutími.
Subjekt z domácí politické scény chtěla odstranit vláda, jelikož podle ní spolupracuje s neona-

cisty a jejím cílem je totalita. Strana ještě před verdiktem svolala k budově soudu setkání svých 
příznivců. Tehdejší její předseda Tomáš Vandas se nechtěl vzdát kandidatury do voleb. 

Podle soudu se podařilo prokázat spolupráci ultrapravicového Národního odporu s DS. Přestože 
se Vandas při jednání dožadoval předložení nějaké písemné smlouvy o spolupráci mezi neonacisty 
a jeho partají, podle předsedy senátu Vojtěcha Šimíčka bohatě postačily důkazy o personálním 
propojení či přebírání textů na webových stránkách. Navíc aktivní členové Národního odporu byli 
na kandidátkách partaje do voleb, a to i na čelních místech.

Vládu zastupoval známý advokát Tomáš 
Sokol. Podle obžaloby totiž s DS sympa-
tizovali i žháři z Vítkova. Celkem byly  
u soudu předloženy desítky listinných 
důkazů. Sokol uvedl, že se kvůli své prá-
ci nebojí a neočekává, že by se mu lidé  
z ultrapravice chtěli mstít. 

Vandas se po vynesení rozsudku uvedl, 
že jeho strana do sněmovních voleb přes-
to půjde. Rozhodl se, že tak uskuteční pod 
hlavičkou spřízněné Dělnické strany soci-
ální spravedlnosti (DSSS). 

Ministr vnitra Martin Pecina přesto zprá-
vu o rozpuštění DS záhy označil za „dob-
rou zprávu pro občany“. Ti také drtivě  
v průzkumu veřejného mínění, které zor-
ganizovala společnost SANEP, rozhodnutí 
soudu podpořili. 

DS podala v březnu elektronickou cestou 
Ústavnímu soudu stížnost, kterou napadla 
rozsudek Nejvyššího správního soudu.

25. únor
Vancouver - Martina Sáb-

líková, dvaadvacetiletá vytr-
valkyně na bruslích, vydřela 
na olympiádě ve Vancouveru 
vytoužené zlato na pětikilo-
metrové trati.

V cíli, vyčerpaná z maxi-
málního úsilí, zvedla jen ruce 
a strhla kapuci z vlasů. Jela 
jako úplně poslední, takže 
na rozdíl od vítězství na tří-
kilometrové trati se vyhnula 
mukám čekání. .

Sáblíková rekordním časem 
dráhy 6:50,91 zlomila ostatní 
závodnice na distanci, na níž 

v poslední době obtížně hledá rovnocennou soupeřku. Vydala se natolik ze sil, že jí brusle musel 
sundat trenér Petr Novák.

25. únor 
Vancouver (Od zvláštního zpravodaje iDNES.cz) - Podivné putování hokejové reprezentace 

Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas (vpravo) s předsedou Děl-
nické mládeže Martinem Zbelou u soudu.

Martina Sáblíková
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olympijským bludištěm končí 
smutně. Češi nestačili na Finy, 
nedali jim ani gól a na velkém tur-
naji počtvrté za sebou vypadli ve 
čtvrtfinále. Kouč Vladimír Růžič-
ka tak po mistrovství světa ve 
Švýcarsku se svým výběrem opět 
neuspěl, o medaili si český hokej 
může nechat jen zdát.

28. únor
Policie začala prověřovat pro-

jekt Opencard. Podezírala zaměst-
nance magistrátu a firmy Haguess 
z porušování povinnosti při správě 
cizího majetku a pravidel hospo-
dářského styku. 

Projekt Opencard stál Prahu 
dosud podle zjištění auditů 888 
miliónů korun. Příjmy z něj však byly nulové. Před dvěma lety přitom pražský magistrát uváděl, 
že se náklady vrátí do konce roku 2009. Při řízení projektu došlo podle kontrol také k řadě pochy-
bení. Opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková loni v prosinci již podala kvůli kartě trestní oznámení 
na neznámého pachatele.

Policejní razie následně proběhla na magistrátu v březnu. Kriminalisté na základě trestního 
oznámení Ryšlinkové zajišťovali důkazní materiál v souvislosti s kauzou. Zajímali se především  
o odbor informatiky v pátém patře Škodova paláce u stanice metra Národní třída. Některé kance-
láře posléze zapečetili..

9. březen
Sněmovna přehlasovala zákon vetovaný prezidentem Václavem Klausem, který umožňoval 

prodej ruzyňského letiště. O to usilovala vláda. Sněmovna musela předtím již přehlasovat veto 
Senátu. Prezident Klaus zákon o vlastnictví Letiště Praha vetoval koncem roku 2009 s tím, že 
„zákon představuje průlom moci legislativní do moci exekutivní.“

10. březen
Ministr pro lidská práva Micha-

el Kocáb poslal premiéru Janu 
Fischerovi dopis, v němž nabídl 
rezignaci na svůj post. Důvodem je 
probírání jeho soukromého života 
v médiích. Ukázalo se, že udržoval 
mimomanželský poměr se svou 
mluvčí Lejlou Abbasovou. 

„Již více než dva roky připravu-
jeme (pozn. s manželkou) klidný 
a přátelský rozvod. S Lejlou Ab-
basovou jsem se poprvé setkal až 
při nástupu do úřadu, není tudíž 
v žádném případě příčinou naše-
ho rozchodu,“ komentoval aféru 
Kocáb. Uvedl, že s manželkou 
Marschou už dlouhé roky nežije. 

Premiér Fischer oznámil, že 
demisi nepodpoří. Po společné schůzce oznámil, že ministr ve funkci zůstane. Výpověď z minis-
terstva podala Abbasová.

Tomáš Vokoun a Jaromír Jágr 

Leila Abbasoivá a Michael Kocáb



��
15. březen
V České republice přibylo během roku 2009 na 39 tisíc nových obyvatel, celkově žilo v zemi 

10,506 miliónu obyvatel. Hlavní přírůstek tvořili imigranti. „Přistěhovalých bylo však oproti roku 
2008 o více než polovinu méně, vystěhovalých naopak dvojnásobek,“ uvedl Český statistický 
úřad. 

18. březen
Vládu Jana Fischera opustil ministr životního prostředí 

Jan Dusík. Zdůvodnil to tím, že nemůže rozhodnout v přípa-
du posouzení vlivů modernizace uhelné elektrárny Prunéřov 
II. Premiér mu krátce před tím sdělil, že už není čas na další 
zvažování.  Dusík ale své ano projektu nechtěl dát.

Modernizace elektrárny se stala horkým bramborem. Do 
schválení projektu se nechtělo ani předchůdci Dusíka, Ladi-
slavu Mikovi. Stanovisko ministerstva z dřívějších dob bylo 
jasné - žádat na ČEZu nový projekt, který by si vyžádal vyšší 
investice. Firma to odmítala. Dusík přesto vše žádal. Vycházel 
přitom z posudku expertů norské firmy DNV. 

ČEZ plánoval elektrárnu modernizovat na účinnost 39 pro-
cent, ministerstvo žádalo, aby dosáhla 42 procenta. Podle 
expertů DNV by rozdíl v účinnosti znamenal o 200 000 tun 
méně emisí oxidu uhličitého ročně.

20. březen
Do Česka přiletěl následník britského trůnu princ Charles s chotí Camillou. Čtyřdenní návštěvu 

republiky zahájil v Praze. 
Charles a Camilla si napláno-

vali v ČR řadu zastávek. Stihli se 
setkat s prezidentem Václavem 
Klausem a jeho ženou Livií, projít 
se Prahou, navštívit operní před-
stavení i vyrazit takzvaně na ven-
kov. Součástí nedělního progra-
mu byla také slavnostní večeře na 
Hradě, při níž korunní princ bojo-
val za řadu ekologických témat. 

Klaus poté připustil, že se se 
vzácnou návštěvou občas v názo-
rech neshodl. S hostem se setkal 
rovněž tehdejší premiér Jan Fis-
cher. 

Charles poté vyrazil na Mora-
vu, jeho cílem se stala ekologická 
vesnice Hostětín na Uherskohra-
dišťsku.  Camilla si zatím v Pra-
ze prohlédla baletní školičku a 
výcvikové středisko vodicích psů. 

Před odletem si návštěvu, jež byla součástí turné po střední Evropě, pochvalovali. Princ byl  
v ČR popáté, vévodkyně poprvé. Chtěl se také setkat s exprezidentem Václavem Havlem. Ten 
však schůzku ze zdravotních důvodů zrušil.

21. březen 
Rychlobruslařka Sáblíková obhájila titul mistryně světa ve víceboji. Martina Sáblíková potvrdi-

la pozici nejlepší rychlobruslařky současnosti triumfem na mistrovství světa ve víceboji. Dvojná-
sobná olympijská vítězka tak v Heerenveenu obhájila loňské prvenství a v součtu se šampionáty na 

Princ Charles s chotí Camillou a primátor Pavel Bém

Jan Dusík
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jednotlivých tratích získa-
la už šestý titul mistryně 
světa v kariéře.   

Dvaadvacetiletá Sáblí-
ková si zajistila vítězství 
symbolicky na své parád-
ní trati 5000 metrů, která 
šampionát tradičně uzaví-
rala. 

Světová rekordmanka 
na ní zajela podle oče-
kávání nejrychlejší čas 
6:50,98 a o 11,18 sekundy 
porazila průběžně vedou-
cí Kristinu Grovesovou z 
Kanady, která před ní ved-
la o šest sekund. 

29. březen
Ministr pro lidská prá-

va a národnostní menši-
ny Michael Kocáb podal 

demisi. Vyhovět tak výzvě Strany zelených, která jej do vlády premiéra Jana Fischera nominovala, 
aby ministerský post opustil. Zelení tak učinili poté, co na post rezignoval jejich nominant, ministr 
životního prostředí Jan Dusík, a premiér svěřil resort ministrovi zemědělství Jakubu Šebestovi.

29. březen 
Po sto šedesáti letech ukončí Česká pošta roze-

sílání telegramů. Posledním dnem, kdy bude tento 
druh zásilek doručovat, je středa 31. března.

 Podle mluvčí pošty Marty Selicharové lidé 
využívali telegramů v posledních letech stále 
méně. Jak Selicharová v pondělí sdělila televizi 
Nova, v loňském roce jich lidé z poboček České 
pošty odeslali jen 756. Další tisíce si však vymě-
nily firmy a instituce.

Odeslání telegramu o šesti slovech přijde i na 
sto padesát korun. Proto není divu, že tento druh 
dopisování nahradily esemesky a e-maily.

31. březen
Památkáři Plzeňského kraje uložili Praze poku-

tu 3,25 miliónu korun za znehodnocení Karlo-
va mostu při jeho rekonstrukci v letech 2007 až 
2009. Plzeňský kraj o tom rozhodl na základě 
pověření ministerstvem kultury. Nezávisle na tom 
pak policie v rámci prošetřování opravy Karlova 
mostu obvinila šéfa magistrátních památkářů Jana 
Kněžínka kvůli možnému maření úkolu veřejné-
ho činitele.

„Mezi nejzávažnější pochybení patří provedení 
prací bez respektu k tradičním technikám kame-
nického řemesla, poškozování bloků, nadměrné 
vyřazování původních kamenů za nové, použi-
tí nevhodné malty, špatně provedené spárování 
 a aplikace moderních materiálů neodpovídajících 

Martina Sáblíková
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národní kulturní památce, jako je například trvale plastický tmel v dilatačních spárách,“ odůvodnil 
své rozhodnutí krajský úřad.

1. duben
Mirek Topolánek oznámil, že odejde z funkce předsedy ODS. Volebním lídrem se stal místo-

předseda strany Petr Nečas, jenž převzal i funkci dočasného vedení partaje. 
Topolánek dále upřesnil, že rezignuje 12. dubna. Zdůraznil, že o odchodu rozhodl sám. Pod 

dlouhodobým tlakem ale prý byl po celé poslední volební období. „Poslední čtyři roky docházelo 
k mé postupné likvidaci,“ řekl a zkritizoval média, zejména bulvární, která se mu údajně vtírají do 
soukromí. 

Nástupnictví Nečase přivítala 
většina jeho kolegů. Topolánek 
dostal jako „odškodění“ pět platů. 
Celkově šlo o 450 tisíc korun.

Politologové vzápětí oznámili, 
že změna posiluje šanci partaje 
na úspěch ve volbách. Topolánko-
vi soupeři nicméně jeho odchod 
přijali s rozpaky. Nelíbil se jim 
zejména způsob, jak ODS situa-
ci kolem předsedy v posledních 
dnech řešila. Například předseda 
TOP 09 Karel Schwarzenberg při-
rovnal vše k vlčí smečce: „Když je 
vedoucí vlk lehce poraněn, tak se 
ostatní na něj vrhnou a sežerou ho. 
Tady se to plně projevilo. Ne že by 
Topolánek nedělal své chyby, ale 
byl i statečný bojovník za ideály 
ODS. Když se na něj teď všichni 
vrhají, tak to není hezký pohled.“

8. duben
Do české metropole zavítaly 

špičky ruské a americké diploma-
cie. Ruský prezident Dmitrij Med-
věděv a první muž USA Barack 
Obama v ČR podepsali novou 
smlouvu mezi oběma mocnostmi  
o nešíření jaderných zbraní. 

Jako první dorazil do Prahy 
Medvěděv. Jeho speciál dosedl 
na Ruzyni večer před slavnost-
ním aktem. Ubytoval se v hotelu 
Four Seasons. Pár hodin poté ho 
na Hradě přivítal prezident Václav 
Klaus. 

„Jsem velmi rád, že si preziden-
ti Ruska a USA vybrali k podpisu 
smlouvy START právě Českou 
republiku, Prahu a Pražský hrad,“ řekl Klaus. „Tato smlouva má mimo jiné přispět ke snížení 
mezinárodního napětí, které se projevuje růstem terorismu,“ upozornil. 

Obama dorazil do Prahy jen pár hodin před podpisem historické dohody.  Státníci dohodu pode-
psali ve Španělském sále na Pražském hradě - a to ve dvou výtiscích současně, každý jednu, poté 
si je vyměnili a podepsali tu druhou. 

Smlouva označovaná jako „New START“ nahrazuje původní dohodu START z roku 1991, jež 

Mirek Topolánek

Václav Klaus a Barrack Obama
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v prosinci 2009 vypršela. Pod-
le podepsaného dokumentu mají 
USA a Rusko do sedmi let snížit 
počty rozmístěných strategických 
jaderných hlavic na 1550 z 2200 
domluvených v moskevské smlou-
vě o omezení strategických útoč-
ných zbraní, kterou v roce 2002 
podepsali tehdejší prezidenti Vla-
dimir Putin a George W. Bush. 

 Možnost k dvoustranné schůzce 
kromě Klause a tehdejšího premi-
éra Jana Fischera nikdo z politiků 
nedostal.  Obama a Fischer jednali 
mimo jiné o situaci v Afghánistá-
nu. 

10. duben
Polský prezident Lech Kaczyński (60) ráno zemřel při leteckém neštěstí. Jeho letadlo havarova-

lo při přistání na ruském letišti Smolensk. V mlze zavadilo o stromy, spadlo, rozbilo se na několik 
částí a začalo hořet. Ruské úřady 
uvedly, že zemřeli 132 lidé.

Neštěstí se stalo asi dva kilome-
try od letiště Severnyj. Podle svěd-
ků letěl stroj nízko nad zemí a byl 
nakloněný doleva. Křídlem zava-
dil o strom a pak narazil do země, 
vyryl v ní hluboký příkop, pak se 
letadlo roztříštilo a začalo hořet. 

Prezident letěl do Ruska uctít 
oběti katyňského masakru, byl na 
palubě i se svou ženou Mariou.  
V letadle TU 154 byly i další pol-
ské špičky - mimo jiné guvernér 
polské centrální banky Slawo-
mir Skrypek, vojenští hodnostáři, 
duchovní a novináři. 

Polsko vzápětí oznámilo týdenní 
smutek za zemřelé. Zemi zpráva paralyzovala. K prezidentskému paláci ve Varšavě se scházeli 
plačící lidé s květinami, mimořádně jednala vláda. 

16. duben 
Celkem 2,13 miliardy korun bylo vyčerpáno během samotného předsednictví v první polovině 

loňského roku. Během přípravy předsednictví v roce 2008 se utratilo 1,01 miliardy a v roce 2007 
téměř 287 miliónů korun.

„Ve vyčerpaných penězích jsou zahrnuty jak výdaje centrální koordinace předsednictví, tak  
i výdaje všech centrálních úřadů státní správy,“ uvádí materiál. Jde o výdaje na organizační zajiš-
tění akcí Rady EU , výdaje na bezpečnost, výdaje na dočasné personální posílení státní správy, na 
rozšíření působnosti Stálého zastoupení v Bruselu, na zasedání Evropské rady konaná v Bruselu, 
na cestovné, na kulturní a další doprovodné akce a na vzdělávání úředníků.

Z celkové sumy bylo 2,08 miliardy korun vyčleněno z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa (VPS) a zbylých 1,67 miliardy vydaly jednotlivá ministerstva.

Během předsednictví se v ČR uskutečnilo celkem 336 zasedání, z toho čtyři zasedání na nejvyš-
ší úrovni, 14 neformálních Rad ministrů v Praze i v regionech a 318 ostatních zasedání, z nichž 
některé se konaly rovněž na úrovni ministrů. V ČR i v dalších zemích po celém světě se při pří-
ležitosti předsednictví konaly stovky kulturních akcí.

Barrack Obama a Dmitrij Medvěděv

Lech Kaczyński s manželkou Mariou
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17. duben 
Vatikán oznámil, že zemřel kardinál Tomáš Špidlík. Zesnul ve věku devadesáti let v Římě ve 

večerních hodinách předešlého dne, upřesnil Český rozhlas - Radiožurnál s odvoláním na české 
církevní zdroje. 

Špidlík byl uznávaným teolo-
gem, filozofem a spisovatelem. 
Byl oceňován jako znalec výcho-
dokřesťanské spirituality, který 
připravoval duchovní cvičení i pro 
papeže Jana Pavla II. V Římě žil 
od počátku 50. let a téměř čtyři 
desítky let tam působil na české 
papežské koleji Nepomucenum. 

Na poslední rozloučení se Špi-
dlíkem přišly tisíce lidí. Proběhlo 
poslední dubnový den ve vele-
hradské bazilice Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 
Zádušní mši svatou vedl olomouc-
ký arcibiskup Jan Graubner. Tělo 
kardinála bylo později pochováno 
v hrobce ve velehradské bazilice. 

„Tomáš kardinál Špidlík, který 
ač moravský rodák z Boskovic, jako myslitel výrazně přesáhl poměry jednoho malého národa, 
protože v sobě nesl dimenzi Kristovu, dimenzi evropské i světové církve. Byl tím, kdo razil cestu 
k její jednotě, aby mohla dýchat východní i západní spiritualitou stejně jako dýchají dvě plíce v 
jednom těle,“ uvedl při obřadu biskup Josef Hrdlička.

19. duben
Michael Kocáb se vrátil do vysoké politiky. Vláda rozhodla, že novým zmocněncem pro oblast 

lidských práv bude právě on, tedy exministr pro menšiny a lidská práva, jenž podal demisi na kon-
ci března. Kocáb ve funkci nahradil dosavadního zmocněnce Jana Litomiského, který ji vykonával 
od roku 2006.

21. duben
V Mexickém zálivu u pobřeží amerického státu Louisiana explodovala ropná plošina. Do moře 

se potopila o tři dny později. Neštěstí způsobilo největší ekologickou katastrofu tohoto druhu ve 
Spojených státech. 

Plošinu, která byla poloplovoucí a nebyla ukotvena na mořském dně, vyrobila korejská firma 
Hyundai. Byla dlouhá 120 metrů a široká 78 metrů. Byla schopná těžit ropu z hloubky přes 10 000 
metrů. 

Rozsah ekologické katastrofy vycházel najevo pomalu a postupně. Původně byl únik ropy 
výrazně podhodnocen.  Nepodařilo se ho navíc dlouho zastavit. Do boje byla přitom od začátku 
zapojena nejmodernější technika.  Do čím dál větších problémů se dostával také britský koncern 
BP, který měl plošinu Deepwater Horizon patřící společnosti Transocean, pronajatu. Po selhání 
ponorek se snažila ropu zastavit jinak, mimo jiné obří kopulí.  Marně. Vytékající masa začala plnit 
záliv. Odborníci se ji proto rozhodli zapálit. 

Ani jeden z kroků ovšem nevedl k úspěchu. Bylo zřejmé, že ropa zasáhne pobřeží USA a také 
vzácné přírodní rezervace. Stát Louisiana následně vyhlásil výjimečný stav. Americká federál-
ní vláda ohrožení vyhodnotila jako událost národního významu, což umožňuje povolat pomoc  
i z jiných států USA.

22. duben
Předseda Sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD) rezignoval na funkci šéfa dolní komory parlamen-

tu, složil poslanecký mandát a vzdal se i místa na olomoucké kandidátce. Vaz mu zlomila kauza, 
během níž se ukázala spojitost s neprůhlednou dotací vyplacenou jeho kamarádovi.

Tomáš kardinál Špidlík
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„Pan Vlček nás seznámil s tím, že se rozhodl rezignovat na předsedu Poslanecké sněmovny  

a poslance Parlamentu ČR a nekandidovat do voleb,“ řekl předseda ČSSD Jiří Paroubek s tím, že 
si strana jeho rozhodnutí váží o to více, že Vlček nebyl ani obviněn. 

O vyškrtnutí Vlčka z pozice jedničky na Olomoucku rozhodlo už dříve na svém mimořádném 
zasedání grémium strany v Ostravě, kde ČSSD startuje svou kampaň.  Odcházející muž upřesnil, 
že funkcí se vzdá k 30. dubnu. Slib splnil. 

Kauzu, která ukončila Vlčkovu politickou kariéru, otevřely Hospodářské noviny v polovině 
března. Usvědčily jej, že se přimlouval za dotaci na neziskovku, milióny ovšem skončily v luxus-
ním hotelu  firmy PV Real v Harrachově. Ten vlastnil jeho poradce Petr Vrtal.  Vlček ovšem zpo-
čátku tvrdil, že ho vůbec nezná. 

Do lží se zamotával více a více. 
Přidalo se navíc usvědčení toho, že 
nezákonně manipuloval s částkou 
přesahující jeden milión korun. 
Pravdu přiznal až po soustavném 
tlaku médií. Odejít z funkcí ovšem 
zprvu rezolutně odmítal. 

„Pokud se prokáže, že člověk, 
který je se mnou spojován, se 
dopustil trestného činu podvodu, 
vyvodím z toho osobní důsledky 
a požádám politické grémium, aby 
zaujalo stanovisko k mému další-
mu působení v ČSSD, a to i přes 
to, že s uvedenou dotací nemám 
nic společného,“ napsal do dopisu 
členům grémia soc. dem. 

ČSSD kolegu dlouho bránila. O 
jeho osudu rozhodl nakonec teh-
dejší šéf strany Jiří Paroubek. V rozhovoru pro Právo řekl: „Tragédií v situaci je, že Vlček v zásadě 
neudělal nic tak rozsáhlého, co by ho zcela diskvalifikovalo pro politiku, ale zesměšnil se. A to v 
politice je někdy horší, než kdyby došlo k nějakému závažnému selhání.“ 

Vlček jen několik hodin po ostrých slovech odstoupil. Jeho krok přivítal prezident Václav Klaus. 
Poznamenal, že neodchází „jen tak na první ťuknutí“, ale šlo o vyústění určitého procesu. Vlčka 
v čele dolní parlamentní komory nahradila první místopředsedkyně Miroslava Němcová (ODS).  
Odcházející předseda neodešel s prázdnou. Dostal 633 216 Kč hrubého, čtyřnásobek platu. Kdyby 
Sněmovnu opustil až v řádném termínu jen jako řadový poslanec, byla by to jen polovina ze zmí-
něné částky.

29. duben
Vyšlo najevo, že strana Věci veřejné, vede-

ná Radkem Johnem, přijala loni v hotovosti šest 
sponzorských darů, které je podle zákona legální 
posílat jen bankovním převodem. Z darovacích 
smluv v oficiální výroční zprávě strany vyplývá, 
že strana přijala 5,9 miliónu korun v hotovosti. 
John kauzu vysvětlil chybou účetní.

5. květen
Divokou šarvátkou skončil v podvečer mítink 

ČSSD v Brně na Makovského náměstí. Přímo při řečnickém vystoupení tam byl napaden místo-
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Opilý útočník, který poté nadýchal 1,88 promile alkoholu, ho 
pěstí srazil k zemi. 

Viditelně otřesený Sobotka, kterému ihned přispěchali na pomoc spolustraníci, akci opustil. 
Incident záhy odsoudila soc.dem. Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD a dvojka pro tehdy 

blížící se volby na kandidátce na jižní Moravě Jeroným Tejc popsal napadení  jako velmi zákeřné. 

Miloslav Vlček

Radek John
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Podle něj byl útočník skoro dvou-
metrový.

„Bohuslav Sobotka právě dokon-
čil první slovo. Zároveň k němu 
přicházel člověk, jestli by mu mohl 
něco říct. Bohuslav Sobotka se k 
němu přiklonil, aby poslouchal, a 
v tu chvíli přišel ten tvrdý a doce-
la zákeřný útok pěstí do obličeje,“ 
sdělil Právu Tejc.

Sobotka musel po útoku vyhle-
dat lékařské ošetření. ČSSD se 
přesto rozhodla pokračovat v regi-
onu v předvolební kampani. 

6. květen
Rada ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) ve čtvrtek v Londýně potvrdila, že 

český premiér Jan Fischer se stane viceprezidentem banky. Fischer by měl do funkce nastoupit od 
1. září.

Do funkce viceprezidenta Fis-
chera navrhl 21. dubna prezident 
EBRD Thomas Mirow. Správní 
rada banky, Rada ředitelů, Fische-
rovu nominaci jednomyslně schvá-
lila, řekl mluvčí EBRD.

Český premiér se sešel před 
dnešním zasedáním Rady ředitelů 
s vedoucími představiteli banky 
v Londýně v úterý během svého 
volna. Fischer nahradí bývalou 
slovenskou ministryni financí Bri-
gitu Schmögnerovou, jejíž funkční 
období viceprezidentky končí 31. 
srpna.

Mirow při Fischerově nominaci 
v dubnu zdůraznil, že je „úspěš-
ným a populárním premiérem země, která má dlouhodobé vazby na EBRD“. Připomněl také jeho 
„intenzivní podíl“ na evropských záležitostech v rámci summitů Evropské unie.

8. květen 
Tři až čtyři stovky fanoušků obou týmů v ulici Vršovická protestovaly proti plánovanému stě-

hování Bohemians na stadión Slavie 
v Edenu. Oba tábory oddělil policej-
ní kordon. Doprava byla v místě na 
více než hodinu zablokována. Poli-
cie zadržela 17 lidí.

Slavný vršovický stadión Ďolí-
ček se v sobotu rozloučil s nejvyšší 
soutěží, protože nesplňuje prvoligo-
vé parametry, a zelenobílí nejméně 
dalších pět let budou k domácím 
zápasům nastupovat v sousedním 
Edenu.

Vršovický klub v Ďolíčku sídlí  
od roku 1932.

Muž, který dal Sobotkovi pěstí. Policie útočníka neprodleně zajistila.

Premiér Jan Fischer
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9. květen
Ombudsman Otakar Motejl zemřel, bylo mu 77 let. Jeho mluvčí Iva Hrazdílková řekla, že zesnul 

v dopoledních hodinách ve Fakultní nemocnici v Brně - Bohunicích po krátké náhlé nemoci.
Ombudsmanem byl Motejl od roku 2000. V minulosti byl předsedou Nejvyššího soudu ČR  

a také ministrem spravedlnosti. Dlouhodobě patřil k nejoblíbenějším politikům a veřejným činite-
lům v zemi. Tomu měl také odpo-
vídat smuteční obřad. 

Rozhodlo se, že poslední roz-
loučení proběhne i se státními 
poctami 17. května v deset hodin 
v pražském Divadle na Fidlovač-
ce. „Jsme na to připraveni, rádi 
to uděláme,“ řekl ředitel divadla  
a senátor za ODS Tomáš Töpfer. 

Se zesnulým, jenž působil v úřa-
dě téměř deset let, se na konec roz-
loučili lidé jak v Praze, tak v Brně, 
kde se uskutečnilo vzpomínkové 
setkání před jeho někdejší brněn-
skou kanceláří. 

Pražský obřad začal v deset 
hodin ráno. Přišli na něj nejvyšší 
představitelé státu včetně prezi-
denta Václava Klause. Přijel i slo-
venský prezident Ivan Gašparovič. 
Jako na charakterního člověka, 
který dokázal vtisknout podobu úřadu veřejného ochránce práv, zavzpomínali na Motejla šéfové 
obou parlamentních komor Přemysl Sobotka a Miroslava Němcová. S osobní vzpomínkou vystou-
pili také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a právník David Uhlíř. Po Motejlově smrti se 
začal hledat jeho nástupce. V ČSSD se mluvilo o tom, že by do funkce mohl nastoupit František 
Bublan.

11. květen
Volební lídr ODS Petr Nečas představil „kompetenční tým“ pro volby. Jde o jména, která měla 

být v případném kabinetu ODS.  Veřejnosti se tak představili Alexandr Vondra či Jiří Pospíšil, ale 
i méně známí Martin Kocourek nebo Pavel Drobil. Chyběl naopak šéf kampaně a místopředseda 
strany Ivan Langer. Ukázalo se, že s ním Nečas už nepočítá.

11. květen
Nejznámější tváře české kultury se zapojily do akce Vyměňte politiky. Cílem bylo nahradit 

současné vládnoucí politiky jinými, ideálně z dosud neokoukaných malých stran. „Korupce a lež 
se staly normou a my s tím musíme něco dělat. Situace je nyní mnohem horší než v roce 1999, 
je podobná tomu, kde jsme byli před 20 lety,“ řekl marketingový expert a vůdce protestu „Malá 
revoluce“ David Seibert. K iniciativě se připojili třeba zpěváci Aneta Langerová, Marta Kubišová, 
Dan Bárta nebo herci Viktor Preiss či Aňa Geislerová či spisovatel Jiří Stránský. Natočili předvo-
lební videa, v nichž na lidi apelují, aby šli k volbám a změnili situaci „ve zkorumpovaném českém 
prostředí“

12. květen
Lékaři nejsou dlouhodobě spokojeni se svým finančním ohodnocením. Teď ale hodlají pořádně 

přitvrdit: když jim politici nevyhoví, chystají ke konci roku hromadné výpovědi z nemocnic.
 Lékaři přitvrdili a pohrozili kvůli nízkým platům odchody. Už v minulosti kvůli tomu uspořá-

dali řadu protestů. Uvedli, že když jim politici nevyhoví, v prosinci podají výpovědi z nemocnic. 
„Ano, rozhodli jsme se vydat mnohem radikálnější cestou, která zatím byla částečně použita pouze 
v Polsku. Jde o hromadné výpovědi lékařů z pracovního poměru,“ řekl Právu Martin Engel, před-
seda Lékařského odborového klubu (LOK). 

Otakar Motejl
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16. květen
Silný déšť na Moravě vyhnal 

hladiny moravskoslezských říček 
rychle nahoru. Na Karvinsku a No-
vojičínsku během několika hodin 
dosáhly třetího povodňového stup-
ně - ohrožení. Český hydrometeo-
rologický ústav (ČHMÚ) varoval, 
že silně pršet bude v regionu až do 
úterý.

Vytrvalé deště a zvedající se hla-
diny řek na východní Moravě a ve 
Slezsku vedly následně až k mi-
mořádným opatřením. Ostravský 
obvod Slezská Ostrava oznámil 
připravení na případnou evakuaci 
obyvatel z části Koblov. 

Hladiny řek a potoků rychle 
stoupaly i ve Zlínském kraji. Ve 
Valašském Meziříčí v noci začali 
evakuovat ubytovnu se sedmdesáti 
lidmi. Mokrou katastrofu ukázaly 
letecké snímky zatopeného Ost-
ravska. Situace byla nejhorší v Bo- 
humíně, na Ostravsku a v okolí 
Valašského Meziříčí. Karviná byla 
odříznuta od světa. Vláda mezi-
tím schválila možné nasazení 800 
vojáků. Živel zaplavil i důležité 
dopravní tepny, mimo jiné dálnici 
D1. Vyčerpaní lidé při boji s vel-
kou vodou vzpomínali na minulé 
záplavy. Hořce přiznávali, že jim již 
došly slzy. Katastrofa zasáhla také 
do předvolební kampaně. Všechny 
strany zastavily kampaně na seve-
ru Moravy. Meteorologové povod-
ně zdůvodnili trvalými srážkami  
z rozsáhlé tlakové níže ve východní 
Evropě se středem nad Ukrajinou. 
Události ovšem označili za očeká-
vané a nijak výjimečné. Moravu 
a Slezsko trápil nepřetržitý déšť 
několik dnů. Vyplavil kompletně 
mimo jiné obec Troubky na Pře-
rovsku, které se staly symbolem 
tragických záplav z roku 1997. 
Voda navíc postupovala nekontro-
lovatelně ze severu Moravy na jih. 
Ten se začal připravovat na povod-
ně, které měly být srovnatelné s 
těmi v roce 1997. Hasiči mimo jiné 
stavěli hráz u řeky Moravy v Hodo-
níně. Po opadnutí vody na severu Moravy a ve Slezsku se ukázal i další problém - oblasti postihly 
sesuvy půdy. Pohyby zaznamenali například lidé v Dolních Domaslavicích nad přehradou Žerma-
nice, v Kunčicích pod Ondřejníkem, Karviné, Fryčovicích a Vendryni. Odborníci označili události 

Rozvodněný potok na Valašsku

Situace v osadě Žabník v Ostravě–Koblově, která byla v noci evakuována

Řeka Odra v Bohumíně
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za důsledek podmáčení půdy. Podle nich jim nešlo nijak zabránit, a to především v oblastech s 
jílovitým podložím. „Je to jako lavina, jak se to jednou posune, už se to nedá zastavit,“ řekl geolog, 
docent Petr Konečný z Ústavu geoniky Akademie věd ČR.Po opadnutí velké vody se začaly obje-
vovat otázky, proč byly Morava a Slezsko opět zasaženy, když se tudy živel přehnal v podobném 
rozsahu už v roce 1997. Ukázalo se, že mnohá slibovaná protipovodňová opatření zůstala takzvaně 
na papíře.

23. květen
Hokejisté mají po pěti letech 

zlato! Ve finále zdolali hvězdné 
Rusy 2:1.

Kolín nad Rýnem (Od zvláštní-
ho zpravodaje iDNES.cz) - Česká 
hokejová pohádka na mistrovství 
světa končí triumfálním vítěz-
stvím. Národní tým ve finále pora-
zil Rusko nabité hvězdami jako 
Ovečkin, Malkin nebo Kovalčuk 
a po pěti letech se raduje ze zlaté 
medaile.  

Běžely poslední vteřiny ner-
vydrásajícího duelu a Rusové už 
jen rezignovaně sledovali, jak jim 
závěrečná siréna hatí plány na 
završení zlatého hattricku na MS.

Zato Češi v euforii naskákali 
na led a radostí zavalili brankáře 
Vokouna. Dotáhli do konce příběh, v který před šampionátem a vlastně ani v jeho průběhu vůbec 
nikdo nevěřil.

A aby toho nebylo málo, tým upadl v průběhu turnaje do krize a kvůli ostudné porážce s Nor-
skem ze základní skupiny dokonce hrozilo, že se poprvé v historii nedostane ani do čtvrtfinále. Pak 
ale přišlo nečekané procitnutí: vítězství nad Lotyšskem, Kanadou, Finskem, Švédskem a nakonec 
i nad Ruskem.

To se rodilo nečekaně, reprezen-
taci se povedl snový úvod. Už po 
dvaceti vteřinách dal gól hráč s čís-
lem 20. Nekrytý Klepiš na levém 
kruhu pálil po Jágrově přihrávce 
do odkryté branky a Češi vedli!

„Takový vstup do utkání jsme si 
představovali - první střídání a gól. 
Velkou zásluhu na něm má Jarda, 
který na sebe navázal hráče. Je to 
fantastické,“ radoval se v přestáv-
kovém rozhovoru pro Českou tele-
vizi šťastný střelec.

Pak ale při reprezentantech stá-
li všichni dobří hokejoví duchové. 
Rusové zapnuli a chvílemi vyvinu-
li obrovský tlak. Pokaždé ale nar-
azili na výtečného Vokouna. Když 
už ho překonali, trefil Fjodorov tyč 
a Dacjukův gól neplatil, protože 
padl vteřinu po konci první třetiny.

Svěřenci kouče Vjačeslava Bykova však dál útočili, ale Češi se proti obrovitému ruskému med-
vědovi rvali jako lvi. Neustále vyráželi do protiútoků, až se jeden ujal.

Jaromír Jágr, největší osobnost české reprezentace, se zlatou medailí.

Čeští hokejisté pózují s nablýskaným pohárem pro mistry světa
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24. květen
Pražský arcibiskup Dominik 

Duka a prezident Václav Klaus 
ukončili osmnáct let trvající spor 
o katedrálu sv. Víta na Pražském 
hradě. Podepsali dohodu o správě 
budovy. Podle dřívějších informa-
cí církev spor vzdala.

„Chtěl bych poděkovat za vyře-
šení sporu, který dlouhou dobu 
poškozoval vztahy mezi státem 
a církví a rozděloval společnost. 
Kéž by tato dohoda byla inspirací 
pro řešení i dalších problémů naší 
země,“ uvedl Klaus. Ve smlou-
vě se Hrad zavázal poskytnout 
církvi nemovitosti nutné pro péči  
o Chrám sv. Víta, stát se přitom 
bude o nemovitosti nadále starat. 

Možný smír ve sporu avizoval Duka záhy po svém nastoupení do funkce. Na rozdíl od svého 
předchůdce Miloslava Vlka netrval na předání majetku církvi.

28. květen
Volební místnosti přivítaly odpoledne první voliče do sněmovních voleb. Jejich zájem byl veliký. 

Mezi prvními hlas odevzdali prezident Václav Klaus i šéfové všech velkých stran. Předseda ČSSD 
Jiří Paroubek na základě skvělých předvolebních průzkumů oznámil očekávání „vítězství“. 

Klaus volby označil za výjimečné nejen kvůli délce volební kampaně, ale i kvůli tomu, že se 
o hlasy voličů ucházejí nezavedené strany. „Je dobře, že skončila volební kampaň, která v délce 
téměř jednoho roku zneklidňovala, destabilizovala a ještě popichovala k tomu, aby vznikly takové 
vnitřní spory mezi stranami,“ prohlásil prezident v pražských Kobylisích. Nicméně odmítl sdělit, 
komu dal hlas. Nevěděla to ani jeho žena Livia. 

„Myslím si, že to dopadne velmi dobře a ČSSD bude vítězem těchto voleb,“ řekl novinářům ve 
volební místnosti v Teplicích Paroubek. 

Prezident Václav Klaus podepsal dohodu  
s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou
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Lídr ODS Petr Nečas odvolil v Rožnově pod Radhoštěm. Ještě před tím popřál hodně štěstí 

možným koaličním partnerům z TOP 09, VV a KDU-ČSL. 
Šéf Věcí veřejných Radek John odvolil v Praze 5. Ani on neskrýval ambice. V nadsázce se členů 

volební komise zeptal, kolik hlasů může kroužkovat. Po odchodu z volební místnosti Právu potvr-
dil, že využil všech čtyř možných preferenčních hlasů. „„Menší než dvouciferný výsledek by byl 
neúspěchem,“ prohlásil John. 

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg dorazil v pátek do obce Sýkořice nedaleko Berouna. Do 
urny hodil lístek, v jehož čele stál místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. 

Předseda KSČM Vojtěch Filip odevzdal hlas v českobudějovické Základní škole Bezdrevská na 
sídlišti Vltava. Řekl, že by za úspěch považoval, kdyby komunisté získali více hlasů než v před-
chozích parlamentních volbách. 

Pozdější sčítání hlasů ukázalo, že se nikdo z šéfů budoucích parlamentních stran v odhadech 
nemýlil. Už prvotní odhady nicméně avizovaly, že vítězství ČSSD nebude nijak drtivé a že se po 
letech dostanou ke slovu i menší nové politické strany - Věci veřejné a TOP 09. 

Konečná čísla to potvrdila. Volby vyhrála ČSSD před ODS. ČSSD získala 22,1 procenta hlasů, 
ODS 20,2. V přepočtu na mandáty získala ČSSD ve Sněmovně 56 křesel, ODS 53. Třetí TOP 09 
41 mandátů. Následovali komunisté s 26 a VV s 24 mandáty. Lidovci, zelení ani zemanovci se do 
Sněmovny nedostali. Pravice tak získala ve Sněmovně většinu. 

Volby ukázaly i na další trend - hojné užívání preferenčních hlasů. Voliči tak vyškrtali vliv-
né straníky, které dlouhodobě odmítali. Mandát tak nezískal například místopředseda ODS Ivan 
Langer. Krach lidovců přinesl demisi jejich předsedy Cyrila Svobody. Funkce složilo i vedení 
zelených. 

29. května
Neúspěch ve volbách neunesl šéf soc.dem. Jiří Paroubek. Už po zveřejnění oficiálních výsledků 

oznámil svou demisi. Rozhodl se do budoucnosti být pouze řadovým poslancem.
„Je to má osobní iniciativa. Od teď nechávám vedení strany na svých místopředsedech. Nezlob-

te se proto na mne, že už vám neposkytnu žádné rozhovory,“ řekl Paroubek s tím, že se soustředí 
na práci pro stranu v Ústeckém kraji a na práci poslance. Uvedl, že strana očekávala lepší volební 
výsledek. „Ale tak už to někdy v životě bývá,“ poznamenal. U
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První místopředseda ČSSD 

Bohuslav Sobotka záhy po Paroub-
kově odchodu uvedl, že vidí velmi 
skepticky možnost sestavení vlády 
soc. dem. Podle něj je však třeba 
také dokončit započaté projek-
ty modernizace ČSSD a do pod-
zimních komunálních voleb jít  
s obměněnou stranou. 

Jednání o složení kabinetu nao-
pak neoficiálně začaly pravicové 
strany - ODS, Věci veřejné a TOP 
09. K jednacímu stolu pak zased-
li vyjednávači poslední květnový 
den. 

V sociální demokracii se začala 
vést také diskuse, kdo Paroubka 
nahradí. Vedle Sobotky měl zájem 
o funkci Michal Hašek, jihomo-
ravský hejtman. Čistka uvnitř strany zbavila funkcí také volebního manažera Jaroslava Tvrdíka a 
poradce Petra Dimuna. Oba byli s Paroubkem úzce spjati. 

30. květen
Pavel Bém dal k dispozici funkci předsedy pražské ODS. Reagoval tak na neúspěšný výsledek 

ODS ve sněmovních volbách. Rozhodlo se, že pražskou ODS povede do jejího červnového sněmu 
Pavel Klega.

2. červen
Přívalové deště, které v noci zasáhly území Zlínského kraje, zvedly hladiny řek. Ty stoupaly i v 

Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Voda zatopila sklepy, silnice a chodníky. Lidé se začali 
obávat opakování květnových povodní. Živel navíc zabíjel.

První informace vypovídaly o tom, že záhy po vzedmutí řek zemřeli nejméně tři lidé. Řidič 
osobního vozu ve Zlíně zemřel poté, co vjel do vody a narazil do nákladního auta. V tomtéž městě 
bylo v Dřevnici nalezeno tělo muže. Další tělo našli hasiči i v potoce v Divišově v Brně. Meteoro-
logové navíc varovali, že ve Slezsku proprší i další dny. Vodní živel se rychle šířil napříč Moravou. 
Například v Kunovicích u Uherského Hradiště se po vydatných deštích přelila hráz řeky Olšavy. 
Zalila několik desítek domů.  Přívalů se začala bát i Praha, která spustila kvůli stoupajícím jiho-
českým tokům protipovodňová opatření, uzavřela vrata do Čertovky. 

Povodně ničily nejen lidská 
obydlí, ale také krajinu. Lesy Čes-
ké republiky (LČR), které v rámci 
celého státu spravují téměř 20 tisíc 
kilometrů malých vodních toků, 
bystřin a vodních nádrží, odha-
dly škody na půl miliardy korun. 
Škody začali počítat i zemědělci. 
Těm vzala povodeň úrodu. Někde 
vyplavila zasázené plodiny, jinde 
způsobila jejich hnití. 

Vysoký účet za řádění živlů 
vystavilo i Povodí Odry. Sečetlo 
události za květen a červen a došlo 
k částce 400 miliónů korun. Za 
největší problém označilo poru-
šené břehy, naopak za pozitivní 
moment fungování přehrad. 

Paroubek oznámil rezignaci

Zatopený hřbitov v Louce na Hodonínsku



��
Voda na polích ovšem potěšila 

mnohé nenechavce. Vyplavila totiž 
rybníky. Ryby tak přežívaly v pro-
vizorních lagunách v zaplavených 
regionech, kde se staly snadným 
úlovkem. 

Po povodních začala trápit 
vyplavené oblasti tradiční lapálie, 
komáři. Kraje vzápětí oznámily, 
že nemají dostatek peněz na jejich 
hubení, a požádaly o pomoc vlá-
du. Drobný hmyz spustil kalamitu. 
Lidé přestali na dlouhé dny otvírat 
okna, na ulici vycházeli minimál-
ně. 

Celkový účet za povodně úřady 
zaskočil. Škody přesáhly 2,5 miliardy korun. Bylo to asi o miliardu více, než předpokládaly odha-
dy.

4. červen
Prezident Václav Klaus přijal dopoledne na Pražském hradě lídra ODS Petra Nečase a pověřil 

jej, aby vedl jednání o sestavení vlády. Učinil tak poté, co se ukázalo, že vítěz voleb - ČSSD - 
nebude schopný uzavřít většinovou koalici. 

Prezident předal Nečasovi dokument, v němž jej pověřil jednáním. Rozhodl se tak na základě 
společného koaličního prohlášení ODS, TOP 09 a Věcí Veřejných. Klaus přijal týž den také úřadu-
jícího šéfa soc. dem. Bohuslava Sobotku. „Jsem zklamán,“ tak okomentoval to, že o vládě nebude 
jednat jeho strana. 

Nečas nelenil a začal sestavovat s koaličními partnery možnou podobu kabinetu. Od začátku se 
spekulovalo, že předseda Věcí veřejných Radek John by měl získat ministerstvo vnitra, šéf TOP 09 
Karel Schwarzenberg zahraničí a finance jeho první místopředseda Miroslav Kalousek. Za ODS 
byl zase jasným ministrem Alexandr Vondra, který mířil na obranu. 

Nebývalý vliv malých stran - TOP 09 a Věcí veřejných - vedl k zájmu o vstup do jejich řad. Ve 
snaze zabránit přílivu tzv. zlatokopů se začaly partaje bránit. Prodloužily mimo jiné čekací dobu 
na členství.

12. červen
Ve věku 78 let zemřel režisér, 

scénárista a herec Ladislav Smol-
jak. Zesnul ve tři hodiny ráno v kla-
denské nemocnici po dlouhodobé 
nemoci. „Bojoval statečně,“ řekl 
ke smutné zprávě manažer divadla 
Járy Cimrmana Václav Kotek.

Smoljak i přes velké bolesti do 
poslední chvíle vystupoval v diva-
dle, naposled na konci května ve 
hře České nebe. 

Do poslední chvíle se také veřej-
ně angažoval. Považoval se za člo-
věka silně ekologicky zaměřené-
ho. „Ladislav Smoljak byl nejen 
mimořádný umělec, ale také člo-
věk odvážných občanských posto-
jů. Jeho podpora občanských iniciativ a také otevřená podpora Straně zelených pro nás zůstává 
velkou vzpruhou,“ řekl předseda zelených Ondřej Liška. 

Smoljak se narodil 9. prosince 1931 a proslavil se jako uznávaný filmový i divadelní režisér, 

Zatopená silnice u Zlína

Ladislav Smoljak
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scenárista a herec. Společně se Zdeňkem Svěrákem psali pro Divadlo Járy Cimrmana hry o čes-
kém fiktivním géniovi Járovi Cimrmanovi. Byli také autory několika celovečerních filmů.

Poslední veřejné rozloučení se Smoljakem bylo naplánováno na 11. června do domovské scény 
cimrmanů, Žižkovského divadla v Praze. Hodiny před oficiálním začátkem pietního aktu zaplavily 
jeviště květiny. Rodina a blízcí přátelé se s režisérem rozloučili v obřadní síni na pražských Olšan-
ských hřbitovech. Na poslední cestě ho doprovodil také dramatik a exprezident Václav Havel.

20. červen
Kongres ODS podle očekávání 

zvolil do čela strany Petra Nečase. 
Dostal 538 z 601 platných hlasů. 
První místopředsedkyní se stala 
nečekaně Miroslava Němcová. 
Nečas kongres opanoval. Delegáti 
mu navolili lidi podle jeho přání. 

Nový šéf ODS stranu zkritizo-
val za její minulost. „ODS se musí 
zbavit nálepky strany spojované 
s korupcí,“ konstatoval. „Nejsem 
pan čistý,“ pokračoval s tím, že je 
na tento mediální přídomek aler-
gický. Připustil, že je stejný hříš-
ník jako kdokoliv jiný. „Ale jedno 
můžu říct jistě, nekradu a jsem 
neúplatný,“ uzavřel. 

Během celého kongresu pro-
bíhala v zákulisí intenzivní jednání o nové podobě partaje. Podle plánu vyjednavačů některých 
regionů se měl Nečasovým prvním zástupcem stát David Vodrážka. Ten se však odepsal svým 

projevem před delegáty. „Projev mi 
nesedl, nebyl úplně nejlepší, vsadil 
jsem na otevřenou hru a ne na záku-
lisní hry,“ řekl k tomu Vodrážka.

Delegáti následně vyslyšeli Neča-
sova přání a na posty místopředse-
dů vynesli Jiřího Pospíšila, Alexan-
dra Vondru, Pavla Drobila a Pavla 
Blažka. Do šestičlenného vedení 
strany se tak dostali čtyři zástupci 
z Moravy.

Sama Němcová nevěřila zvole-
ní do poslední chvíle. „Ještě včera 
(pozn. den před sjezdem) jsem se 

domnívala, že je beznadějné, že bych mohla být zvolena. Ale teď už se přece jenom domnívám, že 
tento kongres může být přelomový,“ řekla krátce po zvolení. Němcová záhy nahradila ve vyjedná-
vacím týmu o nové vládě Vodrážku.

24. červen
Novou předsedkyní Sněmovny byla zvo-

lena kandidátka ODS Miroslava Němcová. 
Získala 118 hlasů. Protikandidát Lubomír 
Zaorálek (ČSSD) jich dostal 79. 

Němcovou podpořili všichni poslanci 
budoucí koalice ODS, TOP 09 a VV. Ti jí 
navíc navolili i další dvě ženy jako místo-

Petr Nečas

Miroslava Němcová

Kateřina Klasnová
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předsedkyně: Kateřinu Klasnovou z Věcí 
veřejných a Vlastu Parkanovou z TOP 09. 

Poslanci podpořili Parkanovou 143 hlasy 
a Klasnovou 151 hlasem. Do vedení Sně-
movny se dostal také Lubomír Zaorálek 
(ČSSD) se 173 hlasy. Naopak neuspěl Voj-
těch Filip z KSČM. Jeho strana ztratila post 
poté, co se rozhodlo o zeštíhlení funkcí. Teh-
dy vznikající vládní koalice ODS, TOP 09, 
VV navíc předem avizovala, že komunisty 
nechce pustit do žádných vyšších pozic. To 
vyvolalo mezi zákonodárci ostré polemiky. 
Diskuse kolem rozdělování křesel se změ-
nila v hádku. 

V rámci úspor poslanci omezili také počet výborů a podvýborů. Ustavilo se celkem 17 výborů, 
o jeden méně než v předešlém období.

25. červen
Novým předsedou pražské ODS by po 

mnohahodinovém jednání zvolen poslanec 
Boris Šťastný. Hlas mu dalo 75 ze 101 dele-
gátů sněmu. Porazil soupeřku Aleksandru 
Udženiji z Prahy 2. Čtyřicetiletý Šťastný 
ve funkci nahradil primátora Pavla Béma, 
který rezignoval po sněmovních volbách. 
V nich pražská ODS utrpěla porážku od 
TOP 09. 

28. červen
Prezident Václav Klaus dopoledne jmenoval novým premiérem šéfa občanských demokratů 

Petra Nečase. Při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě připomněl, že předsedu vlády jme-
nuje již pošesté a doufá, že je to naposledy.

Nečas složil premiérský slib zachování věrnosti ČR, že bude ctít Ústavu, svůj úřad povede 
svědomitě a že svého postavení nezneužije. Záhy po jmenování se rozhodl k netradičnímu gestu - 
odmítl osobní ochranku, na níž měl nárok. Vysvětlil to tím, že mu nebezpečí nehrozí a že do úřadu 
bude chodit pěšky, v jiných případech chce cestovat českým automobilem. „Nebudu si zvykat na 
život s ochrankou, nehrozí mi nebezpečí. Chci, aby můj výkon předsedy vlády byl velmi civilní,“ 
uvedl.

Česko se po jmenování nového premiéra ocitlo na několik dnů ve zvláštní situaci. Vedle Nečase 
byl předsedou vlády také Jan Fis-
cher, jenž ČR vedl až do personál-
ního sestavení nového kabinetu. 
Ten dostal jmennou podobu den po 
ceremonii na Hradě. Lídři budou-
cí vládní koalice rokovali víc než 
sedm hodin. První místopředseda 
TOP 09 Miroslav Kalousek zamířil 
na ministerstvo financí, místopřed-
seda ODS Alexandr Vondra pak 
na obranu. Věci veřejné nakonec 
prosadily, že jejich šéf Radek John 
obsadil ministerstvo vnitra. Složení 
kabinetu vyvolalo kritiku. Nedo-
stala se totiž do něj ani jedna žena. 
Všechny strany současné koalice 

Vlasta Parkanová

Boris Šťastný

Lídři politických stran přes 7 hodin rokovali o složení vlády
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nad tím sice vyjádřily politování, ale bránily se tím, že se žádná žena ochotná ujmout se nějaké 
funkce prostě nenašla. 

30. červen
Premiér Petr Nečas (ODS) oznámil razantní šetření. Na rok 2011 naplánoval deficit státního 

rozpočtu 135 miliard korun, což by mělo být 4,6 procenta HDP. Vláda hodlala ušetřit 54 miliard 
korun. Začalo se mluvit o tom, kde a komu se peníze budou brát.

2. červenec
Českou republiku zasáhla nebývalá vedra. Vydržela dlouhé týdny. Lékaři vyzvali obyvatele, aby 

více pili a přes poledne se nevystavovali zbytečně slunci. 
Nebývale vysoké teploty s sebou přinesly i sucha, která ničila úrodu na polích. Navíc je dopro-

vázely bouřky s krupobitím. Meteorologové varovali, že nenadálý příliv vody vyschlá půda nepo-
jme a ČR hrozí nové záplavy.

Během července padaly letité rekordy. Výjimečným dnem se v tomto směru stala sobota 10. 7., 
kdy na více než třech desítkách míst ČR zaznamenali změnu statistik. Jako první ji ohlásila mete-
orologická stanice v Hradci Králové, kde naměřili 34,4 stupně Celsia. V Praze na Karlově byla 
zaznamenána teplota 35,1 stupně. Podobná situace byla i o den později. Úmorné počasí sužovalo 
ČR celé tři týdny. Opakovaně měnilo historické statistiky. Lékaři odhadli, že ohrozilo životy až 
dvou miliónů občanů.  

Denní teploty běžně šplhaly přes třicet stupňů Celsia. To vyhovovalo sinicím, které se mnohde 
přemnožily. Největší riziko hrozilo koupajícím se zejména na Orlíku, Skalce na Karlovarsku a na 
vodní nádrži Žermanice.

4. červenec 
Tomáš Berdych slavný Wimbledon nevyhrál. Český tenista prohrál ve finále se světovou jed-

ničkou Rafaelem Nadalem ve třech setech 3:6, 5:7 a 4:6. Berdych na turnaji přesto zaznamenal 
největší úspěch své kariéry a v žebříčku se posunul na osmé místo.

Českému tenistovi nevyšly závěry všech tří setů, v nichž ztratil podání. Přesto zaznamenal nej-
větší úspěch své dosavadní kariéry, po němž se po dvou letech znovu posunul do elitní desítky na 
světě.

6. červenec
Před jednou hodinou v noci došlo v rozestavěném tunelu Blanka na Praze 6 k závalu. Zasypán 

byl bagrista i se strojem. Na místě zasahovala jak technika Metrostavu, který tunel buduje, tak tři 
jednotky hasičů. 

K sesuvu došlo v ulicích U Brusnice a Milady Horákové u budovy ministerstva kultury, kde se 
propadla část parkoviště a zahrady. Podle České televize měl propadlý kráter 12 krát 15 metrů. 
Bagrista byl vyproštěn o půl sed-
mé ráno bez zjevného zranění, byl 
předán zdravotnické službě a pře-
vezen do nemocnice. 

Tunelový komplex Blanka má 
být součástí severozápadní části 
městského okruhu a staví se mezi 
Malovankou a Pelc Tyrolkou. Jeho 
délka má činit přes 6,3 kilomet-
ru, z toho šest kilometrů samotné 
tunely. Červencová nehoda přitom 
nebyla první. V roce 2008 se při 
stavbě propadla půda v parku Stro-
movka a vznikl kráter o průměru 
30 metrů.

Ražba tunelu Blanka byla po 
incidentu několik týdnů zastavena. 
Mluvčí stavební firmy Metrostav Propadlý kráter v tunelu Blanka u budovy ministerstva kultury
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František Polák dále uvedl, že propad půdy se zajistil betonovou plombou. Primátor Prahy Pavel 
Bém (ODS) podal v souvislosti s událostí trestní oznámení na neznámého pachatele. (Nicméně  
i on sám se ocitl pod palbou kritiky. Jakékoli pochybení ale odmítl. 

Kauzu řešil také báňský úřad. Ten nařídil zpracování nového geologického průzkumu a přepra-
cování dokumentace k části tunelu Blanka v okolí Brusnice. Do té doby zakázal další ražbu. Další 
šetření ukázalo, že průval zeminy v blízkosti Pražského hradu nenastal u čelby raženého tunelu 
Brusnice, tedy v místech jeho čelního prorážení, ale asi tři desítky metrů v již proraženém úseku, 
v místě, které mělo být vyztuženo. Zavalený bagrista musel vyhledat lékaře. Skončil na jednotce 
intenzivní péče příbramské nemocnice. Sám posléze popsal novinářům, že život mu v podzemí 
zachránila náhoda - zaklíněná noha mezi pedály. Kdyby opustil kabinu, zahynul by.

9. červenec 
Český biker Jaroslav Kulhavý dosáhl v izraelské Haifě životního úspěchu, když vybojoval titul 

mistra Evropy. Na náročné trati a ve velkém vedru si pětadvacetiletý jezdec stáje Rubena Birell 
Specialized počínal naprosto suverénně a do cíle si dovezl čtyřicetisekundový náskok na Švýcara 

Flückigera. 
Kulhavý velkou část závodu odjel na 

čele spolu s Italem Fontanou, který mu 
jako jediný dokázal v nabitém závodě 
konkurovat. Vždyť z evropské konku-
rence chyběli jen Francouz Absalon a 
Švýcar Schurter. Kulhavý pak smetl 
Švýcara Sausera, nebo Španěla Hermi-
du.

O svém triumfu rozhodl juniorský 
mistr světa a Evropy z roku 2003 v 
předposledním šestém kole, kdy se od 
svého soupeře definitivně odpoutal. 
Pojistku evropskému zlatu pak dal v 
závěrečném okruhu, které prolétl vůbec 
nejrychleji. Do cíle si dovezl luxusní 
náskok 40 sekund.

13. červenec
Právo napsalo, že kandidátem na primátora hlavního města Prahy bude za TOP 09 bývalý guver-

nér České národní banky Zdeněk Tůma. Měl se tak stát trumfem pro komunální volby do zastu-
pitelstev měst a obcí a do třetiny 
Senátu ve dnech 15. a 16. října. 

TOP 09 informaci záhy potvrdi-
la. „Myslím, že Praze nabízíme to 
nejlepší, co lze nabídnout v České 
republice,“ řekl k tomu šéf strany 
Karel Schwarzenberg.

Tůma překvapil veřejnost v půli 
dubna 2010, když ohlásil svoji 
předčasnou rezignaci na funkci 
šéfa ČNB. V pozici měl přitom 
skončit až v únoru 2011. 

Obavy z kandidáta TOP 09 záhy 
ovládly pražskou ODS. Někteří 
občanští demokraté doufali, že se 
jim v boji o primátorské křeslo 
přece jen podaří zlanařit senátora 
za ODS a herce Tomáše Töpfera. 
On sám něco podobného odmítl.

Jaroslav Kulhavý

Zdeněk Tůma
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22. červeneE
Milan Paumer, jenž se s bratry Mašíny v roce 1953 prostřílel z komunistického Československa 

na Západ, zemřel. Bylo mu 79 let. Zesnul v nemocnici na Karlově náměstí v Praze, kde byl již 
několik týdnů kvůli problémům se 
srdcem.

Paumer byl v pětičlenné skupi-
ně, která se v říjnu 1953 rozhod-
la dostat do Západního Berlína. 
Podařilo se to jen třem z nich, Pau-
merovi a bratrům Ctiradu a Josefu 
Mašínovi. 

Zbylí dva členové byli dopadeni 
a vydáni do Československa, kde 
byli popraveni. Paumer se v roce 
2001 vrátil do České republiky.  
V březnu 2008 mu tehdejší premi-
ér Mirek Topolánek (ODS) v Pra-
ze předal plaketu předsedy vlády. 
Smrt Paumera přijali se smutkem 
četní čeští politici.

3. srpen
Trojkoaliční vláda Petra Nečase (ODS) představila své programové prohlášení. Stanovila si pět 

priorit. Chce se zasadit o zastavení růstu veřejného zadlužení, hodlá prosadit vyrovnaný rozpočet 
v roce 2016 a uskutečnit důchodovou reformu. Prioritou má být také výkonnější zdravotnictví  
a změny v systému vysokoškol-
ského vzdělávání.

Program vláda schválila o den 
později na svém zasedání. Nečas 
po jeho skončení uvedl, že kabinet 
bude usilovat také o přijetí záko-
na o protikomunistickém odboji, 
který odpor proti bývalému režimu 
postaví na roveň boje proti nacis-
mu. 

Jeho vláda ale také počítá mimo 
jiné se změnou plateb u lékaře. Má 
se například zvýšit regulační popla-
tek za den v nemocnici. Dosud byl 
60 korun, nově má být minimálně 
100 korun. 

Opoziční ČSSD po zveřejnění 
programu přišla s kritikou. Úřadu-
jící šéf strany Bohuslav Sobotka 
označil dokument za nevěrohodný. 
Vláda podle něj kope další příkopy ve společnosti. Sobotka také oznámil, že jeho strana nepodpoří 
návrh státního rozpočtu na rok 2011. 

7. srpen
Severní Čechy zasáhly po deštích nebývalé povodně. Hladiny říček se místy zvedly až o pět 

metrů. Meteorologové před přívaly předem varovali. Přesto za sebou nechal živel miliardové ško-
dy a navíc zabíjel.

Velká voda od světa odřízla Frýdlantsko a strhla most v Chrastavě. Kvůli zcela plné přehradě 
Mlýnice se evakuovala Nová Ves. Na Liberecku byla přerušena železniční doprava.

Liberecký hejtman Stanislav Eichler (ČSSD) vyhlásil kvůli velké vodě v celém kraji stav nebez-
pečí. Evakuovány byly tisíce lidí. Neustále se i upřesňoval počet mrtvých lidí, kteří nestačili před 

Milan Paumer

Vláda v novém složení
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živlem uniknout. Krizový štáb 
Libereckého kraje několik hodin 
po nástupu velké vody potvrdil 
tři mrtvé - v Lindavě, Raspena-
vě a Dolní Libchavě, tři lidé byli 
nezvěstní. 

Do záchranných akcí se zapojila 
technika z celé republiky. Ve velmi 
špatných klimatických podmín-
kách nad Libereckem a Frýdlant-
skem operovalo sedm vrtulníků 
záchranářů, policistů a armády.

Obrovské nasazení při záchraně 
lidí i majetku vykázali především 
hasiči. Jejich generální ředitel 
Miroslav Štěpán následně vyzval 
vládu, aby upustila od plánova-
ných škrtů. 

Problémy přinesly povodně i policii. V zasažených oblastech se začalo rabovat. Na Hrádecku 
v Libereckém kraji proto uzavřeli příjezdové cesty do obcí i průjezdové silnice ve městech. Vel-

ké rozkrádání se ale nekona-
lo. Ministr vnitra a předseda 
Věcí veřejných Radek John 
v souvislosti s tím české zlo-
děje ocenil. Policisté zadrželi 
jen pět cizinců - dva Rumuny 
a tři Poláky. 

Václav Klaus si v do-pro-
vodu premiéra Petra Nečase 
(ODS), ministra vnitra Rad-
ka Johna (VV) a Eichlera 
(ČSSD) prohlédl Chrastavu 
a Hrádek nad Nisou na Libe-
recku. Klaus uvedl, že by 
nedovolil stavět tam, kde už 
povodně byly. 

9. srpen
Pražská ODS nominovala do čela tří ze sedmi kandidátek nové tváře. Šlo o generálního manažera 

a bývalého hokejového gólmana pražské Sparty Petra Břízu, hudebníka Jana Kalouska a lékaře 
Bohuslava Svobodu. Politologové sázku na známé lidi vysvětlili strachem o dobrý volební výsle-
dek. 

9. srpen
Nejvyšší správní soud potvrdil rozdělení Prahy do sedmi volebních obvodů. Změnu před komu-

nálními volbami prosadila ODS. Dalších pět stran podalo návrh na zrušení nového uspořádání, 
který soud zamítl. Neprokázalo se, že by změny nepřípustně omezily poměrný volební systém.

10. srpen 
Koaliční vláda ODS, TOP 09 a VV získala ve Sněmovně důvěru. Jednání ve Sněmovně se 

protáhlo až přes 21. hodinu. Bylo přítomno všech 200 poslanců, pro důvěru vládě hlasovalo 118 
poslanců koalice, proti byli 82 poslanci opozice, tedy KSČM a ČSSD.

11. srpen
Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2011 s deficitem 135 miliard korun, což zna-

mená, že by neměl schodek veřejných financí překročit 4,6 procenta HDP. Podle premiéra Petra 

Lindava na Liberecku

Obec Žandov na Děčínsku
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Nečase (ODS) jsou škrty nutné. „Můžeme provést tu více, tu méně plošné škrty a jednoduché para-
metrické úpravy mandatorních výdajů. To, co teď děláme, nelze označit za reformy, ale škrtformy 
státního rozpočtu,“ řekl. Podle něj skutečné reformy nastanou v roce 2012.

16. srpen
Archeologové odkryli v lokalitě Budínka mezi obcemi Dobronín a Kamenná na Jihlavsku ostat-

ky lidských těl a vyzvedli první kosti z hloubky necelého metru pod povrchem. Ukázalo se, že 
mělo jít o oběti bestiální vraždy 
německých starousedlíků urče-
ných v roce 1945 k odsunu. 

Spouštěčem kauzy se stala kni-
ha Bergesdorf (německý název pro 
obec Kamenná) spisovatelky Her-
my Kennelové. Na základě vyprá-
vění pamětníků zveřejnila příběh, 
jehož oběťmi se 19. května 1945 
mělo stát až 15 německých obyva-
tel obce.

Ty si ze shromaždišť, kde čekali 
na odsun, měla vyzvednout skupi-
na opilých místních Čechů z neda-
lekého Dobronína, kteří předtím 
zapíjeli konec války. Bývalé sou-
sedy měli hnát přes pole do lokali-
ty Budínka. Tam si pak oběti měly 
vykopat hrob, do něhož posléze opilci zmasakrovaná těla naházeli. Publikace si jako první všiml 
jihlavský novinář Miroslav Mareš. Díky jeho práci se pak věci daly do pohybu.

Kauza vzbudila zájem i v zahraničí. Například rakouský deník Die Presse napsal, že Česko dosti-
hl válečný zločin. O incidentu se podle něj vědělo dlouho, neboť se o něj zajímali někteří odsunutí. 
„Obrat v roce 1989 umožnil, že Němci každý rok pořádají v Jihlavě za skoro 2000 zavražděných 
krajanů bohoslužbu. Potřebovalo to ale nejdřív rešerše českého novináře, aby se policie pohnula  
k zahájení vyšetřování,“ konstatoval deník. 

Po ukončení průzkumu se odhadlo, že v hrobě bylo šest těl. „Ostatky prvních čtyř těl byly obje-
veny v pondělí a v úterý ráno. Ve středu ráno byly ve výkopu objeveny kosti z dalších dvou těl. 
Kromě kostí se na místě našly zbytky oblečení, kožené obuvi a jedna lopata,“ popsala policejní 
mluvčí Dana Čírtková. Původně se spekulovalo o tom, že místo skrývá až patnáct zavražděných.

19. srpen 
Oštěpařka Barbora Špotáková 

vyhrála Diamantovou ligu. Její 
jediná konkurentka v boji o celko-
vý triumf Pattersonová nepostou-
pila v Curychu po třech pokusech 
do užšího finále. Česká atletka dnes 
skončila druhá za výkon 65,34 met-
rů. Vyhrála Christina Obergföllová 
v rekordu mítinku 67,31.  

Špotáková se v soutěži trápila 
vinou bolavého loktu a v prvním 
pokusu hodila pouze 54,78 met-
ru. V druhé sérii se ale zlepšila na 
61,43, pak na 63,32 metru a po 
odpočinku v páté sérii se vypjala 
na závěr k výkonu 65,34. 

��

Dřevěný kříž u odkrytého masového hrobu Němců zabitých u Dobronína na 
Jihlavsku

Barbora Špotáková
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„Mám ohromnou radost. Trofej je nádherná a má pro mě velkou cenu,“ řekla po závodu Špotá-

ková. Uznala, že vyhrát Diamantovou ligu bylo náročné kvůli tomu, že bylo těžké udržet formu 
od poloviny května. 

„Závod byl dnes poznamenán tím, že jsem se strašně bála, protože mě loket bolel. Sice mi všich-
ni říkali, že to vydrží, ale stejně jsem neměla dobrý pocit,“ přiznala. Uvolnila se až v posledním 
pokusu. „Weltklasse byl skvělý mítink, užila jsem si to,“ dodala.

1. září
Vlna populační miniexploze, ke které v Česku došlo před několika lety, se převalila mateřinka-

mi a dorazila na základní školy. Naopak střední školy a učiliště hlásily propad zájmu.
Do prvních tříd první školní den nastoupilo 96 600 dětí, v září 2009 jich bylo jen 93 800. Uvedl 

to Ústav pro informace ve vzdělávání. Na základní školy bude v roce 2010/11 tedy docházet 791 
tisíc žáků, z toho 465,7 tisíc na první stupeň a 325,3 tisíc na druhý stupeň. 

Naopak na střední školy a učiliště nastoupilo první školní den o šestnáct tisíc dětí méně. Začalo 
se jednat o jejich slučování. 

Ministerstvo školství spustilo s novým školním rokem také projekt testování nového školního 
písma. Comenia Script by mohla nahradit nynější písmovou předlohu, jejíž kořeny jsou v předvá-
lečném Československu. Zásadní změnou, kterou přináší, je zjednodušení tvarů písmen. Namísto 
četných kudrlinek, jež zejména u některých velkých písmen mají toliko estetický charakter, se 
prvňáčci ve 40 základních školách učí psát písmem, které se daleko více podobá tištěnému textu. 
Jeho autorkou je grafička Radana Lencová.

1. září
Premiér Petr Nečas a vládní zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb si při společném jedná-

ní asi příliš nerozuměli. Mluvčí vlády Martin Kupka večer informoval, že Nečas přijal Kocábovu 
demisi na funkci zmocněnce, Kocáb záhy reagoval, že žádnou demisi nepodal. 

„My jsme o tom skutečně dneska jednali. Ty výstupy, tam došlo pravděpodobně k nedorozumě-
ní. Každý si interpretoval ty výstupy schůzky jinak,“ řekl Kocáb po oznámení své údajné rezig-
nace. 

Nečas o den později reagoval, že Kocá-
ba už vidět nechce. Jeho vzpírání označil za 
nedůstojné. „Dohodli jsme se, že pan Kocáb 
nabídne rezignaci. Považuji tu situaci z lid-
ského hlediska za velmi nedůstojnou. Skoro 
se divím, že pan Kocáb je ochotný něčím 
podobným projít. Musí vědět, že za těchto 
okolností spolupráce na úřadu vlády nemůže 
pokračovat,“ uvedl Nečas. Hru na vynuce-
nou dobrovolnou rezignaci hrát nehodlám, 
kontroval Kocáb.

Nicméně dále trval na tom, že musí 
někomu svou agendu předat. Tohoto se na 
konec ujal kontroverzní premiérův poradce 
Roman Joch, jenž Kocába za mnohé kroky 
opakovaně kritizoval. Doporučoval dokon-
ce Nečasovi celý úřad zrušit. Schůzka obou 
mužů trvala bezmála osm hodin, během 
nichž si vyjasňovali důležitost instituce. 

Tahanice mezi Nečasem a Kocábem trva-
la až do poloviny září, kdy kabinet zmoc-
něnce s okamžitou platností odvolal. Kocáb 
nicméně bojoval dál. Uvedl, že se bojí o 
budoucnost lidskoprávní agendy na Úřadu vlády ČR. Snažil se vyjasnit i pozadí sporu: „Rezignaci 
jsem premiérovi nabídl dopisem 7. září s tím, že to má být ke dni jmenování nového zmocněnce. 
To se nestalo. Už se s tím asi nedá nic dělat, ale chci vyzvat vládu, aby tak neprodleně učinila.“

��

Michael Kocáb
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7. září
Poslanci ve druhém kole volby ombudsmana zvolili senátního kandidáta, bývalého ústavního 

soudce Pavla Varvařovského, který ve funkci nahradil zesnulého Otakara Motejla. Hlas mu dalo 
celkem 98 poslanců. Na jeho zvolení se sice shodla vládnoucí koalice, v prvním kole se jej však 
prohlasovat nepodařilo.

V druhém kole volby se s Varvařov-
ským utkal občanský aktivista John 
Bok, kterého do volby vyslal prezident 
Václav Klaus. Prvním kolem naopak 
neprošli kandidát Senátu, předseda 
Pražské židovské obce František Bányai 
a bývalý jihočeský hejtman Jan Zahrad-
ník, jehož navrhl také Klaus. 

Varvařovského doporučili před časem 
svým poslancům zástupci vládní koalice 
ODS, TOP 09 a VV. Na jeho nominaci 
se shodli ministři už první zářijový den. 

Varvařovský má za sebou dlouholetou 
praxi. Od roku 2004 byl v důchodu. Úřadu se ujal po složení slibu 13. září. „Dobře jsem znal 
doktora Motejla a vím, že úřad vybudoval z ničeho a postavil ho na mladých lidech, a já si budu 
považovat za čest, když to po něm nezkazím,“ řekl poté novinářům.

9. září 2010  
Šestnáctiletá dálková plavkyně Lenka Štěrbová přeplavala kanál La Manche. Navzdory sil-

ným proudům, které dosahovaly rychlosti 8 km/h, a bouřlivému moři dosáhla času 9 hodin a 22 
minut.  

Příboj u francouzských břehů byl tak silný, že rozhodčí povolili výjimku z pravidel a Štěrbová 
nemusela stoupnout nohou na pevnou 
zem. Stačilo ji pouze dohmátnout, pře-
sto nakonec na nejbližší skálu po dvou-
minutovém snažení dokázala vylézt. V 
prudkém příboji neslyšela, že nemusí.

Šestnáctiletá dálková plavkyně Len-
ka Štěrbová se stala nejmladší Češkou, 
která zdolala kanál La Manche. Dosud 
tento primát držel Filip Pytel, kterému 
bylo v době pokusu v roce 2007 osm-
náct let. Štěrbová urazila trasu z Anglie 
do Francie za 9 hodin a 22 minut.

Štěrbová je dvanáctým českým 
plavcem, kterému se podobný kousek 
podařil. Pardubická plavkyně předved-
la v náročných podmínkách čtvrtý nej-
rychlejší čas, lépe plavali pouze Ros-
tislav Vítek (07:16), Yvetta Hlaváčová 
(07:53) a David Čech (09:03). 

10. září
Ústavní soud zrušil snížení soudcovských platů o čtyři procenta. Krok označil za protiústavní. 

Platy se soudcům snížily na začátku roku a opatření mělo trvat rok. ÚS naznačil, že odmítne i plá-
nované další snížení platů o pět procent. Jeho rozhodnutí rozhořčilo prezidenta Václava Klause. 

ÚS konstatoval, že podle dřívějších verdiktů musí být plat soudců stabilní a nelze jej snižovat. 
Udělat to jde pouze za výjimečných okolností. „Taková nivelizace pak ve svých důsledcích vede 
zákonitě i k sestupu soudcovského stavu uvnitř středostavovské společenské vrstvy, jeho příjmové 
degradaci ve vztahu k ostatním právnickým povoláním a k umenšování jeho potřebné společenské 
prestiže,“ stojí v nálezu.

��

Pavel Varvařovský

Lenka Štěrbová



Zatímco vláda se s rozhodnutím 
smířila, prezident Václav Klaus 
ÚS ostře zkritizoval. Podle něj 
verdikt o neústavnosti opakova-
ného zasahování do platů soudců 
rozdělil občany do dvou kategorií: 
na soudce a ty ostatní. Klausovi se 
nelíbilo, že ÚS odmítl rovněž další 
snižování mezd soudců. „Nedo-
vedu si dost dobře představit, jak 
se mohou odvážit něco takového 
obhajovat,“ komentoval prezident. 

Ministr spravedlnosti Jiří Pospí-
šil později řekl, že na výplaty soud-
ců nebude mít jeho resort peníze 
ani v roce 2010, ani v roce 2011. 
Jen v roce 2010 by přitom minister-
stvu mělo chybět 40 miliónů korun. 
Pospíšil navíc uvedl, že má podobný názor jako Klaus.

12. září
Ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) uvedl, že podpoří zásadní změnu koncepce  

v boji proti kůrovci, kterou požaduje většina starostů obcí ležících uvnitř nebo na okraji Národního 
parku Šumava a Plzeňský a Jiho-
český kraj. Řekl to při návštěvě 
Šumavy. „Koncepce se musí kom-
pletně změnit. Například ta šílená 
fragmentace, kdy je v parku 135 
malých bezzásahových zón, kte-
ré nám ale kvůli kůrovci splývají 
v jednu. Za chvíli by se skutečně 
mohlo stát, že národní park bude 
mrtvou zónou, a to já nehodlám 
připustit,“ prohlásil Drobil. Popřel 
tak snahy předchůdců, kteří byli 
opačného názoru než on, a nao-
pak podpořil stanovisko mimo jiné 
prezidenta Václava Klause.

15. září
Lékaři v nemocnicích zahájili 

kampaň na zvýšení platů nazvanou 
„Děkujeme, odcházíme“. Pohro-
zili vládě, že pokud nedostanou 
výrazně přidáno, a to na trojnáso-
bek průměrného platu v ČR u kva-
lifikovaného lékaře a 1,5násobek  
u začínajícího, koncem roku poda-
jí výpověď. 

„Výzvu už podepsalo 3000 
nemocničních lékařů a chce-
me, aby nás vláda skutečně brala 
vážně. Jestliže nebudou splněny 
naše požadavky, budeme podávat  
k 31. prosinci hromadné výpově-
di, což znamená, že s dvouměsíční 

��

Jiří Pospíšil

Pavel Drobil

Lékaři končí



výpovědní lhůtou by lékaři odešli z nemocnic k 1. březnu příštího roku,“ řekl Právu doktor Martin 
Engel, předseda Lékařského odborového klubu (LOK). 

LOK představil novinářům i symbol kampaně, starou sanitku z doby před rokem 1989 natřenou 
na bílo a černo. Má tak symbolizovat konec českého zdravotnictví. Plánovalo se, že sanitka do 
konce prosince zavítá do 65 nemocnic během 13 týdnů. Její osádku tvořili lékaři, kteří si vzali 
neplacené volno, během něhož kolegům a pacientům vysvětlovali smysl akce.

19. září 
Český sen o druhém finále Davisova poháru po sobě se rozplynul. Svěřenci kapitána Jaroslava 

Navrátila prohráli v Srbsku obě nedělní dvouhry a v Bělehradě tak celkově padli 2:3. Nejprve 
Tomáš Berdych nestačil na Novaka Djokoviče, v rozhodující bitvě pak Radek Štěpánek podlehl 
Janku Tipsarevičovi 0:6, 6:7 a 4:6.   

21. září
Desítky tisíc lidí z celé republiky se sjely do Prahy, aby protestovaly proti změně mzdových 

tarifů a škrtům v příjmech zaměstnanců veřejné správy, které spolu s dalšími radikálními změnami 
v sociální oblasti prosazuje vláda premiéra Petra Nečase (ODS).

Největší počet odborářů dorazil do Prahy z Moravskoslezského kraje. „Očekáváme, že Palacho-
vo náměstí (pozn. cíl shromáždění), kam 
se vejde zhruba 20 tisíc lidí, bude plné,“ 
řekla Právu mluvčí Českomoravské kon-
federace odborových svazů (ČMKOS) 
Jana Kašparová. Jak zdůraznila, demon-
strace je spontánní reakcí tisíců řadových 
zaměstnanců na chystané kroky vlády, 
nikoli akcí z popudu odborářských pře-
dáků.

Ukázalo se, že akce byla jednou z nej-
větších svého druhu za posledních dvacet 
let. Do metropole nakonec podle odhadů 
dorazilo až čtyřicet tisíc nespokojených 
zaměstnanců státu. Protesty nicméně 
proběhly klidně. Výjimkou byl inci-
dent na ministerstvu vnitra, kam vtrhli 
nespokojení policisté a hasiči. Při vstupu 
poškodili dveře. Několik z nich se silou dostalo až za bezpečnostní rám. Ministr vnitra Radek John 
to komentoval slovy, že peníze, které dá resort za opravu, mohly být poskytnuty policistům. 

Naprostá většina protestujících si kvůli demonstraci vzala dovolenou. To komentoval prezi-
dent Václav Klaus. Pod-
le něj právě v tomto 
aspektu bude demon-
strace specificky česká. 
„Včera jsem se dozvěděl 
půvabnou věc, že v jed-
né instituci se rozhodli 
přijít na demonstraci, ale 
počesku, jak je všechno 
zkarikováno, aby nikoho 
nenaštvali, tak si všichni 
vzali náhradní volno. To 
je klasická ukázka čes-
kých demonstrací,“ dodal 
Klaus s tím, že: „Demon-
strace neřeší věci. Mys-
lím, že to všichni rozum-
ní lidé vědí.“ 
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Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) protesty okomentoval: „My nejsme v situaci, kdy 

bychom mohli slevit z tohoto rozhodnutí. Kdybychom ho odložili, čekala by nás všechny opatření 
mnohem tvrdší. Česká republika není v situaci, kdy se může rozhodovat, zda to udělá, nebo neu-
dělá.“ Naopak poslanec Stanislav Huml z vládní strany Věci veřejné odborářskou akci podpořil. 
Protesty označil za oprávněné.

Odboráři navíc koncem září zopakovali, že to myslí s podobnými akcemi vážně. Pohrozili gene-
rální stávkou. Premiér Petr Nečas se snažil celé září s nespokojenci jednat. Posun ale nenastal.

6. říjen
Jihomoravský kraj vstoupil do sporu o Slovanskou epopej Alfonse Muchy.  Zrušil rozhodnutí  

o předběžném opatření vydaném Moravským Krumlovem, které zablokovalo manipulaci s dílem. 
Praha tak získala možnost odvézt cyklus velkoformátových obrazů z města, kde je téměř 60 let 

vystaven. Její zástupci toho ihned využili. 
Den po rozhodnutí kraje přijela skupina lidí obrazy připravit na transport. Byli v ní zástupci 

Galerie hlavního města Prahy a radní Ondřej Pecha (ODS).
Do sporu záhy vstoupilo i ministerstvo kultury, které se rozhodlo prohlásit epopej za národní 

kulturní památku, což manipulaci s epopejí ztěžovalo. 
Do tahanic se zapojil rovněž 

majitel zámku, společnost Incheba, 
jež zakázala vstup do objektu pra-
covníkům Galerie hlavního města 
Prahy. Zdůvodnila to obavami z 
jeho poškození. 

Pře mezi městy se nadále vyost-
řovala. Pecha oznámil, že Praha už 
nebude respektovat žádná opatření 
a cennou památku jednoduše odve-
ze. Parta restaurátorů a stěhováků 
poté svinula pět pláten. Namotala 
je na transportní buben. S odstra-
ňováním šestého pracovníci gale-
rie začali, ale nedokončili jej. 

Sama Muchova rodina v polo-
vině měsíce uvedla, že by si přála 
převoz díla do Prahy. Jarmila Mucha Plocková, vnučka malíře Alfonse Muchy, řekla, že pro její 
setrvání na Moravě není důvod. Aféru označila za důsledek předvolebního boje.

Krumlov následně získal za blokování díla osmdesátitisícovou pokutu. Radnici ji vyměřil Okres-
ní soud ve Znojmě.

7. říjen
Jeden z lídrů pražské kandidátky ČSSD - Miroslav Poche - rezignoval na všechny stranické 

funkce. Přiznal, že dal v roce 2009 straně několikasettisícový dar, jenž rozepsal na několik členů, 
kteří je vykázali jako členské příspěvky. 

Poche byl místopředsedou pražské ČSSD, volebním manažerem a tiskovým mluvčím zodpo-
vědným za PR pražské organizace. Aféra 
vypukla poté, co pro Hospodářské noviny 
popsal způsob, který mohou využívat dárci, 
kteří by chtěli stranám posílat finance inko-
gnito: „Já jsem ten dar rozepsal na nějakých 
deset členů tak, aby se z toho nemusela platit 
daň. Protože když dám dvě stě tisíc straně, 
tak ta z toho zaplatí 15 procent daň. Kdežto 
když to rozepíšu mezi deset svých členů na 
obvodě a oni zaplatí padesát tisíc jako člen-
ský příspěvek, tak se z toho daň neplatí.“ 

Restaurátoři připravují plátna Muchovy Slovanské epopeje k odvozu

Miroslav Poche
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Pražská soc. dem. nicméně uvedla, že podobný případ je ojedinělý a Pocheho nechala na kandi-

dátce pro nadcházející komunální volby

10. říjen
Váňa znovu ovládl Velkou pardubickou. Triumf mu nesebral ani protest soupeře.
Ptal se, jestli skutečně zvítězil. Nevěřil, protože finiš byl tak těsný. Pak Josef Váňa zatnul pěst  

a ulevil si: Vyhrál jsem Velkou pardubickou. Ve 120. ročníku slavného dostihu si legendární žokej 
s koněm Tiumenem připsal sedmý triumf, devíti-
letý hnědák slavil podruhé.   

Těsně poražen zůstal druhý Amant Gris s žoke-
jem Markem Stromským, třetí skončila dvojná-
sobná vítězka dostihu Sixteen vedená Josefem 
Bartošem, z dotace 4,5 milionu korun tak získa-
la 630 tisíc. Tiumen si v nejtěžším překážkovém 
dostihu Evropy doběhl pro největší porci - 1,8 
milionu.

 Poslední metry takřka sedmikilometrové bitvy 
přes 31 překážek už Váňa vypouštěl, cítil jistotu. 
Nikdo mě nepředjede, myslel si. A málem se mu 
to vymstilo. Druhý Amant Gris se dotáhl a rozho-
dovala cílová fotografie. „Kdo je připravený, není 
překvapený,“ oddechoval pak Váňa s jistotou. Na 
chvíli mu ale zatrnulo, ihned po dojezdu podala 
poražená stáj Hřebčín Albertovec protest. Zkřížil 
Amant Grisovi cestu, stěžoval si trenér Radek 
Holčák.

V cílové rovince, kam oba vedoucí koně nabí-
hali vedle sebe, měl Váňův Tiumen navrch a tlačil 
se k bariéře. Když se k ní dostal, Amant Gris ho 
musel objíždět z druhé strany a znovu se dotaho-
val. „Zkřížili mi dráhu, ale věřím, že neúmyslně,“ 
povídal stříbrný žokej Marek Stromský. „Mám 
odřenou nohu od bariér, jak mě na ně tlačili.“

„Bylo tam místo pro dva koně,“ oponoval 57letý veterán. „Jestli je protest oprávněný, to je na 
rozhodčích.“

Dostihová komise nakonec po shlédnutí videa rozhodla, že oficiálním vítězem je Váňa. Přesto 
mu udělila pokutu 500 korun za tísnění v cílové rovince, které však podle jejího mínění nemělo 
vliv na výsledky.

13. říjen
Devítiletá Anna se v Praze 8 

nevrátila ze školy domů. Napo-
sledy ji viděly spolužačky kolem 
jedné hodiny v ulici Pod Písečnou, 
kde se s nimi rozloučila. Rozjelo 
se rozsáhlé policejní pátrání, do 
něhož se zapojily tisíce lidí. 

Rodiče se obrátili na policii ve 
tři hodiny odpoledne, večer se o 
pohřešovaném dítěti dozvěděla 
veřejnost. Policie v oblasti násled-
ně našla dívčin batoh a láhev od 
pití údajně schované pod těžkou 
deskou. Vyšetřovatelé od začátku 
pracovali s verzí, že dívku někdo 
unesl. Spekulovalo se také o pedo-
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filním útoku. 

Intenzivní pátrání na rozmezí Troji a Kobylis ale posun nepřineslo. Policisté posílali informace 
o pohřešované do schengenského informačního systému a Interpolu, prověřovali i stovky podnětů 
od občanů. 

Tři dny po zmizení vystoupil na veřejnost zoufalý otec Aničky. Ve večerních zprávách televize 
Nova nabídl případným únoscům 3,5 miliónu korun, když jeho dceru propustí do poledne násle-
dujícího dne. „Udělám všechno pro to, aby se Anička vrátila domů. Teď mluvím k vám, vy máte 
Aničku... Propusťte Aničku a my vám pomůžeme,“ promluvil k možným únoscům Miloš Janatka. 
Na výzvu nikdo nereagoval.

Posun v pátrání znamenalo zatčení podezřelého muže. Toho také přivedli přímo na místo nálezu 
batohu. Zadržený podle zdrojů Novinek měl na jedné z věcí, které se po dívce našly, zanechat vzo-
rek DNA, který k němu kriminalisty dovedl. On sám se k tomu, že na tašku sahal, přiznal.

Ukázalo se, že na Aniččině batohu byl pot 41letého muže z Prahy, jenž byl obviněn pro pode-
zření z trestného činu zbavení osobní svobody. K činu se nepřiznal, vyšetřování probíhalo na svo-
bodě, protože soud neakceptoval návrh na jeho vzetí do vazby. Šéf vyšetřovatelů Josef Mareš na 
tiskové konferenci uvedl, že se muž na místě ukájel.

15. říjen
V České republice začaly odpo-

ledne komunální volby. Občané 
rozhodovali, kdo po příští čtyři 
roky povede jejich obec. Souběžně 
proběhly i doplňovací volby do tře-
tiny Senátu. 

„Je tradicí, že v komunálních 
volbách, vzhledem k velkému 
počtu malých obcí, zpravidla cel-
kově vítězí různé nezávislé kandi-
dátky. Z těch parlamentních stran 
bychom chtěli vyhrát a získat i nej-
větší počet senátních křesel,“ řekl 
ve volební místnosti premiér Petr 
Nečas (ODS).

Ukázalo se, že se hodně mýlil. 
Z drtivého vítězství se radovala 
opozice. Malé koaliční strany 
zcela propadly, ODS utrpěla 
drtivé ztráty. Propadla i ve své 
baště, Praze, kde se radovala 
TOP 09. Celkem zvítězila jen 
ve čtyřech statutárních městech 
z 24.

Už během prvních hodin 
voleb se ovšem objevila také 
podezření z kupčení s hla-
sy. Například lidem v lokali-
tě Železný Dvůr v Chodově 
na Sokolovsku někdo nabízel 
peníze za to, aby volili předem 
určenou stranu.K volební míst-
nosti je pak svážela dodávka. 

V dalším případě v Roudnici nad Labem nabízeli neznámí lidé voličům odmě-
nu za volbu čísla 7 přímo před zraky novináře. Podezřelé skupování hlasů řešila policie  
i v Českém Těšíně. Podle informací Práva za skupováním měl stát bývalý kontroverzní místosta-
rosta za ČSSD a někdejší spolupracovník StB Marian Kuś.
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Žena, které někdo slíbil peníze za to, když bude volit určenou 
stranu, čeká na odvoz k volební místnosti. 
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20. říjen
Ostravský krajský soud vynesl rozsudky nad čtveřicí žhářů z Vítkova. Za pokus o vraždu  

a poškození cizí věci dostali David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller výjimečné tresty 22 let. 
Václav Cojocaru bude ve vězení 20 let. Všichni obhájci obžalovaných se proti trestům hned odvo-
lali. 

Trest si mají všichni odsedět ve věznici se zvýšenou ostrahou. Navíc musejí zaplatit mnohami-
liónové odškodné. 

Mladíci stanuli před soudem počátkem října. Novinky.cz také tehdy připravily pro čtenáře on-
line zpravodajství. Během dokazování se obhajoba žhářů snažila předestřít, že za poraněním malé 
Natálky je také nedbalost rodičů. (

Soud, který pozorně sledova-
la média, okomentoval i Hrad. 
Zástupci hradního kancléře Petru 
Hájkovi se nelíbily přenosy Čes-
ké televize. Uvedl, že mu připo-
mínají informování o politických 
procesech v 50. letech. Samotných 
pachatelů se prý ale nijak zastávat 
nechce. 

Podobný postoj zaujal po vyhlá-
šení rozsudku i prezident Václav 
Klaus. Sdělil, že výše trestů pro 
žháře  je nečekaně vysoká. Zapo-
chyboval, že tento trest zabrá-
ní opakování takových činů v 
budoucnosti. Ostatní politici s výší 
trestů spíše souhlasili. 

Spokojená naopak byla  Anna Siváková, matka popálené Natálky. Ta přitom poprvé viděla 
všechny čtyři žháře na vlastní oči až u soudu. „Moc jsem se ale na ně nedívala, nešlo to. Byl to 
strašný pocit,“ řekla s tím, že jim nikdy neodpustí.

22. říjen
V Česku odstartovalo druhé kolo voleb do Senátu. Voliči v něm, jak se ukázalo po sečtení hlasů, 

rozhodli, že většinu v horní komoře získá opozice. Koaliční strany utrpěly porážku. 
ČSSD si před druhým kolem dala za cíl získat 12 mandátů, aby mohla blokovat či upravovat 

vládní návrhy a reformy koaliční vlády. Do té doby disponovala 29 senátory. 
Její pozice z prvního kola byla více než nadějná. Bojovala celkem o 22 mandátů, druhá ODS o 

19. Partaje se střetly ve 14 přímých 
soubojích svých kandidátů.Rado-
vat se pak mohla soc. dem. Popr-
vé získala v Senátu většinu, když  
v doplňovacích volbách  dobyla 14 
mandátů. 

Propadly naopak vládní Věci 
veřejné - v horní komoře nebudou 
mít žádného zástupce. K volbám 
v druhém kole přišlo pouze 24,64 
procenta voličů. 

Vládní představitelé násled-
ně oznámili, že pokládají vítěz-
ství ČSSD za komplikaci v jejich 
reformním tažení v rámci úsporné-
ho programu. Premiér Petr Nečas 
(ODS) ale zdůraznil, že o klíčových legislativních změnách by koalice ODS, TOP 09 a VV s opo-
zicí vyjednávala. Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) odhadl prodloužení schvalovacího 
procesu o čtyři až pět týdnů.
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Žháři z Vítkova



��
26. říjen
Vláda se na mimořádném jednání ve Sněmovně dohodla, že návrhy zákonů zajišťující zavedení 

úsporných opatření předloží Sněmovně ve stavu legislativní nouze, o jehož vyhlášení požádá před-
sedkyni Sněmovny. Miroslava Němcová (ODS) přání vlády koncem měsíce vyhověla.

27. říjen
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil navrhl vládě odvolání nejvyšší státní zástupkyně Renaty 

Vesecké. Ta návrh jednohlasně 
přijala. Upřesnila, že novým nej-
vyšším státním zástupcem se má 
stát Pavel Zeman, dosavadní český 
zástupce v organizaci Eurojust. 

„Míra její důvěryhodnosti (pozn. 
Vesecké) je výrazně omezená a ve 
státním zastupitelství je značné 
napětí. Reforma posílení nezávis-
losti státních zástupců je zásadním 
koaličním bodem a je třeba ji učinit 
důvěryhodnou osobou, kterou by 
byl Pavel Zeman,“ tlumočil Právu 
názor ministra spravedlnosti důvě-
ryhodný zdroj. Zeman má nastou-
pit do funkce 1. 1. 2011. 

28. říjen
Dvaadvacet osobností – váleční veteráni, političtí vězni, vědci, umělci, záchranář či sportov-

ci – převzalo z rukou prezidenta Václava Klause nejvyšší státní vyznamenání.  Vyvrcholily tím 
oslavy 92. výročí vzniku samostatného čs. státu. Klaus na Hradě předal medaile Za zásluhy např. 
hokejistovi Jaromíru Jágrovi, výtvarníku Milanu Knížákovi a herečce Haně Maciuchové. 

30. říjen
Pavilon České republiky na výstavě EXPO 2010 získal krátce před koncem výstavy prestižní 

stříbrnou medaili v kategorii kreativity expozice. Ocenění dostal v tzv. kategorii C, tedy mezi pavi-
lony s rozlohou do dvou tisíc metrů čtverečních, od pařížské Mezinárodní organizace pro výstavy. 
První místo obsadilo Slovinsko. 

1. listopad
Ministr školství Josef Dobeš představil výsledky generální zkoušky státních maturit. Třebaže ve 

zkušebním termínu neuspěla třetina studentů, nepovažoval to ministr s ohledem na okolnosti za 
tragédii, byť některé výsledky označil za alarmující. 

Pavel Zelený, který je ředitelem 
společnosti Cermat, označil za nej-
větší problém testy z matematiky. 
Dobeš přitom uvedl, že obtížnost 
byla jen mírně nad hranicí znalos-
tí 9. třídy základní školy. Resort 
předpokládal,  že v ostrém provozu 
neuspěje u maturity 15 až 21 pro-
cent. Úplné znění testů zveřejnil 
třetí listopadový den. 

Se svým komentářem záhy při-
šel i prezident Václav Klaus. Sys-
tém označil za stavění domu od 
střechy a naopak vyzval ke sjedno-
cení školství zezdola, z první třídy. 
Podle něj je ještě čas na změnu. 
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Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká

Ministr školství Josef Dobeš (vpravo) a šéf Cermatu Pavel Zelený
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Provedená prověrka také ukázala, že špatně bylo vyhodnoceno na 12 000 testů. „Šlo jednoznač-

ně o porušení metodických pokynů a instrukcí ze strany hodnotitelů a zadavatelů. Většinově se 
chyba projevila tak, že žák nebyl hodnocen pro nepřítomnost nebo byl hodnocen výsledkem nula 
navzdory tomu, že zkoušku vykonal,“ popsal  Zelený.

2. listopad
Jednání o možné koalici ODS a TOP 09 na pražském magistrátu skončilo nakvašeným odcho-

dem občanských demokratů. Vadilo jim ranní usnesení TOP 09 konstatující, že ODS je napojena 
na podnikatelské struktury. Šlo o začátek rozporů, které skončily uzavřením koalice mezi ČSSD 
a ODS.

Vyjednávání v Praze zanášelo rozpory rovněž do vládní koalice. „To, že v Praze mnoho let je 
udržován jistý kartel moci ODS a ČSSD, ví každý, to není žádná invektiva. Že v obou klubech, 
ODS i ČSSD, je velká snaha bez ohledu na vůli voličů kartel udržet, také ví každý a také to není 
žádná invektiva. Ostatně stačí se podívat na prebendy z dozorčích rad pro politiky obou klubů,“ 
obul se do vyjednávačů ostře místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. 

Pražská část partaje záhy oznámila, že ODS si hledá 
záminku k ukončení vyjednávání. O koalici ODS a ČSSD 
bylo podle ní dávno rozhodnuto. 

Zarazit koalici v Praze se nepodařilo ani vedení ČSSD. 
Dočasný lídr Bohuslav Sobotka neprotlačil na jednání stra-
nického předsednictva v Lidovém domě usnesení, ve kterém 
by vedení oranžových nedoporučilo koalici s ODS v hlavním 
městě. 

Pražské soc. dem. začal být nepohodlný také její vlastní 
lídr, Jiří Dienstbier mladší. Ten se opakovaně vyjádřil, že 
velká koalice je selháním a že ji nemá ČSSD s ODS uzavírat. 

Dienstbier na protest proti vyjednávání na konec sám rezignoval. 
Po řadě dalších rozmíšek mezi TOP 09 a ODS byla nakonec opravdu uzavřena koalice mezi 

ODS a ČSSD. Stalo se tak 16. listopadu. Představitelé obou stran se dohodli nad ránem, přibližně 
o půl čtvrté. Vítězná TOP 09 odešla do opozice.

2. listopad
Poslanecká sněmovna večer schválila balíček úspor v sociální oblasti. Jeho součástí byla mimo 

jiné změna v odměňování státních zaměstnanců. Koalice prosadila i další změny, které mají vylep-
šit kondici veřejných financí, včetně snížení podpory stavebního spoření a zvýšení daní. Opozici 
se nepodařilo jednání Sněmovny zablokovat. Senát rozhodnutí Sněmovny posvětil o deset dnů 
později. Odboráři zopakovali, že kvůli škrtům svolávají na osmého prosince demonstraci.

6. listopad
Vyšlo najevo, že ČSSD se topí v dluzích. Soc. dem. musí postupně splácet kontokorentní úvěr 

180 miliónů korun od družstevní záložny FIO. 

6. listopad 
 Ondřej Synek dobyl korunu krále veslařů pro rok 2010. V noci na dnešek na novozéland-

ské přehradě Karapiro ve fantastic-
kém závodě zlomil domácího hrdinu 
Mahe Drysdalea, pro bronz si dojel 
Brit Alan Campbell.   

Synek vybojoval na mistrovství 
světa na Novém Zélandu v noci vůbec 
první zlato roku v letní olympijské 
disciplíně pro český sport, a tak se 
rázem zařadil ke žhavým favoritům 
londýnské olympiády v roce 2012.
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Jiří Dienstbier mladší
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Jezero přehrady Karapiro, 
Nový Zéland
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„Bylo to hodně těžké, protože 

foukalo z boku, ale já jsem tušil, 
že to tady vyhraju, už když jsem 
šel na start. A hned po sto metrech 
dvoukilometrového závodu jsem 
věděl, že to dokážu. Dobře jsem 
se vyspal, dobře jsem se najedl, 
všechno bylo prostě super,“ řekl 
Synek pro Radiožurnál.

Synek zajel takticky dokona-
lý závod. Na startu se nenechal 
vybláznit dělovým startem Brita 
Campbella, který se snažil ujet, ale 
jak se zakrátko ukázalo, přepálil 
tempo. Synek si hlídal největšího 
soka, Novozélanďana Drysdalea, a 
za půlí trati udeřil.

„Byla to sezóna snů“, řekl čerst-
vý mistr světa Synek. „Jsem šťast-
ný, je to moje první zlatá medaile. 
Byl to velký závod“, dodal. 

9. listopad
Poslanci schválili návrh zákona, který omezil podporu solární elektřiny a měl zabránit masiv-

nímu zdražení energie. Vláda v něm navrhla, aby takto vyráběná elektřina byla po další tři roky 
zdaněna 26 procenty. 

Zdanění by se dotklo elektráren, které byly uvedeny do provozu v roce 2009 a 2010. Pro hlaso-
valo 123 poslanců, proti 12. Návrh putoval do Senátu. Zpravodaj zákona Milan Urban (ČSSD) po 
hlasování uvedl, že občané i firmy si mohou oddechnout, neboť elektřina nezdraží. „Je to dobrý 
zákon,“ řekl.

17. listopad
Radiologové pražské Nemocnice Na Homolce pomocí počítačové tomografie (CT) zkoumali 

kostru slavného dánského astronoma Tycha Braha. Jeho ostatky v cínové rakvi vyzvedli archeolo-
gové o dva dny dříve. 

Uvnitř rakve byly části dlouhých 
kostí, žeber i část lebky. Zachovaly 
se i zuby v horní čelisti.

„Ostatky těla jsme vyšetřovali po 
částech - zkoumali jsme postupně 
dlouhé kosti, žebra, obratle, zbyt-
ky obličeje i další drobné kosti. 
Celá lebka se nezachovala, zůstala 
jen její obličejová část, zachovalé 
jsou i zuby v horní čelisti. Naske-
novali jsme zhruba 25 000 tenkých 
řezů,“ popsal práci českých lékařů 
radiolog Martin Horák.

 Vyšetření trvalo podle něho 
asi hodinu, počítačové zpracování 
dalších pět hodin.Zkoumání ostatků 
bylo součástí česko-dánského pro-
jektu, který měl zjistit přesnou příčinu smrti této slavné osobnosti. Dosud se za nejpravděpodob-
nější pokládá smrt v souvislosti s ledvinovými kameny. 

Odborníci za velkého zájmu veřejnosti odkryli klenbu hrobu v Týnském chrámu na Staroměst-
ském náměstí 15. listopadu.

��

Ondřej Synek

Části lebky Tycho de Braha
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24. listopad
Novým předsedou Senátu se stal Milan Štěch.
Senát se ve středu poprvé sešel v novém složení. Novým předsedou zvolili zákonodárci Milana 

Štěcha z ČSSD. Na schůzi si vedle nového vedení zvolil i obsazení výborů a komisí. ČSSD má  
v horní komoře nadpoloviční většinu. Štěch dostal 69 hlasů.

Dlouholetý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů poprvé usedl do senátních 
lavic v roce 1996, svůj mandát dvakrát úspěšně obhájil. Před dvěma lety byl zvolen místopředse-

dou Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky.

Narodil se 13. listopadu 
1953 v Českých Budějovi-
cích, kde se na střední prů-
myslové škole vyučil stroj-
ním zámečníkem. Do roku 
1990 pracoval v podniku 
Škoda České Budějovice, 
ve kterém vystřídal pro-
fese strojního zámečníka, 
dílenského dispečera, mistra  
a předsedy odborů.

Mezi lety 1990 - 1994 
zastával funkci místopřed-
sedy Odborového svazu 
KOVO, poté přešel do Čes-
komoravské konfederace od-

borových svazů, kde zpočátku působil ve funkci místopředsedy. Od roku 2002 do roku 2010 byl 
předsedou největší odborové centrály.

Roku 1996 byl zvolen senátorem za volební obvod Pelhřimov, o rok později vstoupil do ČSSD. 
Po celé období zasedal jako místopředseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. V letech 
2002 a 2008 byl opětovně zvolen do Senátu PČR, kde je členem organizačního výboru, Stálé 
komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu a místopředsedou Stálé komise Senátu pro podporu 
demokracie ve světě.

30. listopad
Novým pražským primátorem byl večer zvolen kandidát ODS Bohuslav Svoboda. Hlasovalo 

pro něj 33 z 63 zastupitelů. Ustavující zasedání pražského zastupitelstva provázela mnohahodi-
nová demonstrace několika stovek 
lidí, kteří protestovali proti uzavře-
né koalici ODS a ČSSD.

Lékař a volební lídr ODS Svobo-
da zvítězil podle očekávání s pod-
porou 33 zastupitelů z řad koalice 
občanských a sociálních demo-
kratů. Proti bylo 27 zastupitelů. 
Pro Svobodu hlasovali zastupitelé 
ODS a ČSSD kromě sociálněde-
mokratického lídra v Praze Jiřího 
Dienstbiera, který koalici nepod-
pořil a volby se neúčastnil. 

Proti koalici ODS a ČSSD před 
radnicí i v jednacím sále demon-
strovaly stovky Pražanů. Volbu 
Svobody provázel pískot. Už dříve 
ji odsoudily i známé tváře kulturního a politického života. Kvůli demonstraci platila při jednání 
zastupitelstva  zvýšená bezpečnostní opatření. O pořádek se vedle strážníků starali i policisté.

��

Milan Štěch

Ochozy jednacího sálu zaplnili demonstranti, zasedání muselo být přerušeno
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1. prosinec
Prezident Václav Klaus přijal policejního prezidenta Oldřicha Martinů, kterého krátce před tím 

vyzval ministr vnitra Radek John (VV) k rezignaci. Martinů tak dal najevo, že hodlá o svou funkci 
bojovat. Martinů po schůzce s Klausem řekl, že má ze setkání velmi dobrý pocit a že o setrvání 
ve funkci rozhodne až po setká-
ní s premiérem Petrem Nečasem 
(ODS).

Ke Klausovi se dostavil násled-
ně také John. Vyjmenoval mu 19 
důvodů, proč by měl Martinů ode-
jít.

Šéfa policistů ve funkci poslé-
ze podpořil i premiér Petr Nečas 
(ODS). „Mám z toho jednání velmi 
dobrý pocit... Měl jsem možnost z 
mého pohledu objektivně infor-
movat o stavu věci, o fungování 
policie, jejích celostátních útvarů,“ 
uvedl Martinů. 

John  vyzval Martinů k rezignaci 
koncem listopadu. Jeho koaliční partnery krok překvapil. Anonymní anketa Práva mezi šéfy elit-
ních policejních útvarů navíc ukázala, že jejich postoje k věci se různily. Někteří volali po změně, 
jiní zůstávali loajální. John se i přes nejednoznačnou podporu nevzdal. Oznámil, že chce nového 
policejního prezidenta od ledna 2011.

2. prosinec
Česko, stejně jako většinu Evropy, pokryl sníh. Silničáři sice na mnoha místech jezdili celou 

noc, ale vše nezvládli. Kolabovaly hlavní silniční tahy i veřejná doprava. Neodklizené zůstaly také 
chodníky. 

Uzavřena byla ráno třeba dálnice D5 mezi 89. a 93. kilometrem ve směru na Rozvadov kvůli 
několika nehodám nákladních i osobních aut. Po jejich odstranění zase jiný kamión zablokoval 
dálnici D5 na 17. kilometru. 

Místy neprůjezdná se stala také 
Praha. Hladký provoz MHD na-
rušovaly nefunkční výhybky tram-
vají a nesjízdné silnice. Na želez-
nici vyhlásily České dráhy (ČD) 
kalamitní stav. Největší zpoždění 
v řádu desítek minut měly vlaky 
zejména na Liberecku, Přerovsku 
a Olomoucku. 

Zimní počasí trápilo ČR i v 
následujících dnech. Teploty kles-
ly až na mínus dvacet stupňů Cel-
sia. Například obyvatelé Šindelové 
na Sokolovsku zažili po 20 letech 
znovu takzvaný polární den. Za ten 
označují meteorologové stav, kdy průměrná teplota nepřekročila po celý den hodnotu deseti stupňů 
pod nulou. Napříč republikou navíc hustě sněžilo. Následná obleva po krátkém oteplení přinesla 
další problémy - ledovku, rozbředlý sníh a sněhové jazyky. 

8. prosinec
Česká republika se probudila do celodenní stávky. Jako první začala omezovat činnost část zdra-

votních zařízení, přidala se čtvrtina škol, úřady i některé galerie, knihovny a divadla. Zaměstnanci 
ve státní a veřejné sféře tak dali najevo nesouhlas s vládním škrtem deseti procent ve výdajích na 
mzdy v roce 2011.

��

Prezident ČR Václav Klaus a policejní prezident Oldřich Martinů

Sněhová kalamita v pražských ulicích
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Odbory předpokládaly, že aktivně se do stávky zapojí během své pracovní doby 100 000 lidí, 

obdobný počet zaměstnanců stávku podpoří. Ve veřejné sféře přitom pracuje asi 650 000 lidí. 
Jejich odhady se potvrdily.

Stávka však chod země výrazně neovlivnila. Prezident Václav Klaus ji označil dokonce za směš-
nou. Novinky.cz události sledovaly v on-line zpravodajství.

10. prosinec
Ministři Evropské unie v Bruselu odhlasovali, že v Praze bude sídlit administrativní část satelit-

ního navigačního systému Galileo. Završilo se tak letité úsilí české diplomacie.
„Nyní strany vytvoří tým, který 

začne s EU jednat o podrobnos-
tech,“ řekl k dalšímu vývoji mini-
str dopravy Vít Bárta (VV). Roz-
hodnutí EU byl podle něj výsledek 
dlouholeté snahy. „Bylo to náročné 
diplomatické snažení, ale pozitivní 
výsledek se dostavil,“ dodal.

„Jde o byznys s nejvyšší přidanou 
hodnotou, výhledově díky němu 
mohou místní firmy, potažmo celá 
ČR, získat miliardy korun,“ uvedl 
Karel Dobeš, vládní zmocněnec 
pro Galileo z Odboru kosmických 
technologií a družicových systémů 
Ministerstva dopravy ČR.

Systém Galileo by měl přijít na 
3,5 miliardy eur (zhruba 90 miliard 
korun). Zatím jsou na oběžné dráze pouze dva satelity, celkem jich má být 30. Pro plné spuštění 
systému jich však bude stačit 18.

11. prosinec
Konečně to vyšlo. Čeští flor-

balisté zlomili prokletí čtvrtých 
míst a ze světového šampionátu v 
Helsinkách si odvážejí bronzové 
medaile. Teprve druhý cenný kov 
v historii vybojovali po parádním 
výkonu, po němž smetli Švýcarsko 
9:3. Vítězný gól vstřelil obránce 
Chrápek. Titul šampionů obháji-
lo domácí Finsko, které porazilo 
Švédsko 6:2.  

Ziskem bronzové medaile navá-
zali čeští florbalisté na největší 
úspěch českého florbalu před šesti 
lety, kdy skončili ještě o stupínek 
lépe. Zároveň ukončili“ brambo-
rovou“ sérii, v letech 2006 i o dva 
roky později v Praze boj o tře-
tí místo pokaždé se Švýcarskem 
ztratili. 

Na turnaji předvedli nejlepší výkon, navíc o šest gólů Švýcary ještě nikdy neporazili.

14. prosinec
Ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) oznámil, že odvolal z funkce ředitele Státního 

Evropský komisař pro dopravu Antonio Tajani na tiskové konferenci v Bruselu 
při představení satelitní navigační sítě Galileo.

Čeští florbalisté se radují z bronzové medaile
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fondu životního prostředí (SFŽP) Libora Michálka a jeho náměstkovi Dušanu Fibingrovi uložil, 
aby nastoupil na dovolenou. Odstartovala tím kauza údajné korupce, jež měla vést až k ODS  
a která vážně narušila důvěryhodnost vlády.

Drobil prvotní informace doplnil, že v rámci rozbrojů na sebe zaměstnanci tajně pořizovali 
nahrávky z jednání s ministrem a snažili se to pak využít ve svůj prospěch. S okamžitou platností 

také ukončil poradenskou smlouvu  
s Martinem Knetigem. 

Postupně však vyšlo najevo, že  
v pozadí Drobilových kroků je mož-
ná korupce, vytváření černých fondů 
pro ODS. A sám ministr záhy rezig-
noval. Nicméně trval na tom, že se 
žádné chyby nedopustil. 

Ukázalo se ovšem, že měl žádat 
Michálka, aby buď nahrávky dal 
policii nebo zničil. Nahrdávky mají 
prokazovat, že ministrův porad-
ce Knetig a také Fibingr ho chtěli 
přimět k manipulacím s veřejnými 
zakázkami. 

Do kauzy se začali zaplétat i jiní 
politici. Michálek totiž ještě před 

jejím zveřejněním oslovil s žádostí o pomoc premiéra Petra Nečase (ODS) i ministra vnitra Rad-
ka Johna (VV). Oba se později bránili, že nemohli z prvotně poskytnutých informací odhadnout 
rozsah kauzy. 

Michálek oslovil premiéra v říjnu, marně. Sám vysvětlil v rozhovoru pro Právo, proč žádal  
o pomoc. Jakmile prý informoval Drobila o podezřelém jednání Knetiga, odpověděl mu ministr, že 
chce vidět důkazy. Od té doby si začal rozhovory nahrávat, jenže to komplikovaly rušičky, a proto 
požádal Nečase, aby mu pomohla Bezpečnostní informační služba. Jeho postoj jej však zaskočil. 
Nečas se s Michálkem odmítl setkat. Později to vysvětlil tím, že měl pochybnosti, zda si Michálek 
nechce při osobní schůzce nahrávat i jeho. Za toto nařčení se mu posléze veřejně omluvil. 

Aféra podryla důvěryhodnost vlády, která vyhlásila při nástupu boj s korupcí. ČSSD kvůli ní 
vyvolala hlasování o nedůvěře kabi-
netu. Vyšetřování kauzy se ujala 
protikorupční policie. Politologové 
ji označili za výsměch boje s korup-
cí. 

Kauza také dále prohloubila spo-
ry Johna s policejním prezidentem 
Oldřichem Martinů a s bývalým 
minstrem vnitra Ivanem Lange-
rem. John dokonce zadal policejní 
inspekci, aby prověřila, zda Marti-
nů nevynesl informace z vyšetřová-
ní. VV navíc oznámily, že neví, zda 
podpoří při hlasování ve Sněmovně 
vládu. 

Do role zachránce koalice se pa-
soval prezident Václav Klaus, když na Hradě vyjednal smír ODS a VV. Jeho součástí bylo odvolá-
ní Martinů. Véčkaři na oplátku vládu při hlasování o důvěře ve Sněmovně podrželi. 

Zatímco se všichni hádali, hlavní podezřelý z nátlaku na Michálka - Knetig - beze stopy zmizel. 
Později v prohlášení zaslaném emailem všem tvrdil, že si vše vymyslel a Michálkovi lhal.

15. prosinec
Poslanci schválili rozpočet pro rok 2011. Deficit by měl v příštím roce podle návrhu dosáhnout 

135 miliard korun. Proti rozpočtu hlasovalo 75 poslanců.

Lubomír Zaorálek (ČSSD) při projevu před poslanci

Ministr Pavel Drobil
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Vládní koalice smetla pozměňo-

vací návrhy opozice, jimiž chtěla 
převážně ČSSD rozpočet ovlivnit. 
Například k návrhu Jiřího Šlégra 
(ČSSD) vyjádřil ministr financí 
Miroslav Kalousek (TOP 09) „vel-
mi naléhavý zcela zásadní nesou-
hlas“.Nato byl schválen pozměňo-
vací návrh premiéra Petra Nečase 
(ODS), který žádal z rezerv část 
peněz na podporu vědy a výzku-
mu.

31. prosinec
Česko prožilo jednu z nejtra-

gičtějších silvestrovských nocí. 
Od silvestrovského poledne do rána 
zahynulo nejméně deset lidí. Na jihu Moravy například zemřel při požáru senior, muž v Brně 
nepřežil skok z balkónu, důchodci v Ostravě explodovala pyrotechnika v rukou a například ve 
Štramberku se na náměstí opily děti do němoty. Na Vysočině zemřela během silvestrovských oslav 
devětatřicetiletá žena. 

Miroslav Kalousek, ministr financí

Silvestrovská noc na Václavském náměstí v Praze
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Praha 9 a vybrané letopočty končící nulou
1420     Zmínka o panském dvoře v Hloubětíně.

1550    Rychtářem Hloubětína byl jakýsi Býna.

1570  Kostel sv. Václava na Proseku přešel zpět do rukou římskokatolické církve.

1600  V Hloubětíně bylo 6 domů.

1620  Nejstarší zápis o hospodářské usedlosti čp. 1 v Hrdlořezích. Usedlost měl v držení rod  
              Valentů.

1630  Rychtářem v Hloubětíne byl Tomáš Vetyška.

1650  Oba hloubětínské rybníky byly na šest let pronajaty vladykovi Matěji Kundstatovi  
  za dodávání kapří násady a odvod poloviny výlovu.

1660  V takzvaném Vysočanském zámečku (čp. 284) byla zavedena výroba sirek. Objekt  
  v minulosti patrně patřil rodu Valdštějnů.

1770  Po dobu osmi dnů bylo za hojné účasti lidu slaveno 800. výročí založení kostela  
  sv. Václava na Proseku. Při té příležitosti byla vystavěna nová zvonice vedle kostela,  
  do které byl přenesen zvon „Václav a další dva zvony „Michal“ a „Barbora“, kostelu  
  věnované v roce 1769.

  Obec Prosek byla znovu zakoupena pražským magistrátem a připojena k libeňskému 
  panství. Zároveň bylo provedeno očíslování domů na Proseku. Stálo tu 10 domů.

  Povodeň v Hloubětíně protrhla hráz dolního rybníku proti zemědělské usedlosti čp. 13 
  (v místě pozdějšího hloubětínského zámku).

1780  V hloubětínské triviální škole při farním kostele byl kantorem František Steisl. Škola 
  byla v domě čp. 12.

1790  V libeňském zámku pobýval před korunovací na českého krále císař Leopold II.

  V Hrdlořezích vyhořelo stavení čp. 9

1800  Na Proseku stálo 10 domů.

  V hostinci později zvaném „U ruského dvora“ byla ubytována část ruského vojska  
  maršála A. V. Suvorova. Vojsko se vracelo z válečného tažení v Itálii.

1810  V sousedství kamencové huti v Hloubětíně (dnes ji připomíná ulice K hutím) se Josef  
  Jahnel pokusil otevřít nový uhelný důl Sv. Uršula. Pokus skončil nezdarem pro špatnou 
  kvalitu uhlí.

1830  Nová škola v Libni dostavěná 17. 10 1830 byla vysvěcena proseckým farářem za účasti 
   rychtářů všech obcí, které k libeňskému panství náležely.

  Vysočanským rychtářem se stal Tomáš Jelínek

1850  Žádost o vydání koncese na provozování druhé hospody v Hloubětíně byla zamítnuta  
  s odůvodněním, že pro 46 domů, které obec tvořily, jedna hospoda stačí.

  25. června vypukl velký požár ve stavení vedle prosecké fary.

  V Libni byly vypsány první obecní volby. Konaly se 3. října. Prvním libeňským staro - 
 s tou byl zvolen dosavadní rychtář Jan Svět.

  Důl sv. Barbora v Hloubětíně koupil Antonín Schulz. Následujícího roku jej však  
  zrušil  i s přilehlým nakrátko otevřeným dolem sv. Markéta.

1860  Podle sčítání lidu žilo v Libni a okolních obcích 5000 obyvatel. PR
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1870  Obecní volby v Libni do dvaceti čtyř členného zastupitelstva. Na ustavující schůzi  

  zastupitelstva byl zvolen starostou  Libně Josef Hála, který však funkci nepřijal. V nové 
  volbě byl zvolen starostou Josef Voctář.

  Carl Schlimp postavil budovu vysočanského nádraží.

	 	Ve Vysočanech byla založena Freyova mlékárna.

  V Hloubětíně stálo 54 domů a žilo 579 obyvatel.

  Zahájen poslední semestr Vyššího hospodářského učiliště na Kolčavce, které založil   
  univerzitní profesor PhDr. František Čupr.

  V pražských Národních listech vyšel v listopadu 1870 na popud karlínského podnika-
t t ele Václava Nekvasila  inzerát s podrobným projektem nového strojírenského podniku 
  schopného úspěšně konkurovat dosavadním cizím strojírenským firmám. Inzerátu se 
   ujala necelá třicítka českých vlastenců - techniků, ekonomů, finanč níků a průmyslníků 
  - vznikl plán na založení strojírenského podniku. (První českomoravská továrna na stro 
  je založe na v roce 1871))

1880  Obecní volby v Libni. Starostou opět zvolen Josef Voctář.

  Podle úředního sčítání lidu žilo na Proseku 465 obyvatel ve 40 domech.

  3. června navštívil Libeň František Josef I.

  V Libni se uvažovalo o zřízení hřbitova a policejní expozitury.

  Ve školním roce 1880/81 byla v hloubětínské škole zahájena výuka ženských ručních   
  prací.

1890  V obecních volbách v Libni byl opět starostou zvolen Josef Voctář.

  První českomoravská továrna na stroje slavila dvacáté výročí vzniku.

  V Libni poprvé slaven První máj.

  5.- 27. května stávka dělníků v Libni a Vysočanech.

  Slavnostní položení základního kamene k nové školní budovy v Hloubětíně.

  První provolání nově založeného spolku „Libuše“ na podporu chudé mládeže.

  Libeň byla zaplavena velkou vodou. Ve školách bylo na měsíc přerušeno vučování. 
  Více  než 800 lidí se octlo bez přístřeší. Spojení mezi Vysočany, Libní a Prahou bylo   
  přerušeno.

  Nová škola ve Vysočanech byla vysvěcena vikářem Štěpánem Pittnerem. (Školní 
  budovu (vedle radnice) vystavěl nákladem 32 185 zlatých stavitel Flaška z Královských 
  Vinohrad podle plánů ing. Srdínka.

  Proběhlo všeobecné sčítání lidu. V Libni žilo 9 601 obyvatel. Na Proseku žilo 562 oby- 
  vatel ve 46 domech. V Hloubětíně stálo 77 domů s 1362 obyvateli.

  Sál „U Pražáků“ ve Vysočanech (čp. 299) se stal domovskou scénou vysočanských   
  ochotníků spolku „Lubor“ (Národní beseda)

1900  28. dubna v libeňské První českomoravské strojírně byla vyrobena první česká  
  parní l okomotiva určená pro c. k. rakouskou státní dráhu. Lokomotiva následujícího roku  
  pře konala evropský rychlostní rekord a teprve v v roce 1951 byla rychlostně překonána 
  lokomotivami nové řady.

  V Hloubětíně žilo asi 1875 obyvatel ve 103 domech. Vysočany měly 4406 obyvatel  
  a 178 domů. Střížkov 370 obyvatel a 31 domů.

  Ve Vysočanech založen „Občanský klub“.

	 	Na Světové výstavě v Paříži získala První českomoravská továrna na stroje jednu zlatou 
  a dvě stříbrné medaile za elektrické motory.

1910  14. a 15. srpna se konal na Proseku za účasti 60 000 diváků první letecký den.  PR
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  V pondělí 15. 8. došlo k havárii letadla Blériot pilotovaného ing. Janem Kašparem,   
  který naštěstí vyvázl bez zranění.

  2. října se konal na Proseku druhý mezinárodní letecký den za účasti pražského starosty 
   dr. Groše a 50 000 diváků. O den později byl uskutečněn první let s cestuijícícími.

  Prosek měl 2164 obyvatel a 99 domů, Hloubětín 3 266 obyvatel a 159 domů.

  Emil Kolben vypracoval projekt elektrifikace tratí rakousko-uherských státních drah.

  Živnostenská škola ve Vysočanech byla rozdělena na dvě samostatné školy: Všeobec- 
  nou pokračovací školu a Odbornou školu pro učně živností kovodělných.

  Začala stavba vysočanské radnice.

  Automobilka Praga uskutečnila úspěšnou propagační jízdu z Prahy do Bosny řadovým  
  vozem běžné série. 

  Na Proseku byla založena spolkem „Budoucnost“ Dělnická tělovýchovná jednota.

  Ve Vysočanech byl založen spoplek Omladina. Iniciátorem byl Boh. Škorpil. Spolek byl 
  patrně složkou Národně socialistické organizace ve Vysočanech (zřízen z její iniciativy). 
  Policií byl název Omladina považován za politickou provokaci. Když pak při prohlídce 
  bytů Škorpila a Starého byly nalezeny protirakouské tiskoviny, činnost spolku byla   
  zakázána.

  Starostou Vysočan byl Alois Houfek, ředitel cukrovaru.

1920  Na Proseku zahájila činnost veřejná knihovna založená spolkem „Budoucnost“ (spolek  
  založen v roce 1902.

  V dubnu vypukla v Předním Hloubětíně epidemie pravých neštovic. Celkem onemoc- 
  ně lo 1278 osob, z toho 26 zemřelo. Začátkem května epidemie skončila.

  Zahájeno pravidelné vysílání rozhlasu ve Kbelích.

1930  U kostela sv. Václava na Proseku byla vystavěna nová vstupní brána na prosecký  
  hřbitov s kovanou mříží. Do báně kostelní věže byla uložena schránka s dobovými  
  dokumenty.

  V Hloubětíně žilo 7312 obyvatel.

  Starostou Prahy 9 byl Václav Padevět  ( Poprvé zvolen v roce 1923 a ve funkci byl  
  po tři volební období, až do roku 1904.)

  Ve Vysočanech postavena nová slévárna barevných kovů a šedé litiny, modelárna  
  a oblouková pec pro Kolbenku.

  V Kolbence byla zahájena výroba parních turbin.

1940  7. a 8. srpna proběhla v leteckých závodech Aero ve Vysočanech stávka.

  V Hrdlořezích byla postavena hloubětínským stavitelem Kotrbou nová budova školy  
  v ulici Pod Táborem.

  Název firmy ČKD nesměl být za okupace používán. Podnik přejmenován na Českomo- 
  ravské strojírny.

1950  V Hloubětíně bylo 1027 domů a 7 047 obyvatel.

  Hloubětínský zámek byl zabaven Židovské náboženské obci a poskytnut jako sídlo  
  Státnímu zájezdovému divadlu.

  V rámci ČKD vznikl národní podnik Stalingrad.

   P ředsedou Obvodního národního výboru v Praze 9 byl Jan Bouše.

1960  Starostou Prahy 9 se stal Jan Veselý.

	 	Hrdlořezy byly rozděleny do dvou částí: menší, jihozápadní část byla připojena  
  k Praze 3, větší část k Praze 9. PR
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1970  Starostou Prahy 9 se stal Václav Vaňkovský.

1980  Starostou Prahy 9 byl  Ladislav Matoušů.

1990  V tomto roce se vystřídali tři starostové Prahy 9. Prvním byl zvolen Antonín Zelinka,   
  druhým Ing. Lubor Maršák. Třetím byl nakonec zvolen Tomáš Szenai (1990-1995).

  Byla dokončena domolice tzv. přednádražního prostoru. Jedná se o rozsáhlou demolici  
  obytných domků mezi nádražím Praha-Vysočany a Sokolovskou ulicí, včetně několika  
  činžovních domů na Sokolovské.

  Linka B pražského metra byla prodloužena ze stanice Florenc do Vysočan. První vyso- 
  čanskou stanicí byla stanice Českomoravská otevřená 22. listopadu 1990.

	 	Na Proseku se konala I. Svatováclavská pouť, která navazovala na tradici svatováclav- 
  ských poutí pořerušených v letech 1948-1989.	

2000  Starostou Prahy 9 byl Vladimír Řihák.

  Poprvé v novodobé historii Prahy 9 se konalo Vysočanské vinobraní na vinici Máchalka.  
    V inice je obhospodařovávána Vinařským družstvem Sv. Václav, které bylo založeno  
  v roce 1996.  Od té doby založilo a vypěstovalo vinici, která v roce 2000 vydala první 
  panenskou sklizeň.

  30. října navštívil britské gamnázium ve Vysočanech The English Colledge in Prague 
  princ Charles, který drží nad touto školou společně s prezidentem Havlem patronát.
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Událost roku 2010
Starosta „devítky“ přivítal následníka britského trůnu 	

prince Charlese
Princ Charles je spolu s bývalým prezidetem Václavem Havlem patronem anglického gymnázia 

The English College.  Jedná se o výběrové česko-britské šestileté gymnázium ve Vysočanech, 
nabízející vysokou kvalitu vzdělání v anglickém jazyce. Od jeho vzniku gymnázium podporoval 
také současný starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím, který v úterý 23. března přivítal v Praze 9 britského 
korunního prince Charlese spolu s 
manželkou Camillou, vévodkyní z 
Cornwallu. 

Dá se říci, že královská návště-
va na „devítce“ byla velmi dlouho 
plánovaná. Princ Charles měl přijet 
už v roce 1997, ale kvůli tragické 
smrti své první manželky princez-
ny Diany cestu zrušil. 

Svůj bezprostřední dojem z náv-
štěvy následovníka britského trů-
nu shrnul Jan Jarolím následovně: 
„Princ Charles na mně působil jako 
výrazná charismatická osobnost s 
nesmírně vstřícným a přátelským 
přístupem, bez jakékoliv okáza-
losti a nucenosti. Na krátké setká-
ní s ním a jeho milou chotí budu 
rád vzpomínat. Ostatně na mnohé 
problémy, zvláště ekologické, máme 
stejné názory. V živé paměti mám 
například jeho návštěvu tehdejšího federativního Československa, kdy v doprovodu ministra pro 
životní prostředí Josefa Vavrouška navštívil Severní Čechy a ze stavu životního prostředí tady byl 
zděšen. V té době byla nastartována radikální revitalizace v této lokalitě a jsem přesvědčen, že i 
tato návštěva prince Charlese přispěla ke zvýšení pozornosti světa k ekologickým problémům u 
nás. A stejně úctyhodná je Charlesova finanční pomoc na obnovu významných památek. V Praze 
šly peníze z jeho nadace Prague Heritage Fund například na areál sv. Bartoloměje, sousoší Sen 
svaté Luitgardy na Karlově mostě, Zahrady pod Hradem, okno ve svatovítské katedrále.“ 

Na „devítce“ byl následník britského trůnu již v roce 2000, kdy otevíral školní dvojjazyčnou 
knihovnu. Tentokrát se sešel s mladšími studenty, seznámil se s jejich aktuálními projekty a poté 

zhlédl zkoušku školní hry 
Aristofanových Ptáků. 
Problematika životního 
prostředí byla zase hlav-
ním tématem setkání se 
staršími studenty. Přítom-
nost prin-ce Charlese se 
uskutečnila právě v tzv. 
Modrém týdnu, kdy se toto 
gymnázium zabývalo sou-
časným významem ochra-
ny zásob vody ve světě. Na 
závěr svého pobytu odhalil 
princ Charles pamětní des-
ku na budově gymnázia.

Princ Charles z Walesu se zdraví se starostou MČ Praha 9 J. Jarolímem

Pamětní deska na budově gymnázia
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The English College otvírá dveře do světa
V souvislosti s významnou návštěvou ocenil starosta Jan Jarolím také práci anglického gymná-

zia, jmenovitě předsedkyně správní rady školy Baronky Rawlings a ředitele školy Marka Waldro-
na „Studenti úspěšně skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a IB spolu s českou maturitní zkouš-
kou a dále studují na univerzitách po celém světě. Jsme rádi, že právě takovéto zařízení u nás je,“ 
uzavřel starosta Prahy 9.

Uvítání prince Charlese před gymnáziem
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Slovo 
starosty 
do	nového
roku

Na prahu nového roku máme tendenci bilancovat uplynulé období i plánovat dny  
a týdny příští. Jsem rád, že všechno toto je obsaženo v nové knize o naší městské čás-
ti s názvem Přesahy a souvislosti, kterou jsme pokřtili v závěru uplynulého roku. 

Vysočany, Libeň, Hloubětín – tři nejprůmyslovější území Městské části Praha 9 – 
se na čas staly problematickými lokalitami s opuštěnými a zdevastovanými továrna-
mi. V poslední době se situace výrazně změnila. Našli jsme investory, kteří se těchto 
míst nezalekli a v hlavách projektantů se rodí odvážné plány na jejich revitalizaci.

Dnes se jedná o území po bývalých továrnách Odkolek, ČKD, Praga, Aero  
a AGA, Tesla. Všude tam vyrostou městská centra ať už rezidenční, administrativ-
ní a komerční nebo smíšená s plným občanským vybavením a bohatou parkovou 
zelení. Z pustých a často do velké hloubky kontaminovaných pozemků poničených 
odpady z průmyslové výroby se stanou plně rehabilitovaná sídla pro důstojný život 
člověka v jednadvacátém století. Podívejte se do nové knihy s výstižným názvem 
Přesahy a souvislosti a těšte se na budoucnost.

Starosta MČ Praha 9
Ing. Jan Jarolím
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Rozpočet hospodaření Městské části Praha 9 
na rok 2010

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 
Sb. v platném znění k 1.1.2010 a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us RMČ 
487/09 ze dne 8.9.2009). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou 
vyhlášky MF ČR č. 357/2009 Sb. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2009,  
a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a  předpokladem očekávaných příjmů. 

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:
• Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů a zapojením finančních pro-

středků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, 
které by byly získány zadlužením Městské části Praha 9.

• Objem běžných výdajů je stanoven ve výši schváleného rozpočtu na rok 2009, poníženého  
o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2009, navýšeného o prostředky k zajištění nových 
úkolů a o účelové prostředky na rok 2010. 

• Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí.
• V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva pro zajištění jednorázových a nepředví-

datelných  potřeb.

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši 536.819,2 tis.Kč budou hrazeny z  příjmů, které jsou rozpočtovány ve 
výši 495.300,5 tis. Kč, a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude 
uvolněna částka ve výši 41.318,7 tis. Kč. V této částce je zahrnut i finanční dar z roku 2009 ve 
výši 50,0 tis. Kč určený na zajišťování bezpečnosti na území městské části Praha 9 a nedočerpané 
finanční prostředky ve výši 22.911,9 tis. Kč uvolněné v roce 2009 na investiční akce, které budou 
dokončeny v roce 2010. H
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Rozpočtové příjmy
V návrhu rozpočtu na rok 2010 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu 

hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové 
příjmy ve výši 495.300,5 tis. Kč.

Podstatnou část příjmů Městské části Praha 9 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu 
hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP.  Při sestavování návrhu rozpočtu 
na rok 2010 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským částem, 
které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 32/2 dne 17.12. 2009. 

Dotace ze státního rozpočtu celkem   (pol. 411x)                                       36.858,0 tis.Kč                       

z toho:

Školství                                                                                                                4.358,0 tis.Kč

Výkon státní správy                                                                                           32.500,0 tis.Kč

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na:

účelovou dotaci na školství,  příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základ-
ních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 1.397,0 Kč. 
Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem 

účelovou dotaci na výkon státní správy, příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spoje-
ných s výkonem státní správy. Příspěvek, který činí 3.024,0 Kč/100 obyvatel, je navýšen o příspě-
vek ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu. Dotace nepodléhá finančnímu 
vypořádání se státním rozpočtem 
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MHMP bude uvolňovat dotace ze souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu poskytova-

ných dle schváleného rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2010 městským částem měsíčně ve výši 1/12  
z celoročně schváleného objemu.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy (pol. 412x)                    125.362,0 tis.Kč 
Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy následkem významného poklesu daňových pří-
jmů města jsou směrem k městským částem stanoveny indexem 93,5 % se zachováním principu 
minimálního dotačního vztahu ve výši 2,4 tis. Kč na 1 obyvatele městské části. Dotace nepodléhá 
finančnímu vypořádání, bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu 
a městská část ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

Převody z hospodářské činnosti
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti  (pol. 4131)                     250.333,0 tis.Kč   
Doplňkové příjmy z hospodářské činnosti jsou rozpočtovány na základě plánu hospodářské čin-
nosti na rok 2010. 

Vlastní příjmy celkem       82.747,5 tis.Kč                        
z toho: 
    Daňové příjmy  (pol. 1xxx)      70.582,0 tis.Kč H
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z toho daň z nemovitostí          40.600,0 tis. Kč 
    Nedaňové příjmy  (pol. 2xxx)     12.165,5 tis.Kč

Daň z nemovitostí
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o 

státním rozpočtu na rok 2010, došlo mj. ke změnám sazeb daně z nemovitostí u vybraných pozem-
ků a u převážné většiny staveb, a to tak, že se sazby zdvojnásobily. V důsledku toho lze očekávat 
zvýšení výnosů daně z nemovitostí, které může činit maximálně dvojnásobek, v úvahu je však 
nutno vzít skutečnost, že sazby se nezměnily u všech druhů pozemků a staveb. Vzhledem k tomu, 
že hl.m.Praze není známo váhové rozložení výnosů za jednotlivé druhy pozemků a staveb, nelze z 
této úrovně provést přesnější propočet dopadu změny zákona. Uvedený objem je pouze orientač-
ním ukazatelem pro sestavu rozpočtu, městské části bude poukazováno inkaso daně z nemovitosti, 
skutečně vybrané finančním úřadem na území městské části.

Významnou položkou v nedaňových příjmech pro rok 2010 je splacení půjčky od fi. Garáže 
Lovosická s.r.o.

Rozpočtové výdaje 
Do návrhu rozpočtu na rok 2010 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 

536.819,2 tis. Kč.

Běžné výdaje 
Rozpočet běžných výdajů (položky 5xxx) je ve výši 286.641,2 tis. Kč, z toho rezerva činí 

15.700,0 tis. Kč, v které jsou zahrnuty prostředky na granty ve výši 1.500,0 tis. Kč. Při zpracování 
návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2009 se zohledněním 
na očekávané skutečnosti roku 2010. 

Školství, mládež a samospráva
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Školství, mládež a samospráva
Kapitola 04 
Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

V  rozpočtu běžných výdajů OŠEF na vzdělávání ve výši 10.873,3 tis. Kč jsou zahrnuty odmě-
ny pro pedagogické pracovníky nad rámec jejich pracovních povinností za práce při akcích kona-
ných pro žáky a studenty. Odměny podléhají kriteriím schváleným RMČ. Dále nákupy materiálu H
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a úhrady poskytovaných služeb pro konání akcí pořádaných OŠEF (např. vědomostní a recitační 
soutěž, přehlídka mateřských škol apod.), úhrady za odvod srážkové vody z budov MŠ, pravidelné 
platby za poskytování internetového připojení  pro ZŠ, pojištění budov škol,  vzdělávání pro peda-
gogy, testy kvality výuky na základních školách (např. SCIO), odborné přednášky pro mateřské 
školy. Největší položkou jsou finanční prostředky na údržbu a opravy mateřských škol ve výši 
5.350,0 tis. Kč. Z rozpočtu OŠEF se dále budou hradit zejména pravidelné revize elektroinstalací, 
rozvodů plynu, vodovodních hydrantů, hasících přístrojů a výtahů, činnost správcovských firem  
a správa tepelných systémů  v budovách MŠ a služby k zajištění provozu škol. Dále byla vytvořena 
rezerva na havárie v budovách škol ve výši 330,0 tis. Kč. 

Z rozpočtu školství bude hrazen provoz Dopravního hřiště ve výši 1.050,0 tis. Kč, který by měl 
být rozšířen i o sobotu a neděli.

Na velké opravy budov škol, které bude provádět OSM, je v rozpočtu vyčleněna částka 1.000,0 
tis. Kč. Z těchto prostředků bude uhrazena výměna oken v ZŠ Balabenka. Po realizaci I. etapy 
akce, která proběhla v prázdninových měsících minulého roku, bude v tomto roce akce dokončena 
osazením oken ve 2. podlaží východního pavilonu.

Příspěvkovým organizacím byly navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 40.554,1 tis. 
Kč, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními 
výnosy. 

Základní a mateřské školy účtují v nákladech:
•  spotřebu materiálu jako učební pomůcky, materiální zabezpečení provozu, úklidové a hygie 

 nické potřeby
•  spotřebu energie – vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV
•  opravy a udržování – drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohout- 

      ky,  nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.)
•  cestovné – vyřizování služebních záležitostí, doprovod dětí na školní akce
•  ostatní služby – platby za služby pošt, telekomunikací, školení a vzdělávání, zpracování mezd,  

       programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj.
• jiné ostatní náklady – pojištění vnitřního zařízení školy apod.
 • odpisy

Vlastní výnosy základních a mateřských škol
• tržby z prodeje služeb – příjmy za stravné a za družinu od rodičů dětí
•  úroky – z peněžních účtů
•  jiné ostatní výnosy – náhrady od pojišťovny apod.

Rozpočet základních škol je posílen o prostředky na nákup DDHM ve výši 1.500,0 tis. Kč zejmé-
na nábytek, lavice atd., jako v uplynulých letech, na údržbu zeleně v okolí škol ve výši 350,0 tis. 
Kč, na nákup HW a SW pro IT 1.500,0 tis. Kč, na přípravné kurzy nebo správce IT ve výši 500,0 
tis. Kč a na úhrady kustodovi ve výši 240,0 tis. Kč. Dále v příspěvku základních škol, kterým bylo 
svěřeno hospodaření s budovami školy, jsou prostředky na nezbytně nutné velké opravy ve výši 
4.285,0 tis. Kč. Základním školám, které jsou v pronajatých budovách, byl poskytnut příspěvek  
na nájemné. Opravy těchto budov budou financovány z hospodářské činnosti MČ Praha 9.

Mateřským školám byly do rozpočtu poskytnuty prostředky na údržbu zeleně ve výši 441,3 
tis. Kč, na údržbu pískovišť a dětských hřišť ve výši 372,7 tis. Kč, na opravy 663,0 tis. Kč, MŠ 
Kovářská má posílený rozpočet o 253,0 tis. Kč pro pedagogickou sílu , neboť má nižší počet dětí 
na třídu a MŠ Novoborská a MŠ Šluknovská mají v rozpočtu prostředky na vybavení nových tříd 
v celkové výši 900,0 tis. Kč

Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže
Kapitola 06 
Odd. 33 – Kultura, církve a  sdělovací prostředky
Odd. § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Pro Odd. KMT byla v rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka 4.470,0 tis. Kč na úhradu 
výdajů akcí pořádaných a spolupořádaných úřadem (koncerty vážné hudby v obřadní síni, hudební H
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pořady, akce na letních scénách, setkání seniorů…),  platby za propagaci kulturních akcí, za zabez-
pečení technických podmínek, platby pořádajícím agenturám, odměny umělců, dárkové balíčky 
a gratulace občanům při životních jubileiích 80, 85, 90 a více let a při zlatých svatbách, vítání 
občánků, na opravy památek. Částka je navýšena oproti roku 2009 o 600 tis. Kč na akce „Prosecké 
jaro“ a“Prosecký podzim“ v Parku Přátelství.

Pro příspěvkovou organizaci Obvodní kulturní dům je v rozpočtu neinvestiční příspěvek  
ve výši 9.566,1 tis. Kč na dokrytí rozdílu mezi náklady a vlastními výnosy OKD. Náklady této 
organizace jsou na provoz KD GONG,  ostatních kulturních středisek a ředitelství, odměny uměl-
cům, mzdy, zákonné sociální odvody a odpisy. Největší výnosy jsou ze vstupného a kurzovného. 
Příspěvek na provoz je navýšen oproti roku 2009 o zákonný nárůst osobních výdajů zaměstnanců 
od 1.6.2009. 

Rozvoj obce a hospodářství
Kapitola 01 – Rozvoj obce
Kapitola 08 – Hospodářství
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Rozpočet běžných výdajů pro OVÚR je ve výši 4.760,0 tis. Kč. Prostředky budou použity na: 

Urbanistické studie – na zpracování urbanistických studií a návrhů regulačních podkladů  
pro rozvoj vybraných částí území MČ P9, zejména pro vyšší zhodnocení pozemků v majetku MČ 
a pro nasměrování územního rozvoje některých částí katastrálních území pod správou MČ P9, jak 
ve smyslu urbanistickém, tak i architektonickém.

Posudky – zde je těžiště výdajů v nákladech na zpracování statických posudků poruch sta-
vebních konstrukcí, posudků hlukové zátěže obyvatelstva a dalších negativních vlivů ve vnitř-
ním obytném prostředí a geometrických oddělovacích plánů. Nově pak, v souladu s dikcí nové-
ho stavebního zákona, přistupují další výdaje spojené s operativním zpracováním podkladů  pro 
územně plánovací informace (§21), územní souhlas (§96) profesní posouzení pro objektivizaci 
rozhodovacího procesu stavebního úřadu, včetně urbanistického a architektonického posouzení 
předložených sporných návrhů jak pro územní rozhodování, tak pro stavební řízení. Dále je nutno 
počítat s dalšími výdaji na řešení právních rozporů (zejména s externí právní pomocí) jak pro chod 
stavebního úřadu, tak při řešení rozporů postoupených stavebnímu úřadu autorizovanými inspek-
tory (§117)  zák.183/2006 Sb.).

Odstraňování nepovolených staveb a staveb, jejichž doba užívání uplynula – prostředky  
na odstraňování stavebních konstrukcí, v rámci výkonu rozhodnutí – odstranění nepovolených 
staveb ve smyslu § 129 nového stavebního zákona (zák.č.183/2006 Sb.) a ve smyslu metodického 
pokynu VYS MHMP je nutné i nadále ponechat v rozpočtu OVÚR, neboť pokud vlastník stavby 
dobrovolně nesplní povinnost odstranit stavbu, stavební úřad přikročí k výkonu rozhodnutí a zajis-
tí jeho provedení – nařízení odstranění stavby – které je výhradně v kompetenci stavebního úřadu. 
V roce 2010 půjde zejména o odstranění dočasných staveb v oblasti  Vysočan a Hloubětína.

OVÚR vycházel při  návrhu  rozpočtu na rok 2010 v úrovni 4 760 tis. Kč, kde značný podíl 
výdajů tvoří náklady na odstraňování staveb a náklady na zpracování urbanistických studií a návr-
hů regulačních podkladů pro rozvoj vybraných částí území MČ Prahy 9. Spolu se zajištěním exter-
ních právních služeb nezbytných pro chod stavebního úřadu, při absenci vlastního právníka speci-
alizovaného na stavební právo.

Dalším výrazným vstupem do čerpání rozpočtu je příprava rozvojových (investičních) aktivit 
MČ Prahy 9 pro příští rok formou rozvojových a regulačních studií. Jedná se zejména o „Dostavbu 
v území kolem Polikliniky Prosek“ spolu s řešením severního segmentu Parku přátelství a Stříž-
kova. Opět bude věnována značná pozornost  studiím řešení dopravy v klidu, zejména v oblasti 
Proseka a Střížkova. Probíhající rozvoj zástavby si vyžádá  posouzení kapacity a lokalizace před-
školních zařízení na území Městské části Praha 9. Další prioritou se stává řešení dopravních staveb 
křižovatek Poděbradská x Kbelská, Kolbenova x Kbelská.

Nově vzniknou náklady spojené s veřejným projednáváním významných investic na území Pra-
hy 9. H
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Výdaje na rozvoj obce jsou rozpočtovány pro OŠEF ve výši 500,0 tis. Kč, z těchto prostředků 

bude hrazena příprava projektů financovaných z Evropských fondů.

Pro OSM na běžné výdaje je navržena částka 1.300,0 tis. Kč na právnické a poradenské služby, 
zajištění pohřbů osamělých osob, na notářské poplatky při prokazování vlastnictví na katastrálním 
úřadu a na financování oprav a údržby na majetku obce, které nelze zařadit do oblasti doplňkové 
činnosti (např. revize elektrických zařízení pro poutě, jejich oprava atd.) a na nákup kolků. 

Doprava 
Kapitola 03 – Doprava
Odd. 22 – Doprava

Rozpočet běžných výdajů na dopravu ve výši 1.000,0 tis. Kč je určen na výdaje spojené 
se  správou a údržbou  v oblasti námi spravovaných komunikací, instalace dopravního značení  
a vypracování projektových dokumentací. 

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

Na ochranu životního prostředí byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka 
33.337,0 tis. Kč.   

MČ zajišťuje ze svého rozpočtu svoz odpadů z odpadkových košů umístěných na veřejných 
prostranstvích a v parcích. S novou výstavbou se jejich množství a četnost svozu navyšuje. 

Každé jaro registruje OŽPD velký počet stížností na  nečistoty vzniklé v zimním období. Je to 
proto, že mrazivé počasí konzervuje nepořádky a neumožňuje kvalitní úklid. MČ tomu chce čelit 
jednorázovým plošným úklidem.

V prosinci r. 2009 došlo ke schválení nového systému správy a údržby zeleně na území MČ 
Praha 9, údržba byla rozdělena na tzv. běžnou a jmenovitou a návrh rozpočtu zohledňuje náklady 
na oba typy údržby.

Dále byly navýšeny finanční prostředky na pořízení DHM a všeobecný materiál. Z těchto položek 
se financují lavičky, posypový materiál, nové výsadby.  V tomto roce by měly být rekonstruovány 
z hlediska zeleně další vybrané plochy. Zároveň došlo k předaní dalších rekonstruovaných ploch 
zeleně,  které vyžadují a budou vyžadovat zvýšenou údržbu. Pletí a obnova výsadeb,  častější seká-
ní trávy, zalévání stromů a další činnosti. Přibylo také žádostí o rekonstrukci chodníků, 

V kapitole ostatní činnosti k ochraně přírody se zvyšují náklady po posledních výkyvech poča-
sí kdy mnoho stromů bylo porušeno, ale lze některé z nich zachránit ošetřením stromolezeckou 
technikou.

 U dětských hřišť je zajišťována kontrola, a  opravy a finanční požadavky odrážejí současné 
potřeby na zajištění jejich provozu. 

Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitola 05 
Odd. 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Odd. 42 – Politika zaměstnanosti
Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti.

V rozpočtu je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši 20,0 tis. 
Kč, a na ostatní sociální péči - vypracování  posudků dětskými lékaři  15 tis. Kč, supervize posky-
tované  jednotlivým pracovníkům či pracovním skupinám 20 tis. Kč.

Na  úhradu poplatku za dodání objednaných poukázek TICKET SERVICE pro klienty  hmotné 
nouze je rozpočtováno  5,0 tis. Kč. Hodnota vydaných poukázek  je pak hrazena z prostředků 
MPSV. H
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V souvislosti s novelizací zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, zákona č.435/2004 

Sb.,  o zaměstnanosti a zákona  č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě  lze předpokládat další 
výdaj zejména na nákup pracovních prostředků a osobních ochranných pomůcek pro dobrovolníky 
z řad klientů sociálního odboru pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, kteří budou zajišťo-
vat veřejnou službu pro obec (např. pomoc při zlepšování životního prostředí, úklid, pomoc při 
další prezentaci a rozvoji obce). Výkon dobrovolnické služby je bez nároku na odměnu, klienti 
budou motivování zvyšováním dávek pomoci v hmotné nouzi. MPSV poskytne obci dotaci ke 
krytí pojistného. Na zavedení institutu veřejné služby je zahrnuto do rozpočtu 50 tis. Kč.  

Komunitní plánování sociálních služeb je rozpočtováno ve výši 120,0 tis. Kč.

Pro příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb je rozpočtován neinvestiční příspěvek 
ve výši 20.570,0 tis. Kč na dorovnání rozdílu mezi náklady a vlastními příjmy této organizace.  
V rozpočtu je uvažováno s tím, že část nákladů bude pokryta z příspěvku ze SR, který bude SSP 
převáděn z MPSV. Náklady SSP představují úhradu provozu domova seniorů, domu s pečovatel-
skou službou, pečovatelské služby, klubů důchodců, rómského klubu a stacionáře, mzdové nákla-
dy a zákonné soc.odvody a odpisy dlouhodobého majetku. Převážnou část vlastních výnosů tvoří 
příjmy za stravné, ubytování, služby, praní prádla a pronájmu nebytových prostor. 

Odd. 35 – Zdravotnictví (kromě odd. § 3541 – Prevence před drogami)

Návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 120,0 tis. Kč je určen na pořádání zdravotních pro-
gramů. Do programu „Dětský úsměv“ je zapojena většina MŠ Městské části Praha 9, akce  „Den 
zdraví“ byla velmi dobře přijata občany a ukázala se jako potřebná při aktivní péči o zdraví.

Pro Polikliniku Prosek a.s. je navržen neinvestiční příspěvek ve výši 1.896,0 tis. Kč na zajiš-
tění provozu Lékařské služby první pomoci pro občany Městské části Praha 9 a Městských částí 
Kbely a Letňany. 

Odd. § 3541 – Prevence před drogami
Odd. § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnickým menšinám

V rozpočtu běžných výdajů byla vyčleněna částka 315,0 tis. Kč, z které se budou hradit všechny 
úrovně protidrogové prevence.

Na provoz klubu Harfica byly v  rozpočtu přiděleny prostředky ve výši 125,0 tis. Kč.

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

V  rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení a bezpečnost je částka 150,0 tis. Kč. Prostředky 
ve výši 50,0 tis. Kč jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou 
událostí, na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 9 je vyčleněna částka 150,0 tis. 
Kč. Z této částky činí 50,0 tis. Kč finanční dar z roku 2009 od fi. Flohmarkt s.r.o. na zajišťování 
bezpečnosti na území městské části Praha 9.

Vnitřní správa
Kapitola 09 
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Z finančních prostředků uvedených v rozpočtu pro OVS  na provoz úřadu včetně ZF ve výši 
33.177,0 tis. Kč budou zajišťovány běžné výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická 
energie, plyn, ostraha objektu, úklid,  servisní služby klimatizačního systému a výtahů, pojištění, 
služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou 
zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhrady  
za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na auto-
provoz apod. H
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V rozpočtu pro Personální servis jsou zahrnuty prostředky v celkové výši 96.057,7 tis. Kč, a to 

na osobní výdaje, tj. platy zaměstnanců, odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvo-
dů, náhrady za pracovní neschopnost. Z těchto prostředků budou dále hrazeny výdaje na školení 
pracovníků, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Finanční prostředky na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, 
stálé smluvní platby,  provoz IS atd.) jsou v rozpočtu Servisu informatiky ve výši 6.950,0 tis. Kč.

Ostatní veřejné služby, a to Internetové centrum Prosek – na provoz veřejně přístupného inter-
netového centra pro veřejnost s pořádáním kursů pro žáky škol, seniory a slabozraké občany je 
v rozpočtu uvolněno 750,0 tis. Kč a na neinvestiční výdaje pro Regionální komunikační servis 
2000,0 tis. Kč. Tyto prostředky jsou v rozpočtu OŠEF.

Finanční operace a ostatní činnosti
Kapitola 10 – Pokladní správa
Odd. 63 – Finanční operace
Odd. 64 – Ostatní činnosti

V návrhu rozpočtu je zapojena rezerva rozpočtu Městské části Praha 9 ve výši 15.700,0 tis. Kč, 
z této částky je uvažováno poskytnout granty ve výši 1.500,0 tis. Kč. Na  výdaje na úroky a ostatní 
finanční výdaje je uvažováno s 40,0 tis. Kč.

Kapitálové výdaje
Do rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje (položky 6xxx) ve výši 250.178,0 tis. Kč. Z 

původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části  v 
roce 2010.

Školství, mládež a samospráva
Kapitola 04 
Odd. 31 a 32 – Vzdělávání

ZŠ Na Balabence 800 – zavedení TUV na WC
Rozpočet 90,0 tis. Kč
Vedení školy požaduje investiční příspěvek na dovybavení toalet ve staré budově ohřívači na 

TUV v souladu s hygienickým předpisem. I. etapa akce proběhla v minulém roce

ZŠ na Balabence 800 - rek. přízemí přístavby
Rozpočet 650,0 tis. Kč
Jedná se o rekonstrukci interiéru přízemí přístavby v ZŠ Na Balabence pro potřeby zájmových 

činností.

ZŠ Na Balabence 800 - oplocení sport. areálu a výměna uměl. povrchu
Rozpočet 1.500,0 tis. Kč
V 1. pololetí tr. bude provedeno oddělení plochy sportovního areálu od provozních prostor 

výstavbou oplocení, současně bude zastaralý a bezpečnému provozu nevyhovující umělý povrch 
plochy na míčové hry nahrazen povrchem novým.

ZŠ Litvínovská 500 - elektropřípojka sport. areál
Rozpočet 250,0 tis. Kč
Z technickobezpečnostních důvodů bude v tomto roce provedeno položení nové elektropřípojky 

pro napájení sportovního areálu přilehlého k ZŠ Litvínovská 500. 

ZŠ Litvínovská 600- elektroinstalace
Rozpočet 750,0 tis. Kč
V tomto roce bude zahájena rekonstrukce elektroinstalace v budovách základních škol, zejména 

v sídlištní oblasti. V rámci I. etapy akce budou vyměněny rozvody silno a  slaboproudu, budou 
osazeny nové zásuvky a vypínače a upraveny rozvaděče v části budovy ZŠ Litvínovská 600

ZŠ Litvínovská 600 - klimatizační jednotka-server
Rozpočet 40,0 tis. Kč
Vedení základní školy požaduje montáž klimatizační jednotky do centrální místnosti IT. H
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ZŠ Litvínovská 600 - plynový kotel do ŠK
Rozpočet 400,0 tis. Kč
Vedení školy nakoupí vybavení do školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 600 - vybavení ŠK (pánev, krouhač)
Rozpočet 265,0 tis. Kč
Vedení školy nakoupí vybavení do školní kuchyně.

ZŠ Litvínovská 600 - vybudování učebny fyziky
Rozpočet 680,0 tis. Kč
Po umístění kmenové třídy do nových prostor v budově ZŠ je třeba jako vyvolanou investici 

zbudovat novou učebnu fyziky.

Zateplení ZŠ žádost SFŽP
Rozpočet 750,0 tis. Kč
Částka na projektovou přípravu podmiňující předložení žádosti o dotaci na realizaci energetic-

kých opatření v ZŠ.

MŠ Šluknovská 328 - uzavření chodby
Rozpočet 800,0 tis. Kč
V areálu mateřské školy bude provedeno stavební oddělení spojovací chodby od venkovního 

prostoru, ve stěnách mezipavilonové spojovací chodby budou osazeny dveře k zamezení vnikání 
dešťových srážek a povětrnosti.

MŠ U Vysočan. pivovaru- výstavba pavilonů  
Rozpočet 2.500,0 tis. Kč
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby pro výběr zhotovitele a zahájeno 

výběrové řízení. 

MŠ Novoborská 611-nástavba pavilonu
Rozpočet 3.700,0 tis. Kč
Dokončení investiční akce zahájené v roce 2009. Stavba pokračuje i v zimních měsících, dokon-

čena bude v 1. pololetí tr.

MŠ Veltruská 560 - markýzy nad vchody
Rozpočet 69,0 tis. Kč
Osazení ochranných stříšek omezujících vnikání vody a sněhu do prostor spojovacího mezipa-

vilonového krčku v areálu MŠ. 

MŠ rekonstrukce osvětlení - dokončení
Rozpočet 1.900,0 tis. Kč
Dokončení uvedené akce zahájené v roce 2008. Obdobně jako v objektech základních škol při-

spěje akce k úspornějšímu hospodaření s energiemi a zároveň splnění požadavku orgánu hygieny 
na kvalitnější osvětlení učeben.

Zateplení MŠ Litvínovská 490 - dotace SFŽP
Rozpočet 5.150,0 tis. Kč
Jedná se o částku určenou na realizaci této investiční akce.

Zateplení MŠ Veltruská - dotace SFŽP
Rozpočet 4.940,0 tis. Kč
Jedná se o částku určenou na realizaci této investiční akce

Kultura, sport, volný čas dětí a mládeže
Kapitola 06 
Odd. 33 – Kultura, církve a  sdělovací prostředky
Odd. § 341x – Tělovýchova
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Turistický vlastivědný okruh - II. Etapa
Rozpočet 400,0 tis. Kč H
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Pokračování výstavby značeného turistického okruhu na území MČ Praha 9, ve druhé etapě 

směrem jihovýchodním od radnice. Plánováno je 22 nových zastavení s cílem v centru starých 
Hrdlořez.

Rekonstrukce sportovního hřiště 
Rozpočet 2.000,0 tis. Kč
V tomto roce bude realizována rekonstrukce dalšího vnitroblokového hřiště na sídlišti Prosek na 

míčové hry. Stávající nebezpečný asfaltový povrch bude vyměněn za povrch umělý, plocha bude 
oplocena a bude zde osazen herní mobiliář.

KD Gong - stavební úpravy
Rozpočet 160,0 tis. Kč
Po proběhlé rekonstrukci prostor divadelního sálu a osazení mobilního hlediště je vhodné pro-

vést některé stavební úpravy v prostorách kulturního domu, jako např. úpravu VZT, úpravu vstup-
ních otvorů do sálu apod. 

Rozvoj obce a hospodářství
Kapitola 01 – Rozvoj obce
Kapitola 08 – Hospodářství
Odd. 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Výkupy nemovitostí
Rozpočet 6,000,0 tis. Kč
Částka potřebná na realizaci výkupů nemovitostí na území MČ Praha 9. (Kundratka, Klíčov 

apod.)

Investiční transfer Garáže Lovosická s.r.o.
Rozpočet 8.600,0 tis. Kč
Jde o poskytnutí financí na nákup pozemku od M.Č. Praha 9 pod objektem garáží.

Nákup obchodního podílu Hortus
Rozpočet 5.258,0 tis. Kč
Jedná se o realizaci usnesení ZMČ z listopadu 2009.

Parter Starý Prosek
Rozpočet 34.000,0 tis. Kč
V 1. pololetí tohoto roku bude zahájena realizace této akce, při níž dojde zejména k rekonstrukci 

povrchů komunikací mezi Proseckou návsí a ulicí U Proseckého kostela, dále k umístění městské-
ho mobiliáře, revitalizaci přilehlé zeleně apod. Akce bude spolufinancována ze zdrojů fondu EU, 
rozpočtu hl.m.Prahy a MČ Praha 9.

Rekonstrukce VS Na vyhlídce 386/3
Rozpočet 2.100,0 tis. Kč
Výměníková stanice v uvedeném bytovém domě je na pokraji své fyzické životnosti a je nutné 

provést její celkovou rekonstrukci.

Výkup pozemku DP
Rozpočet 13.100,0 tis. Kč
V tomto roce bude realizováno usnesení ZMČ z roku 2007 o provedení výkupu pozemku v sou-

sedství sportovního hřiště Praga v oblasti Vysočan. 

Rezerva  investičních akcí 
Rozpočet 10.000,0 tis. Kč
Částka na projektovou přípravu akcí, které jsou rozpracovány (např. stavební úpravy ulice Jab-

lonecká, 2.MŠ Pod Krocínkou, ZŠ U Elektry, Pavilony Jablonecká, Krejcárek, MC Prosek) a jejich 
další postup záleží na obstarání potřebných povolení. Dále se jedná o přípravu akcí na jejichž rea-
lizaci mohou být požadovány finanční prostředky v rámci úprav rozpočtu v průběhu roku, zvláště 
z dotací z Hl.m. Prahy.

Kytlická 575 - rekonstrukce sociálního zázemí
Rozpočet 600,0 tis. Kč H
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Po předešlé rekonstrukci ležatých rozvodů SV, která proběhla v minulém roce, bude provedena 

rekonstrukce svislých rozvodů studené vody vč. rekonstrukce vybavení sociálního zařízení objek-
tu.

Regenerace objektu Jablonecká 322
Rozpočet 15.000,0 tis. Kč
Stavební práce na regeneraci objektu probíhají od podzimních měsíců min. roku, stavba bude 

dokončena a předána v průběhu 1. pololetí r. 2010. Vzniknou zde moderní administrativní prosto-
ry, ve kterých najde své sídlo společnost Devátá energetická a společnost TOMMI holding – pro-
vozovna Prosek. Služby pro veřejnost v přízemí objektu budou  zachovány ve zmodernizovaných 
prostorách.

Půdní vestavby Drahobejlova 41+43
Rozpočet 16.000,0 tis. Kč
V 1. čtvrtletí tr. budou stavebně dokončeny uvedené půdní vestavby. Práce probíhají dle har-

monogramu i v zimních měsících. Vzniknou zde nové bytové jednotky, které budou po dokončení 
nabídnuty k odkoupení.

Rekonstrukce U Svobodárny 16
Rozpočet 13.000,0 tis. Kč
V tomto roce proběhne rekonstrukce interiérových prostor objektu ubytovny na výše uvedené 

adrese. Budova dostane moderní interiér, který bude v souladu se všemi současnými zákonnými 
požadavky na výstavbu.

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 967 - 968
Rozpočet 2.000,0 tis. Kč

Rekonstrukce výtahu Sokolovská 973 - 974
Rozpočet 1.900,0 tis. Kč

Rekonstrukce výtahu v objektech Vysočanská 561 - 574
Na každý z 12 ti objektů je stanoven rozpočet 1.310,0 tis. Kč
Loňském roce  Městská část Praha 9 zahájila rekonstrukci výtahů, v souladu s požadavky stát-

ních i evropských norem. Nyní bude akce pokračovat u objektů Vysočanská 561-574 a Sokolovská 
967-974. Rekonstrukce bude probíhat po většinu měsíců tohoto roku tak, aby byl zajištěn vždy 
provoz jednoho výtahu pro dva bytové vchody, které jsou navzájem přístupné spojovacími chod-
bami. 

Pod strojírnami 6,8 - osazení měřičů tepla
Rozpočet 271,0 tis. Kč
Jedná se o osazení měřičů tepla u objektů určených k prodeji nájemníkům.

Jablonecká 356 - rekonstrukce bytového jádra
Rozpočet 150,0 tis. Kč
V daném případě je bytové jádro zdravotně závadné a je nutné ho rekonstruovat dle příslušných 

norem.

Jablonecká 357 - rekonstrukce bytu
Rozpočet 450,0 tis. Kč
V uvedeném bytě došlo k požáru a nyní je nutné opravit byt do uživatelného stavu.

Jablonecká 355 - 365 - zastřešení vstupů
Rozpočet 350,0 tis. Kč
Loni byly vyměněny vstupní portály  v tomto objektu a nyní je doplníme ještě o zastřešení vstu-

pů, aby obyvatelé domu byli chráněni před povětrnostními vlivy.

U Svobodárny 18 - zastřešení balkonu
Rozpočet 60,0 tis. Kč

U Svobodárny 18 - zateplení dvorní části fasády
Rozpočet 4.300,0 tis. Kč
Akce byla započata loni a nyní ji dokončíme ve dvorním traktu a pro splnění podmínek získání 

dotace je nutné zamezit úniku tepla přes balkón. H
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Doprava 
Kapitola 03 – Doprava
Odd. § 221x  – Pozemní komunikace

Rekonstrukce ulice Nad Šestikopy 
Rozpočet 4.390,0 tis. Kč
V 1. pololetí tr. proběhne realizace uvedené akce, při níž dojde k vybudovaní komunikace v 

oblasti Starého Proseku, která poté naváže na stavbu Parter Starý Prosek.

Chodníky  Praha 9
Rozpočet 3.000,0 tis. Kč
Na základě Studie umístění a technického stavu chodníků na sídlišti Prosek vypracované v roce 

2005 a na základě požadavků obyvatel MČ Praha 9 je možno pokračovat v postupné rekonstrukci 
popř. výstavbě chodníků, zejména v oblasti Proseku a Střížkova. Současný stav po více jak třiceti-
letém provozu mnohde nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost provozu .

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

Rekonstrukce zeleně Čihákova
Rozpočet 510,0 tis. Kč
OŽPD ÚMČ Praha 9 zajistí provedení obnovy živých plotů, zdravotní řez a průklest stromů v 

oblasti přilehlé k ulici Čihákova.

Městský mobiliář Praha 9
Rozpočet 1.225,0 tis. Kč
V tomto roce budou na území MČ Praha 9, zejména v městských parcích, umístěny infotabule, 

orientační sloupky a další prvky městského mobiliáře.

Park Podviní – rekonstr.prvku Ještěr, dřeviny, cesty
Rozpočet 1.500,0 tis. Kč
Po přibližně dvanácti letech provozu Parku Podviní je třeba provést komplexnější úpravu někte-

rých jeho částí, jako např. konstrukcí v areálu „hradiště“, rekonstrukci mlatových cest či výsadbu 
nových dřevin v zeleni.

Revitalizace parku Václavka - dokončení
Rozpočet 180,0 tis. Kč
Po úspěšném zprovoznění zrekonstruovaného Parku Václavka je vhodné provést osazení doplň-

kových konstrukcí jako např. oplocení vybudovaného dětského hřiště či osazení  infotabulí podle 
návrhu autora projektu parku.

Park  Vysočanská
Rozpočet 5.000,0 tis. Kč
V tomto roce bude zahájena výstavba parku na pozemku mezi ulicí Vysočanská a plochou Pro-

seckého hřbitova. V rámci akce zde budou provedeny terénní úpravy, výstavba parkových cest, 
výsadba stromů a další zeleně a umístění parkového mobiliáře.

Úprava prostranství stanice bus Královka
Rozpočet 1.500,0 tis. Kč
Nevzhledné  a místnímu provozu nevyhovující prostory autobusové zastávky „Královka“ budou  

revitalizovány zahájením stavebních úprav tohoto prostranství. 

Dětská hřiště - rekonstrukce, doplnění
Rozpočet 2.500,0 tis. Kč
Tak jako každoročně i v tomto roce bude pokračovat obnova a výstavba dětských hřišť na úze-

mí městské části. V plánu je tentokráte výstavba hřiště Klíčov, rekonstrukce hřiště Cihlářská a 
rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku Bílinská – Veltruská. Několik stávajících dětských hřišť bude 
oploceno proti vbíhání psů. H
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Zelená stezka zdraví 
Rozpočet 2.500,0 tis. Kč
V roce 2010 bude pokračovat projektová a inženýrská příprava uvedené akce, po případném 

získání příslušných potřebných souhlasných vyjádření bude ve druhém pololetí tr. zahájena reali-
zace stavby.

Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitola 05 
Odd. 35 – Zdravotnictví
Odd. 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Odd. 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanos-

ti

Poliklinika Prosek 
Rozpočet 19.600,0 tis. Kč
V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace stavby pro výběr zhotovitele a zaháje-

no výběrové řízení. Dále budou zahájeny práce související s rekonstrukcí objektu pro výjezdové 
stanoviště záchranné služby. Současně by měla být realizována úprava prostor pro informační 
kancelář MČ Praha 9.

DPS Novovysočanská - oplocení a zahrada
Rozpočet 1.200,0 tis. Kč
Dům s pečovatelskou službou Novovysočanská je již plně funkční. Atrium, které slouží jeho 

obyvatelům k pobytu a rekreaci v letních měsících, však kapacitně nedostačuje. V minulém roce 
proto byla zahájena realizace stavby, v rámci které dochází k revitalizaci přilehlé zahrady. Neo-
plocená část areálu DPS bude zaplocena, čímž bude zabráněno vstupu cizím osobám. I zde bude 
provedena parková úprava sloužící obyvatelům jak Domu s pečovatelskou službou, tak přilehlého 
Domova seniorů.

DS Novovysočanská  
Rozpočet 1.290,0 tis. Kč
Na základě požadavků vedení SSS budou v objektu Domova seniorů realizovány investice, jako 

např. stavební úpravy koupelen (200 tis. Kč), instalace samozavíračů dveří (100 tis. Kč), nákup 
konvektomatu do kuchyně(440 tis. Kč), zvedák k vaně (150 tis. Kč), malotraktor (70 tis. Kč) a 
nákup dodávkového automobilu (330 tis. Kč).

Stacionář Českolipská 
Rozpočet 650,0 tis. Kč
Vedení SSS požaduje finanční prostředky na rekonstrukci střechy a rekonstrukci prádelny ve 

výše uvedeném objektu.

DSS Hejnická 
Rozpočet 20.000,0 tis. Kč
Probíhá loni započatá  rekonstrukce objektu sociálních služeb Hejnická. V současné době v 

objektu probíhají vyklízecí práce a demontáže technologií a bourání lehkých stavebních konstruk-
cí a následně budou zahájeny rekonstrukční práce.

Harachovská ČČK - rekonstrukce pavilonu
Rozpočet 2.500,0 tis. Kč
V tomto roce budou pokračovat rekonstrukční práce na sociálním objektu Harrachovská. Bude 

dokončeno osazení plastových oken, provedeny vnitřní stavební úpravy v části pavilonu. 

Krizové řízení
Kapitola 07 – Bezpečnost
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Kamery
Rozpočet 3.500,0 tis. Kč H
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Městská část Praha 9 si v loňské roce nechala zpracovat studii proveditelnosti bezpečnostního 

projektu „Za Prahu 9 bezpečnější“. Tato studie přinesla hrubé obrysy možné realizace vlastního 
kamerového systému. Nyní přichází další postupný krok, kterým je uvolnění financí pro 1.etapu 
kamerového a dohlížecího systému  pro územní část Městské části Praha 9 - část obvodu Policie 
České republiky Místní oddělení Vysočany

Vnitřní správa
Kapitola 09 
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

Rozšíření RKS
Rozpočet 1.400,0 tis. Kč
V roce 2006 byl uveden do provozu regionální komunikační servis  na Praze 9 financovaný z 

peněz EU, do kterého se zaregistrovalo 14 709 koncových uživatelů. Pro lepší pokrytí území Prahy 
9 je navrženo posílení sítě vč. přivedení bezplatného internetu do interiérů veřejných budov. (např. 
ÚMČ, Poliklinika Prosek apod.

Investice ICT
Rozpočet 1.300,0 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na pravidelnou obměnu HW a SW na ÚMČ Praha 9.

Nákup 2 automobilů 
Rozpočet 580,0 tis. Kč
Městská část Praha 9 realizuje nákup dvou služebních automobilů pro potřeby úřadu. Některý 

ze stávajících služebních automobilů bude odprodán protiúčetem.

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2010
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Rozpočet účelových prostředků na provoz škol v roce 2010
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Plán oprav mateřských škol v roce 2010
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Rozpočtový výhled do roku 2012

Rozpočtový výhled městské části Praha 9 do roku 2012 vychází z rozpočtu na rok 2010  
a ze skutečnosti roku 2009 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2008. Souhrnné údaje o příjmech 
a výdajích, obsahují zejména dlouhodobě realizované záměry, dlouhodobé závazky a pohledávky H
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a jejich dopady na hospodaření městské části. Městská část nemá žádné závazky vyplývající z 
půjček, úvěrů nebo jiných dluhů.

U neinvestičních dotací z dotačních vztahů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy lze 
předpokládat meziroční nárůst o cca 4 %, navýšená daň z příjmů právnických osob ze zdaňované 
činnosti městské části Praha 9 za rok 2009 se předpokládá z dopadu příjmů za prodej bytových 
jednotek a bude prostřednictvím HMP příjmem roku 2011.

Převody z hospodářské činnosti jsou v předpokladu na následující roky sníženy meziročně o 1 
% a vycházejí z  rozpočtu roku 2010 z převodů na běžné výdaje.

Výše daňových příjmů se odvíjí od rozpočtu na rok 2010 s předpokládaným meziročním nárůs-
tem o 1 %. Výhled nedaňových  příjmů vychází ze skutečnosti roku 2009 s předpokladem  mezi-
ročního nárůstu o 1 %.

Předpoklad běžných výdajů na roky 2011 a 2012 je stanoven s ohledem na očekávané úspory, 
kapitálové výdaje budou zapojovány dle priorit a možností městské části, příp. získaných dotací.

Rozpočet hospodářslé činnosti na rok 2010
Plán velkých oprav na rok 2010
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Plán toku finančních prostředků hospodářské 
činnosti v roce 2010

Komentář k základní tabulce VHČ – finanční prostředky na 
rok 2010. 

Příjmy: 
Prosek + Libeň  -  nájem za byty a nebyty 
snížené příjmy dluhy, služby – tj. za neplatiče nájmů a služeb 
SVJ – příjmy za nájemné byty a nebytové prostory, které zůstaly po prodeji v domech SVJ  H
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Kotelny - příjmy za pronájem kotelen a výměníkových stanic 
Školy – nájmy za pronajaté školy 
ZŠ –plátci DPH – nájmy 
Nebytové domy – nájmy za ostatní nebytové objekty
Ubytovny - příjem za pronájmy ubytovny U svobodárny 12 a 16, Krejcárek
Pozemky–  nebyty - jsou  příjmy z pronájmů pozemků
                   ostatní prodeje  - jsou příjmy z prodeje pozemků , z toho 8.600 tis. Kč od Garáže  

 Lovosická s.r.o.                 
Antény+reklamní zařízení – jsou příjmy z pronájmů
Poliklinika Prosek –  nebyty - příjem z nájmu polikliniky 
Převod 09 na DPPO – ušetřené finanční prostředky z roku 2009 na odvod daně z příjmu práv- 

     nických osob za rok 2009
Rekreace – příjem za nezaměstnance  MČ Praha 9 v rekreačních Sepekov, Jestřabí                              
Příjem z prodaných volných bytů

Výdaje: označení sloupců                    
Odměna správci - za správu firmou  TOMMI /provozovny Prosek a Libeň/
Pojištění domů –  adekvátní část připadající na majetek ve správě OSM
Oprava a údržba -  je drobná údržba domů
Ostatní náklady – 511 – jsou za střední opravy (např. výměna oken), střední opravy po 
                                       revizích a úklidy /např.chodníků, okolí kontejnerů, půd atd/ 
ostatní - například právní úkony, odměny za hotovostní výběry a mimosoudní vymožení dluhů,  

    deratizace, posudky, revize, spotřeba energií, odpočty vodoměrů, vyklízení bytů, energetický 
    audit atd.

Odpisy – odpisy z budov a technologických zařízení, které jsou odváděny do rozpočtu HČ
Velké opravy – jsou opravy většího rozsahu budov, elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů
                         které přesahují částku cca100tis. Kč
Daň z převodů – jsou daně z převodů nemovitostí a z ostatních prodejů                       
Záloha na DPPO – je záloha finančního objemu na odvod daně z očekávaného hospodářského 

    výsledku za rok 2010
Převod do HČ na investice MČ a Odvod do HČ - na krytí investičních akcí a potřeb hrazených 

    v HČ
DPPO   -  předpokládaná záloha  na krytí daně z příjmů právnických osob za rok 2009
SVJ – náklady na domy kde má MČ Praha 9 určitý podíl na bytech a nebytových prostorách
Prodej bytů – náklady související s prodejem tj. ostatní náklady /právní atd./ a provize firmě  

   TOMMI za uskutečněné prodeje.
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Komplexní rozbor hospodaření

(vybrané části)

I. Plnění rozpočtu za rok 2010
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2010

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2010 byly příjmy stanoveny ve výši 495.300,50 tis. Kč, rozpo-
čet příjmů byl upraven na 642.318,70 tis. Kč, skutečnost za rok 2010 dosáhla výše 639.750,39 tis. 
Kč, tj. 99,60 %  rozpočtu.

Výdaje pro rok 2010 byly schváleny v rozpočtu ve výši 536.819,20 tis. Kč, z toho běžné výda-
je 286.641,20 tis. Kč a kapitálové výdaje 250.178,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 
701.821,30 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 356.500,90 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 
345.320,40 tis. Kč. Plnění výdajů za rok 2010 je ve výši 673.822,84 tis. Kč, tj. 96,01 % rozpočtu,  
z toho běžné výdaje činí 341.941,39 tis. Kč, tj. 95,92 %  rozpočtu,  kapitálové výdaje byly čerpány 
ve výši 331.881,45 tis. Kč, tj. 96,11 %  rozpočtu.

Výrazné navýšení objemu rozpočtu příjmů i výdajů vzniklo v důsledku přijatých dotací na 
výplaty v oblasti sociálních dávek a na financování vybraných investičních akcí.

Do schváleného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z příjmů minulých let ve výši 
41.518,70 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji, objem financování byl zvýšen o ponecha-
né nedočerpané dotace z roku 2009 a o prostředky pro finanční vypořádání se státním rozpočtem 
a rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2009 na 59.502,60 tis. Kč. V hospodaření za rok 2010 převyšují 
realizované výdaje oproti skutečným příjmům částkou 34.072,45 tis. Kč. 

Rozpočtové příjmy
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Vlastní příjmy
Daňové příjmy

Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Rozpočet ve výši 23.400,00 tis. Kč byl za rok 2010 splněn na 112,78  %, tj. 26.390,58 tis. Kč.

Z přijatých plateb poplatku ze psů je odváděn 25 % podíl MHMP a z přijatých plateb poplatku 
za lázeňský a rekreační pobyt 50 % podíl. Odvody za měsíc prosinec jsou předmětem finančního 
vypořádání za rok 2010.

Místní poplatek ze vstupného - pořadatelé kulturních a sportovních akcí uhradili místní poplatek 
ze vstupného vybraného na akcích konaných na území MČ Praha 9 během roku 2010

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Rozpočet 2.250,00 tis. Kč byl za rok 2010 splněn na 131,62 %, tj. 2.961,38 tis. Kč. Jedná se o 

příjem z části výtěžku od provozovatelů výherních hracích přístrojů, který inkasovali v roce 2009. 
Prostředky jsou zahrnuty do rozpočtu s použitím na veřejně prospěšné účely.

Správní poplatky 
Rozpočet  9.807,00 tis. Kč. Za rok 2010 bylo dosaženo plnění ve výši 10.014,65 tis. Kč tj. plnění 

102,12 %.

Odbor ekonomický - z poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů je odváděn 
50 % podíl do státního rozpočtu, počátkem roku byly provedeny odvody z plateb, které byly inka-
sovány závěrem roku 2009. Za sledované období byly přijaty platby ve výši 5.993,05 tis. Kč, do 
SR bylo odvedeno 3.712,00 tis. Kč, počátkem roku 2011 budou realizovány odvody z plateb, které 
byly inkasovány závěrem roku 2010. H
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Daně z majetku
Rozpočet ve výši 40.600,00 tis. Kč, plnění za rok 2010 84,40 %, tj. 34.267,41 tis. Kč. Plnění 

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

Nedaňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z poskytování služeb, rozpočet ve výši 260,50 tis. Kč - košový program plnění  100 %,  

Nahodilé příjmy a omylové platby činí 1,48 tis. Kč.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Rozpočet ve výši 2.000,00 tis. Kč, skutečnost 1.570,43 tis. Kč, tj. 77,04 %, plnění odpovídá 

příjmům z úroků, které byly ovlivněny výší finančních prostředků na účtech.

Přijaté sankční platby
Rozpočet 685,00 tis. Kč, skutečnost 569,55 tis. Kč, tj. 83,15 %. Plnění tohoto ukazatele je obra-

zem toho, jak občané a právní subjekty dodržují zákonné normy.
           v tis. Kč

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
Finanční vypořádání Městské části Praha 9 se SR a rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2009  činí  

4.427,59 tis. Kč. Na položce jsou zaúčtovány vrácené sociální dávky z roku 2009 ve výši 4,26 tis. 
Kč, odvedené na účet MHMP.

V rámci finančního vypořádání za rok 2009 odvedly organizace  z příspěvků na provoz 554,74 
tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet 553,40 tis. Kč, skutečnost 888,92 tis. Kč, tj. 160,63 %. Největší položku tvoří vyúč-

tování za energie za 4.Q 2009 od nájemců. Dalšími příjmy jsou úhrady od rodičů za pobyt dětí 
na letním táboře, příjmy od účastníků veřejných zakázek a přijatá pojistná plnění za poničený 
informační kiosek, za poškození maleb zatečením v MŠ Novoborská, za vodovodní škodu  v MŠ 
Šluknovská, za poškození oken vandalem v MŠ Veltruská a v MŠ Litvínovská, za odcizení okapů 
v MŠ Kovářská a za vytopení horkou vodou v MŠ Litvínovská, a dále dary od sponzorů 

Splátky půjček od podnikatelských subjektů
Společnost  Garáže Lovosická s.r.o.vrátila půjčku z roku 2009 ve výši 14.669,85 tis. Kč.

Splátky půjček od obyvatelstva
Rozpočet 150,00 tis. Kč, skutečnost ve výši 140,00 tis. Kč představuje splátky sociálních výpo-

mocí, které byly poskytnuty zaměstnancům ÚMČ Praha 9 ze zaměstnaneckého fondu.

Ostatní kapitálové příjmy
Sponzorské dary ve výši 150,00 tis. Kč na pořízení uměleckých děl.

Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně
Dotační vztah se SR na výkon státní správy činí 36.858,00 tis. Kč. Rozpočet byl posílen  

o 49.705,00 tis. Kč na výplaty příspěvku na péči podle zákona č. 108/2009 Sb. a o 10.000,00 tis. 
Kč na výplaty dávek sociální péče a dávek v hmotné nouzi. Dále městská část Praha 9 obdržela 
účelové dotace ve výši 4.057,30 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 565,80 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2009 Sb., 1.106,50 tis. Kč na zajištění voleb do Parlamentu ČR,  H
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50,0 tis. Kč na mobilní jednotky pro seniory, 100,0 tis. Kč na pořádání letního tábora, 1.250,90 
tis. Kč na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a 45,92 tis. Kč na přípravu na sčítání lidu, domů a 
bytů, které proběhne v roce 2011. 

Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
V rámci souhrnné dotačního vztahu s rozpočtem HMP byla schválena do rozpočtu MČ Praha 

9 dotace ve výši 125.362,00 tis. Kč. Navýšení z rozpočtu hl.m. Prahy na účelové dotace předsta-
vuje 25,00 tis. Kč pro ZŠ Litvínovská 500 na projekt „Quo vadis, aneb Cesta do třetího tisíciletí“, 
246,10 tis. Kč pro ZŠ Novoborská pro asistenty pedagoga, 689,80 tis. Kč pro Středisko sociální 
péče na poskytování pečovatelské služby, 34,40 tis. Kč  na údržbu plastik, 190,0 tis. Kč na zkouš-
ky odborné způsobilosti, 50,00 tis. Kč na protidrogovou prevenci a 15,00 tis. Kč na finanční dary 
pro invalidní občany, kteří nemají nárok na výplatu důchodu. Pro poskytovatele sociálních služeb 
získala MČ Praha 9 z rozpočtu HMP částku 810,50 tis. Kč. 

Vrácený podíl MČ Praha 9 na DPPO za rok 2009 činí 35.952,87 tis. Kč.
Od jiných městských částí jsme obdrželi příspěvky na pořádání akce předškoláček a od MČ 

Praha 18 na zajišťování LSPP. 
Na akci revitalizace Parter Starý Prosek jsme obdrželi z rozpočtu hl.m.Prahy dotaci ve výši 

648,34 tis. Kč
Z jiných obcí přišly úhrady provozních nákladů za jejich žáky, kteří navštěvují naše základní 

školy v celkové výši 103,54 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Rozpočet 205.826,90 tis. Kč, převody byly v roce 2010 realizovány ve výši 205.820,34 tis. Kč, 

z toho na běžné výdaje 64.644,90 tis. Kč, na kapitálové výdaje 140.621,00 tis. Kč, z reklam na 
kulturní akce 181,00 tis. Kč a z tržeb v rekreačních zařízení od rekreantů 373,44 tis. Kč. 

Převody z ostatních vlastních fondů 
Z depozitního účtu k osobním výdajům minulého roku byly převedeny nedočerpané prostředky 

ve výši 1.018,05 tis. Kč. H
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Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Z rozpočtu hl.m. Prahy jsme obdrželi dotace na tyto investiční akce:

Rozpočtové výdaje

Běžné výdaje
Rozpočet 356.500,90 tis. Kč, skutečnost činila 341.941,39 tis. Kč, tj. 95,92 % rozpočtu. Nižší 

plnění o 4,08 %, tj. 14.559,51 tis. Kč k upravenému rozpočtu představuje úsporu díky vyrovnané-
mu nebo nižšímu čerpání ve všech kapitolách.

Přehled dle odvětví rozpočtu
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Vzdělávání
Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva
Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů v kapitole školství ve výši 
10.030,50 tis Kč, vyčerpáno bylo 94,54 % rozpočtovaných  výdajů, tj. 9.483,33 tis. Kč. 

Během roku byly hrazeny především pravidelné platby za odvod srážkové vody z budov mateř-
ských škol, za připojení základních škol k síti internet, za zpracování účetnictví mateřských škol, 
za správu budov mateřských škol, za správu tepelných zařízení v mateřských školách, za pravidel-
ný servis výtahů v jídelnách mateřských škol, za výuku angličtiny rodilým mluvčím v základních 
školách, za paušální zajištění havarijní služby na základních školách 

Dále byly finanční prostředky čerpány na pravidelné revize vzduchotechniky, zabezpečovacího 
a protipožárního systému v MŠ Kovářská, elektroinstalací a pevně připojených elektrospotřebičů 
v mateřských školách; úhrady za zajištění cisterny s vodou a zkoušky vodoměru v souvislosti s 
havárií vody v MŠ Pod Krocínkou; úhradu scio testů pro žáky 8. a 9. tříd v ZŠ Litvínovská 500; 
opravy a údržbu v mateřských školách podle schváleného plánu oprav (čištění střech mateřských 
škol od ledu a sněhu; oprava plotu, vydláždění a odstranění betonových plátů v zahradě MŠ Kovář- H
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ská; oprava žaluzií, lina a dveří vč. nátěru zárubní v MŠ Litvínovská; oprava topného systému, 
dešťového svodu, dveří a schodů vč. nájezdu v MŠ Novoborská; oprava vstupu do hospodářského 
pavilonu, výměna oken a havarijní oprava vodovodního potrubí v MŠ Pod Krocínkou; odvětrávání 
aj. ve školnickém bytě, oprava topení a dveří v MŠ Šluknovská; oprava podlah a sanace suterénu a 
malování stropů v MŠ U Nové školy; oprava vody v MŠ U Vysočanského pivovaru; oprava čerpa-
dla, zdi u spojovací chodby a u hlavního vstupu, oprava vjezdu do areálu a oprava rampy a přístřeš-
ku v MŠ Veltruská; oprava značení budov mateřských škol; monitorování topného systému v MŠ 
Šluknovská, MŠ Litvínovská, MŠ Veltruská; oprava chodníku v MŠ Novoborská a Litvínovská; 
opravy výtahů v jídelnách MŠ Šluknovská, U Nové školy a U Vysočanského pivovaru; malování 
prostor v MŠ Novoborská, Šluknovská, U Vysočanského pivovaru a Veltruská aj.); úhrady kolků 
pro zápisy škol do Obchodního rejstříku; úhradu studie proveditelnosti oddělení topného systému 
v ZŠ Litvínovská 500, analýzu informačních toků mezi školskými zařízeními, správní firmou a 
Odborem školství a evropských fondů a návrh jejich optimalizace a na konání jednorázových 
akcí v oblasti školství  - turnaj v bowlingu „O pohár MČ Praha 9“ pro pedagogické pracovníky 
(2.2.), realizaci sportovních soutěží na ledě v Sazka Aréně pro žáky škol Prahy 9 (4.2.), pořádání 
Dne učitelů v KD Gong (16.3.), ceny pro účastníky recitační soutěže „Pražské poetické setkání“ 
(23.3.), pořádání přehlídky mateřských škol „Předškoláček“ (květiny, dárky, moderování), pořá-
dání akce „Mikroklima“ (servis toalet, pořadatelství, organizace); zajištění sportovního vyžití pro 
školní mládež v době jarních a letních prázdnin v Sportcentru hotelu DUO na Proseku (bazén a 
bowlingové dráhy), lanovém centru Proud a Hotelu Step (bazén); zajištění „Víkendu v pohybu“ 
pro vybrané žáky základních škol; zajištění letního jazykového kurzu pro učitele základních škol, 
vzdělávací akce pro důchodce „Krása zralého věku“(22.9.); podzimní bowling pro školy (dráhy, 
občerstvení); historická soutěž pro základní školy „Brána do historie“ (organizace, zvučení, ceny 
a občerstvení pro soutěžící), zapůjčení lyží na lyžařské kurzy pro žáky základních škol a dárkové 
poukázky pro pracovníky zřízených školských zařízení.

Rezerva na havárie byla čerpána na havarijní opravu ve výměníku, dokončení havarijní opravy 
vody, opravu topení a čerpadla v ZŠ Litvínovská 500, přetěsnění plynového potrubí v ZŠ Novo-
borská, havarijní opravu vodovodního potrubí, střechy, úhradu statického posudku sklobetonové 
stěny a její havarijní opravu v ZŠ Špitálská a na havarijní opravu rozvaděče pro kuchyň a plyno-
vodu v kotelně v ZŠ Na Balabence.

Dopravní hřiště – prostředky ve výši 719,69 tis. Kč byly použity na úhrady za vodu, plyn, elek-
trickou energii, srážkové vody a pojistné. Dále byl hrazen úklid sněhu v zimním období, činnost 
správce, svoz odpadu, mytí oken, kredit pro zabezpečovací systém, pravidelné platby za zajištění 
havarijních oprav správní firmou dle smlouvy, oprava venkovního úniku vody, servis a oprava 
používaných kol, byla pořízena tiskárna, drobné příslušenství k počítači pro potřeby výuky a další 
pomůcky pro výuku (skládací kužely, pásmo, 4 kola). Prostředky byly použity i na zajištění elek-
trorevize a revizi hasících přístrojů.

Rozpočet běžných výdajů DDH byl během roku snížen o převody do rozpočtu kapitálových 
výdajů DDH. Tyto prostředky byly použity na pořízení hlasovacího zařízení a interaktivní tabule, 
které jsou používány při výuce dopravní výchovy.

Zateplení budov mateřských škol – na přípravné práce pro podání žádosti o dotaci na tuto akci 
byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 191,80 tis. Kč.

Na opravu oken výměnou za plastová a vybavení nově zrekonstruovaných prostor v ZŠ Na 
Balabence bylo z rozpočtu uvolněno 1.300,00 tis. Kč, oprava byla provedena v prázdninových 
měsících za cenu 994,13 tis. Kč a na podzim bylo zakoupeno vybavení za 295,41 tis. Kč .

Neinvestiční příspěvky školám - na provoz byly poskytnuty příspěvky základním školám ve 
výši 29.178,23 tis. Kč a mateřským školám 13.256,59 tis. Kč. Bližší informace viz. „Přehled hos-
podaření organizací s přímým vztahem k MČ Praha 9“ a „Finanční vypořádání organizací s pří-
mým vztahem k MČ Praha 9“.

Kultura
Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch
Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky
Odd. § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost H
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Rozpočet běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy v roce 2010 byl  6.039,90 

tis. Kč a čerpán ve výši 5.898,48 tis. Kč, na granty bylo uvolněno 977,0 tis. Kč, dary byly poskyt-
nuty ve výši 59,00 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány především na pravidelné akce:
gratulace jubilantům (důchodcům) – nákup dárkových balíčků, gratulace, květiny, vítání občán-

ků- dárkové předměty, pozvánky, květiny, zlaté a diamantové svatby, pravidelné koncerty v Obřad-
ní síni Vysočanské radnice – vystoupení hudebníků a mimo radnici v kostele sv. Václava a ve Sva-
tyni Krista Krále, pravidelná inzerce v periodikách „ Pražský kulturní přehled“, „Co, kdy v Praze“ 
a „Mapa pražských galerií“, billboard, reklamní vlajky a bannery, A news TV report – záznam z 
akcí a reklama, fotoreportáže z akcí, ProMoPro – reportáž z koncertu Carmina Burana

zálohy na energie, revize el. kiosků, elektrorozvaděče na pouť

Kulturní, sportovní a společenské akce pro  veřejnost: Vítání jara, slavnostní otvírání cyklos-
tezky, olympiáda MŠ, Prosecké jaro, Máje v Pavaně, Den dětí – třídenní, Divadelní třesk, Folkové 
Podviní, Sportovní hry pro žáky ZŠ a gymnázií, Volejbalový turnaj o pohár starosty, Letní týden 
plný „véček“ pro seniory, pohádky Na Dvorečku,  Etnofest, Podviní 2010, Prosecký podzim, Brus-
lení s Leošem Marešem v O2 Aréně, XX.svatováclavská pouť na Proseku, Den seniorů v Gongu,  
ocenění osobností Prahy 9, 

Po stopách devítky, slavnostní otevření vysočanské cyklostezky, otevření nových sportovních 
a společenských možností v prostorách  ZŠ Na Balabence:  tělocvična pro kontaktní sporty /box/, 
sportovní hřiště a prostory pro mateřské centrum Knoflíku. Proběhla tři divadelní představení v 
Divadle Gong pro seniory „V“: Lásky V. Zawadské, Edit Piaf v podání Světlany Nálepkové a 
vánoční program: J.Boušková s Vydrou a Živý betlém. Pro záchranné složky bylo již tradičně 
v Divadle Gong připraveno představení: Ze dvou se to lépe táhne /Yzer a Š. Vaňková/. Vánoční 
strom MČ Praha 9 s malým kulturním programem byl slavnostně rozsvícen 30.11. 2010. V Galerii 
Fénix bylo pro děti připraveno „Devět předvánočních zastavení“.

Byl předán finanční dar kostelu Sv. Krista Krále /podpora sbírky na varhany/ MČ Praha 9 na 
základě návrhu občanů ocenila významné osobnosti Prahy 9. 

Během roku 2010 pokračoval provoz v Galerii 9 v historické budově radnice. Hrazena byla pře-
devším odborná příprava výstav, tisk a rozeslání pozvánek na vernisáže výstav, pojištění, fotogra-
fie aj. Byla zrealizována i výstavu Kapitoly ze života T.G.M. V Galerii 9 také probíhaly pravidelné 
středeční „Dětské dílny“, „Dámský klub“ a program pro školní skupiny.

Pokračovaly i akce pro seniory – cyklus Vysočanská „V   / např.: návštěvy kina, cestopisné před-
nášky, přednášky MP, přenáška o košickém pokladu, vycházky, dílny …./

Spolupořadatelství:
MČ Praha 9 se poprvé spolupodílela na pořádání plesu v Letňanech.
Podpořili jsme fotbalový turnaj žáků SK Praga Vysočany.
Se společností  „Za veselejší Střížkov“ jsme uspořádali akce Střížkovský masopust a První 

pálení čarodějnic na Střížkově.
Spolupodíleli jsme se na Leteckých slavnostech na Proseku nazvaných Vzduch je stále naše 

moře.
Žákovský fotbalový turnaj - TJ Praga
Každý mistr musí někdy začít – o pohár v RC Praga – sportovní den pro děti 
Žákovský fotbalový turnaj v Hrdlořezích 
Mistrovství v bobování na Bobové dráze na Proseku
1. vysočanská pouť
Vinobraní na Máchalce
Hudební cyklus 9x9
Prosecká zastaveníčka
Strašidla halo ven
Rozsvícení vánočního stromu – park Václavka
Ball cup – tradiční turnaj pro ZŠ a G. pořádaný ZŠ Litvínovská 600

U příležitosti oslav 100. výročí vzletu Jana Kašpara nad proseckými pláněmi  byla vydána 
brožura Tradice letectví v Praze. Další historická kniha, kterou odd. KMT vydalo v prvním pololetí 
byla kniha Levý břeh /Libeň/ od M. Kurandy a Mgr. D. Krause.

Pro reprezentativní účely /Vítání občánků aj./ byla zhotovena starostovská insignie. H
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Provozní příspěvek příspěvkové organizaci Divadlo GONG, kulturní a vzdělávací společen-

ské centrum činil 9.566,10 tis. Kč. 

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

Běžné výdaje Odboru správy majetku rozpočtované ve výši 1.300,00 tis.Kč byly čerpány 
částkou 610,82 tis. Kč, tj. 46,99 %.

Pohřebnictví
Rozpočet 100,00 tis.Kč, čerpání 77,82 tis.Kč na úhradu pohřbů osamělých zesnulých.
Komunální služby a územní rozvoj
Rozpočet ve výši 1.200,00 tis.Kč byl čerpán částkou 533,00 tis.Kč. Z těchto prostředků byly 

hrazeny právní služby pro potřeby správy majetku v celkové výši 383,80 tis. Kč a studie a pora-
denská činnost za cenu 149,20 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů Odboru školství a evropských fondů v kapitole rozvoj obce ve výši  
822,40 tis. Kč  byl čerpán částkou 801,06 tis. Kč. 

Příprava projektů spolufinancovaných z EU - prostředky ve výši 90,65 tis. Kč byly čerpány 
na úhradu studie proveditelnosti „Komunitní kompostárny“ a zajištění dokumentace rozvoje úze-
mí na Proseku .

Běžné výdaje projektu Revitalizace Parter Starý Prosek činily 710,41 tis. Kč.

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy organizovalo seznámení občanů s plánovanými pro-
jekty pro revitalizaci vnitrobloků, tato akce byla uhrazena z rozpočtu ve výši 285,00 tis. Kč.

Běžné výdaje Odboru výstavby a územního rozvoje rozpočtované ve výši 8.808,70 tis. Kč 
byly čerpány na 99,92 %, tj. 8.801,29 tis. Kč.

Územní plánování a zabezpečení staveb dle Stavebního zákona
Výdaje probíhaly na základě uzavřených smluv a objednávek Čerpání v oblasti dopravy bylo 

zaměřeno na  propojení ulice Pod hloubětínskou zastávkou, studie řešení MÚK Liberecká – Vyso-
čanská a studie řešení křižovatky na nám. OSN. Urbanistické  studie byly zaměřeny na revitalizaci 
vnitrobloku  - parkové úpravy pro veřejné využití v území mezi ulicemi Bassova. Na břehu a 
Sokolovská a obdobně na variantní řešení na pozemku parc.č.3075, k.ú. Libeň. Byla vypracována 
studie návrhu úpravy veřejného prostranství v prodloužení ulice Podkovářská v návaznosti na 
nově zbudovanou cyklostezku a studie terasových objektů v Hrdlořezech pro zhodnocení pozem-
ku v majetku naší městské části.  Na parc.č. 2097/1  v oblasti Střížkova byla prověřována možnost 
vybudování pěší stezky včetně ztvárnění architektonických prvků a terénní úpravy pěší komunika-
ce spolu s návrhem zeleně.Další výdaje byly zaměřeny na studii možnosti výstavby základní školy 
při ul. Poděbradská a ul. U Elektry. Těžištěm výdajů v tomto období bylo odstranění  staveb včetně 
vyřezání náletových porostů a křovin na pozemcích č.parc.1801 – 1815, k.ú. Hloubětín, jejichž 
trvání bylo již ukončeno. Jedná se o objekty bývalých zahradních domků v ul. U Elektry (cca 
200 chatek), které byly částečně zbourány, částečně vyhořelé a zaplněné komunálním odpadem 
a sloužily jako přístřeší cizím osobám. Obdobně byl odstraněn i vyhořelý objekt na poz.parc.č. 
3075 v k.ú. Libeň. V posledním čtvrtletí byla dokončena studie posouzení souboru urbanistických 
návrhů koncepce veřejného prostranství v oblasti ul. Lovosické, Vysočanské a Teplické. Dalšími 
výstupy byly grafické výstupy prezentace Městské části Praha 9. Další výdaje zahrnují náklady 
spojené s vypracováním posudků pro potřeby OVÚR a právní služby pro odbor. 

Maximální čerpání rozpočtu bylo ovlivněno vyvolanými vysokými náklady na bourání zahrad-
ních domků v ul. U Elektry, které bylo nutné z hlediska bezpečnosti občanů MČ Praha 9. V porov-
nání s tímto čerpáním výdaje spojené se zpracováním studií  jsou  na nižší úrovni než v předcho-
zích letech.

Doprava 
Kapitola 03 - Doprava
Odd. 22 – Doprava H
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Rozpočet běžných výdajů ve výši 1.300,00 tis. Kč byl čerpán na 85,59 %, tj. 1.112,66 tis. Kč.      
Finanční prostředky v oblasti dopravy čerpal Odbor životního prostředí a dopravy na pra-

videlnou obnovu svislého a vodorovného dopravního značení, opravu výtluků, na zřízení infor-
mačního dopravního značení na Proseku, na instalaci sklopné parkovací zábrany, provizorní a 
přenosné značení, rozšíření parkovacích ploch Varnsdorfská a na pronájem veřejného osvětlení. 
Byla uhrazena projektová dokumentace „Litoměřická – zpomalovací práh, Ocelářská – oblast se 
zvláštním režimem parkování“, „Úprava jižního chodníku ul. Klíčovská – úsek Obvodová – Pod 
Krocínkou“, „Prosecké centrum Jih – dopravní studie“ a „Dokumentace pro změnu dopravního 
značení Novoborská x Litoměřická“. 

Ochrana životního prostředí
Kapitola 02 – Městská infrastruktura
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Rozpočet ve výši 37.519,8 tis. Kč byl čerpán Odborem životního prostředí a dopravy částkou 
36.913,21 tis. Kč, tj. 98,38 %.

Nakládání s odpady
Upravený rozpočet na rok 2010 2.506,2 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.402,21 tis. Kč, tj. 95,85 %. 

Z prostředků na odpady byly placeny velkoobjemové kontejnery na sebraný odpad dle smlouvy 
s firmou Hortus, dále byl hrazen úklid černých skládek, pravidelné vysypávání košů, úklid psích 
exkrementů mobilním vysavačem a byly zakoupeny sáčky na psí exkrementy. 

Ochrana přírody a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Rozpočet 35.010,6 tis. Kč, čerpání na 98,56 %, tj. 34.508,00 tis. Kč. 
V oblasti „péče o vzhled a veřejnou zeleň“ byla zejména v prvním a čtvrtém čtvrtletí roku 2010 

vzhledem k ročnímu období hrazena ve velkém množství posypová kamenná drť a ekologická 
sůl Tonacal; byly zakoupeny vnitřní nádoby košů, kovové zábrany, dřeviny do Alpinia v parku 
Podivní a pro rekonstrukci předzahrádek Pískovcová, držáky na informační cedule do ploch zele-
ně a nové lavičky, dále byla placena spotřebovaná voda a elektřina, a uhrazeny pravidelné revize 
vodoteče v Parku přátelství na Proseku dle smlouvy.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2010 byl vybudován na Proseku v parku Přátelství ohrazený prostor pro vol-
ný výběh psů, v něm umístěny prvky agility, úvazy pro psy a stojany pro pytlíky na psí exkrementy 
včetně jednoho koše a lavičky. 

V rámci konzultačních služeb v oblasti životního prostředí byly hrazeny akce Parter Starý Pro-
sek – připomínky OS, Studie zahradních úprav pro realizaci parku Prosek Point, audit firmy Hor-
tus a statický posudek prvku „Ještěr“ a lávky v Parku Podviní. 

Byla prováděna výměna písků, opravy prvků a údržba dětských hřišť na území Prahy 9, dále 
byla financována roční vstupní revize a kontrola technického stavu herních prvků, rovněž na celém 
území Prahy 9, a byla zpracována Studie dětského hřiště Nad Krocínkou.

V oblastech Libeň, Hrdlořezy, Vysočany a Prosek probíhala pravidelná údržba zeleně speciali-
zovanými firmami: zimní údržba, plužení a úklid sněhu, ruční úklidy ploch, posyp cest, strojové 
metení chodníků, kácení a průklest starých stromů, odstranění pařezů a nevhodných dřevin, prů-
klest a zmlazení keřů, odplevelení porostů, hrabání listí, řez živých plotů, výsadba dřevin, kosení 
trávy, zálivka a dovoz vody, drcení větví, odvoz biologického odpadu a úklid ploch.

Zároveň probíhala rekultivace ploch Prahy 9 provzdušňováním trávníků a jejich hnojením gra-
nulátem. 

Na pozemcích ve vnitroblocích byly prováděny práce na plochách zeleně a likvidace polomů.
V rámci oprav a údržby probíhalo standardní čištění a opravy dvorních vpustí, proběhly opravy 

kontejnerových stání, laviček na plochách, oprava mostu v Podviní a mostu a lávky přes Rokytku 
u ragbyového hřiště Vysočany, oprava pumpy v ulici U Schodů, proběhlo vypuštění a zazimování 
vodoteče v Parku přátelství na Proseku, byl vybudován dlaždicový chodník v zeleni Čihákova  
a nainstalováno zábradlí v zeleni. Na Proseku a Střížkově probíhá průběžné opravování chodníků. 
Dle smlouvy byl zaslán každoroční příspěvek Vinařskému družstvu sv. Václava.

V oblasti „ostatní činnosti ochrany přírody“ byla hrazena pravidelná údržba WC, honorář  
za právní služby dle smlouvy, bylo zaplaceno odborné vyjádření k připomínkám občanských 
sdružení v rámci akce „Revitalizace Parteru Starý Prosek“, zakoupeny visací zámky ke kontej- H
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nerům na použitý textil, provedena plošná deratizace, odchyt holubů a zaplaceno ošetření stromů 
stromolezeckou metodou na Proseku, Klíčově a ve Vysočanech. 

 Na poskytnuté granty byly z této kapitoly uvolněny 3,00 tis. Kč.

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Odd. 43 – Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměst-

nanosti

Dávky sociální pomoci
Největší položkou v rozpočtu Odboru sociálního jsou výplaty dávek a podpory v sociálním 

zabezpečení. 
Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené – rozpočet 11.000,00 tis. Kč, čerpání 7.157,37 

tis. Kč Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči– rozpočet 49.705,00 tis. Kč, čerpání 
48.904,50 tis. Kč.

Návštěvy dětských domovů
V tomto roce bylo rozpočtováno 20,00 tis. Kč na nákup zboží pro děti umístěné v dětských 

domovech. Drobné dárky jsou předávány sociálními pracovnicemi při návštěvách v těchto zaříze-
ních, podle zákona o sociálně právní ochraně dětí. Celkem bylo  vyúčtováno 13,75 tis. Kč.

Zdravotní výkony pro sociální účely
Z prostředků  Městské části bylo na tuto činnost schváleno  20,00 tis. Kč, vyčerpáno bylo 13,26 

tis. Kč, nelze odhadnout kolik zdravotních vyšetření bude lékaři provedeno. 
Na supervizi, která je poskytována pracovníkům sociálního odboru, bylo přiděleno 20,00 tis. 

Kč, prostředky byly použity na uvedený účel ve výši 10,50 tis. Kč.
Pro monitorování seniorů a zdravotně postižených občanů byly zakoupeny mobilní jednotky 

Senior inspekt a zaplaceny služby v celkové výši 90,00 tis. Kč. Na tento projekt získala MČ dotaci 
ze SR ve výši 50,0 tis. Kč.

Pro zlepšení komunikace při řízení na úřadu se sluchově postiženými občany byly zakoupeny 
pomůcky – 2 ks indukčních smyček za 11,80 tis. Kč.

Z rozpočtu na právní služby ve výši 110,0 tis. Kč bylo vyčerpáno 62,75 tis. Kč.
Na nákup pracovních a ochranných prostředků  pro výkon veřejné služby podle zákona č. 

111/2006 Sb.o pomoci v hmotné nouzi bylo vyčleněno 50 tis. Kč. Z této připravené částky nebylo 
čerpáno. MČ zatím nebude veřejnou službu realizovat. 

Komunitní plánování sociálních služeb
Pro tento účel bylo uvolněno z rozpočtu MČ Praha 9 108,2 tis. Kč, prostředky byly vyčerpány 

ve výši 63,00 tis. Kč.
Z prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s veřejným setkáváním s občany, poradenství, zpra-

cování a tisk  plánu bezbariérového pohybu po budově ÚMČ Praha 9, přednášková činnost na 
základních školách MČ Praha 9 a pro matky na mateřské dovolené, tisk průvodce sociálními služ-
bami, setkávání pracovních skupin. 

Na realizaci grantových programů z rozpočtu městské části bylo použito 310,00 tis. Kč a z 
rozpočtu hl.m.Prahy 825,5 tis. Kč. Dar 10,00 tis. Kč na projekt „Sociální automobil pro Středisko 
sociálních služeb“, který organizuje společnost Kompakt s.r.o., byl převeden z daru od společnosti 
Outdoor akcent s.r.o.

Z rozpočtu zřizovatele Městské části Praha 9 je financována příspěvková organizace Středisko 
sociálních služeb. Finanční částka 23.526,60 tis. Kč určená na provoz byla k 31.12.2010 poskyt-
nuta v plné výši. 

Zdravotnictví
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 35 – Zdravotnictví (kromě odd. § 3541 – Prevence před drogami) H
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Stomatologická péče – akce „Dětský úsměv“
Z rozpočtu MČ Prahy 9 bylo schváleno na tuto akci 50,00 tis. Kč. Akce probíhala celý školní rok 

v mateřských školkách Prahy 9, které se do projektu zapojily. Děti se učí správné technice  čistění 
chrupu a formou besed i hygienickým návykům. Po provedených kontrolách zubními lékaři bylo 
vyúčtováno   28,20 tis. Kč. 

Speciální zdravotní programy – akce „Den zdraví“
Na tuto akci bylo  rozpočtováno pro tento rok  44,00 tis. Kč . Na letošní Den zdraví náklady 

činily 42,96 tis. Kč.   

Z prostředků na granty bylo použito 110,00 tis. Kč, dar Hospicu Dobrého Pastýře v Červanech 
byl poskytnut ve výši 12,00 tis. Kč.

Poliklinice Prosek a.s. byl poskytnut příspěvek na financování provozu LSPP ve výši 1.896,00 
tis. Kč. 

Do nového Infocentra MČ Praha 9 na Poliklinice bylo zakoupeno zařízení za 204,55 tis. Kč.

Protidrogová politika, prevence kriminality a integrace	
   romské komunity

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. § 3541 – Prevence před drogami
Odd. § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnickým menšinám

Protidrogová prevence
Rozpočet 365,00 tis. Kč čerpání 349,90 tis. Kč. 
Největší objem prostředků vyčerpán na financování terénní práce s problémovými uživateli 

drog v rámci terciární prevence vč. výměny a sběru použitého injekčního materiálu – zajišťováno 
o.s. Drop-In (Dále hrazen terénní program o.s. Proxima Sociale – primární prevence pro rizikovou 
mládež. Další významnou položkou v čerpání rozpočtu byly programy primární prevence pro 
základní a střední školy. A to jak ve formě finančních příspěvků na adaptační výjezdy (6. třídy ZŠ 
a 1. ročníky SŠ), tak seminářů a preventivních programů přímo na školách. Zajišťováno odborně 
způsobilými občanskými sdruženími s dlouholetou praxí – např. Projekt Odyssea, Elio, Česká 
koalice proti tabáku, PrevCentrum, Společně k bezpečí. Ostatní výdaje v rámci nákupu služeb: 
Den zdraví – stánek od ČKPT proti kouření, informační stánek Drop-In na hudebním festivalu 
Podviní.  

Dále bylo hrazeno zejména celoroční předplatné odborného časopisu Prevence pro školy sídlící 
na území MČ Praha 9, nákup odborné literatury pro potřeby sociálního odboru a periodika Adik-
tologie pro protidrogového koordinátora 

Pro potřeby kurátorek pro mládež a odd. sociálně-právní ochrany dětí zakoupeny od firmy Eli-
zabeth pharmaton testy na detekci omamných a psychotropních látek.

Pohoštění bylo poskytováno na setkáních s občany (preventivní semináře) a při jednání skupiny 
pro prevenci. 

Vzdělávání a školení - ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 
realizovány 3 vzdělávací akce pro školní metodiky prevence ze škol sídlících na MČ Praha 9. 

Věcné dary: zakoupeny dárkové poukazy od firmy Foto Škoda. Tyto předány jako motivační 
odměna účastníkům celopražského kola filmové soutěže pro děti a mládež „Antifetfest“ (organi-
zováno ve spolupráci městských částí a MHMP).     

Na granty bylo uvolněno 100,00 tis. Kč.

Integrace romské komunity
Rozpočet  294,40 tis. Kč, čerpání 263,69 tis. Kč.
Prostředky byly uvolněny na tyto aktivity:
- zajištění pololetních, jarních a velikonočních prázdnin – plavání aquapark Barrandov, Muze-

um voskových figurín
- zajištění letního tábora - platba za ubytování, platba za dopravu, potraviny na tábor, dovyba-
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- vybavení klubu, materiál pro rukodělné dílny a výrobu dekorací pro výzdobu
Účelová dotace HMP určená na letní činnost klubu Harfica byla během letních prázdnin a pod-

zimních volných dnů čerpána na volnočasové aktivity

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

Upravený rozpočet ve výši 200,00 tis.Kč byl čerpán částkou 141,93 tis.Kč, tj.70,97 %. Z této 
částky byly nakoupeny telefonní karty pro PČR ve výši 20,55 tis.Kč, dále byly pro potřebu měst-
ské policie a PČR zakoupeny mobilní telefony a digitální kamera vč. příslušenství celkem za část-
ku 64,71 tis.Kč. Ochranné pomůcky byly zakoupeny za 6,67 tis.Kč. Na základě dohody o zvýšení 
kvalifikace zaměstnanců MP HMP byla částka 50,00 tis.Kč použita na úhradu školného.

Rozpočet obsahuje rezervu ve výši 50,00 tis.Kč pro případ vzniku neočekávané události typu 
živelné pohromy či požáru a prostředky na podporu zajišťování bezpečnosti na území MČ Praha 
9 ve výši 150,00 tis.Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly zahrnuty prostředky ve výši 100,00 tis.Kč, které byly poskytnuty 
jako dary obci Huslenky (50,00 tis.Kč) a Dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko 
(50,00 tis.Kč) na pomoc při odstraňování následků povodní.

Vnitřní správa
Kapitola 09 – Vnitřní správa
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Odd. 62 – Jiné veřejné služby a činnosti
Běžné výdaje vnitřní správy byly rozpočtovány ve výši 142.299,80 tis. Kč a čerpány 139.085,40 

tis. Kč, tj. 97,74 % rozpočtu.

Výdaje na provoz úřadu – Odbor vnitřní správy rozpočet 34.113,60 tis. Kč, čerpání 31.844,39 
tis. Kč, tj. 93,35 % rozpočtu.

U schváleného  rozpočtu na prádlo,oděv,obuv ve výši 70 tis. Kč muselo  dojít k posílení o 153 
tis. Kč, aby mohl být pokryt  nákup ošacovacích pracovních pomůcek pracovníků úřadu prováděný 
na základě nařízení vlády č.495/2001Sb. a 361/2006 Sb. Celkem bylo vyčerpáno 204 025,-Kč.

 Z rozpočtu  na knihy, učební pomůcky ve výši 360 tis. Kč bylo  k 31.12.2010   použito  332,33 
tis. Kč na pravidelné měsíční úhrady odběru tisku firmě Monitor CZ, s.r.o., předplatné odborných 
časopisů  a  nákup  publikací. Na základě požadavku tajemníka úřadu byla provedena redukce 
odběru tisku na  odborech  a   předplatné některých titulů  u příslušných vydavatelů  ihned  ukon-
čeno.

Na drobný hmotný dlouhodobý majetek byl schválený rozpočet  upraven navýšením na nákup 
vybavení zasedací místnosti, kuchyňky a  vitrín na expozici modelové železnice  v objektu Jablo-
necká 723. Na tyto akce bylo použito 456,9 tis. Kč. 

Z prostředků rozpočtovaných  na vybavení pracovišť  byly pořízeny   2 ks LCD monitorů s 
videovstupem pro  zařízení ostrahy objektu ,  2 ks jízdních kol, telefonní přístroje určené k provo-
zu  pevných  linek, mobilní telefony, kancelářské židle, 30 kusů  židlí do obřadní síně,   11 kusů 
dvojmístné a 15 kusů trojmístné lavice na chodby úřadu.

Us. RMČ č.434/10 byl proveden převod finančních prostředků ve výši 240 tis. Kč z běžných 
výdajů výše uvedené položky do  rozpočtu  stejné položky zaměstnaneckého fondu. Po odsouhla-
sení tajemníkem úřadu, bylo objednáno nové vybavení pokojů v rekreačním zařízení Jestřabí v 
Krkonoších,  v průběhu IV.čtvrtletí došlo k realizaci nákupu. Dále došlo závěrem roku k dovyba-
vení kanceláří vedení radnice, které bylo nutné provést  po konání komunálních voleb.  

Nákup materiálu byl realizován za 2.446,9 tis. Kč  tj. 94,38  % k upravenému  rozpočtu. Byl 
nakoupen kancelářský materiál, xerografický papír, personální hygiena, tiskopisy, číslované sešity 
stvrzenek pro OE, úklidové prostředky vč.personální hygieny do rekreačního zařízení Jestřabí a 
Sepekov, materiál pro autoprovoz. Na této položce se rovněž promítly nákupy vybavení v objektu 
Jablonecká 723, rekreačním zařízení  Jestřabí v Krkonoších a v budově úřadu. H

O
SP

O
D

A
Ř

EN
Í -

 K
O

M
PL

EX
N

Í R
O

ZB
O

R



100
Nákup vody, paliv a energie. U těchto položek se platí zálohové platby, které jsou v předepsa-

ných termínech vyúčtovány. Přeplatky se vracejí na příslušné položky, ze kterých byly placeny. 
Rovněž se tam zatřiďují  platby od nájemců nebytových prostor v objektu úřadu, kterým se prová-
dí čtvrtletní přeúčtování provozních  nákladů. 

Celkově byly tyto provozní náklady čerpány na 95,3 % k upravenému rozpočtu.

Z rozpočtu na služby telekomunikací a radiokomunikací se hradí  platby za pevné a mobilní 
telefonní sítě. U mobilních telefonů uzavřel úřad od  letošního roku s O2 novou Rámcovou smlou-
vu a přešel na  výhodnější  tarif.  U pevných linek došlo ke  zrušení přebytečných  linek a hovory 
jsou vedeny přes  digitální linku s provolbou. Podle směrnice tajemníka úřadu je předkročení 
stanovených limitů u pevných linek hrazeno v pokladně úřadu, u mobilních telefonů prováděno 
srážkou ze mzdy. Těmito opatřeními došlo  k úspoře nákladů na telefonní poplatky. Celkově bylo 
čerpáno 1.229,3 tis. Kč k upravenému rozpočtu 1.349,0 tis. Kč. tj.91,13 %.

Z rozpočtu na nákup ostatních služeb se provádí úhrady servisních smluv  souvisejících s pro-
vozem budov, služby spojené s vydáváním periodika Devítka, tisk a distribuce měsíčníku Devítka, 
úklid a ostraha budov, nákup stravenek. Rozpočet byl průběhu roku 2010 upraven v rámci přesunů 
mezi jednotlivými položkami a   dotací na tisk jubilejního čísla měsíčníku Devítka. Upravený roz-
počet ve výši 16.625,7 tis. Kč byl čerpán částkou 15.854,9 tis. Kč tj. 95,36 %.

Na položce  opravy a udržování jsou promítnuty platby za opravu vozového parku  úřadu, údrž-
ba budovy radnice, rekreačního zařízení Jestřabí (nátěr střechy) a Sepekov (oprava opěrné zdi a 
kanalizace).

Servis informatiky – rozpočet 8.432,50 tis. Kč čerpán částkou 8.326,76 tis. Kč, tj. 98,75 %.
Z  rozpočtu na DHDM ve výši 1.137,40 tis. Kč byly zakoupeny PC (cca 60 ks) + monitory, 

adapter,  notebook s příslušenstvím, vše za 1.088,24 tis. Kč, tj. 95,68%. Na nákup tonerů, USB, 
nabíječek, čteček, čipových karet, tokenů byla z  rozpočtu na pořízení materiálu ve výši 165,50 tis. 
Kč čerpána částka 140,63 tis. Kč, tj. 84,97 %. Rozpočet na  studie ve výši 27,50 tis. Kč byl použit 
na úhradu podkladů na outsourcing podpory agend, čerpán byl v plné výši. Finanční prostředky 
na služby  zpracování dat slouží zejména k pravidelným čtvrtletním a měsíčním úhradám za IT 
služby, správy databází a technické podpory produktů. Rozpočtovaná částka ve výši 6.201,10 tis. 
Kč byla čerpána částkou 6.200,86 tis.Kč, což činí 100,00 %.

Z rozpočtu na nákup služeb jsou hrazeny instalace, servisní zásahy a drobné úpravy programů. 
Z upraveného rozpočtu 358,20 tis. Kč bylo vyčerpáno 357,79 tis. Kč, tj. 99,89 %. Rozpočet této 
položky byl navýšen o 100,30 tis.Kč na výměnu baterií a repasi UPS Gemini v objektu Jablonecká 
322/2.

Z  rozpočtu na programové vybavení ve výši 504,00 tis. Kč byl pořízen SW Identit, aplikace 
Save net, AutoCAD LT 201 a MS Office 2010 za 482,94 tis. Kč, tj.95,82 %.

Na zajištění IT služeb při konání voleb do PČR bylo zapotřebí 28,80 tis.Kč.

Personální servis – rozpočet 92.232,5 tis. Kč, čerpání 91.549,69 tis. Kč.
Osobní výdaje
Platy zaměstnanců – rozpočet 58.729,80 tis. Kč - byly vyplaceny ve výši 58.379,59 tis. Kč,  

ostatní osobní výdaje – rozpočet 1.600,00 tis. Kč – vyplaceny ve výši 1.513,77 tis. Kč, odměny 
členů zastupitelstva – rozpočet 5.106,70 tis. Kč – vyplaceny ve výši 5.043,44 tis. Kč. 

Ze zákonného sociálního a zdravotního pojištění bylo odvedeno 22.249,64 tis. Kč (rozpočet 
22.288,70 tis. Kč), na náhradách v době nemoci bylo vyplaceno 89,94 tis. Kč (rozpočet 300,00 tis. 
Kč). 

Z ostatních výdajů příspěvek na cestovné poskytnutý zastupitelům v celkové výši 80,75 tis. Kč, 
za školení a vzdělávání pracovníků bylo uhrazeno 1.254,11 tis. Kč, na peněžních zaměstnaneckých 
výhodách bylo vyplaceno 952,88 tis. Kč a nepeněžní zaměstnanecké výhody byly poskytnuty ve 
výši 1.226,44 tis. Kč, zbývající výdaje představují nedočerpané prostředky z depozitního účtu na 
osobní výdaje ve  výši  759,13 tis. Kč.

Odbor občansko správní v rámci poskytovaných služeb CZECH POINT odvedl z vybraných 
poplatků Katastrálnímu úřadu 111,75 tis. Kč a vyplatil účastníkům správního řízení náhrady ve 
výši 2,66 tis. Kč.

Výdaje na volby do Parlamentu ČR činily 2.063,24 tis. Kč, volby do Zastupitelstev obcí 2.157,37 
tis. Kč a na přípravné práce na sčítání domů, lidu a bytů bylo vydáno 45,92 tis. Kč. H
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Ostatní veřejné služby
Internetové centrum Prosek rozpočet 750,00 tis. Kč byl čerpán částkou 604,39 tis. Kč. 
Z rozpočtu byly hrazeny především pravidelné platby :
- náklady za výuku v Internetovém centru 
- za správu Internetového centra 
Dále byly finanční prostředky čerpány na výměnu 2 kusů „energetického zdroje“ pro provoz 

počítačů, opravu připojení prezentační tabule, zabezpečovacího systému a poničeného venkov-
ního osvětlení; telefonní poplatky, mytí oken a úklid, revize, nákup kancelářských a toaletních 
potřeb, prodloužení licencí programů, pojistné a nařízený odvod finančnímu úřadu. 

Na Regionální komunikační servis bylo vynaloženo 2.379,23 tis. Kč z  rozpočtu 2.379,60 tis. 
Kč.

Hrazeny byly pravidelné měsíční platby (leden–září) za zajištění provozu bezdrátové sítě, opra-
va poničeného informačního kiosku pro veřejnost, pravidelné pojistné, audit projektu RKS (efekti-
vita realizace a provozního řešení) a právní služby ohledně prodloužení platnosti stávající smlouvy 
s provozovatelem bezdrátové sítě.

Finanční operace a ostatní činnosti
Kapitola 10 – Pokladní správa
Odd. 63 – Finanční operace
Odd. 64 – Ostatní činnosti

Úroky rozpočtované ve výši 40,00 tis. Kč nebyly hrazeny, omylové platby budou vypořádány 
v roce 2011 a nenahrazený nárok na odpočet DPH bude příjmem roku 2011. V rámci finančního 
vypořádání za rok 2009 bylo odvedeno do hospodářské činnosti 76,80 tis. Kč.V rozpočtu je zahr-
nuta rezerva ve výši 4.295,00 tis. Kč.

Kapitálové výdaje
Rozpočet 345.320,40 tis. Kč, skutečnost dosáhla výše 331.881,45 tis. Kč, tj. 96,11 %

Přehled investičních akcí
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Čerpání investičních prostředků– komentář
Vzdělávání
Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva
Odd. 31 a 32 – Vzdělávání
Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

ZŠ na Balabence – zavedení TUV na WC
Rozpočet 90,00 tis. Kč, čerpání 90,00 tis. Kč
Vedení školy obdrželo investiční příspěvek na dovybavení toalet ve staré budově ohřívači  

     na TUV v souladu s hygienickým předpisem. I. etapa akce proběhla v roce 2009.

ZŠ Na Balabence – multimediální učebna
Rozpočet 135,00 tis. Kč, čerpání 135,00 tis. Kč
Vybavení multimediální učebny IT HW pro zkvalitnění výuky.

ZŠ Na Balabence 800 – rek. přízemí přístavby
Rozpočet 3.377,00 tis. Kč, čerpání 3.349,33 tis. Kč
Projektová dokumentace pro úpravy vnitřních prostor školy pro provoz mateřského centra Knof	

				lík. Realizace akce proběhla v prázdninových měsících roku.

ZŠ Na Balabence 800 – oplocení sportovního areálu a výměna umělého povrchu
Rozpočet 2.300,00 tis. Kč, čerpání 1.790,90 tis. Kč
Opět v prázdninových měsících proběhla uvedená akce, která byla finančně podpořená grantem  

    hl.m. Prahy.

ZŠ Na Balabence 800 – rekonstrukce VZT
Rozpočet 580,00 tis. Kč, čerpání 573,60 tis. Kč
V prostorách školy byla v prázdninových měsících provedena rekonstrukce zastaralé a polo 

     funkční vzduchotechniky. Práce byly dokončeny.

ZŠ Na Balabence 800 – zastřešení plochy v areálu
Rozpočet 211,00 tis. Kč, čerpání 210,66 tis. Kč
V areálu základní školy byl vybudován přístřešek pro potřeby venkovního provozu ZŠ (zahrada, 

    hřiště apod.)

ZŠ Litvínovská 500 – elektropřípojka sportovní areál
Rozpočet 320,00 tis. Kč, čerpání 269,77 tis. Kč
Pro potřeby stávajícího sportovního areálu byla vybudována samostatná přípojka silnoproudu.

ZŠ Litvínovská 600 - elektroinstalace
Rozpočet 1.270,00 tis. Kč, čerpání 955,30 tis. Kč
V této základní škole byla zahájena rekonstrukce rozvodů silnoproudu, která bude postupně  

    zahajována a realizována i v ostatních sídlištních školských objektech.

ZŠ Litvínovská 600 – klimatizační jednotka v servrovně
Rozpočet 40,00 tis. Kč, čerpání 40,00 tis. Kč
V místnosti servru byla provedena montáž klimatizace pro chlazení IT zařízení.

ZŠ Litvínovská 600 – vybavení  školní kuchyně
Rozpočet 989,00 tis. Kč, čerpání 989,00 tis. Kč
Vedení základní školy byl poskytnut příspěvek na vybavení školní kuchyně moderním gastro 

    zařízením.

ZŠ Litvínovská 600 – vybudování učebny fyziky
Rozpočet 680,00 tis. Kč, čerpání 628,08 tis. Kč
V prostorách ZŠ proběhla v letních měsících roku rekonstrukce jedné z tříd na moderní učebnu  

    fyziky. Práce byly zcela dokončeny.

ZŠ Novoborská – osazení oken
Rozpočet 1.560,00 tis. Kč, čerpání 1.363,29 tis. Kč
Dokončení akce zahájené v roce 2009. Akce byla podpořena finanční dotací HMP, ukončena  

    byla v měsíci srpnu 2010. H
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ZŠ Novoborská – úprava gastroprovozu
Rozpočet 1.850,00 tis. Kč, čerpání 1.637,47 tis. Kč
Ve stravovací části školy byla provedena modernizace vybavení gastroprovozu.

ZŠ Špitálská – rekonstrukce VZT
Rozpočet 990,00 tis. Kč, čerpání 989,00 tis. Kč
V prostorách školy byla v prázdninových měsících roku provedena rekonstrukce zastaralé  

    a polofunkční vzduchotechniky. Práce byly dokončeny.

ZŠ Špitálská – forma na repliky tvarovek
Rozpočet 96,00 tis. Kč, čerpání 96,00 tis. Kč
Pořízení formy na výrobu obkladových dlaždic na opravy památkově chráněné fasády objektu     

    ZŠ Špitálská.

ZŠ Na Balabence 800 
Rozpočet 150,00 tis. Kč, čerpání 150,00 tis. Kč
ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská 
Rozpočet 90,00 tis. Kč, čerpání 90,00 tis. Kč u každé z uvedených škol
Výše uvedené základní školy obdržely příspěvky na pořízení interaktivních tabulí pro realizace  

    moderních forem výuky.

Zateplení ZŠ žádost SFŽP
Rozpočet 1.140,00 tis. Kč, čerpání 1.137,08 tis. Kč
Uvedená částka byla čerpána na úhradu pořízení projektové dokumentace a dokumentace žádos 

    ti o přidělení dotace.

MŠ Šluknovská 328 – parkovací místa
Rozpočet 800,00 tis. Kč, čerpání 800,00 tis. Kč
V podzimních měsících proběhla výstavba nových parkovacích stání, potřebných po zvýšení  

    kapacity MŠ její nástavbou.

MŠ Šluknovská 328 – nástavba pavilonu
Rozpočet 9.800,00 tis. Kč, čerpání 6.859,95 tis. Kč
V podzimních měsících roku byla zahájena výstavba nástavby a přístavby jednopodlažního  

    pavilonu MŠ. Vzniknou tak nové kvalitní prostory pro 25 dětí. 

MŠ U Vysočanského pivovaru – výstavba pavilonů
Rozpočet 2.500,00 tis. Kč, čerpání 2.500,00 tis. Kč
V tomto období proběhla úhrada projektové a inženýrské přípravy akce.

MŠ Novoborská 611 – nástavba pavilonu
Rozpočet 3.702,10 tis. Kč, čerpání 3.699,99 tis. Kč
Průběžná fakturace realizace prací, akce byla dokončena v průběhu 2. čtvrtletí roku.

MŠ Novoborská 611 – vybudování pískovišť
Rozpočet 62,20 tis. Kč, čerpání 62,18 tis. Kč
Vedení MŠ bylo nuceno reagovat na navýšení kapacity školy vybudováním několika nových  

    herních ploch. Akce byla dokončena.

MŠ Novoborská 611 – koberec do nové učebny
Rozpočet 31,90 tis. Kč, čerpání 31,88 tis. Kč
Položení koberce do prostor nově vybudované učebny.

MŠ Veltruská 560 – markýzy nad vchody
Rozpočet 69,00 tis. Kč, čerpání 65,54 tis. Kč
Počátkem roku proběhla instalace 2 ks krycích stříšek nad vchody do spojovací chodby v areálu  

    MŠ.

MŠ rekonstrukce osvětlení – dokončení
Rozpočet 1.900,00 tis. Kč, čerpání 1.512,51 tis. Kč
Proběhla poslední etapa montáže nových osvětlovacích těles a souvisejícího vybavení v objek-

tech mateřských škol. H
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Dětské dopravní hřiště
Rozpočet 209,70 tis. Kč, čerpání 176,16 tis. Kč
Tyto prostředky byly použity na pořízení hlasovacího zařízení a interaktivní tabule, které jsou  

    používány při výuce dopravní výchovy.

Kultura
Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch
Odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

Turistický vlastivědný okruh
Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 264,88 tis. Kč
Průběžná fakturace za dodávky výrobků a prací od zúčastněných dodavatelů. Akce bude dokon 

    čena ve druhém čtvrtletí roku 2011.

Sousoší madon – Parter Starý Prosek
Rozpočet 290,00 tis. Kč, čerpání 290,00 tis. Kč
Součástí dokončeného Parteru Starý Prosek byla i sochařská výzdoba pod širým nebem. Jedná  

    se o tři plastiky madon, které jsou umístěny v zeleni při ulici Na Proseku.

Socha Kuličky – Park Přátelství
Rozpočet 138,00 tis. Kč, čerpání 90,00 tis. Kč
Osazení plastiky na plochu Parku přátelství.

Socha Tanečnice – Poliklinika Prosek
Rozpočet 198,50 tis. Kč, čerpání 173,50 tis. Kč
Osazení plastiky v areálu Polikliniky Prosek.

Příspěvek na oplocení Sokolovny Prosek
Rozpočet 490,00 tis. Kč, čerpání 485,32 tis. Kč
Finanční příspěvek na rekonstrukci části oplocení pozemku sokolovny přilehlého k nově zre 

    konstruované ploše ulic Na Proseku a U Proseckého kostela.

Rekonstrukce sportovní plochy ve vnitrobloku
Rozpočet 4.000,00 tis. Kč, čerpání 3.988,54 tis. Kč
Za přispění grantové dotace HMP byla provedena rekonstrukce plochy na míčové hry ve vnit 

    robloku Rumburská Bílinská na proseckém sídlišti. Akce byla zcela dokončena v závěru prázd 
    ninových měsíců. 

KD Gong – stavební úpravy
Rozpočet 160,00 tis. Kč, čerpání 159,96 tis. Kč
V letních měsících roku byly provedeny různé malé stavební úpravy v interiéru divadla Gong.

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

Investiční transfer Garáže Lovosická s.r.o.
Rozpočet 8.600,00 tis. Kč, čerpání 8.600,00 tis. Kč
Prostředky poskytnuté na realizaci odkupu pozemku ležícího pod budovou garáží v Lovosické  

    ulici.

Nákup obchodního podílu Hortus
Rozpočet 5.258,00 tis. Kč, čerpání 5.258,00 tis. Kč
Částka za nákup obchodního podílu od bývalého vlastníka firmy Hortus servis s.r.o. v zájmu  

    nově založené zahradnické firmy HORTUS správa zeleně, s.r.o.

Parter Starý Prosek
Rozpočet 38.197,30 tis. Kč, čerpání 37.653,42 tis. Kč
Ve sledovaném období proběhla realizace akce, ukončena byla v měsíci září tr. V rámci akce  

   byla provedena rekonstrukce povrchů pěších komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a parko 
    vého mobiliáře. H
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Rekonstrukce VS Na Vyhlídce 386/3
Rozpočet 3.200,00 tis. Kč, čerpání 2.620,35 tis. Kč
Rekonstrukce výměníkové stanice byla zahájena v měsíci červnu a byla dokončena do začátku  

    topné sezóny, tzn. v měsíci září.

Výkup pozemku DP
Rozpočet 13.100,00 tis. Kč, čerpání 13.007,21 tis. Kč
Realizace usnesení ZMČ z roku 2007 o provedení výkupu pozemku v sousedství sportovního  

    hřiště Praga v oblasti Vysočan. Uvolnily se tak další rozvojové pozemky v této oblasti.

Kytlická 575 – rekonstrukce sociálního zázemí
Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 600,00 tis. Kč
V 1. čtvrtletí roku proběhla výše uvedená akce, při níž byly zrekonstruovány všechny toalety  

    a umývárny a zřízena nová místa pro běžnou denní hygienu v celém objektu.

Regenerace objektu Jablonecká 322
Rozpočet 15.000,00 tis. Kč, čerpání 13.720,42 tis. Kč
Rekonstrukce objektu Jablonecká byla v průběhu 1. pololetí dokončena a předána uživatelům.

Půdní vestavby Drahobejlova 41+43 
Rozpočet 19.320,00 tis. Kč, čerpání 19.304,44 tis. Kč
Akce byla dokončena ve 3. čtvrtletí roku, vzniklo pět nadstandardních půdních bytů, které jsou  

    nabízeny k odkoupení.

Rekonstrukce U Svobodárny 16
Rozpočet 23.850,00 tis. Kč, čerpání 23.267,33 tis. Kč
Realizace rekonstrukce objektu ubytovny vč. průběžné fakturace byla zcela ukončena v letních  

    měsících roku. 

Rekonstrukce výtahů Sokolovská 967, 968
Rozpočet 2.462,00 tis. Kč, čerpání 2.461,16 tis. Kč
Rekonstrukce výtahů Sokolovská 973, 974
Rozpočet 2.364,00 tis. Kč, čerpání 2.362,80 tis. Kč
Rekonstrukce výtahů Sokolovská 972
Rozpočet 1.231,00 tis. Kč, čerpání 1.230,57 tis. Kč
Montáž zcela nových osobních výtahů ve výše uvedených bytových domech v libeňské oblasti  

    MČ Praha 9. 

Rekonstrukce výtahů Vysočanská 561- 569, 571- 574
Rozpočet 1.310,00 tis. Kč, čerpání cca 1.309,2 tis. Kč u každého domu
Montáž osobních výtahů ve výše uvedených bytových domech v souladu s plánem investic.

Pod strojírnami 6,8 – osazení měřičů tepla
Rozpočet 271,00 tis. Kč, čerpání 270,71 tis. Kč
V uvedených bytových domech byly osazeny měřiče ÚT a TUV pro samostatné měření po pri 

    vatizaci sousedícího domu s původními společnými měřiči.

Jablonecká 356 – rekonstrukce bytového jádra
Rozpočet 150,00 tis. Kč, čerpání 135,49 tis. Kč
V nájemním bytě ve výše uvedeném objektu byl odstraněn havarijní stav bytového jádra. Akce  

    byla zcela dokončena.

Jablonecká 355 – 365 – zastřešení vstupů
Rozpočet 375,00 tis. Kč, čerpání 373,93 tis. Kč
V uvedeném bytovém objektu proběhla dodávka a montáž ochranných markýz nad jednotlivé  

    vstupní podesty. Akce byla dokončena v měsíci září.

Jablonecká 355 – 365 – rekonstrukce vstupů
Rozpočet 230,00 tis. Kč, čerpání 223,16 tis. Kč
V jednotlivých domech uvedeného bytového objektu proběhla rekonstrukce vnitřních vstupních 

prostor.    

U Svobodárny 1511/18 – zateplení dvorní části fasády
Rozpočet 6.290,00 tis. Kč, čerpání 5.592,44 tis. Kč H
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Začátkem 2. pololetí bylo dokončeno komplexní zateplení fasády uvedeného domu. Na SFŽP  

    ČR je podaná žádost o podporu akce v rámci programu Zelená úsporám.
Domy Skloněná
Rozpočet 400,00 tis. Kč, čerpání 377,41 tis. Kč
Úhrada projektové dokumentace ve stupni návrh studie stavby. Jedná se o návrh výstavby byto 

    vého domu v lokalitě Nové Vysočany.

Skloněná – stacionář
Rozpočet 745,00 tis. Kč, čerpání 706,39 tis. Kč
Rekonstrukce nebytového prostoru v přízemí domu Skloněná 16 na denní stacionář pro osoby  

    mentálně handicapované. Akce byla dokončena.

Parkovací dům Pískovcová
Rozpočet 560,00 tis. Kč, čerpání 560,00 tis. Kč
Úhrada inženýrské a projektové činnosti pro budoucí realizaci tohoto záměru.

Urbanistické řešení Klíčov, Krocínka
Rozpočet 3.345,00 tis. Kč, čerpání 3.081,37 tis. Kč
Projektová činnost v zájmu budoucího optimálního využití ploch v uvedeném území.

Zesílení konstrukcí stropů Pod strojírnami
Rozpočet 90,00 tis. Kč, čerpání 90,00 tis. Kč
Projektová příprava na budoucí realizaci technického opatření na konstrukcích stropů bývalých  

    uhelen vně bytových domů v ulici Pod strojírnami.

Areál Krejcárek
Rozpočet 4.808,00 tis. Kč, čerpání 4.807,96 tis. Kč
Pokračující projektová a inženýrská činnost výše uvedené akce pro budoucí výstavbu bytového  

    a administrativního komplexu.

Pavilony Jablonecká
Rozpočet 961,30 tis. Kč, čerpání 952,62 tis. Kč
Pokračující projektová a inženýrská činnost pro budoucí výstavbu bytového komplexu.

Multifunkční centrum Prosek
Rozpočet 499,20 tis. Kč, čerpání 495,50 tis. Kč
Úhrada inženýrské a projektové činnosti pro budoucí realizaci bytového a administrativního  

    komplexu.

Lokální centrum Prosek
Rozpočet 950,00 tis. Kč, čerpání 948,00 tis. Kč
Projektová dokumentace řešící možnost využití území v okolí křižovatky Vysočanská – Prosec- 

    ká.

Rekonstrukce ÚT obj. Rubeška
Rozpočet 230,00 tis. Kč, čerpání 230,00 tis. Kč
Rekonstrukce dlouhou dobu nefunkčního systému vytápění nebytových prostor v objektu  

    Rubeška.

Rekonstrukce VS U Svobodárny 16
Rozpočet 560,00 tis. Kč, čerpání 458,72 tis. Kč
Fakturace za dodávku a montáž nové technologie v uvedené výměníkové stanici. Akce byla     

    dokončena ve 4. čtvrtletí roku.

Půdní vestavby Vysočany – Libeň
Rozpočet 1.840,00 tis. Kč, čerpání 1.838,40 tis. Kč
Projektová a inženýrská příprava na budoucí možnou realizaci dalších půdních vestaveb v byto- 

    vých domech Pod strojírnami 13, Nemocniční 14, Skloněná 16 a 18 a K trati 27.

Půdní vestavby Kovářská
Rozpočet 3.100,00 tis. Kč, čerpání 1.638,71 tis. Kč
Ve 4. čtvrtletí roku byla zahájena realizace výstavby dalších šesti bytů v půdních prostorech  

    bytových domů Kovářská 9 a 10. Práce budou dokončeny v 1. pololetí 2011. H
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Havárie kotelny Pod strojírnami
Rozpočet 1.600,00 tis. Kč, čerpání 1.454,40 tis. Kč
Ve 3. čtvrtletí roku byla zahájena havarijní rekonstrukce kotelny zásobující bytové domy 

    v oblasti Vysočan. Zásobování bytů teplem v zimní sezoně bylo zajištěno, nyní probíhají dokon 
    čovací práce. 

Anglické gymnázium – inženýrská činnost
Rozpočet 216,00 tis. Kč, čerpání 180,000 tis. Kč
Inženýrská činnost – technický dozor investora při realizaci stavebních úprav v budově Anglic- 

    kého gymnázia.

Vysočanská – základní telekomunikační systém
Rozpočet 1.525,00 tis. Kč, čerpání 1.503,04 tis. Kč
Vybudování domovní telekomunikační sítě v obou bytových domech Vysočanská umožňují- 

    cí přenos TV, internetu, připojení na veřejnou telefonní síť, připojení na pult centrální ochrany,  
     komunikaci s obyvateli objektu. Tato síť je součástí domu a její provoz není závislý na konkrét- 
    ním operátorovi. 

Výměníková stanice Balabenka
Rozpočet 193,00 tis. Kč, čerpání 191,90 tis. Kč
Financování prací souvisejících s rekonstrukcí objektu bývalé VS na sportovní halu. Akce byla  

    zcela dokončena v měsíci červenci.

Doprava
Kapitola 03 – Doprava
Odd. 22 – Doprava

Rekonstrukce ulice Nad Šestikopy
Rozpočet 4.800,00 tis. Kč, čerpání 4.798,65 tis. Kč
Realizace akce byla zcela ukončena v měsíci květnu.

Veřejná prostranství na sídlišti
Rozpočet 11.600,00 tis. Kč, čerpání 11.597,73 tis. Kč
Rekonstrukce a výstavba chodníků probíhala převážně v oblasti sídliště průběžně po celý rok. 
Akce spolufinancovaná dotací HMP, v jejím rámci byly průběžně rekonstruovány části někte- 

    rých chodníků na sídlišti Prosek a Střížkov, dále byly odstraňovány nevhodné betonové a oce- 
    lové prvky v zeleni a prováděny práce na plochách některých dětských hřišť.

Retardér ulice Na vyhlídce
Rozpočet 3.900,00 tis. Kč, čerpání 3.753,49 tis. Kč
Propojení severní a jižní části Parteru Starý Prosek vybudovaným retardérem na vozovce ulice  

    Na vyhlídce proběhlo v podzimních měsících roku.

Úprava prostoru ulice Hrdlořezská
Rozpočet 102,00 tis. Kč, čerpání 101,15 tis. Kč
Úhrada inženýrské a projektové přípravy pro budoucí rekonstrukci veřejné plochy na rozhraní  

    ulic Hrdlořezská a Českobrodská.

Ochrana životního prostředí
Kapitola 02 – Městská infrastruktura
Odd. 37 – Ochrana životního prostředí

Rekonstrukce zeleně Čihákova
Rozpočet 557,40 tis. Kč, čerpání 557,36 tis. Kč
V uplynulém roce byla provedena obnova živých plotů v ulici Čihákova – od parku až po ul.  

   Kovářská. Staré živé ploty a nevhodné dřeviny v ulici byly odstraněny a nahrazeny novými  
    výsadbami – keři v živých plotech i keři soliterními.

Městský mobiliář Praha 9
Rozpočet 163,00 tis. Kč, čerpání 163,00 tis. Kč
Pořízení propagačních a informačních stojanů a panelů, které budou na území MČ Praha 9  

    osazeny tomto roce. Předpokládá se zde umístění orientačních plánů nebo představení připravo- 
    vaných projektů veřejnosti. H
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Park Podviní – rekonstrukce prvku Ještěr, chodníky, zeleň
Rozpočet 1.500,00 tis. Kč, čerpání 1.499,59 tis. Kč
Uvedená částka byla čerpána na nákup a výsadbu rostlinného materiálu, na rekonstrukci parko- 

    vých mlatových chodníků a na rekonstrukci opláštění stěn altánu. 

Revitalizace Parku Václavka – dokončení
Rozpočet 280,00 tis. Kč, čerpání 249,04 tis. Kč
Tato akce byla dokončena ve 2. pololetí výstavbou oplocení zdejšího dětského hřiště.

Park Vysočanská
Rozpočet 6.916,00 tis. Kč, čerpání 6.915,24 tis. Kč
V podzimních měsících roku proběhla výstavba Parku srdce při ulici Vysočanská na Proseku.  

    V rámci této akce bylo nevzhledné a nevyužívané území proměněno na park s mlatovými chod- 
    níky, kvalitní zelení a parkovým mobiliářem vč. fitnes strojů pro dospělé a seniory.

Kontejnerová stání
Rozpočet 600,00 tis. Kč, čerpání 384,67 tis. Kč
Průběžná fakturace za dodávku a montáž kontejnerových klecí na území MČ Praha 9.

Úprava prostranství stanice BUS Královka
Rozpočet 500,00 tis. Kč, čerpání 439,58 tis. Kč
Inženýrská a projektová příprava na budoucí realizaci revitalizace prostoru zastávky MHD  

    Královka na sídlišti Prosek.

Dětská hřiště – rekonstrukce, doplnění
Rozpočet 2.960,00 tis. Kč, čerpání 2.927,49 tis. Kč
Jako každoročně, i v minulém roce proběhla rekonstrukce dětských hřišť na území MČ Praha 9  

    a to zejména rekonstrukce herních ploch ve vnitrobloku Veltruská Bílinská, v ulici Pískovcová  
    a Vysočanská na sídlišti Prosek a také v oblasti Hrdlořez. 

Dětské hřiště Krocínka
Rozpočet 910,00 tis. Kč, čerpání 256,82 tis. Kč
Výstavba zcela nového dětského hřiště v oblasti při ulici Pod Krocínkou byla zahájena ve 4.  

    čtvrtletí, z důvodu předčasného příchodu zimy a tím i podmínek nevhodných pro další práce,  
    bude na dokončení hřiště pokračováno v 1. pololetí 2011.

Zelená stezka zdraví
Rozpočet 250,00 tis. Kč, čerpání 243,60 tis. Kč
Pokračující projektová a inženýrská činnost výše uvedené akce, při jejíž budoucí realizaci vznik- 

    ne okruh s naučnými zastávkami v lokalitě proseckých skal a nejbližšího okolí.

Prosecké podzemí 
Rozpočet 100,00 tis. Kč, čerpání 96,00 tis. Kč
Úhrada inženýrské činnosti za účelem získání souhlasů orgánů státní správy s realizací budou- 

    cího zpřístupnění proseckého podzemí.

Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast
Odd. 35 – Zdravotnictví 
Odd. 43 – Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměst- 

    nanosti

Poliklinika Prosek
Rozpočet 19.176,10 tis. Kč, čerpání 19.168,25 tis. Kč
Pokračující projektová a inženýrská činnost pro budoucí realizaci nástavby, přístavby a celkové  

    rekonstrukce prostor objektu polikliniky.

Poliklinika Prosek – ZZS
Rozpočet 10.000,00 tis. Kč, čerpání 10.000,00 tis. Kč
Rekonstrukce trafostanice objektu Polikliniky Prosek, kde v uvolněných prostorách je budová- 

    no výjezdového středisko zdravotnické záchranné služby. Akce, která byla zahájena v 1. pololetí  
   r. 2010, bude dokončena v 1. pololetí roku 2011, je financována dotací HMP. H
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Poliklinika Prosek – infocentrum
Rozpočet 2.355,40 tis. Kč, čerpání 2.348,94 tis. Kč
Výstavba nových prostor infocentra úřadu MČ Praha 9 v objektu Polikliniky Prosek. Akce byla  

    dokončena.

Poliklinika Prosek – evakuační výtah 
Rozpočet 1.700,00 tis. Kč, čerpání 1.410,00 tis. Kč
Rekonstrukce stávajícího nákladního výtahu na výtah evakuační proběhla v podzimních měsí- 

    cích roku.

DPS Novovysočanská – oplocení a zahrada
Rozpočet 3.251,00 tis. Kč, čerpání 3.130,34 tis. Kč
V 1. pololetí roku byla dokončena uvedená investiční akce, která byla zahájena na sklonku roku 

    2009. V rámci akce byl oplocen pozemek s parkovou úpravou přilehlý k DPS Novovysočanská,  
    byl zde osazen parkový mobiliář a vybudováno sportovně-rekreační zázemí DPS pro jeho oby- 
    vatele.  

DS Novovysočanská – vybavení
Rozpočet 1.090,00 tis. Kč, čerpání 1.090,00 tis. Kč
Z investičního příspěvku, poskytnutého Středisku sociálních služeb, organizace pořídila  

      pro domov seniorů samozavírače dveří, sprchové lůžko, kotel do kuchyně, drtič odpadu do kuchy- 
    ně, myčku na černé nádobí, malotraktor a dodávkový automobil.

DS Novovysočanská – stavební úpravy - koupelna
Rozpočet 629,00 tis. Kč, čerpání 621,46 tis. Kč
V objektu Domova seniorů byla upravena jedna z místností na centrální koupelnu pro ležící  

    klienty domova.

Stacionář Českolipská
Rozpočet 650,00 tis. Kč, čerpání 647,57 tis. Kč
V objektu Stacionáře Českolipská byly provedeny stavební úpravy na základě posouzení  

    technického stavu objektu a žádosti vedení SSP. Byla provedena rekonstrukce povlakové krytiny  
   střechy jednoho z pavilonů vč. klempířských prvků a osazeny nové vstupní dveře do některých  
   prostor. Dále byla provedena rekonstrukce části areálových asfaltových chodníků.

DSS Hejnická
Rozpočet 42.840,60 tis. Kč, čerpání 42.782,00 tis. Kč
Po celý minulý rok probíhala rekonstrukce bývalého domu důchodců Hejnická na Dům soci- 

    álních služeb. Akce bude dokončena v průběhu 1. pololetí roku letošního. Financování výstavby  
    probíhá částečně za pomoci dotací HMP. 

Harrachovská ČČK – rekonstrukce pavilonu
Rozpočet 2.885,00 tis. Kč, čerpání 2.867,36 tis. Kč
V části přízemí objektu Harrachovská 422 bylo vybudováno gerocentrum sloužící starým ne- 

    mocným osobám. je zde lůžková část, místnosti pro osobní hygienu a prostory pro stravování.  
    Akce byla zcela dokončena v letních měsících roku.

Bezpečnost a veřejný pořádek
Kapitola 07 – Bezpečnost
Odd. 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Kamery
Rozpočet 2.866,00 tis. Kč, čerpání 2.348,62 tis. Kč
Za uvedenou částku byla pořízena zadávací dokumentace a součinnost při výběru dodavatele. 

  Ve druhém pololetí roku proběhla realizace osazení kamerového systému v oblasti Vysočan  
    a Libně. Akce bude pokračovat v roce 2011 v oblasti proseckého sídliště.

Vnitřní správa
Kapitola 09 – Vnitřní správa
Odd. 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany H
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Rozšíření služeb elektronických komunikací
Rozpočet 2.200,00 tis. Kč, čerpání 2.186,33 tis. Kč
V roce 2006 byl uveden do provozu regionální komunikační servis  na Praze 9 financovaný  

    z peněz EU, do kterého se zaregistrovalo 14 709 koncových uživatelů. Pro lepší pokrytí území  
    Prahy 9 bylo realizováno posílení páteřní sítě  a rozšíření systému o zajištění datových spojení  
    pro kamerový systém v rámci oblasti Vysočan a Libně.  

Investice ICT
Rozpočet 452,60 tis. Kč, čerpání 452,43 tis. Kč
Za uvedenou částku bylo v dosavadním průběhu roku nakoupeno programové vybavení  

    pro potřeby ÚMČ.

Klimatizační jednotky
Rozpočet 128,70 tis. Kč, čerpání 128,58 tis. Kč
Nákup a montáž dvou kusů klimatizačních jednotek do místnosti serverovny v budově úřadu  

    MČ Praha 9.

Rekreační zařízení Sepekov
Rozpočet 284,50 tis. Kč, čerpání 264,51 tis. Kč
Za uvedenou částku byla v rekreačním zařízení Sepekov pořízena a osazena herní sestava  

    na plochu dětského hřiště a vybudována kamenná opěrná zeď..

Radnice – technické zhodnocení budovy
Rozpočet 43,60 tis. Kč, čerpání 43,53 tis. Kč
Elektroinstalační a stavební práce v prostorách OOS a montáž elektronického zařízení – hlída- 

    cího systému teploty v serverovně radnice.

Nákup automobilu
Rozpočet 580,00 tis. Kč, čerpání 572,70 tis. Kč
Pro potřeby úřadu byl nakoupen osobní automobil Škoda Octavia a pro rekreační zařízení Sepe- 

    kov Škoda Fabia.

Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Do schváleného rozpočtu bylo zapojeno financování ve výši 41.518,70 tis. Kč, rozpočtovou 

úpravou byly zapojeny nedočerpané prostředky z minulého roku – a to ponechané nedočerpané 
investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy v celkové výši 12.758,0 tis. Kč a prostředky pro finanč-
ní vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2009 ve výši 5.225,90 tis. 
Kč, skutečnost dosáhla výše     34.072,45 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem na účtech k 1.1.2010  
a k 31.12.2010. 

Výsledek hospodaření
V rozpočtu plánované výdaje o 59.502,60 tis. Kč přesahují plánované příjmy, tyto výdaje jsou 

kryty zapojením finančních prostředků z minulých let. V hospodaření za rok 2010 jsou skuteč-
né výdaje  oproti skutečným příjmům vyšší o 34.072,45 tis. Kč, takže celkový výsledek hospo-
daření za toto období je oproti plánovanému financování rozpočtu zlepšen o 25.430,15 tis. Kč.  
Na výši hospodářského výsledku mají velký vliv úspory v oblasti běžných výdajů a vyššími pří-
jmy. V plnění rozpočtu běžných výdajů u všech kapitol je vykázána úspora nebo přiměřené čerpá-
ní, nečerpaná rezerva rozpočtu činí 4.295,0 tis. Kč H
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Zprávy z radnice
Co dělá pro své voliče zastupitel Tomáš Holeček:

Nepřestanu, 	
dokud na místě ubytoven nebude pěkné bydlení

Tomáš Holeček (ODS) pracuje v zastupitelstvu Městské části Praha 9 za obvod Nové Vysočany. 
„Voličům jsem slíbil, že budu usilovat hlavně o větší bezpečnost a veřejný pořádek v místě, kde 
žijí. Proto jsem své snažení zaměřil především na odstranění ubytoven z Nových Vysočan, v nichž 
vidím kámen úrazu,“ říká zastupitel.

 „O tom, že ve zdejších ubytovnách nacházejí útočiště kri-
minálníci, svědčí výsledek policejní razie v loňském roce. 
Byli při ní zadrženi čtyři lidé, po nichž bylo vyhlášeno celo-
státní pátrání za spáchání závažné trestné činnosti, další tři 
nemohli prokázat svou totožnost,“ pokračuje Tomáš Hole-
ček. „Problém by vyřešilo odstranění ubytoven z pozemků, 
které patří „devítce“. Tomu se však majitelé ubytovacích 
zařízení brání, přestože už nemají v rukou nájemní smlou-
vu, jejíž platnost skončila. Tři případy tedy řeší soudy – dva 
Obvodní soud pro Prahu 9 a jeden Obvodní soud pro Prahu 
2. Bohužel soudní a správní řízení vedená městskou částí 
proti majitelům ubytoven stojících na obecních pozemcích 
jsou zdlouhavá. Podle odhadů právníků potrvá minimálně 
rok, dva, než bude soudně rozhodnuto. Ale budu jako bul-
dok, nepřestanu, dokud tyto problémové stavby nezmizí a 
na jejich místech nevyrostou domy rodinného typu.“

K cíli však většinou nevede jen jedna cesta. Podařilo 
se vám alespoň trochu přispět ke zvýšení bezpečnosti v 
Nových Vysočanech?

Podařilo se mi prosadit nemalou investici – za 1,5 milio-
nu korun – do zlepšení osvětlení v ulici Odlehlá. Právě v ní 
a v ulici Skloněná dochází nejčastěji v Praze 9 k vykrade-
ní nebo odcizení aut. Byly instalovány nové, vyšší stožáry, 
které osvětlují větší část ulice. Bohužel finance magistrátu 
jsou limitovány, takže se mi zatím nepodařilo prosadit, aby 
lampy více osvětlovaly i vchody jednotlivých domů. Prů-
běžně je také prořezávána zeleň, takže pachatelé loupežných 
přepadení, k nimž tu také docházelo, se nemají kde schová-
vat.  

V současné době řešíme rovněž umístění kamer, které by on-line přes internet monitorovaly 
dění v ulicích Prahy 9, kde je největší nápad trestné činnosti, tedy i v Nových Vysočanech. Napo-
jeny by byly i na pult městské policie. Kamery považujeme za jeden z bezpečnostních prvků, který 
by měl odradit od páchání trestné činnosti. 

Kromě toho, že se snažíte přispět k větší bezpečnosti na ulicích, řešíte i otázky parkování, 
které jsou velkou bolestí řidičů v Praze…

V Nových Vysočanech převzala Devátá rozvojová, a. s., parkoviště ve Skloněné ulici, jehož 
kapacita je 70 míst. Dvacet z nich je dosud volných. Za měsíční paušál 900 Kč mají majitelé aut 
k dispozici oplocené, osvětlené parkoviště s non-stop službou. Začátkem roku zde chceme ještě 
instalovat elektrická vrata, která si budou rezidenti otevírat kartou. Stejnou, jež jim zdarma otevře 
také bránu na parkovišti u Polikliniky Prosek (bude instalována v průběhu roku). Postupně tak 
sjednotíme parkovací systém v Praze 9 s tím, že rezidenti budou moci na hlídaných parkovištích 
spravovaných Devátou rozvojovou parkovat bez dalšího placení. 

Tomáš Holeček
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V Praze 9 přibudou noví strážníci
Motorizované jednočlenné hlídky, okrsek Nová Harfa s vlastním strážníkem i v nočních hodi-

nách nebo chystaná služebna u OD Kaufland v ulicích Spojovací – Učňovská, s tím vstupuje do 
nového roku Městská policie v Praze 9. Městská část by tak měla být v roce 2010 ještě bezpečněj-
ší.

„Rádi bychom také v tomto roce pokračovali s jednočlennými autohlídkami, které jsme letos 
zkušebně zavedli,“ informoval obvodní ředitel Městské policie v Praze 9 Vlastimil Olič. Doplnil, 
že se jedná o službu zkušených 
strážníků nebo velitelů směn, kteří 
vykonávají hlídkovou činnost samo-
statně, a díky tomu jsou schopni 
zkontrolovat větší území. 

Současný stav, 86 městských 
strážníků, posílí zřejmě v roce 
2010 minimálně další tři, kteří 
by se měli starat o klid a pořádek  
v ulicích. Kromě chystaných změn 
bude i nadále podle Vlastimila 
Oliče městská policie pokračovat  
v hlídkové činnosti strážníků okrs-
kářů v Letňanech a Kbelích for-
mou takzvaných kombinovaných 
motorizovaných hlídek. Jedná se  
o dvoučlenné hlídky strážníků okrs-
kářů. „Velmi se nám to osvědčilo, 
strážníci jsou rychleji na místě, kde je jich potřeba a jsou schopni zkontrolovat větší úseky,“ uvedl 
obvodní ředitel Městské policie v Praze 9. 

Pokračovat podle něj bude také úspěšný projekt tzv. žlutých a modrých kartiček pro řidiče. Žlu-
tými lístky strážníci řidiče upozorňují na méně závažné přestupky a modré znamenají, že hlídka 
automobil zkontrolovala a nenašla žádné pochybení. 

„V novém roce chceme dát důraz hlavně na preventivní aktivity směřované na děti, mládež a 
seniory. Oni jsou ve společnosti ti nejzranitelnější a nám jde o to, aby se nestávali oběťmi různých 
podvodníků nebo deviantů,“ upozornil náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož 
kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá, a dodal: „Naši pozornost si ale zaslouží i náprava 
mladistvých, kteří zatím jen ´zakopli´, a my chceme, aby se z toho klopýtnutí nestal pád.“ Příkla-
dem může být spolupráce Městské policie hlavního města Prahy s Probační a mediační službou 
ČR. Program zapojení mladistvých, kteří jeli například bez řidičského průkazu, do společensky 
prospěšných projektů funguje nově od loňského roku. 

Spolupráce Městské policie se školami
Rozhovor s obvodním ředitelem MP v Praze 9 Vlastimilem  Oličem: 

Lidé často poukazují na to, že policisté, a to i městští, nejdou vidět v ulicích. Budete posilovat 
hlídky na Proseku, Vysočanech, Hrdlořezích? 

Nedá se jednoznačně říci, která lokalita či místo je nejproblematičtější. Trestná činnost a pře-
stupkové jednání se totiž neustále mění v závislosti na mnoha faktorech. Ve spolupráci s Policií 
České republiky zaměřujeme a budeme zaměřovat hlídkovou činnost do míst, kde je to v danou 
dobu nejvíce potřeba. Využívat budeme stejně jako loni maximální počet strážníků, samozřejmě  
v závislosti na jejich dalších úkolech.

Prahu 9 trápí časté vykrádání zaparkovaných automobilů, ale problémy jsou i s loupežnými 
přepadeními. Co s tím bude městská policie dělat? 

Důležitým momentem je využívání městského kamerového systému, který nám hodně pomáhá 
z hlediska prevence i represe.

Kolik kamer v současnosti střeží Prahu 9 a co se díky nim podařilo loni odhalit? 
V současnosti využíváme okolo třiceti kamer městského kamerového systému, jedenáct kamer ZP
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Technické správy komunikací Praha a osm kamer Dopravního podniku Praha. Loni jsme díky nim 
odhalili stovky případů přestupků v oblasti dopravy a veřejného pořádku a také několik trestných 
činů, které jsme následně předali státní policii.

Připravujete na ředitelství nějaké novinky?
Největší novinkou, na kterou se těším, je dokončení rekonstrukce našeho obvodního ředitelství. 

Získáme zázemí, které jsme již dlouho potřebovali. Jinak jsme v lednu začali využívat novou okrs-
kovou služebnu pro oblast Hrdlořez a Nových Vysočan umístěnou na střeše nákupního střediska 
Kaufland v Učňovské ulici.

Můžete přiblížit, jak bude v roce 2010 vypadat vaše spolupráce se školami či seniory? 
Naše spolupráce s vedením jednotlivých škol je dobrá a s řediteli reagujeme operativně  

na vzniklé problémy. Mimo dohledu u přechodů pro chodce v blízkosti škol v ranních hodinách 
a odpolední dohled v rámci projektu „Školní policie“ chceme prohlubovat spolupráci s naším 
úsekem Prevence kriminality. Strážníci s výbornou místní a osobní znalostí svých rajonů mohou 
doplňovat přednáškovou činnost pracovníků prevence a v případě potřeby se budeme podílet  
i na jiných činnostech, například dopravní výchově na dětském dopravním hřišti.

U městské policie sloužíte již devatenáct let. Jak se změnilo chování lidí v ulicích?
Služba v době, kdy jsem začínal, se nedá se současností srovnávat. Máme mnohem víc úkolů, 

občané si na naši službu zvykli a často se na nás obracejí s různými žádostmi, oznamují nám udá-
losti a podezření, situace je prostě úplně jiná. Myslím, že se změnilo i právní vědomí veřejnosti, 
což je samozřejmě pozitivní, ale má to i negativní rozměr, kdy si lidé někdy pletou demokracii  
s anarchií.

Jak se za deset let fungování změnilo obvodní ředitelství?
Začínali jsme s dvaačtyřiceti strážníky a využívali tři služební vozidla a dva motocykly. V sou-

časné době disponujeme v Praze 9, 18 a 19 osmaosmdesáti strážníky, máme jedenáct služebních 
vozidel a sedm motocyklů.

Sběrna ve Staré Spojovací zrušena
Každý pohár jednou přeteče. A pohár trpělivosti se v souvislosti s provozem Sběrny surovin 

ve Staré Spojovací naplnil jak radním Prahy 9, tak Správě železniční dopravní cesty, na jejímž 
pozemku zařízení fungovalo.

„Po mnoho měsíců jsme řešili podněty občanů, kteří poukazovali, že do sběrny surovin sváží 
nejrůznější týpkové věci, které už na první pohled napovídají, že nepochází z vybavení žádné 
domácnosti,“ říká radní Prahy 9 Adam Vážanský. „Jednali jsme proto se Správou železniční 
dopravní cesty, konkrétně se Správou dopravní cesty Praha, která rovněž měla podobné poznat-
ky. Výsledkem je to, že tato sběrna byla zrušena. Respektive, její provozovatel dostal výpověď  
z pozemků a musel je vyklidit.“

Bezpečnostní stojany na kola 
V Praze 9 bylo na konci loňského roku z dotace Ministerstva vnitra ČR instalováno pět bezpeč-

nostních stojanů na kola. 

Stojany uzamykají kolo za rám a při správném užití zámku FAB, který je možno získat na infor-
macích radnice MČ Praha 9 (Sokolovská 324/14), není možné zámek přestřihnout a kolo odcizit. 
Bezpečnostní stojany najdete u Areálu zdraví u Podvinného mlýna, Základní školy Balabenka, ZŠ 
Novoborská, ZŠ Litvínovská 500 a Litvínovská 600. K těmto stojanům se samozřejmě dají kola 
upevnit rovněž standardními cyklozámky. 

Věříme, že s příchodem teplejšího počasí ocení stojany nejen rekreační cyklisté, ale v souvislos-
ti s výstavbou významné cyklostezky vedoucí podél Rokytky také lidé, kteří kolo využívají jako 
plnohodnotný způsob dopravy.

Vzhledem k tomu, že Magistrát hl. m. Prahy přislíbil „devítce“ stojany na kola, nebylo mož-
né žádat o větší počet těch bezpečnostních. Jestliže je však letos magistrát nedodá, požádá MČ  
Praha 9 Ministerstvo vnitra ČR o výraznější rozšíření počtu bezpečnostních stojanů. ZP
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Bezplatná právní poradna
Bezplatnou právní poradnu poskytuje Městská část Praha 9 sociálně slabším občanům, 
kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území Prahy 9.

Odborníci v poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských 
vztahů.

Bezplatnou právní poradnu můžete využít: 
10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6. a 23. 6. 2010.
V hale Nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny rozdávají  

od 14.30 do 16.30 pořadová čísla. Aby mohla být služba zájemcům poskytnuta, musí doložit 
doklad totožnosti, v němž je zapsán trvalý pobyt na území Prahy 9.

Právní poradenství se poskytuje v 1. patře místnost 106.
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu zažádat poskytnou 

pracovníci v Infocentru.

K bezpečnosti přispívají časté policejní zátahy
Bezpečně se v ulicích Vysočan necítila loni v červnu, kdy se konalo veřejné setkání občanů se 

zástupci Policie ČR, městské policie a radních Městské části Praha 9, polovina dotazovaných. 
Jako nejčastější důvod uváděli výskyt problémových osob a nedostatečnou pochůzkovou činnost 
městských policistů i Policie ČR. Na přelomu ledna a února letošního roku se to však policisty  
v ulicích jen rojilo.

Zátah Vysočany
Policisté ČR z obvodního oddělení Vysočany spolu s městskými policisty zkontrolovali při 

policejním zátahu 28. ledna celkem 108 osob. Po třech z nich bylo vyhlášeno celostátní pátrání 
pro závažnou trestnou činnost a byl na ně vydán příkaz k zatčení. Skončili v cele předběžného 
zadržení. Další dva lidé – cizinci neměli povolení k pobytu v ČR a byli předáni cizinecké policii. 

„Prověřili jsme čtrnáct heren, barů a restaurací, zahrádkářské kolonie U Elektry a Pod Sme-
tankou, nádraží železniční stanice Praha-Libeň a ubytovnu Siesta Podkovářská,“ vypočítává 
komisař Jaroslav Mráz, vedoucí Místního oddělení Police ČR Vysočany a dodává: „Tedy místa, 
kam se stahují kriminální živly. Například v případě jmenovaných zahrádkářských kolonií jsme 
měli poznatky o několika desítkách bezdomovců, jež tady žily a kradly v okolí. V chatkách jsme 
také několikrát objevili drogové varny. Ojedinělé nebylo, že jsme narazili na řidiče, kteří si sem  
pro drogy jezdili, a řídili pod vlivem návykových látek.“ 

Kapsáři a drobní zlodějíčkové zase často řádí na libeňském 
nádraží, i když v tomto případě by se vyplatila i větší obezřet-
nost cestujících. Usne-li někdo na lavičce, jakoby si o okradení 
říkal.

Policejní kontroly i v únoru
Herny, restaurace, ubytovny a řidiči jezdící pod vlivem alko-

holu či drog ve Vysočanech a na Proseku se ocitli v hledáčku 
policie také 9. února. Cíl byl jediný: snížit nápad trestné čin-
nosti v Praze 9, zkontrolovat ubytovny, kde se často nacházejí 
cizinci bez povolení k pobytu u nás. Akce se zúčastnila Cizi-
necká policie Praha, speciální pořádková jednotka, kriminální 
policie, policisté místních oddělení Vysočany a Prosek, Městská 
policie Praha. Policisté při ní zadrželi 15 osob, po nichž bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání pro závažnou trestnou činnost,  
a zkontrolovali na 240 vozidel – několik řidičů nemělo řidičské 
oprávnění, jeden byl opilý.

„Podobné policejní akce vítáme a usilujeme o ně v rámci 
community policing,“ konstatuje radní Prahy 9 Adam Vážan-
ský zodpovědný za oblast bezpečnosti. „Postupy, které z com-
munity policing vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, 
samosprávy (radnice), místních organizací a veřejnosti. Všech-

Adam Vážanský, radní Prahy 9
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ny tyto složky spolu musí komunikovat, shodnout se na společných problémech v oblasti bezpeč-
nosti a společně hledat a přijímat řešení. A u nás volají lidé po častějších policejních kontrolách  
a vzhledem k poměrně vysokému počtu ubytoven také po spolupráci s cizineckou policií.“

Setkání politiků v Praze 9
Významné české politiky přijal starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím. Ve čtvrtek 22. dubna 

Miloše Zemana, předsedu Strany Práv Občanů Zemanovci, a v sobotu 24. dubna senátora Karla 
Schwarzenberga, předsedu TOP 09. 

Všichni tři politici se shodli na tom, že demokracie není něco, co máme zaručené navěky. Dá se 
oslabit, zničit nebo využít k nástupu moci. A bohužel, v současné době je politická situace v České 
republice nepřehledná. 

Karel Schwarzenberg například vyjádřil 
politování nad současným stavem ČSSD. 
„Sociální demokracie u nás není klasickou 
sociálně demokratickou stranou, jak ji zná-
me z ostatních evropských zemí. Je to stra-
na plná populismu.“ 

Podobně označil současný postup ČSSD 
Miloš Zeman, když v této souvislosti hovo-
řil o nezodpovědných politicích. 

„Jsem stoupencem politického pragma-
tismu. Jeho výsledkem může být dohoda, 
kdy obě strany sice odcházejí od stolu bílé 
vzteky, ale její závěry respektují. To je také 
základ pro další fungování státu. Za to si 
vážím Václava Klause. I když jsme spolu 
s devadesáti procent mohli mít rozdílné 
názory, byli jsme schopni se dohodnout.“ 

Absenci politického pragmatismu a 

populismus označil na 
největší překážky dalšího 
rozvoje naší společnosti 
také Jan Jarolím: „Z dneš-
ní politiky se vytrácí obsah 
a deformují ji nereálné 
sliby. Úkolem každého 
zodpovědného politika je 
především dbát na rozvoj 
státu. Jsem proto rád za 
obě setkání, protože Miloš 
Zeman i Karel Schwarzen-
berg ve mně utvrdili dojem, 
že tuto ideu ctí.“ 

I když komunální politi-
ka ve srovnání s politikou 
dělanou na celostátní úrov-
ni má svá specifika, postup 
budoucího parlamentu a 

vlády se pochopitelně hluboce dotkne života obcí, tedy také naší městské části. „Byl bych rád, 
kdybychom opět začali stavět na konzervativních hodnotách a v čele státu měli zodpovědné poli-
tiky. Jejich jediným zájmem, stejně jako zájmem konstruktivní opozice, by měl být rozvoj státu, 
nikoliv soukromé války o moc a vlastní zájmy,“ uzavírá starosta Městské části Praha 9.

Předseda SPOZ Miloš Zeman a starosta Jan Jarolím

Senátor Karel Schwarzenberk a starosta Jan Jarolím
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Úředníci na kolech
Praha se pomalu mění v noční můru řidičů, devátou městskou část nevyjímaje – komunikace 

se stávají parkovišti, zato když skutečně potřebujete zaparkovat, nenajdete volné místo. Zkrátka, 
jezdit autem je o nervy, proto úředníci Městské části Praha 9 sáhli po jízdních kolech. Na vysočan-
ské radnici jsou jim k dispozici dvě a dlužno podotknout, že je o ně velký zájem. Na kole se každý 
dostane pohodlně a rychle kam potřebuje, nemluvě o ušetřených penězích za benzín.

Na Poliklinice Prosek 	
bylo otevřeno nové informační centrum

Své nové informační centrum otevřela 16. června Městská část Praha 9 na Poliklinice Prosek. 
Pásku při slavnostním zprovoznění této kanceláře přestřihl starosta Prahy 9 Jan Jarolím.

„Otevřením nového informačního centra na Poliklinice Prosek, které nahrazuje dosavadní nevy-
hovující prostory, chceme zlepšit a zkvalitnit dostupnost služeb pro občany Proseka a Střížkova,“ 
konstatoval starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.   

V proseckém informačním centru pracují dvě úřednice, které znají chod celého úřadu, mají všeo-
becný přehled o jednotlivých agendách státní správy, samosprávy i o aktuálním dění v městské části  
a jsou schopny příchozímu poradit, na koho se má se svým problémem obrátit. Mají k dispozici 
běžně používané formuláře, organizačně zajišťují právní poradnu pro občany Prahy 9, přijíma-

jí nálezy, obhospodařují 
úřední desku, prodáva-
jí brožury vztahující se  
k Praze 9 a vydávají veš-
keré výpisy ze systému 
Czech POINT. 

V rámci Czech POIN-
TU lze požádat o výpis 
z katastru nemovitos-
tí, obchodního rejstříku, 
živnostenského rejstříku, 
rejstříku trestů, insolvent-
ního rejstříku, o bodové 
hodnocení řidiče, seznam 
kvalifikovaných doda-
vatelů a žádosti o zříze-
ní datové schránky. Za 

vydané výpisy zaplatíte na správních poplatcích za první stranu 100 Kč, za každou další 50 Kč.  
Za výpis z rejstříku trestů 50 Kč. 

V infocentru na prosecké poliklinice si také můžete nechat ověřit pravost podpisu a ověřit kopie 
listin podle originálu.

Informační centrum je otevřeno v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve čtvr-
tek od 8.00 do 15.30 hodin a v pátek od 8.00 do 12.30 hodin.

Terra Moldova zpestřuje obchodní nabídku na „devítce“
Pro širokou veřejnost je od středy 2. června zprovozněna Terra Moldova - první prodejna mol-

davských výrobků v Praze, kterou o den dřív slavnostně otevřel vedoucí Úřadu zastupitelství Mol-
davské republiky v Praze Victor Harut spolu se starostou MČ Praha 9 Ing. Janem Jarolímem.

V Sokolovské ul. č. 310 najdete nejen sortiment vyhlášených vín, skvělých džusů, ale také třeba 
typických koberců. Chybět tady ale nebude ani informační servis o této pohostinné zemi, nabíze-
jící např. opravdu netradiční dovolenou. 

„Moldavská republika byla zařazena mezi osm prioritních zemí, do nichž směřuje česká zahra-
niční rozvojová pomoc,“ uvedl starosta Prahy 9 Jan Jarolím. Při příležitosti otevření nové prodejny 
připomněl radní „devítky“ Adam Vážanský, že Městská část Praha 9 má jako jediná v naší repub- ZP
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lice uzavřenu partnerskou dohodu o spolupráci se samosprávným objektem v Moldávii – okresem 
Anenii Noi, ležícím v jihovýchodní oblasti země. Devátá městská část proto podporuje investice a 
podnikatelské záměry  jak ve zmíněném partnerském okrese, tak i v jiných částech Moldavska.

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus, energetické služby, 

s. r. o., a Úřadem Městské části Praha 9 nabízí odběratelům zemního plynu službu - tzv. mobilní 
obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské 
mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v 
Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem 
Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti za Úřadem Městské části Praha 9, Soko-
lovská 324/14.                  

Termíny přistavení:
21. 7. 2010 od 11.00 do 13.30          
19. 8. 2010 od 14.30 do 17.00 
24. 9. 2010 od 9.00 do 11.30
24.10. 2010 od 12.30 do 15.00
29.11. 2010 od 9.00 do 11.30
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

50 000 Kč z „devítky“ pro Frýdlantsko 	
postižené povodněmi

V souvislosti s ničivými záplavami, které v srpnu postihly obzvláště severní Čechy, se Městská 
část Praha 9 připojila k veřejné sbírce pro Mikroregion Frýdlantsko a přispěla částkou 50 000 
korun.

Tyto peníze jsou uvolněny z rezervy rozpočtu MČ Praha 9. 
„Povodně a záplavy v severních Čechách – jak jsme viděli – udeřily náhle, během několika 

minut bylo všechno pod vodou, z ulic se stávaly dravé řeky, voda se objevovala tam, kde ji nikdo 
nečekal. Velmi mě trápí, kolik bylo mrtvých na tak malou oblast, kterou živel zasáhl, a za tak 
krátkou dobu, po níž trval. Pomoci lidem, kteří přišli o své domovy, leckdy i o své nejbližší je naší 
morální povinností a věcí svědomí,“ říká starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím a dodává: „V souvislosti 
s bleskovými povodněmi na severu Čech jsem si také uvědomil, jak slabý je člověk ve srovnání 
s přírodou. Je třeba, abychom to stále měli na mysli a k přírodě a životnímu prostředí, jež nás 
obklopuje, se chovali s větší pokorou, respektem a úctou. Není to totiž nic neměnného, trvalého a 
nezničitelného.“ 

Finanční injekce zatopenému Mikroregionu Frýdlanstko není první pomocí tohoto druhu deváté 
městské části. Podobně přispěla rovněž na obnovu Nového Jičína po červnových povodních 2009 
nebo obce Husenky. 

„Devítka“ Městem byznysu v ČR
Přesně a nejrychleji dokáže odpovědět občanům na jejich dotaz Úřad městské části Prahy 9. 

Ukázal to průzkum společnosti Factum Invenio, který se uskutečnil začátkem dubna roku 2008 
jako součást velkého porovnávacího žebříčku 206 obcí s rozšířenou působností a 22 správních 
obvodů Prahy s názvem „Město pro byznys“. ZP
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Přestože zákon dává radnicím lhůtu na odpověď až třicet dní, úředníci z Prahy 9 dokázali poslat 

zpětnou reakci již 20 minut po odeslání e-mailu s dotazem týkajícího se zahájení podnikání. 
Soutěž Město pro byznys vznikla jako reakce na současnou potřebu ukázat, jak se místní správy 

podílí na zlepšení podnikatelského pro-
středí. První ocenění v ní převzal v úterý 
15. dubna 2008 starosta deváté městské 
části Jan Jarolím. „Tato výjimečná cena 
nás velmi těší, protože naše radnice se 
snaží vycházet maximálně vstříc potře-
bám našich občanů,“ konstatoval Jan 
Jarolím. „Jako první jsme zavedli sobotní 
provoz a byli jsme také jednou z prvních 
radnic, na nichž začal fungovat Czech 
Point.“

Každé dílo, které se zdaří, zasluhuje 
pochvalu. A slova chvály těší o to více, 
přijdou-li odjinud. Devátá městská část 
se může v posledním volebním období 
pochlubit dvěma oceněními: Město pro 
byznys a Místo přátelské seniorům. Obě 
svědčí o tom, že radnice se s plnou váž-
ností snaží naplňovat fakt, že politika, a 
především ta komunální, musí být služ-
bou pro veřejnost.

Investice do bytů vzrostly
Asi jen těžko budete hledat člověka, který by nechtěl dobře bydlet. Ovšem kvalitní bydlení 

jde ruku v ruce s investicemi. Proto hned na začátku volebního období 2006 až 2010 se radnice  
Prahy 9 zavázala do oprav bytů, které spravuje, více investovat.

V roce 2008 částku určenou na velké opravy bytů v porovnání s rokem 2006 zvýšila Městská 
část Praha 9 téměř třikrát na 78 milionů korun. Pro rok 2009 na opravy bytového fondu vyčleni-
la více než 100 milionů korun, přičemž se počet bytů díky prodeji o něco snížil. V přepočtu na 
jednu bytovou jednotku tak mohla do jejich oprav více investovat a dostát tak svému závazku, že 
převážnou část svých bytů dostane do roku 2010 do podstatně lepšího technického stavu. Tímto 
způsobem tak do jisté míry také vykompenzovala rostoucí nájmy.

I v letošním roce jdou v přepočtu na jeden byt z rozpočtu MČ Praha 9 do bytového fondu stejné 
finanční prostředky jako v minulých letech. „Konkrétní suma peněz je sice v absolutní částce nižší 
než loni, ale v průběhu loňského a letošního 
roku prodáme téměř tisíc bytů,“ zdůvodňu-
je menší částku na údržbu bytového fondu 
zástupce starosty MČ Praha 9 Zdeněk Daví-
dek a pokračuje: „Do konce tohoto volební-
ho období se snažíme dokončit velké inves-
tiční akce v této oblasti, jako je instalace 
nových výtahů, které odpovídají požadav-
kům státních i evropských norem, alespoň 
ve dvou třetinách domů ve Vysočanské uli-
ci, a budou vyměněna všechna okna v domě 
MČ Praha 9 v Jablonecké.“

Okna a vstupní portály byly vyměněny a 
střecha opravena v domech ve Vysočanské 
a Jablonecké. Opravy se dočkaly rozvody 
vody a kanalizace v Poštovské a Letňanské. 
Vyměněná okna a opravenou fasádu mají objekty v Klíčovské. Opravenou elektroinstalaci a fasá-
dy hlásí domy v Sokolovské. K dalším akcím patřila například rekonstrukce technologie dožívající 

Starosta MČ Praha 9 ing. Jan Jarolím   
přebírá ocenění za nejlepší umístění na žebříčku Město pro byznys
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plynové kotelny v bytovém domě U Svobodárny 1070/9 na výměníkovou stanici. Rekonstrukce 
kanalizace byla nutná v Sokolovské ulici, kde se vzhledem k nedostatečné dimenzi původního 
potrubí často ucpávalo kanalizační stoupací vedení. Kompletní zateplení, včetně výměny oken, má 
také rohový dům v ulici U Svobodárny, kde se nachází restaurace U Brázdů.

Hotovy jsou i půdní vestavby v Drahobejlově. Zastupitelstvo MČ Praha 9 schválilo výběrové 
řízení na prodej těchto půd s tím, že z utržených peněz se budou financovat další rekonstrukce půd 
v domech, které radnice spravuje.

Nová sportoviště i Knoflíková školička Na Balabence
Nová sportoviště a Knoflíková školička byly ve středu 22. září za účasti vedení Městské části 

Praha 9 slavnostně předány do užívání nejen žákům ZŠ Na Balabence, ale široké veřejnosti. 
„Všechna zařízení, tře-

baže se nacházejí v areálu 
ZŠ Na Balabence, dokon-
ce ve vzájemném těsném 
sousedství, budou k užit-
ku zájemcům z širokého 
okolí, vlastně z celé Pra-
hy 9,“ zdůrazňuje radní 
Adam Vážanský.

Hřiště s umělou trá-
vou

Hned dopoledne v deset 
hodin, poté, co se slav-
nostního výkopu zhostil 
starosta „devítky“ Ing. 
Jan Jarolím, nové hřiště  
s umělou trávou otesto-
vali žáci ZŠ Na Balaben-

ce při fotbálku. Rekonstruována tady byla také běžecká trať a povrch na rozběhu na skok daleký. 
Devátá městská část poskytla na všechny potřebné úpravy tohoto sportoviště částku milion korun, 
dalších 800 000 korun získala z grantu MHMP. 

Tělocvična pro kontaktní sporty
Sportovním účelům slouží také další rekonstruovaný prostor, tentokrát bývalé kotelny a výmě-

níkové stanice. Hlavní město jej převedlo bezplatně do majetku MČ Praha 9. Ta vynaložila celkem 
6 600 000 korun na vybu-
dování tělocvičny pro 
kontaktní sporty. Pronají-
má ji oddílu KTSO Praha 
JV, který se od roku 1994  
prosazuje právě v tzv. 
úpolových sportech (box, 
thajský box) a mezi svý-
mi členy má nejen mis-
try republiky, ale i světa. 
Zmíněný oddíl se tu bude 
také starat o bezplatné 
tréninky dětí.

Knoflíková školička
Zásadní modernizací  

v hodnotě 3,8 mil. Kč 
konečně prošla část pů-

vodní pavilonu v Základní škole Na Balabence, kde našlo tolik potřebný další prostor kulturní  
a mateřské centrum Knoflík, charakteristické svým úsilím o rozvoj programů pro celé rodiny.  

I starosta Jan Jarolím si s chutí  zakopal na nově otevřeném hřišti

Tělocvična pro kontaktní sporty
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Na Balabence vytváří konkrétně 
tzv. Knoflíkovou školičku, která 
naplňuje alternativní formu před-
školního vzdělávání a plánuje další 
aktivity. 

„Základní myšlenka a záměry 
tohoto občanského sdružení mně 
jsou od počátku blízké a jsem 
upřímně rád, že se nám pro jeho 
činnost podařilo vybudovat potřeb-
né zázemí,“ konstatoval místosta-
rosta MČ Praha 9 Ing. Zdeněk 
Davídek.    

Významné osobnosti „devítky“ převzaly ocenění
Povolením užívat městský znak stvrdil František Josef I. své rozhodnutí z 27. srpna 1902 pový-

šit 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 zásluhy 
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. Ocenění předal starosta MČ Praha 9 
Ing. Jan Jarolím. Slavnostnímu aktu byli přítomni představitelé Prahy 9 a senátor Tomáš Kladívko. 
A kdo patří mezi oceněné? 

Cena Městské části Praha 9
Stanislav BÁRTL
narozen 13. 12. 1927
Novinář, publicista, spisovatel a svého času také ces-

tovatel po polárních krajích. Redaktor a známý autor 
obsáhlého populárně vědeckého díla. Řadu let působil v 
Mladé frontě a byl prvním novinářem a třetím Čechem, 
který pracoval v Arktidě a Antarktidě. Je členem polár-
ní sekce České geografické společnosti a Klubu autorů 
literatury faktu (Kalf) a nositelem ceny České akademie 
za přínos k popularizaci české vědy a techniky.

Z tvorby Stanislava Bártla připomeňme publikace 
Bílá pevnina, Karavana půlnoci, Záhada kovboje PQ 17, 
Křídla nad oceánem či tituly Let Josephiny Fordové, Stí-
ny mořských hlubin, Ďáblova bible, Antarktida stopami 
průkopníků, Antarktida v obrazech a Tady končí svět. 
Mnohé byly vydány cizojazyčně. V soutěži nakladatel-
ství Orbis o moderní cestopis získala ocenění právě jeho 
Karavana půlnoci. Autorsky se rovněž  prosadil řadou 
dokumentárních seriálů, publikoval v časopisech Lidé a 
země, Svět v obrazech – např. Záhady minulosti, Česká 
jména na mapě Antarktidy, Příběh čajového lístku, Pří-
běhy psané do oblak, Velké cesty století  a v dalších. A 
jak sám uvedl, i když má nesplněný cestovatelský sen, a 
to vidět Austrálii, polární tématika mu vše vynahrazuje. 
A protože má materiál ještě na několik knížek, můžeme 
se těšit na jeho další originální příběhy.

KMC Knoflík na Balabence

Stanislav Bártl
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Jiří JONÁŠ
narozen 17. 5. 1928
Vynikající sportovec – volejbalista. Členem a součas-

ně často kapitánem reprezentačního mužstva Českoslo-
venska byl v letech 1949 – 1958. Jeho sportovní úspě-
chy ilustruje následující zisk medailí: 1950 – stříbrná 
na Mistrovství Evropy, 1952 opět stříbrná, tentokrát na 
Mistrovství světa v Moskvě, o tři roky později zlatá na 
Mistrovství Evropy v Bukurešti.

Po skončení aktivní kariéry trénoval Jiří Jonáš mládež 
ve středisku RH Praha. Za své hráčské a morální kvality 
byl v roce 1996 uveden do Síně slávy Českého volejba-
lového klubu, což samo o sobě dostatečně hovoří o jeho 
sportovních i lidských kvalitách.

Miroslav KURANDA
narozen 24. 5. 1927
Znalec dějin a historie Městské části 

Praha 9 a její popularizátor s neobyčejně 
širokým rozhledem. Mimořádná osob-
nost, která se svému zájmu věnuje více 
než padesát let. Založil mj. Vlastivědný 
klub Prahy 9, v němž soustředil pamět-
níky nejrůznějších místních událostí.  
Od nich čerpal doplňující informace, kte-
ré obvyklé prameny nezachytily. Vše poté 
literárně zpracoval v mnoha publikacích, 
např. Prosek, Vysočany, Hrdlořezy, Libeň, 
aj. Hodnota jeho díla spočívá především  
v zaznamenání specifických detailů vývoje 
naší městské části. Současně nafotografo-
val desetitisíce snímků a shromáždil další 
četné obrazové materiály, dokumentující  
a dokreslující vývoj celé lokality. Jaká-
koliv prezentace proměn deváté městské 
části se neobejde bez využití jeho archi-
vu. Současně tento lokální patriot neúnav-
ně šíří získané poznatky prostřednictvím 
přednášek pořádaných pro občany nejrůz-
nějšího věku, od školní mládeže po seni-
ory. Miroslav Kuranda a „devítka“ prostě 
patří neoddělitelně k sobě.

Rudolf OBID
narozen 21. 5. 1928
Sportovní fenomén své doby, česká tre-

nérská legenda. Úspěšný sportovec, trenér, 
pedagog a vychovatel mládeže. Bývalý 
boxer – mnohonásobný šampion. Divá-
ky udivoval nejen svou bojovností, ale  
i technikou a pestrou škálou tvrdých úderů.  
V bojích o titul podlehl pouze olympijské-
mu vítězi Juliu Tormovi. Po řadu let byl 

Jiří Jonáš

Miroslav Kuranda

Rudolf Obid
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velmi ceněným trenérem československého i českého boxu. A také iniciátorem a spoluzakladate-
lem boxerského klubu S.A.C. Praga.

Pod vedením Rudolfa Obida už pět let vyrůstají ve Vysočanech mladí boxerští reprezentanti a 
mistři republiky, kteří svými výkony v domácím i světovém ringu dělají čest nejen MČ Praha 9, 
ale celé metropoli. Je pro ně sportovním a morálním vzorem. Dokáže motivovat řadu mladých 
lidí, včetně tzv. problematické mládeže. Cíleně kultivuje jejich chování a pozitivně utváří jejich 
hodnotový systém.

Lili ŠAFAŘÍKOVÁ – ocenění in memoriam 
narozena 20. 4. 1926, zemřela 4. 3. 2010
Profesí známá a oblíbená knihovnice, ale rovněž vynikající amatérská herečka, působící také 

jako dramaturgyně, scénáristka a režisérka.
Prací s knihami byl naplněn celý její život. Nepřízeň osudu jí sice nedovolila dostudovat Filo-

zofickou fakultu UK, přesto ve veřejné knihovně v Praze 9 řadu let vychovávala mladé čtenáře, 
v nichž  jednou provždy zakořenila pevný vztah k rodnému jazyku a literatuře. Právě tady mj. 
pořádala pro čtenáře i návštěvníky vynikající přednášky o tvorbě domácích i zahraničních autorů. 
Řada z nich vzpomíná zejména na ty o jejím milovaném Karlu Čapkovi. Neodmyslitelnou sou-
částí jejího života bylo ochotnické divadlo. Zpočátku působila v amatérském souboru Gong a od 
roku 1993 v souboru Post Skriptum. V době, kdy ze zdravotních důvodů již nemohla se souborem 
spolupracovat, docházela v doprovodu pravidelně na každé jeho představení. Letos v březnu nás 
navždy opustila, ale nadále mezi námi zůstává právě prostřednictvím své záslužné práce a jejím 
trvalým odkazem.

Cena starosty Městské části Praha 9
Mgr. Eliška KASINOVÁ
narozena 3. 9. 1969
Zakladatelka kulturního a mateřského 

centra Knoflík. Z původní instituce bez 
stálého zázemí, sloužící pouze úzké skupi-
ně obyvatel, postupně vybudovala úspěš-
né centrum. Knoflík je dnes už nedílnou 
součástí aktivit Městské části Praha 9, 
týkajících se dětí a mládeže. 

Postupem času byly jeho aktivity roz-
šířeny na celotýdenní program s pestrým 
zaměřením pro celé rodiny. Stejně úspěš-
ně se podařilo rozvinout například i kera-
mickou dílnu. Do programu Knoflíku se v 
současnosti zapojuje týdně v průměru 300 
dětí s rodiči. Právě setkávání a sdružo-
vání dětí a dospělých výrazně napomáhá 
žádoucímu vytváření občanské společnosti 
na „devítce“. Kulturní a mateřské centrum 
Knoflík najdete ve Vysočanech v Čihákově ulici. Právě tam je Eliška Kasinová asi 
často víc než doma. Určitě přece není těžké představit si, kolik času a sil musela 
vynaložit k dotažení vlastního záměru do současné podoby. A my ji můžeme jen 
upřímně poděkovat za všechny spokojené děti a rodiče.

Pavel LOPATA
narozen 21. 11. 1935
Další obyvatel deváté městské části, který se výrazně spolupodílel na jejích pro-

měnách. Ve svém produktivním věku byl vedoucím investičního a projektového 
odboru v ČKD. Právě v tomto období také navrhoval a zajišťoval mnohé význam-
né místní stavby. Připomeňme třeba průmyslový areál ČKD Kompresory, nový 
závod ČKD v Praze „ČINA“, nyní objekty Pepsi Cola, Möbel a OK elektro. Ale 
třeba také sportovní areál Vinoř, budovu Obchodní komory aj.

Eliška Kasinová

Pavel Lopata



���
Dnes je Pavel Lopata stále činný ve Svazu důchodců ČR a v Klubu důchodců při ZO OS Kovo 

ČKD. I tady se v rámci svých možností snaží se stejným zaujetím podílet na rozvoji naší městské 
části. 

Patrik ŠALA
narozen 24. 3. 1994
Olympijská sportovní naděje, dnes 

shodou okolností mezi oceněnými druhý 
sportovec-boxer, tentokrát zástupce juni-
orské kategorie. Od svých dvanácti let je 
členem klubu S.A.C. Praga. Již v žákov-
ském družstvu patřil svými výkony a spo-
lehlivostí k jeho oporám. 

V současnosti je reprezentantem ČR, 
juniorským mistrem republiky pro rok 
2009, držitelem stříbrné medaile z mezi-
národního turnaje Olympijských nadějí  
a mnohonásobným medailistou z prestiž-
ních domácích i zahraničních turnajů. Má 
velké zásluhy na výsledcích juniorského 
družstva S.A.C. Praga, které letos obhaju-
je loňské vítězství a je opět s předstihem 
na špičce juniorské ligy. 

Při svém sportovním vytížení je také 
úspěšným studentem střední školy. A přes 
dosahované úspěchy zůstává skromným a pohodovým mladým mužem pevných zásad. Pro své 
vrstevníky představuje tolik potřebný pozitivní vzor, který je dokáže správně motivovat. 

Nový střížkovský internetový portál
Praha 9 je velmi rozlehlá městská část a možná i vy sami trochu tápete, v jaké části to vlastně 

žijete. Jednotlivé čtvrti, jak Prosek, tak Ďáblice, mají vlastní internetové stránky zaměřující se  
na místní dění. Střížkovu doposud takový portál chyběl, a proto je tu od dubna letošního roku 
www.strizkov.com.

Dozvíte se spoustu zajímavostí, které jste možná ani netušili. Najdete zde mapu s přesnou polo-
hou Střížkova, včetně rozlohy a dalších statistických údajů. Nedílnou součástí je i historie a sou-
časnost, která je podrobně popsána, a to od prvních zmínek ze 13. století, přes územní změny 
členění mezi Prahu 8 a 9 až po současné dění a výstavbu nových bytů.

Každoročně, jak víte z reportáží Devítky, se na Střížkově koná mnoho kulturních akcí. Ze všech 
těchto shromáždění se pořizují velmi zajímavé fotky a videa. Na každou takovou událost portál 
předem upozorňuje a po pár dnech od jejího skončení si můžete prohlédnout záběry, jak vše pro-
bíhalo. Z vybraných akcí se následně vytváří autorské DVD, které je na stránkách k dispozici  
k volnému stažení.

Naleznete zde také spoustu článků a sloupků s různými příběhy ze Střížkova, které se dooprav-
dy staly, anebo jsou opředeny tajemstvím. Prostor je samozřejmě i pro vaše názory a postřehy.

V neposlední řadě web slouží jako informační portál pro střížkovské obyvatele z obou částí Pra-
hy. Umístěny jsou odkazy na aktuální číslo časopisu Devítka a Osmička, plán blokového čištění 
ulic a rozpis umístění velkoobjemových kontejnerů. Tak neváhejte a klikněte…

Patrik Šala

Www.strizkov.com
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Školství - mateřské školy
Vyberte si školku vašemu dítěti šitou na míru

Mateřské školy v posledních letech opravdu reklamu nepotřebují. Babyboom těmto zařízením 
zajistil stále plné stavy, poptávka převyšuje nabídku a pár let to tak ještě zřejmě zůstane. Přesto by 
mateřské školy neměly na tuto situaci hřešit a měly by se snažit poskytovat nejen základní služby 
vyplývající ze zákona, ale také dětem i jejich rodičům nabídnout něco navíc. 

Dnes by mělo být běžné, že školky nejsou jen hlídacími zařízeními, ale jsou institucí, která 
se aktivně podílí na výchově a vzdělávání nejmenších dětí ve spolupráci s rodinou. Je tomu tak 
opravdu u všech mateřských škol v Praze 9? Čím jsou jednotlivé „devítkové“ školky specifické?

MŠ U nové školy – rodinná školka
Nejmenší mateřská škola Prahy 9 má jen dvě třídy a padesát dětí. To umožňuje být školkou 

rodinného typu. Motto školky, která se jmenuje Dětský úsměv, je „Rodina především“, a podle něj 
se snaží fungovat.

„Vždycky podle charakteru skupiny, která 
se nám tady sejde, zaměřujeme konkrétní pro-
gram, šijeme program dětem na míru,“ říká 
ředitelka Libuše Tomášková. „Snažíme se co 
nejvíce aktivně zapojit rodiče a co nejvíce akcí 
děláme společně s rodiči v odpoledních hodi-
nách,“ dodává. Díky tomu je například mno-
hem příjemnější především pro nejmenší děti 
přijmout nové prostředí a adaptovat se. 

Školka pořádá pro děti a rodiče například 
drakiádu, zamykání zahrady s lampiony a tábo-
rákem, mikulášskou a vánoční besídku, karne-
val. Speciální akcí je třeba bramborování, kdy 
děti sami připravují bramborové pohoštění pro 
rodiče. 

Starší děti pravidelně navštěvují divadelní 
představení v Gongu nebo v divadle Rachtá 
mi blatník, s mladšími dětmi se potom jezdí třeba do vánočního skanzenu nebo Toulcova dvora. 
Pravidelně navštěvuje školka solné jeskyně. 

„Naší specialitou je možná také to, že zde máme učitelku-hudebnici, díky níž od nás každým 
rokem odchází několik dětí na uměleckou školu,“ dodává závěrem Libuše Tomášková. 

MŠ Kovářská – školka s nejnovější budovou
Druhá vysočanská školka se šesti třídami je zřejmě nejmodernější školkou Prahy 9 vůbec. Po 

rekonstrukci, která proběhla v roce 2003, má krásnou novou fasádu a nové třídy, v suterénu je 
prozatím v rekonstrukci také tělocvična.

Oproti ostatním školkám má Kovářská výhodu v tom, že má nejmenší počet dětí na třídu. „Máme 
dvacet dětí ve třídě a díky tomu se jim můžeme více věnovat, je možný individuálnější přístup,“ 
říká ředitelka Ingrid Finková.

Oproti tomu nevýhodou je, že školka má malé prostory, což neumožňuje pořádat například spo-
lečné akce s rodiči. „Neumím si představit, jak bychom se do našich tříd všichni s rodiči vešli. Ani 
naše zahrada není k těmto akcím uzpůsobená. Navíc jsou tyto akce organizačně dost náročné,“ je 
přesvědčena Ingrid Finková. 

Hlavním cílem školky podle motta „Chci být sám sebou“ je pěstovat v dětech zdravé sebevě-
domí tak, aby získaly správný náhled na sebe i na život. „Jde třeba i o to, aby učitelka děti jen 
navedla k tomu, aby si samy uvědomovaly, co je správné a co ne, ale aby si na to přišly samy,“ 
uvádí ředitelka.   

Mimo to se školka zaměřuje na prevenci prostých vad páteře. „Používáme často gym-balóny a 
do denního režimu zařazujeme prvky jógy, učíme děti správné držení těla a správné dýchání,“ říká 
ředitelka. 

Mateřská školka Dětský úsměv - herna
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MŠ U Vysočanského pivovaru – školka zpěváčků a malých olym-	
   pioniků

Počtem dětí největší „devítková“ školka s 208 kluky a holčičkami, která se jmenuje Kouzelná 
zahrada, je specifická tím, že má všechny třídy smíšené s dětmi od tří do sedmi let. „Je to pro 
učitelky velmi náročné, ale za těch mnoho let se nám to osvědčilo, protože smíšený kolektiv děti 
vychovává a ti nejmenší se velmi rychle učí,“ myslí si ředitelka školy Marie Ledererová. Děti jdou 
navíc po celou dobu docházky s jednou učitelkou a se stejnými dětmi.

Největší pýchou školky je pěvecký sbor vedený učitelkou Ludmilou Antonyovou.
„To je takové repre školy. Soubor má za sebou mnoho vystoupení, k nejúspěšnějším patří napří-

klad koncert ve Svatyni Krista krále s kvartetem Národního divadla nebo vystoupení na oslavě 
osmdesátých narozenin bývalého hokejového reprezentanta Augustina Bubníka, potom na Miku-
lášské besídce v O2 Areně a v prosinci děti zpívají pravidelně v Domově seniorů a olympionikům 
nad šedesát let,“ popisuje úspěchy sboru Ledererová. 

Pořádání olympijských her mateřských 
škol je další chloubou školky. „Od roku 
2007 organizuji tuto akci a cílem je šířit 
myšlenku olympionismu, děti přimět ke 
sportu a zároveň by mělo jít i o protidro-
govou prevenci,“ vysvětluje Ledererová. 
Školka zároveň spolupracuje se svazem 
olympioniků a díky tomu se těchto akcí 
účastní také olympionici, jako například 
Imrich Bugár nebo Dana Zátopová. „Této 
spolupráce si velice vážím, protože to jsou 
ještě takoví ti poctiví sportovci, co hráli 
srdcem a ne za peníze,“ dodává ředitelka.

Z akcí školky stojí za zmínku táborák 
s rodiči, koncerty vážné hudby přímo ve 
školce. Jedenkrát za měsíc pořádá školka 
tvořivá odpoledne pro děti a rodiče.  www.
volny.cz/msupivovaru/

MŠ Pod Krocínkou – vzdělávání především 
Čtyřtřídní školka Pod Krocínkou se v první řadě pyšní nejrozlehlejší zahradou s lesíkem, která 

umožňuje dětem časté aktivity venku, mimo jiné například i zimní sáňkování. 
Specifikem této mateřské školy je individuální přístup k dětem. „Upřednostňujeme individuální 

potřeby dětí a to i do té míry, že když mají děti nějaké stravovací omezení, tak se přizpůsobíme. 
Když jsem nastoupila, zavedla jsem také 
individuální potřebu spánku, takže před-
školáci nemusí spát a mají pouze relaxač-
ní chvilky,“ vysvětluje ředitelka Libuše 
Kopecká.

Veškerý program školky se řídí mottem 
„Chci se bavit, chci si hrát, ale také pozná-
vat“. „Využíváme například metodu dob-
rého startu, která se málokde dělá. Jsou to 
vlastně grafomotorická cvičení a hry, kte-
ré pomáhají při učení čtení a psaní,“ říká k 
tomu Libuše Kopecká.

Pro předškoláky vymyslela ředitelka v 
rámci předškolní výchovy návštěvy počí-
tačové učebny v blízké základní škole. 

Soutěž pod dohledem Dany Zátopkové

Mateřská škola  Pod Krocínkou
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Školka získala díky grantu také interaktivní tabuli, kterou využívá především při vzdělávací čin-
nosti. 

V rámci ekologického programu spolupracuje školka se sdružením Mrkvička, jež patří pod 
Toulcův Dvůr, pořádá výjezdy do přírody, na statek ke koním nebo třídí opad. Zdravotní program 
zase zahrnuje návštěvy nejmenších dětí v solné jeskyni. 

Výborně funguje spolupráce s radou rodičů, kteří se zapojují nejen do různých akcí pořádaných 
školkou, ale také například pomohou při sekání zahrady. 

„Před nedávnem se rodiče dokonce složili na keramickou pec, za což jsem jim velmi vděčná, 
protože můžeme se všemi dětmi tvořit z keramiky,“ pochvaluje si ředitelka.

K zajímavým akcím patří například lampionový průvod, odpoledne se sokolníky, babí léto s 
babičkami, den otců, táborák či vánoční jarmark. 

MŠ Veltruská – rodina na prvním místě
Tato sedmitřídní školka se 180 dětmi má motto „Rodiče jsou první a nejdůležitější učitelé, 

společně chceme stavět pyramidu prožitků a znalostí“ a je zaměřena především na spolupráci s 
rodiči. „Myslím si, že je to v současné době velmi důležité. Rodiče nemají rádi, když je nechcete 
do programu zapojit, když se cítí být vyčleněni. Svěřují nám to nejcennější, co mají, a mají právo 
vědět, jak se o jejich děti staráme,“ říká ředitelka Renata Šibravová. 

Rodiče se mohou velmi intenzivně zapojit do programu prostřednictvím akcí, které se konají 
jednou měsíčně v prostorách školky. „Na podzim jsme měli například slunečnicový den, kdy rodi-
če vyráběli dětem pokrývky hlavy v podobě slunečnic, hrála nám k tomu country kapela, celý den 
probíhaly soutěže a v závěru dne jsme si společně udělali táborák,“ popisuje jednu z akcí Renata 
Šibravová. 

Vedle společných klasických besídek a oslav významných dnů, jako je například Den matek nebo 
dětský den, pořádá školka dvakrát ročně 
odpoledne při tvorbě keramiky. „Letos 
poprvé chystáme toto keramické tvoření 
pro tatínky, aby se také zapojili a vyrobili 
společně s dětmi překvapení maminkám,“ 
říká ředitelka. 

Specialitou této školky je ekologický 
program, v jehož rámci si děti pěstují na 
své eko-zahrádce květiny i zeleninu, nav-
štěvují lesní školku a sází vlastní stromky 
na zahradě školky. Samozřejmostí je tří-
dění odpadu. 

Jedinečnou akcí je potom Noc ve školce. 
„Akce je pro předškoláky, kteří ve školce 
stráví noc, kdy si sami nachystají večeři v 
podobě obložených mís a zažijí bojovku 
s baterkami zakončenou překvapením,“ 
popisuje Renata Šibravová.  

MŠ Litvínovská – školka se školou v přírodě
Dítě si hraje a poznává svět, to je program pětitřídní mateřské školy uprostřed proseckého síd-

liště. 
Tato mateřská škola je zvláštní tím, že jako jediná pořádá školku v přírodě. „Je to takové moje 

bláznovství, protože to znamená obrovskou zodpovědnost,“ směje se ředitelka Hana Šolcová a 
dodává: „Ale dá se to zvládnout a na těch šest dnů vyrazíme každý rok. Nebojíme se jet třeba i na 
hory. Samozřejmě nejmenší děti nebereme, to by ani nebylo pro ně dobré.“ 

K dalším zvláštnostem školky patří spolupráce se sousední speciální mateřskou školou pro zdra-
votně a mentálně handicapované děti, čímž napomáhá integraci postižených dětí a zároveň učí 
zdravé děti žít společně s handicapovanými. 

Společně s rodiči děti o vánocích zdobí na zahradě stromeček pro zvířátka, zpívají koledy,  

Mateřská škola Veltruská
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na podzim pouštějí draky nebo na jaře odemykají zahrádku. Do školky pravidelně dochází hudební 
soubor na koncerty vážné hudby. 

Ke zvláštním kroužkům patří například jóga a keramika pro děti i rodiče. 

MŠ Novoborská – zdravá školka
Zcela specifický program má tato další prosecká školka s pěti smíšenými třídami. Ostatní mateř-

ské školy pracují podle rámcového vzdělávacího programu, tato školka je od roku 1996 zapojena 
do sítě škol podporujících zdraví a pracuje podle programu garantovaného státním zdravotním 
ústavem. 

„Každá škola by měla být zdravá, ale my se soustřeďujeme na podporu zdraví nejen tělesného, 
ale také duševního a máme přísnější podmínky, podle nichž musíme s dětmi pracovat,“ vysvětluje 
ředitelka Jitka Vilimovská. V praxi to znamená, že ve všech oblastech jsou cíle směřovány k vědo-
mé podpoře zdraví dětí tak, aby si to samy děti uvědomovaly a učily se o své zdraví pečovat.

Školka je například v programu Dětský úsměv a pravidelně ji navštěvují pracovníci hygienické 
stanice, kteří učí děti, jak si správně čistit zoubky. Děti chodí také častěji ven. 

„Cítím tady nedostatečný prostor pro pohybové vyžití dětí a myslím, že jsou na tom všechny 
prosecké školky podobně, ale s tím se nedá 
nic moc dělat, proto se snažíme s dětmi 
chodit co nejvíce ven,“ říká ředitelka. 

Ke zvláštnostem Novoborské patří i to, 
že kroužky, kromě angličtiny, jsou zde pro 
děti zdarma a rodiče platí pouze za mate-
riál. Z pravidelných akcí školky stojí za 
zmínku návštěvy dětských baletních před-
stavení dětského souboru Pirueta nebo 
dětských oper. 

MŠ Šluknovská – školka pro malé šikuly
Hlavním cílem školky je připravit dítě na vstup do školy. „Specializujeme se hlavně na hudební, 

tělesnou a výtvarnou výchovu, takže si učitelky vybírají děti, které jsou v těchto oblastech nadaněj-
ší a máme zde Šikovníčka, Hudebníčka a Výtvarníčka, kde se soustřeďují děti, které potom mají 
vystoupení nebo se zúčastňují různých soutěží,“ říká 
ředitelka Petra Jindráčková. Ani ona, jako ostatně 
všechny ředitelky mateřských škol, není zastáncem 
placených kroužků. „Přijde mi to naprosto zbyteč-
né, protože všechny tyto činnosti my děláme s dětmi 
během dne a k tomu na kroužky nemá většina školek 
prostory. Navíc děti pak bývají dost často přetěžo-
vané. Prioritní činnost pro dítě předškolního věku je 
hra a my je nemůžeme pořád organizovat, protože 
jim pak nezbude nic jiného než zlobit,“ myslí si Petra 
Jindráčková. 

Přesto kroužky v mateřské škole najdete. Za zmín-
ku stojí například dramaťáček, kde děti nacvičují 
přestavení, které potom zahrají svým vrstevníkům i 
rodičům. Školka zapojuje do své činnosti také rodi-
če. Letos se například zúčastnili akce Mámo, táto, 
namaluj mi čerta!, ve které sami rodiče soutěžili o 
nejlepší výkres.  

Letní odpoledne v mateřské škole Novoborská

Vánoce v mateřské škole Šluknovská
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Soukromé mateřské školy v Praze 9
Mateřská škola - Pro Family, společnost s r.o.
Má dvě pobočky na Proseku:
Lovosická ul., Praha 9  tel: 286 888 162 
Novoborská 371, Praha 9  tel: 286 006 509
Z webových stránek mateřské školy Pro Family
Po celý rok v mateřské škole rozvíjíme rozumové schopnosti, jazykové dovednosti - sezna-

mování s anglickým jazykem s Karolínou a s rodilým mluvčím, prohlubujeme estetické cítění 
dětí, snažíme se o zlepšení zdravotního stavu a 
pohybových  dovedností. Děti cvičí na nářadí v 
tělocvičně,  hrají na sopránovou flétnu, osvojují 
si začátky taneční výchovy, hrají tenis, učí se jíz-
dě na lyžích, kolech, pracují s keramickou hlínou, 
cvičí jógu, předškoláci pracují v kroužku Zdra-
vověda a učí se jak se chovat ke svému tělu, mít 
se rád a zdravě žít. Starší děti jezdí na koních v 
Měšicích, posilují celý svalový aparát a získávají 
první dovednosti kolem práce se zvířaty. Do škol-
ky dochází také pes, který je dokáže respektovat, 
poslouchat a ukázat, jakým může být dobrým 
kamarádem, když nám zrovna není nejlépe.

Po celý den je v MŠ přítomen logopedický, 
zdravotnický a pedagogický personál.

Beruška – školička šikovných dětí
Adresa: Praha 9 – Vysočany, ulice Rubeška, Areál odborového svazu ECHO
Z webových stránek mateřské školy Beruška
Pracujeme podle výchovně vzdělávacího programu „Začít spolu“ na základě hry a mnoha zábav. 

Celý program je postaven na tvořivé dramatice a vlastním prožitku dětí. Spolupracujeme podle 
programu “Tvořivá dramatika a loutkové divadlo“ s herečkou paní Miladou Čechovou. Celým 
školním rokem prolíná hra Poznáváme svět s Medvídkem Pú.

Dále poskytujeme: 
Logopedickou péči 
Seznamování s barevnou angličtinou for-

mou her a písniček (akreditovaná učitelka) 
Spolupráci s Pedagogicko-psychologic-

kou poradnou – vytváříme portfolio předškoláka  
a vyhledáváme nadané děti 

Muzikoterapii pod vedením odborného 
týmu 

Kroužek výtvarné výchovy 
1x týdně se sejdeme dopoledne v „Klubu 

maminek a dětí co ještě nechodí do školky“ 
1x týdně se sejdeme v odpoledním „Klu-

bu maminek a dětí“. Společně tvoříme na různá 
témata. 

Pořádáme polodenní a celodenní výlety. 
Rozvoj hudebně – pohybových dovedností 

dětí – tanečky ve stylu Country 
Hodinové hlídání dětí dle časové potřeby 

rodičů

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Mateřská škola Pro Family - cvičení jógy

Mateřská škola Berušksa - Martinský bál



���
Kapacita - 15 dětí předškolního věku
Otevírací doba: 8 – 16 hod. Dále již Program hlídání.
Stálý pracovní tým: 2 učitelky s odborným vzděláním a dlouholetou praxí, 1 asistentka.

Školička Na Vyhlídce
Adresa: Na vyhlídce 68, Praha 9 - Prosek

Z webových stránek Školičky Na Vyhlídce 
Každé ráno zahajujeme aktivním pohybem. Nenásilnou metodou jsou děti zapojeny do pohy-

bových cvičení a nastartují tak svůj školičkový den. Děti se učí jednoduché choreografické prvky, 
sloužící k povzbuzení jejich koordinačních schopností. V rámci pohybových aktivit využíváme i 
prvky jógy pro děti, pilates a aerobiku. „Odbornicí na pohyb“ je u nás teta Lucka, která bude ve 
Školičce Na Vyhlídce vést taneční a pohybové kurzy.

Práce ve skupinách: Děti jsou rozděleny podle věku do skupin:
Skupina nejmladších dětí - pro velký zájem je ve Školičce Na Vyhlídce otevřeno „jesličkové“ 

oddělení pro děti od 18 měsíců. O děti pečuje zdravotní sestra. Vzhledem k tomu, že péče o takto 
malé děti musí být skutečně velmi individuální, je stanoven standard 3-4 děti na 1 pedagoga/zdra-
votní sestru. Respektujeme náročné požadavky na stravování našich nejmenších školáčků a každé 
dítě v této skupině má vlastní stravovací režim. 

Skupina mladších dětí  (od 2 let do 3 let) -  Aktivity mladších dětí  jsou méně náročné, děti se 
hravou formou učí základní věci. Velký důraz klademe na sociální chování dětí – každý den si 
opakujeme, jak se k sobě máme chovat (děkuji, prosím, pozdravy, kamarádské chování…). 

Skupina starších dětí  (nad 3 roky) - Děti se učí pod pedagogickým vedením, výuka vychází z 
rámcového vzdělávacího programu Školičky. Každé dítě má svůj výukový sešitek, se kterým pra-
cuje a se kterým se může na konci každého měsíce pochlubit mamince a tatínkovi.

Výtvarná činnost
Výtvarnými aktivitami rozvíjíme kreativitu 

a fantazii dětí. Učíme děti pracovat s různými 
materiály a výtvarnými pomůckami. Pod vede-
ním tet ve školce tak děti pracují s modelínou, 
keramickou hmotou, učí se pracovat s prosto-
rem na papíře, využívají i netradiční materiály 
k výrobě krásných dětských uměleckých děl. 
Největší radost děti mají, když mohou svými 
výtvory vyzdobit Školičku a pyšně pak všem 
ukazovat, které dílko jej právě to jejich. Díky 
využití různých forem výtvarných aktivit se 
soustřeďujeme na podporu dětské koncentrace 
a na rozvoje jemné motoriky.

Stravování a pitný režim
V rámci celodenní péče o děti je zajištěno 

kvalitní stravování a pitný režim. Obědy jsou 
dováženy každý den čerstvé a složení stravy odpovídá náročným požadavkům hygienické stanice 
na stravování dětí. Ve Školičce se o svačinky, obědy a pitný režim stará teta Martina, která svým 
bedlivým okem sleduje, zda skutečně všechny děti pijí a kontroluje, aby vše v kuchyni bylo per-
fektně čisté. 

Maikyho školička 
Adresa: Jablonecká 723, Praha 9 - Prosek 

Klub Junior
Adresa: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Z webových stránek mateřské školy Junior

Mateřská škola Na Vyhlídce
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O nás
Nadstandardní předškolní zařízení se specializací na anglický jazyk – pro děti od 2 do 6 let. 

Prostor školy umožňuje zcela samostatný provoz – dle platných hygienických norem.
Sídlíme na adrese Nademlejnská 600/1, v Praze 9 – Hloubětíně ve velikém objektu v blízkosti 

přírody a nově zbudované cyklistické stezky, která vede od nás až do Pražské zoo. Máme velikou 
zahradu, která je moc pěkně zařízená pro malé i starší školáčky.

Speciálně sestavený program, který vychází ze zájmů a potřeb dětí i rodičů. Vzhledem k vývo-
jovým možnostem a předpokladům předškolního dítěte je nejvhodnější formou integrovaná výuka 
hrou, činnostmi, prožitkem.

Angličtina hrou:
Další hlavní vzdělávací aktivity:

výtvarné a pracovní činnosti, hudební činnosti, rytmika, zpěv, výuka hry na flétnu, tvořivá 
          dramatika

pokusy a objevy, grafomotorika
příprava dětí na vstup do ZŠ, literární činnosti
jóga, relaxační cvičení, cvičení na gymnastických míčích
míčové hry, keramické vytváření

Zaměstnanci – pedagogové disponují potřebnými odbornými znalostmi a praktickými zkuše-
nostmi s danou specializací a splňují podmínky vzdělání učitelek mateřské školy.

Těžištěm působení školičky For Junior je soustředěné úsilí všech zúčastněných o maximál-
ní rozvoj všech osobnostních rysů jednotlivých dětí, jejich hladké začlenění do okolního života, 
vyhledávání a rozvoj talentů za komplexního působení všech dostupných pedagogických, psycho-
logických a sociálních metod s přímou účastí rodičů, zákonných zástupců a přátel školky. 

Přijímání dětí probíhá 1x ročně formou zápisu, ale i průběžně během celého roku.
Mateřská škola nemá vlastní budovu, užívané prostory jsou pronajaty. Veškeré prostory jsou 

nově účelně zrekonstruovány a respektují veškeré hygienické a vzdělávací potřeby jednotlivých 
dětí. Ke školce patří veliká zahrada, která slouží k maximálnímu sportovnímu využití a pohybu 
dětí na čerstvém vzduchu.

Mateřské školy speciální
zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy

Mateřská škola speciální
Adresa: Litvínovská 300, Praha 9 - Prosek

Z webových stránek mateřské školy speciální:
Škola umístěná ve velké zahradě s novými prolézačkami, má 3 pavilony se 4 třídami pro děti 

předškolního věku. Mateřskou školu speciální navštěvuje kolem 50 dětí hlavně se somatickými  
a logopedickými vadami, děti zdravotně oslabené, 
se sníženou imunitou, s psychickými problémy,  
s mentálním i kombinovaným postižením, s výchov-
nými problémy a děti s ADHD.

Každé dítě má vypracovaný individuální vzdělá-
vací plán, který ho provází celou předškolní docház-
kou. Na realizaci plánů se podílí kromě speciálních 
pedagogů i psycholog, logopedi a fyzioterapeuti. 
Většina dětí po absolvování mateřské školy speciál-
ní nastupuje do běžných základních škol.

V budově MŠS jsou zřízeny dvě třídy ZŠ Speci-
ální. Ty jsou určeny pro žáky s těžším mentálním  
a kombinovaným postižením. Do tříd jsou zařazová-
ny i děti přípravného stupně ZŠS, které se teprve na 
školní docházku připravují.

•

•
•
•
•

Mateřská škola speciální, Litvínovská 300, Praha 9 
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Dětské centrum Paprsek (denní stacionář)
Adresa: Šestajovická 580/19, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

 Bílinská 517, 190 00 Praha 9 - Prosek

Z webových stránek Dětského centra Paprsek
Dětské centrum Paprsek bylo jako samostatné modelové zařízení komplexní péče o děti a mlá-

dež se závažnými a kombinovanými postiženími a o jejich rodiny v městě Praze zřízeno dne 1. 
4. 1994. Úkolem DC Paprsek podle zřizovací listiny je především zabezpečovat interdisciplinár-
ní komplexní péči o děti se závažnými, zvláště kombinovanými postiženími a o jejich rodiny s 
respektem k zásadám moderního humánního přístupu, jak je vyjádřen v mezinárodních i našich 
dokumentech vyjadřujících práva osob s postižením.

Od 1. 1. 1996 byly spoluprací Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 9 k DC Paprsek 
jako středisko přičleněny bývalé rehabilitační jesle v Bílinské 517 na Proseku, jež by jinak zanik-
ly. Jejich činnost se podařilo oživit, doplnit a rozšířit, takže i tam je nyní poskytována komplexní 
péče dětem předškolního a školního věku s postižením, mladým dospělým s postižením a jejich 
rodinám.

Problematiku pomoci postiženým dětem nevyřeší jen jediný odbor či jediný resort. Je nutné, aby 
se v této oblasti spojovaly síly. Pomoc poskytovaná komplexně a pokud možno v jednom zařízení 
je účinnější než souhrn pomoci zajišťované odborníky různých profesí na rozličných pracovištích. 
Dítě s postižením je chápáno jako osoba, která si zaslouží plný respekt a pomoc. V zařízení nového 
typu se ti, kdo pomáhají, soustřeďují kolem dítěte a jeho rodiny. Úzce tu spolupracují i pracovníci 
různých resortů: sociální péče, zdravotnictví a školství. Těmto dětem se speciálními výchovnými 
potřebami, jež donedávna byly nesprávně označovány jako „nevzdělatelné“ popř. „ nevychovatel-
né“, je na detašovaném pracovišti speciální školy přímo v našich zařízeních poskytována speciálně 
pedagogická péče. 

Domy dětí a mládeže
Centrum pro předškolní děti 
DDM Praha 9, Měšická 720 - hlídání dětí ve věku 3 - 6 let

•15 dětí ve skupině
•2 pedagogové
•příjemné prostředí
•zvykání si na skupinu dětí
•stálý časový harmonogram dne
•herní činnosti
•rytmické a taneční činnosti
•tvůrčí aktivity

Centrum volného času na Proseku - miniškolka
Adresa: Lovosická 629/21, Praha 9 - Prosek

Jesle pro děti 1-4 roky 
Provozovatel: Středisko sociálních služeb MČ Praha 9

Adresa: Českolipská 621, Praha 9 - Prosek

Z webových stránek Střediska sociálních služeb MČ Praha 9:
Jsme jediné zařízení tohoto typu ve správním obvodu Městské části Praha 9 a dokonce v jejím 

blízkém okolí. Pečujeme o děti od jednoho roku do tří ( čtyř ) let. 
Jesličky prošly v posledních letech velkou proměnou. Staly se nestátním zdravotnickým zaříze-

ním, se všemi důsledky a garancemi. O děti se starají registrované zdravotní sestry.
Provoz jeslí upravuje „provozní řád“.
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Naše služby doplňuje mateřské centrum Knoflík, které v našich prostorech poskytuje hlídací 

službu krátkodobou a využívá našeho zázemí, včetně stravy.
Dětem  nabízíme klidný a pravidelný denní režim, který jim přináší pocity jistoty a bezpečí, 

ale zároveň i stále nové podněty během  krátkých pravidelných a za den několikrát se opakujících 
zaměstnání.

O děti pečuje šest zdravotních sestřiček s dlouholetou praxí, dvě pomocnice, jedna kuchařka s 
domácí kuchyní, jedna pradlenka  a vedoucí stacionáře.

Děti jsou rozděleny na jednotlivá oddělení podle věku.
Naší chloubou jsou i  tématicky zaměřené programy probíhající každý měsíc.

Kulturní a mateřské centrum Knoflík
občanské sdružení

Sídlo organizace: Na Břehu 15, Praha 9, 190 00 
Centrum: Základní škola Na Balabence, Praha 9, Vysočany
Pobočky: DDM Praha 9, Měšická 720. Praha 9 – Prosek 
  Knoflíková tvořírna, Čihákova 18, Praha 9 – Vysočany 
  DDM Černý Most, Generála Janouška 1060, Praha 14 – Černý Most 
  Anahita Černý Most, Generála Janouška 902, Praha 14 – Černý Most 
  MC Rybička, Tomanova 1671, 274 01 Slaný 

Z webových stránek KMC Knoflík:

Kulturní a mateřské centrum Knoflík – občanské sdružení vzniklo na pískovišti v parku Podviní 
v roce 1999, zaregistrováno bylo zjara roku 2000.

Je držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.
Je členem Sítě mateřských center a Klubu Neziskovky.
Snažíme se, aby Knoflík byl místem setkávání dětí i dospělých všeho věku

  Místem přátelským rodině ve všech jejích podobách
  Místem komunitním v tom nejlepším slova smyslu 
  Místem zajištění alternativního předškolního zabezpečení dětí 
  Místem možnosti sladění rodinného a profesního života rodičů
  Místem primárně preventivním
  Místem nabízejícím profesionální služby 
  Místem pro aktivity od narození po stáří
  Místem využitým od rána do večera
  Místem využívajícím přilehlost parku Podviní
  Místem kulturním
  Místem nabízejícím spolupráci 
  Místem proměnným v nabídce v souvislostech času, potřebnosti poptávky i přání obyvatel 

(nejen) z Prahy 9

Zřizovatelem Kulturního a mateřského centra Knoflík je občanské sdružení registrované u MV 
ČR. Bylo založeno v roce 2000 rodiči z Vysočan a okolí. 

Od roku 2005 má své prostory v Čihákově ulici 18 v Praze 9 – Vysočanech. 

V roce 2006 se podařilo otevřít malou keramickou dílnu a tvořírnu pro děti i dospělé. 
Od roku 2006 je Knoflík smluvním partnerem Yamaha hudební školy v České republice. 
Činnost KMC Knoflík je závislá na profesionální i dobrovolné práci zaměstnanců a členů občan-

ského sdružení i dalších milých lidí a na vzájemné toleranci a spolupráci dospělých, kteří se chtějí 
na chodu centra podílet. 

Provoz a činnost centra jsou financovány z vlastní činnosti centra, grantů, členských příspěvků 
členů, sponzorů a darů příznivců Knoflíku. 

Děkujeme za jakoukoliv Vaši finanční podporu občanského sdružení KMC Knoflík, peníze 
použijeme s radostí na činnost centra, programy, materiál či odměny pro děti. 

Budeme rádi za jakýkoliv malý či větší dar centru (pastelky, nůžky, knížky či cokoliv jiného (po 
vzájemné dohodě). Díky!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Školička 
pro nejmenší děti

  otevřena od 8 do 13/15 hodin
  zvykání a hra malých dětí v kolektivu s ostatními mimo rodinu
  využití volného času kreativním způsobem
  snadnější přechod dítěte do mateřské školy
  hlídání dětí při návštěva lékaře, úřadů apod. 
  hraní, kreslení, říkadla, zpívání podle věku i chuti dětí 
  hezké, čisté, vlídné prostředí
  program za přítomnosti tří dospělých (pedagogů a zdravotnice)
  svačinky a pití nezajišťujeme, převezmeme při příchodu dětí, oběd zajišťuje firma  

  Aramark

Časový rozvrh PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 8 - 13/15 HODIN

8:00 - 9:00  Příchod dětí, rozloučení s dospěláky, volná hra 
8:00 - 9:15  Volná hra, hry společné i individuální, čtení knížek 
9:00 - 9:15  Společný úklid herny, příprava na Kroužek 
9:15 - 9:35  Kroužek – školičkový rituál

Společné setkávání dětí a lektorek v kruhu na koberci v herně, pozdravení, zklidnění, potkání 
(posíláme si pohlazení :-) ).

Důležitá chvilka pro sdílení – kdo dnes přišel, kdo v kroužku chybí (společné počítání), každé 
dítě má možnost v kroužku sedět, má v něm místo, může mluvit k ostatním, říci, co považuje za 
důležité a ostatní mu naslouchají.

Je to prostor pro otázky, odpovědi a naslouchání – tématické i díky dětem vyplynulé… (S kým 
si dnes přišel/a do školky?, Co jste dělaly o víkendu?, S jakou hračkou si rád/a hraješ?, Co myslíte, 
že máme v břiše?…).

Často je součástí setkání v kroužku i logopedická chvilka (rozcvičujeme pusinky), rytmizace 
(vytleskáváme jména, rozpočitadla)

9:35-10:00  Zpívání (často s klávesami) a pohybové činnosti (cvičící říkadla, básničky s pohy-
bem…), navazuje na kroužek a časově se přizpůsobuje délce setkání v kroužku a únavě a pozor-
nosti dětí. 

10:00-10:30  Svačinka 
10:30-11:30  Oblékání, vycházka, výtvarka, herna, tvořivá dramatika…dle počasí a 

složení skupinky dětí (přednost má ale vždy vycházka či hřiště…pokud to jde :-) 
11:30-13:00 13:00 - 15:00  Oběd, odchod dětí ze školičky resp. odpočívání, rozloučení s dětmi 

a rodiči 

Snažíme se 

  vytvořit přátelské prostředí pro děti i rodiče
  rozvíjet osobnost a individualitu každého dítěte
  respektovat zvláštnosti a potřeby jednotlivých dětí
  rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální
  vést děti k osvojování základních společenských hodnot
  vést děti k samostatnosti, ale i soužití v kolektivu 
  rozvíjet poznání a učení
  jít dětem příkladem
  dávat dětem jasné hranice 
  třídit jak to jen jde…
  být co nejvíc na vzduchu

Děti a rodiče se v roce 2010-11 potkávají v Knoflíkové školičce se Sašou Francovou, Eliškou 
Kasinovou, Marcelou Tůmovou a ....(doplníme :-) 

Do školičky nemusí děti chodit pravidelně či pouze v jeden daný den, omlouvání nejlépe den 
předem, platnost permanentky tři měsíce. 

KMC Knoflík organizuje následující dětské aktivity:
Hudební výchovu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Světýlka (hudebně pohybové hrátky pro nejmenší)
Keramiku
Angličtinu
Cvičení (Cvičení rodičů s dětmi, Cvičení předškoláků, Atletika hrou)
Hernu pro děti

Základní školy zřizované MČ Praha 9
MČ Praha 9 je zřizovatel pěti základních škol:

Základní škola Novoborská
Základní škola Na Balabence
Základní škola Litvínovská 500
Základní škola Špitálská
Základní škola Litvínovská 600

Počet žáků základních škol ve školní roce 2010/11
   počet žáků ve škole  průměrný počet žáků ve třídě
ZŠ Novoborská  548    24
ZŠ Litvínovská 600  455    22
 ZŠ Litvínovská 500 413    22
ZŠ Špitálská  355    22
ZŠ Na Balabence  306    17
celkem    2077  

Školní vzdělávací programy
Všech pět základních škol se řídí vlastními školními vzdělávacími programy, které byly popsá-

ny v minulých kronikách. Proto si jen připomeňme jejich názvy:

ZŠ Novoborská - „Šance pro všechny, vždy a ve všem“
ZŠ Na Balabence - „Škola – klíč k budoucnosti “
ZŠ Litvínovská 500 - “Sluníčko“ (I.a II. stupeň), (žáci pátých ročníků se učili podle ŠVP 

Základní škola)
ZŠ Špitálská - „Škola – brána do spokojeného života“ (žáci pátých ročníků se učili podle 

ŠVP Základní škola)
ZŠ Litvínovská 600 - „Šestistovka“ (rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky, žáci 

pátých ročníků se učili podle původních školních dokumentů)

Shrnutí
Podle vlastních ŠVP se již učilo ve všech ročnících, kromě pátých. Během celého školního 

roku učitelé hodnotili výstupy jednotlivých klíčových kompetencí a své zkušenosti a připomínky 
sdělovali v rámci metodických sdružení a na schůzkách předmětových komisí. Podle výsledků 
výstupů pak došlo k úpravám vyučovacích plánů. Školy dávají více prostoru projektovým dnům, 
které začínají být součástí výuky a doplňují průřezová témata. Nově se školy zaměřily na finanč-
ní a čtenářskou gramotnost žáků. Školy se též zaměřily na výuku cizích jazyků nejenom formou 
povinně volitelného předmětu v sedmém ročníku, ale také výukou anglického jazyka na I. stupni, 
byť většinou formou kroužku pro žáky prvních a druhých ročníků. Klasickou výuku začínají žáci 
ve třetím ročníku, mimo ZŠ Špitálská, kde žáci s výukou začínají již od prvního ročníku. Mnohem 
více se dbá na otevřenou komunikaci, sebehodnocení. 

Jazykové vzdělávání
Žáci mají možnost výuky anglického jazyka již od 1. ročníku, a to formou kroužku, popřípadě 

nenásilného zapojení anglických slovíček do běžné výuky. Žáci třetích ročníků pak mají výuku 
anglického jazyka povinnou. Pro výuku anglického jazyka mohou vyučující užívat interaktivní 
tabule či počítače. Nově byl do škol zakoupen program Jazyky bez bariér, který pomáhá zefektiv-
nit výuku zejména znevýhodněným žákům.

•
•
•
•
•
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V každé škole si mohou žáci druhého stupně vybrat i druhý jazyk, mnohdy v rámci nepovinné-

ho předmětu. Žáci na prvním stupni propojují nová anglická slovíčka s dalšími předměty, žáci na 
druhém stupni pak konverzují s rodilými mluvčími na různá témata.

Sami učitelé se nadále vzdělávají v kurzech anglického jazyka buď přímo na VŠ nebo na růz-
ných seminářích v průběhu celého školního roku. Letošní letní prázdniny se mnozí učitelé účast-
nili intenzivního jazykového kurzu anglického jazyka.

Školní družiny
Všechny základní školy mají družinu, která je z kapacitních důvodů přístupná žákům od prv-

ní do třetí třídy, starší žáci jen výjimečně, popřípadě škola pro tyto žáky zajišťuje celotýdenní 
kroužky. Školní družiny mají vlastní tematické plány, které však úzce souvisejí s ŠVP. Činnosti 
školní družiny jsou rozvrženy podle denního režimu – odpočinkové, zájmové  a rekreační, přípra-
va na vyučování, sportovní a pohybové hry. Organizují zajímavé mimoškolní aktivity – sportovní 
akce, výtvarné dílny, výcvik na dopravním hřišti, návštěvy divadelních a filmových představení, 
knihoven či muzeí. Při mnohých  akcích školní družiny spolupracovaly s rodiči.

Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí 
ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ

ZŠ Novoborská
Během školního roku 2010/11 se škola připravovala na otevření dvou přípravných tříd k 1.9.2011. 

Budoucí prvňáčci mohou společně se svými rodiči navštěvovat tzv. adaptační kurz, ve kterém se 
předškoláci seznamují s novým školním prostředím. Prostřednictvím hry jsou předškoláci vedeni 
k prostorové a pravolevé orientaci, sluchovému vnímání a jsou připravováni na grafomotoriku a k 
matematickému vnímání.   

Začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je obtížné, ale vzhledem k tomu, že 
těchto dětí není v třídních kolektivech mnoho, daří se.

ZŠ Na Balabence
Přípravné třídy zatím naše škola ještě neorganizuje, o zřízení těchto tříd  je diskutováno s MČ 

Praha 9 pro nastávající školní rok. 
Hůře integrovaným žákům je věnována zvýšená péče. Jestliže v procesu integrace nelze spatřo-

vat výraznější změny k lepšímu, je rodičům doporučeno kontaktovat SVP Klíčov a zvážit případný 
ambulantní pobyt v tomto zařízení.

Všichni pedagogové školy se snaží pomáhat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí  
a snaží se je co nejlépe začlenit do školní práce. Pedagogové individuálně pracují s těmito dětmi, 
pomáhají jim s problémy, s doplňováním učiva a s pomůckami. Pomáhají také sjednotit učivo 
školy s učivem, které žák probíral na předchozí škole. Jedná se hlavně o děti, které jsou ubytovány  
s matkami v sociálním zařízení ACORUS.

ZŠ Litvínovská 500
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je jim ulehčeno příznivým a vstřícným klimatem 

na škole, která má v práci se žáky pocházejícími nejen ze sociálně, ale i kulturně a zvláště pak 
jazykově odlišného prostředí dlouhodobou tradici. Škola klade důraz na vzájemné porozumění, 
toleranci, otevřené jednání, nabízí jim ve volnočasových aktivitách účast na akcích souvisejících 
obsahově jak s problémy žáků z jiného kulturního prostředí, tak s problémy žáků se sociálním 
znevýhodněním. 

Pozornost je při práci s těmito dětmi věnována dobrému osvojení českého jazyka, seznámení se 
s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi. Ostatní žáci jsou seznamováni s dějina-
mi, kulturou a ostatními údaji o menšinách, učí se chápat a oceňovat rozdílnosti jednotlivců, vážit 
si každé minority a odlišné kultury. Škola spolupracuje s rodinou tak, aby vytvořila optimální 
podmínky pro vzdělávání žáka.

ZŠ Špitálská
Od roku 1999 jsou předškoláci ze znevýhodněného prostředí připravováni na školní práci v 

rámci školního projektu: Systematická péče ZŠ o děti předškolního věku v době od zápisu do 1. 
třídy až po zahájení školní docházky. Pro mateřské školky a budoucí žáky 1. tříd byly uskutečněny 
dny otevřených dveří. Náš pěvecký soubor Špitálníček navštěvuje mateřské školky a předvádí 
dětem, co se již naučili ve škole. ŠK
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ZŠ Litvínovská 600
Ve škole nejsou zřízeny přípravné třídy. 
Pro naše odkladové žáky zapsané do 1. ročníku pořádáme od září 1x týdně v odpoledních hodi-

nách přípravný kurz, kde s dětmi pracuje naše speciální pedagožka.
    Od 2. pololetí má škola zavedené adaptační kurzy pro všechny žáky zapsané do 1. ročníku. 

Pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí  škola nabízí doučování, bezplatný pobyt  ve školní 
družině a zdarma návštěvu  školních zájmových kroužků. 

Pro integrované žáky škola každým rokem vypracovává individuální vzdělávací plán. S žáky  
I. stupně  skupinově pracuje naše speciální pedagožka. (celkem 5 hodin týdně)

Soukromé základní školy
Soukromá ZŠ UNIVERZUM s.r.o., 
Českolipská 373, Praha 9
z webových stránek školy

Charakteristika školy, výchovně vzdělávací koncepce školy
Škola zabezpečuje komplexní základní vzdělání se zvýšeným zřetelem na individuální zvlášt-

nosti dětí. Usilujeme o dosažení takových studijních výsledků, které odpovídají schopnostem 
dětí.

Zpracovali jsme vlastní jazykovou koncepci orientující nadané žáky na intenzivní výuku ang-
lického jazyka s cílem složení mezinárodně uznávaných zkoušek ve formě certifikátu vydávaného 
syndikátem Cambridge ESOL. Zkoušky v ČR organizuje jazyková škola British Council, která 
je součástí britské univerzity Cambridge. V  6. - 9. ročníku mohou naši žáci složit tyto zkoušky 
YOUNG LEARNERS-MOVERS, KET, PET a FCE.

Tato vzdělávací koncepce do značné míry zohledňuje individuální schopnosti 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 pozitivnímu sebepojetí.

K naplnění vzdělávací koncepce využíváme zejména následujících prostředků:
Před přijetím do 1. třídy budoucí prvňáčkové absolvují test školní zralosti. Součástí přijetí každé-

ho nového žáka do ostatních ročníků je orientační psychologické posouzení žákových schopností 
a studijních předpokladů. s rodiči otevřeně probereme vše, co se týká dítěte. Seznámíme rodiče  
s naší koncepcí a oboustranně zvážíme, zda jsme schopni seriózně naplnit rodičovská očekávání, 
zda rodiče naši koncepci akceptují. 

Snížený počet žáků ve třídě (12 - 18 dětí). 

Dělení tříd na skupiny v hodinách českého jazyka, matematiky, cizího jazyka. 

Sledování žáků školním psychologem vede: 
k doporučení výchovně vzdělávacích metod ve vztahu k individualitě dítěte se snahou dosáh-

nout výsledků odpovídajících žákovu intelektu a vlohám 
k vytipování vhodných profesí a doporučení typu dalšího vzdělávání.

Aktivní spolupráce pedagogických pracovníků, psychologa a rodičů při výchově a vzdělávání 
dětí. 

Individualizace vyučování na I. a II. stupni 
individuální práce s dítětem talentovaným, případně zaostávajícím (třídní učitel, vyučující dané-

ho předmětu, psycholog) 
pro jazykově nadané děti intenzivní výuka anglického jazyka po po celou dobu školní docház-

ky 
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. 

•

•
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Široká nabídka nepovinných předmětů a zájmových aktivit na škole: 
individuální hra na hudební nástroj (flétna, klavír, kytara) 
sborový zpěv 
komorní soubor 
výtvarné kroužky 
divadelní soubor 
práce na počítači 
plavání 
SALUTIK (tělovýchovný kroužek) 
stolní tenis 
konverzace v anglickém jazyce 
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.

Soukromá základní škola Spektrum
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

z webovýczh stránek školy

Charakteristika školy
Základní škola Spektrum je soukromou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. 

Škola zabezpečuje komplexní základní vzdělání na 1. stupni se zřetelem na individuální zvlášt-
nosti dětí. Nadstandard školy je v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách a rodinné atmosféře, ve 
výuce anglického jazyka zavedeného od 1. třídy, včetně konverzace s rodilým mluvčím. V odpo-
ledních hodinách nabídka kroužků v budově školy (přechody mezi kroužky a družinou zajistí 
pedagogové). Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke 
každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Vyučování 
je založeno na pozitivní motivaci žáků, tvořivých metodách vyučování a názornosti.

Podmínky přijetí
Děti jsou zvány k lednovým zápisům, kterým mohou předcházet námi pořádaná odpoledne pro 

předškoláky. Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního testu, pohovoru 
a kresby. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné 
školy v průběhu školního roku. Rodiče přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí a smlouvu o výuce 
pro 1. stupeň základní školy.

Hodnocení žáků
Žáci jsou v průběhu hodnotícího období hodnoceni známkami 1 - 5 a slovním hodnocením - 

ústním i písemným. Na vysvědčení jsou hodnoceni známkami. V hodnocení se promítá zejména 
jak si žák pohotově a přesně dokáže sám obstarat informace, jaký má k vyučování postoj, jak se 
snaží a pracuje v rámci svých individuálních možností a jakého pokroku v rámci těchto možností 
dosáhl, jak rozvíjí svůj zájem o učení.

Na konci každého pololetí ověřuje učitel kvalitu žákových vědomostí a tvůrčí aktivity formou 
testů. Ty vycházejí z probraných ucelených témat učiva a je v nich kladen důraz na tvořivost, 
logické myšlení a schopnost aplikovat již známé jevy a fakta. Tyto testy ukazují postupný vývoj a 
rozvoj žáka, jeho snažení a práci. Je porovnávána i rychlost, s jakou dítě postupuje, v návaznosti 
na jeho schopnosti. Každou známkou žáka především kladně motivujeme a povzbuzujeme k další 
práci. Chyba a nezdar se dá vždy napravit. Snažíme se, aby se dítěti dostalo obdivu za jeho snahu, 
a zadáváme mu vždy jen pro něj splnitelné úkoly. Tím umocňujeme zájem dítěte o školní práci.

Celkové hodnocení je pak souhrnem výsledků testů a celkového snažení vzhledem k žákovým 
možnostem (viz klasifikační řád). ŠK
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Poznámky k učebnímu plánu:
Zpracování učebního plánu vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP), který je závaz-

ným vzdělávacím dokumentem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro všech-
ny základní školy (ZŠ) a dále pak ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) naší školy. Cizí jazyk 
je posílen 4 hodinami z disponibilní časové dotace (DČD), žáci s anglickým jazykem začínají od 
1. ročníku. Předmět Informatika je vyučován od 4. ročníku po 1 hodině týdně. Předmět Člověk a 
jeho svět v sobě zahrnuje obsahy předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda.

Tematické okruhy průřezových témat jsou integrovány do vybraných předmětů v ročnících.

Zájmové kroužky
Mimoškolní zájmová činnost - kroužky - se budou konat po vyučování, v odpoledních hodi-

nách, v době provozu školní družiny. Vedoucí kroužků budou docházet do budovy školy a zájemce 
o činnost si převezmou u vychovatelky ve školní družině, které po ukončení činnosti žáky opět 
předají. Nabídka kroužků se může dále odvíjet od zájmu dětí.

Neplacené kroužky:
konverzace v Aj s rodilým mluvčím (2x týdně)
stolní hry v rámci ŠD
ruční práce v rámci ŠD

Placené kroužky:
keramický
počítačový
pohybové hry
dramatický
hra na flétnu
sborový zpěv
výtvarný
plavání
fotografický od 4. ročníku

Základní umělecké školy
Základní umělecká škola (Prosek)
U Prosecké školy 92
190 00 Praha 9

z webových stránek školy
Základní umělecká škola, původně Lidová škola umění, v Praze 9, byla založena ve školním 

roce 1961/62 a její působiště bylo v Klímově ulici ve Vysočanech. ZUŠ se postupně rozšiřovala a 
ve školním roce 1986/87 získala moderně vybavenou budovu bývalé základní školy v Praze 9.

 Současně s rozvojem obvodu Prahy 9 narůstala i kapacita školy tak, že v současné době je 
počtem cca 1000 žáků největší ze všech základních uměleckých škol na obvodu a jako jediná 
zajišťuje výuku ve všech čtyřech oborech:

- hudební (smyčcové, klávesové, dechové a strunné nástroje, zpěv)
- výtvarný (kresba, malba, plastika, fotografie)
- taneční (klasický, moderní, lidový tanec, irské tance)
- literárně dramatický (dramatická výchova, poezie, divadlo)

Hudební obor
Hudební obor navštěvuje kolem 500 žáků, kteří jsou zařazeni na jednotlivá oddělení podle svých 

zájmů a hudebních předpokladů. Škola vedle výuky nástrojů organizuje třídní přehrávky, veřejné 
koncerty a řadu vystoupení.

Výtvarný obor
nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při které se setkávají s různými materiály, techni-

kami a výtvarnými postupy. Žáci jsou vedeni k otevřenosti, volnosti a odvaze výtvarného projevu. 

•
•
•
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V roce 2007 jsme otevřeli nový progresivní obor Fotografie a nová média.

Taneční obor
V tanečním oddělení jsou všestranně rozvíjeny pohybové schopnosti dětí od pěti a šesti let 

tak, aby získávaly taneční základy k zvládnutí všech tanečních oborů. Vyučujeme klasický tanec, 
moderní a výrazový tanec, České lidové tance a Irské tance.

Literárně dramatický obor
V LDO se snažíme v dětech pěstovat vztah k jejich mateřštině, poezii a literatuře. Děti se již od 

předškolního věku hravou formou seznamují s verši českých i zahraničních básníků, starší žáci 
postupují přes improvizaci a krátké herecké etudy až k vytváření větších tvarů.

Informace o výuce        
Smyslem a posláním ZUŠ Prahy 9 – Prosek je snaha o maximální rozvoj talentových předpo-

kladů žáků, dále pak kultivace, vychova a vzdělávání mladých lidí. Možnosti studia jsou pouze v 
odpoledních hodinách.

Žáci zahajují studium zpravidla od šesti let na základě talentové zkoušky a dle jejich výlučných 
předpokladů jsou zařazeni do přípravných ročníků jednotlivých oborů a pokračují studiem I. cyk-
lu, který je uzavřen absolutoriem nebo mohou pokračovat studiem II. cyklu, případně studiem pro 
dospělé.

Výsledkem našeho pedagogického působení by měl být citlivý a vnímavý jedinec bohatého 
ducha a ušlechtilého srdce.

 

Základní umělecká škola (Učňovská 1)
Učňovská 1  
Praha 9 - (Hlavní budova)

Ostatní pracoviště:
Hollarovo nám. 4 a 6, Praha 3  (Dva pavilony)
ZUŠ v SUPŠ Ondříčkova 48 - Praha 3 (Taneční sál)
ZUŠ v ZŠ Polesná 1690, Praha 9, Újezd nad Lesy (odloučené pracoviště)
ZUŠ v ZŠ Slavětínská 200, Praha 9, Klánovice (odloučené pracoviště)

 
Základní umělecká škola v Praze 9 byla založena v roce 1955. Právním subjektem je od roku 

1995 a do sítě škol MŠMT je zařazena od roku 1996. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

Cílem školy je poskytnutí uceleného stupně základního vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru 
a  vychovávání mladého studenta schopného vlastního kultivovaného projevu s rozvinutou schop-
ností proniknout do výrazu a struktury uměleckého díla. Tohoto cíle škola dosahuje plánovitě říze-
ným hudebně výchovným procesem. Odborná práce všech plně kvalifikovaných učitelů vychází 
z osnov a učebních plánů schválených MŠMT ČR a  je pravidelně kontrolována a hodnocena 
Českou školní inspekcí.  Plány studia umožňují i případnou přípravu žáků k dalšímu studiu na 
středních, vyšších odborných i vysokých školách uměleckého směru. Výuka v ZUŠ je organizo-
vána jako systematické dlouhodobé hudební vzdělávání a probíhá pod vedením profesionálních 
pedagogů v odpoledních hodinách. 

V hudebním oboru vyučujeme hře na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové 
nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, kytaru, akordeon, sólovému i sborovému zpěvu, komorní 
a orchestrální hře. Nástrojová výuka po většinu výukového procesu individuální (1 žák na vyuč.
hodinu). Naši žáci během studia pravidelně vystupují na interních a veřejných koncertech v  kon-
certním sále školy nebo v dalších koncertních sálech v Praze. Jsou připravováni na celostátní 
interpretační soutěže a vysíláni na domácí i zahraniční hudební festivaly.

Žáci jsou přijímáni ke studiu po úspěšném složení talentové zkoušky. Vlastní výuka je členěna 
do jednotlivých stupňů studia. Pro děti pěti až šestileté je určena přípravná hudební výuka  PHV, 
kde si předškolní děti, způsobem přiměřeným jejich věku, upevňují své předpoklady a zájem o stu-
dium. Další studium se člení na první a druhý stupeň a studium pro dospělé. Studium všech stupňů 
je ukončeno závěrečnou zkouškou, nebo veřejným absolventským vystoupením.  Hudební nauka, 
která je přiřazeným předmětem k předmětu hra na nástroj,  buduje a upevňuje v žácích znalosti  

•
•
•
•
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z oblastí hudební teorie a dějin hudby. Své umělecké dovednosti žáci uplatňují ve školních orches-
trech a nejrůznějších školních komorních souborech. Vedle odborného vedení pedagoga při hodině 
zajišťujeme i pravidelné klavírní korepetice ( doprovody). Naši žáci využívají i školní nahrávací 
studio, kde  získávají cenné zkušenosti při specifické spolupráci se zvukovým režisérem, či při 
dodatečném dotáčením playbacku se sluchátky a podobně.  

V naší škole působí Studentský dechový orchestr „Žižkovská smršť“, který byl založen již  
v roce 1970 a dnes má přes 50 členů ve věku od 13 do 26 let. Repertoár zasahuje do žánru dechové, 
populární i jazzové hudby. Orchestr účinkuje pravidelně na nejrůznějších společenských akcích 
obvodu Prahy 3 (Zlaté svatby atd.). Pravidelně se účastní celostátní soutěže ZUŠ, kde byl již 7× 
oceněn v městských a ústředních kolech. V roce 1996 se orchestr čestně umístil v rozhlasové 
soutěži „Concerto Bohemia“ a v letech 1999, 2000, 2001, 2005, 2006 a 2007 byl vyhodnocen ve 
stříbrném pásmu Mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů v Praze. V letech 2002 
a 2003 se stal v této soutěži vítězem ve své kategorii. V roce 2004 získal orchestr 3. místo v mezi-
národní soutěži „O pohár Grenzenlos“ v saském městě Thum. Z dalších zahraničních vystoupení 
jmenujme např. koncerty v Německu,  Francii, Švédsku, Estonsku či v Polsku.

Dívčí a Dětský pěvecký sbor učí žáky základům sborového zpěvu. Kmenový repertoár tvoří 
klasická sborová tvorba včetně polyfonních skladeb starých mistrů, současné skladby našich i 
zahraničních autorů a skladby folklórního charakteru. Sbor se zúčastnil mimo jiné festivalu sboro-
vé tvorby ve švýcarském Curychu. Kromě toho koncertoval ve Francii, Polsku, Německu, Rakous-
ku a Švýcarsku. Dívčí pěvecký sbor též natočil několik nahrávek pro Český rozhlas.

Kromě těchto těles působí ve škole i další dechové soubory. Komorní dechový orchestr Basfi-
fa (orientuje se na středověkou a soudobou hudbu), fanfárový soubor žesťových nástrojů, kytarová 
tria, flétnová kvarteta a kvinteta atd.

Smyčcový komorní soubor vznikl v roce 2002. Od počátku svého založení vystupoval např. 
na koncertech v rámci festivalu Libeňské jaro mladých, vystupoval v Zrcadlové kapli Klementina 
a v sále B. Martinů na AMU.

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Pohybová výuka poskytuje takové zákla-
dy odborného vzdělání, které žákům umožní uplatnit se v tanečních souborech nebo v povolá-
ních, pro která je kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. 
Taneční obor může být i nezastupitelnou přípravou k případnému studiu na konzervatoři.           

Výuka probíhá v  sále na adrese  Ondříčkova 48, Praha 3. Vedle odborného vedení tanečního 
pedagoga zajišťujeme i klavírní korepetice prostřednictvím pedagoga - korepetitora pro každou 
vyučovací hodinu. Žáci tak mají možnost bezprostřední reakce na „živou hudbu“.

Základy tance si žáci osvojují v přípravném studiu PTV,  dále postupují do prvního a druhého 
stupně a případně do studia pro dospělé, kde vyučovacími předměty jsou taneční průprava, sou-
časný tanec, „lidový“ tanec a klasická taneční technika. Podle zájmu žáků se výuka zaměřuje na 
některý z těchto předmětů jako na předmět hlavní. Taneční praxe je určena pro všechny žáky a 
navazuje na hlavní předmět.

Celý taneční obor, mimo pravidelných účastí v soutěžích ZUŠ atd., každoročně realizuje dvě 
představení  v pražských divadelních sálech  za hojné účasti veřejnosti.

VÚ a SVP Klíčov
Čakovická 783/51 
Praha 9 - Prosek, 190 00

z webových stránek 

Výchovný ústav
Ochranná výchova
Součástí výchovného ústavu je oddělení ochranné výchovy. Na oddělení jsou přijímány děti s 

nařízenou ochrannou výchovou ve věku 15 - 18 let. Předmětem činnosti zařízení je výkon ústavní 
a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče o děti mladistvé. Kapacita oddělení je maximál-
ně 8 dětí.

Cílem práce na oddělení je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by ŠK
O

LS
TV

Í -
 Z

Á
K

LA
D

N
Í Š

K
O

LY



���
mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům (kriminalita, vznik 
závislosti na drogách, psychické poruchy), naučit se „alternativním“ a optimálním způsobům zvlá-
dání náročných životních situací a tím opustit dosavadní destruktivní vzorce chování. V neposled-
ní řadě je to i snaha zastavit a minimalizovat již probíhající asocialitu dítěte.

Vytváříme strukturovaný prostor, jasná pravidla, odměny a sankce, jasně daný denní režim. 
Jasně stanovený týdenní plán výchovně - vzdělávací činnosti, pravidelný časový harmonogram, 
zážitky, zátěžové sportovní programy, denní povinnosti a práce, vzdělávání, relaxace, rituály, sku-
pinová a komunitní setkávání, volný čas…

Každoročně pořádáme týdenní akce: „Vltava“ - sjezd řeky, „Sobiňov“ - horolezecký výcvik, 
„Orebič“ - potápění a turistika v Chorvatsku: Každý měsíc jsou to víkendové zátěžové programy 
mimo zařízení.

Motivační oddělení
Nejvyšší prioritou motivačního oddělení je připravit děti na úspěšné dokončení studia a získá-

ní výučních, nebo záučních listů. Další nezanedbatelnou stránkou práce na motivačním odděle-
ní je rozvoj sociálních dovedností a jejich aplikace v praxi. Upevňování manuálních dovedností  
a příprava na profesní zapojení v běžné populaci. Vše probíhá v intencích zákona č.109/2002Sb., 
o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních. Velký důraz je kladen na samostatnou práci  
s volným časem a na získávání a nakládání s finančními prostředky.

Na motivačním oddělení se chlapci zapojují do práce v různých kroužcích.

Tréninkové oddělení
Tréninkové oddělení je specializováno na dobrovolné pobyty dětí ve VÚ. Jeho záměrem je 

poskytnout zázemí a oporu chlapcům, kteří dovršili osmnáctého roku života a jejich rodinní pří-
slušníci nejsou s to jim toto poskytnout. Podmínkou je denní forma studia u pobytů dlouhodobých 
a nebo stálý pracovní poměr u pobytů krátkodobých.

Cílem oddělení je dovést klienta k sociální soběstačnosti a nezávislosti, vytvořit mu podmínky 
k dokončení studia, nalezení vlastního ubytování a zaměstnání.

Tréninkové oddělení též může poskytnout krátkodobý azyl bývalým klientům VÚ, kterým sice 
již skončila nařízená ústavní výchova, ale ocitnou se náhle v bezprizorní životní situaci, kterou 
nejsou schopni sami vyřešit. Tréninkové oddělení jim zejména nabízí dočasné ubytování a stra-
vování, přičemž si klient pobyt financuje. Pakliže to není v jeho aktuálních možnostech, je mu 
umožněno si pobyt odporacovat přímo ve VÚ.

Předvýstupní oddělení
Předvýstupní oddělení je určeno pro děti umístěné ve VÚ Klíčov v závěrečné fázi jejich ústavní 

péče. Činnost oddělení je primárně orientována na jedince, u nichž velmi pravděpodobně v bu-
doucnu nebude fungovat podpora ze strany jejich rodiny. Ať už proto, že jejich vztahy s ní jsou  
z různých důvodů hluboce narušené, nebo proto, že jejich rodina tuto funkci v dostatečné míře 
neplnila ani v minulosti. Lze tedy předpokládat, že takové děti budou brzy po odchodu z VÚ velmi 
pravděpodobně vystaveny všem požadavkům, jež s sebou nese samostatný život.

Denní stacionář
Denní stacionář je určen pro děti které úspěšně zvládají pobyt na VÚ, mají trvalé bydliště  

v Praze a intenzivní pobytová výchovná péče u nich není nutná. Dále je také určen pro zletilé, kteří 
splňují požadavky pro umístění na sociálním bytě a nebo se rozhodli pro dobrovolný pobyt.

Denní stacionář je obousměrně prostupný z VÚ, což znamená že vytipované dítě po souhlasu 
rodiny a kurátora přechází na SPM (schválený pobyt mimo VÚ v místě trvalého bydliště), ale  
v případě opakovaného selhávaní jak na DS tak doma se vrací zpět na internátní pobyt do VÚ.

Kontaktní oddělení
Kontaktní oddělení je koncipováno jako nízkoprahové pracoviště, které má za cíl spolupracovat 

s dětmi s nařízenou ústavní výchovou na útěku, dekriminalizovat jejich aktuální situaci vyplýva-
jící z útěku z výchovného ústavu, pomoci stabilizovat jejich životní situaci v otázce základních 
životních potřeb nutných pro důstojný vývoj dítěte, motivovat k pravidelné školní docházce či k 
výkonu pracovní činnosti, a tento progres udržet.

Komunitní oddělení Křešín
Odloučené pracoviště výchovného ústavu v Praze 9. Pro potřeby výchovného ústavu v Praze na 

Klíčově realizujeme u nás výchovný program pro děti ohrožené především škodlivým užíváním ŠK
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návykových látek. Náš program je rovněž vhodný pro potřeby upevnění režimových prvků chová-
ní a pro rozvoj pracovních a sebeobslužných kompetencí dětí.

Naše oddělení má kapacitu pro jednu výchovnou skupinu tj. max. 8 dětí.
Pobytem na našem oddělení se dětem svěřeným do naší péče snažíme zprostředkovat tyto zku-

šenosti: 
1.přijetí hranic ve svém chování a přijetí odpovědnosti za to, že jsem se dostal do péče VÚ, 

oddělení Křešín, získání náhledu na to, proč se tak stalo
2.zkušenost abstinence (od návykových látek a činností všeho druhu)
3.zkušenost činnosti (umím nebo neumím pracovat, co dokážu?)
4.zkušenost spolupráce s ostatními (práce ve skupině, vztahy s druhými)
5.zkušenost úspěchu, přijetí a zážitků

Základní délka výchovného programu je 3 měsíce (plná délka je 6 měsíců) s ohledem na výsled-
ky plnění programu dětmi. Program má režimový a řízený charakter po celý týden.

Hlavním obsahem programu jsou pracovní a sebeobslužné činnosti. Chlapci umístění na našem 
oddělení si zde pod vedením vychovatelů sami vaří, starají se o teplo v domě, o své prádlo apod.

Vedle práce se dle možností s našimi dětmi věnujeme sportu, skupinovým činnostem, o víken-
dech procházkám, výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí. Samostatnou činností jsou košíkář-
ské práce. Od jara do podzimu využíváme možností pracovat s našimi dětmi brigádnicky v lese i 
pro místní podnikatele a zemědělce.

Oddělení má k dispozici dílnu pro práci se dřevem a také malou venkovní saunu.

Středisko výchovné péče
Středisko výchovné péče Klíčov je školské zařízení, které poskytuje všestrannou preventivně 

výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování. Náplní Střediska je snaha o diagnos-
tiku a nápravu výchovných problémů, nebo negativních projevů chování, které nastaly u dítěte 
zpravidla od 10 let věku do ukončení středního vzdělání. Středisko pracuje nejen s jedincem, který 
se negativního chování dopouští, ale také s jeho nejbližším okolím, jako je rodina a škola. Jedná se 
o dobrovolný a bezplatný typ preventivně výchovné péče nabízený klientům a celým rodinám.

Přijetí klienta do péče:
Péče a pobyt ve Středisku je nabízena na bázi určité dobrovolnosti dítěte (klienta), které má být 

na pobyt umístěno a nástup je možný pouze se souhlasem a ve spolupráci se zákonným zástupcem 
dítěte. 

Pro školská zařízení a spolupracující instituce to znamená, že je nutné směřovat případné dopo-
ručení na kontakt se Střediskem výchovné péče vždy na adresu zákonných zástupců, tedy nejčastě-
ji rodičů problematického dítěte. Klienti střediska jsou přijímání do všech typů péče výhradně pro-
střednictvím ambulantních oddělení, které jsou součástí uceleného systému péče tohoto zařízení. 
První kontakt probíhá telefonicky nebo osobně, po dohodnutí termínu následuje vstupní pohovor 
a je zpracován anamnestický dotazník. Na základě tohoto rozhovoru je učiněna nabídka konkrétní 
formy pomoci. S klientem a osobami odpovědnými za výchovu je domluvena forma spolupráce  
a navržen vhodný typ péče (ambulantní, stacionární, internátní program).

Struktura střediska:
Z hlediska organizační struktury se jedná o komplexní a strukturovaný systém péče. Středis-

ko výchovné péče Klíčov, se sídlem na Praze 9, je rozděleno na dvě ambulantní oddělení, dvě 
celodenní (stacionární) oddělení a jedno pobytové (internátní) oddělení. Tato oddělení spolu úzce 
souvisejí a spolupracují společně i v tom smyslu, že si navzájem podle indikace výchovného pro-
blému předávají klienty. Jednotlivé programy jsou určeny konkrétní cílové skupině klientů.
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Střední školy
Gymnázium  Litoměřická
Litoměřická 726, Praha 9 - Prosek

z webových stránek školy

Kdo jsme
Jsme státní gymnázium s třicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S jednadvaceti třídami a šesti sty 

třiceti studenty patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté se vše-
obecným zaměřením, nebo dobíhající osmileté se zaměřením na přírodní vědy a nově zavedené 
osmileté studium podle školního vzdělávacího programu.

Naším prvořadým úkolem je dobře studenty připravit pro další vzdělávání, zvláště vysoko-
školské. Většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, 
někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejmé-
na díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat.

V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce 
důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. V potřebné 
míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby studenti získali nejen dostatek znalostí, 
ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost.

V posledních dvou letech studia mají studenti možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů 
a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.

Více než šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií,  
u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat.

Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže  
a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy.

Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítače 
jsou nejen v učebnách pro informatiku a programování, ale i v jazykových laboratořích. S počítači 
a internetem umožňujeme studentům pracovat i mimo výuku. Je jim k dispozici stále doplňovaná 
školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení.

V budově školy jsou dvě tělocvičny. Venkovní sportovní areál má atletickou dráhu a hřiště  
s moderním umělým povrchem. Studenti je mohou využívat i ve volném čase.

Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel.

Gymnázium Českolipská
Českolipská 373, Praha 9 - Prosek 

z webových stránek školy

Stručně o škole
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 je gymnázium s čtyřletým a osmiletým studijním cyk-

lem se všeobecným zaměřením. Sídlí v jedné budově, jejímž vlastníkem je Magistrát hlavního 
města Prahy, zřizovatel školy. 

Výuka v 1. - 4 ročníku osmiletého gymnázia probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání platné-
ho od 1. 9. 2009, v 5. až 7. ročníku osmiletého, resp. 1. až 3. ročníku čtyřletého studia probíhá výu-
ka podle Školního vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání. V posledních (maturitních) 
ročnících osmiletého i čtyřletého studia probíhá výuka v souladu se Změnou učebních dokumentů 
MŠMT ČR č.j. 19671/2006-23 pro gymnázia s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem, schvále-
nou MŠMT ČR dne 27. 9. 2006. 

Vybavení gymnázia
•učebna výpočetní techniky s připojením na internet 
•odborné pracovny a laboratoře pro přírodovědné předměty 
•multimediální učebny chemie, zeměpisu, dějepisu a základů společenských věd 
•jazykové učebny 
•knihovna a studovna s připojením na internet 
•tři tělocvičny a venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
•školní jídelna - výběr ze tří jídel ŠK
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Výuka cizích jazyků
•anglický jazyk - od primy, resp. 1. ročníku 4-letého studia, všichni studenti 
•německý, francouzský jazyk - od tercie, resp. 1. ročníku 4-letého studia, povinně volitelný 
•latina - od septimy, resp. 3. ročníku 4-letého studia, volitelný předmět 

Volitelné předměty
•konverzace v cizích jazycích, literární a společenskovědní seminář, seminář tvůrčího psaní, 

semináře jako volitelné předměty k hlavním předmětům 
•od septimy, resp. 3. ročníku 4-letého studia 
•slouží k rozšíření a prohloubení učiva, v maturitním ročníku k systematizaci učiva a přípravě  

k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu 

Další aktivity k doplnění studia
•plavání pro studenty prim a maturitních ročníků v rámci TV (koná se v bazénu Hotelu Duo) 
•každoroční úvodní adaptační soustředění pro studenty prim a prvních ročníků čtyřletého stu-

dia 
•lyžařské kurzy pro studenty sekund, kvint a 1. ročníku 4-letého gymnázia (podle zájmu studen-

tů i v zahraničí) 
•sportovně turistický kurz pro studenty sext resp. 2. ročníku 4-letého gymnázia 
•odborné exkurze a poznávací zájezdy po celé ČR a také do zahraničí (Anglie, Německo, Fran-

cie, Belgie) 
•Gymnázium má kontakty se školami ve Francii a Německu. 

Gymnázium Špitálská
Špitálská 2/700, 190 00 Praha 9 - Vysočany
z webových stránek školy

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 nabízí čtyřleté a osmileté studium. Je v těsné blízkosti pří-
jemného parku v Praze Vysočanech, dvě minuty chůze od stanice metra B Vysočanská. Cílem 
gymnázia je dobrá příprava studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy. K tradičně dobrým 
výsledkům této přípravy napomáhá kromě kvalitního profesorského sboru především bohaté mul-
timediální a technické vybavení. Gymnázium má vlastní jídelnu, hřiště, tělocvičnu a posilovnu. 

Technické vybavení
Materiální a technické vybavení: 7 nových multimediálních učeben, 2 počítačové učebny, připo-

jení k Internetu 8 Mbps, wifi, knihovna, laboratoře přírodovědných předmětů (chemie, biologie), 
tělocvična, hřiště s umělým povrchem, posilovna, atletické hřiště pronajaté od Sokola Vysočany 
(od školního roku 2003/04 s novým umělým povrchem na hřišti). Rozšíření areálu školní jídelny a 
nové technologické vybavení zkvalitnilo stravování studentů (výběr ze dvou jídel).

Školní akce
Pro žáky 1. ročníku čtyřletého studia škola pořádá adaptační kurz, jenž by měl studentům usnad-

nit vstup do nové třídy a středoškolského života.
Naše škola spolupracuje s německou školou v Thale a každým rokem se uskutečňují výměnné 

pobyty mezi školami. Co se týče sportovní činnosti, škola pořádá lyžařský výcvikový kurz (pro  
2. ročník) a sportovně turistický kurz (pro 3.ročník), dále se škola účastní mnoha sportovních 
soutěží a turnajů v Praze. V posledních letech se také uskutečnil lyžařský zájezd do Alp, Dolomit 
(letos jsou v plánu opět Alpy). Dále se každý rok vyráží na vodácké kurzy po Čechách (Vltava), 
ale i do zahraničí (Hron).

Škola rovněž pořádá poznávací zájezdy po Evropě. Uskutečnily se např. zájezdy do Španělska, 
Británie, Chorvatska, Řecka či Švédska.

Studenti se účastní pražských soutěží (zeměpis, fyzika, český jazyk...) a vzdělávacích akcí. 

Údaje o počtu žáků ve školním roce 2010/2011:

Gymnázium  počet tříd / stud. skupin počet žáků
    12       388 ŠK
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Soukromá gymnázia
Gymnázium Jaroslava Seiferta o.p.s. 
Vysočanské náměstí 500, Praha 9 - Nové Vysočany

z webových stránek školy

Osmileté Gymnázium J. Seiferta o. p. s. je fakultní školou při Pedagogické fakultě UK  
a poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou. Škola je soukromá, jejím zřizovatelem je občanské 
sdružení. Je zařazena do školského rejstříku, vedeného MŠMT ČR (dříve do sítě škol, a to roku 
1991). Klasifikace vychází z pětiznámkové stupnice, vydávají se pololetní a závěrečná vysvědčení 
a maturitní vysvědčení. Všechna mají právní platnost na celém území ČR a rovněž v zahraničí ve 
smyslu platných mezistátních dohod. Škola je neziskovou obecně prospěšnou společností. V praxi 
to znamená, celý její hospodářský výsledek (zisk) musí být použit na poskytování obecně prospěš-
ných služeb, v tomto případě vzdělávání. 

Osmileté Gymnázium J. Seiferta bylo založeno v roce 1991 s cílem poskytovat špičkové vzdělá-
ní v studijně náročném, ale zároveň komorním, až rodinném prostředí. Jak mj. dokazují objektivní, 
nezávislými institucemi vypracovaná hodnocení a inspekční zprávy, dostálo tohoto záměru hned 
v prvních letech své existence.

Čtyři pilíře školy 
Kvalita školy stojí na čtyřech pilířích, jimiž jsou: 

1. unikátní učební plán, umožňující přejít na rozsáhlou volitelnost předmětů již od septimy;
2. vynikající pedagogický sbor, v němž působí mj. autoři celostátních osnov i učebnic a vyso-

koškolští učitelé;
3. špičkový management; 
4. malý počet žáků ve třídě – maximum je 24, třídy jsou navíc děleny při výuce jazyků, informa-

tiky a v seminárních blocích připravujících žáky na přijímací řízení na VŠ. 

Co nabízíme? 
Kombinujeme nesporné kvality tradičního českého školství s moderními vyučovacími meto-

dami, které si naši pedagogové osvojují při svých studijních pobytech v zahraničí. 
Účastníme se již deset let zcela unikátní zahraniční výměny v rámci Evropské unie, při níž 

naši žáci studují v multinárodních třídách po celé Evropě. 
Učíme cizí jazyky na úrovni umožňující skládat již v septimě státní zkoušky či mezinárodní 

zkoušky (např. FCE, TOEFL), na něž navíc uchazeče sami připravíme. 
Zaručujeme vysokou pravděpodobnost přijetí našich absolventů na vysoké školy v České 

republice i v cizině. Úroveň vzdělání umožňuje absolventům školy pokračovat ve studiu i na tak 
prestižních zahraničních univerzitách, jakými jsou Oxford či Harward - o tom je možné se pře-
svědčit v galerii významných absolventů školy. Naši maturanti se v téměř 100% případů dostávají 
na medicínu a přírodovědné obory. Máme absolventy studující dnes souběžně práva a psychologii, 
matematiku a germanistiku. Jiní se dostali bez problémů na neobyčejně exponovanou anglistiku na 
FFUK. Úspěšně dostudovali „naši“ architekti, politologové, ekonomové. Jsme tedy právem hrdí 
nejen na procenta úspěšnosti při přijímacích zkouškách na VŠ, ale i na neobyčejně široké spektrum 
oborů, jež si naši absolventi vybírají. 

Naše žáky nejen vyučujeme – snažíme se podílet i na jejich výchově, samozřejmě v nejužší 
spolupráci s rodiči. Ti mohou kdykoli konzultovat s vedením školy a s pedagogy, o výsledcích 
svých dětí jsou pravidelně informováni. V případě zájmu mohou navštívit kteroukoli vyučovací 
hodinu. 

Srozumitelná a logická „pravidla hry“, pokud jde o kázeň. Žáci GJS vědí, že nesmějí překro-
čit jisté etické hranice, formulované ve školním řádu. Běžné kázeňské problémy řešíme domluvou, 
věcně, klidně. (V této souvislosti není snad od věci zmínit se o půvabné epizodě se studentským 
parlamentem na GJS. Naši žáci se jej pokusili v minulosti založit jako instituci, jež by komuniko-
vala s vedením školy a pedagogy. Netřeba jistě zdůrazňovat, že ředitelka GJS i pedagogové tuto 
snahu přivítali a podporovali. Jaké však bylo jejich překvapení, když žáci svůj parlament v histo-
ricky krátké době sami rozpustili! Na zvědavé dotazy učitelského sboru přišlo lakonické vysvětle-
ní: na naší škole takové instituce není zapotřebí…) 

•

•

•

•
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Vytváříme na škole pracovní, ale zároveň příjemnou atmosféru, na niž bývalí žáci velmi 

rádi vzpomínají a kterou i po letech oceňují. Jako příklad uveďme tradiční imatrikulaci primánů 
na maturitních plesech, která vždy spojí nejmladší a nejstarší žáky školy ve skutečně neformální 
rodinu. 

Školu stále průběžně dovybavujeme. Máme již čtyři kompletně vybavené multimediální 
učebny (počítač, datový projektor, vizualizér, prezentér, kvalitní ozvučení, DVD a VHS přehrá-
vač), učebnu s interaktivní tabulí, k dispozici je v celé budově rychlé bezdrátové připojení k inter-
netu, studenti mohou pracovat kdykoli na počítačích v počítačové labotratoři a ve školním klubu. 
Máme také víceúčelové hřiště s umělým vodopropustným povrchem a vlastní fitcentrum. Ve všech 
třídách je nový nábytek. 

Zaměstnáváme renomovanou psycholožku, která je k dispozici jak studentům, tak i jejich 
rodičům. K dispozici je též výchovná poradkyně. 

Výrazně podporujeme studentskou vědeckou činnost. Jako příklad, který přesahuje rámec 
samotné školy je možné uvést projekt Cesta k vědě, realizovaný ve spolupráci s Fakultou jadernou 
a fyzikálně inženýrskou ČVUT a zahájený v roce 2006. Projekt, plánovaný na dva roky je určen 
pro studenty kvinty až septimy a je podpořen z evropských fondů (JPD Cíl 3). 

Poskytujeme žákům zajímavé využití volného času v rámci školního klubu Spektrum, kde 
nabízíme – a to za vedení kvalifikovaných pedagogů – sportovní hry, specializované sportov-
ní kroužky podle výběru žáků, několik divadelních kroužků, kroužek autorské tvorby, výtvarný 
kroužek a kroužek programování. 

Provozujeme vlastní školní jídelnu, či spíše domácí kuchyni, jejíž kvalita je mezi žáky  
a pedagogy legendární. Zejména dříve narození učitelé často opakují, že za dvacet let praxe nepa-
matují ve školní budově tak dobrá jídla, a už vůbec jejich spontánní chválu ze strany žáků. 

Je samozřejmostí, že výuku vedou aprobovaní učitelé, vesměs s bohatými pedagogickými zku-
šenostmi; někteří učí paralelně i na vysokých školách či píší učebnice (je to o to cennější, že pochá-
zejí z této školy, kde se tak vypracovali, že o ně fakulty projevily zájem - nejsou to tedy ti, kteří by 
si „odskakovali“ k nám zaučit. Jim všem je nutné především poděkovat za to, že absolventi školy 
dosahují tak vynikajících výsledků při přijímání na vysoké školy a při jejich dalším studiu. 

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o. p. s. 
Sokolovská 320
190 00 Praha 9 - Vysočany

z webových stránek školy

Cíle školy 
Poskytovat komplexní vzdělání a vštěpovat studentům akademické, estetické, morální a spo-

lečenské hodnoty. 
Rozvíjet výborné jazykové dovednosti v angličtině. 
Podporovat lásku k vědění a učení a umožnit studentům maximálně rozvinout svůj talent a 

získat co nejvyšší akademické vzdělání. 
Podporovat iniciativu jednotlivce a rozvíjet analytické a kritické myšlení, stejně jako schop-

nost komunikace. 
Poskytnout studentům širokou paletu zájmových činností, aby mohli plně rozvinout svůj 

talent a získat nové znalosti, dovednosti a zájmy. 
Pomáhat studentům budovat sebekázeň a zodpovědnost. 
Pěstovat přesvědčení, že služba a pomoc druhým jsou jak naší povinností, tak výsadou. 
Podporovat demokratické a liberální hodnoty a mezinárodní rozhled. 
Připravit studenty na studium na vysokých školách v České republice i ve světě a dobře je 

připravit na skutečný pracovní život. 

 Studijní program 
Gymnázium je v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT ČR. IZO: 108 001 369, 

identifikátor školy 600 006 140, KKOV: 79-41-K/601 a JKOV: 79-02-500.
English College nabízí dva studijní programy (mezinárodní a český). Oba dva programy vedou 

k účasti na zkouškám IGCSE a IB, resp. k české maturitní zkoušce. 
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V českém studijním programu je většina předmětů vyučována v angličtině; studenti mají češtinu 

jako svůj první jazyk a angličtina je při zkouškách IGCSE brána jako druhý jazyk. V mezinárod-
ním programu jsou všechny předměty vyučovány v angličtině, ale v průběhu prvních tří ročníků 
studenti absolvují kurz češtiny pro cizince. 

Zkouška IGCSE (Mezinárodní vysvědčení o všeobecném středoškolském vzdělání) má meziná-
rodní platnost a je organizována univerzitou v Cambridge. 

Diplom IB (Mezinárodní maturitní zkouška) umožňuje studentům pokračovat ve studiu na uni-
verzitách po celém světě a pro české studenty (kteří v rámci IB složí zkoušky z českého jazyka  
a literatury) je ekvivalentem české maturitní zkoušky.

Výchovná péče 
Na péči o duchovní rozvoj svých studentů klademe velký důraz. Snažíme se vytvářet přátelské 

prostředí vzájemné úcty a pochopení mezi studenty a učiteli, ve kterém každý jedinec cítí, že o něj 
ostatní mají zájem. Aby byli naši studenti akademicky úspěšní a mohli plně rozvinout svůj poten-
ciál, je nezbytné, aby si vybudovali dostatečnou sebedůvěru. Studenti jsou podporováni v tom, aby 
si stanovovali a splňovali své vlastní vysoké studijní i morální cíle. 

Každý student se kdykoliv může obrátit na svého třídního učitele, který spolupracuje s koordi-
nátorem ročníku. Ten podléhá přímo zástupci ředitele, který má výchovnou složku vyučování na 
starosti. Ředitel školy se zajímá o každého ze studentů a jeho dveře jsou studentům stále otevře-
ny. 

Role výchovného poradce spočívá v podpoře rozvoje studenta. Poradce studenta vede k co nej-
efektivnějšímu využití času a talentu, učí ho důvěře ve vlastní úsudek a názor, rozvíjí morálku, učí 
ho, jak nejlépe spolupracovat, rozvíjí vyzrálost a schopnost překonávat problémy a řešit složité 
situace. V prvním až čtvrtém ročníku je tato snaha navíc podporována při vyučování: každý týden 
je do vyučování zařazena hodina osobnostní, sociální a morální výchovy (PSME). Ta zahrnuje 
občanskou výchovu, je vedena třídním učitelem a její součástí jsou také občasné besedy s odbor-
níky. 

Škola má vlastního psychologa a lékaře, jejichž služeb je možné využít. 
 

Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, Praha 9

z webových stránek školy

Studijní obory:

Obor strojírenství a průmyslový design je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
Příprava studentů je zaměřena na informační technologie a jejich využití v oblasti počítačo-

vé podpory návrhu (CAD), konstukce (CAE), výroby (CAM) a robotiky (CAR), na průmyslový 
design, ECOdesign, mechaniku, části a mechanismy strojů, výrobní technologie, zavádění auto-
matizace do výroby, kontroly a montáže a na Rapid prototyping.

Obor informační technologie je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
Příprava studentů je zaměřena na technické vybavení počítačů, počítačové sítě, mobilní techno-

logie, desktopové a serverové operační systémy (Linux, Windows), databáze, počítačovou grafiku, 
programování aplikací, mikroprocesorů a webových stránek.

Obor mechatronika je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
Příprava studentů je zaměřena na automatizaci výrobních i nevýrobních procesů, robotiku, dia-

gnostiku a identifikaci poruch technických zařízení. Proto studium integruje předměty z oblasti 
informačních technologií, elektrotechniky a strojírenství. Dále se studium zaměřuje na programo-
vání aplikací, zařízení a strojů.

Obor silniční doprava je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.Příprava studentů je 
zaměřena na provoz, diagnostiku a údržbu automobilové techniky, její stavbu a funkci jednot-
livých celků. Do studia jsou zařazeny i předměty z oblasti strojírenství a elektrotechniky nutné  
k pochopení problematiky stavby vozidel a jejich oprav (např. části a mechanismy strojů,…)

Obor mechanik seřizovač-mechatronik je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
Příprava studentů je zaměřena na obsluhu, programování, seřizování a diagnostiku číslicově ŠK
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řízených strojů, výrobních linek a automatizovaných systémů. Zároveň je studium zaměřeno na 
automatizační prvky, řídící systémy, části a mechanismy strojů a robotiku.

Obor mechanik elektronik je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.
Příprava studentů je zaměřena na návrh, montáže a servis měřící techniky, zabezpečovacích 

systémů, správu operačních systémů a počítačových sítí a na programování mikroporcesorů  
a aplikací.

Obor podnikání je dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou, určený pro absol-
venty tříletých učebních oborů.

Obor rozšiřuje profesní odbornost o oblast ekonomiky, práva a administrativy.

Střední průmyslová škola zeměměřičská
Pod Táborem 300, Praha 9 - Hrdlořezy

Počet tříd: 
9 tříd čtyřletého denního studia
2 třídy dvouletého dálkového zkráceného studia

Soukromé odborné školy a Vyšší odborné  školy

Vyšší policejní škola MV v Praze 
Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy
z webových stránek školy

VPŠ MV v Praze je organizační složkou státu, jejím statutárním orgánem je ředitel školy. Škola 
má akreditaci pro odborné vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost a Poli-
cejní činnost. Zajišťuje studium v kvalifikačním kurzu základní odborné přípravy příslušníků/-ic 
Policie České republiky a podle konkrétních požadavků i v rekvalifikačních, inovačních či doplň-
kových kurzech. Pro potřeby Ministerstva vnitra a Policie České republiky realizuje vzdělávání 
zaměstnanců/-kyň MV a jazykové kurzy.

Soukromá střední škola výpočetní techniky
Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek

z webových stránek školy

Charakteristika školy
Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které studentům umožňují získat rozsáhlé 

znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Studenti 
si vytvoří základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí 
počítače. Naučí se spravovat i zabezpečit operační systémy, počítače, pracovat s textovými a tabul-
kovými editory, navrhovat databázové systémy. Získají nemalé dovednosti v oblasti programová-
ní. Dokáží ovládat, spravovat, navrhovat a zabezpečit počítačové sítě. Osvojí si praktickou správu 
hardware počítače, především pevných disků. Získají schopnosti v oblasti technického kreslení a 
zobrazování i rozsáhlé praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Nau-
čí se profesionálně pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využijí 
již během studia při souvislé odborné praxi na specializovaných pracovištích institucí zabývajících 
se informačními technologiemi.

Ve výuce odborných předmětů je kladen značný důraz na její praktičnost. Je koncipována tak, 
aby si studenti mohli získané teoretické poznatky ihned ověřit  přímo při práci s výpočetní techni-
kou, kterou mohou vždy využívat v maximálním počtu vyučovacích hodin.

Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na rozvoj komunikačních doved-
ností studentů. Ve vyučování dvou světových jazyků si studenti osvojí nejen cizojazyčnou komu-
nikaci praktickou, ale i odbornou. Výuka matematiky a fyziky je koncipována tak, aby plně pokry- ŠK
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la potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích  
zkoušek na VŠ.

Škola klade velký důraz na materiální zabezpečení výuky. Je na vysoké úrovni vybavena výpo-
četní technikou, která je využívána jak pro potřeby odborných předmětů, tak i předmětů všeobecně 
vzdělávacích (např. angličtiny či matematiky). Kromě kvalitního hardware je pro jejich výuku 
využíván i specializovaný software (např. pro matematiku).

Studenti mají také k dispozici servis v oblasti výchovného a kariérového poradenství.

Profil absolventa čtyřletého denního studia
Cílem studia je získání takové odbornosti, aby absolvent nalezl uplatnění v podnicích a firmách, 

které ke své činnosti, ať již obchodní nebo technické, potřebují výpočetní techniku.
Absolvent získá přehled o programech vyskytujících se nejčastěji v technické i ekonomické 

praxi a naučí se s nimi pracovat. Bude připraven pro studium na vysoké škole a najde uplatnění u 
všech firem, zabývajících se vývojem a prodejem programových produktů.

Bude moci pracovat jako programátor, dealer nebo manažer v podnicích specializovaných na 
výpočetní techniku. Znalosti hardwarového vybavení počítače umožní absolventovi uplatnit se 
jako odborný poradce obchodníků s výpočetní technikou, popřípadě navrhovat konfigurace počíta-
čů podle požadavků zákazníka. Uplatní se jako správce výpočetních systémů a počítačových sítí.

Absolvent bude mít i dobré předpoklady pro vlastní podnikatelskou činnost v tomto oboru. 
Bude připraven samostatně řešit problémy spojené s činností firmy a orientovat se v účetní agendě. 
Velmi dobrá znalost dvou světových jazyků umožní absolventovi

komunikovat na odborné úrovni se zahraničními partnery, případně vést korespondenci se zahra-
ničními firmami nebo tyto firmy zastupovat.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo SSŠVT 343 studentů.

Soukromá SOŠ a SOU BEAN s.r.o.
Českobrodská 32a
190 00 Praha 9

z webových stránek školy

Studijní obory
 Sportovní management

čtyřleté studium s denní docházkou do školy ukončené maturitou, přijímací řízení, vyučované 
předměty, profil absolventa, příspěvek, kontakt.

 Programování na pc 
čtyřleté studium s denní docházkou do školy ukončené maturitou, přijímací řízení, vyučované 
předměty, profil absolventa, příspěvek, kontakt.

 Internetový obchod
čtyřleté studium s denní docházkou do školy, přijímací řízení, vyučované předměty, profil absol-
venta, příspěvek, kontakt.

 Cestovní ruch
čtyřleté studium s denní docházkou do školy a čtyřleté dálkové studium ukončené maturitou, 
přijímací řízení, vyučované předměty, profil absolventa, příspěvek, kontakt.

Nástavbové studium v oboru podníkání
tříleté dálkové studium ukončené maturitou, přijímací řízení, vyučované předměty, profil absol-
venta, příspěvek, kontakt.	

Učební obory
tří a jednoleté denní studium ukončené výučním listem, přijímací řízení, vyučované předměty, 
profil absolventa, příspěvek, kontakt.

Rekvalifikace
rekvalifikační kurzy (v 16-ti oborech) ukončené osvědčením nebo výučním listem, přijímací 
řízení, kontakt.

•

•

•

•

•
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 Ostatní střední odborné školy 	
a střední odborná učiliště

Střední odborná škola stavební a zahradnická 
Praha 9, Učňovská 1

z webových stránek školy

Snahou naší školy je, aby spojení dvou základních v názvu uvedených zaměření školy – sta-
vební a zahradnické – symbolizovalo spojení dvou nutných oblastí současného života. Stavební 
profese dokáží vybudovat či opravit krásné stavby i celé územní celky, zahradnické obory potom 
tyto prostory dokáží pro člověka zpříjemnit a oživit. Proto vnímáme spojení stavebních a zahrad-
nických oborů v jedné vzdělávací instituci jako naprosto logické a smysluplné. 

      V naší škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory - zakončené maturitní zkouškou, tříleté 
učební obory - s výučním listem, pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny „E“ 
s výučním listem pro absolventy speciálních základních škol. Nabízíme také nástavbové studium, 
buď dvouleté denní nebo tříleté dálkové. Naším cílem je, aby naši absolventi byli dobře připraveni 
pro náročné profesní uplatnění. 

Naše škola sídlí ve dvou hlavních objektech. Na adrese Praha 9, Učňovská 1 se nachází ředitel-
ství školy, probíhá zde teoretické vyučování všech oborů, jsou zde rozsáhlé dílny pro praktickou 
výuku, domov mládeže, stravovací zařízení, sportovní areál s tělocvičnami, bazénem, saunou, 
posilovnou, venkovním víceúčelovým sportovištěm s umělým povrchem, dále je zde knihovna, 
čítárna, klubovny atd. 

Náš další areál, který se nachází na adrese Praha 9, Pod Táborem 17, slouží pro výuku odborné 
praxe a odborného výcviku zahradnických oborů. Na území historického parku založeného v roce 
1920 zde provozujeme školní botanickou zahradu a tropické skleníky. Dále se zde nachází pro-
vozní zahrada s hospodářskými skleníky, kde se zabýváme pěstováním tržních rostlin dle zahrad-
nických technologií

Učební obory: 

Počet žáků a studentů ve školním roce 2010/2011 (denní studium)
      počet tříd  počet žáků/studentů
SOŠ          17    415
SOU          14    336
Nástavbové studium         4    115
CELKEM         35    866

Tříleté učební obory - 
kamnář  
pokrývač  
sklenář    
instalatér    
klempíř  
kominík 
malíř 
zedník   
truhlář  
tesař   
zahradník   

učební obory  
truhlářské práce  
truhlářské práce ve stavebnictví   
podlahářské práce   
zednické práce   
stavební práce 

tesařské práce  
pokrývačské práce   
malířské a natěračské práce   
sklenářské práce  
klempířské práce ve stavebnictví 
zahradnické práce  
prodavačské práce  

čtyřleté maturitní obory 
dřevěné konstrukce  
management    
so  švp  švp  
tzb 
zahradnictvi  

nástavbové	studium	 
dřevěné konstrukce 
stav. provoz 
zahradník 
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SOU Služeb 
Praha 9,  Novovysočanská 5,  190 00

z webových stránek učiliště

Tříleté učební obory

Kadeřník
 Holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, zhotovování jed-

noduchých vlásenek a příčesků, vlasová kosmetika, péče o ruce a pleť. Používání mycích a holi-
cích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních  
a regeneračních přípravků, vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických příprav-
ků na vlasy a pleť. Obsluha a údržba zařízení pro mytí, úpravu a vysoušení vlasů, údržba nářadí  
a pomůcek. 

Krejčí
Zhotovování všech druhů svrchních oděvů z textilií a vývojových materiálů, ručním i strojovým 

šitím v průmyslové i zakázkové výrobě. Obsluhování a běžná údržba různých šicích strojů s použi-
tím speciálních zařízení (vodiče, zakladače, zahybače, apod.), strojů dělícího procesu (střihací  
a řezací stroje), žehlící techniky a dalších pomocných zařízení. 

Sedlář
Zhotovování sedlářských a technických výrobků, sportovních potřeb, tj. oddělování, kreslení 

dílců, ruční a strojní šití, lisování různých technických výrobků z usní, plastů a textilních materi-
álů, vulkanfíbru a lepenky. Používání ručních nástrojů a strojů pro oddělování, kosení, šití, nýto-
vání, tvarování a svařování. 

Zlatník a klenotník
V průběhu tří let žáci pracují s drahými kovy a pomocnými materiály, naučí se s nimi pracovat 

a hospodařit. Seznámí se s historií šperku a uměleckými styly. 
V prvním ročníku zvládnou základní techniky - řezání, pilování, jednoduchou montáž a páje-

ní. Na konci školního roku zvládnou vyrobit jednoduché prsteny, závěsy a náušnice. Druhý rok 
učení je zaměřen na náročné techniky při zhotovování složitých prstenů, broží a řetězů. Ve třetím 
ročníku se klade důraz na jemné a přesné zvládnutí složité klenotnické techniky. Každý ročník je 
ukončen samostatnou prací, kde žáci zhotovují výrobky podle vlastních návrhů. 

Umělecký rytec
Žáci pracují v malém kolektivu. V průběhu tří let se učí umělecko řemeslnému rytí ve všech 

druzích materiálů a šperků. Součástí výuky je i zasazování kamenů. Zaměřují se na plochorytí - 
mědirytina, ocelorytina, poháry, urny, obrázky a zlatnické výrobky. Rytiny do výšky zlatotiskové 
rytiny, štočky a smaltované odznaky. Rytiny do hloubky a plastiky - medaile, pečetě, plakety aj. 

Čtyřleté studijní obory s maturitou

Kosmetické služby
Poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb - základní odborné práce při 

přípravě klientů pro kosmetické úkony, např. povrchové čištění pleti, úprava obočí, barvení obočí  
a řas, napařování kompresí a přístroji, různé druhy manuálních masáží obličeje, krku a dekoltu, 
aplikace masek, depilace, epilace, denní, večerní a fantazijní líčení, poradenské služby v kosme-
tickém ošetření pleti s ohledem na aktuální stav pleti a věk klienta. Poskytování kvalifikované  
a kvalitní péče o ruce a nohy - manikúra, parafínové zábaly, lakování, masáž rukou, Nail Art, pedi-
kúra mokrá a medicinální, odstranění kuřích ok a mozolů, masáž nohou. 

Fotograf
Absolvent dokáže provádět kontrolu a vyhodnocování informací pro zadané úkoly, přípravu 

fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek, včetně osvětlo-
vací techniky a měřících přístrojů. Umí zhotovovat snímky v oblasti reprodukční nebo technické 
fotografie, fotografie architektury a krajiny či fotografie specializované pro různé technické nebo 
vědecké účely. Orientuje se v oblasti portrétní, reportážní a reklamní fotografie. Zvládá úpravy 
digitálního obrazu a jeho přípravu pro další zpracování. Používá fotografický i grafický software, 
využívá digitální techniku ve všech oblastech fotografie.

Nástavbové dvouleté denní studium s maturitou - Podnikání

•
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SOU energetické 
Poděbradská 12 - Praha 9 -Vysočany

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
 Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 

z webových stránek školy

VOŠ a SŠSE je specializována na výuku elektrotechnických oborů. Našim studentům jsou nabí-
zeny studijní a učební obory, po jejichž absolvování mají velmi dobré předpoklady k uplatnění na 
trhu práce.

Naše škola má výborné prostorové možnosti a materiální vybavení. Výborné personální zázemí 
je zajištěno kolektivem aprobovaných učitelů teoretických předmětů a odborného výcviku.

Elektrotechnické zaměření naší školy je doplněno výukou ekonomiky a základů práva, z čehož 
vyplývají ještě větší možnosti našich absolventů při hledání pracovního uplatnění v současné tržní 
ekonomice. 

Naše škola poskytuje možnost žákům 9. tříd ZŠ přihlásit se ke studiu buď čtyřletých oborů 
zakončených maturitní zkouškou, nebo tříletého oboru zakončeného závěrečnou zkouškou.

Absolventům tříletých učebních oborů nabízí škola možnost získání maturitní zkoušky na dvou-
letém denním nástavbovém studiu.

Studijní obor VOŠ

Informační technologie
Denní studium na Vyšší odborné škole a Střední škole slaboproudé elektrotechniky trvá 3 roky  

a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož 
součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. – Diplomovaný specialista v elektrotechnice
Vzdělávací program Přenosové a síťové technologie oboru Informační technologie umožňuje 

získání potřebného teoretického vzdělání, které je požadováno při návrzích, tvorbě a správě infor-
mačních a komunikačních systémů ve specializovaných organizacích, v oblasti veřejné správy  
i v komerční sféře. Vzdělávání je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vysoce odborné znalosti 
z oblasti moderních informačních, komunikačních a síťových technologií a zvládnout potřebné 
teoretické znalosti i praktické dovednosti k jejich efektivnímu používání.

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:
•aplikovat odborné znalosti o síťových, informačních a komunikačních technologiích a odpoví-

dající znalosti a dovednosti, týkající se návrhu a správy počítačových sítí 
•využívat informační zdroje Internetu jak při správě výpočetních systémů a programového 

vybavení, tak při jejich vlastní tvorbě 
•zvládnout instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy všech typů, ať pracují v rolích 

pracovních stanic, ale především v rolích specifických serverů v počítačových sítích 
•správcovat a udržovat systémy výpočetní a komunikační techniky 
•zvládat anglický jazyk na dobré komunikační úrovni, včetně studia odborné literatury a psát 

technické specifikace 
•zvládnout teoretické vzdělání v matematice na úrovni bakalářského studia technických vyso-

kých škol, zejména FEL ČVUT
•zvládnout teoretické vzdělání v teorii elektrických obvodů na úrovni bakalářského studia FEL 

ČVUT.

SOU uměleckořemeslné  
Podkovářská 4 - Praha 9 - Vysočany

Střední škola hotelového provozu, s.r.o.
Pod Balkánem 599, Praha 9, 190 00
z webových stránek školy
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Žák si vybírá ze dvou možností studia a svoji volbu uvede do přihlášky ke studiu
číšník  (servírka)
kuchař

profil studia číšník
profesní obor zakončený maturitní zkouškou, připravující studenty pro úsek obsluhy a jeho říze-

ní, oddělení banketových služeb a jejich organizaci, obchodní a provozně-technické úseky v ho-
telových a restauračních zařízeních s odbornými předpoklady pro obchodně podnikatelské aktivity 
v oboru - absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách - škola 
může zajistit zahraniční praxi v Řecku

profil studia kuchař
profesní obor zakončený maturitní zkouškou, připravující studenty pro technologie přípravy 

jídel, stravovacích služeb a provozně-technické úseky v hotelových a restaračních zařízeních  
s odbornými předpoklady pro obchodně podnikatelské aktivity v oboru - absolventi se mohou 
ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách - škola může zajistit zahraniční praxi 
v Řecku

Přijímací řízení
žáci jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, přihlíží se zejména ke studijním předpokladům, 

chování a zdravotnímu stavu
délka studia
čtyři roky denní formou
školné
15.000,-/školní rok

Vyučované předměty
český jazyk a komunikace, anglický jazyk, německý jazyk, občanská nauka, dějepis, základy 

přírodních věd, matematika, literární výchova, tělesná výchova, informační a komunikační tech-
nologie, ekonomika, administrativa, potraviny a výživa, technologie, stolničení, odborný výcvik

Kosmetické služby 69-41-L/01 (dříve Kosmetička 69-41-L/004)
profil studia
profesní obor zakončený maturitní zkouškou, připravující studenty k profesionálnímu vykoná-

vání kosmetických a poradenských služeb s odbornými předpoklady pro obchodně podnikatelské 
aktivity v oboru - absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých ško-
lách 

Přijímací řízení
žákyně jsou přijímány bez přijímacích zkoušek, přihlíží se zejména ke studijním předpokladům, 

chování a zdravotnímu stavu
délka studia
čtyři roky denní formou
školné
15.000,-/školní rok

Vyučované předměty
český jazyk a komunikace, anglický jazyk, německý jazyk, občanská nauka, dějepis, psycholo-

gie, základy přírodních věd, matematika, literární výchova, tělesná výchova, informační a komu-
nikační technologie, ekonomika, kosmetika, zdravověda, odborný výcvik.
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Jak se žije ve školách v MČ Praha 9
Mateřské školy

Malí výtvarníci z MŠ Pod Krocínkou
Školní rok 2009/2010 v Mateřské škole Pod Krocínkou z 

Prahy 9 očima dětí – to byla výstava dětských prací, kterou 
jste mohli vidět v červnu v Galerii 9 ve vysočanské radnici. 
Děti celý rok malovaly, kreslily a tvořily, aby mohly vysta-
vovat jako opravdoví umělci. 

Předškoláčkům předal medaile Jiří Holeček
Začátkem června se uskutečnilo krajské finá-

lové kolo 7. ročníku Sportovních her mateřských 
škol. Druhé místo v něm obsadili předškoláci  
z Mateřské školy U Vysočanského pivovaru, 
kteří jako vítězové oblastního kola zastupo-
vali Prahu 9. Za vzornou reprezentaci jim při 
slavnostním setkání 21. června na radnici ve 
Vysočanech předal medaile bývalý olympionik, 
hokejový brankář Jiří Holeček. 

 A proč právě Jiří Holeček? Sportovní hry 
mateřských škol se konají v duchu olympijských 
tradic již od roku 2004 a podporují je také naši 
nejlepší olympionici. Pravidelnými hosty v MŠ  
U Vysočanského pivovaru jsou například před-
seda Českého olympijského svazu Oldřich 
Svojanovský, atletka Dana Zátopková, hoke-
jové legendy Augustin Bubník, Jiří Holeček, 

Jiří Holík, Josef Augusta, který byl 
také trenérem národního týmu, nebo 
zápasník ve volném stylu Karel 
Engel.

MŠ U Vysočanského pivovaru 
od roku 2007 organizuje olympiádu 
společně s Českým klubem olympi-
oniků. „Jsme velmi rádi, že bývalí 
olympionici na této akci spolupra-
cují,“ říká ředitelka školky Marie 
Ledererová. „My jim na oplátku na 
jejich setkáních zpíváme s naším 
dětským pěveckým sborem.“

Na své olympiádě děti soutěžily 
celkem v pěti disciplínách: štafeto-

Z tvorby dětí z Mateřské školy 
Pod Krocínkou

Paní Dana Zátopková sleduje soutěž v kopání míčem

Augustin Bubník a Oldřich Svojanovský sledují OH MŠ
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vém běhu, hodu do dálky, překážkové chůzi, skoku do dálky a pětiskoku. Letošní rok je zajímavý 
tím, že se poprvé v české historii statisticky měří fyzická zdatnost českých předškoláků. Smyslem 
sportovních her je zapojit co největší počet dětí. Hry nejsou jen pro nejtalentovanější mládež, spor-
tovně nadané jedince, ale pro všechny. Podporují pohyb a zdravý životní styl našich předškoláků. 

Základní školy
Škola spojená s fotbalem: Sportovní třídy FK Meteoru Praha -
- ZŠ Na Balabence

Pošlete své dítě do stejné školy, kam chodil i Jiří Rosický, Patrik Berger, Pavel Horváth, Petr 
Gabriel…

Sport vhodně spojený se školou, to je projekt fotbalového klubu Meteor Praha ve spolupráci se 
ZŠ Na Balabence. Ta i ve školním roce 2010/2011 otevírá sportovní třídu pro budoucí šesťáky. 
Žáci budou v hodinách tělesné výchovy pod dohledem Víta Caudra, který je profesionálním tre-
nérem klubu. 

Můžete projekt v základní škole Na Balabence přiblížit?
Každoročně otevíráme sportovní třídu, která je zaměřená na fotbal. Samozřejmě lze stávající 

sportovní třídy, dnešní šestou, sedmou, osmou doplnit – na začátku školního roku i v jeho průběhu. 
Žáci mají výuku tělesné výchovy týdně rozšířenu o tři hodiny, celkem tedy na pět hodin. Vyučuje 
se podle školního vzdělávacího programu, který je uveden na školních webových stránkách.  

Na co jsou hodiny tělesné výchovy zaměřeny?
Na všestranný rozvoj žáků. Věnujeme se především věcem, s nimiž žáci nepřijdou tolik do 

praxe na tréninku. Jedná se především o nácvik individuálních dovedností s míčem, obcházení 
soupeře, koordinační cvičení, akrobacii. Také se věnujeme sportovní gymnastice.

Jakými tréninkovými možnostmi škola disponuje?
Má k dispozici venkovní hřiště s umělým povrchem, které bylo zrekonstruováno (nové oploce-

ní), hřiště na basketbal a běžeckou dráhu s tartanovým povrchem. Dále využíváme dvě kvalitně 
vybavené tělocvičny. Škola je vybavena také několika multimediálními učebnami a v letošním 
roce byly nakoupeny nové počítače pro výuku informatiky.

Mohou vaši sportovní třídu navštěvovat i fotbalisté z jiných oddí-
lů?

Samozřejmě. Ve třídách máme žáky z klubů Bohemians 1905, Bohe-
mians Praha, Viktorie Žižkov, Admiry a Pragy a samozřejmě z domácího 
Meteoru. ST je určena pro všechny, kteří mají rádi fotbal a pravidelně 
navštěvují klub.

Nepřijdou žáci během hodin sportovní přípravy o některé důležité 
předměty?

Ne. Pro jednotlivé třídy jsou dané počty hodin, které samozřejmě 
nesmíme překročit. Žáci sportovní třídy přijdou o méně potřebné předměty, jako jsou výběrové 
předměty a výchova ke zdraví. S tou se ale počítá v rámci hodin sportovní přípravy.

Pohádkový týden na ZŠ Balabenka
V rámci celoročního projektu Kultura všemi smysly proběhl v prosinci na naší škole Pohádkový 

týden, který žákům zpestřil a zpříjemnil školní předvánoční čas.
Ve všech třídách prvního stupně se v jednotlivých předmětech objevily motivy národních i svě-

tových pohádek. Různými vyučovacími formami a pro žáky zajímavými výukovými metodami 
byl tak realizován jeden z cílů multikulturní a mediální výchovy.

Děti vyráběly masky i kulisy, pokusily se o dramatizaci oblíbených pohádek, kreslily své zami-
lované pohádkové hrdiny, vytvářely pohádková leporela a zazpívaly si písničky, které znají z fil-
mových pohádkových příběhů.

V závěru týdne zhlédli žáci v tělocvičně školy poutavé divadelní zpracování Devatera pohádek 
v podání hostujícího Divadélka Karla Čapka. Představení se dětem líbilo a vhodně doplnilo nároč-
nou práci učitelů. JA
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O filmu Hitler, Stalin a já
Beseda plk. Ing. Jana Horala s žáky devátých ročníků ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 – Prosek k 

filmu Hitler, Stalin a já a obecně o druhé světové válce a začátku komunismu u nás se uskutečnila 
v Hotelu Duo 9. listopadu loňského roku v Leteckém klubu. 

Z počátku nám plk. Jan Horal vyprávěl o svých zážitcích z druhé světové války, kdy po okupa-
ci Čech a Moravy odešel ve svých šestnácti letech do exilu. V červenci 1943 se v rámci jednoty 
přesunul do Velké Británie a byl zařazen do Československé samostatné obrněné brigády. Během 
jejího nasazení u Dunquerke byl vážně zraněn. Po vyléčení a návratu do Československa vystudo-
val obor strojního inženýrství. 

Jestliže mohu mluvit za celou třídu, jeho vyprávění bylo velmi zajímavé a dozvěděli jsme se 
mnoho nového. 

Poté nám pustili dokumentární film o druhé světové válce i o začátku komunismu u nás – Hitler, 
Stalin a já. Bylo to velmi pěkně zpracované a zajímavé. Po skončení filmu pokračoval Jan Horal 
ve vyprávění o komunismu, co ho vedlo k tomu, aby po převratu emigroval do Švédska. Po pádu 
komunismu se vrátil zpět do Čech.

Myslím, že mnoho žáků se z dokumentárního filmu a z vyprávění Jana Horala dozvědělo něco 
nového. Děkujeme mu za jeho přednášku a čas, který nám věnoval, a do dalších let přejeme mnoho 
zdraví, energie a optimizmu.

Básně a próza ve školních lavicích 
Soutěž v recitaci probíhá na Základní škole Novoborská 371 už několikátým rokem. Zájem dětí 

je velký. 
Po třídních kolech jsou vybráni recitátoři do školního kola. Letos se uskutečnilo 2. března. Do 

obvodního kola, které organizuje ÚMČ Praha 9, postupují děvčata: Terezka Kraucherová z 2. B, 
Eliška Horáková ze 4. C a Jasmína Tarakjiová z 5. A třídy.

Ředitelka Mgr. Věra Lodrová se zástupkyní školy Mgr. Jaroslavou Štechovou rozdaly vítězkám 
knižní odměny a poděkovaly všem žákům za účast a jejich vystoupení.

Školní těšení v ZŠ Na Balabence
První „Školní těšení“ pro budoucí prvňáčky se uskutečnilo v Základní škole Na Balabence v 

březnu. Děti si prohlédly školu, seznámily se s budoucími spolužáky a ve třídě si vyzkoušely, 
jaké to je být školákem. Paní učitelky prvních a druhých tříd pro ně připravily zajímavý program. 
S využitím hry a dalších metod se děti naučily správně držet tužku, s autíčkem si uvolnily ruku, 
poznaly písmenko A, počítaly do pěti a naučily se anglicky barvy a čísla. Na závěr hezkého odpo-
ledne vyrobily sněženku a zazpívaly si písničku o jaru. Dětem se ve škole líbilo a paní učitelky se 
už těší na další setkání, které proběhne 19. května opět od půl čtvrté odpoledne.

Mladý cyklista na Proseku
Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo 5. května na Dopravním hřišti 

Prahy 9. Zúčastnilo se ho celkem devět družstev ze šesti základních škol – Litvínovská 500 a 600, 
Špitálská, Balabenka, Žernosecká, U Parkánu.    

Dopravní soutěž mladých cyklistů každoročně pořádá Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci 
s BESIPem a městskou policií. Měla by dětem pomoci pohybovat se v provozu na silnicích co 
nejbezpečněji. Její součástí je dovednostní jízda na kole, znalost dopravních předpisů, ale i znalost 
základů zdravovědy. 

Účastníci soutěže tedy předváděli své dovednosti nejen při jízdě zručnosti nebo na silnicích 
dopravního hřiště simulujících skutečný provoz, ale museli také zvládnout písemný test z pravi-
del provozu na pozemních komunikacích a v praxi poskytnout první pomoc raněným. A protože 
podmínkou úspěšného včlenění do velké rodiny řidičů je vzájemná tolerance, zdvořilost, slušnost, 
ohleduplnost, ani při soutěži se nezávodilo. 

Soutěžící pochválil i krajský koordinátor BESIP pro Prahu Ing. Jaroslav Kučera: „Je vidět, že 
dětí znají dopravní předpisy, umějí jezdit na kole, zkrátka jsou perfektní. To, jak zvládají teore- JA
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tickou i praktickou část soutěže mladých cyklistů, do 
značné míry ukazuje na úroveň dopravní výchovy v 
jednotlivých školách, v rodině, ale i na úroveň sys-
tému práce dopravních hřišť v určitých oblastech. V 
Praze 9 je i díky dobře vybavenému dopravnímu hřišti 
na Proseku výborná.“

A nejlepší cyklisté v soutěži? V první kategorii 
bylo nejlepší družstvo ZŠ Litvínovská 600 ve složení 
Ondřej Harciník, Jiří Bulant, Kateřina Šmídová a Sára 
Štěchová. Litvínovská 600 bodovala také ve druhé 
kategorii, kde opět její družstvo ve složení Jan Špalí-
ček, Pavel Horáček, Martina Černá a Aneta Prouzová 
obsadilo stupeň vítězů. 

Kniha mého srdce
I v poslední čtvrtině školního roku nepolevovaly snahy žáků ZŠ Novoborská být úspěšní. Pro-

kázaly to na celostátně vyhlášených soutěžích, ale i v činnosti interní. 
Lucka Jeřábková z 9. A postoupila 

v Olympiádě ČJ do krajského kola  
a umístila se v první polovině sou-
těžících. Stejně tak Bára Horníková 
ze 6. A uspěla v matematické sou-
těži. A děvčata z devátých ročníků 
postoupila do krajského kola soutěže 
ČČK, získala zde 3. místo a prokáza-
la opravdu dobré znalosti. 

Dne 17. května proběhlo finále 
soutěže Kniha mého srdce. Něko-
lik měsíců se v jednotlivých třídách 
bojovalo právě o postup do tohoto 
finále. Ve třech kategoriích soutěžilo 
21 dětí. Pečlivě se na prezentaci 

připravovaly. Fandili jim spolužáci i porota. A jak to 
dopadlo? Všichni hájili své knížky s vervou. V 1. kate-
gorii zvítězil titul Felix, ve druhé Tajný deník Adriana 
Molea a ve třetí Den Trifidů.

S koncem školního roku finišovali deváťáci na 
svých absolventských pracích. Čekala je jako každý 
rok jejich obhajoba. Mnohým se opravdu dařilo a prá-
ce zůstanou ve škole jako příklad pro další ročníky  
a jako studijní materiál. 

Letos se pokusili o vytvoření učebnice Dějepi-
su, tvorbu svých časopisů, navrhovali pokoj i chatu, 
zavedli nás do zoologických zahrad aj. A skutečně 
– obhájili se ctí. Na závěr pak obdrželi pamětní list.

Přes všechny úspěchy ve škole se děti těšily na letní 
prázdniny. I učitelé jim přejí jejich příjemné prožití.

Na trase kolem Proseckých skal
Rok se s rokem sešel a žáci Základní školy Litvínovská 600 opět na branném dni objevovali 

další část vlastivědné stezky. Jednotlivé informační tabule jsme zapojili jako součást naší trasy.

Výkony žáků základních škol sledovali zástupci BESIPu  
a Městské policie
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I když jsme den předem zkontrolovali celou naši trasu, zda je vše v pořádku, druhý den ráno 

jsme vysazenou informační tabuli u Proseckých skal nemohli najít. Nějaký vandal ji zahodil dál 
od stanoviště. Sice se zdálo, že jeden z úkolů nebude možné splnit, ale po chvíli se nám naštěstí 
informační tabuli podařilo najít a nic nebránilo v objevování stezky a plnění všech úkolů. Soutěžili 
sedmáci a osmáci. Pro sedmáky byl takovýto branný den premiérou, osmáci již objevovali vlasti-
vědnou stezku po třetí.

Dvojice složené z chlapce a dívky daného ročníku byly náhodně namíchány. Každá z nich dosta-
la mapu trasy se zakreslenými stanovišti a vybíhala z Prosecké návsi, aby se zas za necelou hodinu 
vynořila na Prosecké návsi z druhé strany. Ve škole dnes sice již plynové masky nemáme a pro 
děti druhého stupně jsou gumáky naprosto nemoderní, nepotřebné a nemají je. Ale, jak fotka napo-
vídá, využili jsme starý plášť a igelitové sáčky s gumičkami k oblékání v časovém limitu a běh  
a následný hod granátem na cíl mohl začít. Na jiném stanovišti jsme se zdokonalovali v poskyto-
vání první pomoci a ošetřovali odřená kolena, resuscitovali nebo zastavovali krvácení. Na stano-
vištích s informačními tabulemi jsme se seznamovali s historií daného místa a získali tak cenné 
poznatky o místě, kde žijeme.

Pravdou je, že někteří si trasu protáhli nebo se k některým stanovištím prodírali křovím a „děsi-
li“ vyučujícího, který je očekával z jiné strany. Ale díky soutěživosti a nadšení se všichni zase 
objevili zdrávi v cíli a všem se branný den strávený kolem Proseckých skal moc líbil. A kdo nako-
nec vyhrál? Výsledky byly tak těsné, že vyhráli všichni, kteří se zúčastnili, a všechny čekala malá 
odměna. 

Poplach ve škole Špitálská
Ve spolupráci s odborem ochrany obyvatelstva uspořádala Základní škola Špitálská 11. června 

akci, která měla žáky seznámit s fungováním integrovaného záchranného systému (IZS). 
Nejprve byla prověřena schopnost rychle opustit školu v případě ohrožení. Je nutno konstatovat, 

že celá evakuace proběhla klidně a trvala jen pár minut. Všichni žáci se shromáždili před školou 
a potom se rozcházeli ke stanovištím, na nichž se během dopoledních hodin dozvídali o činnosti 
jednotlivých složek IZS. Postupně svou práci popisovali příslušníci Policie ČR, vojenské policie, 
záchranáři, zdravotníci, hasiči, veteráni a další. Dělo se tak poutavou formou přednášek, rozho-
vorů, prezentací a především praktických cvičení. Děti si mohly prohlédnout, osahat a vyzkoušet 
nejrůznější předměty používané v praxi pro ochranu a záchranu lidského života. Velkou pozornost 
si získalo hasičské auto se svým speciálním vybavením, policejní zbraně, ochranné přilby a vesty. 
Pro žáky prvního stupně byla navíc připravena jízda zručnosti s dopravními značkami na školním 
hřišti. Z reakcí dětí vyplývá, že se během tohoto dne nejen dobře bavily, ale odnesly si do života 
řadu důležitých informací o tom, jak se chovat v krizových situacích. A právě to bylo cílem celé 
akce.

Rozloučení s devátými ročníky na ZŠ Balabenka
Slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků se uskutečnilo 18. června v jídelně základní ško-

ly Na Balabence. 
Pozváni byli všichni učitelé, vede-

ní školy, ostatní pracovníci školy a také 
zástupci školské rady z Městské části 
Prahy 9 Eva Gorčíková a Adam Vážan-
ský. Hostem nejvzácnějším byl hokejový 
brankář Dominik Hašek, který si i přes své 
vytížení udělal čas, sportovní třídě rozdal 
pamětní listy a všem žákům popřál spolu 
s ostatními hosty hodně štěstí a úspěchů 
v dalším životě. 

Deváťáci neopomněli předat symbo-
lické klíče ke vzdělání osmým ročníkům. 
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Na každém klíči si mohli osmáci přečíst nějakou tu radu do života od žáků, kteří školu opouští. Na 
závěr se s nejstaršími žáky naší školy rozloučili prvňáčci roztomilým vystoupením.

Návštěva pražských kolektorů
O tom, že se deváťáci ze ZŠ Na Balabence poslední červnový týden nenudili, svědčí i fakt, že se 

21. června zúčastnili v rámci projektového týdne návštěvy pražských kolektorů. 
Na akci, jež byla součástí ekologické výchovy, poskytla grant Městská část Praha 9. Žáci se 

seznámili s infrastrukturou vedoucí pod Prahou. Vyzkoušeli si nelehkou práci pracovníků technic-
kých služeb, museli zdolat několik žebříků a zažili také cvičně i stav ohrožení při havárii. Projeli se 
důlním vláčkem, který slouží k přepravě materiálu. Nakonec vylezli v zelených helmách, k údivu 
všech turistů, přímo na Václavském náměstí ve Vodičkově ulici. Exkurzi můžeme vřele doporučit 
dalším žákům i široké veřejnosti.

Prázdninový týden se sportem ve Sportcentru STEP a v Lanovém 
centru PROUD

Pro žáky základních škol pořádala Městská část Praha 9 již 7. ročník sportovních prázdnin. Ve 
dnech 23. - 27. srpna si mohly děti zaplavat nebo se s notkou dávkou adrenalinu vyžít v lanovém 
centru. 

Plavání je každý den od 9 do 12 hodin, vstup do bazénu vždy v celou hodinu. Pozor, proti minu-
lým rokům došlo ke změně, neboť plavání bylo přesunuto do Sportcentra STEP, Malletova 4/1141, 
Praha – Libeň. Jak se do Sportcentra dostanete? Od zastávky Balabenka asi 5 minut pěšky nebo 
autobusem č. 136 na zastávku Skloněná.

Návštěva lanového centra je možná od 13 do 19 hodin. Lanové centrum PROUD najdete na 
adrese Rubeška 393, Praha 9 – Vysočany, park Podviní.

Vstup do bazénu nebo lanového centra byl umožněn na základě orazítkované kartičky, kterou 
žáci obdrželi ve škole. Vstup zdarma.

Jak si prodloužit prázdniny?
Prázdniny si prodloužili žáci šestých tříd Základní školy Litvínovská 600 spolu s pedagogickým 

doprovodem. Opravdová výuka jim začala až 10. září.  
Sice 1. a 2. září přišli do školy, ale to se ještě neučilo a 3. září odjeli směr Jindřichov u Jablonce 

nad Nisou - na adaptační kurz.
Celý týden adaptačního kurzu se nesl v duchu 

zástupce čínského horoskopu pro tento rok – ve 
znamení tygra. Žáci vytvářeli například svá jmé-
na pomocí čínských znaků nebo získávali čín-
ské znaky, které pak přiřazovali ke svému jménu  
a vyráběli třídní čínskou knihu. Vyzkoušeli si, 
že nejen rýže a masová směs se dá jíst hůlkami, 
ale i typická česká jídla jako třeba knedlo-vep-
řo-zelo.

Díky podpoře Městské části Praha 9 žáci 6. A 
a 6. B se svými třídními učitelkami P. Kolářo-
vou a R. Kasákovou stmelovali nově vytvořené 
třídní kolektivy pod vedením P. Maška, z občan-
ského sdružení Odyssea, učili se důvěřovat si  
a vzájemně se podporovat. S učitelkou A. Spě-
váčkovou opět pronikli do tajů mikroskopování 
a poznávání přírodnin, kterými byli celý pobyt 
obklopeni. 

Na Chatu Javor, kde byli ubytováni, přijeli i zástupci Městské policie z útvaru prevence Praha  
P. Řádek a J. Polomis. S nimi si žáci zábavnou formou opakovali a prohlubovali poznatky získané 

Účastníci adaptačního kurzu v Jizerských horách
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v dopravní výchově v předchozích letech. A dokonce si vytvořili vlastní mobilní dopravní hřiště, 
na kterém se proháněli s imaginárními auty s papírovými volanty v ruce. 

Žáci poznávali okolí chaty, užívali si vodních radovánek v bazénu v Jablonci nad Nisou.  
V učitelském tandemu nechyběla ani zástupkyně ředitelky H. Čulíková, která předávala dětem 
poznatky o historii.

Počasí opět přálo a při zážitkovém večerním pobytu venku všichni zúčastnění obdivovali nebe 
plné hvězd. Na adaptačním kurzu nechybělo ani seznámení s buzolou a mapou pod vedením H. 
Štěpánkové a R. Kasákové a následný orientační běh, kde žáci využili poznatky získané během 
celého týdne a nakonec každá z dvojic vymyslela básničku:

Když si všichni rozumíme,
společně si vyrazíme.
A než všichni odjedeme,
společně se zasmějeme
a Láďovi děkujeme.

O příjemný pobyt a chutné jíd-
lo se celý týden starali paní Moni-
ka a pan Ladislav, vedoucí na chatě 
Javor, kterým patří náš obrovský dík. 
Nakonec celého kurzu byli chlapci  
a dívky „pasováni“ na žáky druhého 
stupně ZŠ Litvínovská 600 a každý 
obdržel svůj erb s tygrem a také triko 
s logem školy.

Přejeme žákům a třídním učitelkám hodně úspěchů v dalším stmelování třídních kolektivů  
i s těmi, kteří se adaptačního kurzu nemohli zúčastnit.

Text: Mgr. Hana Štěpánková, vedoucí kurzu

Nová multifunkční učebna fyziky
Prvního září začala slavnostně pro prvňáčky povinná školní docházka v Základní škole Litví-

novská 600 a hned 2. září nastal další slavnostní den. Díky podpoře Městské části Praha 9 se ote-
vřela úplně nová moderní multifunkční učebna fyziky.

Přestřižení pásky se ujal zástupce starosty Zdeněk Davídek. Učebna je prostorná díky trojlavi-
cím, které jsou umístěny do dvou řad, a ve zbylé části učebny je možné provádět pokusy. Nábytek 
učebny je rozmístěn od podlahy ke stropu po dvou stranách učebny, kde se střídají uzamykatelné 
prosklené skřínky s plnými. V učebně bylo pamatováno na práci ve dvojicích nebo skupinách. 

Vedle katedry byl zřízen pult s rozvody teplé a studené vody, plynu a elektriky na pokusy. Ke 
katedře patří i krásná žlutá židle a hlavně PC sestava, která je doplněná dotykovou tabulí SMART 
s pojezdem a dataprojektorem od společnosti AV Media.

Naši žáci i pedagogové jsou zvyklí využívat maximálně dotykové tabule, a tak máme radost, že 
nám přibyla další v pořadí.

Učebna se budovala od poloviny června, ale vše se do začátku školního roku stihlo a v příprav-
ném týdnu pomáhali žáci 9. A s přestěhováním pomůcek.

Nyní již můžeme popřát všem příjemně strávené chvilky v nové učebně a hlavně mnoho jedni-
ček.

Základky se školily a soutěžily
Kampaň „European e – Skills Week 2010“ ( Evropský týden IT dovedností 2010), do které se 

pod záštitou organizací European Schoolnet a Digital Europe zapojilo přes 20 zemí EU, vyvrcho-
lila v prvním březnovém týdnu. Jejím cílem bylo motivovat mladé lidi ke studiu informačních 
technologií a technických oborů obecně na středních a vysokých školách.

Do této aktivity se zapojila i naše škola – Střední průmyslová škola na Proseku. Zdejší učitelé 
informačních technologií připravili několik akcí nejen pro své studenty, ale také pro žáky 8. a 9. 
tříd základních škol devátého obvodu. 

Čínská třídní kniha

JA
K

 S
E 

ŽI
JE

 V
E 

ŠK
O

LÁ
C

H
 V

 P
R

A
ZE

 9



���
První z nich byl seminář „Tvorba a úprava digitálních fotografií“ právě pro osmáky a deváťáky. 

Zájem dětí byl takový, že nakonec musely proběhnout semináře ve dvou termínech. Na závěr si 
děti zasoutěžily. Byl pro ně připraven poměrně náročný test, který někteří zvládli s téměř profe-
sionální dokonalostí. První tři místa obsadili: Filip Schneiberk – ZŠ Albrechtická, Tomáš Baťha 
– ZŠ Litvínovská, Jan Jakubáč – ZŠ Albrechtická. Domů si odnášeli diplom a ceny, které věnovala 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Ostatní semináře byly určeny pro studenty naší školy. Přednášet jim přišli zástupci firem Com-
puter Help a Dytron, s. r. o.

Také v budoucnosti chceme podobné akce opakovat. Takže neváhejte a přijďte příště mezi nás 
i vy!

Střední školy

Aristofanovi Ptáci ožili v produkci studentů Anglického gymnázia
Anglické gymnázium již více než patnáct let nabízí na Praze 9 výuku v anglickém jazyce a pres-

tižní mezinárodní diplom International Baccalaureate. Divadelní soubor Anglického gymnázia je 
zájmovou aktivitou, která navazuje na výuku dramatické výchovy. 

Studenti souboru pracují pod vedením učitelů dramatické výchovy Melanie Rady a Logana 
Hilliera. Soubor nabízí uplatnění nejenom hercům – cílem je, aby si studenti organizovali celé 
představení sami. To znamená, že kromě hraní v anglickém jazyce se mohou podílet i na divadelní 
produkci, marketingu divadelní společnosti, navrhují kostýmy a scénu. 

V březnu představili studenti Anglického gymnázia hru Ptáci (414 př. n. l.) Aristofana, který 
pozvedl řeckou komedii na vysokou úroveň. V době prudkých zápasů o moc v městské athénské 
demokracii měl dost možností uplatnit svůj kritický pohled. Ptáci jsou jednou z jeho 44 komedií, 
jichž se však dochovalo pouze jedenáct. Moderní zpracování Melanie Radové přináší do hry prv-
ky akrobacie a baletu. Uvedení této hry je součástí témat tradice a životní prostředí, která studenti 
v jarním trimestru zpracovávají v rámci několika předmětů. V souvislosti s tématem životního 
prostředí se studenti rozhodli pro tento rok podporovat mezinárodní organizaci WaterAid, které se 
snaží zlepšovat dostupnost pitné vody pro lidi z nejchudších zemí světa. Zatím odeslali na její účet 
přes deset tisíc korun. 

Další divadelní představení, která studenti gymnázia připravili, jsou Tři komedie Antona Pav-
loviče Čechova uváděné v březnu v Lyře Pragensis a v dubnu představili spolu se studenty New 
York University In Prague nastudování hry Václava Havla Vyrozumění. Uvedeno bylo v divadle 
Na zábradlí. Obě hry jsou produkovány anglickou divadelní společností Blood Love and Rhetoric, 
která působí v Praze. 

Divadelní přestavení Ptáci se uskuteční 24., 25. a 26. března v multimediálním prostoru Hala C, 
Drahobejlova 15, Praha 9 – Libeň, MHD spoj: tram 3 zastávka Ocelářská, tram 8, 19 zastávka U 
svobodárny, Metro B stanice Českomoravská.

Notebooky ve výuce
Vedení Soukromé střední odborné školy a středního odborného učiliště BEAN, s. r. o., spolu 

se zřizovatelem školy se v letošním školním roce rozhodlo, že všichni studenti prvních ročníků 
obdrží zdarma notebooky. Vedení doufalo, že se tím zlepší výuka oborových i všeobecně vzdělá-
vacích předmětů. A co ukázaly zkušenosti za první pololetí? 

Většina vyučujících hodnotí používání notebooků při hodinách velmi pozitivně. Největší před-
ností práce s počítači je bezesporu dostupnost informací na každé hodině. Současná pedagogika si 
uvědomuje, jak je důležité eliminovat abstrakci z odborných předmětů. Je nutné seznamovat žáky 
co nejvíce s konkrétními a aktuálními materiály. To se projevuje zejména v ekonomických a vše-
obecně vzdělávacích předmětech. Studenti se mohou už v průběhu hodiny podívat na ekonomické 
servery a stránky důležitých institucí, jako jsou například webové stránky OSN, živnostenský rejs-
třík apod. Tím se tedy hodiny stávají názornějšími a navíc je zajištěn plynulejší přechod studentů 
ze školy do praxe. JA
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Kultura a volný čas

Smysluplně využitý čas v Centru volného času na Proseku
Centrum volného času, Lovosická 610/21, Praha 9 – Prosek, www.cvcpraha9.cz

Ukázka z celoroční nabídky programů připravených CVČ
Pro děti
Kroužky pro děti - zpívánky, baby aj, minitanečky, sportovní hry, flétnička, dětský aerobic, stu-

dio pro nejmenší, cvičení hrou.
Novinka: 
Studio ŽÍŽALA (pondělí 16.00 - 16.45, pátek 9.30 - 11.15) - pohybově zaměřené hry pro děti 

od 2 let s doprovodem
Studio POHÁDKA (úterý 15.00 - 15.45) - tvoření a základy dramatické výchovy pro děti od 4 

let
MINITANEČKY pro děti od 3 let (pondělí od 17.00 - 17.45)
  Doučování pro žáky a studenty
  Baby masáže - instruktážní kurz masírování 
  Hlídání dětí  - pondělí, středa, pátek dle objednání
  Miniškolka - Chvilky bez maminky v úterý a ve čtvrtek 
  Dětské narozeninové oslavy - s programem přiměřeným věku oslavence
  Dětské hřiště - volně přístupné 

Pro dospělé
  Jazykové kurzy - výuka angličtiny a jiných jazyků v malé skupině i doučování 
  Kurzy angličtiny pro maminky s hlídáním dětí
  Počítačové kurzy – připravujeme pro administrativní pracovníky, pro seniory
  Pronájem vnitřních prostor na školení, semináře či oslavy
  Cvičení a sport pro ženy všech věkových kategorií: 

Pondělí
17.00 – 18.00 pilates s hlídáním dětí
18.00 – 19.00 p-class – aerobní cvičení bez náročných krokových variací
18.00 – 19.00 kalanetika - celkové posílení a protažení těla.
19.00 – 20.00 hatha jóga - cvičení pro zdraví, harmonii těla, duše a mysli
Úterý
18.30 – 19.30 pilates - založeno na principu plynulosti, správném dýchání a středu síly
19.30 – 20.30 fitbally - zábavné cvičení na velkých míčích šetřící kloubní systém
Středa
09.30 – 10.30 bosu s hlídáním dětí - cvičení na „půlmíči“ 
18.00 – 19.00 aerobic - spalování tuků
19.00 – 20.00 pilates
19.30 – 20.30 p-class K
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Čtvrtek
18.00 – 19.00 pilates pro pokročilé
19.00 – 20.00 pilates s overbally

Maškarní bál
9. 2. od 16.00 do 17.30
Čeká vás bohatý program, soutěž o nejkrásnější masku, taneční vystoupení profesionálních 

tanečníků. Zakupte si vstupenky na recepci Centra volného času. Vstupné 30 Kč

Burza hraček
26. 2. od 10.00 do 17.00
Přijďte nabídnout hračky a knížky, se kterými si vaše děti již nehrají. Přijďte nakoupit hračky, 

se kterými si hrát budou.
Příjem hraček 22. a 24. 2., vždy od 13.00 do 18.00

Tábor s angličtinou o jarních prázdninách
Nemáte možnost odjet s dětmi mimo Prahu? Potřebujete zajistit hlídání o prázdninách a přejete 

si pro děti přínosný program? Nabízíme tábor s angličtinou.
V rámci pěti dní se děti mají možnost učit anglicky prostřednictvím společných tematických her 

a sportovních aktivit. Děti jsou motivovány k výuce zábavnou formou (soutěže, hry, písničky). 
Tráví na táboře celý den a večer se vrací domů. Tábor je vhodný především pro malé děti od 6 do 
11 let, které nemají zkušenosti s táborem a ještě nebyly samy mimo domov. Oběd a svačiny jsou 
pro děti zajištěné. Tábor vedou zkušení lektoři organizace CVČ Praha 9. 

Termín: 8 – 12. 3. 2010
Pondělí až pátek 9.00 – 17.00
Skupina 5 - 15 dětí
Místo konání: Centrum volného času Praha 9
Cena: 1200 Kč

Akce pro veřejnost
17. 3. 10.30 - 12.00 hod. - Osvětová přednáška o trénování paměti 
(Vstup zdarma)
Neustále hledáte klíče nebo brýle, nepamatujete si, kam jste věc uložili, zapomínáte, co jste 

chtěli nakoupit a pro co jste vlastně šli do té lednice?
NÁRODNÍ TÝDEN PAMĚTI vyhlásila Česká společnost pro trénování paměti a mozkový 

jogging, probíhá od 15. - 21. 3. 2010. V průběhu tohoto týdne budou v celé naší republice probíhat 
kurzy a semináře, ve kterých lektoři představí účastníkům různé typy aktivizačních programů.

Cílem je ukázat nejen seniorské populaci, že si ještě docela slušně pamatuje. Stačí poradit, jak 
na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti krátkodobému snížení mentálních schopností, a 
zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Připravujeme pravidelné kurzy trénování paměti pro veřejnost! 

23. 3. 2010 od 16.00 hod. - Velikonoční tvoření 
S příchodem jara jsme pro vás připravili velikonoční tvořivou dílničku. Můžete se těšit na pes-

trý program. Děti si s rodiči ozdobí různými technikami vajíčka, vyrobí si velikonočního zajíčka 
či slepičku. Starší děti si mohou vyzkoušet, jak se plete pomlázka a netradiční zdobící techniky. 
Naučíme se také velikonoční koledy a lidové říkanky, které k Velikonocům patří. 

30. 3. 2010 od 16.00 hod. - Z pohádky do pohádky 
Děti čeká setkání s pohádkovými bytostmi v okolí našeho Centra. Každá z postav pro ně bude 

mít připravené různé soutěžní a vědomostní úkoly, připomenou si tak tradiční české pohádky a 
naučí se oblíbené pohádkové písničky. Součástí programu bude i divadelní vystoupení s loutkami 
v anglickém jazyce.

Burza kočárků a sportovních potřeb pro děti
9. - 11. 4. 
Nevíte co s dětským kolem či kočárkem? Možná se bude hodit někomu jinému. Sháníte levnější 

kočárek, kolo, přilbu, brusle, odrážela, koloběžky…Přijďte do Centra volného času v Lovosické 
ulici. K
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  9. 4.     příjem věcí 14.00 – 19.00
10. 4.   prodej věcí 10.00 – 17.00
11. 4.   výdej věcí  12.00 – 15.00

Čarodějnický slet 
26. 4. od 16.00 v Centru volného času na Praze 9
Rok se s rokem sešel a už se opět blíží Filipojakubská noc a s ní i tradiční slet čarodějů a čaro-

dějnic. Návštěvníky čekají zábavné soutěže s Čarodějnicí Filemónou. Budeme soutěžit o Miss 
čarodějka. Na našem okruhu proběhne závod čarodějnic na kolečkových bruslích. Nebude chybět 
Bubu salon, kde zájemce naše maskérky promění v nejstrašnější čarodějnici. Na závěr budeme 
opekát buřty. 

Nezapomeňte, košťata a dobrou náladu sebou! 

Jarní příměstský tábor pro děti s angličtinou
V našem Centru se uskutečnil v době jarních prázdnin anglický týden pro děti. Prostřednic-

tvím celotáborové hry o indiánech se děti naučily velké množství anglických slovíček. Každý den 
mezi nás přicházel náčelník kmene (anglický rodilý mluvčí), který s námi mluvil pouze anglicky. 
Naučená slovíčka jsme procvičovaly i na výletech: na biofarmě v Toulcově dvoře a v Náprstkově 
muzeu. Děti si také vyrobily indiánskou halenu, čelenku, náramek a samozřejmě kmenový totem. 
Vyvrcholením tábora bylo hledání bájného indiánského pokladu a plnění úkolů v angličtině. 

Vzhledem k pozitivním ohlasům dětí i jejich rodičů připravujeme další příměstské tábory v 
létě.

1. turnus pro předškolní děti od 16. - 20. 8. 2010
2. turnus pro školní děti od 23. - 27. 8. 2010
Děti čekají každý den nové zážitky a dobrodružství, vydají se na výlety, budou poznávat příro-

du, ale také zajímavé památky a hlavně se naučí spoustu nového!

Dětský den s koníky
V areálu Centra volného času se budou 1. června od 15 hod. prohánět koníci. Všechny děti se 

mohou povozit pod dohledem zkušených jezdců. Výskok do sedla si děti natrénují na velké a bez-
pečné trampolíně. Jako doprovodný program bude připraveno taneční vystoupení a zábavné sou-
těže. Na závěr všechny mlsné jazýčky čeká obrovský koláč, kterým se děti prokoušou k pokladu. 
Vstup zdarma.

Sviští olympiáda
Mezi oblíbené akce našeho Centra patří sportovní dny. Tento rok proběhne 8. června od 16 hod. 

Sviští olympiáda. Na naší zahradě si změří síly děti od 2 do 8 let v různých disciplínách. Sportovní 
klání nám předvedou také mladé šermířky, které již zvítězily v několika soutěžích. Děti budou 
soutěžit v různých věkových kategoriích ve skoku do písku, střelbě na bránu, hodu na cíl míčkem 
a oštěpem, běhu a štafetě s rodiči na 20 m. Na závěr samozřejmě nebudou chybět diplomy, medaile 
pro nejlepší a sladkosti pro všechny malé závodníky!

Honba za pokladem
22. června od 16 hod. jsme pro všechny děti, které se už nemohou dočkat prázdnin, připravili 

odpoledne plné pestré zábavy. Děti projdou stezkou a na jednotlivých stanovištích se naučí vázat 
uzly, poznávat stopy zvířat, dále si mohou vyzkoušet práci s hlínou, malování na chodník a také 
netradiční sportovní disciplíny. Na našem multifunkčním hřišti bude pro děti připravena opičí 
dráha, jejímž vyvrcholením je nalezení pokladu. Každé z dětí čeká hezká odměna. Na závěr si 
pochutnáme na buřtících a topinkách s česnekem. K příjemné atmosféře celé akce přispěje hudeb-
ní doprovod DJ Šmouly. 

Tradiční letní příměstský tábor 2010
Pořádá ho Centrum volného času v termínech 16. 8. – 20. 8. (pro děti od 4 do 7 let) a 23. 8. – 27. 

8. (pro děti od 6 – 11 let).
Program začíná mezi 8 a 9 hodinou, kdy rodiče přivedou děti do Centra, a končí v 17 hod. jejich 

vyzvednutím. Stravování je zajištěno, skládá se z oběda, dvou svačin a pitného režimu po celý 
den.

Na děti čeká celotáborová tematická hra, která mimo jiné zahrnuje sportovní hry, soutěže a 
tvořivé aktivity. Vždy máme připravenou suchou i mokrou variantu. V případě špatného počasí K
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využijeme prostory tělocvičny a místnosti Centra, při pěkném počasí budeme podnikat odpolední 
výlety mimo Centrum. V minulých letech jsme navštívili dopravní hřiště, koupaliště, Náprstkovo 
muzeum či biofarmu. Do programu zapojíme v době odpoledního odpočinku i výuku anglického 
jazyka hravou formou. Také budeme starší děti připravovat na blížící se školní docházku.

Stručný harmonogram dne:
8.00 – 9.00 ranní setkání v Centru
9.00 – 12.00 dopolední program v Centru
12.00 – 12.30 oběd 
12.30 – 13.30 odpočinek po obědě spojený s výukou angličtiny
13.30 – 17.00 odpolední program v Centru a mimo něj

Poslední dva dny prázdnin
Je tady Klubko Centra volného času - program pro děti na 30. a 31. srpna. 
Program Klubka se přizpůsobí zájmům a věkové skupině přihlášených dětí. Přesný plán jed-

notlivých dnů bude zasílán rodičům přihlášených dětí na e-maily a uveřejněn na našich webových 
stránkách. Budeme poznávat Prahu nebo cestovat do jejího blízkého okolí. V případě nepříznivého 
počasí využijeme prostor tělocvičny. Připravili jsme pro děti i sportovní a tvořivé aktivity. 

Vstupné do Klubka na 1 den (9 – 17 hod.) je 340 Kč na 2 dny 600 Kč

Zájmové kroužky
Předběžný rozpis zájmových kroužků pro děti na I. pololetí 2010/2011. Začínáme v týdnu od 13. 

září 2010. Přihlaste své děti již v srpnu, volná místa ubývají.
NOVĚ: Něžná náruč rodičů  - masírování dětí a nošení v šátku, 9.30 - 11.30
NOVĚ: Miniškolka „Chvilky bez maminky“- dopolední program pro děti od 2,5 do 5 let, 8.30 

- 12.30
NOVĚ: Tanečky s Alicí (od 6 do 8 let) scénický tanec
NOVĚ. Miniaerobic (od 5 do 7 let) s Andreou, 16.00 - 16.45
NOVĚ: Logohrátky pro děti s doprovodem (od 2,5 do 5 let) 15.00 - 15.45

Bikování 2010
Již 7. ROČNÍK cyklistického závodu pro děti a mládež s názvem Prosecké bikování se uskuteč-

ní 7. září od 16 hodin v Centru volného času Praha 9. 
Pro velkou účast mrňousků v předcházejícím ročníku jsme letos zařadili i závody na odrážed-

lech, tříkolkách a koloběžkách. Celkem tak budou moci soutěžit děti ve čtyřech věkových kate-
goriích od tří let, od 4 – 5 let, 6 – 8 let, 9 – 11 let. Pozvali jsme i Městskou policii hl. m. Prahy, 
aby hravou formou děti naučila poznávat dopravní značky a pravidla bezpečné jízdy na mobilním 
dopravním hřišti. Děti se mohou těšit na zábavné hry, soutěže a kvízy. Hudební doprovod zajistí 
jako každoročně pohodovou náladu. Děti si také budou moci mezi závoděním zaskákat na trampo-
líně a skákacím hradu. Pro soutěžící a výherce jsou připraveny drobné sportovní ceny. Startovné 
zdarma, ovšem přilba je pro závodníky povinná! Závodníci, zaregistrujte se podle věku na recepci 
Centra volného času!

Kreativní odpoledne 
Lektorky z IC Creativ vás 21. září naučí dekorovat trička třpytivými nažehlovacími foliemi. 

Vystřihneme si jednoduché motivy z nažehlovací folie, nalepíme je přes pečící papír na tričko a 
dozdobíme tekutými perlami.

Horké novinky ve cvičení pro ženy i muže 
Relax body fit 
Jedná se o kombinaci protahovacího cvičení, dýchání a cvičení zaměřené na problémové partie: 

břicho, stehna, hýždě a tricepsy. Cvičení kombinuje prvky z pilates, jógy, cvičení na míčích nebo 
s overbally, také relaxační, protahovací a dechové cvičení s tím, že téměř nezatěžuje kolenní a 
kyčelní klouby. Při správném cvičení dochází k formování postavy a zároveň se odplaví stres a 
napětí.

Párty fit 
Nový dynamický fitness program pro každého bez rozdílu věku, váhy či kondice. Tančíte, záro-

veň spalujete tuky, formujete tělo a ještě se nasmějete. Začíná se jednoduchými sestavami, jde o 
čistou radost z tance a pohybu! K
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Pro děti 
Většina našich kroužků je plně obsazena, několik volných míst nabízíme v kroužcích:
Malovánky (pro děti od 4 do 6 let) úterý 15.15 - 16.00. Děti se seznámí se základními i experi-

mentálními výtvarnými technikami.
Logohrátky se zvířátky (pro děti od 3 let s doprovodem ) středa 15.15 - 16.00. Hravá cvičení na 

podporu řečového rozvoje dětí, zaměřeno na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj slovní zásoby, 
rozvoj mluvené řeči, obratnost mluvidel a grafomotoriku.

Dětská jóga (pro děti od 4 do 6 let), ve středu od 17.00 - 17.45. Děti prostřednictvím her a 
říkanek napodobují pohyby nejrůznějších zvířátek. Používají základní dechové techniky. Učí se 
koncentraci, relaxaci a vnitřní disciplíně.

Hrátky s kojenci a batolátky
Kurzy pro maminky s dětmi od 6 měsíců do jednoho roku, 1 až 2 roky, 2 až 3 roky. 
Kurzy podporují zdravý sociální a psychomotorický vývoj dětí pomocí hry, říkadel s pohybem, 

cvičení, písniček s nástroji a občasného zapojení výtvarné výchovy, divadla u starších dětí a baby 
masáží u kojenců.

Každý čtvrtek. 
Kurz VII. -  9.30 – 10.00  maminky s dětmi od 6 měsíců (nechodící)  
Kurz VIII. -10.15 – 11.00 maminky s dětmi zhruba 1 - 2 roky (chodící) 
Kurz IX. -11.15 – 12.00 maminky s dětmi 2 - 3 roky
Kurzy vede a přihlášky přijímá Bc. Lenka Karbanová, tel. 605 21 95 55,

Cvičení paměti pro seniory a širokou veřejnost
Vždy středa 9.30 - 10.30 (od 3. 11.), cena 60 Kč na hodinu, přihlášku je možné vyplnit přímo 

na recepci

Akce pro veřejnost
1. 11. - 5. 11. Burza dětských zimních sportovních potřeb 
Přijímáme čisté a nepoškozené: lyže, lyžařské boty, snowboardy, běžky, brusle, helmy, sáňky, 

chrániče, hokejky, sportovní tašky. Rozměrnější věci je možno nabízet i formou inzerátu s fotogra-
fií. Příjem věcí: 1. 11. v 9.00 - 19.00. Prodej věcí: 2. 11. a 3. 11. v 11.00 - 18.00.

2. 11. Halloween aneb dušičky trochu jinak – strašidelný podvečer pro malé i velké. Děti 
si vyrobí kouzelný svícínek nebo dekoraci z dýní a vydají se na připravenou stezku odvahy pro 
nebojsy. Na cestě budou účastníky provázet kouzelné bytosti a strašidla. 

9. 11. Drakiáda a kuličkiáda – výroba a pouštění draků, soutěž o nejhezčí „dračí kousek“, méně 
zdatní si mohou zahrát kuličky. Při chladném počasí výroba voňavých polštářků a potpourri.

23. 11. Věnečkování – tradiční výroba adventních věnců. Menší děti vymalovávají barvami 
umělohmotné vánoční sklíčka.

 29. 11. - 3. 12. Burza hraček a knížek (stavebnice, knížky, autíčka, panenky, kočárky pro 
panenky, výtvarné potřeby, příslušenství pro miminka (fusaky, postýlky, židličky, zavinovačky, 
šátky na nošení dětí, krosničky,  babyvaky, kojící polštáře, chůvičky, apod.)

6. 12. Mikulášská párty – podvečer plný soutěží a doprovodného programu, vystoupení taneč-
ní skupiny, diskotéka, soutěž o nejkrásnějšího čertíka či andílka. Na závěr čeká všechny děti Miku-
lášská nadílka.

Veselé cvičení paměti pro seniory a širokou veřejnost - vždy středa 9.30 - 10.30, cena 60 Kč 
na hodinu, přihlášku je možné vyplnit přímo na recepci. Žádné zkoušení, příjemná setkávání v 
podnětném prostředí.

21. 12. Voňavé vánoční rozjímání pro malé i velké - připomenutí vánočních tradic, výroba s 
vánoční tématikou, zdobení stromečku, zpívání koled, ochutnávka vánočního cukroví od 16.00.

Připravujeme na leden
• Maškarní bál – zábavné a taneční odpoledne pro malé i velké – soutěže, tanec, zpěv a hlavně 

přehlídka masek 
• Masopusťáček – připomenutí tradic masopustu, průvod masek s lampióny
• Burza dětských hraček a knížek II. K
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Dům dětí a mládeže
Měšická 720, Praha 9 – Prosek, 

Prosecký DDM se před sedmi lety rozrostl o pobočku na Černém mostě a sám prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí. Ta se netýkala jen vnější podoby, ale změnilo se i pracovní uspořádání. Vznikly 
informační kanceláře pro klienty, externisty i ostatní pracovníky. Vznikl nový pracovní kolektiv.

„Naše práce je především o lidech. Prostředí a podmínky jsou důležité, ale i ty vytvářejí lidé. 
A náš pracovní kolektiv je základem pro dobré jméno. Mezi pedagogy výrazně převažují mladí. 
Mimo mě, bohužel,“ říká se smíchem paní ředitelka Vladimíra Dvořáková, která obě pracoviště 
vede. Nároky na pedagogy jsou vysoké, a to nejen v oblasti přímé výchovné práce, ale i v rámci 
organizační, ekonomické a administrativní činnosti. Mimo to na sobě musí každý neustále praco-
vat. 

„Pokud chceme uspět, musíme reagovat na všechny změny, které kolem probíhají. A připravit 
se na ně.“ dodává paní ředitelka. (z webových stránek DDM Praha 9) 

Průřez programem nabízených aktivit:
12. – 13. 2. Noc s bajkami II.
Vítejte v bajkové noci plné hraní a tvoření. Kdo neznáte, neváhejte, do světa zvířat zavítejte! 

Nutná rezervace předem v informační kanceláři DDM.

18. 2. Karneval s Oskárkem
Těšíte se na rej masek v Oskárku? Přijďte se spolu s dětmi pobavit na veselý karneval. Masku 

vezměte s sebou. Nutná rezervace předem v informační kanceláři DDM.

19. 2. Maškarní odpoledne
Zveme všechny děti na masopustní zábavu. Čeká vás karneval, soutěž o nejlepší masku, hry, 

hudba a dětská tombola. 

26. 2. Hanička a Honzík chtějí pejska
Přijďte shlédnout představení Divadélka Paleček o tom, jak děti Hanička a Honzík mámí ze své 

mámy pejska. 

6. a 27. 2. Sobotní lyžování
Jednodenní lyžování ve skiareálu Herlíkovice v Krkonoších. V areálu je 12 kilometrů uprave-

ných a uměle zasněžovaných sjezdových tratí a snowpark. Pojeďte si s námi aktivně odpočinout 
na hory a připravit své děti na lyžařské tábory a školní kurzy.

6. – 13. 3. Bližná, Šumava/Rakousko
Jarní prázdniny v Čechách s lyžováním na rakouských sjezdovkách. Pro lyžaře a 
snowboardisty, pro začátečníky i pokročilé.

Jarní příměstský tábor 
8. – 12. 3. Týden plný her, výletů za přírodou, tvoření a zábavy… 

Pobytové letní tábory
1. - 10. 7.  PESTRÝ MIX - Sport, tvoření, příroda, aerobik, výlety a hry. Věk: 8 - 14 let. 

4. - 11. 7.  KRTEČEK V ŠUMBURKU - Krteček a jeho kamarádi, které děti znají z večerníčků, 
provede děti týdenním táborem. Věk: 6 - 9 let. 

9. - 18. 7.  HRY BEZ HRANIC - Tábor plný netradičních pohybových her a sportovních disci-
plínách.Věk: 9 - 14 let. 

11. - 25. 7.  WILD WILD WESTEC - Přidej se k nám na letní expedici plnou zábavy a her. Věk: 
10 - 16 let. 

17. -  31. 7. PIRÁTI - Vrátíme se do dob, kdy moře i pevninu okupovali piráti.Věk: 9 - 15 let. 
Cena: 3900 Kč

18. - 24. 7. ZA SKŘÍTKY DO POHÁDKY - Pojeďte s námi za skřítky do pohádkové země v 
Nesvačilech. Věk: 6 - 10 let . Cena: 2435 Kč K
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31. 7. - 14. 8. MEZIGALAKTICKÉ H.R.I. - Vesmírné setkání mimozemských civilizací. Věk: 

8 - 14 let . Cena: 2850 Kč

31. 7. - 14. 8.  TO NEZNÁTE TRPASLÍKY! - Pomozte trpaslíkům získat zpět ztracené králov-
ství i bájný drahokam Arcikam. Věk: 7 - 12 let. 

Příměstské letní tábory 
1. - 2. 7. a 7. - 9. 7.  ZEMĚKOULE - Poznávání kontinentů prostřednictvím her, soutěží a tvoři-

vých činností. Věk: 7 - 14 let. Cena: 100 Kč/den. Pracoviště Černý Most.

12. - 16. 7.  FOTOGRAFICKÝ - Příměstský tábor zaměřený zejména na fotografování. Výlety 
za fotografiemi. Věk: 12 - 17 let. 

19. - 23. 7. TANEČNÍ - Vyzkoušíme si různé taneční styly jako Break Dance , Hip hop, Streat… 
Věk: 8 - 14 let. Cena: 100 Kč/den. Pracoviště Prosek.

26. - 30. 7. SPORTOVNÍ - Sportovní disciplíny a soutěže celý týden. Věk: 8 - 14 let. Cena: 100 
Kč/den. 

2. - 6. 8. PESTRÝ TÝDEN - Každý den jiné zaměření sportovní, tvořivé, za zvířaty, výlet. Věk: 
7 - 13 let. Cena: 100 Kč.

9. - 13. 8. STROJ ČASU - Každý den budeme v jiné historické době sledovat proměny Prahy. 
Věk: 8 - 14 let. 

16. - 20. 8. HEJBNI KOSTROU - Příměstský sportovní tábor plný různorodých aktivit jako 
plavání, umělá stěna, míčové hry. Věk: 8 - 14 let. Cena: 100 Kč/den. Pracoviště Černý Most.

23. - 27. 8.  VÝTVARNĚ - POZNÁVACÍ - Poslední týden prázdnin v uměleckém duchu. Věk: 
8 - 14 let. Cena: 100 Kč/den. 

Z kraje prosince do domečku dorazí Mikuláš, aby rozdal šikovným dětem dárky (5. 12., snadná 
soutěž pro děti ve věku 2 – 10 let, vstupné zdarma). Následovat bude výroba Vánočních dekorací 
(9. 12.), víkendové setkání Stříbrná v domečku (11. 12., otevřený program pro celou rodinu, sou-
těže, Nintendo Wii, herna pro nejmenší) a Sněhulákovská vánoční pohádka (13. 12., pro děti ve 
věku 3 – 5 let) v podání Divadla Paleček. 

Program letošního roku pak zakončíme Vánoční Akademií, která se bude konat v Kyjích  
a nabídne přehlídku toho nejlepšího, co se v letošním roce v DDM Prahy 9 „upeklo“ (17. 12., 
limitovaný počet vstupenek je nutné s předstihem zakoupit v Informačních kancelářích na Proseku  
a Černém Mostě).

Divadlo Gong
Gong, kulturní oáza nejen Vysočan

Několikamilionová rekonstrukce divadla Gong, která byla možná díky podpoře Městské čás-
ti Praha 9 a hlavního města Prahy, v minulé divadelní sezoně poprvé značnou měrou přispěla  
k většímu komfortu diváků (díky elevačnímu hledišti dobře vidí a slyší také ti v posledních řadách) 
i herců. Přestavovalo se vždy o prázdninách, aby nebyla rušena divadelní představení. A dlužno 
dodat, že živo bylo v Gongu i o letošních prázdninách.

V novém divadelním sále bylo třeba upravit klimatizaci, opravy se dočkaly také vstupní dveře  
a především se připravovalo studio, v němž se od letošního podzimu budou konat kurzy pro adepty 
herectví. „Rádi bychom rozjeli hereckou školu, která by postupem doby měla přejít v pravidelný 
dvouletý kurz, jež by pomohl mladým účastníkům uspět u přijímacích zkoušek na umělecké ško-
ly,“ konstatuje ředitel Divadla Gong Josef Pavlata.

V srpnu se v Gongu také natáčely první čtyři díly obnoveného pořadu televize Prima Nikdo není 
dokonalý. Hosty moderátora a herce Jiřího Krampola tu byla například Lucie Bílá, Jiřina Jirásko-
vá, Iva Janžurová, Zdeněk Izer… 

Ovšem všechna činnost se už soustřeďovala na začátek nové divadelní sezony, která se opět 
ponese v duchu tradičního a velmi úspěšného divadelního projektu Gong dětem, v němž si na své 
přijdou všechny dětské věkové kategorie – tříletí i teenageři. Díky podpoře hlavního města Prahy K
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a Městské části Praha 9 běží už jedenáct let. „Kromě divadla AHA! na tomto projektu spolupra-
cuje i nový soubor, který se představil na sklonku minulé divadelní sezony – Divadlo pro Malý. 
Jak název napovídá, je zaměřen na malé děti a působí v malém sále Gongu, který by se měl stát 
významnější složkou života divadla a především projektu Gong dětem,“ dodává Josef Pavlata. 

Divadlo AHA!
Divadlo AHA! je profesionálním divadlem, které se zabývá výhradně tvorbou pro děti a mládež. 

Vzniklo v roce 1999 pod vedením režiséra a uměleckého šéfa Miroslava Pokorného, který ho stále 
vede. 

Pane Pokorný, vaše jméno bylo v devadesátých letech spojováno s divadelním repertoárem pro 
náročného diváka. Jak jste se dostal k divadlu pro děti? Každý někdy upadne do jakéhosi stereoty-
pu, což se koncem devadesátých let stalo i mně, takže když v Gongu, kde jsem v té době působil, 
vznikl nápad dělat divadlo pro děti, řekl jsem si, že to zkusím. Přitom jsem pro to žádné racionální 
důvody neměl. Od samého začátku projektu Gong dětem jsem však příjemně překvapen z toho, jak 
děti naše divadlo přijímaly a přijímají. Úspěch přičítáme tomu, že se snažíme o tvorbu „syntetické-
ho divadla“, tedy takového, kdy v jednotlivých inscenacích je v rovnováze činohra, hudební, lout-
kové, pohybové a výtvarné divadlo, klasika i moderní inscenační proudy, divadlo poezie, absurdní 
divadlo… Dětem se přitom nepodbízíme, ale snažíme se, aby představení bylo výpravné, bylo  
o něčem. Hodně nám v tom pomohlo také nové elevační hlediště, z něhož je dobře vidět i slyšet 
také z posledních řad, takže malí diváci ani nechodí o představení čůrat. 

Jak vybíráte tituly k nastudování? Dramaturgický plán máme zpracovaný na čtyři roky dopředu 
a snažíme se, aby v něm byla zastoupena česká i světová klasika, tituly, které se děti ve škole učí, 
ale i autorské divadlo, současná česká a světová dramatika. Připravujeme hry pro nejmenší divá-
ky od 3 do 7 let, pro děti od 8 do 12 let, pro starší žáky i dospělé. Například Ferdu Mravence pro 
nejmenší hrajeme už sedm let (na 200 repríz), velký úspěch měl Moliérův Lakomec, Bylo nás pět, 
Kytice, Ze života hmyzu nebo Cesta kolem světa za 80 dní, která měla premiéru letos na jaře.  

Co připravujete pro letošní divadelní sezonu? Adaptaci Zlatovlásky, což je klasika pro nejmenší 
děti, ze současné tvorby Makového mužíčka – dramatizace Františka Nepila a pro starší žáky je 
určena hra Dobrudružství Toma Sawyera. 

Divadlo pro Malý
Letos vstoupilo do projektu Gong dětem Divadlo pro Malý. Jeho uměleckým šéfem je René 

Dubovský. 

Pane Dubovský, představte nám své divadélko. Divadlo pro Malý vzniklo na podzim roku 2007, 
tehdy jako Divadlo z Praku. Na jaře roku 2010 jsme založili občanské sdružení Divadlo pro Malý. 
Kmenové jádro souboru tvoří čtyři lidé, externě spolupracujeme s několika herci, výtvarníky  
a režiséry předních pražských divadel. V tuto chvíli tvoří náš repertoár především pohádky pro 
nejmenší diváky. V druhé polovině letošní sezony chceme vytvořit jedno představení pro dospělé 
a mládež.

Proč jste se rozhodl hrát právě pro děti? To, co nás vedlo k vytvoření divadla pro děti, je podob-
né vnímání toho, jak si sami představujeme, že by mělo divadlo pro děti vypadat. Všichni máme 
bohaté zkušenosti z různých divadel, ať už pro děti nebo pro dospělé, a to v různých divadelních 
odvětvích. Děti jsou pro nás rovnocenným partnerem, na kterého není potřeba šišlat a pitvořit se, 
ale dopřát mu prostor pro vlastní fantazii a imaginaci. Navíc děti přetvářku lehce prokouknou  
a přestanete je zajímat. V našich představeních s malými diváky neustále komunikujeme a vtahu-
jeme je do děje, což dělá každé naše představení jiné a neopakovatelné. Neopomíjíme ani rodiče  
a pedagogický doprovod. Při tvorbě inscenací myslíme i na ně, aby si také oni přišli na své a nemu-
seli představení přečkávat někde u kafíčka.

Na co se na malé scéně Gongu můžeme v nové divadelní sezoně těšit? V současné době máme 
na repertoáru pohádky Perníková chaloupka a O červené Karkulce, aneb „to je ale náhodička“.  
V nové sezoně to bude Pohádka z popelnice, Kvak a Žbluňk a Vánoční pohádka O zapomnětlivém 
psaníčkovém andělíčkovi. K
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Herecké kurzy
Pokud nechcete být „jen“ diváky, ale toužíte sami jednou stanout na prknech, která znamenají 

svět, jsou právě pro vás určeny herecké kurzy v Divadle Gong. Letos se tu konají poprvé a na jejich 
přípravě se podílí dramaturgyně projektu Gong dětem Eva Josífková. 

Paní Josífková, komu konkrétně jsou herecké kurzy určeny? Všem, kteří se zajímají o hereckou 
práci a chtějí se blíže seznámit s teorií i praxí tohoto uměleckého oboru a je jim alespoň patnáct let. 
Účastník kurzu získá základní znalosti a dovednosti, jež se vyžadují např. u přijímacích zkoušek 
na konzervatoř, DAMU či jiné školy tohoto typu.

Co všechno se v kurzu mohou jeho účastníci naučit? Kurz, který proběhne ve dvou semestrech, 
obsahuje celkem 25 lekcí za rok, každá lekce trvá čtyři hodiny. Z celkového počtu sta hodin je 
zhruba polovina věnována základům herectví, asi dvacet hodin zabere pohybová průprava, dalších 
dvacet hodin základy zpěvu a orientace v hudebních žánrech, zbytek patří divadelní teorii. Sou-
částí kurzu by mělo být herecké nastudování divadelní inscenace, která bude uvedena na scéně 
Divadla Gong. Chceme, aby ve skupině bylo maximálně patnáct lidí, které budou učit celkem čtyři 
lektoři z řad renomovaných profesionálů.

Samozřejmě záleží na tom, kolik zájemců se nám přihlásí, podle toho se program a podmínky 
kurzu můžou ještě trochu změnit. 

Kolik zájemci za kurz herectví zaplatí a kde se mohou přihlásit? Cena jednoho semestru (50 
hodin) je 5000 korun. Přihlášky je možné poslat do 20. září na adresu Jandova 4, 19000 Praha 9 
nebo e-mail: kursy@kultura9.cz

Premiéry Divadla AHA!:
J. Verne, V. Pokorný: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ - 24.5. pondělí, 10.00 a 14.15 hod. 

Dobrodružný příběh, který se točí kolem veliké sázky a pozoruhodné a nebezpečné cesty anglic-
kého džentlmena Foga za doprovodu věrného sluhy 
Proklouze.

Dramaturgie: V. Pokorný; scéna: K. a J. Čapkovi; 
projekce a animace: M. Chwistková a T. Polenský; 
produkce a kostýmy: M. Král; hudba: P. Zeman; cho-
reografie: R. Vizváry. Hrají: M. Mazal, R. Klučka, 
K. Nohýnek, V. Svobodová/A. Blažková, O. Černý  
a P. Kalous. Režie: M. Pokorný. Pro děti od 7 let.

F. Nepil: MAKOVÝ MUŽÍČEK - 29.11. pondělí 
10.00 a 14.15 hod. Pohádka o vánočních zázracích, 
hodnotě lásky a harmonického domova. Výprava:  
P. Jůzová, hrají: V. Svobodová, M. Mazal, R. Kluč-
ka, V. Stasiowská. Úprava textu a režie: M. Pokorný. 
Pro děti od 3 let

Premiéry Divadla pro Malý
POHÁDKY Z POPELNICE - 18.10. pondělí, 10.00 hod. Malá scéna
Ve velké staré popelnici se nacházejí věci, které jsou spojeny s poutavými příběhy.
Hrají a zpívají J. Škvrna a K. Zima. Scéna: René Dubovský, Petr Žák. Pro děti od 3 let.

O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI - 10. 12. pátek 10.00 hod.
Poetická pohádka připomíná kouzelný vánoční čas, polozapomenuté zvyky a tradiční koledy. 

Spolu s herci v pohádce vystupují krásné loutky.
Výtvarná spolupráce: R. Marek. Hrají: J. Škvrna a K. Zima. Pro děti od 3 let.

Divadlo POST SCRIPTUM hrálo pro Haiti
Návštěvníci Divadla Gong ve Vysočanech měli 2. února možnost shlédnout v režii O. Kovaříka 

volné zpracování dramatu N. V. Gogola Ženitba. Jednalo se o třicátou reprízu divadelní hry Josefa 
Nitry a kol.: „To jsi teda přehnal…“, kterou předvedlo divadlo Post Scriptum zřizované Městskou 
částí Praha 9. Ve svěží a místy komické atmosféře bylo možno pozorovat netradiční zpracování 

Cesta kolem světa za 80 dní
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tohoto klasického tématu s důrazem na prokreslení charakterů jednotlivých postav. Celkový dobrý 
dojem z příjemně prožitého večera umocnila humanitární sbírka z příspěvků na toto představení, 
která byla věnovaná Obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni na pomoc Haiti. Na bankovní 
účet této společnosti bylo amatérským divadlem Post Scriptum zasláno 4200 Kč.

Přehlídka České divadlo 2010 v Gongu
Dvě představení z jarní části přehlídky České divadlo 2010 bylo poprvé v její historii možno 

vidět 28. března a 11. dubna ve vysočanském divadle Gong.
Posláním přehlídky České divadlo 2010, kterou organizuje agentura Foibos, je prezentovat pod-

statnou část mimopražské divadelní scény v kulturním centru republiky, prezentovat nejpozoru-
hodnější inscenace pražských divadel v regionech a udělovat Ceny Českého divadla, jimiž přehlíd-
ka podporuje úsilí o kvalitu jednotlivých uměleckých výkonů. 

A co jste mohli vidět v Gongu? 
28. 3. v 15 hodin Divadlo Lampion Kladno  - Martin Pacek – Radka Prošková: Putování smů-

ly za štěstím
11. 4. v 19 hodin Studio Marta JAMU Brno - Zoja Mikotová: Být sám 
„Představení v rámci přehlídky České divadlo 2010 ve vysočanském Gongu berte jako oboha-

cení divadelního života Prahy 9 o kvalitní inscenace profesionálních scén mimopražské proveni-
ence,“ říká radní Prahy 9 Adam Vážanský. „Rádi bychom, aby takovýchto kvalitních uměleckých 
výkonů mohli diváci v Gongu vidět více, a věříme, že do našeho nově zrekonstruovaného divadla 
přilákáme další soubory divadel menších forem.“

Nabídka kursů pro školní rok 2010/2011
Novinka: Herecké kursy pro zájemce od 15 let, 1x týdně 4 hod., cena 1 semestru 5000 Kč

Sport : 
Judo pro děti, začátečníky i pokročilé, pondělí 16.00 – 17.30, cena za pololetí 1500 Kč
Jóga pro rodiče s dětmi ve věku 3 – 7 let, úterý 15.30 – 16.30, spojení pohybu, her, pohádek 

a příběhů působí na dětskou duši, podporuje rozvoj psychomotoriky, cena za lekci 50 Kč
Jóga pro děti 8 – 15 let, úterý 15.30 – 16.30, podporuje tělesný vývoj, rozvíjí tvořivost, před-

stavivost, soustředění, může se zlepšit i školní prospěch, cena za lekci 50 Kč
Jóga pro dospělé, úterý 16.30 – 17.30 začátečníci, 17.30 – 18.30 mírně pokročilí a pokročilí, 

cena za lekci 80 Kč, senioři 70 Kč, možnost zakoupení permanentek
Cvičení pro ženy: Aerobik mix - pondělí 19.00 - 20.00, Powerstretch, Pilates – úterý 9.00 

– 10.00 s hlídáním dětí, cvičení na trampolínách  – středa 19.00 – 20.00 (nutno předem objednat), 
cena za lekci 80 Kč, možnost zakoupení permanentek, lze střídat všechny druhy cvičení

Pohybová výchova pro děti 4 – 6 let, středa 16.30 – 17.30, získání základních pohybových 
prvků hravou formou (tanečky, základy gymnastiky, improvizace na hudbu), cena za pololetí 1100 
Kč.  

Cvičení maminek s dětmi ve věku 2 – 5 let, středa 10.00 – 11.00, písničky, říkadla, překáž-
kové dráhy, rozvoj komunikace v dětském kolektivu, cena za lekci 80 Kč, možnost zakoupení 
permanentek, které platí také na cvičení pro ženy.

Jazykové kursy:
Angličtina pro dospělé, začátečníky i pokročilé, cena za pololetí 2600 Kč

Umění:
Klavír, kytara, zpěv, zobcová flétna, saxofon, housle pro děti i dospělé, začátečníky i pokro-

čilé, individuální hodiny, rozvrh dle dohody s lektorem, 1 vyuč. hodina týdně, cena za pololetí pro 
děti 3150 Kč (150 Kč za hodinu), pro dospělé 5250 Kč (250 Kč za hodinu)

Keramika pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé, odborné vedení zajištěno, možnost 
točení na kruhu, cena za lekci (2 hod. č. č.) pro předškol. děti 100 Kč, škol. děti 120 Kč, dospělé 
180 Kč

Jak se baví MČ Praha 9
Mluvíme-li o divadle, nejsou divadelní hry jen v Gongu, a naopak, je-li řeč o Divadle Gong, nejsou 
to jen divadelní kusy, které lze s jeho činností spojovat.
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Divadelní múzy ovládly ve Vysočanech také park Podviní. Letos v červnu v něm již potřetí 

Městská část Praha 9 pořádala Divadelní třesk – netradiční open air divadelní festival. Diváky 
potěšil mix známých i méně známých pražských divadelních souborů a představení různých žánrů 
a na své si přišly všechny věkové skupiny diváků.

Ti nejmenší zase rádi navštěvují Pohádky Na Dvorečku v Jandově ulici. Několikrát tu vystu-
povala také Eva Hrušková se svým loutkovým divadlem, a jak se nám bývalá filmová Popelka 
přiznala, je příjemně zaskočena návštěvností a velkým zájmem, který představení Na Dvorečku 
doprovází. 

V rytmu hudby

Nedílnou součástí programové nabídky Divadla Gong jsou tradičně také hudební produkce, 
například pravidelné hostování Slováckého krúžku, vystupují tady skupiny a sólisté jako Javory, 
Hradišťan, COP, Asonance, Radůza… Nesmíme zapomenout ani na Klub Kocour, komorní sál v 
Gongu, kde se hlavně mladým divákům představují začínající nebo méně známé kapely. 

V Podviní se pak pravidelně koná na jaře folkový festival (letos v červnu po sedmé a představili 
se na něm například Vladimír Merta, Miroslav Paleček a Michael Janík nebo legendární Spirituál 
Kvintet) a koncem léta open air festival alternativní a nezávislé scény (po jedenácté).

Prostor i pro vás

Oficiální název Gongu zní: Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum. Tomu 
také odpovídá široká nabídka jeho činnosti. Přihlásit se tu můžete do nejrůznějších kurzů – spor-
tovních, jazykových a umělecky zaměřených. 

A protože nové hlediště, o němž již byla řeč, je rozkládací, může se plocha, kterou zabírá, po 
jeho stažení snadno změnit například v taneční parket pro účastníky tanečních kursů nebo také 
oblíbené swingové tančírny. Problémem není ani stolové uspořádání pro společenská setkání, výji-
mečně je zde možné prezentovat třeba i zajímavou výstavu. Škála možností, jak lze Gong využít, 
je tedy velmi široká a pestrá a prostor třeba jen k jednorázovým akcím si tu můžete pronajmout i 
vy.

Klub Harfica
Harrachovská 422/2, Praha 9 - Prosek 

z webových stránek klubu

Nízkoprahový klub HARFICA vznikl v dubnu roku 2000 při oddělení sociální  prevence Úřadu 
Městské části Praha 9 a jako součást Střediska sociální péče. Děti a mladí lidé z Městské části 
Praha 9 se schází v prostorách klubu Harfica, aby zde trávili svůj volný čas.

Vedoucí klubu: Dis. Martina Dušková 
Otevřeno je každý všední den kromě pondělí od 

14.00 do  18.00 pro děti
Nabídka klubu: Rozsáhlá rekonstrukce s sebou 

přinesla řadu výhod a nových možností, jichž 
mohou návštěvníci hojně využívat. Jsou zde k dis-
pozici například ping-pongový stůl, šipky, fotbá-
lek, kulečník, muzika, hudební nástroje, řada stol-
ních a společenských her, kuchyňka, kde je možné 
vařit apod. Součástí klubu je také rozlehlá zahra-
da, která je využívána především k nejrůznějším 
sportovním  aktivitám (míčové hry jako např.fot-
bal, vybíjená, dále petang apod.). Klubová nabíd-
ka zahrnuje také přípravu do školy, která probíhá  
v nově zařízené   učebně. Rovněž jedinec, který se 
ocitl v nějaké komplikované životní či společenské 
situaci anebo zažil nějakou negativní zkušenost  
a potřebuje pomoc, má dveře klubu otevřené. Do 
budoucna máme přislíbené počítače a plánujeme  

Mladí fotbalisté v Klubu Harfica
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otevření fotokomory na výrobu černobílých fotografií.  V průběhu roku organizujeme různé akce 
(jezdíme do aquaparků, chodíme do kina, navštěvujeme koncerty apod.)  O prázdninách sjíždíme 
na raftech české řeky; s mladšími dětmi jezdíme na tábor. 

 Pro mnoho dětí a mladých lidí je asi důležitou informací, že do klubu je možné  kdykoli přijít 
a také ho kdykoli opustit. Je možné zapojit se do některé z činností, ale také tu můžete jen sedět, 
povídat si, poslouchat hudbu anebo číst časopis. Je pouze nutné dodržovat určitá pravidla, s nimiž 
vás pracovníci při vstupu do klubu  seznámí. 

Další důležitou informací je, že všechny klubové činnosti a akce jsou z velké části hrazeny měst-
skou částí; děti a mladí lidé tedy přispívají pouze symbolickými částkami.

Vysočanská Life Center 
Najdete nás ve vestibulu stanice metra Vysočanská, 

východ směr ulice Sokolovská.

z webových stránek Life Center - nabídka akcí

Kids Club
Angličtina s úsměvem pro předškoláky (3 – 6 let). Máme tři skupiny: každé úterý (od 15.30 a 

od 16.30) a čtvrtek od 16.30. Akční písničky, pohyb a interakce v laskavé atmosféře za přijatelnou 
cenu: 70 Kč/45 min. Registrace nutná předem.

VLC Club
Biblický klub angličtiny pro děti 8 – 15 let 

každé úterý od 16.30. Výuka zábavnou formou 
kvízů, rozhovorů, her a příběhů (nejen) z Bible. 
Cena bloku 10 hodinových lekcí: 800 Kč, cena 
jednotlivé lekce: 100 Kč.

Nový život
Každé úterý od 18.30 – je místem setkávání 

lidí, kteří se potýkají v životě s podobnými pro-
blémy a překážkami. Tím, že se učíme se navzá-
jem povzbuzovat a čerpat sílu u Boha, děláme 
kroky potřebné k tomu, abychom překonali svá 
zranění, komplexy a zlozvyky. Nový život je 
bezpečné prostředí, kde se nemusíte přetvařo-
vat.

Ostatní setkání v Life Centru
Každou neděli v 10.30 setkání církve, jak ji možná neznáte. Církev Nová naděje sbor Nové 

začátky je společenstvím křesťanů z různých koutů světa, s různým společenským i etnickým 
pozadím (www.novezacatky.cz). Současně s anglicko-českým programem pro dospělé máme pro 
děti i živou a zábavnou Církev pro děti (2 – 12 let). 

The Life Center Školička
výuka angličtiny
akční písničky
vyprávění příběhů
loutky
prvky multimediální výuky
kids on the move (cvičení)
výtvarná činnost

Po třech letech úspěšného fungování Kids Clubu nabízíme pro děti ve věku 3 – 6  let intenziv-
nější formu výuky angličtiny. Školička je zatím dvakrát týdně, každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 
12.30 v Life Centru. Lektoři mluví na děti anglicky a česky. Obsahově je založena na křesťan-
ských zásadách s prvky Montessori.

Do letních prázdnin nabízíme zvláštní slevu: za jedno dopoledne zaplatíte 400 Kč, za obě pouze 
700 Kč. Zajišťujeme pitný režim, ale svačinu si dětí nosí z domova.

•
•
•
•
•
•
•

Indiana - jedna z aktivit Vysočanského Life centra
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Registrujte se e-mailem či telefonicky. Přihlášku si vyplníte na místě. Přijďte se podívat a zjis-

tit, co vás zajímá! Zápisné činí 500 Kč a je nevratné. Školné se platí vždy na dva měsíce předem. 
Pokud první měsíc zjistíte, že vám Školička nevyhovuje, vrátíme vám peníze!

English Lab
Pro školní děti ve věku 8 až 13 let nabízíme každé úterý odpoledne šedesátiminutový klub, který 

navazuje na letní tábory v Life Centru. Děti se dozvídají ze zápisků šíleného profesora zajímavé 
věci a přitom se učí anglicky. Registrace e-mailem nebo telefonicky; cena 90 Kč

Od října působí Life Center v nových prostorách v ulici U Svobodárny 1500/5, Praha 9.

Koncerty v Praze 9
Obřadní síň Vysočanské radnice 

28. leden - Pražské barokní harmoniky 
Program: J. S. Bach, J. K. Vaňhal, Leon Boěllmann.  

25. února - Parnas Quartet – smyčcový kvartet
Program: W. A. Mozart, F. X. Richter aj.

25. března - „Světová klavírní tvorba“ v podání pianistky Jitky Čechové
Program: Sonáta a moll - W. A. Mozart, Klavírní sonáta č. 2 d moll - S. Prokofjev, Sny -  
B. Smetana.

31. března v 18 hodin - Jarní koncert mladých talentů
Koncert studentů Pražské konzervatoře a hudebního oddělení Gymnázia Jana Nerudy v Praze, 
účastníků Kociánovy houslové soutěže. Program: H. Wieniawski, J. Kocián, J. Matys, L. van 
Beethoven, B. Martinů.

15. dubna v 19 hodin - Pražské barokní harmoniky – akordeonový kvartet
Program: D. Buxtehude, J. S. Bach, J. K. Vaňhal, L. Boëllmann aj.

11. května v 18.00 - Ruské úterý v Praze 9
Ruské středisko vědy a kultury v Praze ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 vás zve na další 
program z nového cyklu hudebních večerů „Ruské úterý v Praze 9“. Vstup volný Koncert studentů 
a pedagogů hudební školy a pěveckého studia při RSVK v Praze.Obřadní síň vysočanské radnice

13. května v 19.00
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila – lidový soubor
Program: „Jaro v českých lidových písních“

3. června v 19 hod.- Písně pro poslední hosty
Večer starých trampských a filmových evergreenů v podání Jana-Matěje Raka a Františka Vlčka. 
Program:  písně z pera E. S. Nováčka, Jiřího Srnky, Bedřicha Nikodéma, Jendy Kordy, Ríši Jurista, 
Eddyho Fořta, Tonyho Hořínka, Jaroslava Ježka či Jiřího Traxlera.

21. října v 19.00 - Smetanovo trio
Jitka Čechová – klavír, Jana Vonášková – Nováková – housle, Jan Páleniček - violoncello
Program: Ludwig van Beethoven, Iša Krejčí, Johanes Brahms

16. prosince v 19 hodin - „Půlnoční vytrubování“ – MUSICA TILIA 
Poezie adventního období, vánoční zpěvy a zvyky

Park Přátelství na Proseku se stal koncertní síní 	
pod širým nebem

 Po revitalizaci, která byla financována z rozpočtu Městské části Praha 9 a fondů Evropské unie 
v roce 2008, se o někdejším veřejném parku ze sedmdesátých a osmdesátých let znovu hovoří jako 
o zelené perle Proseka. Park se stal nejen příjemnou pěší spojnicí a zelenou oázou uprostřed síd-
liště vhodnou pro relaxaci, ale i významným kulturním a společenským místem. Oblíbenými jsou 
například koncerty pod širým nebem při Proseckém jaru či Proseckém podzimu. JA
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(Nejen) koncerty pod širým nebem
„Základy nové tradice koncertů v proseckém Parku Přátelství jsme položili hned při slavnost-

ním otevření parku 21. září 2008,“ pokračuje Tomáš Portlík. „Tehdy zde poprvé pod širým nebem 
zaznělo v rámci Proseckého podzimu klavírní křídlo. Orchestr Quattro s klavíristou Martinem 
Kasíkem zahráli skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha a F. Chopina.“ 

Tato tradice pak pokračovala Proseckým jarem 2009, na němž 7. června vystoupil Metropolit-
ní symfonický orchestr Praha. Ten zahrál i na loňském Proseckém podzimu, který se uskutečnil 
téměř přesně po roce od otevření Parku přátelství, a to 20. září. Největším lákadlem byl úžasný 
Rachmaninovův 3. klavírní koncert, který je nazývaný „biblí pianistů“. Koncert, z něhož mrazilo 
v zádech. 

Ovšem vysokou uměleckou úroveň si udrželo i letošní Prosecké jaro (23. května) se špičkovým 
orchestrem Berg. Posluchače zaujal skladbou Čtyři roční doby v Buenos Aires Astora Piazzolla v 
nádherné verzi pro orchestr a sólové housle i nesmrtelným hudebním příběhem Péťa a vlk Sergeje 
Prokofjeva. 

Není to však jen jeden koncert pod širým nebem, který dělá Prosecké jaro nebo Prosecký pod-
zim. Milovníci klasické hudby si nenechávají ujít cykly komorních koncertů v Parku Přátelství 
nebo Festival orchestrální a komorní tvorby Devětkrát s devítkou. 

Prosecké jaro - 23. května 2010
Program:
15.00  - Divadelní společnost J. Jurištové, 

výpravná muzikálová pohádka “Obušku z pytle 
ven”

 Pavel Kožíšek Divadlo kouzel - velká kouzel-
nická show nejen pro děti.

Po celé odpoledne se dětem o zábavu 
postaral Dům dětí a mládeže Měšická spolu  
s občanským sdružením SAM a spol., které při-
chystalo spoustu soutěží a her.

18.00  - ženský pěvecký sbor CANTORIA 
Praha pod vedením sbormistryně Mgr. Jarosla-
vy Halamové - lidové písně, balady, spirituály

19.30 - Orchestr Berg. Program: Astora Piaz-
zolla - Čtyři roční doby v Buenos Aires, Sergej 
Prokofjev - Péťa a vlk

Prosecký podzim - 19. září 2010
Letošní Prosecký podzim v Parku Přátelství 

se konal v neděli 19. září od 15 do 21 hodin pod 
záštitou starosty Městské části Praha 9 ing. Jana 
Jarolíma. 

 Program:
15.00 - Docela velké divadlo - pohádka  

„O chytrém Honzovi a princezně Rozárce“
16.30 - Michal Nesvadba
17.30 - Taneční studio Andrea, mistři světa ve 

stepu
19.00 - Na úvod večera zazněla Petite Sym-

pohonie Charlerse Gounoda v podání Pražského 
dechového kvinteta.

Carl Orff: Carmina Burana - kantáta na slova 
středověké světské poezie. Zpívají: Ivan Kus-
njer, Vladimír Doležal, Lucie Silkenová a Küh-
nův smíšený sbor (řídí Marek Vorlíček). Hraje 
Metropolitní symfonický orchestr Praha (řídí 
Vlasimil Mareš).

20.30 - slavnostní ohňostroj

Vystoupení tanečního souboru DDM Měšická

Starosta MČ Praha 9 ing. Jan Jarolím hovoří při slavnostním 
zahájení. Za ním odleva:doc. MUDr. B. Svoboda a Mgr. T. Portlík 
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Prosecká zastaveníčka
Od května do poloviny října každé úterý od 18 hodin zněla v Parku Přátelství na Proseku klasic-

ká hudba v cyklu Prosecká zastaveníčka.

18.5.   Ventova dechová harmonie: B. Smetana, J. N. Vent, J. Rejcha
25.5.   Pražské hornové kvarteto: Lovecká hudba XVIII. století
1. 6.   Trio Kalich: J. Strauss, J. Fučík, F. Lehár
8. 6.  Pražské dechové kvinteto: L. Sluka, L. van Beethoven, G. Bizet
15.6.  Gran Duetto Concertante: A. Vivaldi, G. Locatelli, A. Geli
22.6.   Trio Iuventa: W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Martinů
29.6.  Ventova dechová harmonie: J. Haydn, J. Družecký, J. Vent
6. 7.   Žesťové kvinteto Pražského hradu: J. I. Linek, J. Soussa, F. Kmoch
13.7.  Wichterle quintet: V. Trojan, W. A. Mozart, J. Haydn
20.7.  Uni kvartet: J. Haydn, L. van Beethoven, D. Milhaud
27.7.  Šimíček-Dixieland: G. Gershwin, G. Müller
3. 8.  Trio Kalich: J. Strauss, J. Fučík, F. Lehár
10.8.  Kvarteto Národního divadla: G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert
17.8.   Musica per tre: E. Schulůhof, D. Milhaud, F. X. Dušek
24.8.  Prager Brass quintet: J. I. Linek, G. Bizet, G. Gershwin
31.8.  Pražské hornové kvarteto: A. Rejcha, B. D. Weber, L. Měchura
7. 9.  Trio Iuventa: W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Martinů
14.9.  Pražské hornové kvarteto: A. Rejcha, J. V. Stich, G. Rossini
21.9.  Wichterle quintet: V. Trojan, W. A. Mozart, J. Haydn
28.9.  Šimíček-Dixieland: G. Gershwin, G. Müller
5.10.  Žesťové kvinteto Pražského hradu: J. I. Linek, J. Soussa, F. Kmoch
12.10  Ventova dechová harmonie: B. Smetana, J. N. Vent, J. Rejcha

Festival Devětkrát s devítkou
Již po desáté se na „devítce“ koná Festival orchestrální a komorní tvorby Devětkrát s devítkou.  

Záštitu nad ním opět převzal starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím. 

6. června - Hudba hradní stráže
Program: J Soussa, G. P. Telemann, K. Kmoch - Park Přátelství. Prosek

9. června - Kaprovo kvarteto
Program: A. Dvořák, A Rösler-Roseti, W. A. Mozart - Svatyně Krista Krále, Vysočany

14. června - Varhanní koncert P. Kšica
Program: J. S. Bach - koncert k 260 letému výročí úmrtí - Kostel Sv. Václava, Prosek

16. června - Ventova dechová harmonie, sbor sv Cecílie a Cantores Pragenses
Program: J. N. Vent, J. Lokaj, K. B. Kopčiva - Park Přátelství, Prosek

6. září - Brass kvintet
Program: J. I. Linek, G. Bizet, G. Gershwin - Park Podviní, Podvinný mlýn, Libeň

8. září - UNI kvartet a M, Wichterle j.h. 
Program: Koncert k 460. výročí vzniku fagotu, A. Rejcha, A. Dvořák - Kostel Sv. Václava

13. září - Klavírní recitál L. Klánský, M. Wichterle j. h. fagot, I. Mátlová j. h. soprán.
Program: K. Kovařovic, W. A. Mozart, B. Marcello - Obřadní síň Vysočanské radnice

15. září - Antonín Rejcha kvintet
Program: A. Rejcha, W. A. Mozart, G. P. Teleman - Svatyně Krista Krále, Vysočany

19. září - Pražské dechové kvinteto 
Program: Ch. Gounod

Metropolitní symfonický orchestr Praha, 
Program: Carmina Burana pro tenor, baryton, soprán, smíšený sbor a orchestr - závěrečný kon-

cert 9x9 - Park Přátelství, Prosek JA
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Kalendář kulturních akcí pořádaných 	
nebo spolupořádaných MČ Praha 9

AntiFETfest 2010 - aneb Jde to i jinak!
Soutěž AntiFETfest 2010 - festival amatérských filmů pro školy a organizace, které pracují  

s dětmi a mládeží, vyhlašují Hlavní město Praha a městské části Praha 1 až 22. Soutěž probíhala 
od ledna do června 2010.

23. března - Pražské poetické setkání
Obvodní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání 2010 se uskutečnilo 23. března  

v reprezentačních prostorech historické budovy radnice Městské části Praha 9. Ze školních kol 
sem postoupilo celkem 78 recitátorů.

9. – 11. dubna - 4. ročník PRAGUE PATCHWORK MEETING 
Mezinárodní výstava patchworku a textilních technik, se pod záštitou starosty MČ Praha 9 Jana 

Jarolíma konala 9. až 11. dubna ve Wellness Hotel Step, Malletova 1141, Praha 9.
Textilní práce dekorativního a uměleckého charakteru (deky, tapiserie, obrazy) zpracované pro-

šíváním (quiltováním) do výsledných quiltů byly vystaveny pro veřejnost na největší přehlídce 
moderní české a evropské textilní tvorby ve střední a východní Evropě. Otevřeno je 9. 4. od 14 do 
18 hod., 10. a 11. 4. od 10 do 18 hod. Vstupné:150 Kč na osobu a den, děti do 15 let mají vstup 
zdarma.

Výstava představila více než 400 quiltů z celé Evropy a USA. Uspořádány byly rovněž worksho-
py a kurzy pro zájemce o tuto techniku s předními evropskými lektory. Prodejní prostor nabídl vše 
potřebné pro zpracování textilu, včetně mimořádné nabídky látek, knih a časopisů. Nechyběly ani 
přednášky, prezentace a promítání filmů.

27. dubna - Vítání jara – májka Prahy 9
Po dlouhé zimě, kterou jsme si letos užívali, přišel čas na oslavy jarních měsíců. Jaro jsme při-

vítali 27. dubna od 15 hodin u májky Prahy 9 – za radnicí u metra B Vysočanská.
V malaém kulturním programu účinkovaly děti ze škol Prahy 9. 
Program: Cimbálová muzika Alexandra Vrábela, Lidová muzika Džbánek ze ZUŠ Prosek, stu-

denti Anglického gymnázia, pěvecký sbor Křídla ze ZŠ Litvínovská 500 a děti z Mateřské školy U 
Vysočanského pivovaru a KMC Knoflík. Moderuje Lada Jelínková.

28. května – 30. května - Tři dny plné dětských oslav
Už tradičně připravuje Městská část Praha 9 Den dětí. Letos se uskutečnil 28. května - a jako  

v minulých letech - v Parku Podviní ve Vysočanech. A aby si kluci a holčičky svůj svátek opravdu 
užili, ve spolupráci s Galerií Fénix a agenturou Part, a. s., se slavilo ještě celý víkend.

Pátek 28. května: Den dětí a Den zdraví,  Park Podviní
Dopolední program:
Zahájení provozu nafukovacích atrakcí, dětských soutěží a činnosti na dopravním hřišti. Celým 

dnem provází moderátor Martin Hrdinka.
9.00  Martin Hrdinka přivítá malé návštěvníky a seznámí je s programem
9.01  Stavíme s Bořkem Stavitelem
9.25  Český animační tým 
9.50  Jaroslav Uhlíř 
10.50  Stavíme s Bořkem Stavitelem
11.10  příjezd autíčka Family Frost
11.15  předpokládaný konec

Odpolední program:
Na své si přišli i dospělí. Pro ně byly připraveny provizorní lékařské ambulance, kde si budou 

moci nechat například změřit krevní tlak nebo požádat o odborné rady z oblasti zdravého životního 
stylu, prevence očních chorob…

13.00  Martin Hrdinka uvede odpolední program, zahájení činnost lékařských stanů
13.01  Stavíme s Bořkem Stavitelem JA
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13.30  muzikálové vystoupení Pomáda 
13.50  soutěže pro děti – Life centrum Vysočanská
14.15  vystoupení Viki Matušovové
14.30  Český animační tým
15.00  vystoupení Yvetty Blanarovičové
15.25  soutěže pro děti – Life centrum Vysočanská
15.40  muzikálové vystoupení Pomáda 
16.00  vystoupení Yvetty Blanarovičové
16.25 Český animační tým
16.45  vystoupení Viki Matušovové
17.00  vystoupení skupiny Tres Udos (mexican rock‘n’roll)
18.00  ukončení provozu provizorních lékařských ambulancí

Sobota 29. května:
Dětský den ve Fénixu a MISS Teen’s Prahy 9
Galerie Fénix

Na páteční program v Parku Podviní navázaly dětské soutěže v Galerii Fénix v sobotu, které 
byly spolu s dílničkami zahájeny ve 13 hodin. Celým dnem provázel Roman Vojtek, populární 
zpěvák, herec a vítěz soutěže České televize Stardance. 

13.00 Roman Vojtek přivítal zákazníky Galerie Fénix, seznámil je s programem a na podium 
pozval porotu

13.05 pěvecké vystoupení Romana Vojtka
13.15 semifinálové kolo Miss Teen’s 
14.00 vystoupení popleteného klauna Grina
14.30 semifinálové kolo Miss Teen’s 
15.15 vystoupení popleteného klauna Grina
15.35 vyhlášení výsledků soutěže MISS Teen’s a focení semifinalistek
15.40 pěvecké vystoupení Romana Vojtka 
15.50 autogramiáda Romana Vojtka
16.00 předpokládaný konec programu

Neděle 30. května: 
Den dětí 
Galerie Fénix
Dopoledním programem provázel moderátor Václav Upír Krejčí, komik, herec, zpěvák, spí-

kr, spisovatel, scénárista, textař, dramaturg. Vystudoval Ježkovu konzervatoř – obor pantomima, 
výrazové divadlo. Jeho vystoupení s názvem „Upír má děti rád“ se skládá spíše s estrádnějších 
etud. Možná lepší přirovnání je, že jsou to kontaktní etudy. To znamená, že děti se aktivně zapojují 
do hry, jsou doslova vtažené, aby reagovali. 

10.00 Václav Upír Krejčí přivítal zákazníky Galerie Fénix a seznáml je s programem
10.03  vystoupení Václav Upír Krejčí
10.30  vystoupení Pirátské show
11.00  vystoupení Václav Upír Krejčí
11.25  vystoupení Pirátské show
11.50 autogramiáda Václava Upíra Krejčího
A co byla Pirátská show? Děti provázela dvojice pirátů, která se později zěměnily na námořníky. 

Součástí programu byla i soutěž s obručemi, různé hry a samozřejmě také tancování, žonglování 
a balónkovou show. 

23. května
Prosecké jaro
Říkáte, že jaro je všude stejné, zelené a plné květů? Omyl. Prosecké jaro na háv matky Přírody 

připíná ještě umělecké šperky. Díky Městské části Praha 9 se i letos v Parku Přátelství na Proseku 
jste se mohli 23. května bavit při pohádce, kouzelnické show a písních, ale určitě byste si neměli 
nechat ujít vystoupení orchestru Berg. JA
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24. května
Prosecké máje 2010
Kdy? V pondělí 24. května od 

16.30 hodin. Kde? V zahradě Pavana, 
ul. U Prosecké školy, Starý Prosek. 
Kdo? VLASTA TŘEŠŇÁK a BAND, 
podzemní orchestr BBP, NEDĚLNÍ 
LIDÉ, PŮVODNÍ BUREŠ, CAIN 
DA BRETH.

Šestnáctý ročník festivalu alterna-
tivní a nezávislé scény, nejstaršího 
hudebního festivalu Městské čás-
ti Praha 9 a nakladatelství RAT, se 
uskutečnilo tradičně v příjemném 
prostředí zahrady Pavana na Starém 
Proseku.

3. a 4. května 
„Předškoláček“ 
Vystoupení dětí z mateřských škol z celé Prahy 9 mohli v divadle Gong ve dnech zhlédnout 

rodiče, příbuzní a další zájemci o předškolní vzdělávání.
Nesoutěžní přehlídku mateřských škol pořádala Městská část Praha 9, odbor školství a evrop-

ských fondů, ve spolupráci s MČ Újezd nad Lesy, MČ Horní Počernice, MČ Vinoř a MČ Čakovi-
ce. Letos se uskutečnil již čtrnáctý ročník, kterého se zúčastnilo celkem 211 dětí ze 14 školek.

19. června 
Všehodění v Podviní
Ve vysočanském parku Podviní se v sobotu uskutečnil multižánrový festival přátel neziskových 

organizací dětem a mládeži VŠEHODĚNÍ.
 Na návštěvníky tu čekal pestrý program. Na dvou scénách vystoupil s hip-hopem, reggae nebo 

worldmusic řada DJs, k vidění bylo i několik divadelních představení a speciálních performancí.

10. června
Folkové Podviní 2010  
Open air festival 10. června 

od 16.30 v kamenném hradišti 
přírodního parku vysočanské-
ho Podviní. Vstup volný.

Říká se, že sedmička je 
šťastným číslem. Začínám 
tomu pomalu věřit, neboť pro-
gram letošního sedmého roč-
níku tomu nasvědčuje. A věřte, 
že jen málokterá část Prahy se 
může pochlubit tak krásným 
místem, ideálním pro konání 
kulturních akcí, jako je právě 
přírodní park vysočanského 
Podviní Prahy 9.

Účinkovali:

Martina Trchová a kapela
Nová sekce - bluegras
Vladimír Merta
Pětník vokální soubor

Vystoupení orchestru CAI DA BRETH

Folkové Podviní 2010 - Vladimír Merta
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Michal Paleček a Michael Janík
Spirituál Kvintet

V červnu, v srpnu a na začátku září
Pohádkový DVOREČEK  - Jandova 4, Praha-Vysočany
Malá letní scéna ve Vysočanech. Odpolední loutkové a maňáskové pohádky pro nejmenší.

ćerven a září
Devětkrát s devítkou
Již po desáté se na „devítce“ koná Festival orchestrální a komorní tvorby Devětkrát s devítkou 

– Prosecké jaro. Záštitu nad ním opět převzal starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím.

5. června
Divadelní třesk 2010                                   
Divadelní třesk je netradiční open air divadelní festival, který již třetím rokem pořádá Městská 

část Praha 9. Letos se uskutečnil v sobotu 5. června v parku Podviní v Praze 9 ve Vysočanech.
Diváci se mohli těšit na mix známých i méně známých pražských divadelních souborů a před-

stavení různých žánrů. Na své si přišly všechny věkové kategorie, takže jste mohli shlédnout napří-
klad pohádková představení „Piky, piky na hlavu“ divadla AHA a „Beruščinu detektivní kancelář“ 
Malého vinohradského divadla, pro větší návštěvníky jsou určena představení skupiny Stage Code 
„Tramtárie“ nebo „Malá smrt“ režisérské dvojice SKUTR. 

Mohli jste vidět i dirigentskou klauniádu Martina Zbrožka a orchestru BERG „Pssst, Maestro 
přichází!“, nebo jedinečnou pantomimickou show Števa Capka „Cihlorevue“. 

Kromě představení byl připraven rovněž doprovodný program pro vaše ratolesti a také občerst-
vení v příjemném prostředí krásného vysočanského parku.

Program:
10.30  „Piky,piky na hlavu“  - Divadlo AHA
13.00  „Beruščina detektivní kancelář“ – Malé vinohradské divadlo
14.00  „Tramtárie“ – STAGE CODE
16.00  „PSSST, Maestro přichází!“  – Martin Zbrožek + komorní orchestr BERG
17.30  „Cihlorevue“ – BRICK CIRK 
19.30  „Malá smrt“ – SKUTR

červen
KINOBUS
Pojízdné kino se pod záštitou Dopravního podniku hl. m. Prahy již po třetí vydalo na různá mís-

ta v metropoli, aby fanouškům kinematografie od poloviny června do konce srpna nabídlo devět 
českých filmových titulů během 75 představení.

V červnu přijel kinobus také do parku Přátelství na Proseku a následně do vysočanského parku 
Podviní. Mimochodem, vznikl z klasického linkového autobusu, předělaného na plnohodnotné 
kino. Vejde se do něj vše potřebné, od promítaček až po lavičky pro diváky. Nafukovací projekční 
plocha o rozměru 8 x 4 metry byla vyrobena na zakázku v Anglii. Vstup na filmové hity je zdar-
ma

Park Přátelství Prosek od 21.30 hod. - Program:
20. 6. – Protektor
21. 6. - 3 sezóny v pekle
22. 6. - Bobule 2
23. 6. – Líbáš jako Bůh
Vstup zdarma!
Park Podviní Vysočany od 21.30 hod.- Program:24. 6. – Muži v říji
25. 6.  - Kawasakiho růže
26. 6. - Jak vytrhnout velrybě stoličku
27. 6. - Jak dostat tatínka do polepšovny
Vstup zdarma! JA
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červenec
Živý Park Přátelství na Proseku
Pod názvem „Živý Park přátelství“ se každý čtvrtek o prázdninách konají nejrůznější akce, kte-

ré jsou určené pro maminky s dětmi a mládež. Těšit se můžete na aerobik, kreslení, irské tance, 
workshopy, tanečky a cvičení pro děti… Začíná se v 15 hodin, akce trvají do 19 hodin.

Co vás čeká v červenci?
1.7.  Cvičení - 15.00 body forming, 16.30 P-class, 18.00 Pilates (pro maminky)
   Kurzy malování (pro děti)  
8. 7.   Irské tance - od 15.00 maminky s dětmi do 12 let, od 17.00 teenageři
15. 7.  Cvičení - 15.00 body forming, 16.30 P-class, 18.00 Pilates (pro maminky)
   Workshop (pro děti)    
22. 7.  Tancování a cvičení (pro děti), street dance (pro mládež)
   Kurzy malování (dospělí a mládež)  
29. 7.  Pohádka a škola šašků (pro děti) 

3. - 5. září
Vysočanská pouť
Nejen atrakce v zábavném lunaparku Helferových, ale také ohňostroj vás čeká na Vysočanské 

pouti, která se koná od 3. do 5. září v Podviní. Městská část Praha 9 obnovuje její tradici po mnoha 
desítkách let.

 Autodrom, velký a malý řetízkový kolotoč, lochneska, přehupovací lavice, vláček Lucky train, 
bobová dráha, opravdoví koně a mnoho dalších pouťových atrakcí si můžete užít na znovuvzkří-
šené Vysočanské pouti.

28. srpna
Etnofest - Barevná devítka
Téměř celý svět se sešel ve Vysočanech 28. srpna, kdy se v parku Podviní konal pod záštitou 

starosty Městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma šestý ročník Etnofestu. Tentokrát s podtitulem 
Barevná devítka.

9. září 
Podviní 2010: Rockový hodokvas pod nebem vysočanským 
Už jedenáctý ročník rockového festivalu alternativní a nezávislé scény PODVINÍ 2010 se usku-

tečnil ve čtvrtek 9. září ve vysočanském přírodním parku. Přestože se slunce schovávalo za mraky, 
plnil se park hudbymilovným lidem už od samého začátku.

14. září - 7. října 
Kapitoly ze života T. G. Masaryka - Galerie 9
Výstava připravená pracovníky Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta repub-

liky pod vedením PhDr. Libuše Benešové byla v Galerii 9 otevřena od 14. září do 7. října. Dozvě-
děli jsme se tu nejen o všem, co bylo spojeno s prezidentskou funkcí TGM, ale i o jeho vztahu  
k Praze 9 nebo rodině.

19. září
Carmina Burana – nezapomenutelný zážitek na Proseku
Prosecký podzim, akce vyhledávaná zájemci ze širokého okolí, se za rekordní návštěvnické 

účasti konal v neděli 19. září opět v Parku Přátelství na Proseku pod záštitou starosty MČ Praha 9 
Ing. Jana Jarolíma.

od 24. do 26. září 
Vysočanské vinobraní na Máchalce
Přijďte ochutnat vína od sv. Václava a pobavit se při jedenáctém Vysočanském vinobraní na 

vinici Máchalka v Prosecké ulici, které se koná od 24. do 26. září. Připravuje ho Vinařské družstvo 
sv. Václav (www.machalka.cz).

Vinařské družstvo sv. Václav bylo založeno v roce 1996 s cílem obnovit historické vinohrady JA
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v Praze a okolí a také výrobu kvalitního vína. 
Sdružuje pěstitele a vinaře, kteří se převážně 
ve svém volném čase starají o vinici Máchalka 
ve Vysočanech ve viniční trati Pod Prosekem. 
Členové družstva ji vybudovali vlastními sila-
mi za podpory Městské části Praha 9, pražské-
ho magistrátu a Ministerstva zemědělství ČR. 
Na 1,9 hektaru pěstují odrůdy Rulandské bílé a 
modré, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Muš-
kát moravský, Modrý Portugal, Svatovavřinec-
ké a Chardonnay. Přispívají tak nejen k pro-
dukci vynikajícího vína - například v červnu 
letošního roku vinice Máchalka obdržela cenu 
za nejlepší kolekci vín ročníku 2009 na výstavě  
v Mělníku, ale také ke zlepšení životního prostře-
dí a společenského života „devítky“. Nemluvě  
o tom, že v tomto koutu Prahy vytvořili neopa-
kovatelný prvek.  

25. a 26. září
Vydařená XX. Svatováclavská pouť
Svatováclavská pouť na Proseku, pořádaná MČ Praha 9, byla zahájena u jednoho z nejstarších 

kostelů zasvěcených patronu českého národa sv. Václavu v sobotu 25. září. To sem na hlavní scénu 
dorazil také průvod z vinice Máchalka s ochut-
návkou vína a hroznů z letošní úrody. 

Na Proseku po oba dny – sobotu a neděli - 
samozřejmě nechyběli trhovci a řemeslníci, 
pouťové atrakce a občerstvení ani celodenní 
soutěže pro děti. Historická scéna za kostelem 
sv. Václava mj. patřila žonglérům, kejklířům, 
šermířům i rytířským soubojům, ale rovněž 
divadélku pro děti, gotickým písním či hudbě  
z knížecího dvora a dobové soutěži. U fary 
kostela byly také připraveny tvořivé dílny pod 
širým nebem pro všechny, kteří rádi vytvářejí  
z ničeho něco.

Na hlavní scéně na náměstí Na Proseku 
vystoupil např. Karel Bláha s muzikálovými 
melodiemi, Ivan Mládek s Banjo bandem nebo 
Jožka Černý a cimbálová muzika Gracia, Pat-
rola Šlapeto se svou revue staropražských písniček, zpěvačka Petra Janů, kterou na pódiu poté 
vystřídal legendární Olympic.

9. listopadu
Brána do historie posedmé otevřená
Sedmý ročník stejnojmenné historické soutěže se uskutečnil 9. listopadu v Divadle Gong za 

přítomnosti vzácného hosta, zástupce kastelána hradu Karlštejn Lukáše Kunsta.
V letošním ročníku se otevřela brána do historie hradu Karlštejn. Soutěže se zúčastnilo pět 

osmičlenných týmů složených ze žáků pěti základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část  
Praha 9. Díky finanční podpoře MČ Praha 9 se letos soutěžní týmy, kromě tradiční přípravy, zúčast-
nily výpravy přímo na Karlštejn.

25. listopadu
Symfonetický orchestr Šarbilach                                  
Koncert unikátního amatérského symfonetického orchestru Šarbilach, který vychází z tradic 

židovské hudby, se koná 25. listopadu od 19 hodin v Obřadní síni vysočanské radnice, Praha 9.

Vinice Máchalka - slavnost zavírání hory 2010

Dětské návštěvníky pouti neodradil ani vytrvalý déšť.
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Koncert provázela zasvěceným výkladem o 

židovských tradicích harfistka profesorka Pavla 
Jahodová – Vondráčková.

Základ symfonetického orchestru Šarbilach 
tvoří více než 30 amatérských hudebníků, pře-
devším studentů základních uměleckých škol a 
konzervatoří. Podle potřeb je orchestr doplňován 
muzikanty z řad profesionálů.

Repertoár Šarbilachu tvoří převážně autorská 
hudba Jaromíra Vogela, uměleckého vedoucího 
orchestru, komponovaná pod zřetelným vlivem 
východoevropské židovské tradice. 

12., 14. a 15. prosince 
V kostele sv. Václava zazněla Bachova hudba
V polovině prosince zazněla v kostele sv. Václava Toccata a fuga d moll pro varhany Johanna 

Sebastiana Bacha třikrát jinak. Poděkování za nevšední zážitek patří MČ Praha 9, Pražské teplá-
renské a Římskokatolické farnosti sv. Václava.

Koncerty se uskutečnily 12., 14. a 15. prosince, vždy od 19 hodin. Na varhany hrál Josef Kšica 
(12. 12.), Josef Popelka (14. 12.) a Martin Moudrý (15. 12.). Spoluúčinkuje Ventova dechová har-
monie, Cantores Pragenses. Dirigent – Tomáš Čechal. 

Program:
Jakub Lokaj: Missa in Dis pro sóla, sbor a dechovou harmonii 
Jan Nepomuk Škroup: Ave Maria pro sbor a dechovou harmonii 
Jakub Lokaj: Pange lingua pro sbor, dechovou harmonii a varhany
Varhanní finále: Sólová skladba pro varhany dle vlastního výběru interpreta
Vstupné dobrovolné.

20. prosince 
Česká mše vánoční ve Svatyni Krista Krále
Jaké by to byly Vánoce bez České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Letos zazní ve Vysočanech 

ve Svatyni Krista Krále. 
Tento římskokatolický kostel najdete v Kolbenově ulici v Praze 9 a určitě sem přijďte 20. pro-

since v 19 hodin. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby zazní v podání Komorního orchestru Aka-
demie Praha. Diriguje Pavel Hryzák, spoluúčinkují spojené pražské sbory Mikrochor, Chrámový 
sbor Sv. Ducha, Smíšený pěvecký sbor J. Vycpálka.

Umělecké galerie

Galerie 9
výstavní síň Vysočanské radnice

Do 18. 2. -  Martin FRIND – obrazy a kresby

23. 2. - 18. 3. -  „SYMBIÓZA“ - Iris Kolářová - netkané tapiserie, Miloslav Kolář – grafika

23. 30 - 1. 4.  - Gong dětem 
Výtvarné práce dětí ze soutěže inspirované divadlem pro děti. Ve spolupráci s Divadlem Gong.

23. 3. až 15. 4. - Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme
Pohled do světa lidí s hluchoslepotou. Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole

19. 4. – 21. 4. - Jarní prodejní výstava květin a vazeb – pokojové květiny, balkónové rostliny.
Prezentace výpěstků studentů Střední odborné školy zahradnické z Prahy 9 - Hrdlořez. JA
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26. 4. - 30. 4. - Ruské úterý v Praze 9 - A. S. Puškin - život a dílo
Ruské středisko vědy a kultury v Praze představuje literárně-uměleckou výstavu A. S. Puškin  

a evropská kultura. Je všeobecně známo, že velký ruský básník a spisovatel A. S. Puškin nikdy nebyl 
v zahraničí. Výjezd mu zakázala carská vláda. Díky unikátní erudici však Puškin ve svých dílech 
cestoval po celém světě, podrobně popisoval místa, kde nikdy nebyl. V unikátní expozici budou 
představeny portréty, rytiny, ilustrace k dílům Puškina, propojené tématem dědictví evropské kultury  
v jeho tvorbě. Výstava je připravena moskevským Stát-
ním muzeem A.S. Puškina.

4. 5. - 27. 5. 
Malování na plátně a na dřevě - Marie Luisa Hlobilová 

– obrazy, Jaroslava Šetelíková - sochy

5. 8, – 2. 9.
„Dotknout se naděje“
Pavla Vaňková (obrazy) a Jiří Vaněk (sochy), haptická 

výstava

8. 9 - 7. 10,
Kapitoly ze života T. G. Masaryka
Výstava připravená pracovníky Archivu Pražského 

hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky pod 
vedením PhDr. Libuše Benešové.

12. 10. až 4. 11.
Eva Synková – obrazy

10. 11. – 4.12. - SALON PRAHY 9 
Salon Prahy 9 - přehlídka prací výtvarných umělců „velké“ Prahy se koná od 9. listopadu  

do 2. prosince v Galerii 9. 
Vyhlášení prvního ročníku Salonu výtvarných umělců „velké“ Prahy 9 letos na jaře, bylo moti-

vované snahou představit široké veřejnosti a zároveň samotným autorům ucelený a aktuální pře-
hled výtvarného dění v regionu. Salon 2010 obeslalo celkem 34 autorů, jejichž tvorba zaručuje 
pozoruhodnou, rozmanitou a zajímavou výstavu, která jim samotným přinese možnost zázemí  
i konfrontace. 

 
7. 12. 2010 – 7. 1. 2011
„Pour Felicitér“ - René Řebec a Ája Charamzová, grafiky a plastiky

Galerie Dion
Na Pokraji 540/2, Praha 9 - Prosek

Výstavy:

18.1. – 26.2. 2010 – Pohledy z okna, Obrazy Marie Blabo-
lilové

8.3. – 23. 4. 2010 - Jiří Kubový - Krajiny duše 

3. 5. – 18. 6. 2010 – Petr Vlček – Některé práce 1988 – 
2008,umělecké sklo

7. 9. – 22. 10. 2010 – Ria a Mirek Průšovi – Iluze v bar-
vách

1. 11. – 17. 12. 2010 – Alva Hajn – Svět Alvy Hajna, 
vybraná díla ze 70. a 80. let.

Fotografie z výstavy Kapitoly ze života T. G. M.
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Pražské letecké slavnosti na Proseku
Před 100 lety vzlétl první český letec ing. Jan Kašpar. Byl to čin na tehdejší dobu mimořádně 

výjimečný. Na jeho následných produkcích jej vítaly statisíce lidí, kteří tak měli možnost poprvé 
ve svém životě vidět skutečné letadlo ve vzduchu.

Ke 100. výročí vzletu prvního českého letce ing. Jana Kašpara na proseckých pláních organizuje 
Svaz letců ČR - 7. odb. a Letňansko-Kbelský letecký region o. s. ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 9 Pražské letecké slavnosti na Proseku. 

Hlavní program se bude konat u rybníčku v parku Přátelství na Proseku, stanice metra Prosek, 
15. května. Ti, kteří na slavnosti přiletí, budou mít zázemí v hangárech Staré Aerovky na letňan-
ském letišti.

Program:
Park přátelství u rybníčku na Vysočanské ulici (stanice metra Prosek)
13.30 - zahájení akce, přivítání účastníků, vzpomínka na Jana Kašpara 
Otevření výstavních expozic:
Ing. Jan Kašpar první český letec 
100 let letňansko-kbelského leteckého regionu 
10 let Leteckého informačního vzdělávacího a společenského centra Stará Aerovka
Exponáty:
Replika letounu Bleriot ing. Jana Kašpara 
Kráva, díky které se Jan Kašpar naučil létat a vznesl se do vzduchu
Replika stíhacího letounu Camel z první světové války
Větroň, Rogalovo křídlo, padáky a paraglidy
14.00 - letecké odpoledne pro širokou veřejnost, zejména děti: 
Běh s padákem na 50 metrů
Jízda zručnosti s tříkolkou motorového rogala
Soutěž házedel o nejdelší let vzduchem
Ukázky akrobacie rádiem řízených modelů
15.00 - přelet letounů nad Vysočanskou ulicí s komentářem
16.00 - vyhlášení vítězů leteckých soutěží
18.00 - zakončení akce
Hangáry Stará Aerovka, Hůlkova ulice Praha 9 Kbely, Letiště Letňany (stanice metra Letňany)
od 10.00 - slet letadel, přehlídka letadel, vyhlídkové lety, prohlídka letadel 
od 18.00 - Aeroparty

První veřejné letecké vystoupení ing. Jana Kašpara v Praze  
se uskutečnilo na proseckých pláních v roce 1910 JA
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Nádraží Praha – Prosek
Jestli něco milují malí i velcí a jestli se na něco 

se zájmem podívají kluci i holky, jsou to mašin-
ky. Zkrátka pro všechny máme skvělé pozvání: 
Přijďte na nádraží Praha – Prosek!

A pokud teď přemýšlíte, kde se prosecké 
železniční nádraží nachází, vězte, že v bývalém 
Klubu Prosek – Jablonecká 322 (1. patro).

6. prosince tu zahajuje činnost klub mode-
lářů železnice modelů velikosti 0 a vy mezi 
16.00 – 19.00  můžete být u toho. Zprovozněno 
bude stálé modelové kolejiště v přízemí budovy  
o velikosti  20 x 4 metry. Těšit se můžete také na 
výstavu obrazů s tématikou železnice, vystavuje 
český grafik Jiří Bouda. Pořádá Pragoclub o. s. 
ve spolupráci s MČ Praha 9

 Mezinárodní výstava koček
CLARION CONGRESS HOTEL – kongresový sál
Freyova 33, Praha 9 - stanice metra Vysočany
13.-14.2.2010
srdečně zve: ZO ČSCH Praha 8/9 a hlavní sponzor výstavy krmiva ROYAL CANIN

Po oba dny můžete vidět kočky všech čtyř posuzovacích skupin :
I   – perské a exotické
II  – polodlouhosrsté
III – krátkosrsté
IV – orientální a siamské

Infinit - vodní svět ve Vysočanech
Hledáte na Praze 9 místo, kde byste si zaplavali, užili sluníčka a zároveň by se vaše ratolesti 

vyřádily ve vodě? Vyzkoušejte vodní svět Infinit ve Vysočanech s letní slunnou terasou a venkov-
ním brouzdalištěm pro děti.

Ve Vodním světě najdete krytý plavecký bazén, který je 25 metrů dlouhý a deset metrů široký. 
Využít můžete nejen tři plavecké dráhy o hloubce 1,2 až 1,6 metru, ale i relaxační část bazénu  
s masážními tryskami, sedátky a chrliči. Pro uvolnění je připraven vířivý whirlpool a aromatická 
parní lázeň s bylinnou a solnou esencí. K ochlazení slouží speciální sprchy, tzv. tropický déšť. 

Od června je také nově otevřena velká slunná terasa pro 50 lidí s pohodlnými lehátky, ochla-
zujícími sprchami, dětským zážitkovým brouzdalištěm a letním barem na terase, kde se můžete 
osvěžit nealkoholickými a alkoholickými koktejly či zmrzlinou.

Za vodními hrátkami se vypravte do Vodního a saunového světa, Malletova 2350, Praha 9-Vyso-
čany. Otevřeno je denně od 7 do 23 hodin.

Česká hospůdka Na Radnici mezi TOP 100
Když Robert Vanke před třemi lety restauraci otevíral, vsadil na českou tradici. „V Čechách 

stále něco kopírujeme – asijské speciality, italskou kuchyni, přitom naše gastronomie, když se dělá 
dobře, je skvělá. A protože mi připadalo, že dobrá klasická česká jídla tady chybí, rozhodl jsem se 
pro Českou hospůdku,“ říká její majitel. A jak ukazuje zaplněná restaurace, nepochybil.

Jediným restauračním zařízením v Praze 9, které najdete mezi stovkou TOP podniků Pilsner 
Urquell Pub Guide, je Česká hospůdka Na Radnici v Sokolovské 14 ve Vysočanech. JA
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Vyrazte za živou hudbou - Innuendo Cocktail & Music bar
   v ulici Kurta Konráda ve Vysočanech je nejen nekuřácký, ale také sem můžete vyrazit za živou 

      hudbou. Hudební večery se postupně stávají pravidelnou čtvrteční atrakcí podniku. Červnový 
      program je uveden jako příklad

2. června 
Live Jam: Out Of Blue
Pavel Rohlena (kytara, foukací harmonika, zpěv) a hosté od 20.00

9. června 
Live Jazz: Baro-hraní „Něco mezi nebem a jazzem“
Jazzový recitál Dominika Tomáše Petra od 19.30

16. června 
Live Jazz/Latino: Kristy Gathina (CZ) a Vlado Urlich (PE) 
Jazzový večer okořeněný latinou a špetkou funku od 20.00

23. června 
Live Jam: kapela Confluence
Hraje převážně standardy ve stylu jazz, blues a latino ve vlastních úpravách od 20.00

30. června 
Live Jazz: Baro-hraní „Něco mezi nebem a jazzem“
Jazzový recitál Dominika Tomáše Petra od 19.30

Závod Vlčat a Světlušek 2010 ve Vysočanech
Skautský závod Vlčat a Světlušek z Prahy 9 se uskutečnil v sobotu 8. května na území Pro-

seckých skalek. Závodily vybrané družiny skautských oddílů z Čakovic, Proseka, Kyjí, Horních 
Počernic a Újezdu nad Lesy. Disciplíny na trati 
závodu byly sestaveny ze skautských dovednos-
tí a zásad.

Start a cíl celého závodu byl v parku Podvi-
ní ve Vysočanech. Slavnostní nástup v krojích 
se uskutečnil v 9.00 hod. První skautská hlídka 
vyrazila na trať v 9.30 hod.

Pro rodiče s dětmi 6 -12 let byl připraven 
doprovodný program, který se skládá ze skaut-
ských dovedností. Tyto aktivity si mohli zcela 
zdarma vyzkoušet přímo v těsné blízkosti celého 
závodu v parku Podviní ve Vysočanech. Láka-
vou nabídkou byla například umělá horolezecká 
stěna, šifrování, chození na chůdách, rukoděl-
né práce, bludiště, dřevěné kuželky, indiánský 
balón, práce s buzolou a jiné aktivity. 

Pozvánka na závod kolem světa
Vydej se s námi na cestu kolem světa, objev novou zemi a zatancuj si u ohně s domorodci!
24. skautské středisko Sever tě zve do Ďáblického háje (areálu zdraví) v sobotu 24. dubna od 14 

do 17 hodin. Za pohoštění zaplatíš 15 korun. A na co se můžeš těšit? 
• Cestování po všech světadílech světa 
• Soutěže - Zajímavé ceny - Hry -  Opékání buřta - Hodně zábavy - Drobné občerstvení 
Akce je také oslavou svatého Jiří, patrona skautů a skautek.

Otevřené závody v bobování 
Mistrovství v bobování bylo určeno všem, kteří mají rádi trochu adrenalinu, jsou soutěživí a 

mají chuť vyhrát disciplínu, v níž nejsou žádné jiné oficiální závody. 

Vlčata a Světlušky
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Otevřené mistrovství v bobování bylo rozděleno do dvou hlavních kategorií, kde ženy i muži 

soutěží zvlášť. Závod se konal v sobotu 28. srpna od 19 do 22 hod. 
Volné měřené tréninky se konaly 27. srpna od 19 do 22 hodin. Účast na tréninku byla dobrovol-

ná. Jedna měřená tréninková jízda byla zahrnuta v ceně startovného. Po zaplacení startovného si 
účastníci mohli zakoupit permanentku na 10 neměřených jízd za 300 Kč. Závodu se mohl zúčast-
nit každý starší 18 let. 

„Devítka“ - obec přátelská seniorům
Centrum pro aktivní stárnutí sestavilo historicky první žebříček měst v České republice, hodno-

tící jejich prostředí z hlediska aktivního stárnutí. Praha 9 v tomto průzkumu obsadila první místo 
jako „Městská část Prahy přátelská seniorům 2009“

„Uvědomujeme si, že aktivní stárnutí je cestou, která umožňuje prožít kvalitní stáří a která záro-
veň významně snižuje zatížení společnosti spjaté se stárnutím populace. Proto jsme už před třemi 
lety důkladně zmapovali potřeby uživatelů sociálních služeb v Praze 9, k nimž patří i senioři,“ 
říká starosta „devítky“ Jan Jarolím. „Jejich připomínky bereme v úvahu při dalším zkvalitňování  
a rozšiřování nejen sociálních služeb.“

Kvalitní a přesto výhodné bydlení pro seniory
Přestože nájemné v bytech Městské části Praha 9 patří k nejnižším v hlavním městě, mohou se 

zvláště starší občané ocitnout v tíživé životní situaci, kdy nebudou mít peníze na zaplacení kvalit-
ního bydlení. 

Seniorů, kteří žijí sami a po zaplacení nájemného pak musí vystačit s naprostým minimem 
finančních prostředků, není málo. Mám však pro ně dobrou zprávu,“ říká Eva Gorčíková, zástup-
kyně starosty MČ Praha 9. „Bytový odbor Magistrátu hl. města Prahy pro ně vyčlenil byty, které 
jsou výhradně určeny pro osoby důchodového věku, kterým zdravotní problémy nebrání v tom, 
aby se o sebe samy postaraly.“

Byty pro seniory nájemníci užívají na základě nájemní smlouvy, která je koncipována na dobu 
určitou s automatickým smluvním obnovováním. „Když například člověk, který takový byt užívá, 
onemocní a bude potřebovat komplexní péči v zařízení sociálních služeb, bude tato situace zohled-
něna při přijímání do domova pro seniory,“ dodává Eva Gorčíková.

Výše nájemného.je  upravena tak, aby nájem byl dosažitelný pro lidi s nízkým důchodem nebo 
ty, kteří žijí sami. Od ledna letošního roku činí 60 Kč za metr2 započitatelné podlahové plochy bytu 
měsíčně. „Počínaje rokem 2011 může být nájemné zvyšováno pouze o míru inflace,“ konstatuje 
místostarostka Prahy 9. „Pokud ani tak nebudou mít senioři na nájem, mohou požádat o příspěvek 
na bydlení, který je nově koncipován tak, aby zohledňoval také výši nákladů na bydlení v Praze.“

Kdo může požádat o byt pro seniory?
Žadatel o takovýto byt musí mít trvalé bydliště v Praze, musí mu být minimálně 65 let a mít 

pravidelný měsíční příjem ve výši alespoň 6000 korun. Byt bude přidělen tomu, kdo prokáže, že 
je v problematické bytové situaci nebo nemá kde bydlet, protože je nucen se z dosavadního bytu 
vystěhovat. Nebo prokáže, že současné bydlení nevyhovuje jeho potřebám a možnostem například 
proto, že je příliš velké, nákladné nebo mu v jeho užívání brání bariéry. 

.

Pohyb svědčí tělu i mysli
V centru pozornosti vedení Domova seniorů v Praze 9 je také rehabilitace a fyzioterapie.
 „Od října 2009 se podařilo zajistit dvě pracovnice, které vykonávají léčebná i preventivní reha-

bilitační cvičení s klienty,“ říká ředitelka Domova seniorů Michaela Žáčková. „V budoucnosti 
bychom rádi uzavřeli smlouvy se zdravotními pojišťovnami a rehabilitační péči poskytovali na 
základě smluvních vztahů. I za krátké období činnosti je však zcela zřetelný posun u klientů, kteří 
s rehabilitačními pracovnicemi začínají chodit nebo cvičit na lůžkách. Jako fakultativní službu 
nabízíme také masáže podle přání a potřeb našich klientů.“ PÉ
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Kondiční cvičení
Začalo to pravidelním úterním kondičním cvičením, při kterém si zájemci protáhnou všechny 

svaly i klouby v těle a při dechové gymnastice procvičí dech. Pod vedením rehabilitační pracov-
nice Dagmar Herianové senioři cvičí vsedě, takže se mohou zapojit i ti, co jsou odkázáni na vozík 
nebo chodítko. „Doporučuji všem, aby si denně zacvičili dvakrát po deseti až patnácti minutách,“ 

říká Dagmar Herianová. „Prospívá to nejen tělu, ale 
i mysli.“

Zájem o rehabilitační tělocvik je mezi seniory 
takový, že na jejich přání bylo od března do cvičeb-
ního programu zařazeno i cvičení zaměřené na páteř 
(každé pondělí) a cvičení na posílení pánevního dna 
(každý pátek).

Soběstačnost
Dagmar Herianová coby ergoterapeutka také 

pomáhá seniorům překonat potíže při provádění běž-
ných denních činností, ať už jsou spojené například  
s oblékáním, mytím, vařením… „Klienty učím  
v jejich domácím prostředí, jak se mohou o sebe, 
vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, sami 
postarat. Ulehčují jim to i nejrůznější kompenzační 
pomůcky, jako například nazouvače bot, chodítka, 
nástavce na toalety. Zároveň jim radím, kde je získat, 
jak s nimi zacházet, nebo zda mají nárok na příspě-
vek na jejich pořízení,“ vysvětluje Dagmar Heriano-
vá. „Fakt, že se člověk o sebe dokáže postarat sám, 
může dělat to, co považuje za smysluplné, pozitivně 
ovlivňuje jeho celkový zdravotní stav a kvalitu živo-
ta.“

Letní slavnosti pro seniory 
Prahy 9

První ročník kulturně-sociálního projektu  
s názvem „Letní slavnosti seniorům Prahy 9“ 
se uskuteční 16. června od 15 hodin na zahra-
dě v blízkosti Klubu seniorů v Harrachovské 
ulici na Proseku a 23. června od 15 hodin na 
zahradě Domova seniorů v ulici Novovyso-
čanská. 

Těšit se můžete na hudební vystoupení Žiž-
kovanky Petra Soviče, která vám nabídne to 
nejlepší ze svého repertoáru k poslechu i tanci, 
a bohatý doprovodný program. Akce se koná 
za finanční podpory Městské části Prahy 9 ve 
spolupráci s Domovem seniorů Novovysočan-
ská. 

Společenské centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Prahy 9 vytvořilo v Harrachovské ulici na Proseku společenské cen-

trum pro seniory. Ukázkou činnosti centra je program na měsíc červenec:
1. 7. - Botanická zahrada – od 13.00 do 16.00 (sejdeme se na zastávce autobusu č. 112, stanice 

metra Nádraží Holešovice ve 13.00)
2. 7. - Kurz výpočetní techniky pro seniory – Internetové centrum Prosek od 13.15 do 15.00 

(přezůvky a psací potřeby  s sebou), bus č. 151, 186 zastávka Madlina (zdarma)

D. Herianová s klientkou Domova
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7. 7. - Speciální cvičení pro seniory v Letňanech od 9.30 do 10.30 a od 10.30 do 11.30 pod vede-

ní zkušené fyzioterapeutky Evy Novotné (50 Kč/za hodinu) poslední budova vzadu za bazénem.
Cvičení na židlích pro seniory na Proseku (v Harrachovské 422/2) od 14.00 do 15.00 (30 Kč/na 

hod.)

8. 7. - Návštěva Muzea čokolády (sejdeme se v Týnské 10, před vchodem, ve 13.00)

9. 7. - Kurz výpočetní techniky pro seniory – Internetové centrum Prosek, od 13.15 do 15.00 
(přezůvky a psací potřeby s sebou). Zdarma

12. 7. - Cvičení pro seniory s prvky jógy včetně relaxace od 13.45 do 15.00 (zdarma)

13. 7. - Výlet do Brandýsa nad Labem od 10.00 do 16.00 

14. 7. - Speciální cvičení pro seniory v Letňanech od 9.30 do 10.30 hodin a od 10.30 do 11.30 
pod vedení fyzioterapeutky Evy Novotné (50 Kč/za hodinu).

Cvičení na židlích pro seniory v Harrachovské 422/2, od 14.00 do 15.00 (30 Kč/na hod.)

15. 7. - Zoologická zahrada -  od 13.00 do 16.00 (sejdeme se na zastávce autobusu č. 112, stanice 
metra Nádraží Holešovice ve 13.00)

16. 7. - Kurz výpočetní techniky pro seniory – Internetové centrum Prosek od 13.15 do 15.00 
(přezůvky a psací potřeby s sebou). Zdarma.

19. 7. - Cvičení pro seniory s prvky jógy včetně relaxace od 13.45 do 15.00 (zdarma)

20. 7. - Výlet do Ctěnic na zámek s procházkou do Vinoře – od 10.00 do 16.00 (sejdeme se na 
zastávce autobusu č. 302 u stanice metra Letňany v 9.50)

21. 7. - Speciální cvičení pro seniory v Letňanech od 9.30 do 10.30 a od 10.30 do 11.30 pod 
vedení fyzioterapeutky Evy Novotné (50 Kč/za hodinu).

Cvičení na židlích pro seniory v Harrachovské 422/2 od 14.00 do 15.00 (30 Kč/na hod.) 

22. 7. - Solná jeskyně – od 13.00 do 16.00 (sejdeme se ve 13.00 na stanici metra Letňany u 
zastávky autobusu č. 302)

23. 7. - Kurz výpočetní techniky pro seniory – Internetové centrum Prosek od 13.15 do 15.00 
(přezůvky a psací potřeby s sebou). Zdarma.

26. 7. - Cvičení pro seniory s prvky jógy včetně relaxace od 13.45 do 15.00 (zdarma)

27. 7. - Turistický výlet do Chval od 10.00 do 16.00 s procházkou (sejdeme se na stanici metra 
Černý most v 10.00)

28. 7. - Speciální cvičení pro seniory v Letňanech od 9.30 do 10.30 a od 10.30 do 11.30 pod 
vedení fyzioterapeutky Evy Novotné (50 Kč/za hodinu).

Cvičení na židlích pro seniory v Harrachovské 422/2 od 14.00 do 15.00 (30 Kč/na hod.) 

29. 7. - Návštěva Pražského hradu – od 13.00 do 16.00 (sejdeme se na stanici metra Vltavská 
před prvním vagónem metra ve směru do centra ve 13.00)

30. 7. - Kurz výpočetní techniky pro seniory – Internetové centrum Prosek od 13.15 do 15.00 
(přezůvky a psací potřeby s sebou). Zdarma.

Senior Inspect 
Služba Senior Inspect je moderním technickým a asistenčním prostředkem, cestou, jak umožnit 

aktivní život seniorům či zdravotně handicapovaným v jejich domácím prostředí. Zvýšení bezpeč-
nosti a komfortu seniora i jeho rodiny oddaluje případné umístění do specializovaného zařízení  
s péčí a ponechává ho v prostřední bezpečně známém. 

Městské části Praha 9 byla rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR poskytnuta státní účelová dota-
ce Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy, která umožní zakoupení 10 kusů dohle-
dové mobilní jednotky. Ve spolupráci s firmou CleverInspect, s. r. o., nabízíme možnost zajištění 
služby občanům MČ Praha 9. 

Jak služba funguje?
Pomocí osobní komunikační jednotky Personal Inspect, propojené přes telefonní síť mobilního PÉ
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operátora na asistenční centrálu, se může klient v případě potřeby spojit ihned z kteréhokoli místa 
v České republice s dostupnou sítí mobilního operátora Telefonica O2 s asistenční službou.

24hodinová asistenční služba zabezpečí po 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, jistotu okamžité inter-
akce v případě nouzové situace či náhlé zdravotní indispozice. Vyhledávací služba umožní loka-
lizovat osobu v případě komplikací kdekoliv v terénu.  Při nastalé krizové situaci zašle monitoro-
vaná osoba stiskem nouzového tlačítka signál do dohledového centra. Jakmile asistenční centrála 
dostane signál od klienta, má ihned k dispozici jeho osobní údaje, získané při podpisu smlouvy. 
Může tak podle závažnosti situace kontaktovat rodinné příslušníky, pečovatelskou službu, lékaře 
nebo ambulanci

Aby se mohli uživatelé volně pohybovat s jistotou, že pomoc přivolají z jakéhokoli místa, nosí 
komunikační jednotku s nouzovým tlačítkem vždy při sobě, např. na krku, za pasem. 

Finanční příspěvek
Vzhledem ke skutečnosti, že tato služba je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, registrovanou sociální službou, lze využít příspěvku na péči, který 
poskytuje sociální odbor, oddělení dávek a sociální péče. 

Měsíční provoz služby činní celkem 550 Kč. Finanční příspěvek klienta je pouze 200 Kč, spo-
luúčast MČ Praha 9 je 350 Kč. 

Gerocentrum Slunné stáří
Harrachovská ulice 422/2 na Proseku.

Toto sociální zařízení patří Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 a od roku 1997, 
kdy sem přišli první klienti, byl znám jako dům ošetřovatelské péče. Lidem se zde dostala odborná 
péče 24 hodin denně, pobývali zde však jen krátkodobě. Statut domova seniorů získalo zařízení  
v roce 2007. V jeho chodu se toho příliš nezměnilo, ale změnu přivítali především obyvatelé 
domova. Dnes už vědí, že se tu opravdu mohou cítit jako doma, protože po několika měsících 
nemusí místo, kde si zvykli a kde je jim dobře, opouštět. 

Jako doma
Obyvatelé domova mají k dispozici dvoulůžkové pokoje, u každého z nich je samostatné soci-

ální zařízení. 
„Jednotlivé pokoje postupně nově zařizujeme tak, aby vyhovovaly standardům kvality,“ nechá-

vá nás Renata Kantůrková nahlédnout do soukromí obyvatel gerocentra. „Železné postele nahra-
zujeme dřevěnými polohovacími lůžky, nakupujeme nové skříňky, stolečky, poličky… Lidé si  
s sebou mohou přinést své osobní věci a drobnosti jako obrázky či křesílko, aby se tu opravdu cítili 
jako doma.“

K dispozici je kuchyňka, v níž si lze ohřát jídlo, uvařit kávu či čaj, ve společenských prostorách, 
které zároveň slouží jako jídelna, je možné sledovat televizi, přijímat návštěvy, popovídat si se 
sousedem nebo přijít na jiné myšlenky ve společnosti zakrslého králíka. Tedy, ušák na první pohled 

nevypadá jako malý, ale to je 
tím, že o něho pečuje mnoho 
starostlivých lidí. „Tady se 
také odehrávají kulturní pro-
gramy pro naše klienty, které 
připravují děti z mateřských či 
základních škol, nebo oblíbené 
hudební produkce před Váno-
cemi nebo Velikonocemi, při 
nichž si lidé rádi zazpívají,“ 
dodává Renata Kantůrková.

Čtyřiadvacetihodinovou 
službu zajišťuje v gerocentru 
odborně vyškolený sedmnác-
tičlenný kolektiv: zdravotní 
sestry, které poskytují základ-
ní zdravotnickou péči (převa-

Klubovna Gerocentra Slunné stáří
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zy, podávání léků, aplikaci inzulínu…), rehabilitační sestra, aktivizační pracovník, provozní pra-
covnice. 

Dvakrát týdně sem dochází lékař
„Jsem ráda, že se tu sešli lidé, kteří se dokážou vcítit do potřeb seniorů, bez toho by to snad ani 

nešlo,“ chválí personál ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK Ivana Kadlečková a spokojení 
klienti gerocentra jí dávají za pravdu. „Mohu říci, že za čtrnáct let, co sociální služby poskytujeme, 
jsme neměli jedinou stížnost.“

Ovšem největším oceněním pro domov je zájem lidí žít právě tady. „Často nám volají klienti, 
kteří Slunné stáří znají ze svých dřívějších krátkodobých pobytů, a ptají se, zda se mohou nastěho-
vat, že u nás byli moc spokojení,“ dodává Renata Kantůrková. 

Díky rekonstrukci, kterou financovala Městská část Praha 9, vzrostla kapacita lůžek ze čtyři-
advaceti na dvaatřicet. „Vlastně vzniklo zcela nové oddělení se čtyřmi dvoulůžkovými pokoji, 
sociální místností, klubovnou,“ vypočítává Ivana Kadlečková a pokračuje: „Navíc jsme všude 
vymalovali, nově je vybavena rehabilitační místnost…“

Prosinec v Gerocentru Slunné stáří
Příprava na Vánoce už začala
V současné době žije v Gerocentru Slunné stáří dvaatřicet seniorů. Většinou mají osm, devět 

křížků, což ale neznamená, že se nezajímají o to, co se kolem nich děje. Už teď to začíná v celém 
domově vonět Vánocemi. Peče se totiž cukroví a mnozí se do této nezbytné tradice aktivně zapo-
jují, stejně jako do výzdoby společenských prostor nebo strojení stromečku. 

„O Štědrém večeru nebude chybět kapr a bramborový salát, zazpíváme si jako každý rok koledy 
a rozbalíme dárky. A protože ne za každým přijde někdo z rodiny, nadělujeme všem po balíčku,“ 
říká Renata Kantůrková, vedoucí Gerocentra Slunné stáří.

Vysočanská „V“
jsou akce pořádané MČ Praha 9 pro seniory výhradně z MČ Praha 9 tzv.  vysočanská „ V „ 

„Výstavy, vyprávění, výlety, vycházky…“ a protože toto všechno začala před pěti lety pořádat 
vysočanská radnice pro seniory z Prahy 9, vžil se pro akce pro dříve narozené termín Véčka.  
V roce 2010 pro ně paní Renata Píchová z oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy ÚMČ Praha 9 
připravila následující akce:

23. února „V “ – divadlo Gong – dívčí hudební skupina Járinky a jejich hosté Standa Procházka 
a Jan Sochor. Začátek ve 14.00. Do naplnění kapacity sálu. Zdarma

15. března ve 13.30 hodin - Karlův most a jeho historie – Most mezi břehy času  Zajímavosti, 
mýty a mystéria o stavbě mostu. Hvězdárna a planetárium v Královské oboře 233,  Praha 7 

18. března ve 14 hodin  - Vycestujeme do Afriky - Přednáška s projekcí, ukázkami  hry na 
bubny a tancem o Africe a Angole (Česko - africká společnost). Přednáší absolvent psychologie 
fakulty v Olomouci Mpaka José-Paulo z Angoly. Zasedací místnost  ÚMČ Praha 9.

13. května ve 14.00 - Kino: Ženy v pokušení - kino Ládví. Sraz s Renátou Píchovou ve 13.30  
v atriu kina, kde obdržíte vstupenku. Vstupné zdarma je možné maximálně pro 150 osob. 

19. a 26. května  - Výlet do Lužických hor - jednodenní autokarový výlet do Lužických hor 
Autobus je zdarma, na výlet může jet maximálně 98 osob. Pozor! Vzhledem k tomu, že výlet je 
spojen s celodenním chozením, měli by se ho zúčastnit jen fyzicky zdatní senioři. 

8. června v 15.00 - Vítáme léto na Václavce, loučíme se s jarem - Nová letní scéna v parku Vác-
lavka – Střížkov (bus 151 Madlina). Komponovaný hudebně - taneční pořad připravený studenty 
a profesory Základní umělecké školy z Prahy 9 Proseka. Zdarma.

17. června ve 14.00 - Vesnička lidová (folklore garden) - Odpolední návštěva lidové vesničky 
v Hlubočepech s programem (košíkářství, dráteník, mydlářství, pernikářství, fara, úly, zvonička, 
kovárna…) 

26. 7. 2010 - Vodárna v Podolí - Exkurze s průvodcem do historického objektu čistírny a rezer-
voáru pitné vody. Sraz přímo před vodárnou v Podolí. Akce zdarma. PÉ
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27. 7. 2010 - Výtvarka - Vyrobit si můžete 

sami šperk k letním šatům - pod vedením Kat-
ky Ehlenové. Od 9.00 do 10.30 v restauraci 
(zahrádka) v atriu Úřadu MČ Praha 9. Na závěr 
se podává káva. Zdarma.

27. 7. 2010 - Vandr na Dvorečku - Zpěvní-
ky s sebou! 15.00 – 16.15 hudební vystoupení  
v trampském duchu F. Hakra (KTO) a čtené slo-
vo o přírodě Dany Vackové.  Jandova ulice č. 4, 
atrium restaurace (vnitroblok). Zdarma.

28. 7. 2010 - Výlet vlakem - Trh v Berou-
ně  - 10.00 – 12.00 hodin - Odjezd z Hlavní-
ho nádraží Praha v 9.04 rychlíkem (příjezd do 
Berouna v 9.40), nebo odjezd v 9.09 osobním 
vlakem (příjezd do Berouna v 10.00). Ve 12.00  
podél řeky s trekovými hůlkami do Srbska (cca 
6 km ), vlakem zpět do Prahy. Sraz v Berouně  
před vlakovým nádražím s Renátou Píchovou 
(historie města) a Katkou Ehlenovou (trekové hole). Vlak ve vlastní režii. 

29. 7. 2010 - Vycházka z Hanspaulky k Matěji, Šáreckým údolím, přívozem přes Vltavu  
k ZOO a na občerstvení na břehu Vltavy. Sraz v 10.00  s Renátou Píchovou na zastávce Hanspaul-
ka - autobus č. 131 ze stanice metra Hradčanská. 
Zdarma, občerstvení ve vlastní režii.

30. 7. 2010 - Koupání a vyčvachtání - 9.30  
– 11.30 návštěva bazénu hotelu STEP (Infinity), 
(plavky, ručník s sebou). Sraz u recepce plavec-
kého zařízení, zdarma. 

7. 9. a 9. 9. 2010- Exkurze do O2 arény - Sraz 
před budovou 02 arény s 10 minut před odcho-
dem na prohlídku. Prohlídky se zúčastní zájemci 
podle jmenného seznamu, průchod bezpečnost-
ním rámem nutný. 

30. 9. 2010 - Mezinárodní den seniorů - Diva-
dlo Gong ve 14.00 – KTO a Dana Vacková. 
Dvouhodinový hudebně komponovaný pořad s 
trampskými písničkami KTO, povídání o muzi-
kantech, lidech a přírodě přečte Daniela Vacko-
vá. Zdarma. 

7. 10. 2010 - Divadlo Gong - Valerie a její lásky – setkání se skvělou herečkou a dabérkou 
Valérií Zawadskou, která vypráví o svých snech, láskách a přáních. Host pořadu Karel Bláha. Pro 
seniory pořádá ÚMČ Praha 9. Začíná se v 16.00. 

19. 10. 2010 - Vycházka: Historie a současnost Grébovky - Procházka s průvodcem  
Ing. J. Steničkou. Sraz ve 14.00 na tramvajové zastávce Francouzská, uprostřed kopce ve směru 
do Vršovic.

11. 11. 2010  - Výprava do kina Ládví - Ve 14.00 začátek představení. Sraz ve 13.30 v atriu kina. 
Možnost výběru filmu:

 Jíst, meditovat, milovat - komedie s Julií Roberts.
 Habermannův mlýn – příběh ze Sudet v době nacistické okupace podle skutečné události. 

Zdarma. 

22. 11. 2010 - Edit Piaf - Vystoupení Světlany Nálepkové v divadle Gong od 14.00. Zdarma.

2. 12. 2010 - Ochrana člověka za mimořádných okolností - Beseda o tom, čeho všeho se vyva-
rovat a co vás může potkat v předvánočním i vánočním období. Vesele i vážně s poručíkem  

•
•

„Výtvarka“ v atriu Úřadu MČ Praha 9

Véčkaři na vycházce



196
Peadr. L. Palzerovou z Hasičského záchranného sboru Praha. V zasedací místnosti radnice  
MČ Praha 9. 

14. 12. 2010 - Vánoční program pro seniory - Vyprávění nejen o divadle a koních, aneb jak jsme 
žili před svatbou a po svatbě. Setkání s herci Janou Bouškovou a Václavem Vydrou.

Živý betlem v podání Dětské folklorní muziky Osminky - vánoční hudební vystoupení.
Divadlo Gong od 15.00 (vstup do sálu nejdříve ve 14.30)

Praha 9 je k seniorům přátelská
Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Do posledního pís-

mene naplnily tato slova klasika Letní slavnosti seniorům Prahy 9, jejichž první ročník se usku-
tečnil 16. června na zahradě Klubu seniorů v Harrachovské a 23. června v Domě s pečovatelskou 

službou v Novovysočanské. 
K Letním slavnostem v Domově seniorů v 

Novovysočanské opět hrála Žižkovanka Petra 
Soviče, který se skvělým nápadem uspořádat letní 
slavnosti pro seniory na „devítce“ přišel a na jehož 
bedrech také z valné části ležela jejich organizace. 
Zazpívala rovněž dívčí vokální skupina Cosmetic 
tissues. Živo bylo i na improvizovaném tanečním 
parketě před domem s pečovatelskou službou. Do 
varu tanečníky přivedla nejen dechovka Žižko-
vanka, ale také skupina dam, jež si říkají Medunka 
a tančí v rytmu country. Součástí slavností byla 
také výstava originálních ručních prací a obrazů, 
jejichž autory jsou právě ti dříve narození z Prahy 

9. 

Městská část Praha 9 však nepodporuje jen 
jednorázové akce pro seniory. Protože značná část z nich se o sebe sice dokáže postarat, ale postrá-
dá sociální kontakty a cítí se osaměle, pracují na „devítce“ kluby seniorů. V současné chvíli jsou 
aktivní tři – v Nemocniční ulici, v Domě s pečovatelskou službou Novovysočanská a v Harrachov-
ské. A protože v Harrachovské jsou vhodné prostory, působí tu od srpna 2009 pracovnice střediska 
sociálních služeb, která má na starosti aktivizaci seniorů. Tedy organizaci vzdělávacích, kulturních 
a volnočasových aktivit, ale i podporu osamělých lidí při jejich začleňování do sociálního prostře-
dí. Zkrátka, začíná se tu rozjíždět čilý život. 

V systému sociálních služeb v Praze 9 je zahrnuta rovněž pečovatelská služba. Její pracovnice 
– pečovatelky navštěvují byty jednotlivých klientů v Praze 9 a poskytují jim nejrůznější služby, 
které potřebují a vítají. Nosí jim obědy, i v sobotu a neděli, nakupují, doprovází je k lékaři, na 
úřady, pomáhají jim s úklidem, nebo jim „jen“ dělají společníka. V terénu je těchto pracovnic 
čtrnáct.

Ředitelka Střediska sociálních služeb MČ 
Praha 9 Michaela Žáčková a radní Prahy 9 
Jaromír Váňa slavnostně předali seniorům 

do užívání nově upravenou zahradu u Domu 
s pečovatelskou službou v Novovysočanské.

Živo bylo i na improvizovaném tanečním parketě před Domem 
s pečovatelskou službou.
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Lékem na samotu jsou také dobrovolníci. Přínosná pro seniory je i „pouhá“ jejich přítomnost. 

Mohou předčítat nebo si jen popovídat. Protože to nejhorší, co člověka potkává, je osamělost.  

Domov seniorů v Novovysočanské
Budova Domova seniorů je bezbariérová, klienti obývají samostatné pokoje vybavené kuchyň-

ským koutem a vlastní koupelnou, takže zde žijí vlastním nerušeným životem a přitom mohou 
využívat nabízených služeb. Celodenní péči o ně zabezpečují pečovatelky, které jim poskytují 
podporu, péči a pomoc tak, aby byli co nejdéle soběstační. Jedná se například o pomoc při stra-
vování, hygieně. Zdravotní péči poskytuje zdravotnický personál a obyvatelé domova mají od 
loňského roku možnost využívat také léčebná a preventivní rehabilitační cvičení. Zároveň sociální 
pracovnice připravují různé aktivity a programy, jako je trénink paměti, cvičení, dílna ručních 
prací. Oblíbené je grilování na zahradě, přednášky, hudební vystoupení. K objektu patří atrium  
a zahrada, kde si mohou senioři v klidu posedět.

Dům s pečovatelskou službou
Jedná se o nájemní dům vybudovaný v roce 2006 pro 110 obyvatel, v němž je zabezpečena 

komplexní pečovatelská služba. Tu sociální pracovníci poskytují v bytech klientů, ve středisku 
osobní hygieny a jídelně. Loni byla z investiční dotace od Městské části Praha 9 vybavena v domě 
klubovna, která slouží nejen seniorům, kteří tu bydlí, ale všem, jež se chtějí akcí v klubovně účast-
nit. Konala se tu například vernisáž obrazů Jarmily Králové, díky aktivním seniorům se podařilo 
zahájit činnost klubu seniorů. Schází se při filmových dnech, přednáškách a dalších akcích jako 
výletech. 

Letos se obyvatelé domu dočkali společné televizní antény, takže každý byt má kvalitní televiz-
ní příjem, a díky investici MČ Praha 9 byla dokončena sadová úprava v zahradě u domu s pečova-
telskou službou. Ta je nyní propojena se sousední zahradou Domova seniorů. Kromě příjemného 
posezení v zeleni je tu těm dříve narozeným k dispozici také zázemí pro venkovní grilování nebo 
hřiště na pétanque. 

Domov pro seniory i na Proseku
Vzhledem ke stále se prodlužujícímu lidskému věku je jasné, že naše populace stárne a seniorů 

přibývá. Demografická studie z Prahy navíc ukazuje, že k nejstarším místům v hlavním městě se 
dnes začíná řadit prosecké sídliště. 

„Uvědomujeme si, že podobná zařízení pro seniory, jako jsou ve Vysočanech – Domov pro 
seniory a Dům s pečovatelskou službou, chybí na Proseku. Chceme je vybudovat i tady, konkrétně  
v lokalitě za Poliklinikou Prosek,“ říká radní Prahy 9 Tomáš Portlík. „Pro objekt tohoto zaměření 
je to ideální místo, protože v těsné blízkosti je dostupná lékařská služba včetně pohotovosti, kterou 
„devítka“ udržuje jako jedna z mála městských částí. Vzhledem ke komplikované struktuře vlast-
nictví pozemků v těchto místech vedeme jednání o nich už dva roky. Věřím však, že do tří let tady 
domov pro seniory vybudujeme.“ 

Setkání pracovních skupin 	
komunitního plánování sociálních služeb 

Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (Úřadu MČ Praha 
9) s uživateli (občany) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření 
plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je 
zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.

S tímto záměrem se ještě před začátkem prázdnin na půdě úřadu sešly všechny pracovní skupiny 
komunitního plánování sociálních služeb. Nejpočetnější pracovní skupiny představovaly skupina 
za osoby se zdravotním postižením a pracovní skupina za seniory. Své zástupce měla i pracovní 
skupina za rodiny s dětmi a pracovní skupina za osoby ohrožené sociálním vyloučením.  

Kromě krátké prezentace všech zúčastněných byl shrnut proces komunitního plánování sociál-
ních služeb za rok 2009, projednán implementační plán stávajícího roku a dostatečný prostor byl 
vyhrazen i podnětné diskusi. PÉ
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Během roku 2010 je například v plánu pokračovat v odstraňování bariér, a to nejenom v oblasti 

mobility, ale také v oblasti komunikace. Proběhne aktualizace „Průvodce sociálními službami pro 
občany MČ Prahy 9“. Na podzim jsou připravovány Dny sociálních služeb, ke konci roku proběh-
ne mapování potřeb poskytovatelů sociálních služeb. V souvislosti s tímto ze strany poskytovatelů 
sociálních služeb zazněla poptávka po dobrovolnících. Uživatelé sociálních služeb zase v diskusi 
projevili zájem o rozšíření služeb občansko-správního odboru o tzv. terénní práci, díky níž by 
si osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohly např. nechat ověřit pravost podpisu  
v prostředí svého domova.  

Na závěr roku jsou plánována další setkání pracovních skupin, tentokrát však jednotlivě podle 
zaměření konkrétní pracovní skupiny. Vítáni budou dosavadní účastníci komunitního plánování  
i nové tváře - obyvatelé městské části a poskytovatelé sociálních služeb sídlící nejen v Praze 9.  
Na přelomu roku 2010/2011 budou pracovní skupiny postaveny před nesnadný úkol v podobě pří-
pravy nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 9 na období 2012 – 2014. 

Děkujeme všem stávajícím účastníkům komunitního plánování za jejich čas a ochotu podílet se 
na zkvalitňování sociálních služeb pro občany naší městské části.

Sociální automobil
Nové osobní auto pro pečovatelskou službu v rámci projektu Sociální automobil převzalo  

3. srpna Středisko sociálních služeb Praha 9. Projekt je realizován za podpory firem, které si zakou-
pí „reklamní plochu“ na karosérii. 

„Nový Renault Kangoo nahradí jedno z pěti aut naší pečovatelské služby, které již dosluhuje. 
Vozidla jsou v terénu denně, 365 dní v roce. Rozvážejí seniorům a zdravotně handicapovaným 
obědy, nákupy, prádlo a další potřebné věci,“ konstatovala při slavnostním předání vozidla ředitel-

ka Střediska sociálních služeb 
Praha 9 Michaela Žáčková. 

Sociální automobil je pro-
jektem společnosti Kompakt 
s r. o. Za spoluúčasti firem a 
společností, které si zakoupí 
reklamní plochu na karosé-
rii, se snaží o vytvoření nebo 
obnovení vozového parku v 
ústavech a zařízeních, kte-
rá svou činnost zaměřila na 
výchovu, vzdělání, rehabilitaci 
a integraci zdravotně, mentál-
ně či jinak handicapovaných 
lidí. Od roku 1997 s úspěchem 

předala již 256 „sociálních automobilů“. Renault Kangoo pro Středisko sociálních služeb MČ 
Praha 9 bylo možno pořídit díky následujícím firmám:

ALIMPEX FOOD a.s., AVIA PROPELLER, s.r.o., AZIMUT CZ s.r.o., Best Properties South 
a.s., CODECO, a.s., CZ Lift s.r.o., ETT ENERGETIKA, a.s., GEKON, spol. s r.o., Hager Electro 
s.r.o., ICZ a.s, INSET s.r.o., Janus, spol. s r.o., Kolektory Praha, a.s., METROPOLITNÍ UNIVER-
ZITA PRAHA o.p.s., MORE, s.r.o., Nástrojárna Letov a.s., PGL - Real, spol. s r.o., PRAGIS a.s., 
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s., PRAŽSKÉ VODOVODY A KANA-
LIZACE, a.s., RST - METALL s.r.o., SKANSKA TRANSBETON, s.r.o., STROJSERVIS Praha, 
s.r.o., Teka - CZ s.r.o., „TICHÝ, MACOUN“ s.r.o., TOMMI-holding, spol. s r.o., ZT HOLDING 
a.s.
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Sport
AC Sparta Praha se vrací na „své hřiště“ v Praze 9 

I když se sparťanským oddílům stále přezdívá letenské, lidé v Praze 9 si začínají zvykat, že 
Sparta je stále více spojována s Podvinným mlýnem, kde vyrůstá nový sportovní areál. Ostatně, 
Sparta se tak vrací na místo, kde už v minulosti působila.

Z rozsáhlého sportovního areálu, který Sparta plánuje do dvou let vybudovat, je zatím funkční 
víceúčelová hala. Ideální podmínky nabízí házenkářům. 

V hale se dají na nejvyšší – i mezinárodní – úrovni hrát všechny sálové sporty (kromě baske-
tu, pro který nenabízí podmínky pro extraligové zápasy). Vidět tu stále častěji můžete volejba-
listy, florbalisty, fotbalisty při malé kopané, hraje se tu stolní tenis, badminton, judo, malé sály 
jsou využívání pro cvičení s dětmi, ať už je organizuje místní gymnastický oddíl nebo mateřské 
sdružení Knoflík. Venkovní hřiště pak ovládli ragbisté. Zkrátka aktivity z Letné se pomalu ale jistě 
přesouvají do Podviní. 

„Počítáme, že se z Letné přesune do Areny Sparta v Podviní celý Association Club Sparta Pra-
ha, který sdružuje devatenáct sparťanských klubů. Budou tady sekretariáty pro jednotlivé spor-
tovní disciplíny, sportovci tu budou mít zázemí,“ konstatuje ředitel AC Sparta Praha Karel Jílek. 
„Samozřejmě, až celý sportovní areál dokončíme. Za prvořadé však v současné době považujeme 
vybudování venkovního atletického hřiště.“

S jeho výstavbou se začne hned, jak to počasí dovolí. Dokončen by měl být do dvou let. Hodně 
však záleží na finanční situaci Sparty.

„V současné době jsou z prostoru, kde plánujeme venkovní sportoviště, odstraněny provizorní 
stavby, které tu vznikaly posledních třicet let, nevyhovující škvárové hřiště, staré hřiště na tenis,“ 
vypočítává místopředseda představenstva AC Sparta Praha Ing. Miloš Sluše a nastiňuje koncepci 
celého sportovního areálu: „Vedle již funkční víceúčelové haly a ragbyového hřiště tu bude atle-
tické hřiště mezinárodních parametrů s běžeckým šestidráhovým oválem dlouhým 400 metrů a 
pomocná hřiště s umělou trávou, kde například lze hrát malý fotbal nebo tu mohou za nepříznivého 
počasí trénovat ragbisté.“

Na vysočanské cyklostezce 	
závodila česká cyklistická reprezentace i pražský primátor

Jarní otevření nové vysočanské cyklostezky se uskutečnilo 12. května a mělo punc velkoleposti. 
Při sprintu do vrchu na lávce přes Ocelářskou ulici se tu v závodních dresech ukázali čeští cyk-
lističtí reprezentanti i pražský primátor Pavel 
Bém.

„Cyklisté, in-linisté, děti, rodiče s kočár-
ky… když je tady vidím, jsem rád, že vysočan-
skou cyklostezku přijali obyvatelé ´devítky´ za 
svou,“ konstatoval starosta Prahy 9 Jan Jarolím 
při jejím jarním otevírání. „Vysočanská cyklo-
stezka je dalším zásadním krokem, který dělá-
me pro zkultivování a otevření celého tohoto 
nejprůmyslovějšího území v Praze 9, jež se v 
devadesátých letech stalo lokalitami s opuštěný-
mi továrnami, pozemky poničenými odpady z 
průmyslové výroby. Kritici cyklostezky neustá-
le poukazují na to, že je předražená. Jenže 140 
milionů korun je ve skutečnosti investice do 
začínající přeměny území kolem toku Rokytky, 
které by se mělo v budoucnu stát místem odde-
chu a rekreace.“

Ceny výhercům květnového závodu na cyklostezce předával 
primátor Pavel Bém a starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.
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Prázdninový týden se sportem ve Sportcentru STEP 	
a v Lanovém centru PROUD

Pro žáky základních škol pořádá Městská část Praha 9 již 7. ročník sportovních prázd-
nin. Ve dnech 23. - 27. srpna si mohly děti zaplavat nebo se s notnou dávkou adrenalinu vyžít  
v lanovém centru. 

Plavání je každý den od 9 do 12 hodin, vstup do bazénu vždy v celou hodinu. Pozor, proti minu-
lým rokům došlo ke změně, neboť plavání je přesunuto do Sportcentra STEP, Malletova 4/1141, 
Praha – Libeň. Jak se do Sportcentra dostanete? Od zastávky Balabenka asi 5 minut pěšky nebo 
autobusem č. 136 na zastávku Skloněná.

Návštěva lanového centra je možná od 13 do 19 hodin. Lanové centrum PROUD najdete na 
adrese Rubeška 393, Praha 9 – Vysočany, park Podviní.

Vstup do bazénu nebo lanového centra bude umožněn na základě orazítkované kartičky, kterou 
žáci obdrží ve škole do konce školního roku. VSTUP ZDARMA.

Úspěchy Pražských mažoretek
Pražské mažoretky, které působí při TJ Sokol Vysočany, prošly v posledním roce řadou změn  

a ty se evidentně vyplatily. 
V září 2009 byla otevřena přípravka pod jménem Pražské PIDI mažoretky pro děti od 4 let.  

„O přípravku byl velký zájem a příští rok už děvčata chtějí zkusit svou první soutěž,“ říkají trenér-
ky Adéla Kadlecová a Karolína Oehmová.

Starší skupina Pražské BABY mažoretky, která je otevřena pro dívky ve věku 6 - 9 let, letos 
vyhrála v soutěži Dance Děčín první místo a krásný pohár. „Je to pro ně velký úspěch a příští rok 
chtějí zkusit i velkou soutěž,“ tvrdí jejich trenérky Světla Jarošová a Soňa Spáčilová.

Další a letos nejúspěšnější skupinou jsou prostředňačky Pražské MINI mažoretky. Skupina se 
věnuje dívkám ve věku 9 - 11 let a letošní rok se jim velice vydařil. „Mohou se pochlubit dru-
hým místem v soutěži Dance Děčín a v hlavní soutěži Národního šampionátu těmito tituly: Mistr 
oblasti, Mistr Čech a Vicemistr ČR. Jsme na ně moc pyšné,“ usmívají se jejich trenérky Blanka 
Musilová a Denisa Břízová.

Starší skupinu Pražské PRINCESS mažoretky navštěvují dívky ve věku 11 - 14 let. Mažoretky 
v letošním roce získaly titul Mistr oblasti a reprezentovaly tým na Mistrovství Čech a Mistrovství 
ČR. Společně se seniorskou skupinou vyhrály ve zlatém pásmu na soutěži v Belgii. Trenérky Soňa 
Spáčilová a Světla Jarošová mají s dívkami hodně plánů do budoucna.

Nejstarší a nejzkušenější skupinou jsou PRAŽSKÉ MAŽORETKY. Tato skupina funguje už  
12 let a téměř každý rok sklízí řadu úspěchů. Dívky ve věku od 14 let v letošním roce obměnily 
osazenstvo týmu a vznikla parta bezva holek, které jdou za svým snem. Do svých smyslných 
vystoupení dávají nejen nadšení z tance a pochodu, ale především srdíčko. Na oplátku se jim 
dostává uznání od řady fanoušků i odborné poroty. 

„Letos mají dívky na seznamu svých úspěchů 3. místo pohárové soutěže Pohár ze zámku Kolína, 
tituly Mistr oblasti, Vicemistr Čech a II. Vicemistr ČR. Společně se skupinou PRINCESS vyhrály 
na mezinárodní soutěži v Belgickém Hamontu. Na závěr sezony se vydaly na festival decho-
vých orchestrů a mažoretek do Chorvatského Daruvaru,“ vypočítávají trenérky Blanka Musilová 
a Denisa Břízová.

NHL v O2 areně  – spokojenost na všech stranách 
Zahajovací zápasy nejslavnější hokejové soutěže světa proběhly během druhého říjnového 

víkendu v největší multifunkční aréně v ČR. S organizací a zajištěním ze strany pracovníků pražské  
O2 areny a pořadatele České sportovní byli nadšeni jak hráči, tak vedení kanadsko-americké 
NHL.  

Podle nich šlo o nejlepší organizaci ze všech zemí v Evropě. Senior viceprezident NHL Kenneth 
M. Yaffe to celé shrnul slovy: „Je to tu prostě nejlepší. Jsme nadšeni. Děkujeme!“

Za dva dny prošlo O2 arenou více než 29 tisíc lidí z celého světa (včetně zhruba 1000 akredito-
vaných členů týmů a novinářů). O2 arena tak měla z evropských měst největší návštěvnost (Hel-
sinky – necelých 26 tisíc, Stockholm – necelých 21 tisíc). TĚ
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„Byla tady o sto procent lepší atmosféra než před dvěma roky,“ zhodnotil zahájení NHL český 

hráč Phoenixu Radim Vrbata, který zde hrál v dresu Tampa Bay i v roce 2008. Fanoušci na ledě 
sledovali hru celkem čtyř českých hokejistů působících v zámoří.

Během zápasů Bostonu a Phoenixu byli diváci svědky svižného hokeje, řady branek, tvrdých 
střetů a také bitky. Hokejisté prostě předvedli mnohé ze svého zámořského umění.  

Box
S.A.C. Praga obhájila titul v kadetech i juniorech
Do autokempu Svatá Kateřina u Trutnova na poslední kolo oblastní ligy v boxu 12. června 

dorazil klub S.A.C. Praga se šesti borci. Poprvé v historii se utkání za něho zúčastnila závodnice 
– Jindra Dostálová. 

Bohužel Jindra Dostálová nyní neměla soupeřku, ale v novém ligovém ročníku by měla být 
platnou posilou. V kategorii kadetů měl klub S.A.C. Praga před tímto utkáním 52 bodů a druhý 
v pořadí Pražský rohovník 27 bodů, v kategorii juniorů 68 bodů, druhý v pořadí SKB Třeboň 54 
bodů. Boxovalo se venku a bylo pouze 14 utkání.

Výsledky v ringu

PETRÁŇ Jan – Herák Lukáš – BC Loko Trutnov, váha do 57 kg: Tito dva borci se měli utkat 
již v únoru ve finále na mistrovství republiky kadetů. Tehdy Honza nemohl pro zranění nastoupit 
a L. Herák tak získal titul. V zápase Honza jasně soupeře převyšoval, ale rozhodčí rozhodli neroz-
hodně…

MAJDL Josef – Koblížek – BC Loko Trutnov, váha do 57 kg: 
Protože v kategorii kadetů neměl Pepa soupeře, nastoupil v kategorii juniorů. Bohužel se nechal 

svým soupeřem, který byl mohutně povzbuzován domácím publikem, zatlačit do obrany. Prohrál 
po bojovném výkonu r.s.c. Po zápase jsme zjistili, že jeho soupeř už věkově patřil do kategorie 
mužů…

RADIČ FRED – Alekozaj - SKB – Praha, váha do 60 kg:
Nádherný zápas dvou zkušených soupeřů. Fred dal do zápasu jako vždy vše. Celá tři kola vytr-

vale útočil proti technickému soupeři. Nakonec zvítězil na body Alekozaj.
STRACENÝ David – Trna – BC Loko Trutnov, váha do 69 kg:
Úporná bitva po celá tři kola. Davidův soupeř boxoval dost nečistě, držel a rozhodčí mu to tole-

roval. Nakonec na body zvítězil David.
GÜNTHER Slávek – Ciler – BC Loko Trutnov, váha do 81 kg:
Slávek proti divoce a nečistě útočícímu soupeři začal opatrně. Postupně ale získával body, a 

když byl jeho soupeř podruhé veřejně napomínán, bylo rozhodnuto. Na body zvítězil Günther.

Boxerský klub S.A.C. Praga nemá dlouhou tradici, ale výsledky 
jsou již vidět.

Boxerský klub S.A.C. Praga nemá dlouhou tradici, ale výsledky jsou již vidět. Vznikl díky 
partě boxerských veteránů, kteří po ukončení aktivní kariéry trpěli nedostatkem jak adrenalinu, 
tak endorfinů. Pro potlačení abstinenčních příznaků nechali přebudovat sklad starého nábytku  
v budově U Svobodárny 1110/12, Praha 9 na malou boxerskou tělocvičnu, kde se po práci scházeli 
a za pomoci švihadel, aparátů, ale i direktů a háků, si aktivně osvěžovali vzpomínky. To byl rok 
2003.

8. září 2004 byl založen nový pražský boxerský klub S.A.C. Praga  – zkratka S.A.C. znamená 
Sport Art Centrum - název firmy, která klub v jeho počátcích sponzorsky podpořila a Praga ze 
stesku po staré dobré Pragovce, která všechny zakladatele klubu boxersky vychovala.

Úspěchy v letech 2009 a 2010
Mistrovství ČR 2009 – P. Šala pod vedením trenéra Benedikta je mistrem ČR, druhé místo 

obsadil v těžkém turnaji na Slovensku. L. Radič a D. Kalous vybojovali na mistrovství bronzové 
medaile.

Mistrovství ČR 2009 junioři - P. Šala a D. Kalous obsadili třetí místa. TĚ
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Mistrovství ČR 2010 kadeti – Petráň vybojoval druhé místo, 

Š. Štěpán a J. Majdl získali bronzové medaile.
Mezinárodní turnaj v Polsku – Petráň obsadil druhé místo.
Turnaj olympijských nadějí, Slovensko – Šala a Petráň přivez-

li bronzové medaile.
Kromě těchto úspěchů obsadila naše mužstva kadetů a juniorů 

v ročnících 2009 a 2010 první místa v soutěži Středočeského 
kraje, kde bojuje 30 oddílů. V mužstvu se vystřídalo 15 závodní-
ků s tímto výsledkem:

Jordán vybojoval 9 utkání, F. Radič – 7, L. Radič – 6, Petráň 
– 5, Majdl – 5, Štěpán – 4, Kalous – 3, Střešňák – 3, Šala – 2, 
Dubois – 2, Guntner – 2, Stracený – 2, Šnobl – 2, Červenka – 1, 
Konstantinidis – 1. 

Medaile a skvělá umístění jsou výsledkem obrovské a oběta-
vé práce trenérů Benedikta, Barocha a Obida. Je v nich skryto 
kamarádství a obětavost, například v případě, kdy Obid byl těžce 
nemocen a oddíl šlapal bez problému dále. Oba trenéři Benedikt 
a Baroch bez nároků na odměny udělali mnoho práce. 

„Je také pravdou, že bez obětavé práce předsedy Mirka Fajfr-
líka a celého výboru by nebyl oddíl na takové úrovni,“ uzavírá 
Ruda Obid. „Přejme si, aby nám vyrostli další mistři, aby k nám 
chodili další chlapci, kteří poctivým tréninkem, kázní, odpověd-
ností a vůlí jsou připravováni na život.“

(S.A.C Praga)

Fotbal
Fotbal na Pragovce
Na trávníku SK Praga Vysočany proběhl 5. ročník žákovského turnaje v kopané O pohár staros-

ty MČ Prahy 9. Turnaj  se konal 19. června od 8.30 na stadionu SK Praga za účasti mužstev: SK 
PRAGA, SK VIKTORIA ŽIŽKOV, FC JISTEBNICE a BOHEMIANS PRAHA.

O pohár Městské části Praha 9 v kopané  
Spartak Hrdlořezy ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 uspořádal 29. srpna v areálu  

Na Břežance turnaj v kopané O pohár Městské části Praha 9. 
Hráči Čechie Dubeč, Sokolu Kolovraty, Sparty Kutná Hora, SK Hostivař a Spartaku Hrdlořezy 

si měřili síly na dvou malých hřištích na šířku fotbalového hřiště, podle pravidel pro mistrovská 
utkání mladších přípravek. Hrálo se systémem každý s každým. Po odehrání všech zápasů se 
sečetly body a… z vítězství se radovala Sparta Kutná Hora.

Fotbalisté na brigádě
Brigáda ve spolupráci firmy Městské části Praha 9 Hortus s. r. o. a starších žáků fotbalového 

oddílu SK Praga Vysočany se konala v neděli 3. října. Mladí fotbalisté v prostoru mezi novou cyk-
lostezkou a rugbyovým hřištěm RC Praga vyrovnávali terén, uklízeli ořezané větve a hrabali svahy 
posekané firmou Hortus s.  r. o. Děkujeme všem klukům, kteří se zúčastnili této brigády.

Ragby
Ragbisté Pragy mají Vysočanský pohár 
Protože v derby ragbyových týmů, které mají svá sídla v Praze 9, nejde jen o výsledek do tabul-

ky, ale také o pohár, jež získává vždy vítěz vzájemného soutěžního utkání těchto celků, je o der-

Fenomenální trenér Rudolf Obid
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by Sparta - Praga mezi příznivci hry se šišatým 
míčem mimořádný zájem. A to bez ohledu na 
postavení obou týmů v aktuální tabulce.

 Tentokrát se hrálo v Podvinném Mlýně. 
Zápas to byl vskutku aktuální. Po půli by si totiž 
na úspěch Pragy, která prohrávala se Spartou 
6:19, patrně nikdo nevsadil. Ale hráči hostují-
cího týmu na skóre nehleděli a po změně stran 
začali pořadně kousat. Radovali se z uznané 
trestné pětky, ale Sparta položila čtvrtou pětku, 
a i když vedla 24:16, nakonec skončilo utkání 
ve prospěch Pragy 28:24. Hosté převzali od sta-
rosty Prahy 9 Jana Jarolíma Vysočanský pohár. 
V tabulce Spartu však moc nedohonili, neboť 
za čtyři pětky a menší porážku než sedm bodů 
získal domácí tým přes porážku dva bonusové 
body. (Petr Skála)

Ragbisté ze Sparty skončili v extralize čtvrtí a Pragy pátí 
V Praze 9 působí dva ragbyové kluby Sparta a Praga a oba navíc hrají nejvyšší tuzemskou sou-

těž extraligu, kterou sledujeme se zájmem, neboť oběma klubům se v ní tradičně daří umísťovat se 
na předních příčkách. Rok 2010 však nepřinesl ani Spartě ani Pragovce žádné medailové místo. 

Praga v předchozím mistrovství skončila čtvrtá, nyní je až na pátém místě. „Dvakrát jsme pro-
hráli s Říčany, s Tatrou a se Slavií Praha. Jednou jsme neuspěli se Spartou a s Dragonem Brno. 
Mohli jsme hrát play-off, ale po porážce od Slavie v 16. kole, kdy jsme prohráli až po pětce 
položené v poslední minutě, jsme o tuto možnost přišli,“ řekl kouč Pragy Eduard Krützner mladší 
a posteskl si, že je škoda, že nejlepší hráči jeho klubu jako Robert Voves, Pavel Šťastný a Roman 
Šuster, kteří se přišli po skončení ragbyové sezony ve Francii na poslední vystoupení svých kama-
rádů podívat v roli diváků, nehrají v Praze. 

Spartě se dařilo v základní skupině lépe než sousedům od Rokytky. Je sice pravda, že Sparta 
prohrála také oba zápasy s Říčany, s Tatrou a se Slavií Praha a pak už neuspěla jen jednou s Pragou. 
Navíc získala více bonusových bodů za čtyři a více položených pětek nebo za těsnou prohru. Ze 
čtvrtého místa se však hráči Sparty probojovali do semifinále play off.

 (Petr Skála)

Mistry v českých sedmičkách se stali ragbisté Pragy 
Pokud budete v roce 2016 sledovat v televizi všechny sporty na olympijských hrách, určitě se 

při svém diváckém činění setkáte s hrou se šišatým míčem, kterou bude hrát na každé straně ne 
patnáct hráčů, ale jen sedm borců. Jde o hru v sedmičkách, v níž už několik let i české kluby bojují 
o mistra republiky. Nutno přiznat, že se v této kategorii hry se šiškou mimořádně daří také klubům 
z Prahy 9 - Spartě Praha a RC Praga. 

„Letos jsme se opět zúčastnili série sedmičkových turnajů mistrovství ČR, a to dvou kvalifi-
kačních a třetího finálového. Na prvním turnaji, který pořádala právě Praga, jsme skončili třetí za 
vítěznou Spartou a druhými Říčany. Třetí místo jsme vybojovali proti Tatře 26:7. Druhý turnaj 
na Tatře jsme již vyhráli, a to nad domácí Tatrou, třetí tentokrát byla Sparta. Třetí finálový turnaj 
se konal poslední sobotu v červnu na Spartě. Zde jsme v pěti utkáních ani jednou nezaváhali, 
postupně porazili Piráty, Iuridicu, Říčany, v semifinále domácí Spartu a nakonec ve finále hraném 
na 2x10 min. v úporném vedru Tatru 33:12. Naše taktika byla jednoduchá. Využili jsme našich 
zkušených sedmičkářů, které jsme vždy doplňovali mladými, dravými a nadějnými hráči,“ vylíčil 
své postřehy po mistrovství kouč Pragy Eduard Krützner mladší. 

Nejlepším týmem v ragby o sedmi hráčích je tedy za rok 2010 RC Praga, která neprohrála 
při finálovém turnaji ani jeden zápas a ve vlastním finále porazila obhájce loňského titulu Tatru 
Smíchov o 21 bodů. Třetí místo patří Říčanům, neboť Středočeši vyhráli nad pořádající Spartou 
19:12. 

Vítězný tým Pragy se raduje se starostou Prahy 9  
z Vysočanského poháru
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Prvenství Pragy znamená, že každý pražský klub si vybojoval zlaté medaile. Slavia Praha je 
vítězem extraligy, Sparta má mistryně v ženském ragby, Tatra má nejlepší juniory a Petrovice juni-
orky, a tak jediným klubem v Praze, který neměl ještě žádný titul a zlaté medaile, byli borci Pragy. 
To už také není pravda, neboť jej mají v sedmičkovém ragby. 

 (Petr Skála)

Ragbyoví veteráni Pragy vyhráli mezinárodní turnaj v Říčanech
Čeština, francouzština, španělština, angličtina, italština, němčina, maďarština, ruština, polština, 

slovenština a možná ještě další jazyky zněly na dvou ragbyových hřištích v Říčanech a v jeho oko-
lí. V ragbyovém městě se totiž hrál 26. června veteránský turnaj o Staropražskou šunku.

„Veteránský turnaj pořádaný klubem Old Boys Praha je zřejmě největším ragbyovým turnajem 
roku konaném v tuzemsku. Vždyť na druhý roč-
ník tohoto již prestižního veteránského turnaje 
evropského rozměru (turnaj byl součástí ofici-
álního okruhu European Golden Oldies Rugby 
Series 2010) se sjelo celkem 12 týmů z různých 
částí Evropy, jmenovitě z Itálie, Francie, Němec-
ka, Maďarska, Španělska a samozřejmě z České 
republiky,“ řekl k turnaji kapitán pořádajícího 
klubu Old boys Praha Andrej Hronec. 

Turnaj se vskutku vydařil. Bylo sehráno 
celkem 24 zápasů. Do posledního finálového 
zápasu se nakonec probojovaly oba pražské 
týmy: pořádající Old Boys Praha a veteráni 
Pragy. Zatímco Old Boys Praha cestou do finá-
le poráželi své soupeře většinou bez problémů, 
tým obhájců loňského prvenství měl se svými 
soupeři určitě více práce. 

„Těžší cesta Pragovky do finále se ukázala být výhodou, neboť finálové utkání zvládla lépe  
a vyhrála 20:5,“ popsal předseda Old byos Praha a bývalý hráč Pragy Jiří Livers, který ač nehrál, 
přesto byl často na hřišti, ovšem jako rozhodčí. 

Novinkou turnaje bylo vyhlášení nejstarších hráčů turnaje v průběhu závěrečného ceremoniálu. 
Bylo symbolické, že nejstarší veteráni přijímali pamětní medaile od nastupující generace – od 
dívek z mistrovského týmu Petrovic z kategorie U19. Nejstarším hráčem byl vyhlášen zakládající 
prezident Old Boys Praha Vladislav Petras (71 let)

(Petr Skála)

Ragbisté Sparty převzali Vysočanský pohár po rekordním výhře 
nad Pragou

Ragbyová extraliga se hraje od nového ročníku 2010 - 2011 trochu zvláštním způsobem. Deset 
týmů bylo rozděleno do dvou skupin, ve kterých se nejdříve hraje systémem každý s každým  
a teprve po odehrání základní části se soutěž rozdělí trochu jinak. Do TOP 6 se dostanou první tři 
týmy z každé skupiny a skupinu smrti  o čtyřech účastnících budou hrát ty méně úspěšné celky. 

Protože oba kluby Sparta a Praga, které mají svá hřiště v Praze 9, jsou spolu ve stejné skupině 
A, mohlo se třetí zářijovou sobotu odehrát zase vysočanské derby.

O Vysočanský pohár 
V derby Sparta Praha - Praga se již několik let nebojuje jen o extraligové body, ale také o Vyso-

čanský pohár, který po utkání přebírá od starosty Prahy 9 nebo jeho zástupců vítěz utkání. Proto 
také  věnujeme tomuto zápasu větší pozornost. 

Sparta před zápasem odehrála v extralize jen jediný zápas zato vítězný s mistrovskou Slavií 
Praha, a tak se rázem dostala do role favorita, což diváci také viděli v jejím v pořadí druhém 
vystoupení. „Máme více hráčů zraněných než zdravých a podle toho také vypadají naše výsledky. 
Po porážce od Petrovic následovala sice výhra nad Havířovem, ale pak nás zase potkala porážka 

Momentka ze zápasu veteránů Pragy
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od mistrovské Slavie. Proti Spartě jsme nastoupili v kombinované sestavě,“ líčil stav svěřeného 
týmu kouč Pragy Eduard Krützner mladší.

„Soutěž rozdělená do dvou skupin nám sice 
moc nevyhovuje, ale to je asi tak všechno, co 
s tím můžeme dělat. Ještě, že v naší skupině je 
Slavie a Praga. Kdyby tomu tak nebylo, tak by si 
Slavie stále držela Pohár pražských S a Pragov-
ka by si Vysočanský pohár uchovávala třeba i po 
celý rok bez příležitosti ji porazit a trofej získat 
zpět. V sobotu možná budeme mít na Spartě oba 
poháry,“ měl  jasno před utkáním  Petr Michov-
ský trenér Sparty.

A skutečně. Po třetím zářijovém sobotním 
odpoledni po utkání mezi ragbisty z Prahy 9 se 
pohár vrátil na Spartu. 

(Petr Skála)

Ragbisté Sparty Praha přišli o pohár, kterému říkají Kostel 
Derby je utkání, které hrají dva týmy ze stejného města. Tradiční pražské derby pak hrají dva 

týmy z metropole už hodně dlouho. Patří i ragbyový zápas mezi celky Sparty a Slavie. 

Slavie excelovala
Utkání zahájil rozhodčí Tomáš Tůma, který je na Podvinném mlýně jako doma, neboť  bydlí 

nedaleko odtud. První půle byla vyrovnaná. Když borci ze Slavie položili pětku, Sparta jim to 
vrátila a s oplácením však skončila na konci prvního poločasu, po kterém hosté vedli na pětky 3:2. 
Pak drtivý nástup Slavie po změně stran byl pro hráče Sparty zničující. Domácí hráči se už zmohli 
jen na občasné protiútoky, jimž však chyběla koncovka. „Utkání se nám povedlo. Spolupráce mezi 
rojem a útokem byla parádní, a když nám vyšly i dva úniky přes celé hřiště, Spartu to hodně roz-
hodilo,“ komentoval po utkání derby hrající kouč Slavie Jan Fojtík. 

„Musíme se připravit na Pragovku, aby nám přes zimu tady v klubovně zůstal alespoň jeden 
pohár,“ poznamenal po utkání trenér Sparty Petr Michovský s poukazem na Vysočanský pohár,  
o který se zase hraje mezi Spartou a Pragou a předává jej starosta Prahy 9.

Taekwon-do
Taekwon-do z Litoměřické
Ještě před dvaceti lety jsme slovo taekwon-do neuměli ani vyslovit. Dnes už víme, že se jedná 

o korejské bojové umění zaměřené na sebeobranu. V Praze 9 se taekwon-do vyučuje již od roku 
1991 ve Škole Taekwon-do Dan-Gun.

Do ČR se toto bojové umění dostalo v roce 1987 a postupně se rozšířilo do všech koutů naší 
republiky. Již více než osmnáct let se vyučuje v Praze 9 na Proseku ve škole Dan-Gun v Gymnáziu 
Litoměřická 726. 

Zde uvidíte děti od 6 let, ale i dospělé starší 45 let. Díky velikosti klubu mohou děti cvičit v růz-
ných technických skupinách odděleně od dospělých a dospělí tak nejsou nijak omezeni věkovými 
rozdíly. Nestane se, že začátečník trénuje s cvičencem s černým páskem nebo dítě s dospělým, jak 
je tomu u menších oddílů. 

Trénink začátečnických skupin dětí je zaměřen na všeobecnou motoriku pohybu s důrazem na 
taekwon-do. Nejschopnější žáci a junioři jsou ze školy Dan-Gun zařazeni do Střediska talentované 
mládeže, kde spolu s vybranými jedinci z ostatních oddílů trénují pro případný vstup do České 
národní reprezentace. 

Čeští reprezentanti z „devítky“
Kvalitu školy Dan-Gun potvrzuje fakt, že pro rok 2010 má klub hned čtyři své zástupce v České 

národní reprezentaci. Jsou to Petr Kutílek (II. Dan), Ondřej Malý (I. Dan), Ivan Šípal (II. Dan)  
a Michal Radotínský (I. Dan). Poslední tři jmenovaní se v březnu tohoto roku účastní Mistrovství 

¨Ragbisté Sparty Praha se radují z Vysočanského poháru
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Evropy v Itálii a v srpnu odcestují na Mistrovství světa do Běloruska. Ivan Šípal se v květnu 2009 
vrátil z Mistrovství Evropy seniorů, juniorů a veteránů ve Slovinsku, kde získal 1. místo v indivi-
duálních sestavách, v týmové soutěži ve třech kategoriích zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. 

Cenné medaile z ME v Taekwon-du v Itálii
Mistrovství Evropy v Taekwon-do se uskutečnilo 10. – 14. března v městečku Barletta na jihu 

Itálie. Česká republika vyslala do bojů o medaile výpravu 44 reprezentantů, z nichž 3 jsou členy 
prosecké Školy Taekwon-do Dan-Gun. 

Byli to Michal Radotínský, Ondřej Malý v kategorii juniorů a Ivan Šípal v kategori veteránů. 
Oba junioři na ME byli reprezentačními nováčky. 

Starší Ondřej Malý získal jako jednotlivec stří-
bro ze speciálních technik ve výskoku. Jako člen 
týmu se podílel na dvou stříbrných medailích  
z technických sestav a z týmové sebeobrany. 
Dále svým výkonem přispěl v týmových dis-
ciplínách k zisku dvou bronzových medailí ze 
speciálních technik a ze sportovního boje. 

Michal Radotínský, věkem ještě žák, je nej-
mladším členem české reprezentace. Startoval 
ve sportovním boji ve váhové kategorii do 51 kg 
a svým výkonem rozhodně nezklamal. Se svým 
soupeřem, o několik let starším, svedl vyrovna-
ný boj a potvrdil oprávněnost svojí nominace. 

Ivan Šípal je již zkušeným reprezentantem 
a pravidelným účastníkem mistrovství světa  
a Evropy. Je držitelem III. Danu. V Itálii obha-
joval zlato z loňského ME ve Slovinsku v dis-
ciplíně technické sestavy jednotlivců. Zlato sice neobhájil, ale stříbrná pozice je potvrzením jeho 
stabilní výkonnosti. Další cenný kov, tentokrát bronz, přivezl ze sportovního boje v kategorii do 
90 kg a zlato v týmové sebeobraně. Tu čeští veteráni s Ivanem Šípalem vyhráli na světových mis-
trovstvích již potřetí v řadě za sebou.

Letní soustředění Školy Taekwon-do Dan-Gun
Již po osmnácté se členové Školy Taekwon-do Dan-Gun z Proseka sešli v Horním Bradle  

u Seče na letním soustředění. Jako každý rok se jim na dva týdny stalo útočištěm rekreační stře-
disko Tesla. 

Jeden turnus soustředění byl určen pro děti a druhý pro mládež a dospělé. Letos se ho zúčastnily 
i děti, které nemají s tímto bojovým uměním žádné zkušenosti. 

Nejmenší ve věku 5 až 12 let cvičily Taekwon-do jedenkrát denně v dopoledních hodinách  
a odpoledne hrály bodované hry do celotýdenní hry. Dospělí trénovali dvakrát denně. 

Součástí soustředění byly pod vedením vedoucích dva organizované poznávací výlety do okolí. 
Děti navštívily kutnohorské stříbrné doly, prohlédly si i štoly a světoznámou Kostnici. Na druhý 
výlet vyrazily do překrásného pohádkového zámku ve Žlebech, kde se natáčela pohádka Zdeňka 
Trošky Nejkrásnější hádanka. Zde prošly nejen zámek, ale i zámeckou oboru s bílými jeleny, orly 
a daňky. 

Pro dospělé sportovce byl program soustředění zaměřen na zdokonalování jejich technických 
dovedností v taekwon-du a zlepšení jejich fyzické kondice. Pod vedením trenérů pilovali pravidel-
ně techniky. V rámci fyzické přípravy běh pravidelně prokládali různými cvičeními, nechybělo ani 
posilování. Ve volném čase se relaxovalo u bazénu v areálu nebo při jiných sportech. Po trénincích 
byl čas na společný fotbálek.  

Po celý pobyt přálo taekvondistům krásné počasí jak pro cvičení, tak i pro hry ve vodě a v lese. 
Na závěr soustředění děti dostaly mnoho cen včetně pohárů pro nejlepší a účastnické ceny. 

Mistrovství Evropy v Taekwon-do, Barletta, Itálie 2010
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Stolní tenis
Stolní tenis v Podvinném mlýně – takové malé výročí
Z dostupných historických záznamů je zřejmé, že sparťanským sportovcům přivezli pálky na 

stolní tenis, a tím i tuto hru, jejich hokejisté z Londýna na podzim roku 1924. Na jaře roku 1925, 
tedy před 85 lety, si skupina sportovců Sparty, nadšenců pro stolní tenis, nechala zhotovit první 
regulérní stůl na stolní tenis. 

S tímto „malým výročím“ si zaslouží připo-
menutí také historické úspěchy sparťanských 
stolních tenistů. Na mezinárodním poli získali 
několik titulů mistrů světa a Evropy v jednotliv-
cích. Zvítězili v několika pohárových soutěžích 
družstev. V domácích soutěžích pak vybojo-
vali 27 titulů mistrů republiky v družstvech  
a množství titulů v jednotlivcích. Z význam-
ných hráčů Sparty je možné jmenovat například 
Váňu, Andreadise, Vyhnanovského, Orlowské-
ho a zajímavostí je, že čestným předsedou oddí-
lu stolního tenisu v minulosti byl i herec Vlasta 
Burian.

Současný stolní tenis ve Spartě tak úspěšný 
není. Družstvo mužů se pohybuje mezi I. a II. 
ligou. V jednotlivcích sparťanští hráči rovněž 
nedosahují úrovně odpovídající tradici. 

Otevřeno i pro veřejnost
AC Sparta Praha však vybudovala ve svém sportovním areálu moderní halu, která dává předpo-

klad velkému rozvoji halových a sálových sportů. Aréna Sparta na Podvinném mlýně má nyní sál 
stolního tenisu na špičkové úrovni, včetně velmi kvalitních devíti stolů renomovaných výrobců.

Oddíl pracuje s mládeží a organizuje hraní stolního tenisu pro všechny příznivce tohoto sportu 
v rámci svých tréninků. Veřejnosti je umožněno hrát v kvalitních podmínkách této herny v násle-
dujících časech:  

pondělí  18.00 – 21.00.   
úterý  17.30 – 19.00   
středa  19.00 – 20.30   
čtvrtek  17.30 – 19.00    
Cílem je rozšířit základnu, následně zkvalitnit úroveň a pokusit se navázat na historické úspě-

chy sparťanského stolního tenisu, které si nyní připomínáme zároveň s tímto malým výročím, kdy 
jsme před 85 lety měli na Spartě první stůl na stolní tenis. 

Tenis
Seznamovací odpoledne s tenisem
Zdarma pro všechny děti MŠ a ZŠ a jejich rodiče při Základní škole Vybíralova a Sportcentru 

Prosek.
Tenisová škola Tallent s dlouholetou tradicí (od roku 1993) připravila pro děti na září již tradiční 

ukázkové odpoledne. Seznámíte se se začátky tenisu, kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem teniso-
vé základy, správné držení rakety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou 
dětem v jejich dovednostech pomáhat a ty pak sami rozvíjet. Součástí seznamovacího odpoledne s 
tenisem jsou i doprovodné soutěže, v nichž děti získají věcné ceny a diplomy. 

Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. 
Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti.

Stolní tenis v Aréně Sparta v Podvinném mlýně
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Volejbal a nohejbal
Z volejbalového oddílu SK Prosek

„Podzimní část volejbalové soutěže pro nás byla dost náročná,“ hodnotí dlouholetý předseda 
volejbalového oddílu SK Prosek Zdeněk Korbel. „Proti minulým letům máme v soutěži první ligy 
dvě juniorská družstva a jedno mužstvo mužů.“

Podzimní výsledky všech družstev SK Prosek byly střídavé. Družstvo mužů je zatím na předpo-
sledním místě. Plně platí nováčkovskou daň. „Snažíme se zvýšenou tréninkovou náročností v jarní 
části soutěže postoupit výše,“ dodává Zdeněk Korbel.

„O něco lépe je na tom naše velmi mladé juniorské družstvo B, které obsadilo 8. místo.“
Nejlépe si zatím vede družstvo juniorů A, které se drží na 3. místě. 
„Na umístění všech družstev se velmi podepsala zvýšená nemocnost a zranění,“ uzavírá Zdeněk 

Korbel. „Věříme, že v jarní části soutěže se výkony všech družstev zlepší tak, abychom dosáhli na 
vyšší příčky.“ 

Nábory do volejbalové přípravky
Volejbalový klub SK Prosek Praha ve spolupráci s  extraligovým klubem mužů volleyball.cz 

Kladno organizují v rámci projektu volleyball.cz provoz tří volejbalových a sportovních  přípravek 
v Praze 9. 

Nabízíme možnost sportování pro kluky a holky se zájmem o míčové sporty a především volej-
bal. Působíme na Proseku, v Letňanech a Horních Počernicích. Informace o náborech do volejba-
lových přípravek v Praze 9 získáte na internetové adrese www.volleyball.cz nebo na tel. čísle 602 
937 919 Ondřej Pastrňák, popř. www.cesky-volejbal.cz/skprosek.

Nohejbal na Proseku už po třetí
Třetí ročník nohejbalového turnaje O pohár modrého ptáka se konal 18. září na Proseku. 
Turnaje, jehož organizace se zhostili senátor Tomáš Kladívko, Jaromír Váňa a Jaroslav Klimek, 

se zúčastnilo osm družstev, poprvé také smíšené družstvo.
I letos se hrálo na veřejném hřišti v areálu Cihlářská, Pískovcová, Kopečná a jednotlivá družstva 

byla složena z neregistrovaných hráčů nohejbalu. A třebaže se vítězi cítili všichni, kteří se turnaje 
zúčastnili, meta nejvyšší patří teamu Turci.

Zdravotnictví
Den zdraví - oslava 25. výročí otevření Polikliniky na Proseku
Poliklinika Prosek slaví 25. výročí svého otevření a při této příležitosti uspořádala ve spoluprá-

ci s Městskou částí Praha 9 a oblastní pobočkou ČČK Praha 9 Den zdraví. Konal se 20. května  
od 9 do 17 hodin na prostranství před polikli-
nikou. 

Odborníci především z prosecké polikliniky 
poradili, ať už vás trápí zdravotní neduhy, nebo 
jste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro 
udržení svého zdraví máte dělat. 

Podstoupit se mohlo i interní vyšetření, jako 
například měření krevního tlaku, měření hladi-
ny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření 
nebo kožní vyšetření.

V jakých oblastech vám odborníci při Dnu 
zdraví na prosecké poliklinice ještě radili?
Vyšetření podstoupila i herečka Miluše Bittne-
rová, která celou akci na Proseku konferovala
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Domácí péče o nemocné
Diabetologie – i cukrovce lze předejít, když víte jak
Obezitologie – čili zdravý styl života
Dentální hygiena – jak správně pečovat o zuby
Rehabilitace a pomoc při bolestech
Lékárna – v čem vám může pomoci lékárník
Onkologie – na vše, co souvisí s rakovinou odpovídali odborníci z Ligy proti rakovině
První pomoc – co by měl každý vědět, připomenou pracovníci ČČK a BESIP
Protetika – s protetickými pomůckami a jejich využitím seznámí spol. Metis
Poradna pro odvykání kouření – odborníci z České koalice proti tabáku radili, jak skončit 

s cigaretami 

Poliklinika v novém kabátě
Prosecká poliklinika patří k nejlepším ambulantním zařízením u nás. „Jsme rádi, že hl. 

m. Praha poskytne investice na její rekonstrukci,“ konstatoval radní Prahy 9 Tomáš Portlík.  
„A protože zdravotnictví patří vedle sociální péče k našim prioritám, počítáme s jejím dalším 
rozvojem a modernizací. Rekonstrukce, na kterou se právě uvolňují peníze, se týká rozšiřování 
zdravotních služeb v poliklinice Prosek. V jejím objektu je výjezdní stanoviště Záchranné služ-
by hlavního města. Pavilon, kde v současnosti sídlí, čeká kompletní rekonstrukce, na poliklini-
ce se tak uvolní prostory pro nové lékařské služby. Záchranná služba dostane nový, samostatný 
objekt bývalé trafostanice. Vozy ZSHMP budou připraveny k výjezdu ve výhodnější poloze, přímo  
u hlavní silnice.“

Potřebujete půjčit kompenzační pomůcky?
Máte vy nebo někdo z vaší rodiny zdravotní problémy, potřebujete půjčit vozík, chodítko či 

polohovací postel? Navštivte Centrum pro zdravotně postižené v Praze 9. 
Zdarma vám poskytne odborné sociálně právní poradenství, pomoc při zajištění individuál-

ní přepravy seniorů a zdravotně znevýhodněných osob, podporu při začleňování do společnosti  
a hledání vhodného zaměstnání. 

V Centru je také půjčovna kompenzačních pomůcek. Jejich zapůjčení není podmíněno věkem, 
přiznáním průkazů TP, ani členstvím ve sdruženích zdravotně postižených. 

Pracoviště Centra pro zdravotně postižené najdete na Poliklinice Prosek. Otevřeno je v pondělí 
a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v úterý od 8 do 12 hodin. Tel. 284 810 936, ostatní 
pracovní dny 736 509 853.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ocenil úroveň zdravotnických 
služeb a péče o seniory na „devítce“

V doprovodu starosty Městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma  a místostarostky Mgr. Evy 
Gorčíkové absolvoval ve středu 13. října krátkou návštěvu prosecké polikliniky a poté Domova 
seniorů v Novovysočanské ulici proděkan III. Lékařské fakulty UK v Praze a přednosta Gyneko-
logicko-porodnické kliniky FNKV Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

V největším zdravotnickém zařízení na Praze 9 přivítal návštěvu jeho ředitel Ing. Jiří Dufek 
spolu se svou zástupkyní pro LPP MUDr. Janou Bláhovou. V Poliklinice Prosek je poskytová-
na ambulantní zdravotní péče ve všech základních a specializovaných lékařských oborech, dále 
zabezpečuje také provoz lůžkového oddělení následné péče a provoz lékárenského zařízení. Bohu-
slav Svoboda se živě zajímal o moderní vybavení konkrétních pracovišť, svou bezprostředností 
rychle navázal kontakt s několika pacienty a zaujatě diskutoval s lékaři o různé odborné problema-
tice. Zajímal se rovněž o další záměry a rozvojové plány celého zařízení. Při svém odchodu vysoce 
vyzdvihl jeho dosavadní úroveň.

V Domově seniorů v Novovysočanské ulici a v přilehlém Domě s pečovatelskou službou se poté 
pozdravil s jeho ředitelkou Mgr. Michaelou Žáčkovou, s některými klienty a s dalšími pracovníky, 
se zájmem si prohlédl jejich zázemí a různé možnosti, které jim zpříjemňují pobyt a vypovídají  
o poskytované péči.

•
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Životní prostředí
Mikroklima 2010 aneb Bohatství přírody kolem nás
Akce Mikroklima se v Praze 9 uskutečnilo 25. května. Již po několikáté ji organizovala kulturní 

agentura Křišťál ve spolupráci s Městskou částí Praha 9. 
Dana Balcarová z agentury Křišťál k tomu upřesňuje: „Mikroklima zahrnuje všechno, v čem 

bezprostředně žijeme, co se nás přímo dotýká a ovlivňuje kvalitu našeho života.“ Bezesporu se 
jedná o výraznou akci, která připomíná všem obyvatelům Prahy, že životní prostředí ve velkých 
městech může ovlivnit každý jednotlivý oby-
vatel. Podpora občanské společnosti a aktivní 
ochrana životního prostředí jsou klíčové oblasti 
pro zachování příznivého prostředí pro život ve 
stresujících velkoměstech. „Touto akcí, odbor-
ně podporovanou Ministerstvem životního pro-
středí a především Inspekcí životního prostředí, 
která v Praze 9 sídlí, navazujeme na obdobné 
akce z let 2003, 2004 a z loňského roku,“ dopl-
ňuje zástupce starosty Prahy 9 Zdeněk Daví-
dek.

Jako i v minulých ročnících se dopolední 
program zaměřil především na jednotlivé třídy 
základních a středních škol Prahy 9, které pod 
dohledem průvodců absolvovali terénní pro-
cházku od Proseckých skal do parku Podvinní. 
Na trase je čekalo několik zastavení na zajíma-
vých místech s úkoly z oblasti ochrany přírody 
a krajiny. V parku Podvinní pak program pokra-
čoval soutěžemi a informacemi z oboru odpadů 
a ochrany vody. Na odpoledne byl připraven 
program pro všechny návštěvníky a v parku 
Podviní i hry pro malé děti, s jejichž přípravou 
pomohlo mateřské centrum Knoflík. Společen-
sko kulturní program pokračoval pro zájemce i večer v industriální hale C v dolních Vysočanech, 
kde zahrála živá muzika a ke zhlédnutí byli zajímavé krátké filmy s ekologickou tématikou z mezi-
národně uznávaného festivalu EKOFILM.

Kácení stromu u metra Vysočanská
Správce veřejné zeleně oznámil, že do konce května provede pokácení stromu – pajasanu žláz-

natého, který rostl u vstupu do stanice metra Vysočanská v ulici Sokolovská.
Důvodem kácení v mimořádném termínu je obava z pádu stromu. Strom dlouhodobě prosy-

chá, kořeny má napadené dřevokaznou houbou a jeho vitalita a provozní bezpečnost jsou tak 
nízké. Poškození kořenů se ukázalo až nyní na jaře za vlhkého a teplého počasí. Narušená stabilita  
a velká možnost pádu by mohly na tomto frekventovaném místě způsobit značné škody na majetku 
a životech. 

Vzhledem k výraznému napadení kořenů houbou je nutné provést kácení z bezpečnostních 
důvodů okamžitě, protože nejde zajistit, aby strom nespadl.

Bezprostředně po pokácení a odstranění starých kořenů bude provedena úprava záhonu a nová 
výsadba.

Nová bezbariérová midibusová linka 295 v Praze 9
Součástí Proseckého podzimu v Parku Přátelství byla také prezentace nového midibusu, který 

jezdí na připravované lince 295 od 10. října. 

Putování od Proseckých skal do Parku Podviní
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„Současná dopravní obslužnost některých částí sídliště Prosek je přes nesporné zlepšení, které je 

spojeno především s otevřením stanic metra, ne zcela vyhovující. A to zejména pro starší obyvate-
le, pro něž jsou zastávky autobusu mnohdy příliš vzdálené od bytových domů. Proto jsme usilovali 
o rozšíření midibusových linek i v Praze 9,“ konstatoval při prezentaci minibusu v Parku Přátelství 
starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím. „Plánovaná nová linka ulehčí spojení především na Polikliniku 
Prosek. Naší vizí je, aby midibusy zastavovaly přímo u vchodu do polikliniky, což výrazně usnad-
ní dopravu lidem se sníženou pohyblivostí, ať už seniorům či občanům po úrazech. Ze stejných 
důvodů bude tatáž linka zajišťovat i dopravní obslužnost Fakultní nemocnice Na Bulovce.“ 

Trasa linky 295
Bezbariérová midibusová linka 295 pojede  

v trase Nemocnice Bulovka – Starý Prosek 
– Poliklinika Prosek – Českolipská – Polikli-
nika Frýdecká – Obchodní centrum Čakovice 
– Třeboradice. Novinkou oproti běžným auto-
busovým linkám bude zajíždění přímo do areálu 
nemocnice Na Bulovce a také bude zajištěn prů-
jezd středem letňanského sídliště. Linka bude  
v provozu v pracovní dny zhruba od 6.00 do 
22.00 v pravidelném intervalu 30 minut. Na 
všechny spoje budou nasazeny nízkopodlažní 
midibusy. Cílem je zlepšit přístupnost zdravot-
nických zařízení (nemocnice Bulovka, poliklini-
ka Prosek, poliklinika v Letňanech) zejména pro 
starší a méně pohyblivé občany nebo maminky 
s kočárky a zajistit lepší obsluhu některých síd-
lištních celků (Prosek, Letňany).

V areálu nemocnice Bulovka se budou nacházet následující zastávky:
Nemocnice Bulovka (u hlavní vrátnice)
Nemocnice Bulovka – gynekologie
Nemocnice Bulovka - onkologie

Na letňanském sídlišti bude midibus jezdit nově ulicemi:
Křivoklátská, Šumperská, Rýmařovská, Havířovská, Vratimovská, Chlebovická, Příborská,  

s nově vybudovanými zastávkami:
Poliklinika Frýdecká
Šumperská
Třinecká
Příborská

Změny na lince 151
Se zavedením midibusové linky 295 se také zkrátí intervaly linky 151, která bude jezdit v pra-

covní dny dopoledne nově každých 20 minut (nyní jede pouze dvakrát za hodinu). V zastávce 
Starý Prosek bude umožněn vzájemný přestup mezi linkami 151 a 295, takže k Bulovce se bez 
problémů dostanou i obyvatelé z oblasti Krocínky.

Změny ve vlakové a autobusové dopravě
1) Vlakem nově bez přestupu z Libně na Hlavní nádraží, na Smíchov nebo do Radotína

ve špičkách pracovního dne je prodlouženo 16 párů vlaků linky S7 z Berouna do Úval
v úseku Praha – Úvaly ve špičce pracovního dne pojedou vlaky linek S1 a S7 v souhrnném 

intervalu 15 minut
rychlé spojení berounské trati s východní částí Prahy (Libeň, Běchovice, Klánovice)
rychlé spojení východní části Prahy s jihozápadní částí města (Smíchov, Radotín)
na lince S7 Beroun – Praha – Úvaly budou provozovány výhradně jednotky řady 471 „City 

Elefant“

 2) Provoz městské vlakové linky S41 i o víkendu včetně prodloužení do Hostivaře
zaveden víkendový provoz na městské lince S41 v intervalu 60 minut cca od 7:00 do 20:00

•
•
•
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o víkendu bude tato linka vedena v prodloužené trase Roztoky u Prahy – Praha-Libeň – Pra-

ha-Hostivař
v Hostivaři ráno a dopoledne přípoje směr Říčany, odpoledne a v podvečer ze směru Říčany, 

zajímavé přípoje od vlaků/k vlakům dálkové dopravy v Libni
v pracovní dny zůstává provoz nezměněn, budou nasazena kapacitnější vozidla řady 451 

(tzv. „pantografy“) ve třívozovém provedení
3) Reorganizace speciálních midibusových linek pro tělesně postižené
Na základě vyhodnocení provozu linek H1, H2 a H3, rozvoje sítě midibusových linek, průběž-

ného zlepšování bezbariérové přístupnosti celé sítě PID a od roku 2009 provozovaného systému 
mikrobusů na objednání jsou provedeny úpravy v provozu linek pro přepravu osob se sníženou 
schopností pohybu.

Nově bude zajištěn provoz linkami H1 a H2 v upravených trasách a se základním intervalem 60 
minut. Nadále bude zachována funkce centrální přestupní stanice Florenc s příjezdy obou linek ve 
20. minutě a odjezdy ve 30. minutě. Posílený provoz linky H1 budou zajišťovat kapacitní auto-
busy Iveco Crossway (2 původní a 2 převedené ze zrušené linky H3), provoz prodloužené linky 
H2 bude zajištěn midibusy SOR CN 8,5. Zkrácení intervalu na 60 minut umožní výrazně zlepšit 
nejsilnější přepravní vztahy, zejména obsluhu Jedličkova ústavu. Úpravy tras (včetně zrušení linky 
H3) vycházejí z rozšiřující se obsluhy bezbariérovými vozidly na pravidelných linkách i z nových 
midibusových linek - jedná se zejména o již provozované linky 293 (výrazné zlepšení směro-
vých vazeb pro zastávku Petýrkova, obsluha zastávky Ústavy akademie věd), 295 (přímá obsluha 
nemocnice Bulovka a oblasti Střížkova), 297 (obsluha Malešic včetně zastávky Rektorská, nahra-
zuje tak nově odkloněnou linku H2) a linku 296 (provoz zahájen od 12.12.2010), která zajistí řadu 
místních vazeb a to i v oblasti sídliště, terminálu a obchodního centra Černý Most.

Spojení centrum - Jihozápadní Město místo zrušené linky H3 zajišťují v úseku Florenc - Kody-
mova vybrané spoje linky H2 (v intervalu 120 minut), místní přepravní vztahy mezi Prahou 6, 13 
a 17 jsou zajištěny především linkami 174, 180 a 164, jejichž provoz je z výrazné části zajištěn 
nízkopodlažními autobusy. Spojení Prahy 17 s centrem města je zajištěno zejména tramvajemi, 
jejichž bezbariérová přístupnost se výrazně zlepšila v rámci letos provedené rekonstrukce tramva-
jové trati včetně zastávek.

Změny jednotlivých linek:
H1      výrazné zkrácení intervalu na 60 minut celodenně (v úseku Poliklinika Budějovic-

ká – Chodov jede pouze každý druhý spoj), zrušena je zastávka Obchodní centrum Černý Most 
(nahrazeno linkou 296), 

H2      linka je prodloužena o úsek Jiřího z Poděbrad – Florenc – Kodymova (v úseku Florenc 
– Kodymova je vedena pouze část spojů); zrušeny zastávky Plaňanská, Sídliště Malešice a Rek-
torská (nahrazeno linkou 297)

H3      linka je zrušena a částečně nahrazena prodloužením linky H2
Centrální přestupní stanice FLORENC zůstává zachována, linky H1 a H2 odtud budou odjíždět 

každou hodinu ve 30. minutu.
 

Klíčovský park stále láká 
Každý, kdo do překrásného Klíčovského parku v posledních měsících zavítal, si jistě všiml 

změn, které tento kout Vysočan, nacházející se pár minut cesty od stanice metra Vysočanská, pro-
dělal. 

A že si to místo, jehož historie začíná někdy koncem 18. století, zaslouží. Krásné vzrostlé kaš-
tany lemující v aleji cestu, jež celým parkem prochází, a je jimi stíněna před prudkým sluncem, 
bohužel napadla klíněnka. Hrozilo, že by stromy, které zde rostly desítky let, postupně jeden po 
druhém odumíraly. Členové občanského sdružení Krocan, ale i další dobrovolníci, se proto na jaře, 
přesně 4. dubna, sešli a shrabali spadané listí, jež pod sedmadvaceti napadenými stromy tvořilo 
ideální úkryt klíněnce. Pytle s listím, bylo jich požehnaně, pak byly Pražskými službami odvezeny 
ke spálení do Malešické spalovny. Akce, která mohla z pohledu laika vypadat jako zbytečná, splni-
la svůj účel. Nejen, že prokázala ochotu občanů aktivně se starat o své okolí, ale výrazně přispěla 
k ochraně kaštanů. 

V dubnu a červnu 2010 byly kaštany dvakrát chemicky postříkány na ochranu proti klíněnce. 
Tyto postřiky zajistil Krocan a zaplaceny byly z grantu MHMP. K naší velké radosti je v současné 
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době stav kaštanů v parku mnohem lepší než v minulých letech, většina stromů byla ještě začát-
kem listopadu výrazně olistěná a měla po dlouhé době plno plodů.

Chátrá, tak se zeleň zastaví
Jak již bylo řečeno, Klíčovský park slouží Pražanům jako místo odpočinku již přes dvě stě let.  

V době relativně nedávné v něm byly veřejné záchodky a domek pro správce, mnoho laviček  
a také dětské hřiště. Aby zde ti, kteří sem někdy vyráželi piknikovat na celý den, neumřeli hlady  
a žízní, se staraly stánky s občerstvením. Od padesátých let park neprošel žádnou výraznou údrž-
bou ani obnovou – i přesto je stále krásný a plní pro místní obyvatele a návštěvníky řadu funkcí. 
Se svou bývalou podobou se ovšem rozhodně nemůže srovnávat. I proto o. s. Krocan navrhlo jeho 
postupnou revitalizaci, jež by měla tomuto místu navrátit ekologickou, estetickou a kulturní funkci 
a zabránit dalšímu chátrání, které je využíváno jako argument, proč tuto zelenou plochu zastavět. 

Co ještě navrhuje občanské sdužení Krocan
„Vedle soustředěné péče o stromy, dosázení stromů chybějících v aleji lemující přístupovou 

cestu a pokračujícího boje s klíněnkou bychom rádi, aby bylo zprůchodněno bývalé propojení 
mezi Krocínkou a horní částí parku. Tím se výrazně zvýší a usnadní jeho přístupnost. Dále by bylo 
dobré, kdyby se z dětského hřiště, jež vzniká za spolupráce MČ Prahy 9 a občanského sdružení 
Krocan, dalo volně projít do Klíčovského parku. K jeho zkultivování by také jistě přispěl větší 
počet laviček (čtyři již zde nechala radnice umístit), košů na odpadky, opravení cest.“ 

Oslava Dne stromů
Občanské sdružení Krocan pozvalo na 24. října všechny příznivce Klíčovského parku na oslavu 

Dne stromů – přišlo kolem stovky sympatizantů, od nejmladších až po ty nejstarší. Pro děti byly 
připraveny různé hry, mohly si z kaštanů postavit figurky, absolvovat překážkovou dráhu. Zároveň 
byly pro všechny připraveny informace o parku i jednotlivých stromech. O tom, že jsou oprav-
du zajímavé, svědčí mimo jiné také fakt, že tabulky s texty doposud nikdo nezničil. A kdo chtěl  
– a zájem byl velký – si mohl vybrat strom a ozdobit ho.

Výstavba
Výstavba na Proseku
Prosek na jedné straně dýchá historií a patriotismem, na straně druhé ho sídlištní panelová 

výstavba bez občanské vybavenosti a přijatelného dopravního spojení v minulém režimu odsou-
dila do role noclehárny. Není divu, že dnes jedni další výstavbu tady už dopředu odsuzují a druzí 
volají po lepším zázemí. 

„Ano, slýchám, že chci na Proseku zastavět každý metr, ale na druhé straně lidé vznášejí kritiku, 
že tady nejsou služby, obchody, kino…, třebaže s tím původní plány výstavby sídliště počítaly,“ 
konstatuje starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím. „Rád bych tato tvrzení uvedl na pravou 
míru. Nechci na Proseku zastavět každou volnou plochu, ale chtěl bych dokončit prosecké sídliště 
tak, aby to nikoho z místních obyvatel nenutilo jezdit za službami nebo zábavou jinam, aby tu 
našel i pracovní příležitosti. Ostatně v minulých letech se nám řada věcí podařila – díky novým 
stanicím metra se výrazně zlepšilo dopravní spojení, s novou výstavbou se postupně zlepšuje 
občanská vybavenost. Pravdou však je, že bez aktivní spolupráce s občany sama radnice toho 
mnoho neprosadí.“

Příkladem toho, že rozvoj území je možné do značné míry přizpůsobit požadavkům občanů, je 
připravovaná rekonstrukce části Jablonecké ulice. Předcházel jí průzkum radnice mezi místními 
obyvateli (podrobně jsme o jeho výsledcích informovali v květnové Devítce v loňském roce). V 
současné době intenzivně probíhají schvalovací řízení, aby mohl být schválený projekt realizo-
ván. 

„Vše je samozřejmě o kompromisech, ale ukázalo se, že zapojení lidí do řešení těchto otázek 
přináší své ovoce,“ dodává starosta.

Jak bude vypadat tzv. Děčínské náměstí?
Možná neuškodí trocha teorie. Rozvoj městské části určuje územní plán, jehož definitivní znění 

v Praze schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. O jeho podobě se však diskutuje, lze k ní podávat 
připomínky, podněty, návrhy. „Bohužel, v připomínkovém řízení se veřejnost k podobě územního V
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plánu vyjadřuje jen minimálně. Probere se až v okamžiku, kdy se začne bourat, kácet nebo stavět, 
a to už bývá pozdě,“ říká Jan Jarolím. „Za naši městskou část se k územnímu plánu samozřejmě 
vyjadřujeme, snažíme se prosadit naše vize, ale pravdou je, že to, jak budou konkrétní stavby 
vypadat, můžeme ovlivnit jen do určité míry.“

Klasickou ukázkou takové snahy je boj o rozumnou podobu prostoru kolem stanice metra Stříž-
kov, tzv. Děčínského náměstí. Plochu ohraničenou ulicemi Jiřetínská, Vysočanská, Lovosická  
a Jablonecká už územní plán z doby, kdy se na zelené louce stavělo prosecké sídliště, určoval jako 
plochu k zástavbě. Komunisté na místě, kde dnes stojí stanice metra Střížkov, plánovali kulturní 
dům podobný, jaký najdete například v Ládví.  

„Problémem je, že tyto pozemky, na nich stojí i stanice metra Střížkov, spoluvlastní hl. m. Praha 
a soukromý vlastník, takže podoba výstavby na něm je především na investorovi a hlavním městě,“ 
vysvětluje starosta Prahy 9 Jan Jarolím a dodává: „Nicméně se nevzdáváme a snažíme se budoucí 
podobu Děčínského náměstí ovlivňovat. Podařilo se nám například zabránit megalomanskému 
projektu, který předpokládal zastavení celé plochy budovou s obchodním centrem a kancelářský-
mi prostorami a stavbou mohutných nadzemních garáží. Přikláníme se spíše ke konkurenčnímu 
projektu - variantě výstavby výškové budovy vedle stanice Střížkov s tím, že by více než dvě tře-
tiny území zůstaly k dispozici pro parkové úpravy. Navíc Jiřetínskou ulici by překryl umělý tunel, 
jenž by přešel do přízemní budovy (s občanskou vybaveností) se zelenou střechou. Tak by byl 
tento prostor plynule napojen na Park Přátelství. Samozřejmostí by muselo být, že by přímé spo-
jení z liberecké výpadovky umožňovala mimoúrovňová křižovatka Vysočanská-Liberecká. Spolu  
s jakoukoliv výstavbou prosazujeme také, aby její součástí bylo parkoviště pro rezidenty. Mám-li 
se přiznat, líbilo by se mi velké podzemní na místě dnešního pozemního parkoviště.“ 

Parter Starý Prosek
A tak zatímco nad podobou budoucího Děčín-

ského náměstí visí otazníky, na novém vzhledu 
Parteru Starý Prosek se již pracuje.

Parter Starý Prosek navazuje na úpravu Parku 
Přátelství, novou pěší zónu v Jablonecké ulici  
a úpravu ulice U Prosecké školy před třemi lety. 
Souvisí i s připravovaným projektem zpřístup-
nění proseckého podzemí a přeměnou bývalé-
ho zařízení staveniště v moderní obytnou zónu  
v ulici Na Vyhlídce. Zahrnuje část starého Pro-
seka kolem ulic Na Proseku a U Proseckého 
kostela, kde vedle staré obytné zástavby najdete 
nové bloky obytných domů a samozřejmě také 
původní románský kostel sv. Václava, kapli, 
faru, bývalou sokolovnu. Tuto starou část Prose-
ka pak s novější sídlištní zástavbou U Prosecké 
školy spojují zelené plochy. 

Navrhnout urbanisticko-
architektonickou koncepci, kte-
rá by na jedné straně rozšířila 
vybavenost Starého Proseka, 
po níž místní obyvatelé vola-
jí, a zároveň zamezila živelné 
výstavbě na úkor právě histo-
rických památek a zeleně bylo 
oříškem. „Naše priority jsou 
však jasné – zachovat genia loci 
této oblasti a zároveň přispět k 
jejímu zatraktivnění pro širokou 

Parter Starý Prosek - Hostinec U Brabců- září 2010

Parter Starý Prosek 
 - Prosecká náves- září 2010
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veřejnost,“ říká zástupce starosty MČ Praha 9 
Jaroslav Tomšů. „K tomu by měla pomoci cit-
livě řešená pěší trasa, obnova zeleně, maximál-
ní omezení negativních vlivů na bydlení, např.  
z hlediska automobilové dopravy, ale i vytvá-
ření podmínek pro umístění zařízení občanské 
vybavenosti.“ 

Rekonstrukce povrchů komunikací a obnova 
zeleně přijde téměř na 38 milionů korun. Více 
než 34 milionů se však Městské části Praha 9 
vrátí z evropských strukturálních fondů. 

Nutno však dodat, že revitalizace zeleně zna-
mená, že nevyhovující dřeviny – poškozené, 
nemocné, ohrožující bezpečnost lidí nebo zdra-
ví ostatních porostů, je třeba odstranit, u dal-
ších provést zdravotní řezy a průklest. Tak byly 
pokáceny například lípy u kostela sv. Václava. 
„I když se snažím chránit každý strom, museli jsme respektovat výsledky dendrologického průzku-
mu, který byl proveden koncem loňského roku,“ říká Jan Jarolím. „Na místě aleje však vysadíme 
po obou stranách pěší komunikace více než padesát nových líp malolistých, abychom zachovali 
historický ráz tohoto místa. Pevně věřím, že konečnou podobu parteru Starý Prosek budete moci 
obdivovat o Svatováclavské pouti.“

Městská část Praha 9 realizovala v roce 2010 projekt Parter Starý Prosek, který byl spolufinan-
covaný ze strukturálních fondů EU. V rámci projektu bylo opraveno okolí kostela sv. Václava  
na Proseku a bývalá prosecká náves. Revitalizovaný prostor by měl sloužit občanům k odpočinku 
a setkávání při kulturních a společenských akcích. V dalším období by měl být propojen s přírodní 
památkou prosecké skály a Parkem Přátelství na  Proseku. Revitalizace Parteru Starý Prosek byla 
uskutečněna podle projektu Ing. arch. Luboše Jíry A.D. Studio. 

Garáže v Lovosické ulici jsou v provozu
Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. je od června roku 2009 vlastněná Městskou částí Praha 9. 

Předchozí vlastník – Stavební bytové družstvo STAVEG, založilo společnost STAVEG garáže 
Lovosická, s.r.o. za účelem výstav-
by garážového domu na Proseku 
– v Lovosické ulici. Firma STAVEG 
garáže Lovosická, s.r.o., která stavbu 
prováděla, se ale dostala do finanč-
ních potíží a musela stavbu pozasta-
vit. Městská část Praha 9 se obávala 
především problémů s rozestavěnou 
stavbou, jejíž dokončení se protáhlo 
na dobu neurčitou, a uvědomovala si 
i palčivost otázky dopravy v klidu. 
MČ Praha 9 se po dlouhých diskuzích 
rozhodla vstoupit do projektu s cílem 
dostavit stavbu, odkoupila obchodní 
podíl společnosti ve výši 100 % a tím 
se stala jejím jediným majitelem. Se 
změnou majitele původní společnosti 

se změnila též obchodní firma na : Garáže Lovosická, s.r.o. Prvotním cílem společnosti bylo pře-
devším řádné dokončení stavby tak, aby byly splněny termíny pro předání garáží klientům, které 
nasmlouvala společnost ještě za původního vlastníka. Tento úkol byl v poměrně krátké době po 
převzetí splněn a 4. 1. 2010 byl vydán kolaudační souhlas k budově. Další etapou byla přípra-
va všech potřebných podkladů pro zápis budovy a pozemků do Katastru nemovitostí – jednalo 

Parter Starý Prosek - nová alej - září 2010

Garážový dům v Lovosické ulici - vjezd do garáží
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se především o zajištění převodu pozemků, se který-
mi musel vyslovit souhlas Magistrát hlavního města 
Prahy, zajištění Geometrického plánu pro vyznačení 
budovy katastru a rozdělení pozemků, přidělení čís-
la popisného, vyhotovení prohlášení vlastníka atd.  
V březnu 2010 byly budova i pozemky řádně zapsá-
ny do katastru nemovitostí. Dva měsíce poté, tedy tak, 
aby byla dodržena zákonná lhůta, byla uspořádána 
první schůze Společenství vlastníků a založeno Spo-
lečenství domu Lovosická 856. 

V současné době je hlavním cílem společnosti Ga-
ráže Lovosická, s.r.o. správa garážového domu v uli-
ci Lovosická, prodej zbývajících garážových boxů  
a podle pokynů Městské části Praha 9 také pronájem 
garážových boxů s cenovým zvýhodněním pro občany 
Prahy 9. 

Galerie Harfa – obchodní a zábavní centrum nové generace
Obchodní centrum Galerie Harfa bylo otevře-

no 11. listopadu v 11 hodin 11 minut. 
Galerie Harfa je jediné obchodní centrum, 

které se letos v hlavním městě otevřelo. Nachází 
se v sousedství O2 areny přímo u stanice met-
ra Českomoravská a v její těsné blízkosti jsou 
zastávky tramvaje a autobusů MHD. Nedaleko 
je také vlakové nádraží Praha - Libeň. 

Jedním z výjimečných rysů je unikátní syner-
gie s O2 arenou, patřící mezi nejmodernější kom-
plexy tohoto typu v Evropě. Jedinečnost Galerie 
Harfa spočívá také ve využití její střešní terasy, 
kde vyroste zelený park s atrakcemi pro celou 
rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na Dinopark, 
dětské hřiště, audiovizuální a hudební atrakce, 
trhy a v neposlední řadě na ledovou plochu. 
Centrum nabídne celkem 49 000 m2 obchod-
ních a zábavních ploch na třech podlažích. V 
létě příštího roku budou navíc dokončeny dvě 
desetipodlažní věže s 20 000 m2 kancelářských 
ploch. V následujících letech se multifunkč-
ní komplex rozšíří o další kanceláře a hotel  
s kongresovým centrem. Developer a investor 

projektu C&R Developments, člen 
skupiny Lighthouse Group, se tak 
významnou měrou podílí na revitali-
zaci území bývalého ČKD a budová-
ní Nových Vysočan.

 Na ploše  49 000 m² nabízí zákazní-
kům 160 obchodů se značkovou mó-
dou, sportovním oblečením a vyba-
vením, obuví a koženými doplňky, 
potřebami pro domácnost, gastrono-

Interiér garážového domu

Slavnostního přestřižení pásky v Galerii Harfa se chopili (zle-
va): Martin Ditmar - jednatel SPAR ČOS, Yaakov Levy - izrael-
ský velvyslanec v České republice, Tamir Winterstein - generální 
ředitel Lighthouse Group (investor a developer Galerie Harfa), 
Jan Jarolím - starosta Městské části Praha 9, Eli Alroy - předse-
da správní rady Lighthouse Group, Martin Plch - ředitel divize 
3, Metrostav, generální dodavatel projektu a Štefan Havlík, Porr 
(Česko) - generální dodavatel projektu.

Pohled do jednoho z přízemních  
ramen galerie
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mickými lahůdkami a mnoha dalšími. V příze-
mí Galerie Harfa je již 33. hypermarket Inter-
spar v České republice. Zákazníci v obchodním 
centru také nachází širokou nabídku služeb od 
kadeřnictví přes čistírnu až po banku, květinář-
ství nebo výrobu klíčů. Nechybí řada kaváren, 
restaurací a provozoven rychlého občerstvení. 
Galerie Harfa poskytuje také 1600 parkova-
cích míst v podzemních garážích a je propojena 
pasáží s O2 arenou. 

Galerie Harfa aspiruje na to, aby se stala při-
rozeným centrem zábavy a nákupů nejen pro 
obyvatele Vysočan a nejbližšího okolí. Právě 
unikátní nabídkou volnočasových aktivit se liší 
od jiných obchodních center. Zábava se odehrá-
vá zejména na střeše obchodního centra. Klu-
ziště, audiovizuální a vodní atrakce, trhy, to vše 
nabízí Galerie Harfa. Na jaře se na střeše otevře také Dinopark; do té doby je pro děti i dospělé 
uvnitř centra k vidění výstava „Příchod dinosaurů“

Ve Vysočanech bude nový bytový projekt Matějkova 
Ve Vysočanech v ulici Matějkova za divadlem GONG v lokalitě Podvinný mlýn vyroste nový 

projekt společnosti CODECO. Bytový dům nazvaný podle stejnojmenné ulice, Matějkova, nabíd-
ne celkem 61 bytů. Pod architektonickým návrhem projektu je podepsána renomovaná architekto-
nická kancelář LOXIA. 

„Bytový dům Matějkova vyroste na 
poslední volné stavební parcele v dané 
oblasti Vysočan. Atraktivní pozemek v těs-
né blízkosti přírodního parku Podviní jsme 
koupili koncem dubna od fondu Czech and 
Slovak Investment Advisors. Projekt již má 
vydáno územní rozhodnutí. Prodej bytů 
spustíme ihned po vydání stavebního povo-
lení, které očekáváme na podzim. Samotnou 
výstavbu bychom chtěli zahájit ještě letos, 
pokud nám to počasí dovolí,“ říká Martin 
Jan, obchodní a marketingový ředitel spo-
lečnosti CODECO.

V projektu je naplánováno celkem 61 
bytů s terasou či balkonem v dispozicích od 1+kk až po 4+kk. V ceně každého bytu bude mini-
málně jedno parkovací stání a zděná sklepní kóje. Okolí projektu nabízí kompletní občanskou 
vybavenost. 

Pohled na ochoz v prvním podlaží centrální haly galerie

Bytový dům Matějkova - vizualizace
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